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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

 32  صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 110 -  السنة الثالثة
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  االثن 26 من   شعبان 1430 هـ17 من أغسطس2009

48 ألف جنيه هدية فاروق حسنى لـ «الثقافة اجلديدة»
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ان بهـذا القانون العلمى كمن يفتقد اإل
يــقف فى وجه حــركــة الــتــاريخ مــثل قــشـة
ضعـيـفة فـى تصـديـها لـغـضبـة شالل ثـائر
وســـعـــادتى كـــبــيـــرة أن تـــتـــجـــاور أقالمـــنــا
لتـخـتـلف وتتـفق وتـتـحـاور من أجل صالح
حركة مـسرحـية مـستنـيرة ومن أجل وطن
نعشق فـيه التـراب وماء الـنيل   حـتى بعد
توحشة   دون تلوثه بنفـايات الرأسمالـية ا
أن نـغمـض أعيـنـنـا عن األخـطـاء الـبـشـرية
ـاناً مـنـا بأنه التى تـسىء له وإلـيه ولـنا إ
ال تــقــدم بــغــيـــر الــنــقــد والــنــقــد الــذاتى
ـوضوعـيـة هم أحرص فالـذين يـنـتقـدون 

الناس على حب هذا البلد العظيم.

قال فى العدد رقم ٤٨  نشر هذا ا

ـة لـلـكـتـابـة األسـبـوعـية تـلـقـيت دعـوة كـر
عــلى صــفــحــات الـــصــحــيــفــة من أبــنــائى
وأصدقـائى مـحـمـد زعيـمه وعـادل حـسان
وإبــراهـــيم احلـــســيـــنى أعـــضــاء مـــجــلس
التـحـرير ومن قـبل الـشاعـر يـسرى حـسان
رئـيس الـتـحـريـر ولم يـكن هـذا إال تـأكـيـداً
علـى قيـمـة الـوفاء الـطـيـبـة التى أصـبـحـنا
رء صاحبه نفتـقدها فى عالـم يقتل فيـه ا
لـلــحــصـول عــلى لـقــمـة خــبــز   فى الـوقت
الذى يتـبوأ فيه الـفشلـة والفسـدة مقدرات
ـثـابة تـأكـيـد عـلى توجه األمور   كـمـا أنه 
ــصـداقـيـة الـصـحــيـفـة   الـذى حــقق لـهـا ا
فـى فــــتح مــــنـــــافــــذهــــا لــــكـل الــــتــــيــــارات
واالجتـاهــات الــنـقــديــة فى واقع مــسـرحى

ثقافى شديد التعقيد 
إنه لـيسـعـدنى أن أنـضم إلى كـتـيبـة الـنـقاد
ــتــمـــيــزين من أبـــنــائى زمــيالً والــكــتـــاب ا
وصـديـقــاً لـهم   كـمــا كـنـا ونــحن فى قـاعـة
ـانى بحركة التاريخ الدرس وخارجها   فإ
ان عمـيق ال يهتز وال يتزعزع وجدليته إ
إذ أنه علم الـقـوان الـعامـة لـلحـركة ومن

فى وقت قـــصــيـــر اســتـــطــاعـت صــحـــيــفــة
مسـرحـنا أن حتـقق قـبوالً كـبـيراً فى جـسد
مصـر وأطـرافه وفى أجـزاء كثـيـرة من هذا
ــتـنــامى األطــراف ومن الــوطن الــعــربى ا
ؤكد أن الدماء البكر والتى تسيل ساخنة ا
من أقالم اجليل اجلـديد الـذى يسعى إلى
أن يتبـوأ مكـانته النـقديـة اليوم فى واقـعنا
ــسـرحـى قـد لــعــبت دوراً كــبــيــراً فى هـذا ا
صـداقـية الـتى اسـتـطاعت القـبـول وهـذه ا

الصحيفة أن حتققهما 
لـقــد كــانت ســعـادتى ال تــوصف أن أتــعـرف
عــلى غـــالــبــيــة مـن يــســطــرون كـــلــمــاتــهم
الطموحة على صفحات الصحيفة وكانوا
يــومــاً فى مـــطــلع شــبــابـــهم داخل قــاعــات
الـدرس يـحلـمـون بـالـتـحـقق من أجل واقع
أفضل وأجـمل وهـا نـحن نـعود إلى الـلـقـيا
أصـدقـاءً فى جتـاور نـحـمل هـمـومـاً واحـدة
من أجل وطن يــزدهــر ويــتــطــور بــالــعــمل
وبالـنـقـد والـنـقد الـذاتى لـيـتـحـقق احللم
الــذى كــان يـومــاً حــبــيس هــذا الــصــنـدوق
الصغيـر الذى حتمله األكـتاف حائرة; وقد

áÁôc IƒYO

 بعد النجاح الذى حققته

  بـعد الـنـجاح الـذى حـقـقته مـجـلة
(الثقافـة اجلديدة) برئاسة حترير
الـزميل طارق الـطاهـر قرر الـفنان
فــاروق حــســـنى وزيــر الـــثــقــافــة أن
تتولى اجمللة التى تصدر عن هيئة
قــصـور الــثـقــافــة تـنــظـيم مــسـابــقـة
أدبـيـة يـبــلغ مـجـمــوع جـوائـزهـا ٤٨

ألف جنيه.
ـــســابـــقـــة ســتـــكــون فى مـــجــاالت ا
الـروايـة الـقـصـة الــقـصـيـرة شـعـر
الفـصحى شـعـر العـاميـة على أن
يحصل الـفائز األول فى كل مجال
عــلى ٧ أالف جــنــيه والــثــانى عــلى

خمسة أالف.
فـــــــاروق حــــــــســـــــنى أكـــــــد أن هـــــــذه
ـسابقـة تأتى إسـهامًا وهـدية منه ا
لــدعـم مــجــلـــة الــثـــقــافـــة اجلــديــدة
ـــــسه خـالل الـــــشـــــهـــــور ـــــا  وذلـك 
اضـية من تـطويـر جعـلهـا محط ا
ـثقف مشيراً إلى أن ثقة ودعم ا
مـيـزانيـة اجلـوائـز ومـكـافـآت جلان
الــتـــحـــكـــيم ســـيـــتـــوالهـــا صـــنــدوق

التنمية الثقافية.
من جـانـبه عـبـر د. أحمـد مـجـاهد
رئـيس هــيـئــة قــصـور الــثـقــافـة عن
سابقة التى سيتم سعادته بهـذه ا
تــوزيـع جــوائـــزهـــا فى احـــتـــفـــالـــيــة
ناسبة مرور خالل يناير القادم 
عـام عــلى تـطــويـر اجملــلـة مــشـيـرًا

إلى أن هناك أفكاًرا أخرى تدرس
حالـيًا بـالتـنسـيق مع الزمـيل طارق
الــطـاهـر رئـيس حتــريـر اجملـلـة من
أجـل أن حتــــقق اجملــــلـــة انــــتــــشـــاًرا

أوسع.
وقــال الــكــاتـب الــصــحــفى الــزمــيل
طـارق الــطـاهـر إنه سـيـتم اإلعالن
عن الشروط التفـصيلية للمسابقة
فى عـــدد ســبــتـــمــبـــر من الــثـــقــافــة
اجلــــديــــدة مــــتـــــوقــــعــــًا أن تــــســــفــــر
سابقـة عن اكتشـاف وجوه أدبية ا

جديدة سوف تتبناها اجمللة.  
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قال هذا ا

عكـف مجـلس الـتحـريـر طوال شـهـر كامل
قاالت التى نشـرتـها مسرحنا على قـراءة ا
بأقـالم كتـاب ونقـاد كبار عـلى مـدى عام
أشادوا فـيها بتجربة اجلريدة كأول جريدة

من نوعها فى تاريخ الصحافة العربية.
ــقــال الـذى وقــد اســتـقــر الــرأى عــلى أن ا
ى كتـبه د. أحمـد سخسـوخ النـاقد األكاد
ــعـهـد الـعـالى واسـتـاذ الــدرامـا والـنـقـد بـا
ــســرحــيــة والــعــمــيــد األســبق لــلــفــنــون ا
ــة» لـــلــمـــعـــهــد حتت عـــنـــوان «دعــوة كـــر
ـنـشـور بـالعـدد ٤٨ وفـيه يـشـيد بـتـجـربة وا
«مــســرحــنـا» هــو أفــضل مــا كــتب فـى هـذا
الـــشـــأن بـــاإلضـــافــة إلـى مـــقــال الـــكـــاتب

التونسى الكبير عز الدين مدنى.
واحتـفاء  بـدخول اجلـريدة عـامهـا الثالث
ـــقــال الـــقــيـم لـ د. أحــمــد نــعـــيــد نـــشــر ا
ـــســـاحــة ســـخـــســوخ الـــذى اخـــتـــرنـــا له ا
اخملصـصة لرئـيس التحريـر نظراً لـقيمته

وأهميته وتاريخيته.
ـدنـى فى االعـداد  وســوف نــنـشــر مــقــال ا

القادمة.
صـ31 مجرد بروفة 

 فاروق حسنى

حمام رومانى ..
 احلركة  حتكمها 
الضرورة ال الفذلكة

د. أحمد سخسوخ
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فوتوغرافيا
  عادل صبرى
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(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

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

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

السودان. 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

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

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

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعـــود شـــومــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا

د. مـــحــمـــد زعـــيــمه  
 رئـــــــــــــــيـس قـــــــــــــــســم األخـــــــــــــــبــــــــــــــار:

رئيس قسم التحقيقات :

إبـراهــيم احلـســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمـود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــلــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفـور
جـــــواد الــــبـــــابــــلى 

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــيـــــــد يـــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامــــة يـــــاســــ 
مـــحــمـــد مــصـــطــفى
ســـــيــــــد عـــــطــــــيـــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

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

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً
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سرحي جريدة كل ا

17من  أغسطس2009

> وُلد يعقوب صنوع فى  15 أبريل 1839 من أبوين يهودي  وقد أتيح ليعقوب أن
وقد مات لوالديه أربعة أطفال بعد فترة قصيرة من يطّلع على مختلف الثقافات
والدتهم  وعندما حملت به أمه نصحتها صديقة لها بالذهاب إلى شيخ مسجد
الشعرانى ليدعو لها الله أن يحفظ جنينها فبشرها بأن الله سيحفظه.

17من  أغسطس2009 العدد 110
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 العدد 110

 حمام رومانى ..
احلركة
سرحية ا
حتكمها 
الضرورة ال
الفذلكة

صـ 9

وتى   حتول ا
جملرد صور 

فى «فيفا ماما »
 صـ 10 -11

غلق وهدم الصروح
سرحية نهج أوروبى ا

جديد !! صـ23

سرح  قضايا ا
األفريقى على مائدة
احلوار فى مهرجان

اجلزائر الدولى صـ25

 اخملرج إبراهيم الشيخ:
كنهم إنقاذ ستقلون  ا

البيت الفنى للمسرح صـ7

محمد وضياء.. جتربة
مختلفة حتلم بتقد عمل

عن التوك توك صـ6

صورة الغالف

 العانس.. أداء تمثيلى
شجى حلنان سليمان
وإحكام على مالمح
الشخصية صـ13

من سيرة
سرحى الرائد  ورحلة ا
 يعقوب صنوع

مختارات العدد 

 سوسيولوجيا
سرح والبحث ا
فى عالقة
ؤلف النص با

صـ22

Vorobiev, Max
im Russian,
1787-1855

لوحات العدد

 إن أوبـريـت شـهـرزاد  قـد وقع
فى مــنـطــقـة بــيــنـيــة أخـرى
تــنـــشئ مــســـافــة داللـــيــة أو
مـنطقـة ملتـبسة نـاجمة عن
ـرجـعـيـة لـلـمادة الـوظـيـفـة ا
األســـــطــــــوريــــــة وهى األداء
ـرتـبط بشـخصـية الـتراثى ا
شــهــرزاد كــمـا فـى ألف لــيــلـة
ولـيــلـة والـراســخـة فى ذاكـرة
ـرتبـطة بـالـبطـلة ـتفـرج وا ا
الـــبــارعـــة فى حـــبك الـــقص
ونـسج احلــكـايــات اخلـيــالـيـة
والـتى تـعطى لـلـسـلطـة بـعدًا
أســـطـــوريًــا. وأداء األوبـــريت
الـذى جـعلـهـا تـرتبط بـفـكرة
الـــــغـــــوايـــــة والـــــتـى أعـــــطت
لـلسـلـطة بـعدًا آخـر مـرتبـطًا

رأة وأنوثتها. بجمال ا
اقرأ صـ14

 التراجيديا
تساعد الناس
على تطهير
نفوسهم من
شاعر ا

كبوتة صـ 26 ا

 وهج العشق
يصل باخملرج
إلى شاطئ

األمان 
رغم بداية
كاتب النص

صـ 12

عزاء واجب
أسرة جريدة "مسرحنا"
زيد من األسى تنعى 
الفنان عبد الرحمن صبح
أحد رواد احلركة
سرحية بالدقهلية ا
وأحد مؤسسى فرقة
سرحية نصورة ا ا
وتقدم ألهله ومحبيه
خالص العزاء

 يسرى حسان

مجرد        
          بروفة

ysry_hassan@yahoo.com

الله.
ـستـقلة أما قـولك بأننـا اتهـمنـا الفرق ا
بـــحــــصـــولـــهــــا عـــلى دعـم من جـــهـــات
مشبـوهة.. فـهو االفتـراء بعـينه.. مـعلوم
ــاذا تــكــتـب هــذا الــكالم الــكــاذب.. ولن
أقـول لك سـوى (إذا دعـتك قـدرتك عـلى

ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك).
متى يا صديقى قـلنا مثل هذا الكالم?
احتــداك أن تـثــبــته.. انــتـقــدنــا يـا أخى
كيـفـما شـئت ولـكن باحلق ال بـالـباطل..
وال تـــكــــذب أرجــــوك حـــتـى ال تـــفــــقـــد
احــتـرامك لــنـفـسك. قـل رأيك صـراحـة
فــيــمــا نــنــشــره.. لــكن ال تــدع خــيــالك
يخـترع أشـياء ال عـالقة لـها بـالواقع وال

تدعى علينا ما لم نقله وما لم نفعله.
الـكذب حـرام يـا صـديـقى الـعـزيز.. ومن
يـكـذب تـعــرف أنه سـيـدخل الـنـار.. وأنت
تكـفيك نـار "مسـرحنـا" التى تـعذبك كل
أســبــوع.. مع أنـهــا يــجب أن تــكــون بـردًا
وسالمًــا عــلــيـك.. لـكــنـك غــاوى تــعـذب
نـفـسك.. ولن نـكون أرحم مـنك عـليك..
استـمـر إذن فى تعـذيـبهـا ولـله األمر من

قبل ومن بعد.

ـسـرحـيـة أيـنـمـا الـتى تـتـابع الــعـروض ا
كانت وكيف كانت?

ــحــبــة مع كــيف وهى الــتى تـــتــعــامل 
جـمـيع الـتـيـارات وتـنـشر لـلـجـمـيع عـلى
اخـــتالف تــوجـــهــاتــهـم وانــتــمـــاءاتــهم?
وحتــــتـــفى بـــكـل جتـــربـــة جـــديـــدة وكل

مسرحى جديد وتفرد له صفحاتها..
نـــعم أحــيــانًـــا مــا تــكــون هـــنــاك بــعض
احلـدة.. ال بــأس لــكــنــهــا حـدة احملب ال
حـــدة الــكــاره.. إذا كــنـت تــريــد أن تــدين
"مـسرحـنـا" من هذه الـزاوية فـابحث لك
عن تهمة أخرى.. مستعد - بينى وبينك
- أن أوجـهـك إلى عــشــرات الـتــهم الــتى
ــكـــنك الــكـــتــابـــة عــنـــهــا: أقـــلــهــا أن
"مـسـرحـنًـا" بـعـد أن قدمـت هذا اجلـيش
من الـنـقـاد اجلـدد وضـعت سـدنـة الـنـقد
ــزمـــنــ فى مـــأزق شــديــد ــســـرحى ا ا
وكـشفـت عن ضحـالتـهم وخوائـهم.. هذه
تهمـة كافيـة لذبح مـسرحـنا.. اذبحـها يا

أخى من هنا إن شئت..
ـسرحي جميعًا لم يحدث أن وصفنا "ا
بــأنـــهم فــئــران يــا صــديــقى.. وإذا كــنت
صـادقًـا فيـمـا تـقـول فـاثبـت ذلك أكرمك

والذين سيذكرهم التاريخ بكل سوء.
من فــــضـــلك ال تــــســـألــــنى مـن يـــكـــون
صديقى العـزيز هذا.. أنا اآلن فى أفضل
حـاالتى النفـسيـة وخالى الطـيب حاضر
وال أريد أن أجرح أحدًا.. كل ما فى األمر
أننى أريد اخلير لهذا الصديق وأريده أن
يــلــحق نــفـسـه حـتـى ال يـفــســد تــمــامًـا
وساعـتهـا لن تنـفع مـعه أية نـصائح ولن
يـرجى مـنه شــفـاء.. فـاحلـقــد مـدمـر يـا
أخى ثم إننـا نتقـابل باألحضـان.. فكيف
تــفـعـلــهـا? نـعم فــعـلـهـا غــيـرك ومـازالت
األحـضــان مـسـتـمــرة لـكـنى لــست آسـفًـا
ـا فـيه.. أمـا عـلـيـهم فـكل إنــاء يـنـضح 
أنت فـمعـدنك طيب والـله.. فاصـبر على
مــا ابــتـالك به ربك وفــرجه قــريب بــإذن

الله.
ـسـرحـيـ جـمـيـعًـا "مـسـرحـنـا" تـصف ا
بأنـهم فـئـران.. كيف يـا صـديقى الـعـزيز
ـسرحيـة بعد وهى التى أضـاءت احلياة ا
إظالم طويل?!.. كيف وهى التى احتفت
بـالــنـقــاد اجلـدد وقــدمت مـنــهم أربـعـ
ناقدًا دفعة واحدة بعد أن كانت كل أبواب
الـنشـر مغـلقـة فى وجوهـهم?! كيف وهى

تخصص وقال صـديقى العـزيز الناقـد ا
إن "مـسرحـنـا" حتـولت إلى نـشـرة لـلسب
ـسـرحـي جـمـيـعًا - والـقذف ووصـفت ا
الحظ جـمـيـعًا - بـأنـهم فـئـران واتـهمت
ـستـقلـة بأنـها حتـصل على دعم الفرق ا

من جهات مشبوهة.
صـديــقى الـعــزيـز مــحـبط.. أدعــو الـله
القـادر على كل شىء أن يـتواله بـرحمته
زمن ويـفك كربـته ويزيل عـنه إحبـاطه ا
لـيعـود إلـينـا من جـديد مـناضـالً ونزيـهًا
ـتـلــكًـا ألدواته الـنـقـديــة الـتى أكـلـهـا و
تـلكًـا أيضًـا للـغة سـليـمة ال الصـدأ.. و
أخـطـاء فــيـهـا حـتى يـســتـطـيع تـوصـيل
رؤيته بشـكل جيد وال يصب عـليه القراء

لعناتهم.
األهم من كـل ذلك أن يـــكـــون صــديـــقى
ــعـــروف عــنه الـــشــرف الـــعــزيـــز وهـــو ا
والـنضـال والـنزاهـة صـادقًا فـيمـا يـكتب
وال يدعى علينا ما ليس فينا.. أرجوه أن
يفـعل ذلك حـتى ال يفـقـد مصـداقـيته..
ويــفــقـد بــالــتــالى احــتــرامه لــنــفـسه
فمازلت أرى فـيه شخصًا جـيدًا وصعبان
ــفــسـدون فى األرض عـلـىّ أن يـفــســده ا
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من إنتاج "دار األدباء" عـرضت مؤخرًا على مـسرح متروبول
مـسرحية "حـيث وضعت عالمة الـصليب" لـيوج أونيل من

إعداد وإخراج نور عفيفى.
ـسرحيـة حكـاية "بـاترك" الـذى يرث عن والـده فكرة تروى ا
وحلمًا بكنز سـيحصل عليه يومًا ما والعرض بطولة محمد
عــز الـــدين ســارة سالم مـــحــمــد ســـعــد مــحــمـــد مــحــسن
أسـمـاء عـادل أدهم محـسن هـديـر مـحـمد هـشـام مـحـمد
دوح عـبد الله معـتز أحمـد مازن محمـد ديكور إسالم 

إعداد موسيقى محمد خالد.
سرح نفسه عرضًا بعنوان كما عرضت: "دار األدباء" على ا
"الــعــطـــر" عن روايــة "بــاتــريك زوســـكــنــد" الــشــهــيــرة إعــداد

وإخراج محمد عز الدين.
الرواية التى تدور فى إطار فانتازى عن قاتل متسلسل
دوح هانى حسن لعبت بطولـتها مروة عيد مـحمد 
مـحــمــد خـالــد تـامــر نــبـيل كــر أســامـة شــريف نــبـيل
أحـمـد مـحـارب نـهـاد نـزيه مـصـطـفى سـامى سـارة سالم ديـكـور هـانى حـسن إعـداد
موسيقـى محمد خـالد مالبس هبـة طنطـاوى.. وقد أهدى صنـاع العرض عـملهم لروح

الفنان محمد شوقى.
محمد شوقى (من ضحايا بنى سويف).

قـررة على الـثانـويـة العـامة تـقدمـها مـدرسة "األيـام" رواية طـه حسـ ا
سرحة الفضائل اإلسالمية 
عــــلى خــــشـــبــــة مـــســــرح احتـــاد
الــــطــــلـــبــــة بــــالـــعــــجــــوزة آواخـــر
أغـــســـطس احلــالـى من إعــداد

وإخراج جمال قرنى.
"األيـام" بـطـولـة أصـالـة أحـمد
نـورهـان أسـامـة أشـرف كـارم
هـيــا عـمـرو مــهـنــد كـارم تـقى
إبـــــراهـــــيم نـــــاجـى إبـــــراهـــــيم
أحـمــد تــوفــيق عــلـيــاء أحــمـد
ســلـمـى يـوسف نــاهــد أحــمـد
مـحمـد سـلـيمـان سـيـنوغـرافـيا
جــــوزيـف نــــســـــيم مـــــوســـــيــــقى
مــحـمــد مــاجـد اســتـعــراضـات

عتز بالله محيى. ا
ـدارس قال عـمـرو سمـيـر مديـر ا

لـ "مــسـرحــنــا" إن "الـفــضــائل اإلسالمــيـة" حتــرص عــلى تـقــد مــنـاهج
سـرحة كل عام بـاعتبارهـا وسيلة تـربوية نـاجحة وأسلـوب لـ "التعلم

النشط".

نعم مبارك  د. عبدا

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> أخبر الشيخ والدته إذا  أرادت أن يعيش ابنها فلتهبه خلدمةاإلسالم
سلم  ولذلك علمه والداه اليهوديان القرآن ودرسه باإلضافة إلى التوراة وا

واإلجنيل  كما كان يجيد ثالث عشرة لغة.

>عمل  والده مستشارالألمير يكن  حفيد محمد على باشا  وقد كتب يعقوب
قصيدة مدح فى أحمد يكن أعجب بها جدا ولم يصدق أن فتى فى الثالثة
عشرة من عمره هو الذى كتبها. 
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عبـد النبى نـال أكثر من شهـادة تقدير عـبر رحلته
الــفـــنــيـــة الــطــويـــلــة لـــكــنه ال يـــحب أن يـــذكــر عــدد
ه احلـقـيـقى فـى إشادة الـشـهـادات ألنه يـرى تـكـر
سـرحي بعـروضه حيث إنه يجـد متعته النـقاد وا
احلـقــيــقـيــة فى أى عــمل مـســرحى جــاد يــحـقق له
درجة اإلشـبـاع الـفنى كـمـا يـحلم بـطـفـرة حقـيـقـية
ـا يـعـانيه ـصـرى وتـنـقـذه  سـرح ا تـعـيـد أمـجـاد ا

حاليًا.

يــعــتـبــر عــبــد الــنـبـى فـؤاد نــفــسه مــحــظــوظـا ألنه
تـعــامل مع فـنــانى زمن الـفن اجلــمـيل فــقـد كـانت
بـــدايــته عــام 1969 فى مـــراكــز شـــبـــاب امــبـــابــة
ـــنــعم واجلــيـــزة مع اخملـــرج أمــ بـــكــيـــر وعـــبــد ا
فـضـلـون فى عـرض "يـاما فـى اجلراب" ثـم انتـقل
ــســرح الـقــومى فى قــفــزة هـائــلـة بـعــد ذلك إلى ا
فـوجـد نـفـسـه مع اخملـرج فـهـمى اخلـولى وبـجـوار
عـبـد الـسالم مــحـمـد وتـوفــيق الـدقن فى عـرضه
"كـالـيـجـوال" ثم عـمل بـعـد ذلك الـعـرض مـسـاعـدا
للمخرج عـبد الرحمن الشافعى الذى الحظ فيه

موهبة اإلخـراج فأشركه مساعدًا له فى عروض
داحـ وست احلسن وكفر الغالبة" ثم "عاشق ا
عــــمل مــــســـاعــــدًا لإلخــــراج أيـــضــــا فى الـــقــــطـــاع
اخلــــاص مع الــــســــيـــد راضـى فى عــــرض "حــــالـــة
طــــوارىء" ومع هــــانى مــــطــــاوع فى عــــرض "الـــلى
اخـــــتـــــشـــــوا" ثم مـع عـــــبـــــاس أحـــــمـــــد فى عـــــرض
"الــــبــــؤســـــاء" ثم خــــاض جتـــــربــــة اإلخــــراج وقــــدم
سرح عـروض "بلد السـلطان وكـاليجوال لنـوادى ا
وهــامــلت يـــعــود" واألخــيــرة نــال بــهــا اســتــحــســان

جميع جلان النقاد والتحكيم.
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ـسرح ـمـثل الـذى رأى نـفـسـه يسـيـر عـلـى خـشـبـة ا عـلى الـسـيـد شـكـبـان هـو ذلك ا
تـفـرج ال يـب مـنهـا لصـغـر سنه وقـصر هـامته بيـنمـا هو مـنـدس ب مـقاعـد ا

وقتذاك.. 
ـمـثل الـذى شـطب بـجـرة خـيـال كـثـيـرين من الـنـجـوم الـذين يـحـتـلـون الـشـاشة هـو ا
أمـامه ووضع بــجـرأة نـفـسه فى أمــاكـنـهم ولـعـب أدوارهم واسـتـمع بـأذنــيه تـصـفـيق
اجلمهور له بيـنما هو جالس مـكانه على الكنـبه أو مضطجعًا فـوق سرير يشاهد

لعب أقصد فى االستوديو! سلسل وكأنه فى ا ا
سـرح فى احلقيقة ال فى اخلـيال فى نهاية بدأ شكبـان الفن وصعد على خـشبة ا
درسى وذلك أثـناء احـتفـاالت آخر الـعام سـرح ا رحـلـة االبتـدائيـة ومن خالل ا ا
الدراسى وبـعدهـا بقـليل جتـرأ وذهب ليـجرب مواهـبه ويقـدم خدمـاته لفـرقة فوة
كن االستـفادة منها واالسـتعانة بها فى وهـبة التى  سرحيـة التى وجدت فيه ا ا
ـسـرحيـة وقـد بـدأ على الـسـيد شـكـبـان يشـارك بـالفـعل فى عـروضـها عـروضهـا ا
تـتالـية ويجـد لنـفسه مكـانًا مـحجوزًا وأدوارًا تـنتظـره ومن العـروض التى شارك ا
فـيـهـا شكـبـان "سـهـرة مع الـكـذب" إخـراج حمـدى بـاشـا و"كـرسى احلـكـومـة" إخراج
حـمــدى بـاشــا و"الـرامــبـة والــدم والـســادة الـرعــاع مع اخملـرج ســمـيــر الـقــريـعى ثم
"تاجـر الـبنـدقـية مع حـسن فـرو وشـارك أيضًـا فى عـروض: "مولـد سـيدى طـناش
وحـلم يـوسف". مع اخملـرج عالء مـطـر ومــؤخـرًا "حـكـايـة حب" مع اخملـرج مـحـمـد
ـعـهـد العـالى لـلـفـنون عـلى ويـتـمـنى علـى السـيـد عـلى شـكبـان أن يـلـتـحق مـجددًا بـا
سرحية ليستكمل فيه مشروع صقل موهبته الذى كان قد بدأه غير أن ظروفه ا
العمـلية واالجـتماعـية حالت دون إتـمامه.. كمـا يحلم بـأن يلمع اسـمه ويوضع على

سارح. أفيشات ا

دعاء حس
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ـسرحى حـيـنـما شـاهـد األسـاتـذة ومـدربـو الـنـشـاط ا
حـمادة اجلـربيـر أدركوا (والـعهـدة على الـراوى) أنهم
أمـام جنم جديد سيـبزغ فى عالم التـمثيل وقالوا له
بـاحلـرف الواحـد (والعـهدة أيـضًا عـلى الراوى): أنت
مــوهــوب جـــدًا يــا حــمـــادة والزم تــشــتـــرك فى فــرقــة
ــســرحــيــة" ولم يــكـذب الــتــمــثــيل بــبــيت ثــقـافــة فــوّه ا
حـمـادة خبـرًا فـأخذ ذيـله فى أسـنانه (كـمـا يقـولون)
ووضـع مـوهـبـتـه الـتى أشـاد بــهـا مـدرســوه فى خـدمـة
ــسـرحـيـة لـقــصـر ثـقـافـة فـوه بــكـفـر الـشـيخ الـفـرقـة ا
لــيـــشــارك مـــعــهــا فـى تــقـــد الــكــثـــيــر مـن الــعــروض

سرحية منها: ا
"كــرسى احلــكـومــة مع اخملــرج أحـمــد بــاشـا" "مــولـد
سـيـدى طــنـاش" لـلـمـخــرج سـمـيـر الـقــريـعى "الـسـادة
ــــطب" الــــرعــــاع وحــــلـم يــــوسـف" مع عالء مـــــطــــر "ا
لــلــمـخــرج إبـراهــيم عــبـد الــكـر "الــســتـائــر" إخـراج
نـســيم الـطــريـنى "غــازيـة" إخــراج عـرفه أبــو شـريف
ومـؤخـرًا شــارك فى "حـكـايــة حب" الـتى عـرضت فى

هرجان اخلتامى. ا
ـسـرح هـو عـشـقه الـوحـيـد حيث حـمـادة يـعتـبـر إن ا
يـفـتــقـر أبـنــاء األقـالـيم لــلـكـثــيـر من وسـائل الــتـرفـيه
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ـسـرح ـشـاركــة فى أنـشـطــة ا لـذلك يــلـجـأون إلـى ا
فـهـو مـتـنـفـسـهـم الـوحـيـد الـذى تـوفـره هـيـئـة قـصـور
ـنـتـشرة فى الـثـقـافة مـن خالل بـيوتـهـا وقـصـورهـا ا
ربوع مـصر لـذلك يشـعر اجلـربيـر أن بيـت الثـقافة
ـهـرجـانـات الـتى هـو بــيـته احلـقـيـقى وهـو سـعــيـد بـا
ـبـدعى تــقـيــمـهـا الــهـيــئـة ألنـهــا تـتــيح فـرصًــا جـيــدة 
األقــــالـــيـم ألن يـــقــــدمــــوا مـــواهــــبــــهم ويــــصــــقـــلــــوهـــا

ويتنافسوا فيما بينهم.

ـــثل ســـعــودى بـــدأ مــشـــواره فى الـــفن بــتـــقــد بـــســام الـــدخــيل 
اسكتشـات خالل البرنامج الـتليفـزيونى "معكم وإلـيكم" كما شارك
ـشـاركة فى فيـه بالـتـمـثـيل أيـضًـا وهو مـا شـجـعه بـعـد ذلك عـلى ا
ـسرحـية والـصعـود عـلى اخلشـبة وقـد شارك فى بـداية األعـمال ا
مشواره فى عـدد من العروض مـنها "رايح مـهزوم" تألـيف إبراهيم
نطقة الشرقية ثم انتقل إلى سرحية با جبر وقد عرضت هذه ا
الـريـاض ليـشـارك فى عـرضى "عـليـة الـقـوم" تألـيف مـاجـد العـبـيد
وإخـراج أمـيـر شـاكـر "و "أكـيـله" وهـو عـرض لألطـفال مـن إخراجه
وتأليف باسم الهاللى كـما شارك فى عرض "الرقص مع الطيور"
هـرجان التـجريبى فى دورته قـبل األخيرة وهو الذى شـارك فى ا
وقد أدى بـسام عددًا من األدوار فـى هذا العـرض فبـاإلضافة إلى
ـثالً فــقــد عـمـل مـســاعـدًا لـإلخـراج والــديــكـور بــسـام مـشــاركـتـه 
هـرجان الـسعودى شارك أيضًـا فى عدة مـهرجـانات أخـرى منهـا ا

الرابع ومهرجان األردن.
سرح لهـذا جتده يقوم وهو يهـوى لعب أكثر من دور عـلى خشبـة ا
ال احلالل" بـتصـميم الـديـكور لـعدد من الـعـروض ومنـها عـرض "ا
كـمــا يـهــوى إلى جـانب إخــراج بـعض الــعـروض أن يــعـمل مــسـاعـدًا
لإلخــــراج فـى عــــروض أخــــرى مــــثل عـــــرض "كــــاش مــــا كــــاش" مع

اجد العبيد. اخملرج محمد خلف والتأليف 
ــسـلــسل الــتــلـيــفــزيـونى "37 درجــة مـئــويـة" مع بــسـام شــارك فى ا

اخملرج سمير عارف 

kÓ«ch π«ª÷Gh ..zá«Mô°ùe ¿ƒæa{ `d Gkó«ªY ∑QÉÑe

سرحى الشاب > اخملرج ا
محمد مرسى يجرى

حاليا بروفات مسرحية
" "حفلة للمجان

للمؤلف خالد الصاوى
قرر عرضها 29 وا

أغسطس اجلارى على
خشبة مسرح مركز إبداع
سرحية اإلسكندرية ا
إنتاج فرقة إسكندرية
ستقلة وبطولة عدد ا

من طالب اجلامعة هواة
التمثيل.

ــيـة أصــدر الــدكـتــور ســامح مــهــران رئــيس أكــاد
ـنعم مـبارك الـفنـون قرارًا بـتعـي الـدكـتور عـبد ا
ــسـرحـيـة خـلــفًـا لـلـدكـتـور ـعــهـد الـفـنـون ا عـمـيـدًا 
حـسـن عـطــيـة الــذى أحـيل إلـى الـتــقـاعــد لـبــلـوغه

السن القانونى للمعاش.
فى سيـاق مـتصل أصـدر د. مـهران قـرارًا بـتعـي
الــدكـتـور عــبـد الــنـاصـر اجلــمـيل وكــيالً لـلـمــعـهـد
وتــعــيــ الـــدكــتــور حـــسن عــطــيـــة رئــيــسًـــا لــقــسم
الــدرامـا والـنـقـد والــدكـتـورة نـبـيـلــة حـسن رئـيـسًـا
لـقـسم الـتمـثـيل إلى جـانب عـمـلهـا رئـيـسًا لـلـمـركز

القومى للطفل.
ـنــعم مـبـارك الـعــمـيـد اجلـديـد لــلـمـعـهـد د. عـبـد ا
ــســرحــيـــة حــصل عــلى درجــة الــعــالى لـــلــفــنــون ا
الدكـتوراه من االحتـاد السـوفيتـى ونال عددًا من
اجلــــــوائـــــــز احملــــــلــــــيــــــة والـــــــدولــــــيــــــة فـى مــــــجــــــال
الـســيـنـوغـرافـيـا كــان آخـرهـا اجلـائـزة األولى فى

مــهـرجــان "الـقــومـيــات" بــالـهــيـئــة الــعـامــة لـقــصـور
سرحى "أوبريت الثقافة عن ديـكورات العرض ا
شـهرزاد" لقوميـة الشرقية من إخـراج أحمد عبد

اجلليل.
بينـما حصل د. عـبد النـاصر اجلمـيل على درجة
الــدكــتــوراه من أســبــانــيــا وأقـام هــنــاك أكــثــر من
مـــعـــرض لــلـــفن الـــتـــشــكـــيـــلى وحـــصل عـــلى عــدة
جـــوائــز كـــمــا قـــدم كــســـيــنـــوغــرافـى الــعـــديــد من
ــســرحــيــة بـــالــبــيت الــفـــنى والــثــقــافــة الــعـــروض ا
ـهـرجـانـات اجلـمـاهـيـريـة وشــارك فى عـدد من ا
ــســرحــيــة بــالــكــويت والــســعــوديــة ودوالً عــربــيــة ا

أخرى.

د. عبدالناصر اجلميل د. سامح مهران

á«fÉ°†eQ ¢VhôY 4
zäÉ«©ª÷G{ äÉ«Mô°ùŸ

 ¿É°VôY ..Ö«∏°üdG áeÓYh ô£©dG
∫ƒHhôàe ≈∏Y AÉHOC’G QGO êÉàfEG øe

ìô°ùe ≈∏Y ..zΩÉjC’G{
áÑ∏£dG OÉ–G

 طه حس

 محمد كشيك 

أربـعــة عـروض مــسـرحــيـة من إنــتـاج الــفـرق الــتى حـصــلت عـلـى جـوائـز
ـهـا فى ــاضى يـعـاد تـقـد ومـراكـز مـتـقـدمــة فى مـهـرجـان اجلـمـعـيـات ا
إطـار الـنـشـاط الـرمـضانـى إلدارة اجلمـعـيـات الـثـقـافـية بـالـهـيـئـة الـعـامة

لقصور الثقافة.
الشاعر محمد كـشيك مدير عام إدارة اجلمعيات قال لـ "مسرحنا" إن
الـعـروض األربـعـة سـتـقـدم ضـمن بـرنـامج تـتـعـاون خالله اإلدارة مع ١٩

جمعية أهلية أدبية وثقافية.
وأضــاف: تـقـيم اإلدارة أيــضًـا نـدوات بــجـمـعـيــة ثـقـافــة الـسالم الـهالل
األحـمر مـركز شبـاب مديـنة نصـر جمـعية اخلـدمات األدبـية والفـنية
رابـطـة األدب احلـديـث جـمـعـيـة أبــنـاء الـسـجــيـنـات وقـصـر ثــقـافـة كـفـر

شكر.
وفى إطـــار بــرنـــامــجـــهـــا الــرمـــضـــانى أيــضًـــا تـــنــظـم اإلدارة نــدوات عن

مسحراتى فؤاد حداد التصوف فى شعر محمود حسن إسماعيل.

د. محمد زعيمة

 هبة طنطاوى

محمد  رضا

محمد جمال الدين فؤاد حداد
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ــــكــــشـــوف ـــســــرح ا عــــلى خــــشـــبــــتـي ا
والـــصــــغــــيـــر بــــدار األوبــــرا وفى إطـــار
بــــرنـــامـــجـــهــــا الـــرمـــضــــانى تـــقـــدم دار
ــولـويــة" يـوم األوبــرا عـرضًــا لـفــرقـة "ا
٢١ رمـضـان كـمـا تــقـدم لـيـالى ثـقـافـيـة
عـربية بالـتعاون مع سفـارات فلسط

غرب. والعراق والسودان وا
فـى إطـار الـبـرنــامج نـفـسـه يـتم تـقـد
حـفالت غنائـية للنـجوم مدحت صالح
وعلى احلـجار ومـحمـد منـير حفالت
مــوســـيــقـــيـــة لــفـــتــحـى سالمــة ويـــاســر

معوض ونسمة عبد العزيز.

¬MhQ â©∏W ..ΩÉeEG ΩÓ°SEG
سرحى "واحد طلعت روحه" مع فرقة اخملرج إسالم إمام بدأ بروفات العرض ا

ستقلة ليقدمها خالل أغسطس احلالى على ساقية الصاوى. "كيوبيد" ا
ـســرحـيــة الـتـى كـتــبـهــا رائـد لــطـفـى تـنــاقش فى إطــار كـومــيـدى مــجـمــوعـة من ا

االنفعاالت النفسية وتنتجها الفرقة.. ذاتيًا..
يــلـعـب أدوار الـبــطــولــة يــاســمـ ســمــيــر ســارة سـامـى مــحـمــد مــحــيى مــحــمـد

عاطف.
محمد عاشور
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> جورج  فيدو «جـ ٧ ٨»
> أوج البيش «جـ٣»
> مفاهيم أساسية

> مسرح رمسيس (دراسة أنثروبولوجية)
> عز الرجال «ومسرحيات أخرى»

«٢ > أغانى احلب والزواج واألفراح «جـ١
سرحية العربية > تنظيرات الهوية فى ا

> ألبوم أبو نضارة

> أطلس الرقصات الشعبية «جـ ٣»
> حكايات شعبية فى أسيوط

صدر حديثاً
 ترجمة: د. حمادة إبراهيم
ترجمة: فتحى العشرى
تأليف: كينيث بيكرجن

ترجمة: د. أم العيوطى
د. السيد حامد
د. سامح مهران

د. فتحى الصنفاوى
د. رضا غالب

تأليف: بول دى زينيير
ترجمة: د. حمادة إبراهيم

دراسة وتعليق: د. سيد على إسماعيل
سمير جابر
أحمد توفيق

رئيس  التحرير
عبدالقادر حميدة

رئيس مجلس اإلدارة
د. حس اجلندى

كتبات «صندوق التنمية الثقافية» اإلصدارات متوفرة 
ركز - ٩ شارع حسن صبرى - الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ ا
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سرحي جريدة كل ا

> ع فى عام  1868مدرسا فى مدرسة الفنون والصناعات فى القاهرة  وفى العام 1869
ا فكر يعقوب فى تأسيس مسرح مصرى تعرض على خشبته مسرحيات عربية متأثرا 
رآه فى إيطاليا. 
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> اخملرجة الشابة دعاء
طعيمة جترى حاليا
بروفات عرض مسرحى
جديد بعنوان "سكتم بكتم"
معد عن أشعار صالح
جاه تمهيًدا لعرضه
خالل شهر رمضان القادم
من إنتاج البيت الفنى
للمسرح العمل بطولة
محمد عادل أحمد زكريا
أحمد بسيم هشام عادل
تامر الكاشف ريهام
دسوقى مى حمدى
محمود حافظ.
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مـثل سلـيم تركمـانى فيقـول: أنا مع هذه أما ا
التجربة األولى لنوفل حس رغم قلة خبرته
 وأرفض أن يُـقيَّم الـفـنـان أو اخملرج من خالل
ــــيـــة فــــهـــذا شـىء مـــرفـــوض دراســـتـه األكـــاد
عـهد يـة ال تـصنع فـنانًـا وا فالـدراسة األكـاد

سرحية ال يصنع إبداعاً" العالى للفنون ا
ـمثلـة فيحاء أبـو حامد: أنا من جانبـها تقول ا
فــلـسـطـيـنـيـة من مـديــنـة حـيـفـا والـتى أعـرفـهـا
عـن طـريق الــصــور واحلــكـايــات ومــا تـتــنــاقـله
. وفى وســـائل األعالم عـــنـــهــا وعـن فــلـــســـطــ
هـذا العـمل نحـاكى الـواقع احلقـيقى والـيومى
عـاناة شعـبى وأهلى عـلى أرض فلـسط من
قـتل وإرهاب كـيان ال يـعـرف إال الدمـاء وسيـلة
السـتمـراريـته لـذا تنـحـينـا فى هـذا الـعمل عن
ـعهـودة فى الـصاالت ـسـرحى ا آليـة الـعرض ا
ا ـغـلـقة لـكى نـعـطى صور واقـعـيـة وقريـبـة  ا

يجرى فى فلسط .
ــــــمـــــــثـالت فى أمــــــا آجنـى جـــــــحـــــــا -إحـــــــدى ا
ـشـاركـة ــسـرحـيــة- فـتـقـول: ســعـيـدة بـهــذه ا ا
ـــســـرحـــيـــة كـــونـــهـــا تـــتـــحـــدث عن هَم وطـــنى ا
ـرأة الفـلسـطيـنيـة التى يـستـشهد عربى. دور ا
ولدها دفـاعاً عن أرضه وشعبه ثم دور امرأة
فـلسطـينـية سجـينـة فى سجـون االحتالل وما

تعانيه من ظلم وقهر.

بدور السويسى

عـلى قـلـعـة دمـشق عـرضت مـسـرحـيـة صـرخـة
ــــاضى بــــرعــــايـــة وزارة الــــثــــقــــافـــة األســــبــــوع ا
الــســوريــة وبـــالــتــزامن مع احـــتــفــالــيــة الــقــدس

عاصمة للثقافة العربية 2009
الـعـمل فـكـرة وسـيـنـاريـو وإخـراج نـوفل حـس

ــمــثــلــون فـــهم: ســلــيـم تــركــمــانى ريــاض أمــا ا
كبرا نهاد إبراهيم نضال حمادى فيحاء أبو
حـامـد فـؤاد سـرايـجى أيـهم عـبـاسى عـصام
ـــســـكـى طـــارق زعـــتـــر ســـابـــا وهـــبى آجنى ا
جــــحــــا رحــــيـم قــــصــــاب راكـــــان عــــلى حــــا
رمـضـان بـدور الـسـوسى جـيـنـا تـومـا ويـعرب
زهـر الــدين يـشـاركـهم  األطـفـال ..رنـد سـفـر
رضوان الـنـورى أحـمد احملـمـد طـارق الـعلى

فاطمة الشرع وأديب الشرع.
الــعــرض الـذى أهــداه صــنــاعه الى غــزة  قـدم
بـانـوراما عن األحـداث الـدامـيـة التى شـهـدتـها

عاناة التى عاشها أهلها  وا
عن جتــربــتـه اإلخــراجــيــة األولى يــقــول نــوفل
: إنـهـا مـغـامرة حـقـيـقـة بـالـنـسـبة لى أن حـسـ
أتـصدى لـعمـلـية إخـراجيـة مـسرحـية وخـاصة
بوجـود صعـوبات جـمـة واجهـتنى مـنذ اخلـطوة
األولى لـــعــمــلى هــذا. كـــان لــدى إصــرار كــبــيــر
عــلى تــنـفــيــذ مــا فــكــرت به ألنــنى مــؤمن بـأن
الـقـضــيـة الـفـلـسـطـيـنـيــة هى الـقـضـيـة الـعـربـيـة

األولـى الــتى يـــجب أن نـــتـــكــاتف ونـــتـــوحــد من
أجـلــهـا .ويــضـيف فــكـرتُ فى الــبـدايـة بــتـقـد
الــــنـص خملـــــرج آخـــــر ولـــــكن لـم أكن ألضـــــمن
بـالتزام اخملرج للـطريقة اإلخـراجية التى كنت
أريــدهــا فى كل تــفــاصــيل الــعــمل فــقـررتُ أن
أقـوم بــإخـراج هـذا الـعـمل حـيث كـانت سـاحـة
قــلـعـة دمــشق فـضــاءً مـسـاعــداً لـســيـنـوغــرافـيـا

العمل.

ــغـربى سـعـد ـسـرحى ا اعـتــبـر الـكــاتب ا
الله عـبد اجملـيد أن "تـوشيـحه" من قبل
ــلك مـحــمـد الـســادس أخـيــرا بـوسـام ا
ــثـــابــة رد الـــعـــرش من درجـــة ضــابـط 
ــســرحــيــ وهـو االعــتــبــار لــلــمـســرح وا
اعتراف وحلظة تاريخية واستثنائية فى

مسار أى فنان.
وقـال عـبــد اجملـيـد :"أحـســست بـشـعـور
تـــــعـــــجــــز الـــــكــــلـــــمـــــات عن وصـــــفه فى
الــلــحـظــة الــتى تــفــضل فــيــهـا صــاحب
اجلاللـة بتـوشيـحى. إنهـا محـطة مـهمة
فى مــســـار أى فــنــان لـــقــد كــان حـــلــمــا
وحتقق" مضيفا أن هذا التكر مسح
ـتـاعـب والـتـضـحــيـات كـمـا أنه جـمــيع ا
ــسـتــقـبل وأزال بـدد كـل اخملـاوف من ا
أثـر االحـتـراقـات اجلـسـديـة والـنـفـسـية
ـبـدع وهـو يـعـكف عـلى الـتى يـعـيـشـهـا ا
كـتـابـة نص مـسـرحى أو إخـراجه. وأكد
ــغــربى بــخــيـر ــســرح ا ســعــد الــله أن ا
مـــــشــــيــــدا بــــاجلــــهــــود الــــتـى يــــبــــذلــــهــــا
ـغـاربـة خـصـوصـا الـذين ـسـرحـيـون ا ا
ضـــحـــوا بـــالـــغــــالى والـــنـــفــــيس من أجل
اســتــمــرار هـذا الــفن الــذى يــعـتــبــر أبـا

شرعيا لكل الفنون.
ـــــســــرح وأشـــــار ســـــعـــــد الـــــله إلـى أن ا
ــــغـــربـى مــــازال يـــنــــتــــظـــر مــــبـــادرات ا
الــــقـــطــــاع اخلـــاص الــــتى يــــعــــتـــبــــرهـــا

ضرورية للنهوض بهذا الفن.
مـن جــهــة أخـــريــتــمـــنى ســعـــد الــله من
ــفـكــر بــنـســالم حــمــيش الـذى تــقــلـد ا
مـــنــــصـب وزيـــر الــــثــــقــــافــــة أن يـــكــــمل
مـــشــروع ثـــريــا جــبـــران الــثـــقــافى وأن
يـــــعــــود إلى أصـــــوله األولى ألنـه كــــتب
ـــــســــرح قـــــبل أن يـــــكــــتب الــــشـــــعــــر وا

الرواية 

وبـخصـوص جـديد أعـمـاله قال سـعد
الله إنه انتـهى من كتابة نص مسرحى
جــــديــــد حــــول الــــعـــيــــطــــة وعـالقــــتــــهـــا
ـــقـــاومــة الـــوطــنـــيـــة يــحـــمل عـــنــوان بــا
"ربـــوحــة" وهى شـــخــصـــيــة مـــنــاضـــلــة
وثـائـرة قــاومت االسـتـعـمــار فى مـديـنـة
ـقاومـة وادى زم بـصوتـها الـشهـداء وا
ــشــتـعل اجلــهــورى الــنـافــذ وزجــلـهــا ا

الذى أجج الثورة.
كـــلـــفت هـــذه الـــثـــورة الـــشـــيـــخـــة ربـــوحـــة
حـيـاتـهـا وهى فى ريـعـان شبـابـهـا بـرفـقة
أزيـد من  5000شـهــيـد من أبــنـاء وادى
زم الشـرفـاء من قبـائل الـسـماعـلـة وبنى
سمير وبنى خيران تاركة تراثا مهما .
من جـــهــة أخــرى أكـــد ســعـــد الــله أنه
ســــــــيــــــــواصل عــــــــرض مــــــــســــــــرحــــــــيـــــــة
"الــبــرشـــمــان" مع  جـــمــيـــلــة مـــصــلــوح
وجــواد الــعــلــمى وجــمــال الــعــبــابــسى
ورشـيــدة الـسـعـودى إذ سـيـشـارك بـهـا
ــعـــاريـف الــرمـــضـــانى فى مـــهـــرجـــان ا

للمسرح.
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سرحي جريدة كل ا

> سمح له التنقل ب جميع فئات اجملتمع من حرفييها و عمالها و جالياتها
صرى كافة آنذاك األجنبية و الطبقة األرستقراطية التعرف على طوائف الشعب ا

سرحية الكوميدية. واستفاد من ذلك فى رسم شخصياته ا

> اخملرج محمود األلفى
مشغول حاليا فى

سرحى بروفات العرض ا
"الشطار" للمؤلف السيد

قرر محمد على وا
وسم عرضها خالل ا
الشتوى القادم على
خشبة مسرح الغد من
إنتاج الفرقة القومية
للعروض التراثية

وبطولة سامى مغاورى
معتز السويفى سامية
عاطف أحمد ماهر

وأزياء نعيمة عجمى.
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أحمد زيدان

سرح بعموام أسئلة ومقال حول التجـريب فى ا
الزمن لـ للكاتب عبد الوهاب عبد الرحمن.

دراسـة بعـنوان دائـريـة اإلرسال واإلسـتقـبال فى
ـسـرحى " عــروض مـحـمـد إسـمـاعـيل الـعـرض ا

وذجا "  لـ د. أحمد قتيبة يونس .
ـتـابـعـة تفـاصـيل وهـذا رابط مـوقع مـسـرحـيـون 

جديد هذا الشهر
HYPERLINK "http:// 

www.masraheon.com/index.php" //
www.masraheon.com/index.php

أخــبـار جـديـدة ودراسـات وحــوارات هـامـة عـلى
مــوقع مــســرحــيــون هـذا الــشــهــر يــحــفل مــوقع
مــســرحـيــون هـذا الــشـهــر بــعـدد من الــدراسـات
ـقاالت واحلوارات الـهامة حملبى والـنصوص وا
ـــســرح الــعـــربى وهــذه مــتــابـــعــة اجلـــديــد فى ا

بعض مقتطفاتها 
وقراطى جدا  - أوبريت اإلسكافى وحوار د

ـــــــقـــــــراطى: أوبـــــــريـت اإلســـــــكـــــــافـى وحـــــــوار د
مــســرحــيــتــان جــديـدتــان لــلــكــاتب عــبــد الــفــتـاح
رواس قـلـعه جى وقد صـدر الـنصـان فى كـتاب
عن احتاد الكتاب العرب ويقول قاسم مطرود
ـؤلف عُرِف : ا فى مـعـرض حديـثه عن الـنصـ
بـــانــــتـــصــــاره فى أعــــمـــاله لــــقـــضــــايـــا اإلنــــســـان

الــشـعــرى وال عــزاء لــلـنــقــاد وحــوار مع اخملـرج
سـرحى سميـر ايشـوع يحاوره فـيه د. أنطوان ا

أبرط 
تــغــطــيــة حلــلــقــة نــقــاشــيــة فى لــنــدن حــول دور
ــســـرح فـى اجملــتـــمـع الــعـــراقـى وقــد اقـــيـــمت ا
احلــلــقــة الــنــقـــاشــيــة بــالــتـــعــاون بــ  مــؤســســة
مــســرحــيــون والـديــوان الــثــقــافى الــعـراقـى وقـد
قـامت بـتغـطيـة احللـقـة النـقاشـيـة الكـاتبـة زينب

اجلوارى
ـــفــاهـــيم الــفـــلــســفـــيــة والــديـــنــيــة مـــقــال حــول ا
واجلـمالـية لـلـمسـرح اإلغريـقى لـلكـاتب عقـيدى
ــســرحى يــوسف أمــحــمــد ولــقــاء مع الــفــنــان ا
الــعـانى حتـاوره فــيه عـصــمت كـامل إســمـاعـيل

وهـمــومه ونـزوعِه إلى تــقـد مـســرح جتـريـبى
حــديث فـإنه فى هـذين الــنـصـ يـحـرص عـلى
تـقـد كــومـيـديــا شـعـبـيــة سـاخـرة تــسـبـر أغـوار
ـــــاذجَ الــــــواقع االجـــــتــــــمـــــاعى وعــــــلى عـــــرضِ 
ـعاناة إنـسانيـةٍ من شرائحَ اجتـماعـيةٍ جتمـعها ا

اليومية. 
صـــادق مــــرزوق يـــتــــحـــدث عـن مـــســــرح خـــزعل

اجدى  ا
مــقـال لــلــكـاتب صــادق مــرزوق يــتـحــدث عن بــيـان
فـتوح ويسـتعرض سـحر ا اجـدى حول ا خزعل ا
بـعض جتــاربه فى نـبــذة مـخـتــصـرة حتــاول الـقـاء

سرح العراقى بعد اإلحتالل . الضوء على ا
ــــســــرح د. أبــــو احلـــــسن سالم يـــــتــــحــــدث عن ا

هرجان اإلقليمى ببورسعيد آخر أخبار ا
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ـتواصل وقررت تـاخد بنتـها وتروح وكـانت هتضرب الردح ا
الــبــنت بــالــقــلم قــدام الــنــاس وقــالت ( أنــا مش قــولــتــلك ده
مخرج ـ تيت وتـيت ـ اشربى بقى أهو عايز يقسم دورك مع
ــثــله تــانــيه ) والــنــبى ده كالم ودى تــصــرفــات مــخــرجــ
وبسؤاله عن سبب تـقسيم الدور قال ده يدى حاله مزاجيه
حـلـوه للـعـمل والـنـبى لـو حـد يـعـرف يـعنـى ايه حـاله مـزاجيه

للعمل يقولى علشان أنا مش عارف
 كـوكـو واوا يرد عـلى سـامح فـتـحى ويـقـول األسـتـاذ احملـترم
ســــامح فــــتــــحى أنــــا كــــنت عــــاوز أقــــول لك حــــاجـه إزاى يـــا
أســـتــاذنـــا الــفـــاضل تــكـــون مــخـــرج مــســـرحى فى مـــهــرجــان
ــقـــيم الـــنـــوادى وفى نـــفس الـــوقت تـــعـــمل عـــمل الـــنـــاقـــد وا
لــلـعـروض ودى لــيـهــا دراسـات مش كل مـن هب ودب يـقـدر

ينقد أو يهاجم .
سـرحـي ولـكن يجب مـراعاة مـسرحـنا : سـعـيدة بـنشـاط ا
آداب الـــنــقـــد واخلالف حـــول الــعـــمل الـــفــنـى وإال يــتـــحــول
كـاشفة ـفتـرض أن ا ـهاترات وخـصومـات شخـصية ألن ا
ـــســرح ولــيس شق الــصــفــوف وخــلق غــرضــهــا الــنــهــوض بــا

ازمات جديدة .
جامد أوى بس تقول إيه ....منه له جى رايح منه له
مثلة وخناقة مع مخرج العرض  سامح فتحى: أم ا

دة سـاعة كاملة من مثله شرشـحت اخملرج زكى فواز  أم ا

يقـول محـمود متـولى ياتـرى إحنـا محـتاجـ فضـايح عشان
كن نتعلم . نفوق والفضيحتنا بتشهرنا ? بس 

قهى اخملرج سامح فتحى  يطارد فنانى ا
شاهدة قاطعـ  هاجم اخملـرج سامح فتحـى الفنانـ ا
ـســرحـيــة عـلى اعــتـبــار أنه ال يـوجــد مـسـرح الـعــروض ا
فـيـمـا يـقـدم وقـرر أن يـهاجـمـهم حـتى يـعـودوا لـلـمـشـاهدة
والـعــمل وأعـلـن أن فـضـايــحـنــا لـيــست لـعــروض الـنـوادى
ـسـرح البـورسـعيـدى بـغرض الـقـضاء ولـكن لـكل شرائح ا

على السبوبة .
مثل واخملرج محمد يحيى كبر دماغه من أول يوم ا

ـمــثل واخملـرج مــحــمـد يــحـيى جملــمـوعــة فـضــايـحــنـا اعــلن ا
هرجان بعد ثلة فى سامح فـتحى ألنه مكبر دماغه من ا
مشـاهدته لـعروض اليـوم األول وقال والـله انت ملكش حل
ـــا رحت أول يــوم قــررت انى يــا ســامـح بس بــصــراحــة أنــا 
أكــبـــر دمـــاغى من كـــتـــر الـــلى شــفـــته عـــمـــومـــا أتــمـــنى (بس
بصراحة كده ال أعتـقد ) أن مجهودك ده يجـيب نتيجة ولو
حــتى يـحـرك مــشـاعـر الـنــاس الـلى بـتـغــلط دى ويـحـسـوا أن
فــيه اتــفـاق مــا بـ أكــتـر من واحــد عـلـى أنـهم بــيـعــكـوا عك
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ـسرحى السيـد حافظ تضامـنه مع ترشيح الوزيـر الفنان فاروق أعلن الكاتب ا
حسنى مديرا عاما لليونسكو فى تدوينه على الفيس بوك وهذا نص تدوينته
رفض فاروق حـسنى وزير الـثقافة مـنحى تفرغًـا ادبيًا اسـتثنائـيًا كما رفض من
سـرح وحاول مـحمود ادم خمس سـنوات  مـنحى وظـيفـة رئيس حتـرير مـجلـة ا
شتـرك وقال لى محـمود آدم: سمـير سرحان وكيل الـوزارة السابق وصـديقنـا ا
سـرح ومـنذ  10سـنـوات طـلبت ـسك مجـلـة ا قـال عـلى جثـتى الـسـيد حـافظ 
سـرح وكان تـعـييـنى فى وزارة الـثقـافـة وحول فـاروق حسـنى الـطلـب الى إدارة ا
ـســرح قـال أبــو الـعـال أنـا بــقـتــرح تـشــتـغل ابــو الـعـال الـسالمــونى مـســئــوال عن ا
ائة وعشرين جنيها فى الشهر سرح بالثقـافة اجلماهيرية  عندنا فى قسم ا
دراماتـورج والوزير لـو عاوز يعـينك كان عـينك فى منـصب محتـرم كما فعل من
غـيـر مـايـحول الـطـلب. أؤيـد فـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة لـلـيـونسـكـو ألنه كفء
وحـالم ومحـرك ثـقافـى وفنـا ن وصـاحبى وأكـلت مـعـاه عيش ومـلح واحـتـرم فنه
وكــتب لى رســالــة من بــاريس عــنــدى من  30ســنــة قـال فــيــهــا لــو كــنت يــاســيـد
فـرنسـيـا وكـتـبت بـاللـغـة الـفـرنسـيـة لـصـنـعوا لك تـمـثـاال فى بـاريس ألنك غـيرت

سرح اؤيد فاروق حسنى صديقى النه كفء.  ا
مسرحنا : دعم أى مسـئول مصرى لتولى منصب دولى هو أمر واجب رغم أى

خالف معه فهو وقت للتضامن حول إسم مصر

á«eƒj Iô°ûf ¿ƒ©æ°üj á∏ÙG ÜÉÑ°T
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ـسـرح ـســرح الـيـوم مـنــتـدى مـسـرحى دشـنـه مـجـمـوعـة مـن مـحـبى ا ا
ـسرح ـهـرجـان اإلقلـيـمى لـنـوادى ا بـاحملـلـة مـنـذ فتـرة وقـام بـتـغـطيـة ا
بـعـمل نـشـرة يومـيـة والـيـكم النـسـخـة األلـكتـرونـيـة مـنهـا والـتى يـشرف
علـيها الـفنان أحـمد عبـد السالم وبـالنشـرة تغطـية وافيـة للمـهرجان
ـقـام عــلى مـسـرح مـديــنـة احملـلـة نـدوات ـسـرح ا اإلقـلــيـمى لـنــوادى ا
وآراء جــمـــهــور الــصــالــة مــشــاكـل اإلقــامــة واإلضــاءة والــصــوت الــتى
واجــهـت مــعــظم الــفــرق واعــتــذار إبـــراهــيم الــفــرن عن عــدم  تــقــد
ـسـرح نــشـرة حـيـة مـتـنــوعـة يـقـدمـهـا عـرضه ومـشـادة مع مــسـئـولى ا
وقع سـرح اليـوم حتيـة للـقائـم عـلى ا شـباب احملـلة عـلى مـنتـدى ا
ـقــابل ونـتـمـنى أن من شـبـاب يــقـدمـون خـدمـة ثــقـافـيـة دون انــتـظـار ا
ـاثل يـقـوم الـشـبـاب بـكل إقـلـيم يـقـام عـلـيه مـهـرجـان لـلنـوادى بـعـمل 
ن يريد مـتابعـة النشرات نتـدى  قدر اسـتطاعـتهم وهذا هـو رابط ا
األلكترونية التى يصدرها مجموعة من الشباب احملب للمسرح رغم
هرجان.  ثل مدينة احمللة داخل ا عدم وجود عرض نوادى مسرح 

HYPERLINK "http://today.ahlamontada.com/ 
login.forum?redirect=forum-f16/topic-t48.htm

السيد حافظ

ـمــثـلـة بـدور الــسـوسى فـتــقـول: جتـاربى أمـا ا
ــســرح ـــســرحــيـــة الــســابـــقــة كــانـت مــوجــهـــة  ا
ـرة األولى التى الطـفل فى الالذقـية . وهـذه ا
أشــــارك بـــهـــا بـــعـــمل يـــتــــحـــدث عن الـــقـــضـــيـــة
الـفلسـطينـية والتى تـعانى أسـاساً من تقـصير
ى. أقوم سـتـوى الـعـربى والـعـا إعالمى عـلى ا
ـسـاعـدات ـرضـة فـلـسـطـيـنـيـة تـقـدم ا بـدور 
ـشافى الـفـلسـطـينـية الـتى تـعانى الـطـبيـة فى ا
من نـــــدرة األدويــــة الـــــطـــــبــــيـــــة جـــــراء تــــســـــلط

عابر االحتالل على كافة ا
ــمـــثل طــارق زعــتــر: هى من جــانــبـه يــضــيف ا
مـحـاولـة لكى نـعـبـر عن ما تـعـتريـه أنفـسـنا من
غـضب جــراء االحـتالل واالمــتـعـاض واخلـزى
جـــراء مـــوقف األمـــة الـــعـــربـــيـــة مـن الـــقـــضـــيــة
الــفــلــســطــيــنــيــة وفى هــذا الــعــمل أقــوم بــدور
اسـتـشــهـادى يــقـوم بـعــمـلــيـة اسـتــشـهــاديـة ضـد

 . احملتل اإلسرائيلي
شاهد تأثرت ويضيف زعتر فى مشهد من ا
امـرأة مـن احلـضــور وثــارت غـاضــبــة فــقـامت
ـــثل كـــان يــؤدى دور جـــنـــدى إرهــابى بـــشـــتم 
إسرائـيلى وهـذا يدل عـلى اجلرح العـميق فى

داخل اإلنسان العربى .

على رزق
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سرحي جريدة كل ا

وسيقى > اختلف الباحثون فى تراث يعقوب صنوع الكاتب والشاعر واخملرج وا
والصحافى فهو مؤسس أول مسرح وطنى فى مصر والرائد الثالث للمسرح

العربى. 

> يواصل اخملرج طارق
حمدى بروفات العرض

سرحى "الغجرى" للكاتب ا
بهيج إسماعيل وتقدمه

سرحية يرصد فرقة الفا ا
العمل مالمح الصراع
العربى اإلسرائيلى من
منظور إنسانى الغجرى
بطولة مصطفى محمود
دينا نبيل كر على هيام
عصام وسوف يتم عرضها
قريبا إضافة إلى مشاركتها
فى عدد من مهرجانات

الهواة والفرق احلرة.
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" ـسرحي عقب انـتخاب اجمللـس اجلديد لـ "جمـعية ا
بـالـهـيـئة الـعـامـة لقـصـور الـثـقافـة تـوجه رئـيـسه اخملرج
ــان الــصــيـرفـى ووكــيـلـه اخملــرج عالء قــوقــة وأمـ إ
الــصــنــدوق مــحــمــود الــشــوربــجى إلـي مــقــر اجلــمــعــيـة
بـشـارع الهـرم ليـجدوه وقـد حتول إلى مـخزن لألدوات

الكهربائية!
مـــحــمــود الــشـــوربــجى قـــال لـ "مــســرحـــنــا" إن تــاجــرًا
لألدوات الـــكــــهـــربـــائـــيــــة يـــقع مــــعـــرضه أســــفل مـــقـــر
اجلـــمــعـــيـــة الـــكـــائن بـــشـــارع الـــهـــرم وحتـــديـــدًا أمــام

د. عالء قوقة

"مستشفى الهـرم" قام باالستيالء على مقر اجلمعية
وحوله خملزن.

ـقـر الذى وأضـاف: أقمـنـا دعـوى قضـائـيـة الستـرداد ا
ـوجب عـقــد مـوثق وقـد  إرفـاق تــمـتـلـكـه اجلـمـعـيــة 

لكية فى "حافظة" الدعوى. كافة وثائق ا
ونـاشد الشوربجى مثـقفى مصر ومسرحـييها ونقادها

دعم اجلمعية فى محاولتها استرداد مقرها.

محمد جمال الدين 
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تعرض هذا األسبـوع مسرحية "أنا والبنت
حـــبــــيـــبـــتى" عــــلي مـــســــرح نـــادى ســـمـــوحـــة

باإلسكندرية
الـعرض تـألـيف وإخـراج محـمـود الـطوخى
بـطـولـة أحمـد جـابر سـلـوى أحمـد بـسنت
الــشـاذلى مــهـنــد مـخــتـار مــدحت الــعـتـال
مـصـطـفى الـفـقى مـحـمـد الـنـجـار مـحـمد
بريقع محمـد عبد الناصر منار اجلمال
دالـيا كمال رشـا نادية محـمد مصطفى
مـحــمــود يـحــيى مــحـمــد بـريــقع الــصـغــيـر
أحـــمـــد بـــريـــقع الـــطـــفل عـــلى الـــشـــاذلى..
أحلان عصام كاريكا استعراضات شريف

عباس محمود الطوخى

إمبراطور البلى.. 
من شبرا اخليمة إلى ع حلوان

فى إطـــــار مــــهـــــرجـــــان الـــــقــــراءة
لـلــجــمـيـع يـقــدم اخملــرج "يـوسف
ـــــســــرحى أبـــــو زيــــد" الــــعــــرض ا
"إمـبـراطـور الـبـلى" عـلى مـسـارح
قـصـر ثـقـافة شـبـرا اخلـيـمة و ٦
أكـتــوبـر وعـ حــلـوان وعـدد من

واقع الثقافية. ا
الـــــــعــــــرض الـــــــذى كـــــــتــــــبـه وألف
أشــعــاره عـبــده الـزراع من إنــتـاج
فــرع ثـــقــافـــة أ ٦كــتـــوبــر لـــفــرقــة
أطــــفـــــال قــــصــــر ثـــــقــــافــــة احلى
الـسـادس وتـعـلب بـطـولـته مـنـال
عــــامــــر مـــنــــة الــــله وهــــبـــة الــــله
خـــــلــــيل دعــــاء خـــــالــــد شــــريف
عــادل مـــحــمــد أشـــرف أحــمــد
أشــــرف عــــبــــد اجلــــواد ديــــكـــور
وعـــــــــــــرائـس مـــــــــــــجـــــــــــــدى ونـس
مـــــوســـــيـــــقى فـــــتـــــحـى خـــــطــــاب
استعـراضات خالد شـلبى غناء

سوزان يسرى وأحمد مجدى.
ه بــقــصــر الــعــرض ســبق تـــقــد
ثــــقـــافـــة شــــبـــرا اخلـــيــــمـــة كـــمـــا
ــــهـــــرجــــان األول يـــــشــــارك فـى ا

 مشهد من مسرحية امبراطور البلىسرح الطفل.

عن رواية طه حس "أحالم شهرزاد" بدأ اخملرج
ـسـرحى "أحالم أحـمـد عـثـمـان بـروفـات العـرض ا
زوجـــة" لـــيــــكـــون بــــاكـــورة إنـــتــــاج فـــرقــــة "صـــحـــرا"

ستقلة. سرحية ا ا
الــعــرض الــذى أعــده درامــيًــا عــثــمـان يــلــعب أدوار
الــبــطـــولــة فـــيه خــالــد عـــيــد ســـاره حــسن دعــاء

حسن رضا.
أحـمــد عـثــمـان قــال لـ "مـســرحـنــا" إنه يـتــطـلع إلى
ــسـرحـيــة "أحالم زوجـة" فى عـدد من ــشـاركـة  ا

سرحية احمللية هرجانات ا  أحمد عثمانا
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حتدد يـوم ٢٠ أغسطس احلالى موعدًا
ــشــاركـة فى ــا السـتـالم طـلــبــات ا نــهــائــيً
ـــســرحى الــذى تــقــام مـــهــرجــان زفــتى ا
فــعـــالــيــات دورته الـ ٢١ فى الــفــتــرة من
٢٧ أغـــــســـــطس وحـــــتـى ٦ ســـــبـــــتـــــمـــــبــــر

. القادم
ـهـرجـان الــذي بـدأ عـام ١٩٨٢ مـفـتـوح ا
أمـام الــهـواة من مــخـتـلـف أقـالـيـم مـصـر
ويــشــارك فى جلـــنــة حتــكــيــمه عــدد من

نقاد مصر.
ـــهـــرجـــان فـى دورة هـــذا الـــعــام حسنى أبو جويلهيـــكـــرم ا السيد راضى

الـــراحــلـــ عــبـــد احلى أديب والـــســيــد
راضـى وعــــددًا مـن أبــــنـــــاء مــــحـــــافــــظــــة
الـغربيـة ويقـدم جوائز مـاليـة وشهادات
تـــقــديـــر ألفـــضل ثالثـــة عــروض وثالث
جــــوائــــز لــــلــــتــــمــــثــــيـل رجــــال وســــيـــدات
ولـــلـــديـــكـــور كـــمـــا يـــقــدم جـــائـــزة بـــاسم
الـفـنــان حـسـنى أبـو جــويـلـة ألول جتـربـة

إخراج.

عمرو حسان 

سرحي جريدة كل ا

>   4 نصوص مسرحية
سرحى جديدة للكاتب وا
جوان جان هى
"الطوفان غريق فى
العالم ليلة التكر

عطف" صدرت مؤخرا ا
عن دار إفانا للنشر
الكاتب السورى جوان
جان قدم العديد من
األعمال للمسرح القومى
بدمشق وعدد من
احملافظات السورية منها
مونودراما "خطية الذعة
لرجل جالس" ونصوص
"نور العيون" و"آخر يوم"
سرح األطفال. وكتب 

> ألف يعقوب صنوع مسرحيات قصيرة 
زوجة بأشعار وقام بتلحينها وعرضها 
فى قصر اخلديو  إسماعيل وأمام حاشيته من الباشوات فأعجبوا بها. 
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الكتاب: باب التوفيق
"دراما موسيقية عن قصص محمد

سلماوى"
الكاتب: د. أسامة أبو طالب

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

جـرد قراءتها وف بها سحـرته حكايات محـمد سلماوى 
أكـثر بعـد ما تأمـلها ورأى أن احلـكمـة فى يد األديب الكـبير
تتـدفق من بسـاطة احلـواديت كمـا تتـفتق عن رمـوزها كـنوز
مـن الـــدالالت وظـالل اإلحــــالــــة ومــــداخل الــــتــــأويل فــــقــــبل
الــدخـــول فى مـــغــامـــرته اخلـــاصــة بـــعــد مـــا وقع فى غـــوايــة
الـبـسـاطـة اآلسـرة لقـصص "بـاب الـتـوفـيق" فـكـانت مـغـامرته
عـبارة عن حتويل قصص سـلماوى إلى "دراما مـوسيقية" أو
"ليبرتـو" ألوبريت مصرى تـتسع مساحـته وزمنه مثـلما تزيد
رحـابـته فيـتـضمن عـنـاصر عـرض جـديدة حـية يـتالقى بـها
الـروائى مع الـدرامى فيـصـنـعان ضـفـيـرة واحـدة متـمـاسـكة
يتـحول فـيهـا النثـر إلي شعـر فى اللـحظة الـتى يكـتمل فـيها
ويـسخن ويـرق مثـلمـا يتـحـول احلوار إلى غـناء فى الـلحـظة

التى نشتاق فيها جميعًا أن نغنى..
باب التوفـيق.. كما يصـفها - أيضًـا - كاتبهـا "دكتور أسامة
أبــو طـــالب فـى مـــقــدمـــته هـى" : "نــســـيج وتـــضـــفــيـــر درامى
شعرى قـوامه أربع قصص قـصيرة لألديب مـحمد سـلماوى
هى: "كـونشـيرتو الـناى وبـاب التـوفيق رحـيل جواد أشهب

وعودة النشيد".
قـدمـة الـقـصـيـرة التى لعـل متـعـة الـقـار وهـو يـطالـع تلـك ا
صدر بـها د. أسـامة أبـو طالب كـتـابه  تزيـد من إقبـاله على
ـصريـة "حوار الـتـهام الـنص الـدرامى الذى كـتـبه بالـعـاميـة ا
وأغــــانى" مــــحــــوالً قــــصـص مــــحـــمــــد ســــلــــمــــاوى إلـى درامـــا
مـوسـيـقـيـة خـيـالـيـة أو كـمـا يـصـفـهـا هـو "خـيـالـواقـعيـة" حـيث
اســتــعــان بــاحلــيــوانــات والــطـيــور والــنــبــاتــات لــيــجــعل مــنــهـا
مــحـمــوالت رمـزيــة تـنــهل من الــواقع وحتــيل إلـيه مــحـقــقـة
ــشــاهـــدة وإثــراء الــفــرجــة مع اإلبــقــاء عــلى شــعــلــة بــهــجــة ا
"الــوعى بــالـــواقع" مــتــوهـــجــة.. هــكــذا تـــقــوم "أعــواد الــغــاب

والـعــنــاكب والــفــراشــات واجلــيــاد" بــأدوارهــا عــلى مــســتـوى
ـسـتوى الـواقع "غـير اجلـميل" ـصاحـبة  اخلـرافـة اجلمـيلـة ا
حـ تـتم إحـالـتـهـا عـلـيه "فـتُـعـقـلَن; وإحـالـته عـلـيـهـا فـيـتـعـمق

ويستبصر!
هـكــذا لم نـسـتــطع إالّ مـقـاربــة الـنص الـدرامى بــكالم كـاتـبه
الـذى ينـقل لنـا خبـرة إضافـية مـهمـة جتعـلنـا أكثـر استـعدادًا
لـتـلقـى جمـالـيات الـنص ومـا يـكـتنـزه من خـبـرات وجمـالـيات
ورسائل خفـية بل وتضع يـدنا على مفـاتيح نقـدية أو لنقل
ـكنـنا الـتزود بـها ونـحن نقـرأ النـص يقول حسـاسيـة قراءة 
ــثل الــشــعــر تــصــعــيــدًا عــضــويًــا لــلــمــوقف وتــتــويــجًــا "وإن 
ـوسيـقيـة وينـبثق الـغناء من لالنـفعـال مثـلمـا تتـخلّق احلـالة ا
النص/ العـرض فى ذات اللحـظة التى يتـولد فيـها إحساس
شـاهـد بضـرورتـها فـيتـمـاهى معـهـا ويدخل فى الـقـارىء / ا
مــجـالــهــا دون أن يـفــقــد شـفــافــيـة الــرؤيــة وصـواب تــســديـد

األحكام".
ولعل ما يضيف إلى الكتاب أهمية ومتعة هو احتوائه على
ــادة الــنـــصــوص الــســرديـــة لــلــقـــصص األربع الــتـى قــدمت ا
الـسـرديـة وخـمـيـرة الـرؤيـة وأمـدّت نص أبـو طـالب بـالـطـاقـة
ــوســـيــقــيــة اإلبــداعــيـــة الالزمــة لــتـــدويــر وتــشــغـــيل درامــاه ا

والغنائية.
الكتـاب "باب التوفـيق" للدكـتور أسامـة أبو طالب صادر عن

صرية العامة للكتاب فى 2009.  الهيئة ا

العمل: محاكمة القدر
الكاتبة: سالف دالى

سرح" - شأنه شأن الرواية - بأنه فنى موضوعى يوصف "ا
ــوضــوع" أو الــقــضـــيــة الــتى يــطــرحــهــا الــنص ــا يــعــنى أن "ا
الدرامى تأخذ درجة عـالية من االهتمام من قبل الكاتب دون

إخالل وبطبيعة احلال - بفنيات البناء الدرامي.
ــســرح من بــ األجـنــاس األدبــيــة بــأنه فن مــواجــهـة ــتــاز ا و
ــطــروحــة ذات ــا يــســتــلــزم أن تــكــون الــقــضــيــة ا اجلــمــهــور 
مـصداقيـة جتعل منهـا همسًا مـشتركًـا ب الكاتـبة والقار أو

شاهد فى حال تنفيذ العمل. ا
ومـسرحـيـة "مـحـاكمـة الـقـدر" لـلكـاتـبـة التـونـسـيـة سوالف دالى
يـصـدق عـلـيهـا هـذا الـتوصـيف الـسـابق حـيث تـطرح مـجـمـوعة
ـواطن بالـسلـطة هـمة الـتى تدور حـول عالقة ا من الـقـضايـا ا
ى احلـاكـمــة وعالقـة هـذه الـســلـطـات احلـاكــمـة بـالـنــظـام الـعـا

اجلديد وعالقة الدين بالسياسة.
ويـبدو أن الشـاعر الكـبير "أبـو القاسم الـشابى" بروحـه الثائرة
ـوذجًـا مـبـهـرًا لـلـكـاتـبـة وهى مـحـقه فى ذلك ـثل  ـتـمـردة  وا
فقد كان هذا الشـاعر - على قصر عمره - روحًا جديدة فى
الشعـرية العربـية حتى أصبحت بـعض أبياته مأثـورات ملهمة
لــــلـــثــــورة وإرادة الــــتـــحــــرر عــــلى عــــكس مــــا شـــاع فـى الـــشــــعـــر
الــرومـانـسى من تـشــاؤم وقـنـوط فـمن مــنـا - مـتـعــلـمًـا أو غـيـر

متعلم - ال يذكر قوله:
فال بد أن يستجيب القدر إذا الشعب يومًا أراد احلياة 

وال بد للقيد أن ينكسر وال بد لليل أن ينجلى 
يعش أبد الدهر ب احلفر ومن لم يحب صعود اجلبال

ومـن هنا جاء إهداؤهـا هذا النص إلى روح الـشابى الذى كما
تـصـفه - "أهدانـا الـكـون كـله فى قـصـائده وجـعـلـنـا نـحس بأنه
رغم اتـســاعه لـيس أكــثـر من نــقـطـة.. نــحـمــلـهـا عــلى راحـتــيـنـا

فنكتشف أسراره وخباياه".
إن أهم مــا يــلــفت الــنــظــر فى هــذا الــنص الــدرامـى هــو جـرأة
الــكـاتـبـة فى طــرح قـضـايـاهـا وتــعـريـة الـواقع الــعـربى كـله عـلى
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مـختـلف أقطـاره من خالل أسلـوب حـاد وساخـر فى كثـير من
األحــيــان وتـشــخــيص الــزمــان والــقــدر عــلى طــريــقــة الــدرامـا

ة فى تشخيصها لآللهة. اليونانية القد
ــســرحــيـــة فى قــاعــة إحـــدى احملــاكم ويــكــون وتـــدور أحــداث ا
ـثلـ فى عـامـة الـنـاس أو الشـعـوب الـعـربـية طـرفـا الـصـراع 
مـن ناحيـة واحلكـام العـرب من ناحـية أخـرى ومن خالل هذه
قـهورة خـوفهم ويـرفعون ثـلو هذه الـشعـوب ا ـواجهـة ينـزع  ا
ـواطـنـ أصــواتـهم عـالــيـة ولـنــنـظـر كـيـف يـوجه أحـد هــؤالء ا
كالمـه إلى "عشاق الكراسى" حـ يقول "لوال الـشعب ما كنتم
تـعـالـيـتم عـلـيـنـا يـا عـشـاق الـكـراسى اآلن يـا من بـعـتم كل شىء

حتى الكرامة لم تسلم منكم"
ضمون ونـبل الغاية لـيسا كافـي - وحدهما - لكن خطـورة ا
لـبنـاء نص درامي فـقـد الحـظت - فى مـواضع كـثيـرة - غـلـبة
ـهم أن تتـفـاداه الـكـاتبـة لـو أنـها ـباشـرة وهـو أمـر كـان من ا ا
اعـتمـدت عـلى إيـحاءات حـركـة الـشخـصـيـات فإذا كـان الـشـعر

سرح تعبير باحلركة. تعبيرًا بالصورة فإن ا
وال شك فـى أن رغبة الكاتـبة فى طرح كل ما لـديها من أفكار
ا كان من وهـموم قد جعل النص مـزدحمًا بهذه الـقضايا ور
ــفـيــد أن تـتــعـمق الــكـاتــبـة فى عــرض إحـداهــا بـتــكـثــيف فـنى ا
وإيــحــائى دون اســتــطــراد أو مــبــاشــرة فــإذا كــان الــشــعــر حملًــا
تـكفى إشـارته كـما كـان يقـول الـشاعـر القـد فـإن هذا الـقول

يصدق على جميع األجناس األدبية.
أعـرف أن هذا هو العمل األول للـكاتبة وهو مبـشر بكل تأكيد
ويـنــبىء عن كــاتــبــة مـوهــوبــة ومـبــدعــة تــمـتــلك لــغــتـهــا بــصـورة
واضـحة وتـمـتـلك رؤية نـاضـجـة للـكـثـير مـن القـضـايـا الشـائـكة
ــا يـؤكـد قــدرتـهـا وجتـيــد إدارة احلـوار ورسم الــشـخـصــيـات 

على مواصلة اإلبداع وتطوير أدواتها.

د. محمد السيد إسماعيل 
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سرحي جريدة كل ا

> وعلى الرغم من وجود  فرق تمثيل إيطالية وفرنسية فى ذلك الوقت تعرض أعمالها
للجاليات األوروبية فى القاهرة  إال ان مسرحياته جنحت جناحا كبيرا.

نوفية >  فرع ثقافة ا
شارك مؤخرا بعرض من
سرح ضمن إنتاج نادى ا

هرجان فعاليات ا
اإلقليمى لغرب ووسط
الدلتا الثقافى على

مسرح غزل احمللة الكبرى
العرضان هما "عودا"
لنادى مسرح قويسنا

تأليف أحمد الصعيدى
وإخراج يوسف النقيب
وفاندولير لنادى مسرح
بيت ثقافة البتانون
تأليف فدناندو أرابال
وإخراج أحمد عيسى.
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ـــــــقــــــام األول يـــــــضع نـــــــصـب عـــــــيـــــــنــــــيـه فـى ا
سرح. اجلماهير التى سيقدم لها هذا ا

كــانت جتـــربــة "الـــلــيــلـــة الــكــبـــيــرة" فى عــام 82
وسبـقهـا جتـربة أخـرى كانت فى غـايـة األهمـية
وهى جتــربــة "مــنـــ أجــيب نــاس" الــتى قــدمت
عـلى مـســرح الـسـامـر وكـانت فى عـام 1981م
كـــان من عــادة جنـــيب ســرور وقـــتــهـــا أن يــهــدى
ـسـرحيـة اجلـديـدة التـى يكـتـبـها إلى نـصـوصه ا
الــســامــرى ونص "مــنــ أجــيب نــاس" كــان قـد
ـــســرح الــقــومـى ولــكــنه ظل قـــدمه ســرور إلى ا
ــدة تــزيـد عـن اخلـمس حــبــيس األدراج هــنـاك 
ســنـــوات وكــان كل مــخـــرج يــقــرأه يــتـــهــمه بــأنه
مـجـرد مـونـولـوج طويل تـبـحث فـيه "نـعـيـمة" عن
"حــسـن" ولـــكن قـــراءة الـــســـامـــرى لــلـــنـص مــرّة
أخــــرى جــــعــــلــــته يــــرى فــــيـه أســــاسًــــا لــــلــــدرامـــا
ـكن أن يـسمى بـذلك فهـناك ـصريـة أو ما  ا
قـهر تـقـابـله "نـعيـمـة" عـلى طـول مسـيـرتـها وهى
تـبـحث عن "حـسن" وفى كل مـكـان تـذهب إلـيه
كــانت تــقــابل مــقــهـوريـن وقـتــلى وتــفــرض عــنـد
مـنـاقــشـة حـالــتـهـا هـذه عــدّة أسـئـلــة أهـمـهـا من
أوقع الــقــهـــر بــكل هــؤالء?.. من هـــو ابن الــبــلــد

احلقيقى? ومن هو احملتل?!..
واسـتخدم السامـرى فى تنفيـذه للنص مفردات
.. ووظفّ ــركـب الــقـــلع احلــبـــال األقــمـــشــة ا
مــوال "حـــسن ونـــعــيـــمــة" األصـــلى والـــذى كـــتــبه
وال الشـعبى الشيخ مـصطفى مرسى شـاعر ا
ـــؤدى الـــشــهـــيـــر وقـــتـــهـــا زاهــر يـــونس وأتى بـــا

وال تقول: وكانت بداية ا
(ولدى على إللى إنقتل ظلمًا وال علمه

غريب مالوش حد صابه الوعد وال علمه
عشان بنيه وفاتها بكر وال علمه
من الصعيد للبحيرة ألفوا موّال
وأنا على األواخر ها أقول موال

وّال يعجبكم..) إياك يكون عال وا
ـدخل الذى كـان يـنشـده زاهر وقـد حقق هـذا ا
ـصـرية يـونس هـذا األساس الـشـعـبى لـلدرامـا ا
وال يـحـتوى عـلى صراع التى كـان ينـشـدها فـا
درامى ونـوع من االحــتـضــان الـشـعــبى وأيـضًـا

استفتاء عام على احلدوته الشعبية.
كــان سـرور قــد ارتــكــز فى كــتــابــته لــلـنـص عـلى
ـوّال ثم انــطـلق مـنه لـكـتـابـة مـسـرحـيـته هـذا ا
وال األصلى وقد رأى السامـرى أن استخدام ا
ضــروريًـــا داخل هـــذا الــعـــرض وقــدم الـــعــرض
عــلى مــســرح الـســامــر وحــضــره حــمـدى غــيث
وقــرر بــعـــد مــشــاهـــدته له أن يــطـــوف الــعــرض
جـمـيع مـواقع األقـالـيم بـالـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة
وكان هذا التقد لنص "من أجيبْ ناس" هو
أول تــقــد لـه وفــكــرة الـــتــجــوال هـــامــة جــدًا
فــالــعـــروض حتــيــا بـــهــا بــدالً مـن أن تــمــوت فى
مـواقـعــهـا وكـان أهم الــتـعـلـيــقـات الـتى ســمـعـهـا
الـسامرى بخـصوص عرض "مـن أجيب ناس"
كانت تعـليق عبـد الرحيم الـزرقانى عـندما قال
له بـعــد مـشــاهـدة الــعـرض "أنـت من اسـتــطـعت
فـض بـــكــارة هـــذا الـــنـص بــعـــد مـــا تـــخـــلى عـــنه

اخملرجون ولم يتحمسوا له..". 

موال حسن ونعيمة كان ضرورة درامية
عرفة روح اجلماعة الشعبية

رفض الــــســـامــــرى تــــكــــلـــيـف حـــمــــدى غــــيث له
بـإخــراج عـرضًـا مـسـرحـيًــا لـكى يـقـدم فى أحـد
ســــرادقـــات رمــــضــــان وتــــعــــلل فى رفــــضـه بـــأن
سـرادق حـديقـة اخلـالدين والـذى يـضم داخله
عدد متـفرج ال يقل عن 3000 متـفرج بأن
ـتـفــرجـ يــنـتـمــون لـثــقـافـات مــخـتــلـفـة هــؤالء ا
وبـيئـات اجـتمـاعـية مـتـنـوعة وبـالـتالى كـسـر ما
تــعـــودوا عـــلــيه يـــعــد هـــدفًــا لـــذوقــهـم وهم قــد
نـوعات التى كانت تـعودوا على صيـغة مسرح ا
تـقدم لهم كل عـام فى سرادق رمضـان وأحبوا
جموعة فقرات السيـرك الرقص وارتبطوا 
ــطـربـ مـن أمـثـال فــاطـمــة عـيــد شـفـيق من ا
جالل تغريد البشـبيشى كما أن هناك الكثير
من الـصـخب الـذى يـحـدثه هـذا الـعـدد الـكـبـيـر
ا يـستحـيل معه التـحكم فيهم تفـرج  من ا
وإجـبـارهم عـلى مـشـاهـدة عـرض مـسرحـى قد

ال يروقهم من اللحظة األولى..
وبـالـرغم من كل هـذه الـتحـفـظـات الـتى أبـداها
الـسـامرى إال أن حـمـدى غـيث أصـر على رأيه
فى اسـتـبدال مـسـرح مـنـوعات رمـضـان بـعرض
مـسـرحى وتـرك للـسـامـرى مهـمـة الـتفـكـير فى
صـيـغة مـسـرحـيـة يـسـتـطـيع من خاللـهـا إرضاء

هذه النوعية من اجلماهير..
فـــكـــر الــســـامـــرى أن نص مـــســـرحـــيــة "الـــلـــيـــلــة
الــكــبـيــرة الـذى كــتـبـه صالح جـاهــ قـد يــكـون
مــنـاسـبًـا لــهـذا الـغـرض لــكن صـادفـته مــشـكـلـة
عـنـد قراءة الـنص الـذى كتـبه جـاه وهى أن
مــدة الــعــرض ال تــتــجــاوز الـ 22 دقــيــقــة وهـو
ه فى عـــرض مــســرحى زمـن يــســتـــحــيل تــقـــد
جـماهـيرى أمام هـذا العـدد الكـبيـر من الناس
ولذا جلأ السامـرى لعمل دراماتورج للنص قام
به مـهـدى احلـسيـنى والـشـاعـر أحـمـد احلوتى
ــــســـرحى. بــــحـــيث و إعـــادة كــــتـــابـــة الــــنص ا
ه فى زمن ال يـــقل عن ثالث يــســتـــوعب تــقـــد
ساعات وبالتالى يـسمح باستيعاب العديد من
ـوالد ـوجودة فـى ا أشـكـال الـفـرجه الـشـعـبـيـة ا
ــصـــريــة وبــالـــفــعل جنـح الــعــرض بـــتــولــيـــفــته ا
اجلــديـدة والــتى تــتـضــمن داخــلــهـا نــفس فــكـرة
ــنـوعـات الـتى تـعـود عــلـيـهـا اجلـمـهـور مـسـرح ا
تفرجـ تتزايد يـومًا بعد يوم وأخـذت أعداد ا
ــغـرب حـتى أن بــعــضــهم كـان يــأتى قــبل آذان ا

ومعه طعام إفطاره..
يـــغــة االحـــتـــفــال بـــلـــيــالى وحتـــولت بـــذلك صـــ
رمضـان من عـروض لـلـمـنـوعـات إلى عروض
مـســرح درامى وقـد قــدم الــسـامــرى وطـبــقًـا
لـــهــــذه الــــرؤيــــة اجلـــديــــدة الــــتى تــــســــبب فى
يــــاة حـــمـــدى غــــيث عـــروضًـــا وجـــودهــــا لـــلـــحـــ
يــة فى الـــســنـــوات الــتـــالــيـــة لــعل من مـــســرحـــ
ــولـد يــلــة الـرؤيــة ا أهــمــهــا: حالوة زمـان لــ
فـركــشه (والـتى قـدمـت داخل خـيـمــة سـيـرك
اسـتعارها الـسامرى من السـيرك القومى)..
ـــنـــوال فـــقــدم واســـتـــمـــر احلـــال عـــلـى هـــذا ا
" وكـان الــســامـرى أيــضًــا عــرض "الــشــحــاتــ
بشـهـادة الكـثـيريـن من أنضج عـروض مـسرح
الـسرادق وكان من بطـولة جمـال إسماعيل
أحـــمــد راتـب تــغــريـــد الــبـــشــبـــيــشـى عــايــدة
فـــــهــــــمى ومــــــجـــــمــــــوعـــــة أخــــــرى من فــــــرقـــــة
الــســامــرى ويــعـتــبــر مــنــهج حتــويل الــعـروض
يــة هــو مـــنــهج ــنــوعـــة إلى عــروض مـــســرحـــ ا

 حكايات للشباب حتى ال يناموا

سرحي جريدة كل ا

ؤلف دير وا > قرر يعقوب أن ينشىء فرقة مسرحية من تالميذه وكان هو يلعب دور ا
لقن  وعرض مسرحيته على منصة مقهى موسيقى كبير بحديقة األزبكية لحن وا وا
بالقاهرة.
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خطوتان على طريق واحد

> الفنان طارق الدسوقى
انضم إلى مجموعة أبطال
مسرحية "لسه فى أمل"
للمخرج الشاب عصام سعد
سرح قرر عرضها على ا وا
وسم احلديث خالل ا
سرحية الشتوى القادم ا
تأليف حمدى نوار وبطولة
لوسى ومحمد متولى
وسماح السعيد وجنوم
سرح احلديث يذكر إن ا
طارق دسوقى لم يشارك من
فترة فى أى عروض
مسرحية من إنتاج مسرح
الدولة.

وقــتــهــا أن تـقــول أن تــلك درامــا كالسـيــكــيـة أو
درامـــــــــا رقـص حــــــــديـث.. بـــــــــالــــــــطـــــــــبـع أل? هم
ــتــطــلــبــاته اســتــطــاعــوا أن يــواكــبــوا الـــعــصــر 
ـسـرح احلـديـثـة الــتى فـرضت عـلى مــخـرجى ا
عــامـــة والــرقص احلــديـث خــاصــة مــتـــطــلــبــات

جديدة.
أشـــار مــحـــمـــد مـــصـــطـــفى إلى جتـــربـــة فـــرقــة
"نـــــيــــران األنــــاضــــول" وقــــال إن لـــــديــــنــــا نــــفس
الـطـاقـات الـبـشـريـة ولـديـنـا مالبس عـلى أعـلى
درجة من اإلبهـار ما ينـقصنـا فقط هو الـفكرة
الـتى نقدمهـا وأن يكون هنـاك مسؤلون جادون
يـــقـــفـــون وراء الـــعــــمل بـــإخالطـص أيـــســـر من
األفـــضل أن نـــقـــدم تــــراثـــنـــا نـــحـن حتت ســـفح
نع أن نقدم إيزيس وأوزريس الهرم ما الذى 
أو حــابى الــفــارق بــيـنــنــا وبــيــنــهم هــو أنــهم لم
يـهتمـوا بتـصنيف مـا يقـدمون سواء كـان رقصًا
ـــا يــقــدمــون عن حــديــثًــا أو غــيـــره واهــتــمــوا 
رساالت أمـا نحـن فنـظل نـقدم الـنقـد لألشـياء
دون أن نــفـعل شــيـئًــا واخملــرج يـريــد أن يـنــتـهى
من الـعرض بـسـرعـة كى يجـهـز لـلعـرض الـتالى
ــؤدى ال يـتـعــامل مع اخملـرج بـالــشـكل الالئق وا
واجلـيل اجلديد لـيس صاحب أزمة لـكى يقدم

عمالً ناجحًا.
وهل عروضها هى نتاج لورش تدريبية?

فى الـــغـــالب نـــعم ألن االجـــتـــمـــاع بـــ اخملــرج
مثـل والعازف يساعد فى دعم روح ؤدى وا وا
اجلـــمــاعــة الـــتى تــســـاعــد فى إجنـــاح أى عــمل
وهذا ما حدث فى "شـرقيات ولكن" حيث أننا
بدأنـا من احلـارة الـتى انـتـقـلت عن حـارة زمان
من حــيث الــدكـاكــ والــنـاس فــأصــبـحـت عـلى
ة لكن كل مفرداتها جديدة حال احلارة القد
فـأصبـحت "شرقـيات ولـكن" فال نحن تـمسـكنا
عـاصرة فصارت كل بـالتراث وال نحن واكـبنا ا

األشـــــيــــــاء بـــــأســـــمــــــائـــــهــــــا "ولـــــكن" كـل ذلك 
استعراضه من خالل لغة اجلسد.

إذا كـان التـجـريب فى اخلـارج قـد جـاء نـتـاجًا
لثـورات فكريـة وسياسـية إقتـصادية.. فإلى أى

نتاج جاء التجريب فى مصر?
الـواقع أن الـتــجـريب فى مـصـر لـم يـأت نـتـاجًـا
لـشىء مــعـ فــأنت ال تــسـتــطـيع أن تــقـول أنه
جــاء نــتـاج تــغــيـيــر فى اجملــتـمـع واحلـقــيــقـة أنه
مــنـــقـــول من تـــلك الـــتـــجـــارب الـــتى قـــدمت فى
اخلـــارج والــواقع أن تـــلك الــثـــورات والــتــجــارب
ســـاعــدت كـــثـــيـــرًا فى الـــتـــمـــرد عــلـى الــقـــوالب
الـكالســيـكــيـة الــسـابــقـة وســاعـدت أيـضًــا عـلى
تــرســـيخ مـــعــانـى جــديـــدة وفــلـــســـفــات جـــديــدة
واألعـتـمـاد عـلى الـتـقــنـيـات احلـديـثـة بـشـكل لم

نكن على وعى به.
ـستـما لكـما عـدة جتارب خـارج مصـر .. كيف 
الـفـارق بــ الـرقص احلـديـث فى مـصـر وفى

اخلارج?
ــيــز عـروض  الــتــوظــيف اجلــيــد هــو أهم مــا 
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ن ال يعرف.. ما هو الرقص احلديث?
نحن نريد أن نـخاطب فى أعمالنا ذلك الذى ال
يعرف.. فكم نتـمنى أن نقدم أعماالً عن "التوك
تــوك" لـكى يــعــرف من ال يـعــرف مـا هــو الـرقص
احلــديث ألن الـرقص لــيس عـيـبًــا وال هـو حـرام
والــرقص مــوجــود فى مــصــر مـن زمــان وأضـاف
ضــيــاء "من وجــهـــة نــظــرى أن الــفـــراعــنــة كــانــوا
بيـرقصوا رقص حـديث" وما نـقدمه هو مـحاولة
سرح للكالم بلغة اجلسد ألن معظم العامل با
ال يـهتـمـون سـوى بـالـشكـل اخلارجى لـلـشـخـصـية
دون إعمال الجسـدة أو توظيف األعضاء بشكل
صـــحــيـح أى أنــنـــا نـــعـــتــمـــد عـــلى أن تـــكـــمل لـــغــة

اجلسد لغة الكالم.
اذا اخترتما إذن هذا التوجه?

ــعــهــد حـاولــنــا الــبــحث عن عــقب الــتــخــرج فى ا
ــيـــزنـــا عن غـــيـــرنـــا وخـــرج ضــيـــاء إلى مـــنــهـج 
روســيــا وعـمل بــهـا كــراقص لــعـدة ســنـوات لــكـنه
شــعــر بـأن هــنـاك الــعـديــد من أمــثـاله هــنـاك وال
يـوجــد فى مـصــر مـثــله فـقــرر الـعــودة إلى مـصـر
ولم نــفــعل مــثــلــمــا فــعل الــبــعض الــذى رحل إلى
اخلــارج نــحن رحــلـنــا إلى الــداخل وتــعـمــقــنـا فى
مـشـكـالت وقـضـايــا اجملـتــمع وأصـبح مــا نـقـدمه
ـيـة الـفــنـون الـتى حتـتـوى مـعـاهـد شــبـيـهـا بـأكـاد
ـسرحيـة وغيرها.. وسيـقى والفنون ا البالـيه وا

إلخ.
كـنـا نـعـمـد إلى مـزج كل هـذه الـفـنـون مـعًـا إلنـتـاج
عــمل مــتـكــامل بــحــيث تــخــدم رقص الــبـالــيه مع
ـوسـيقـيـة وتـكـنـيك الـسـيـنـما فـى توظف اآلالت ا

عمل مسرحى متناسق.
ومـن خالل مـشــوارنـا قــدمــنـا عــدة أعـمــال مـنــهـا
ـــيالد احلـــقـــيـــقى لـــنــا "شـــرقــيـــات ولـــكن" وهى ا
وقــدمــنــا أيــضًـــا "عــنــبــر رقم ١" "تـــيــست" كــمــا
ـا شـاركـنـا فى عـروض بـالـتــصـمـيم فـقط مـنـهـا "
بـــــابـــــا يـــــنــــــام" و"كـــــده أوكـــــيه" وأخــــــيـــــرًا كـــــانت
"اإلسـكــافى مـلــكًـا" وبــالـطـبـع تـلك األعــمـال الـتى
شارك معنا فيها أساتذة كبار أعطت لنا فرصة
رحلة ـثابة ا للـتعلم وزيادة اخلبـرة لكنها كانت 
التـى نتـعـلم فيـهـا لكـن الفـتـرة القـادمـة ستـخـتلف

عما فات.
ما الفرق إذن ب ما مضى وما هو قادم?

مـا مـعـنى كـان مـرحلـة اكـتـسـاب خـبرة وكـانت كل
ثابة لوحة تـعلم نخط عليها معلومة ما جتربة 
حــتى وإن كــان مــا خـرجــنــا به من الــتــجــربــة هـو
مــجــرد فــائــدة أو مــعــلــومــة صــغـيــرة ورغـم أنــنـا
قــدمــنــا عــدة أعـــمــال فى تــلك الـــفــتــرة إال أنــنــا
نـعـتـبـر أنـفـسـنـا فى مـرحـلـة الـهـوايـة وال نـريد أن
نتركـها ودائمًا مـا كنا نفـكر فيمـا هو قادم وماذا

بعد.
بعـد ذلك جعلنا نفـكر فيما سنفـعل فقمنا بجمع
معلومات وقـراءات حول لغة اجلسد وأفادنا فى

تلك الفترة أننا راقصان فى األساس.
أمـا عـن الـفــتـرة الــقـادمــة فــنـحن نــريـد أن نــقـدم

مــحــمــد يـــريــد أن يــكــون ضــيــاء فـــنــحن نــكــمل
بـعـضـنـا الـبعض ونـسـتـمع إلى بـعض بـعـيدًا عن

فكرة األنانية فنحن فريق واحد.
ـفـرده وضــيـاء أيـضًـا ومـاذا لــو كـان مـحــمـد 

فرده?
كـنـا هـنـقطـع فى بـعض لـكن مـا نحـن فيه اآلن
أفــضل ألنه كـان ال بـد أن يـكــون هـنـاك ضـيـاء
ومـحـمـد مـعًـا ألنـنـا فى مـصـر إذا مـد أحـد يده
إلــــيك يــــســـاعـــدك جتــــد عـــشــــرات يـــعــــرقـــلـــون
مسـيرتك ويـحاولـون دفعك إلى اخلـلف ويكمل
ضـــيــــاء "مــــحــــمــــد من احلــــاجــــات احلـــلــــوة فى
حـيـاتى بـغض الـنـظـر عن كـونـنـا أصـدقـاء لكن
أيضًـا أثنـاء الـعمل نـحن نـكمل بـعض" ويـضيف
مـحمد "أعتقد أن ربـنا وفقنا ألنـنا ابتعدنا عن
األنــانـيــة وركــزنــا تــفـكــيــرنــا فى كــيـفــيــة تــقـد
رسـالـة مـفــيـدة لـلـفن وانـصب اهــتـمـامـنـا أيـضـا
على اجلـمهـور واحتـرامه وهو الـشىء الذى لم
أجــــده فـى أعــــمــــال الــــكـــــثــــيــــر مـن اخملــــرجــــ
وخـــلـــصـــنـــا إلى قـــاعـــدة مـــفـــادهـــا "أنه بـــاحلب

يستطيع أى إنسان أن يتقدم".
? هل الرقص احلديث موجه للمتخصص
ـسـتويـات ولـننـظر إلى هو تـيار واقـع على كل ا
أحـــــمــــــد زكى حـــــ جــــــســـــد فى أحـــــد أفـالمه
ـدمن فـمـا فـعـله هـو نـوع من أنـواع شـخـصـيـة ا
الـرقص احلــديث أيـضًـا فــيـلم "كــوكب الـقـرود"
قـــبل الـــدخـــول لـــلـــفـــيـــلـم أنت عـــلى يـــقـــ بـــأن
ــمـــثــلــ من الـــبــشــر ولــكـن بــعــد اخلــروج من ا
دى مـصـداقيـة الـفيـلم وصدق الـفيـلم تـشعـر 
الـفرضـية بـأن هؤالء قرود فـعالً فهـل تستـطيع

عـرضًا مـيوزيـكـال ونحن نـعـد لهـذا الـعمل مـنذ
عــدة أشــهــر ألنــنــا ال نـــريــد أن نــكــون كــأولــئك
الــذين يـــريــدون أن يــصــبـــحــوا جنــومًــا دون أى
عـنــاد فــيـقــدمــوا أعــمـاالً ال يــعــرفـون عــنــهـا أى
شـىء وبـالــتــالى تـصــبح احملــصــلـة ضــيــاع الـفن
واإلبـداع أمـا نـحن فـقـد تـقـابـلـنـا لـنـصـنع حـدثًا
وليس مـجرد عـرض عـابر فـنحن اسـتـطعـنا أن
نـتـعلم ونـفـهم بسـرعـة وأحبـبـنا الـبـلد ونـريد أن
نـغـيـر فيـهـا أشـيـاء كثـيـرة لألحـسن كى ال يـبقى

ما نريده مجرد حلم ال يتحقق.
وما هذا احللم الذى تريدانه أن يتحقق?

أن يــبـــقـى لـــدى كل الـــنـــاس إحـــســـاس وشـــعــور
ـوسـيـقى والـرقص والـتمـثـيل وهـذا مـا نـعمل بـا
عـلـيه فى جتـاربـنـا الـدرامـيـة فـإذا كـانت هـنـاك
مـعـاجلـة نـفسـيـة داخل سـيـاق العـرض فـنـقدمه
من خالل الــــرقـص احلـــديـث أمـــا إذا قــــدمــــنـــا
أعمـاالً تنـتمى لبـيئة الـصعيـد فلن نقـدم رقصا
ـا نـقـدم نـفس صـعـيـديًـا جــديـدًا أو حـديـثًــا وإ
ـعانى اجلديدة زيج من ا الـرقص الصعـيدى 
أو الـفــلـسـفـات اخملـتــلـفـة وهـذا مــا قـدمـنـاه فى
"شــرقـيـات ولـكن" وأردنـا مـن خاللـهـا أن نـقـول
بـإن اإلنسـان ال يـجب عـليه أن يـظل فى مـكانه
ــا عـلــيه أن يــســتـمــر وال بــد أن يـبــحث عن وإ

التجديد!.
كــيف إذن حــافــظــتــمــا عــلى أعــمــالــكــمــا من
ـركب الـلـى لـيـهـا ريـسـ ـا أن ا الـســقـوط.. 

بتغرق?
ألنـنا دائمًـا متـفاهمـان ونتـحاور ونأخـذ بالرأى
األفضل فال ضـياء يـريد أن يـصبح مـحمد وال

هـمـا.. وجهـان لعـملـة واحدة.. خـطوتـان عـلى طريق واحـد عقـرب يشـير
إلـى الدقائق وال تكـتمل قيمـته إال ح يشـير عقرب الـساعات إلى اجتاه
أخر هما.. محمد مصطفى وضياء شفيق مخرجان ومصممان للرقص
احلـديث.. تـخـرجا فـى معـهـد البـالـيه وراحـا يبـحـثـان عن منـطق مـغـاير
شوار بثنائـية تتكامل مع بعضها البعض بعيدًا لـلمنطق السائد وبدءا ا

" لـم تـغرق ركـب رغم أن لـهـا "ريـس عـن إعالء الـذات وتـقـديس األنـا فـا
بعد ومازالت تبحر فى بحار اإلبداع بأشرعة نسجها احلب واإلخالص.
"مـسرحـنا" التـقت معهـما وكان احلـوار الذى يبـدأ محمـد فى إجابته عن
سـؤاله ويـكـمل ضيـاء حـتى النـهـاية أو الـعـكس فهـمـا صوتـان يـتشـابـكان

لإلعالن عن رأى واحد.

محمد وضياء:
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سرحي جريدة كل ا

> األديب والسيناريست
الشاب محمد محمد
مستجاب فاز بجائزة
السيناريو فى مسابقة
شيخ كتاب السيناريو عبد
احلى أديب عن سيناريو
فيلم "حلم حمادة
وميمى" مستجاب تسلم
اجلائزة خالل حفل
افتتاح مهرجان
اإلسكندرية السينمائى
الدولى فى دورته
اخلامسة والعشرين وقام
بتسليمه اجلائزة
اإلعالمى عمرو أديب.

26

17 من أغسطس 2009  العدد 110

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc  Úd ¿hCG ÉæMô°ùe äÉbO 3 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG áÑ£°üŸG 

(9) ô«¡£àdGh πãªŸG

د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

عــواطف أخـــرى غــيــر اخلــوف والـــشــفــقــة 
كــاحلب  والــعــواطـف الــنــبــيــلــة كــاإلعــجــاب
ــــثـــال  وأن هـــذه الــــبـــطـــولـى عـــلى ســــبـــيل ا
االنــفــعــاالت التــطــهّـر الــنــفس فــحــسب  بل
تأتى على هيـئة عظات أخالقية على لسان
األبـطـال أنـفـسـهم  وغـالـبـا مـاتـكـون مـتـفـقـة
ـسـيـحــيـة  األمـر الـذى جـعل مع الـتـعـالــيم ا
الـتـراجـيـديـا مـقـومـة لألخالق  ومـنـفـرة من
األخالق الـسيـئـة  وهو مـاتـطلب نـقل مـركز
ـتـمـثـلـة فى الـصـراع من الــقـوى اخلـارجـيـة ا
القدر  إلى دخيـلة النفس اإلنـسانية  وفى
الـبـطـل ومـسـئــولـيـته الــواعـيـة عن مــصـيـره 
وفى عصرنا احلديث تطور مفهوم التطهير
ــــــســــــرح  وذلـك عــــــنــــــدمــــــا شــــــهــــــدت فـى ا
عـرفى بشتى اإلنسـانيـة مزيدا من التقـدم ا
ـا كـان إيـذانـا لـلـتحـلل أنـواعه ومـجـاالته  
فـهوم األرسـطى للتـطهـير  وقد وصل من ا
ؤلف هذا التحـلل مداه مع ظـهور اخملرج وا
ـانى بــرتـولـد بـريـشت الـذى أتى ـنـظّـراأل وا
بـــنـــظـــريــــة جـــديـــدة تـــنـــاهـض كل مـــاجـــاء به
أرســـطـــو  حـــيث ســـعـى بـــريـــشت من خالل
لحمى(أو اجلدلى) أن سرح ا نظريته فى ا
ــفـهــوم األرســطى الــذى كــان يــنــظـر يــغــيــر ا
لإلنـــــســـــان بــــوصـــــفه ذاتـــــيـــــة مــــفـــــردة  إلى
اإلنــســان بـــاعــتــبــاره مـــعــبــرا عن مـــجــمــوعــة
الــــعالقــــات اإلجــــتــــمــــاعــــيـــة  وهـى الــــرؤيـــة
ــبـدأ الـتــطـهــيـر األرســطى  والـتى ــضـادة  ا
تــبـحث عن نـوع آخــر من الـتــطـهـيــر  يـحـفـز
ـــتـــفــرج إلـى تـــكــويـن مـــوقــفـه الـــفــكـــرى من ا
الــــوجــــود والــــعــــالـم  ومن ثـم رأى بــــريــــشت
ضـرورة رفض كل مـاهــو حـتـمى ومــسـتـقـر 
والــــــذى كـــــان يـــــرجع كـل أفـــــعـــــال اإلنـــــســـــان
ـتغـيـرات اإلنسـانـية إلى عـوامل وراثـية أو وا
بيـئـية  وحـاول تـغيـيـره إلى أسـلوب لـلـتعـبـير
ــكن من ـــوقف األيــدولـــوجى والـــذى  عن ا
خالله النظر إلى اإلنسان من خالل سماته
الـتــاريـخـيـة والـثــقـافـيـة  ولـذا قــام بـتـصـويـر
ـتبـايـنة  والـتى ظـهرت الـبنـى االجتـمـاعيـة ا
فى أزمنـة سـابـقـة مـحاوال  تـعـريـتـها  وذلك
قاربـة بينـها وب عن طريق عـقد نـوع من ا
ـعـاصـرة  فى مـحـاولة الـبنـى االجتـمـاعـيـة ا
تفرج  وفى للكشف عن الـتناقضات أمام ا
ـسـرح البـد وأن الـبـدايــة أعـلن بـريـشت أن ا
تـأتى مـكـونـاته من خـالل الـتـاريخ  كـوسـيـلـة
يـعـارض بـهـا أى مـحـاولـة لإليـهـام الـذى كـان
يوحى فـى مفهـوم أرسطو بـفكـرة أن التاريخ
كن تغييرها ـستقرة ال والثوابت والنظم ا
ــــتـــــفــــرج نــــفــــسه وقــــد جلــــأ بــــريـــــشت إلى ا
لـتحـقـيق ذلك الـهدف عـنـدمـا بث فى نفس
ــتـفـرج بــوسـائــله الـفـنــيـة اخملــتـلـفــة الـقـدرة ا
ـــان بـــأن مـــشـــاركـــته فى الـــعـــرض عـــلـى اإل
ـكنه  ولتـحقيق هـذه النتـيجة حقيـقية  و
ــتــفــرجـــ مــدعــوون  بل ــمــثــلـــ وا فـــإن ا
مـســتـحـثــون  لـلــعب أدوارهم فى بــنـاء سـرد
مخـالف لذلك الـسرد الذى تـقدمه النـسخة
اجلــاهــزة تـاريــخــيـا ......... الــبــقـيــة الــعـدد

القادم .

 
شــــهــــد تـــاريـخ األداء الـــتــــمـــثــــيــــلى عــــلى مـــرّ
ــصــطــلــحــات وفى الــعــصــور الــعــديــد من ا
مثلون باالستفادة من بعض األحيان يهـتم ا
اء وعـيـهم بفـنهم صـطلـحـات فى  إ هـذه ا
ـعـرفـة سـواء بشـكل أو من بـاب الـثـقـافـة وا
مبـاشـر أو غـيـر مبـاشـر وفى أحـيـان أخرى
ـمـثلـون  لـيست ذات صـلـة بفـنهم يـعتـبـرها ا
بـشكل مـبـاشر  وأنـها فـقط تـرتبط بـعالقة
ـا بفن ـسـرحـيـة  أو ر وثـيقـة بـفن كـتـابـة ا
ا كان فن اخملرج أو السـينوغراف  ولكن 
األداء الـتــمـثـيــلى هــو الـعـنــصـر الــرئـيس فى
ـسرحيـة  فبدونه التقـوم للعرض العـملية ا
ـكن ـسـرحى قـائـمـة  وفى الـوقت الـذى  ا
ـــــؤلف فـــــيه أن يـــــســــتـــــغــــنـى الــــعـــــرض عن ا
ـــــكن أن واخملـــــرج والـــــســـــيـــــنــــوغـــــراف  ال
ـكـان الذى ـتـفـرج وا ـمثل وا يـسـتـغنـى عن ا
يـجـمـعـهمـا ومن ثم فـهـنـاك ضـرورة تـفرض
ـتـعـلـقـة ــفـاهـيم ا ــمـثل الـتـعـامل مع ا عـلى ا
بــالــدرامـــا واإلخــراج عــلى اعـــتــبــار أنه هــو
ـهــمـة حتــقــيـقــهـا ومــعـظم الــذى يـضــطــلع 
ــصــطــلــحــات جــرت الـعــادة احلــديث هــذه ا
ـنـظّـرين عـنـهـا السـيـمـا من قــبل الـنـقـاد وا
ــســـرحــيـــة من حــيث مع احلـــديث عن فـن ا
هى نص مـــكــتــوب وفـق عــدد من الـــقــواعــد
التى وضـعهـا منـظرون سـابقون مـن أرسطو
وحــتـى اآلن  ومــنــهـــا مــصـــطــلح الـــتــطـــهــيــر
 Catharsisالـــــــــذى يـــــــــعـــــــــد من أعـــــــــقـــــــــد
ــصــطـلــحــات الـتـى نـحــتــهـا أرســطــو والـتى ا
هـام جـسـيـمـة  حيث ـمثـل  أثـقـلت كـاهل ا
ـشـاهـد قـصـد به أن الـتـراجـيــديـا تـسـاعـد ا
عن طـريق عــلى الـتــخــلص من االنـفــعــاالت 
ـؤثر آخر إثارة هـذه االنفـعاالت الـداخلـية 
ـؤثـر هـو اخلـوف والـشـفـقـة حـيث  وهـذا ا
من خالل مـفهـومه لـلـمـحاكـاة حـدد أرسـطو
ـشـاهــدين فى ثالثــة اجتـاهـات ردود فــعل ا
ــــــوت أو الـــــــهالك  أولـــــــهــــــا اخلـــــــوف مـن ا
ــتـــفــرجــ عــلـى الــبــطل وثــانــيـــهــا شــفـــقــة ا
ــتــفــرج من الــضــحـــيــة  وثــالــثــهــا تــطــهــيــر ا
مــــشــــاعــــر اخلـــوف والــــشــــفـــقــــة عن طــــريق
إثــارتــهــمــا  ومن ثم  فــإن أرســطــو رأى أن
ــة من شـــأنه تــغــيــيــر ــؤ جتــســيــد الـــصــور ا
ــتـــفـــرجـــ  نــحـــو األفـــضل غـــالـــبــا وضـع ا
فـالتـراجـيديـا تسـاعـد على تـطهـيـر النـفوس
ـكـبـوتـة  أو الـكـامـنـة  أال من اإلنـفـعـاالت ا
وهى اخلــوف والــشـفــقـة  وذلـك عن طـريق
شـاهد الذى إثارة هاتـ العـاطفـت عنـد ا
يعـيش التـجربـة التـراجـيديـة التى يـجسـدها
ــســرح  و تـــهــتــزعــواطــفه ــمــثــلـــون عــلى ا ا
خـوفا وشـفـقـة أمام الـعـواطـف التـى تـعرض
أمـامه  عن طـريق الـشـخـصـيـات  إن هـذه
شـاهد الـعواطف مـوجودة فى نـفس ذلك ا
بل ومـوجودة فى اإلنـسـانيـة كلـهـا  وتخـتلف
التـفسـيرات حـول مفـهـوم التـطهـير عـلى مر
ـــا تــفـــتـــقـت عــنـــهـــا  عـــدد من الـــعـــصـــور 
الــنــظــريــات  كــمــا يــذكــر الــدكــتـور إبــراهــيم
حــمـاده فى مــجــمل حتـقــيـقه وتــعــلـيــقه عـلى
كــــتــــاب أرســــطــــو فن الــــشــــعـــر  وأهـم هـــذه
مثل  التفسيرات التى تفيدنا فى تدريب ا

ـرعبة التى موضوعة فى إطـار من الصور ا
ـتـفـرج تـثـيـر الـشـفـقـة  دون أن يـضـار هـذا ا
ــسـتــوى الـشــخـصى وهــو مـا يــفـسـره عـلى ا
ـرضى الذى يـرى أن التـطهـير علم الـنفس ا
ما هو إال وسيلـة إلبعاد القلق  والـتعقيدات
ــريض  الــتى تـــعــتـــمل فى نـــفس اإلنــســـان ا
وعــمــلـيــة اإلبــعـاد هــذه اليــكـون لــهــا الـتــأثــيـر
طلوب إال إذا  الـتعرف عليها عن طريق ا
اإلثـــارة واالســـتـــبــصـــار ولـــذا  إســـتـــخــدام
أســـلـــوب الــتـــحـــلـــيل الـــنـــفـــسى لـــعالج بـــعض
ـــرضى الـــنــفـــســيـــ  الــذى يـــعـــتــمـــد عــلى ا
الــقــيـام بــعــمـلــيـة تــطــهـيــر مــشـابــهــة لـلــعـرض
سـرحى التـراجيـدى حسب حتـليل أرسـطو ا
 إال أن عـملـية الـتطـهيـر من جانب الـتحـليل
الـنـفسى غـالـبا مـاحتـدث لفـرد واحـد  وهو
ـــســرحى أمـــا فى حـــالـــة الــعـــرض ا ـــريض ا
ــفـتـرض أن حتـدث عـمـلــيـة الـتـطـهـيـر فـمن ا
ـثلون جموع لعدد كبيـر من الناس  الذين 
سـرح  وما يـهـمنـا فى هذا ـتفـرجـ فى ا ا
ــقـام هـو الــتـطــهـيـر وفق تــفـســيـر الـنــظـريـة ا
الدرامـية الـتى ترى أنه فى احلـياة الـواقعـية
الكـثير مـن األحداث احلـزينة الـتى تثـير فى
نفـوس الناس خوفا وشفقة  ولكن ألن هذه
األحـداث التــوحـد بــيـنــهـا والمـنــطق  فــإنـهـا
تسبـب لآلخرين نوعا من االحباط الذهنى
يتركـهم فى حالة من اإلضطراب واالختالل
الـــنـــفــــسى أمـــا األحـــداث الـــدرامـــيـــة فـــيـــتم
اختيارها وترتـيبها فى تتابع يخضع للمنطق
واحلـتــمــيـة والــســبـبــيــة وبـوســائل فــنــيـة هى
ـــــرئـــــيــــة ـــــســـــرحـى ا عـــــنـــــاصـــــر الـــــعـــــرض ا
ا ـمـثل   سـمـوعـة  والتى يـتـصـدرها ا وا
ـشــاهـدين إكـتـفـاء ذهـنـيـا يـبـعث فى نـفـوس ا
وراحـة نـفـسـيـة  وفى مـسـرح الـقـرن السـابع
عـشـر رأت الـكالسـيكـيـة اجلـديـدة أن الـغـاية
مـن عـمــلــيــة الــتــطــهــيــر تــكــمن فـى الــرســالـة
األخالقـــيــة لــلــتـــراجــيــديــا  والــتـى تــتــفق مع
ــسـيــحــيـة  ومـن ثم فـإن نــظــريـة الــتــعـالــيم ا
الـتــطـهـيـر الــتى كـان أرسـطـو قــد وضـعـهـا لم
تــــتـــحـــقـق فى الـــتـــراجــــيـــديـــا الـــكـالســـيـــكـــيـــة
اجلــديـــدة الــتى أخــذت عــلـى عــاتــقــهــا إثــارة

التـفـسـيـر الـذى تقـدمه الـنـظـريـة اإلحاللـية
ـشاهد التى تـرى أنه فى العـادة ما يـتمثل ا
ـأسـاوية  نفـسه فى إحـدى الـشـخـصيـات ا
عـذبـة  وبـعد االنـتـهاء التى تـعـانى األزمـة ا
من مـشـاهـدته لـلـمـسـرحـيه يـداخلـه نوع من
السـرور الذى يـنتج عن شـعورين أولـهما أن
ـــــفــــجـــــعـــــة لم حتـــــدث له عـــــلى األحـــــداث ا
سـتـوى الـواقـعى  والثـانى هـو أن مـتـاعبه ا
ــأســاويـة الــذاتــيـة التــتــشــابه مع الــكـوارث ا
كن أن حتدث لآلخرين التى رآها وأنـها 
 وهــنـاك الــنـظــريـة الـســاديـة الــتى تـرى أن
ـــشـــاهـــد  تـــطـــهـــيــرا  يـــحـــدث فـى نـــفس ا
عــنـــدمــا يــتــمــتع بــرؤيـــة اآلخــرين يــتــعــذبــون
تعة ح يتحقق أمامه  وتتضـاعف هذه ا
ـسرح ماهو إال من أن مايراه فوق خـشبة ا
مـجـرد نـوع من األداء الـفـنى ولـيس احلـياة
الــواقـعـيــة الـتى يــعـيـشــهـا  لـتــأتى الـنــظـريـة
الــتـعــلــيـمــيـة الــتى تــقـدم تــفـســيـرا مـؤداه أن
تفـرج عنـدما يرى مـعاناة الـبطل مـجسدة ا
سرح من جـراء ميوله الـشريرة التى على ا
أدت به إلى طـــريق الـــهالك  فـــهـــو يـــتــعـــلم
كــــيـف يــــتـــجــــنـب اإلتـــيــــان بــــســــلــــوكــــيـــات أو
تصرفات مشـابهة فى حياته الواقعية حتى
اليـــنـــال نــــفس الـــعـــقــــاب إال أن الـــنـــظـــريـــة
الــتــمـاثــلــيــة تــفــتــرض أن الـتــطــهــيــر يــحـدث
لــلــمــتـــفــرج فى حــيــاته الــواقــعــيــة بــطــريــقــة
ـسـرحـية  ـا حـدث لـشـخصـيـات ا اثـلـة 
أما النظريـة الطبية فى هذا اجملال فتقدم
تـفــسـيـرا يـتــوقع أن عـمــلـيــة إثـارة عـاطــفـتى
اخلوف والـشفـقة  عنـد بعض الـناس  قد
تـــؤدى إلى وصــولــهـم إلى حــالـــة مــرضــيــة 
ومـن ثم فــــــهـى تـــــفــــــتـــــرض أنـه عن طــــــريق
تــقـد نــفس كـمــيـة هــاتـ الــعـاطــفـتـ أو
بـكـمـيـة أزيـد يـنـتج عـنـهـا نـوع من االرتـيـاح
ـسـتشـفى بـنوع ا يـشـعر مـعه الـشخص ا ر
ــتـــعـــة تـــعــيـــد إلـــيه تـــوازنه االنـــفــعـــالى مـن ا
الصحى  وهو ماتؤكـده النظرية التجريبية
جرد تفرج سوف يستمتع  التى رأت أن ا
خـوضه لــتـجـربـة االنـفــعـاالت الـتى تـقـدم له
ـمــثل فى شــكل لــعــبــة أدائـيــة عـن طـريـق ا

 التطهير وسيلة إلبعاد القلق
ريض والتعقيدات نفس ا

سرحية اخلاصة لتقد سرحيات كما أنشأ فرقته ا > كتب صنوع العديد من ا
ية مسرحياته وتولى تدريب فرقته بنفسه وقد ساعده على ذلك الدراسة األكاد
سرحي فى لغاتهم األصلية للفنون واللغات واطالعه على أعمال الكتاب ا
وخاصةً موليـير وجولدونى وشريدا.

 التراجيديا تساعد الناس على
كبوتة شاعر ا تطهير النفوس من ا

سرحي جريدة كل ا

> أنشأ يعقوب فرقته اخلاصة لتقد مسرحياته و فى فرقته ظهرت النساء ألول
سرح. و يرجع لقب موليير مصر إلى اخلديو إسماعيل الذى مرة على خشبة ا

اطلق عليه ذلك االسم و طلب منه أن يعرض مسرحياته على مسرحه اخلاص فى
قصر النيل 

> اخملرج شريف عبد
اللطيف رئيس قطاع
الفنون الشعبية

واالستعراضية يقوم حاليا
بإجراء بروفات العرض
سرحى الغنائى "سيرة ا

احلبيب" استعداداً  لعرضه
خالل االحتفال بشهر

رمضان الكر على خشبة
مسرح البالون العرض
بطولة أشرف عبد الغفور
أحمد ماهر مديحة
حمدى ناهد رشدى

شاركة أحمد الكحالوى
وفرقته لإلنشاد الدينى.
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الرقص احلـديث فى اخلـارج عن مـصر فـنحن
ـنـتج لـديـنـا مــشـكـلـة كـبــيـرة تـتـمـثل فـى ظـهـور ا
اجلــديـــد أو الــتـــيـــار الــفـــنى اجلـــديـــد فى هــذه
احلــالـــة جتــد أن الـــكل يـــحــاول أن يـــجــرب فى
ـلك من اخلــلـفــيـات هــذا االجتـاه رغـم أنه ال 
ـا يؤهـله لـذلك أما ـرجعـيـات الثـقـافيـة  أو ا
فى اخلــارج فــيــعــتـمــدون عــلى تــوظــيف الــبــنـاء
الــدرامـى بــشــكل يالئـم الــبــيــئــة احملـــيــطــة بــهم
ــلك الــتــقــنــيـة وعـنــدنــا فى مــصــر جتــد أنــنــا 
ولكن لـيس لديـنا األفـكـار التى تـوظف التـقنـية
فى خـدمـتهـا أمـا الـدول األوربيـة مـثالً فـلـديهم
بـالفعل مـوضوعات وأفـكار وأزمات توظف فى
خـــدمــة الـــتــقـــنــيـــة والــعــكـس ورغم ذلك فـــلــقــد
شـاهدت فى مـصـر عـروضًا قـلـيـلة اسـتـطاعت
عـادلـة من بعض األعـمـال لولـيد حتقـيق تـلك ا

عونى.
ـهرجانـات التـى تقدم فـى مصر لـلرقص هل ا

احلديث.. هى مجرد شكل احتفالى?
أوالً رغم وجـود مهـرجان لـلرقص احلديث فى
مــصــر إال أنـنى لـم أشـتــرك فــيه ألنه ال يــوجـد
لدينـا ما نـقدمه فنـحن اآلن نريد أن نـتعلم وال

يهم أن نتواجد بشكل دائم.
ثــانـيًــا ال يــوجــد لــديـنــا فى مــصــر ســوى فــرقـة
واحــدة لـلـرقـص احلـديث وهـذه الــفـرقــة تـنـظم
مـــهـــرجــــانًـــا واحــــدًا فـــقط يــــشـــارك فــــيه فـــرق

للرقص احلديث من اخلارج وداخل مصر.
هرجـانات تتمثل فى ثـالثًا االستفـادة من تلك ا
االحـتــكــاك بــ الــثــقــافــات وبــعــضــهـا الــبــعض
وفـــرصـــة لالطـالع عـــلى تــــيـــارات جـــديـــدة فى
ــسـرح يــقــدمــهـا اخملــرجــون بـطــرق مــخـتــلــفـة ا
وتـنـاقش ألفـكـار مـخـتلـفـة لـكن األهم من ذلك
هــو االهــتـمــام بــهـذا الــتــيــار بـدالً من االكــتــفـاء
بفـرقة واحدة فـقط فإذا حـدث وانهارت يـنهار
هــذا الـتـيـار بــأكـمـلـه أعـتـقـد أن عــلـيـنــا تـوعـيـة
اجلـمــهــور بـهــذا الـفن واألهــتــمـام بــالـراقــصـ
ــؤدين وعــمل دورات تــدريــبـيــة لــلــمــخــرجـ وا

. والعازف
هـل أنــتـــمــا مع الـــرأى الــقـــائل بـــأن اإلقــبــال
اجلمـاهـيـرى على هـذا الـتـيار ضـعـيف ألن ما

تقدمونه غير مفهوم?
هـناك بالفـعل بعض اخملرج يـقدمون أعماالً
مبهمة وذلك ألنه يـريد أن يصبح مخرجًا وهو
فى األصل راقص دون أن يـعرف أى شىء عن
ـــــنــــظــــور احلــــركى اخلـــــطــــوط احلــــركــــيــــة أو ا
ـفتوح غـلقة أو ا ـسرح ا ومنظـور الصورة فى ا
هـــــؤالء هـم الـــــذيـن تـــــســــــبـــــبـــــوا فـى أن تـــــكـــــون
عــروضـــهم مــبـــهــمـــة ويــهـــرب مــنـــهــا اجلـــمــهــور
وعـلــيـهم أن يـهــتـمـوا أوالً بــالـقـراءة والــتـعـلم كى
ـتــلـكــوا الـلـغــة الـتـى يـسـتــطـعــيـون من خـاللـهـا
تــوصــيل رســالــتــهم وعــلــيــهم أيــضًــا أن يــكــونـوا
صـادق مع فـنهم ومـع جمـهورهم وأن يـبحـثوا

عن أفكار جديدة.
ن يـردد بأن الـرقص احلـديث فن مـاذا تـقـول 

ال يالئم مصر أخالقيًا?
ال بــالـــطــبع وإذا كــان كـــذلك فــبــمـــاذا يــســمــون
الــرقـص الــشـــرقـى الــنـــابـع من داخـــلـــنــا وكـــيف
ـــنــحـــوتـــة عــلى يــنـــظـــرون لــتـــلك الـــرســومـــات ا
ـعابـد هل كـانوا يـنـظرون إلى مالبس جـدران ا
الـفـراعـنـة ويـقـولـون هـذا غـير مـالئم أخالقـيًا
ـشكلة هنـا أن هناك من يتـعرى جملرد العرى ا
وهــؤالء هم الــذيـن تــســتـــطــيع أن تــقـــول عــنــهم
أنـهم يقدمون فـنا غيـر مالئم أخالقيًا لكن إذا
قـدمـت أحـداثًـا تـدور فى "كـبـاريـة" وبه الـعـديـد
من الـراقصـات وفتـيات الـليل فـماذا سيـرتدين
اجلنيـات فى مسـرحية "حـلم ليلـة صيف" ماذا
يــرتـديـن كى يـصــدق اجلــمــهـور مــا أقــدمه ومـا
قوله ال أساس لها من أقوله أعتقـد أن تلك ا

الصحة.
صرى عامة? سرح ا كيف ترى حال ا

سأقـول لك بـاختـصـار شديـد ال يـوجد مـسارح
ـــــســـــرحـــــيـــــون فـى طـــــريـــــقـــــهم لـالنـــــقــــراض وا
ــــهـــنـــة فى ـــســـرح وا واجلـــمــــهـــور يـــهــــرب من ا

طريقها إلى الزوال.

موجها الشكر ألمه

اخملرج
إبراهيم
الشيخ
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"جـمـعـيـة أنــصـار الـتـمـثـيل والـســيـنـمـا هى بـيـته الـذى
ـسـرح وااللـتـزام وحب الفن تـربى وتـعـلم فيـه معـنى ا
بال مـقابـل.. وانطـلق مـنـها إلـى اجلمـعـيـات الثـقـافـية
ـهــرجـانــات اخملـتــلـفـة ــدارس وا ومـراكــز الـشــبـاب وا
لــيـقـدم عــروضه اإلخـراجــيـة الـتى وصــلت حـتى اآلن

إلى 36 عرضًا مسرحيًا.
عن اجلمعيـة وعروضه وأحالمه ومشاكل الهواة دار

هذا احلوار مع اخملرج إبراهيم الشيخ".
سرح? كيف كانت البداية مع ا

سرح مـنذ الصغر فى مدرسة رمسيس بدايتى مع ا
اإلعداديـة حيث اخـتارنى اخملـرج سيـد جاد وأنا فى
ـدرسـة ألقـوم بـدور أنـطـونـيـو فى مـسـرحـيـة (تـاجـر ا
البندقية) لشكـسبير قابلت بعدها رفضًا من الوالد
سـاعدة اخملـرج سيد ـسرح لـكن  فى االسـتمـرار با
رحلة الـثانوية جـاد ووالدتى واصلت طريـقى وفى ا
سـرح فـأكمـلت تـعـليـمى بـالتـعـليم  فصـلى بـسـبب ا
الـــتـــجـــارى وحـــصـــلت عـــلى دبـــلـــوم جتـــارة وأثـــنـــائـــهــا
اشتركت بجمعية أنـصار التمثيل والسينما وحتديدًا
عـام 1990 وخـضـت فـيــهــا مـجــمــوعــة من الـدورات
الـتـدريـبـيـة حـتى عـام 1993 فى الـتــمـثـيل واإلخـراج
ـمثل عـلى يـد مـجـموعـة أسـمـاء كـبـيرة ومـهـمـة مـثل ا
الـــكـــبـــيـــر مـــحـــمـــد تــوفـــيـق واخملـــرج مــحـــمـــد فـــاضل
عطـى وفى اجلمعيـة تعلمت والدكتـور محمد عـبد ا
ـسـرحـيــة عـمـلت بـعـدهـا ـبـادىء ا مـعـنى االلــتـزام وا
ــســرح كــمـمــثل ومــســاعــد مــخـرج فـى كل شىء فى ا
ـــكـــيـــاج وفى عـــام ومـــنـــفـــذ ديـــكـــور وإضـــاءة حـــتـى ا

1996 بدأت رحلتى مع اإلخراج.
وماذا عن أول جتاربك اإلخراجية وظروفها?!

كــانت فـرصــة كـبـيــرة أتـاحـهــا الـنـاقــد الـراحل سـامى
ــشـاريـع الـشــبــاب ووقف بــجــانـبى ســاعــتــهـا خـشــبــة 
ــــشـــروع اخملــــرج عــــبـــد الــــغــــنى ذكـى حـــيـث تـــقــــدم 
ـوافـقة عـلـيـها مـسرحـيـة (بالغ لـلـرأى العـام) وتـمت ا
وعـرضـهــا بـقــاعـة عـبــد الـله غــيث قـبل غــلـقـهــا وكـنـا
نـحـقق إيــرادات أعـلى من عـروض مــحـتـرفــ كـثـيـرة

فى وقتها.
وماذا قدمت بعد ذلك?!

قـدمت الـعديـد من الـعروض الـتى وصـلت إلى الرقم
36 بــعـــضــهـــا فــشـل وكــنت أتـــعــلـم من هــذا الـــفــشل
والــكــثـيــر مــنــهـا جنـح وعـمــلت فـى كـثــيــر من مــراكـز
الــشـبـاب واجلـمـعــيـات الـثـقـافـيــة واشـتـركت فـتـرة مع
سـرحيـة) مع اخملرج مـحمـد يسرى فـرقة (شـروق ا
ـــدارس ومـــنـــذ ســـنـــة 2000 وأنــــا أعـــمل مـع فـــرق ا
راحل الـتعليمـية اخملتلـفة بجانب فـرقتى اخلاصة با

داخل اجلمعية والتى كونتها عام 2003 .
ما أسلوبك فى اختيار النص والعمل عليه?!

أنا أحب اخـتيـار النص الـذى يحـمل كلـمة ومـضمـونًا

مـــهــــمًـــا ويـــخـــدم الـــنـــاس أيًـــا كــــان نـــوعه كـــومـــيـــدى أو
تـراجـيـدى بــعـد ذلك أقـوم بـكـل شىء بـنـفـسى وال أثق
فـى أحــد ســـوى نـــفــسـى فــأنـــا الـــذى أصــمم الـــديـــكــور
ـمـثـل وتـطـويـر أدواته ـوسـيـقـى وأعـشق اكـتــشـاف ا وا
وخروجه من النمطيـة والتقليدية بجانب أننى أحاول
أن يـتم الـعــمل فى جـو من احلب والـتــقـديـر بـ فـريق
الـعـمل كـله وهـذا لألسف مـا نـفـتـقـده حـاليًـا فى وسط

. ستقل الهواة وا
عــلى مــسـتــوى اجلــمـعــيـة مــاذا قــدمت بـعــد تــولـيك

منصب مدير اجلمعية?
فى الــبـدايــة أنــا أعــمل حتت اشــراف الــفــنـانــة ســهــيـر
رشدى واخملرج أحمد رضوان ومنذ أن توليت هذا ا
ــنـــصب عــام 2007 وأنـــا أحــاول اســتــغـالل كل مــتــر ا
داخل اجلـمـعـيـة وقـمت بـإحـيـاء نـشـاط مـسـرح الـغـرفـة
ـكـان نـقـدم فـيه الـعروض. وحـولت الـقـاعـة الـرئـيسـيـة 
بـاستـمـرار وأحـاول إعـادة تـنـظيم الـدورات الـتـدريـبـية
ـسـرحى الـتى تـوقفت فى الـتـمـثـيل واإللـقاء والـتـاريخ ا
بـسـبب قلـة اإلقـبال بـجـانب مواصـلـة نشـاط اجلـمعـية
من تــأجـيــر الــقـاعــات لــعـمـل الـبــروفــات عـلــيــهـا بــأجـر
رمزى وكـذلك عدد من الـفـرق التى تـرعـاها وتـدعمـها
اجلــــمـــعـــيـــة وأحـــاول أن أجـــهــــز مـــشـــروع تـــعـــاون بـــ
اجلمعيـة والبيت الفـنى للمسـرح لتحويل اجلـمعية إلى
ـثل وهذه اجلمـعيـة حتتاج مـعمل مسـرحى واستـديو 
نـظرة مـن وزير الـثـقـافـة فهـى تاريخ كـبـيـر وطـويل مـنذ

اضى. سرح فى مصر أوائل القرن ا بداية ا
وما رأيك فى عروض البيت الفنى للمسرح?!

ــســـتــقــلــون فــقط هـم الــقــادرون عــلى إنــقــاذ الــهــواة وا
البيت الفنى للمسرح وجذب اجلمهور إليه مرة أخرى
والــدلــيل كم اجلــوائــز الــتى حــصـدهــا اخملــرج مــحــمـد
الـــصـــغــــيـــر بـــعـــرض (رومــــيـــو وجـــولـــيــــيت) فى الـــدورة
الـسابـقـة لـلـمهـرجـان نـحن نـريد مـسـاحـات عرض وال
ــاذا ال يـفـعـلـوا ـيـ و تـكـون مــحـصـورة فـقـط لألكـاد
مــثـلـمــا فـعل سـامـى خـشـبــة عـنـدمــا فـتح مــشـاريع لـكل

الشباب.
اذا لم تعمل فى قصور الثقافة? و

 اعتمادى كمـخرج بالهيئة عام 1996 ووقتها كانت
الـهـيئـة يـحـكمـهـا الـشلـلـيـة فلم يـتم إسـنـاد أى عمل لى
وحـتى اآلن لم يـحـدث وأكـيــد بـعـد كل هـذا الـعـمـر لن
ــفــروض أعــود لــتــقــد جتــارب نــوادى مــســرح ألنى ا

اآلن أن أكون مخرج قصور أو فرق مركزية.
ماذا تريد أن تقول فى النهاية?

ــا أكـمـلت أود أن أبـعث بــتـحـيــة إلى أمى الـتى لــوالهـا 
الطـريق وأتذكر أنـها دفعـت لى ثمن أول دورة تدريـبية

فى اجلمعية رغم رفض والدى فشكرًا لها.

ال 
أثق
فى
أحد
على
اخلشبة
سوى
نفسى

حوار: مهدى محمد مهدى حوار: إلهامى سمير
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سرحي جريدة كل ا

وضة) و(غندورة مصر) و(الضرتان)  > عرض يعقوب ثالث مسرحيات هى (آنسة على ا
وكانت مسرحيات كوميدية أعجب بهما اخلديوى وسمح له بإنشاء مسرح قومى لعرض
مسرحياته على عامة الشعب .
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اضى > انتهت األسبوع ا
فعاليات مهرجان نوادى
سرح إلقليم القناة ا
وسيناء الثقافى والذى
عقد على خشبة مسرح
مدرسة بورسعيد
شاركة 8 التجريبية 
عروض مسرحية تمثل
نادى مسرح بورسعيد فقط
بعد اعتذار باقى
محافظات اإلقليم ومن
العروض التى شاركت
"حلقة نار" للمخرج شريف
مبروك و"رحلة حنظلة"
للمخرج أحمد السمان.
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كحيلة وإخـراج عالء نصر. العرض بالرغم من
قـصـر مـدته فــلـقـد حـاول مالمـســة مـسـتـويـات
تعـليـميـة تأكيـدية إلعـطاء الـعبر بـطرق مـختـلفة
ــتــلــقى/الــطـــفل. يــحــكى عن مع مــراعــاة سـن ا
قـــصــة مــلك يـــكــتــشـف أخــيــرا قـــيــمــة احلـــكــمــة

والتروى فى اتخاذ القرارات احلاسمة.
حفل اخلتام

شـكل مناسبة احتـفالية بالـفنون األدائية وعودة
ــتالشى. فــمن خالل إلحــيــاء الــتــراث احملــلى ا
ــديــنــة قــام صــغـار كــرنــفــال عــبـر أهـم شـوارع ا
وشـبـاب جـمـعيـة الـشـروق رفـقة أطـفـال وشـباب
ــسـرحى ــديـنــة بـاخلــروج احـتــفـاال بـعــرسـهم ا ا
الــــذى أثـث فــــضــــاء الــــفن .مــــعــــيــــدين لــــلــــبــــراح
ــنــادى عـبــر األحــيـاء) اعــتــبـاره الــشــفـشــاونى (ا
ومـــتـــلـــونــ بـــألـــوان قــوس قـــزح لـــلــتـــعـــبـــيــر عن
مـكنونـاتهم وحـاجاتهـم الدائمـة للـنهل من الفن.
راسـم لوحات بهـلوانية ومـاش على العصى
الــتى مـثــلت مـراوحـة بــ الـقــد واجلـديـد مع
إحـضار قـوى للـطفـل كمـتلـقى مـستـهدف بـشكل

أساسى.
كلمة اخلتام

ـهرجان اخلتامية من طرف  تمت تالوة كلمة ا
ـبـارك والـتى شـددت عـلى ما إسمـاعـيل أوالد ا
باد اإلخالص قيل فى االفتتـاح من التسلح 
ــديــنــة بــالــرغم من شح مــزمن وحب الــعــمـل وا
ــواد الـــبــشــريــة فـى اإلمــكــانــيـــات واالكــتــفـــاء بــا
ــــهــــرجــــان كــــعــــامـل اســــتــــراتــــيــــجى فى جنــــاح ا

ستمر. واجلمعية فى التألق ا
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وبــحــضـــور فــاعـــلــ وأطـــر كــانت نـــواة وعــمــود
ــســرحى الــتى غــطت فــتـرتى جــمــعــيـة الــعــمل ا
الـثـمـانـينـيـات والـتـسـعـيـنـات وسـاهـمت فى خـلق
ــبـدعــ والــفـنــانـ فى مــجـاالت الــعــديـد من ا
ــزكــيـوى ــفــضـل ا شــتى ( لــطــفـى الــهــزهـاز  ا
عبد احملسن ريان مـصطفى العلمى الشريف
نعم ريـان محمـد أزماط...) و تقد عـبد ا
شـــريط عــــبـــر شــــاشـــة الـــعــــرض لـــتــــقـــد أهم
ــرفـقــة بـالــصـور وبـأهـم األعـمـال. األنــشـطــة بـا
ــنـاسـبـة ذكـر وتـقـدم لـطــفى الـهـزهـاز بــكـلـمـة بـا
ـســرحى عــلى فــيــهــا بــتــأثـيــر جــمــعــيــة الــعـمـل ا
ديـنـة واعتـبـر جمـعـية الـشروق ـسـار الفـنى بـا ا
ـنــظــمـ عــلى هـذه امــتـدادا حــيــا لـهــا وشـكــر ا

ميزة. االلتفاتة ا
ـنـعم ريـان قـراءات بـعــدهـا قـدم الـزجـال عـبــد ا
زجلـية ومـنهـا من موجه ألطـفال جـمعـية الـعمل

سرحى وأطفال شفشاون. ا
نتاج ورشة احلكى

ؤطرة شـاركون فى ورشة احلكى ا حيث قدم ا
من طـــــرف الـــــفـــــنــــان مـــــخـــــلص بـــــوشـــــار خالل
هـرجان لوحة مسرحية تلخص أهم فعاليات ا

أسس ومباد احلكى بأصولها احملكمة.
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خـتاما قـدمت جوائـز ولوحات فـنيـة للمـشارك
مع أمل اللقاء فى النسخة السابعة بحول الله.

تــوزعت فــعـالــيـات مــهــرجـان شــفـشــاون الـدولى
ـســرح الـطــفل الـذى تــنـظــمه جـمــعـيــة الـشـروق
غرب ب عـروض مسرحية بـشفشاون شمـال ا
وتنشيطية وب ورشات وعروض موسيقية...

ìÉààa’G
بـ صــيف مـتــوهج يـتــربع عـلى جــنـبــات فـضـاء
مسرح الـهواء الطـلق بالقـصبة األثـرية فى قلب
مــديــنــة شــفــشـــاون( أو كــمــا يــســمـــيــهــا أهــلــهــا:

غرب. الشاون ) شمال ا
ــسـرح  افــتــتـاح مــهـرجــان شـفــشــاون الـدولى 
الــطــفل فـى نــســخـــته الــســادســـة حتت شــعــار:
االنفتاح على اآلخر.. من أجل هوية إنسانية.
مـــــراســــيـم احلـــــفل تـــــوزعت بـــــ كـــــلـــــمــــة إدارة
هرجان التى شرحت تفاصيل استراجتية فى ا
ـــالى الــشـــحــيح. وبـــ لــوحــات جـــانب الــدعم ا
تعبيرية ارجتلـها صغار وشباب جمعية الشروق
لـتقارب بـ مفـهوم الـفرحة والـتهـميش وجتاوز

جتارب نسائية تعلق بدماغ رجولى قاهر.
ـمــثـلـة الــواعـدة فى اجلـمــعـيـة بــعـدهـا أطــربت ا
الئكى حسـناء خرشـوش التى غنـت بصوتـها ا
ـسـرح والمـست بعـذوبـتـهـا سـحر مـسـاء الـفن وا

تع. ليل شفشاونى تدثر ببدر 
غـنت حـسـنـاء بـدايـة حـكـايـة عـالـقـة لـزمن قـادم
مـــلـــؤه الــفـن.لــتـــعــلـن لــيـــلـــة أنس فـــنى أن صــوت
فــيـــروز وهى تــشــدو اعــطــنـى الــنــاى وغــنى قــد

سرى فى دواخلها بسالسة.
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ــشـاركــة عــبـر يــزف جـولــة صــبــاحـيــة لــلـوفــود ا
ــديـــنــة الــعـــتــيـــقــة الــغـــارقــة فى الـــعــبق أحــيـــاء ا
ـديـنة ـاء رئـة ا ـنـبع رأس ا األنـدلـسى. وصـوال 

الــذى تـــبـث  فى أحـــشـــائـــهـــا احلــيـــاة. حـــيث 
الــتـعـارف بـطـريق تـنـشـيــطـيـة تـبـتـعـد عن مـا هـو
مـتـداول وحتــاول صـهـر كل الــثـقـافــات والـلـغـات

فى جسد واحد.
وتمت زيـارة دار الفنـان محـمد حقـون (الرئيس
الشـرفى جلـمعـيـة الـشروق) إذ قـدم شـروحات
وتـوضـيـحـات حـول مـحـتـويـات الـدار النـادرة من
صـــــور وولـــــوحـــــات وآالت تـــــصـــــويـــــر (فـــــيـــــديــــو
وضوئية) زخرفات تـقليدية...كما قدم لوحاته
ـــصـــرى مــعـــربـــا عن فـــرحــته كــهـــدايـــا لــلـــوفــد ا
وامـتـنـانه بـأول زيـارة لـوفد مـصـرى لـشـفـشاون
بــاعــثـــا بــرســالــة شـــكــر لــلــوزيـــر فــاروق حــســنى
ـيـة داعــمـا له لـرئـاسـة مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو الـعـا
ـــديــنــة فى ســجل الــثــرات ومــتــمــنــيــا له إدراج ا

ى. اإلنسانى العا
ــــســـاء  خــــصص لــــلــــتــــواصل اإلعـالمى عــــبـــر ا
ــــشـــاركــــة مع عــــائالتــــهم االنــــتــــرنت لــــلـــوفــــود ا

وذويهم. 
واطــر الـفــنـان مــخـلص بــودشـار ورشــة تـقــنـيـات
احلــكـى والــتى تــغــوص فى تـــفــاصــيل احلــكــايــة
وآلــيـاتــهــا مع إعــداد لـوحــة مــسـرحــيــة مـحــكــيـة

ستقدم فى حفل اخلتام.
ـســرحـيــة فـفــرقـة والـلــيل خــصص لـلــعــروض ا
ســيــنــســـا تــيــاتـــرو من اشــبــيـــلــيــة افـــتــتــحت أول
ــهـرجـان بــعـد أن حـقـقـت الـعـديـد من عـروض ا

اجلوائز واالجنازات فى اسبانيا.
قدمت الفـرقة عرضها "الدرس" 'وهو معد عن
نص لـيونـسكـو رائد مـسرح العـبث وهو يـسائل
آلــيـــات الــتــعـــلــيم ومــفـــهــوم االســتـالب والــســلب
ويــهـــزأ مـن كل أشـــكــال الـــتـــبـــعـــيـــة والـــقــهـــر فى

العالم. 

الــبـوكــيــلى. وهى احــتـفــال طــفـولى يــقــتـرب من
الـبـسـاطـة ويـرنـو لتـوصـيل قـيـمـة حـقـوق الـطفل
مـع الـــتـــركـــيـــز عـــلى حـق الـــلـــعب. بـــاســـتـــعـــمـــال
األغــــانـى وبـــعـض اإلفــــيــــهــــات  الــــلــــعب عــــلى
ثــنــائــيــة: الـــتــلــمــيــذ/األســتــاذ إليــصــال الــفــكــرة
األســاسـيــة وهى أن الــتـربــيــة مــفـتــاح تــقـدم كل

مجتمع.
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ـسرح الـتابـعة جلـمعـية قدمت فـيه فرقـة أمل ا
أم الـديــنــا من مـصــر الــشـقــيــقـة. مــســرحـيــتــهـا
ــعــنــونـــة ب: بــائع احلــكــمــة تـــألــيف مــحــمــود ا

الـعـرض الثـانى جلـمـعـية الـشـروق حتت عـنوان:
أغـــــــانـى احلــــــرب والـــــــسـالم. أعـــــــده وأخـــــــرجه
رأة بارك ويحكى عن سارة ا إسماعيل أوالد ا
ــســلـــوبــة فــاالسم /األر ض الـــفــلــســـطــيــنــيـــة  ا
يــحـــمل بـــ دالالته مــفـــهـــوم الــســـلم اإلنـــســانى
ويـجــمع الــديـانــات الــثالث مع تــوظـيـف أغـانى
رقـيقـة للـفنـانة الـفلـسطـينـية ر الـبنـا وقصـائد

محمود درويش.
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قدمت  فـرقة أضـواء اخلـشبـة مسـرحـيتـها: كن
صـديقى والتى أعدهـا وأخرجها عـبد احلميد

 العناصر البشرية كانت العامل
 االستراتيجى فى النجاح

 عزيز ريان
غرب  شفشاون-  ا

سرحى ناصر > الكاتب ا
العزبى يشرف حاليا على
فعاليات الورشة التى
تنظمها اإلدارة العامة
للمواهب بهيئة قصور

واهب فرع ثقافة الثقافة 
دمياط العزبى قال إن
هذه الورشة تهدف إلى
سرحية نشر الثقافة ا
واكتشاف الطاقات

سرحية الشابة لتطوير ا
أدواتها والعمل على
تأهيلها للعمل داخل

سرحية. الكيانات ا
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سرحي جريدة كل ا

سرح القومى أكثر من  200 عرض لـ 32 مسرحية ألفها  إلى أن > عرض على ا
قدم مسرحية (الوطن واحلرية) فغضب عليه اخلديو ألنه سخر فيها من فساد
القصر ثم أغلق مسرحه و نفاه إلى فرنسا فاستقر فى باريس إلى آخر حياته.
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د. كمال الدين عيد
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سرح اإلفريقى  قضايا ا
 ُطرحت للحوار اجلاد

صرى يعالج مثل هذه رائدة ياليت مسـرحنا ا
عاصرة. شكالت احليوية ا ا

- مـــســـرحــــيـــة (ثـــرثـــرة فـى لـــيـــلــــة جـــزائـــريـــة)
مـنــاقـشــة هـادئــة لـلــعـنــتـريــة الـســوداء قـدمــتـهـا
لتقى تـيندوف يعود العمل إلى سنوات فرقة ا
الـدم والـنــار فى تـسـعــيـنـيـات الـقــرن الـعـشـرين
عــنـــدمـــا تــخـــبــطـت اجلــزائـــر ألكــثـــر من عـــشــر
ســنـوات أمـام الــتـقــدم واالزدهـار لـتــكـشف فى

النهاية عن تأنيب الضمير ثم االنتحار.
- قـدم مــسـرح وهـران - اجلـزائـر - مـسـرحـيـة
(حب ولــــعب) لـــلـــكــــاتب عـــلى نــــاصـــر حـــكـــايـــة
عـائـلـية بـسـيط حتـمل تـشريـحـاً مـوجـعا بـلـمـسة

فكاهة آلفات اجملتمع وتناقضاته.
- قـــدمت غـــيـــنــيـــا مـــســـرحــيـــة ثـــانـــيــة بـــعـــنــوان
ـــســـرح الــوطـــنى اجلـــزائــرى (تــارقـــيــة) عـــلى ا
درامـا ركحية رمزية تـستحضر حكـاية إفريقية
قـــد حتــــدث فى أى أرض طــــالــــهــــا الــــرصـــاص
لــيـغـتـال فـيــهـا الـبـسـمـة إنــهـا حـكـايـة احلب فى

زمن احلرب.
- مــســـرح ســيــدى بـــلــعــبـــاس - اجلــزائــر قــدم
مــســرحــيـة (نــون) عن نص حــمــيـدة الــعــيـاشى
مــيــثـولــوجــيـا تــتــحـدث عـن احـتــبــاس الـروح فى
اجلــســد إذالم يــأخــذ اجلــانى عــقــابه. مــعــتــوه
اغتـالتـه يد اإلرهـاب وراقصـه تلـقى مـصرعـها
ــوت من جـراء الــتـعـذيب فى مـلــهى وسـجـ 
ـســرحـيـة والـقـهــر داخل سـجــنه. اجلـســد فى ا
هو مـسـتـودع األلم واحلـامل لعـذابـات شـخوص

سرحية. ا
- كم كـانت سعـادتى وأنا أشاهـد عرض (باب
ــســرح الـــوطــنى الــصــحــراوى الــفـــرج) قــدمه ا
صــــــــدق أو ال تــــــــصــــــــدق.. وزارة الــــــــثــــــــقــــــــافـــــــة
الـصـحـراوية فـى جمـهـوريـة نسـمع عـنـهـا باسم
قراطية اجلـمهورية العربـية الصحراويـة الد
ــســرح حــســبـــمــا حتـــدثت مع أعــضـــاء فــرقـــة ا
الـوطــنى لــيس فى بــلـدهـم بـنــاء مــسـرحى هم
ـثـلـون فى اخلـيـام مـسـرح فى الـهـواء الـطـلق
وجـمهـور يفـترش األرض الـبسطـاء لكـنه يؤمن
ـسـرح الـواعى سـيـاسـيـا ـسـرح بل وا بـفـكـرة ا
عـلى وجه اخلصوص مـسرحيتـهم باب الفرج
تــكـشف عن مــحــاولـة اغــتـصــاب أرض خـصــبـة
اسـمها (ساريو) ثالثـة مغتصـب شرس حتى
الـــنـــخـــاع لـم يـــهـــنـــأ لــــهم بـــال حـــتـى يـــحـــبـــكـــوا
ـســاومـة بــدقــة فـهم يــتـجــادلــون ويـخــتـلــفـون ا
ســعــيــا لـلــوصــول إلى نـقــطــة االتـفــاق كل شىء
موجود احليل الـرشاوى حتى وسائل الدمار
الــرهـــيــبــة لــكن األرض ســـاريــو تــقف صــامــدة

كالصخرة رغم إراقة الدماء.
áªJÉN á¶MÓe

ـهـرجــان الـدولى لـلــمـسـرح تــعـود أهــمـيـة هــذا ا
إلى عــــدد مـــدعـــويـه الـــذين جتـــاوزوا (8000)
ـــــمـــــثـــــلـــــ واخملـــــرجــــ ثـــــمـــــانـــــيـــــة آالف من ا
والـراقـصـ والــفـنـانـ الـشـعــبـيـ لم تـكـفـهم
ــــوســـيــــقـــيـــة ــــســـارح بـل قـــدمـــوا الــــعـــروض ا ا
والــشـعـبـيـة والـرقـصـات الــفـلـكـوريـة يـومـيـا أمـام
سـاحـة بـورسـعـيـد - مـقـر مـسـرح الـوطـنى كـمـا
ـقاالت التى حـوتها الـنشرة كانت للـدراسات وا
ــسـرح الــيـومــيــة صـدى كــبـيــرا فى الــتـعــريف بـا
اإلفـــريــقى بـــأقالم رواده والــعـــامــلــ فـــيه ولــو
بـقى بقـيـة من عمـر أرجـو أن أتابع - فى مـقال
آخـر يــتــبع - الــقـضــايــا الـفــكــريـة الــتى أبــداهـا
سـرح اإلفريقى فى مـسرح يجرى فى عـلماء ا
ـا يـخـتلف سـاحـات الـهـواء الـطـلق فى أغـلـبه 
اخــتالفـــا كــبـــيــرا عــمـــا نــعــرفـه عن مــســـارحــنــا
ـــســـارح األوروبــيـــة الـــتى نـــقـــلـــنــا مـــعـــمـــارهــا وا

وأساليبها.

ـة من الـباحث إبـراهـيم نوال تلـقـيت دعوة كـر
هرجـان الدولى باجلزائر لالشتراك محافظ ا
بــــبـــحث عـن (مـــســــرح الـــعــــرائس.. الــــوظـــيــــفـــة

الدرامية واجلمالية).
¿ÉLô¡ŸG ™FÉbh 

ـهــرجـان الــثــقـافى اإلفــريـقى تـتــضــمن إحـيــاء ا
ـهـرجـان األول عام 1969 بـعد الـثـانى (عـقد ا
ســبع ســـنــوات من اســتـــقالل اجلــزائـــر بــقــيــادة
الــــراحل الــــرئــــيس هــــوارى بــــومـــديـن). إقــــامـــة
ــــلـــتـــقى لـــلـــمـــســــرح اإلفـــريـــقى بـــ األصـــالـــة ا
ــعــاصــرة + عـروض مــســرحـيــة من مــخــتـلف وا
بـلدان إفريقيـا + ثالث ورش تخصصيـة علمية
سرحـية التمـثيل مسرح عملـية فى: الكتـابة ا

العرائس.
≈ª∏©dG ≈≤à∏ŸG 

فـى الـــفــــتـــرة من 10 إلى 12 يــــولـــيــــو ونـــاقش
بــحــوثــا فى الــشــفــافــيــة واحلــكــايــة فى مــســرح
إفـريـقـيـا - د. أحـمـد مـنـدور - اجلـزائـر الـسر
الـــســيـــد مــحـــمــد األمـــ - الــســـودان د. حــاج
مليـانى - اجلزائـر البـرنسـيسة بـابيـتو نـيويا -
الــكـامـيــرون د. حـافظ اجلــديـدى - تـونس د.

ألبرتو أوديراجو - بوركينا فاسو.
فى الـــيــــوم الـــثـــانـى تـــضــــمن مـــحــــور األشـــكـــال
ــســـرح اإلفــريــقى: د. إدريس والــتــعـــابــيــر فى ا
قــرقــوه - اجلــزائــر أكــو وايــر - كــوت ديــفـوار
بــروفــيــســور أوســـمــان ديــاكــيت - الــكــامــيــرون
األسـتـاذ خلـضـر مـنـصـورى - اجلـزائـر مـفـتـاح

إبراهيم الفقية - ليبيا.
ريـونيت فى الـيوم الـثالث جـاء محـور القـناع وا
بـ الــوظـيـفـة الــدرامـيـة واجلـمــالـيـة: األسـتـاذة
أنـــــوال طـــــامــــر - اجلـــــزائـــــر بــــوسـى جــــورج -
الـكونـغـو بـرازيل األستـاذ الـدكـتور كـمـال الدين
عيد - جمهورية مـصر العربية د. منقور عبد

اجلليل - اجلزائر.
أدار جـلــسـات األيــام الـثالثــة الـدكــاتـرة مــحـمـد
سـارى حــبـيب بــوخـلــيـفــة نـور الـديـن عـمـرون
حتدث احملاضرون لألبحاث (15) دقيقة لكل
مـــنـــهم + تـــســـجـــيل الـــبـــحـث وطـــبـــاعـــته كـــامال
لـــلـــمـــشـــاهـــديـن الـــذين جتـــاوزوا األلف بـــاحث
ومشـاهـد من أساتـذة جـامـعات اجلـزائـر وقارة
أفـريـقـيا وفـرت اجلـزائـر اإلفـريـقـيـة اسـتـراحة
ــشــتـركــون بـحــاثـا واحــدة يـومــيـا تــنــاول فـيــهـا ا
ـرطـبــات بـكـرم جـزائـرى وجـمـاهـيــر احلـلـوى وا

إفريقى.
≈dhódG ≈≤à∏ŸG çƒëH 

ــسـرح تـنــاولت الــبـحــوث الـعــديــد من قـضــايـا ا
ــــعــــاصـــــر فــــشــــمـــــلت الـــــبــــحــــوث اإلفـــــريــــقـى ا
ـسـرح مـوضـوعـات: الــشـفـافـيـة واحلـكـايـة فى ا
ى ـــلك كـــريـــســـتـــوف إل اإلفـــريـــقى مـــأســــاة ا
ـســرحـيـة الــكالسـيــكـيـة سـريـر بــ الـتــقـالـيــد ا
ـوروث الشفوى اإلفريـقى احلكاية الـشعبية وا
ـسـرح الـسـودانى الـتـجـربـة الـشـفـويـة فى فى ا
ــــغــــاربى عــــرض الـالزم أو مــــســـرح ــــســــرح ا ا

تيمير. ا
فى احملور الـثانى: مـن فضـاء احللـقـة الشـعبـية
إلى ركح الــعــلــبـة اإليــطــالــيــة تــعــابــيــر الــدرامـا
اإلفـريـقى فى مـسـرح إفـريـقيـا الـنـجـرو جتـربة
احلـــلــقـــة فى مــســـرح عــلـــولــة مـــســرح مـــا قــبل

سرح. ا
ــــــســـــرح فـى احملــــــور الـــــثــــــالث: الــــــقـــــنــــــاع فى ا
اجلـزائرى.. قـراءات ومقـارنات أنـثروبـولوجـية
سرح مـسرح العرائس.. ـسرح كعنـصر فى ا ا
الـوظيفة الدرامـية واجلماليـة مسرح العرائس
فى إفـــريـــقـــيـــا.. األشــكـــال والـــدالالت مـــســرح

العرائس العصرى.
لتقى الثقافى الدولى حتدث رئيس فى ختام ا
ــلـــتـــقى الــفـــنـــان والــبـــاحث مـــرزاق بــقـــطــاش ا
األســــتـــــاذ الــــبــــاحث إبــــراهــــيـم نــــوال مــــحــــافظ
ـهـرجان الـدولى كـلـمـة مـعـالى وزيـرة الـثـقـافة ا

ـــســرح احلـــاديـــة عــشـــرة يـــومـــيــا مـن بـــيــنـــهـــا ا
الـوطـنى محى الـدين بـشطـارزى (أحـد مؤسس

مسرح اجلزائر).
- مـــســـرحـــيـــة فـــصل مـن الـــكـــوجنـــو لـــلـــشـــاعــر
ى ســيــزار قــراءة تــراجــيــديــة ــارتــيــنــيـــكى إ ا

لباتريس لومومبا.
سرح اجلهوى - مسرحيـة بزنس إذ بزنس - ا
ـــوقــار تــيـــزى وزو - اجلـــزائـــر عـــلـى مـــســـرح ا
تــــعــــبــــيــــر عـن مــــشــــكالت الــــشــــبــــاب فى إطــــار

كوميدى.
- مـــســـرحـــيـــة مـــونـــولــــوج (مـــونـــودرامـــا) بـــاسم
ـــســـرحى لـــواليــة لـــهـــواوى جــمـــعـــيـــة الــقـــنـــاع ا
الـوادى تـعرض الـقـضـايـا الـيـومـيـة فى مـجـتمع
تـــــنــــــخـــــره الـــــرداءة والـــــرشــــــوة واحملـــــســـــوبـــــيـــــة

والبيروقراطية.
- مـــــســــرحـــــيــــة المـــــوزاران - مــــســـــرح اإلخــــوة
الــــبـــوركـــيــــنى - بـــوركــــيـــنـــا فــــاســـو تـــبــــحث فى
الـقضايـا السيـاسية واالجـتمـاعية فى كـثير من
دول الــقــارة اإلفــريــقـــيــة كــاشــفــة الــنــقــاب عن
ــواطـــنــ بــســبب اســـتــبــداد احلــكــام مــشــاكل ا

وانعدام احلريات.
وقار خمس - غضب العاشقـ على مسرح ا
لـــوحـــات بـــأطـــيـــاف احلـــلـم والـــواقع اإلنـــســـانى

عجون بالهم اإلنسانى. عقد والكئيب وا ا
- عــــلى مــــســــرح حــــاجـى عــــمــــر فــــرقــــة أكـــون
ـسـرحيـة من بـشـار النـص للـراحل سـعـد الله ا
ـسـرحـية (جـثـة عـلى الـرصيف) ونوس اسم ا
سرح. محاولة لالقتراب من شباب يعشقون ا
سـرح السودانى يـعرض مـسرحيـة (كايلك) - ا
ـسـرح الوطـنى اجلزائـرى النص عـلى خشـبة ا
يـستحـضر أجواء احلـرب والسالم فى دارفور.
ـسرحـيـة «كايـلك» هـو اسم قريـة عانت واسم ا
أقــــسى ويـالت احلــــروب كـــغــــيــــرهــــا مـن قـــرى
اجلــنــوب رمــزا لـهــذا الــبـلــد الــغــارق فى حـرب
طــاحـنـة مــنـذ عـقــود طـويــلـة يـشــيـر الـنص إلى
وسيـقى العريـقة والرقـصات السـودانية كحل ا
من حــلــول األزمــة بــااللـــتــفــات إلى الــثــقــافــات

همشة. ا
ـــــســــرح - عـــــرض (وحـــــوش كـــــوم) الـــــفـــــرقـــــة ا
ــوقــار وحـوش اجلــهــوى بــجـايــة عــلى مــسـرح ا
كــوم تـبــيع وتـشـتــرى األعـضـاء الــبـشـريــة فـكـرة

ـلتقى اجلزائريـة السيـدة خليـدة تومى ونسق ا
إشرافا وتنشيطاً األستاذ عبد الناصر خالف.

á«Mô°ùŸG ¢TQƒdG 
1- الـورشــة األولى: الـكـتـابـة لــلـمـسـرح - كـمـال
ــهــرجـان الـديـن عــيـد حــســبــمــا جــاء بــنــشــرة ا
الــيــومــيــة (طـــبــاعــة فــاخــرة بــاأللــوان عــلى ورق
كــــوشــــيه) كـــتــــبت آســــيــــا شالبى تــــقـــول: «ورش
ـــهـــرجــان الـــتــكـــوين أو الـــنـــبض اآلخـــر لـــقـــلب ا
الـــدولى لــلـــمــســـرح احملــتـــرف ثالثـــة فــضــاءات
مــازالت مــنــذ انــطالقــهــا مــوعــدا مـهــمــا ضــبط
ـثـلـون من مـخـتـلف ـهـتمـون و عـلـيه الـطـلـبـة وا
دول الــــقــــارة الــــســــمـــراء عــــقــــارب ســــاعــــاتــــهم
والـتحقوا بورش الـتكوين التى اخـتاروا لها هذه
ـــصــرى كـــمــال الــديـن عــيــد الــســـنــة الــدكـــتــور ا
ـسـرحـيـة والذى مـشـرفـا على ورشـة الـكـتـابـة ا
أكـد أنه أخـضع الــطـلـبــة لـتـكـويـن مـنـوع ومـوازن
بـ الــنـظــرى والـتــطـبـيــقى الـنــظـرى من كــتـابه
(أعالم ومـــصــطــلــحــات) والــعـــمــلى حــيث قــدم
شــرحـاً عــمـلـيــا وافـيـاً رابــطـا اخلـطــوة بـاجلـانب
الـنـظـرى ثم طـلب مـنـهم حتـويل قـصـة قـصـيـرة
إلى مــســرحــيــة اعــتــمــادا عــلى قــواعــد نــظــريــة
لــقـــنــهـم إيــاهـــا بــدءا مـن أرســطـــو ووصــوال إلى

النظريات احلديثة.
2- أمــا ورشــة الــتـــمــثــيل الــتـى يــشــرف عــلــيــهــا
اخملـرج الــفـرنـسى رومــوف إيـفـون فــتـتـكـون من
طـلبة من اجلزائر والـسودان وأثيوبـيا وجيبوتى
تـلقوا فنـون النطق والدقـة فى مخارج احلروف
واإللــقــاء الــذى ركــز فـــيه إيــفــون عــلـى كــيــفــيــة
استنطاق الكلمـة واجلسد للحصول على تعبير

سند إليهم. صوتى وجسدى يالئم الدور ا
3- أمــا ورشــة الــعــرائس فــمــازالت تــســتــقــطب
مـشــاركـات جــديـدة من مــخـتــلف دول إفـريــقـيـا
حـيث يـسـعى مـشرفـهـا الـسـودانى الدكـتـور عـبد
اجلـلـيل مـنـغــور وقـادة بن شـمـيــسه لـتـلـقـ أهم
مــبــادئـه وقــواعــده. وضـــمــان تــواجـــد الــعــرائس
عــلى الــركح اإلفـريــقى من خـالل خـلف لــلــجـيل
ن لم يــتـخـلـوا عـنـه بل ظـلـوا أوفـيـاء ـاضى  ا

سرحى. إلحدى ركائز جمالية العمل ا
á«≤jôaE’G á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG

خــــــصـــــــصت اجلـــــــزائــــــر (3) ثـالثــــــة مـــــــســــــارح
للعـروض تبدأ من اخلـامسة مـساء لتـنتهى فى

عودة
للتراث
احمللى
واالحتفاء
 بفنون
األداء
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سرحي جريدة كل ا

> التقى بباريس بأديب إسحاق و جمال الدين األفغانى و محمد عبده
ويلحى و خليل غا ثم مصطفى كامل وغيرهم. ثم واصل وإبراهيم ا

صر  فأصدر العديد من دعايته للقضية الوطنية بعد االحتالل البريطانى 
الصحف بالعربية والفرنسية. 
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مجدى احلمزاوى

> سلسلة نصوص مسرحية
الصادرة عن هيئة قصور
الثقافة برئاسة حترير

سرحى أبو العال الكاتب ا
السالمونى أصدرت هذا

األسبوع نصا مسرحيا ينشر
ألول مرة باسم "األراجوز"
للكاتب والناقد الراحل

د..على الراعى والذى كتبه
عام 1970ويتضمن
اإلصدار دراسة خاصة

للكاتب عن مسرح األراجوز
وطبيعة عروضه إضافة إلى
ه دون احلاجة سهولة تقد
إلى جتهيزات فنية ضخمة.

سرحية حتكمها الضرورة ال الفذلكة احلركة ا

✂✂

ـكان; فـاحلـديث عن اجلـمال الـفـائق لـلشىء ـوضـوعـة بأرجـاء ا ا
ـتـوارى عن عــيـونك ســهل جـدا ومــقـنع عن احلــديث عن جـمـال ا
شىء موجـود أمـامك وأنت ال ترى فـيه ذلك ومـا يـدفعك لـلـغيظ
ـكــان; والـتى لم ــوجـودة لـلــكـتب فـى أرجـاء ا هـو هــذه  الـهــيـاكل ا
ـا كان هـنـاك اسـتـخدام يـقـتـصـر دورها عـلى الـتـواجـد فـقط; وإ
لهـا بـشكل يـفـضحـهـا; وال تقـدم إقنـاعـا; مع أن مهـنـدس الديـكور
لو كان قـد وفر ثـمن هذه الـهيـاكل وخرج للـسور اجملـاور للـمسرح
لوضع كتب حـقيقـة ; فى عرض يفـترض انه ال يقـدم لنا احلدث
ـا ينـقـلـنـا لـلـحـدث ذاته. وتدور األحـداث لـتـبـ فـسـاد الـناس وإ
فترض والنظام فى نفس الوقت; ويدور هذا فى مشهد غنائى ا
أن هــنـــاك من قـــام بـــكـــتـــابـــة األشــعـــار له; مـع أنه لـــو كـــان األمــر
ـوجود فى الـنص لـكـان أوقع; فـليس اقـتـصـر علـى غنـاء احلـوار ا
ــوقع اخلــالى من أى صــورة فــنــيـة أو الــشــعــر أبـدا هــذا الــكالم ا
جـمالـية ; من تـلك الـتى تفـصل الشـعـر عن فنـون القـول األخرى;
ـتـصـدى لـهـذا األمـر واألدهى أنه بـدال من أن يـقـوم الـشـاعـر أو ا
ا يجب للوصول إلى شهـد فإنك ترى أنه طال أكثـر  بـتكثيف ا
ـرأة والـدكـتـور نـهـايـة أنت أدركـتـهـا سـلـفـا من خالل احلـوار بـ ا
ــتــفـرج لم دون أى إضــافــات ولـو شــعــوريـة عــلــيه; أى أن شــعـور ا
يــتـحـرك صـعـودا مـتـعـاطـفـا مـع احلـالـة بـقـدر مـا حتـرك مـلال من
األمر ولـنـا هـنـا سؤال هل يـتـسق الـقـيام بـالـغـنـاء هنـا وفى نـهـاية
الـعـرض مع مـحاولـة نـقـلنـا لـلـحدث ال تـقـد هـذا احلدث إلـيـنا?
ــرأة اخملــلــصــة! لـنــكــتــشف من خالل نــعــود إلى هــذه الــبـطــلــة/ ا
ــاءات واإلشــارات فى احلــوار الــتـمــثــيــلى أنــهـا الـســيــاق ومن اإل
قامت بعالقـة حميمـة بعد خروجهـا غاضبة من الـدكتور مع هذا
ــواطن الــغــلــبـان; عــنــدمــا خــرج وراءهــا لــيــهـد مـن روعـهــا; ثم ا
ـشهـد األخـير حـيث تواجه الـدكـتور بـانتـهـاء عالقتـها تـدخل فى ا
ــواطن اسـتــمــرت من حلـظــتــهـا إلى اآلن مـعـه وان عالقـتــهــا مع ا
ـواطن فى درء كـل الغـاصـبـ مع كـلـمـات حتـمل مـعان وتـسـاعد ا

ليست موجودة فى النص ذاته.
ـا أن  خالصـة األمـر انك تــخـرج من الـعـرض وأنـت تـفـكـر انه ر
الــعــرض قــد ضل طــريــقه الى الــقــاعـة وانـه كـان مـن األفـضل أن
يكـون فى مسرح تـقليـدى مادمت ستـتعامل مـع نوعية ديـكور مثل
ــكن أن تــنــقـل لك مــا يــتــحــدث عــنه الــنص إال بــصــورة هــذه ال 
مـشوهـة; وأن أى مـحـاولة لـنـقل احلـدث إليـنـا ومـحاولـة أن يـكون
اخلـطاب موجـها لآلن ونـحن ; هى محـاولة غيـر صائبـة انطالقا
وجـودة فى نص من األسـمـاء واألمـاكن وكل الـعالمـات الـفـارقـة ا
ــــكـــمل ;وأن ـــوازى أو ا ـــنــــطـــوق والــــنص الـــبــــصـــرى ا الــــعـــرض ا

ا يكون مطلوبا. التغريب وأساليبه الفنية والتقنية ر
وأخـيرًا هناك تساؤل عـام وينطبق على هـذا العرض أيضا; وهو
ــسـارح الـبـيت ـاذا يـصــر اخملـرج فى مـعـظـم عـروض الـقـاعـات 
سرح ; أن يطلـب من مهندس الديكـور أن يقوم بشغل كل الـفنى 
مــا أمـكن مـن فـراغ وال تـتــرك سـوى مــسـاحــة ال تـتـسـع ألكـثـر من
عشرين مـتفـرجا فقـط ? سؤال هنـاك إجابـات كثيـرة خبـيثة له ;
وأنـا ال أود أن أصدقـهـا اعـتـمـادا عـلى أن هـنـاك إجـابـة مـنـطـقـية

ا ستخرج لنا من القائم على هذا األمر . ر

لـتـبـ فسـاد الـنـظـام الـشـمـولى الذى كـان يـحـكم بـلـغـاريـا آنذاك;
فمن خالل التـشدق بـاإلنسانـية واحلـريات العـامة يـتم التضـحية
بـاإلنـسـان الـفـرد  الـبـسـيط واحلـريـات الـشـخـصـيـة له ; يـتم هـذا
ـتـمثـلـة فى أسـتـاذ اجلـامـعة ـوالـيـة ا ـثـقفـة ا مـن جانب الـنـخـبـة ا
ــنـاسب الــذى يــهـمه احلــفــاظ عـلـى األثـر دون أن يــجــد الـبــديل ا
واطن ; وأيضا من خالل تـروس ماكينة الـنظام الفاسد لـسكن ا
تمـثلـة فى موظفـيه أو قاعـدته احلزبيـة الصـغيرة. ولـكن هناك ا
ـتمثل فى الديـكور وقاعة تعارض شـبة تام ب الـنص البصرى ا
ــنـطــوق; لـقـد اعــتـمـد ـنـزل ومــسـاحــته; وبـ الـنـص الـصـوتى ا ا
اخملـرج ومهـندس الـديـكور مـعا عـلى الواقـعيـة التى تـقتـرب كثـيرا
فردات فى بعض األحـيان من الـطبـيعـية ذاتهـا فى التـعامل مـع ا
ـواطن بــسـيط ــوجـودة; فــإن وجــود نـظــام مـا يــسـمـح  ــنـزلــيـة ا ا
يـحـمل شهـادة متـوسطـة ويـعمل مـوظفـا بـالدولـة أن يحـافظ على
ـكـتـشف ـعـيـشـة هـذا; لـهـو نـظـام جـيـد! ثم هـذا احلـمـام ا ط ا
والــذى يـــوجـــد حتت أبــصـــارنـــا طــول الـــوقت ; ويـــتـــبــارى أســـتــاذ
اجلامعة واآلخرون فى احلـديث عن جماله; لم يكن أبدا جميال
ـنزل الـتى ال تـتـناسب مع ; وإن كـانت سـتـخرج تـبـريـرات حلالـة ا
بـسـاطــة قـاطـنه بـدعــوى أنه مـوروث وال دخل لـلــدولـة فى اقـتـنـاء
الفرد له; فلن تكون هناك تبريرات للفقر اجلمالى لهذا احلمام
ـــتـــنـــاول طــول مـــحـــور احلـــدث; مع أن احلـل بـــســيـط وكـــان فى ا
تـمثلة فى سـتائر اخليش الوقت من خالل تلك الـواقعية ذاتـها ا

صـحــيح أن اخملـرج هـشــام جـمـعــة فى تـنـاوله اإلخــراجى لـعـرضه
األخيـر ( حمـام رومانى) اعـتمـد على األسـلوب الـذى يبـدو سهال
ــســرحــيـة أو إن فى نــظــر الــبـعـض ;خـاصــة فى مــجــال احلــركـة ا
ـسـرحى ; فـهـو لم يـعـتـمد شـئت الـدقـة فى تـفـعـيل نص الـعـرض ا
ـات أو احلــركـات واإلشـارات الــتى ال داعى لـهل فى عــلى الـتـهــو
ـا يـسـتـغلـهـا الـبـعض اعـتـمـادا علـى أن بعض معـظم األحـيـان; ور
تـلقـ سـيحـاولون أن يـجـدوا تفـسيـرا لـهذه احلـركات النـقـاد أو ا
ا يعبر لتوية. وهذا التعامل أ اءات أو خطوط احلركة ا أو اإل
على أن اخملرج على درجة عالـية من النضج والثقة بنفسه; ففى
ـــســبح أو ـــوجـــودة فـــوق مــا يـــســـمى بـــا حـــيــز ضـــيق مـع األلــواح ا
ـــســرحــيــة تـــســيــر فى تـــنــاغم ويــســر; احلــمــام ; كـــانت احلــركــة ا
وحتـكـمهـا الـضرورة ال الـفـذلـكة; كـمـا انه ساهم فى تـقـد وجوه
جـديـدة مــبـشـرة مـتــمـثـلــة فى هـذه اجملـمــوعـة من الـشــبـاب الـذين
ــثــال ال احلـصــر خــالـد وظــفـهـم مـعه ونــذكــر مــنـهـم عـلى ســبــيل ا
الـعــيــســوى وأيــضــا الــرائع أشــرف عــبـد الــفــضــيل فى دور عــامل
ن يقوم باألدوار األخرى كان فى محله اإلنقاذ ; كما أن اختياره 
ـثل قـدير ال إلى حـد كبـيـر جـدا ; فـمحـمـد مـحمـود   أثـبت أنه 
ط األداء الـكومـيدى فـقط; صـحيح انه اسـتغل خـفة يقف عـند 
ظله فى بعض األحـيان وأعطى للـعرض رونقـا وبسمة ال بـد منها
ـكن أن يقول قائل أن هـناك خروجـا عن النص من جانبه ; وال 
ـرتـان الـلــتـان شـاهـدت فـيـهـمــا الـعـرض كـان اخملـرج مـوجـودا ; فـا
ـا يـراها ومـوافـقـا بل ومـعـجـبـا عـلـى ببـعـض الـتـخـريجـات الـتـى ر
ضاد ; الـبعض فى غير مكـانها أو أنها حتـمل داللة فى االجتاه ا
ن الـشيـوى أدى الدور كـما هـو مطلـوب منه  <صـحيح وأيـضا أ
انه قد غـلبت علـيه األستاذيـة واألداء احلرفى فى بـعض األحيان
ــا يــكــون مـســايــرا لــدوره كـدكــتــور فى اجلــامــعـة; ; ولـكن هــذا ر
ـسـطح أيـضـا نـيــفـ رفـعت أدت مـا عــلـيـهـا ; فـالـدور مـن الـنـوع ا
ــثــلـة ; ولــكـنــهـا الــقـصــيــر الـذى ال يــسـمـح بـاســتـعــراض قـدرات 
حاولت أن جتـعل منه شـيئـا ; مع تمـتعـها بـصوت حسـاس مرهف
ــوجـود ويــصـلح أيــضــا لـلــغــنـاء ; ووضح هــذا فى أدائــهــا لـلــغــنـاء ا

بالعرض ; بصرف النظر عن جدواه.
ـيـكـروباص;   ولـكن   وسط أصـوات الـبـاعة اجلـائـلـ وسـائقى ا
كن لهشام جمعة غرب ; ال  ؤذن لصالة ا متداخال مع صوت ا
أو لــغــيــره أن يـــجــعــلك فى ثـــانــيــة - وأنت تــقـف عــلى بــاب قــاعــة
ـسـرح الـطـليـعـة - تـنـتـقل لـبـلـغـاريـا ; حيث صـالح عبـد الـصـبـور 
تـدور أحـداث نص حــمـام رومـانى لــسـتـانـسـالف سـتـراتـيف ; وأن
ـزيــد حملـاولـة إقــنـاعــنـا بـأن نــتـوهم ذلك فى ســهـولـة عـلـيـه بـذل ا
ـمـثلـ الـذين وضـعـهم عـلى بـاب الـقـاعة ويـسـر; حـتى أن بـعض ا
ــــقــــاوالت أو أفــــراد اإلنــــقــــاذ;    أراد من خالل فى زى عــــمــــال ا
وجودهم أن يحـيلنا إلى أن شـيئا ما يـحدث ; وأن هناك عـمليات
ـــكــان ; وهم مـن يــســـمـــحــون لـــنــا جـــاريـــة من هـــذا الــقـــبــيـل فى ا
ـصـنـوعة;. قـد ذهـبت داللـتـهم فى ـمـرات ا بـالـدخـول من خالل ا
الهواء; ألن عملية إعادة الـترميم التى حتدث فى مسرح الطليعة
هم انك كـانى ; ا سـتوى الـلحـظى وا تسـمح بوجـود هؤالء عـلى ا
تـــدخل إلـى الـــقـــاعــة حـــيـث جتـــد نـــفــسـك أمـــام مـــا أراده اخملــرج
ومـهنـدس الديـكور ربـيع عـبد الـكر  مـعـا; أنك فى شقـة أو بيت
مــــواطن بــــســــيط اكــــتـــشـف الـــعــــمــــال من خـالل عـــمــــلـــيــــة أصالح
باألرضية أثناء فترة غـيابه حماما رومانيا أثريا; وتدور األحداث

 وجوه جديدة 
مبشرة وأخرى راسخة
أكدت مكانتها
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> تواصل القناة الثقافية
صرية برئاسة اإلعالمى ا
جمال الشاعر عقد
ركز لتقى األسبوعى  ا
اإلبداع الثقافى مساء
اخلميس أسبوعيا من
السادسة إلى الثامنة
مساء.
محمد رمضان رئيس
حترير البرنامج ومشرف
ركز إبداع اإلبداع األدبى 
ركز الثقافى قال إن ا
يحاول فتح قنوات اتصال
ب القناة وجميع
. بدع ا
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سرحي جريدة كل ا

> أنشأ العديد من الصحف نذكر منها أبو نضاره و التى اضطر الى تغيير
صرى وأبو صفارة رات الى أبو نظارة زرقاء  والوطنى ا اسمها عدد من ا
والتى أيضا اضطر الى تغيير اسمها الى أبو زمارة وغيرها.

24
´ƒeódÉH .. Qƒ¡ª÷G ´OƒJ GQÉghCG ≈∏«c

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

✂✂

فى مــشـــهـــد درامى من مـــشــاهـــد احلــيـــاة .. شـــهــدته
خــشــبــة مــســرح .. ولــكــنه لم يــكن جــزءا مـن روايـة ..
خـرجت كيـلى إلى اجلـمهـور .. وعلى وجـههـا عالمات
ـا تشـعـر به من ـمـزوجـة بـقـدر  احلـزن واألسى .. ا
أل الـقـاعـة عن ألم .. وحتـدثت مع اجلــمـهـور الـذى 
آخــرهــا .. وكــلــمــة بــعــد األخــرى .. امــتألت عــيــنــاهـا

بالدموع .. وسالت على وجنتيها ...
ـشــقـة حتـمــلت الــنـجــمـة اخملــلـصــة " كــيـلى أوهــارا " ا
ـسرح مـستـحيال حـتى بات اسـتمـرارهـا على خـشبـة ا
.. ولــــهـــذا فــــقـــد اتــــخـــذت الـــقــــرار الـــصــــعب وقـــررت
ــشـاركــة فى الــعــرض لــعــدة أســابـيع .. الــتـوقـف عن ا

وخرجت إلى اجلمهور لتودعه وقالت :
" إنــنـى أحــبـــكم كــثـــيــرا .. وأعـــشق الـــوقــوف أمـــامــكم
ومـشــاركـتــكم الـلـيــالى .. ولـكــنـنى لم أســتـطع أن أقف
حائال أمام حلمى وحلم كل امرأة .. فى أن تكون أمًا

.. وأيضا حلم زوجى .. فأرجوكم اعذرونى " ...
وأوهـارا جنـمـة كـبـيـرة .. رشـحت لـلـتـونى ثـالث مرات
كــــــان آخـــــــرهــــــا عــــــام  2008عـن عــــــرض " جــــــنــــــوب
الــبـاســفــيك " والــذى اعــتــذرت جلـمــهــوره تــوا .. كــمـا
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رشــحت عـام  2006عن عــرض " لــعـبــة بــاجــامـا " ..
كـــمـــا رشـــحت عـــام  2005عن عـــرض " الـــضـــوء فى
بــــــيـــــــازا " .. ورغـم رفض مـــــــخـــــــرج عــــــرض جـــــــنــــــوب
الـباسفـيك " بارتـليت شـير " والذى تـشارك فـيه كيلى
حـالــيـا مـنح األجـازات ومـشـاركـة الـبـدالء .. إال أنه لم
ــفــضــلـة .. يـســتــطع أن يــرفض طــلب كــيــلى جنــمـته ا
عــنــدمـــا أخــبــرته بـــقــرارهـــا فى أن تــنــجـب طــفال من

نتج " جريج نوفاتون " ... زوجها ا
بـقى أن نذكر أنه بجـانب رغبة كيـلى فى إجناب ابنها
نتظر أن يولد الـشهر القادم .. لم تكن تستطيع أال ا
تسـتجـيب لطـلب ورجاء أقـرب النـاس إليـها وهـو والد
زوجهـا النـجم الشـهـير " جـيمس نـوفاتـون " واحلاصل

على جائزة التونى عام  1963والذى قال :
" أبـلغ من الـعـمـر  63عـامًـا .. فــمـتى سـأرى حـفـيـدى

وألعب معه " ...
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ـالئكـة .. هكـذا وصفـها مـدير فـتاة جـمـيلـة .. رقيـقة .. تـشبه ا
سـرح األحالم .. ولكـنه لم يصرح لـقب  مسـرح وأوبرا روبى ا
اءة لـها أوامـر بالـنسـبة إلدارة بـأن كل نظـرة من عيـنيـها وكـل إ
الــروبى .. ولــكن الــنــهـج الـذى اتــخــذته تــلـك اإلدارة فى الــفــتـرة

األخيرة يؤكد ذلك ...
بــدت عــلى الــنــجـمــة الــصــغـيــرة " ألــيــكـســا فــيــجـا " .. أو مالك
الـروبى كــمـا يــطــلق عـلــيـهــا اآلن بـعـض من االمـتــعـاض اجملــهـول
سـبـبه  عنـدمـا سعت اإلدارة إلى الـتـعاقـد مع الـنجـمـة الشـقراء
ـليـونيـرة ووريثة مـجمـوعة فـنادق هيـلتـون الشـهيرة لـلمـشاركة وا
فى عــرضـــهم اجلــديـــد .. وبــعــدمـــا اتــخـــذت اإلدارة اخلــطــوات
ـمثـلة ـعتـادة للـتعـاقد .. تـراجعـت عن ذلك .. وأسنـدت الدور  ا

أخرى .. ووضعت باريس فى موقف حرج ...
الـشـابة الـساحـرة ذات العـشـرين ربيـعا " ألـيـكسـا " بدأت الـعمل
بالسيـنما وهى طفـلة وحققت جنـاحا كبيـرا فى سلسلة أفالم "
أطــفـال جـواســيس " مع الـنــجـوم " كـارال جــوجـيـنــو " واألسـبـانى
وسيقى الشـهير " أنطونيـو بانديرس " .. ثم بدأت رحلـتها مع ا
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سـرحـيـة عام 2007 لألطـفال ثـم للـشـبـاب .. وكانت بـدايـتـهـا ا
وسـيقى الـشهيـر " هيرسـبيـرى " وقد شاركت فى فى الـعرض ا
عدة أفالم من أهـمهـا الـفيـلم الرائـع " األوبرا األصـليـة " والذى
كان جوه العام مسرحيا وشاركتها فيه باريس هيلتون فى دور "

أمبر الرجو " ولعبت أليكسا دور " شيلو واالك " ...
شـاكل التى حـدثت ب الـنجـمت ولكن يـبدو أن هـناك بعـض ا

خالل مـشاركـتهـما فى الـفيـلم والتى لم يـكشف عـنهـا النـقاب ..
حــتى قــدمت ألــيـكــســا أول ألـبــومــاتـهــا الـعــاطــفـيــة " فــقـدت فى
حــيـــاتك اخلــاصــة " والـــتى قــرر مـــســرح األحالم حتــويـــلــهــا إلى
فـقـودة " والذى كـتـبه " تيم ويـلـسون " عـرض بـعنـوان " حـياتـى ا
ويــخـــرجه " أالن بــاركــر " .. والـــذى اســتــبــعـــدت مــنه بــاريس ..
والـتى ردت على مـا حـدث بـتصـريح يـبـدو غريـبـا ولكـنه طـبـيعى

فى موقف كهذا :
" كم كنت أتمنى أن ألتقى بأليكسا اجلميلة من جديد .. والتى
استـمتـعت بالـوقت الذى قـضيـناه مـعا .. ولـكن ظروفى الـعائـلية

ال تسمح " ...

 .. º«L ƒjó«ØdG ìô°ùe ¿ÉLô¡e
ـسـرح فى مـرحـلـة جـديـدة من الـتـطـور فى فـنـون ا
.. واسـتـخـدام الـتــكـنـولـوجـيـا والـتــقـنـيـات احلـديـثـة
والبرمجيات .. وأحدث تقنيات الهندسة الرقمية
ـســرحــيـة .. بــدأت مــوجــة جـديــدة من الــعــروض ا
الـتـكـنـولـوجـيـة الـتى يـطـلق عـلـيـهـا "مـسـرح الـفـيـديو
جـــيم"... يــبـــدأ مــســرح بـــريك فى تـــقــد عــروض
مـسـرح الـفيـديـو جـيم من خالل مـهـرجان الـفـيـديو
ـسـرح كل عــام ويـقـدم هـذه جـيم الـذى ســيـقـيـمـه ا
ـرة ثالثـة عـروض مـخـتـلـفـة .. ولـكل مـنـهـا تـقـنـية ا
ـــــــــزج فـى الـــــــــعـــــــــرض األول بــــــــ خــــــــاصـــــــــة ... 

يــــات الـــــفــــيـــــديــــو جــــيـم واألداء الــــدرامى شــــخـــــصــــ
ـصـمـمـون فى لــلـعـنـاصـر الـبـشـريـة .. ويــسـتـخـدم ا
تقـنية جـديدة يطـلق علـيها اسم " هذا الـعرض 
آر إكس " .. والتى تعتبـر آخر ما توصل له علماء
يــة .. والــعــرض بــعــنــوان " أمــيـر الــهــنــدســة الـرقــمــ

 IôeÉ¨ŸG ìhQh .. ágƒÑ°ûŸG á≤Ø°üdGh .. á©∏≤dG ô«eCG
الـقــلـعــة " وهـو مــأخـوذ من شــعـر الــيـابـانـى الـفـذ "
كـــومــاشى " وهى مـــيــلــودرامــا يـــبــحث فــيـــهــا أبــنــاء

بروكل عن مكان لهم فى دنيا الضياع ...
شبوهة " أما العرض الثانى فهـو بعنوان " الصفقة ا
وهــو تـألـيف اجملــمـوعـة وقـد اســتـخـدمت فـيـه تـقـنـيـة
صممة رقميا تعتمد على جس حركـة الشخصيات ا
من حــركــة بـشــريــة فــعــلــيـة يــتم تــســجــيــلــهـا وحتــريك
ــصـمـمـون ـصـمـمــة من خاللـهـا .. وا الــشـخـصـيــات ا
يـبـحـثون فـى هذا الـعـرض عن الـسـعادة الـتى يـأمـلون
ــســتــقــبل ... أمــا الــعــرض األخــيــر أن تــتــحــقـق فى ا
ــــغــــامــــرة " .. فــــيــــبــــرز فــــيه والــــذى عــــنــــوانـه " روح ا
هجورة .. عـمارى جملموعة من القصور ا التصميم ا
حيث يدور حول مدينة مهجورة يسكنها الشيطان ..
بـعـد هروب كـل سكـانـهـا .. ويـحـاول الـبـطل مـحـاربته

وإنقاذ ابنته التى يحتجزها .
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سرحي جريدة كل ا

> كان يستطيع قراءة القرآن بالعربية و التوراة بالعبرية و اإلجنيل باإلجنليزية وهو
بعد فى الثانية عشرة من عمره  كما أجاد اإليطالية  لغة أسرة أبيه  والفرنسية

لغة العلم و األدب فى ذلك العصر.

> مشروع  إحياء الدرب
األحمر يقيم برنامجًا
ثقافيا فنيا خالل شهر
رمضان الكر على

مسرح اجلنينة بحديقة
األزهر يتضمن عرضًا
لفرقة كورال الدرب

األحمر تدريب وأحلان
ان صالح الدين إ
وإخراج رضا زكى

ومديح وسيرة للشيخ
زين وفرقته إضافة إلى
تقد عرض مسرحى
لفرقة تفان للمؤلف

. واخملرج محمد حسن
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اغتيال البراءة واحلب الكبير ..نهاية الرحلة ..!!

غلق وهدم
الصروح
سرحية ا
..نهج
أوروبى

جديد!!

✂✂

سرحي جريدة كل ا

> مسرح ساقية الصاوى
يشهد فى التاسعة من
مساء األربعاء القادم
وافق  19 أغسطس ا
حفال غنائيا للمطربة
فيروز كراوية تقدم
خالله مجموعة من
أشهر أغانيها كلمات
الشعراء كوثر مصطفى
عمر طاهر محمد خير
أحمد حداد على
سالمة رامى يحيى
وأحلان عمرو جاه

شريف الوسيمى زياد
األحمدى عمر الرخاوى
محمد رمزى والتوزيع
وسيقى لرمزى صبرى ا

> أخذ يتنقل فى أوروبا للدفاع عن مصر واشترك فى احلمالت التى شنت على
اخلديو  إسماعيل واالحتالل البريطانى وراسل احمد عرابى فى منفاه فى جزيرة
صر. سيالن مواصال الدفاع عن القضايا الوطنية 
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(3-3) ™bGh ÓH á«©bGh
دنس) .. يضعه العرض فى موضع (ا

π°UC’G - ïjQÉàdG (3)
ــعـنى) الــذى نــحـيــا به  غــيـر أن (الـتــاريخ) هــو أحــد مـصــادر (ا
وعـيـنــا بـالـتـاريــــــخ إن هـو إال وعـيـنــا بـالـزمن اجملــرد نـفـسه وقـد
اتــخـــذ أشـــكــاال مـــحــددة(حـــركـــة  أحــداث ...) .. أى أن مـــعــنى
الـتـاريـخ لديـنـا يـتـضـمـن موقـفـا مـعـرفـيـا من الـزمـن .. وبـاإلمـكان
القـول إن الشتـات والتبعـثر والتـشظى التاريـخى  يتوحـد أويعثر
ـــاهــيــة الــزمـن .. فــتــصــورنــا عـــلــــى وحــدته فى الـــوعى الــعــام 
هـو مـايــنـبــنى عـلــيه تـصــورنـا عن الــتـاريخ - عن(حــقـيــقـة)الـزمـن
أوهـو مايجعل من حتويل الـتاريخ إلى موضـــــــــوع للـمعرفة أمرا

كنا ..
عــرض (فــيــفـا مــامــا) فى تــنـاولـه لـلــتــاريخ يــعـمــد إلى اســتــخـدام
(الــسـرد الـتـاريـخى الـشـارح): أى أنه «يـركــز عـلى كـيـفـيـة مـعـرفـة
نـظورات السرديـة التى تتناوله .. ال ـاضى»; من خالل تعدد ا ا
ـتـمـحــور حـول (الـطـبــقـة الـوسـطـى- بـيـنـمـا يـطـابق (الــعـرض)- ا
تـتـداعى فـى وهـمـهـا; بـعـد سـقـوط مــشـروعـهـا ورمـوزهـا ومن ثم
معنى وجودها)- ب وعى تلك الطبقــة بالتاريخ والتاريخ نفسه
; أى أنه اليدعى وجود (حـقيقة مـا متعلـقة بالزمن)- فـما لدينا
ال يزيد عـلى كونه (مجـموعة من األقـوال- وجهات نـظر عديـدة
تلك سوى رشد الـسياحى أوالـراوى)  ال متنـاقضة)  حـتى (ا
إحــــدى وجــــهــــات الـــنــــظــــر فــــقـط - وهــــو عــــلى اســــتـــعــــداد دائم
ـا يرضـى الشـخصـيات األخـرى !  (ونالحظ بأن الستـبدالـها 
ــألــوف هــذا الـــتــنــاول لــلـــراوى يــســخــر مـن الــتــنــاول الـــقــد وا
ــسـرح عـامــة- فـالـراوى لم يــعـد هـو لــلـراوى- الـذى دأب عــلـيه ا
ـثل احلقـيقـة  لم يـعد هـو الـعـــالم بـكل شئ ومـا يرويه- كـما
يقـول هو نـفسه- مـجرد شظـايا مـقتـطعة من سـرديات مـختـلفة
غير مـؤكدة  قال بـها البـعض).. لذا فـكثيـرا ماكنـا نشعـر بعدم
جـدوى وجـوده فى الـعرض  لـكن عـدم اسـتـطـاعـته الـقـيـام بدور
(الـوصى عـلى احلـقـيـقـة)  هـو مـايـفـجـر أويـطيـح بـ (االسـتـعارة)
الـتى ينطـوى عليـها العـرض- أعنى أن وجـوده على هذا الـنحو
هو مـايـقوض وحـدة األضـداد ويحـيلـهـا إلى شظـايـا غيـر مـؤتلـفة
فـى مـعــنى مـا واحــد وحــيـد .. هــكـذا  فــوجـوده  فى الــعـرض 

ا يجئ تلبية لضرورة مضــادة  إ
.. áÁó≤dG IQhô°†∏d

ـسـرح عـامة وبـاإلمـكـان الـقـول إن مبـررات وجـود(الـراوى) فى ا
كـانت تــرتـكـز فى األسـاس عـلـى قـيـامه بـحـراســة ودعم وتـكـثـيف
(الــتــرابـط االســتــعــارى)- فــالــراوى كـــان يــقــوم عــادة بــدور(األنــا
ؤلف سوى القائم بعملية (التأليف - ب ومـا ا الثانية للمؤلف)
ـســـرح الــقـد كـان يـنـبـنـى عـلى  يـقـ يـقـول االخــتالفـات)  فـا
ـؤلف) ;إنه بـحـيـازة الـذات لــلـمـعـنى  ومـا الــرواى سـوى (نـائب ا

ؤتمن (على) خطابه .. احلامل والراعى وا
ــا يــتــأسس عــلى إال أنــنى أضــيـف بــأن هــذا الــتــرابط نــفــسه إ
ا هـو مشـكلـة القول بـ تصورنـا عن (التـــاريخ والزمـان عامـة) 
(أصل األشــيـاء)- كــمــا يـقــول (فـوكــو).. ذلك أن (األصل- الـذى
يصـدرعنه الـشئ) هـو الذى يغـذيه مـنذ البـداية ويـطبـعه بطـابعه
ا هونـوع من(الوقوف إ .. إن إثبـات األصل التاريـخى لشئ مـا
ـمـيـزة لـذلك ـتــازة) حتـددت فـيـهـا اخلـصـائص ا عـنـد حلـظـة 
(وتـعيـنت مـاهـيـته) ليـكـون تـاريخه - فـيـمـا بعـد- مـجرد  الـشئ 

ا هـم فروع) يـقف فى مـواجـهة إذن  اجلسـد احلى (األبـنـاء- 
قـدس)- الذى انحـدر منه  لـذا فعدم قـدرة األحياء (األصـــل ا
عــلى (الــشـــــم)  حتــمل داللــة إضـــافــيــة من خـالل االســتــخــدام
تداولة  مثل قولنـا : اجملازى لـلكلمة نفسـها فى اللغة اليوميـة ا
(إنت إيه  مــــابــــتــــشـــمـش ?!)  الــــتى تــــدل عـــلـى (عـــدم اإلدراك
والـوعى) .. فـ (احلـقـائق) تتـأسس عـلى (الـوعى) ; حـتـمـا- هذا
وغـياب الـوعى إن هو إال غـيــاب احلقـائق نفـسـها  وحـ يشـير
ــا فـــيــهـم الــشـــــــهــداء) هـم وحــدهم ــوتـى-  الــعـــرض إلى أن (ا
ـا يـشيـر(سـاخـرا) إلى أن احلـقائق فـإ الـذين يدركـون احلـقـيـقة
فـارق للحياة  أو الغائب عن احلياة أو اآلن توجد فى حوزة (ا
ا هو (رمز متالش- متدهور وت)!  ـوتى أوا أنها فى رفقة ا
ـــوتى (األرواح) لم يـــعـــد يـــعـــنى شـــيـــئـــا); فـــعـــلـى الـــرغم من أن ا
يــتــقــاســمـــون الــســكــنى مع األحـــيــاء فى الــبــيت  إال أن أحــدا ال

يشعر بهم ..
ـــوتى) إلى ومــا يـــؤكـــد عـــلـــيه الـــعـــرض- بـــإحلــاح- هـــو حتـــول (ا
(صـور- مـعـلـقـة عـلــــى اجلـدران): صـورة الـعم- الـشـهـيـد- عـبـد
ـقـدس ـنـعم ثم صــورة األم; كـمـا أشــرت من قـبل .. فـالــرمـز ا ا
ـــتــنـــاهـى الــقـــداســـة) : حتـــول إلى صـــور- مـــجـــرد صــور ذات (ا
ــعــلق عــلى صــورة الــعم طــبــيــعـة ســحــريــة; فــالــشــريط األســود ا
الــشــهــيــد يــتــجــدد من تــلــقــاء نــفـسـه كــمــا أن (األم) تـظــهــر فى

الصورة العائلية التى التقطت لألبناء بدونها.. 
وهكذا يتالشى (األصل)  يختفى وراء الصور !..

ــا ) إ هــذا ويــلح الــعــرض أيــضــا عــلى أن (األبــنــاء والــزوجــتــ
يــأكـــلــون طــوال الــوقت- فــطــوال الـــعــرض يــضــعــون األطــبــاق ثم
ــطــبخ .. فــعل (األكل) هــذا فى إطــار رائــحـة يـحــمــلــونــهـا إلى ا
تـعـفن جــثـة األم- الـتى التـفـارق ســيـرتـهـا أفـواهــهم;إذ يـتـحـدثـون
عنها بلذة وشغف ونهم يوحى بـ (االلتهام) أوبـ (االستهالك) أو
ــــا بـــــاالســــتـــــهالك االلــــتـــــهــــامـى (لــــلـــــمــــقـــــدس) أو (لألصل) ر
أو(لـلــحــقــيــقــة) - لــقــد حتــولــوا إلى مــقــابــر لــلــرمـوز  كــنــوع من
اخلــضــوع أو االمــتــثــال لــكل مــا هــو صـــــــــورى وزائـف- وهــو مـا
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ينـسب (العرض) نفسه لـلغة الكالمية (أو يـدع نفسه تتشكل من
ـا يـعنى أن تـلك الـلغـة تـسـتولى وتـهـيمن عـلى لـغات خاللـها) - 
لـكن ـسـرح األيــديـولــوجى)  الـعــرض األخــرى (تــمـامــا كـمـا فـى ا
عـنى فى مـواجهة ـا يضع الـلغـة وا بيـنمـا يفـعل ذلك فإ العـرض
بــعـــضــهــمـــا الــبـــعض  ذلك أن الـــدوال الــلــغـــويــة ال تـــنــغـــلق عــلى
مــدلــوالت مــحـــــــــددة  أى التــتــضــمن حــقــائـق جــزئــيــة صــغــيـرة
تصب فى حـقيقـة ما كـبرى أوكـليـة  بل إن اللـغــــة الـكالمية فى
عنى ـا هى صورة ا عنى أو تـبدو كأ العرض تـبدو خاليـة من ا

يت أوهى ال حتمل وال تدل سوى على فراغها .. ا
ـديح فـطـوال الــعـرض ألـسـنــة أفـراد الـعــائـلـة التـكف عـن إكـالـة ا
والــثـــنــاء (الــلـــغــوى) إلى (األم)- فـــهى(احلــقـــيــقــة) الـــوحــيــدة فى
حياتهم(كـما يقولـون) .. حتى أن كل تلك الـكلمات الرقـيقة التى
جــادوا بـــهــا- بـــيــنـــمــا يـــقــدمـــونــهـــا إلــيـــنــا (نـــحن اجلــالـــســون فى
ـا هى ورود يـعـبـدون بـهـا الـطـريق الـذى انـتـظــارهـا) - بـدت كـأ
ســـــتـــقــطـــعه (األم) إلـــيـــنــا ... لـــكـــنــنـــا- فى أعـــقـــاب مــوت األم-
عنى الذى وضــعت له نكتشف أنها مجرد كلمات ال تدل على ا
أى أنـهـا (صـور زائـفـة  مـخـادعـة- أوهـام) شـاركـوا جـمـيـعـا فى
صـنـعـها  وحـلت لـديـهم مـحل احلقـيـقـة ; (فكـل منـهم كـان يـقول
لــآلخــر بــأنه رأى األم بــاألمس  أومـــنــذ قــلــيـــل  وأنه قــال لــهــا
وقالت له... إلخ واآلخـر يصـدق  ويطـمئن قلـبه من خالل تلك
الــصــور الـتـى رســمـهــا لـه أخــوه أوأخـتـه أوزوجــة أخـيـه)  هــكـذا
فـالـشــــــخـصيـات تخـضع- هى  نـفسـها- إلغـواء الـصور الـلغـوية
ـــاهى دوال مــنـــفــصــــــلـــة عن مــدلـــوالتــهــا)  تـــمــامــا الـــزائــفــة (
ـيـديـا اجلـديدة- رئـيـة الـزائـفـة- الـتى تـغمـرهم بـهـا ا كـالـصـور ا
شـــــاهد الـدالة هنا أن (هناء- زوجة تـعلقة بالقـتلـى .. ومن ا ا
سـعــد  اإلبن األكـبـر)  بــعـد رؤيـتــهـا لـصــور الـقــتـلى- فى إحـدى
ــــوت الـقـنــوات الـتـلــيـفـزيــونـيـة- بــدت مـنـزعــجـة  فـأخــذت الـر
واســتـبـدلت الـقـنـاة بـغـيـرهـا بـيـنـمـا تـقـول :(خالص نـعـيش بـقى
وت إلى (صـور) احلـياة- والشئ غـير ..) هـكذا فـمن (صـور) ا

الصور..
وفى مــشـهـد آخــر أكـثـر داللـة  يــتم الـتـقــاط صـورة عـائــلـيـة لـهم
جــمـــيــعـــــا  بـــدون (األم)  وحــ تـــعــلـق الــصـــورة عــلـى احلــائط
اخلـلفى  نـرى (األم) داخل الصـورة ; مـعهم ونـفس الشئ يـقال
عن الـزج باجلـمـهور داخل الـعـرض- هكـذا  لـقد حـلت الـصـــور

الوهمية محل احلقائق تماما ..  
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ا ـوت) أمـام (حـاسـة الشـم)- فـإ حـ يـضع الـعـرض (رائـحـة ا
ــــوت) نــــفـــسـه  هـــذا يــــضع (اجلــــســــد احلى)  فى مــــواجــــهـــة (ا
ـوتى عـامة  ـتـد إلـــى ا ـقـدسـة)  ـوت بـاحلـقـيقـة (ا وارتـبـاط ا

السيما (األم)- فهى حقيقة مقدسة أيضا ..
وفى هـذا يـقـول (محـمـد لطـفى الـيوسـفى) : «فـاألم صنـو اآللـهة
من جـهة كونـها تهب احلـياة  وهى أشـبه باآللهـة من جهة كـونها
ـعـجم الــوجـيـز) تــرعى احلـيـاة وتــنـمــيـهـا فى الــكـــائن ...» أمــا (ا
فـيـقـول : «األم : أصل الـشئ (لـلـحـيـوان والـنـبــــــات)  والـوالدة 

والشئ يتبعه فروع له ...» ..

وتى جملرد  حتول ا
صور على اجلدران

عرض يعتمد على
السرد التاريخى الشارح
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األنـانية وحب الـنفس ..  وهى عن رواية كـتبها
ـمـثل والـكـاتب اإلجنـلـيـزى " ديـرك بـيـنـفـيـلـد " ا
عام  .. 1990ويـجسـدها " إليـزا سوفيك "  "
ويل فان كـارالينـجن "  " بيـتر تويـنمان " وذلك
حتت قـيــادة " فـانى دى فــ " ويـشـيــر الـعـرض
فى مــــــضـــــمـــــونـه إلـى الـــــتـــــحــــــرر من الــــــقـــــيـــــود
ا تـخبئه النفـوس من غضب لغلق والـتصريح 

مسرحهم ...
ونــصل إلى الــعــرض األخــيــر والــذى ســيــشــهــد
إســـدال الـــســتـــار مع آخـــر لـــيـــالــيـه .. اإلســدال
األخـير للمسـرح .. والعرض كتب بعـناية فائقة
.. كـتــبه ويـخـرجه " جـيـر ثــيـوز " وهـو بـعـنـوان "
احلب الكـبـير " ويـجـسده " كـيتـى كوربـويز "  "
ديــرك دى لـيــنت "  " ريــنــيه ســوتـيــبــنـدك "  "
ـنتج واخملرج بـيت دى جروث " .. وفيـه يلعب ا
لــو دور الــبـــطــولــة فى آخـــر روايــة أمــام زوجــته
ـــمــثــلــة إيـــلــ لــيـــكــون آخــر عــرض قـــبل غــلق ا
ــســرح .. والـعــرض يــؤكــد عـلـى أن احلب بـ ا
أفــراد األسـرة لـن يـتــوقف عــنــد بـقــاء مــبـنى أو
هـدمه .. وتبـرز العـبارة األخـيرة عـلى لسـان لو
" الضوء فى عيون تلـمع .. يأخذنا لدنيا بعيدة

ؤلم " ... عن الواقع ا
هــذا اخلـلل الــواضح فى مــســارح الــعـالم األول
.. ومــا تــتــعــرض له .. يــثــيــر فــيــنــا نــحن أبــنــاء
الـــعـــالم الـــثــالـث اخلــوف والـــهـــلع .. ويـــجــعـــلـــنــا
نــتــســاءل .. هل ســيــكــون غــلق وهــدم الــصـروح
ــســرحــيـة .. نــهــجــا أوروبــيـا وغــربــيــا جــديـدا ا

 ...!!?..
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ــتــقـدم .. ــسـرح ا ســابـقــة خــطـيــرة فى عــالم ا
ــــا أنـه يــــنـــــتــــمى ألحـــــد دول الــــصف األول طــــا
والـــصـــفــوة فـى أوروبــا .. أو كـــمـــا وصـــفه أحــد
ـســرح ومـفــكـريـه "ديـفــيـد هــوديـنج " فـالسـفــة ا
قياس  10ريخـتر يهز األرض قائال " زلـزال 
من حتت أقدامـنا ونـحن نقف مـكتـوفى األيدى
ـسـارح ذات .. وال نــحـرك سـاكـنــا " .. فـأحـد ا
ـــشــرق فى هــولــنـــدا ـ الــتى تــأتى فى الــتــاريخ ا
ـرتـبـة الــثـانـيـة من حـيث الـرخـاء والـرقى بـعـد ا
الــســـويــد فى أوروبــا والـــعــالم ـ يـــغــلق تـــمــهــيــدا

لهدمه أو حتويله لنشاط أخر ...
ــسـرح الــعـائــلى بــأمـســتـردام .. بــأصـعب ــر ا
مرحلة فى تـاريخه .. وتاريخ أى مسرح فى أى
مـكـان فى الـعـالم .. فــقـد حـكم عـلـيه بـاإلعـدام
.. بــحــكم مــشــمــول بـالــنــفــاذ وال رجــعـة فــيه ..
ـسـرح تـنـفـيـذ هـذا احلـكم فى نـهـايـة ويـنـتـظـر ا
ـــــوسـم احلــــالـى .. وعــــلـى عـــــكس اجملـــــرمــــ ا
وعتـيـدى اإلجرام .. الـتى تـنـظر قـضـاياهم فى
احملـاكم ويـتـولى بـعض احملامـ مـوكـلـون بـأجر
لـلـدفـاع عــنـهم أو مـعـيـنـ من قـبل احملـكـمـة أن
عـجزوا هم عن ذلك .. لم تكن هـناك محـاكمة
عـــادلــــة وقـــائـــمـــة اتـــهـــامــــات وقـــاعـــة ومـــنـــصـــة
ومـحــلـفــ .. بل حـاكـم فى هـيــئـة عــدة قـرارت
كل مـنـهـا ال يـجـرؤ إنسـان حـقـيـقى عـلى اتـخاذه

أيا كانت األسباب ...
ـسـرح الـعـائـلى مـجـمـوعة مـن الـقرارات تـلـقى ا
الــغـريــبــة مــنــهـا.. قــرار من صــنــدوق الــرعــايـة
ـسرح بالتوقف عن الـفنية الذى يـقوم بتمويل ا
ـــوسم احلـــالى .. تـــمــويـــله بـــدايـــة من نـــهـــايــة ا
وقـــرار أخــر مـن مـــجــلـس إدارة الـــشــركـــة الـــتى
ـــوسم هــو ــســـرح تــعـــلن فـــيه أن هــذا ا تـــديــر ا
ــــســــرح ( 2009ـ األخــــيــــر لـه .. وأن خــــطـــــة ا
ــــــســـــرح  (2012لن تــــــســــــتــــــكــــــمل .. وعــــــلـى ا
والـــعــامـــلــ به مـن فــنـــانــ وفــنـــيــ وغـــيــرهم
ــسـتـجـدات .. تـوفــيق أوضـاعـهـم طـبـقــا لـهـذه ا
وقـرار أخــر يــعـد فـى تـســلــسـله الــطــبـيــعى بــعـد
ـبـنى فى نهـاية الـقرارات الـسابـقـة .. بتـسـليم ا
ـوسم للجهة احلـكومية اخملتـصة .. للتصرف ا
فـيه حـسبـمـا يـتـراءى لـها .. فـيـمـكن أن يـسـتغل
فـى نـشــاط أخـر أكــثـر فــائــدة .. أو كـمــا تـشــيـر
ــزاد لـــيـــحــوله الــتـــأكــيـــدات بـــأنه ســيـــبـــاع فى ا
ـــشـــتـــرى لـــنـــشـــاط أخــــر .. أو يـــقـــوم بـــهـــدمه ا
واســتــغـالل أرضه فى نــشــاط مـــثــمــر .. نــظــرا

ميز ..!!... وقعها ا
ــسـئــولـة عن اإلدارة .. وحــقــيـقــة أن لـلــشـركــة ا
ـــســرح حـــجــة فـــيـــمـــا اتـــخـــذته من قـــرار .. فـــا
يــتــســبب فى خــسـائــر كــبـيــرة .. رغم احلــضـور
اجلــمـاهــيــرى الـكــبــيــر .. !!.. والـتــســاؤل الـذى
يـفرض نفسه هنـا .. كيف تخسـر هذه الشركة
ــاضــيـة .. الــرائــدة خالل الــسـنــوات الــقـلــيــلـة ا
ال .. وكـيف لصـندوق الـرعاية هذا الـكم من ا
شـهود له بالـكفـاءة فى إدارة الشـئون اإلدارية ا
ــوقف الـــســـلــبى والــفـــنـــيــة .. أن يـــتــخـــذ هـــذا ا
ويــتـــركــوا صـــرحـــا كــهـــذا له مـــكــانـــته وتـــاريــخه

يذهب بهذه السهولة إلى غير رجعة ...
ـسـرح الـعائـلى عـلى تـقـد عروض وقد داوم ا
ذات جـودة عـالـيـة فى قـاعـاته وخـارجـهـا خالل
ـاضية وذلك منذ تأسيسه عام العشرين عام ا
 1988عــلى يــد اخملـرج عــظــيم الــعـطــاء " ثــيـو
بــومـــانــز " وهــو شــديــد الـــدقــة واحلــرص عــلى
اخــتـيــار أفــضل الــنــصــوص وأكـثــرهــا قــيــمـة ..
والــــتى حتــــفل بـــصــــراع مع الــــنـــظـم والـــهــــيـــاكل
ــؤســـســـات والــتى جـــمـــيــعـــهــا ال عـالقــة لـــهــا وا
بـاألسـرة وكـذلك الـديـن والـسـيـاسـة وغـيـرها ..

وقـــدرتـه عـــلى جــــعل الـــدرامـــا أكــــثـــر قـــيـــمـــة ..
ويـــجـــســد الـــعـــرض " أنـــدريـــا مــوس "  " ويـــلى

كالس " و" كاتيا هاربرز " ...
والــعــرض الـثــانى هــو رائــعـة الــكــاتب الـكــبــيـر "
ولـيم شكـسبـير " .. والـتى يـعتـبرهـا ثيـو بومـانز
مخـرج هـذا الـعـرض أيـضـا من أهم مـا كتب ..
وهى " تـاجـر الـبــنـدقـيـة " والـتى تــتـمـحـور حـول
ـال .. كـمـا يـبـرز اخملـرج الـصـراع بـ احلب وا
اجلزء الذى يكرس فيه شـكسبير لعداء اليهود
ـسـرحـيـة حـول أنـطـونـيـو لـلـمـسـيـحـيـ وتـدور ا
الـذى أراد أن يــسـاعـد صـديـقه ســانـيـو لـيـتـزوج
من ابنة أحـد كبار الـتجار .. اجلمـيلة بـوريشيا
ــــال مـن الــــيــــهـــودى .. فــــاســــتــــدان مــــبــــلغ من ا
شايـلوك الهـداءه لصـديقـه سانـيو حـتى يتـمكن
من الـزواج من بــوريـشـيـا .. وقـد وقـع أنـطـونـيـو
عــلى صـك لم يــعـر الــشــروط فــيه اهــتــمــامـا ..
وكان إحداها يتـيح لشايلوك اقتطاع رطل حلم
من جــســد أنـطــونــيــو نـظــيــر كل يـوم تــأخــيـر ..
وكـــان الــشــرط صــريــحــا .. ولــذا لم يــكن أمــام
الــقـــاضى إال احلــكم لــشــايــلــوك .. لــوال تــدخل
بـــوريـــشـــيـــا بـــحـــكـــمــتـــهـــا الـــتى تـــنـــكـــرت فى زى
الــقـاضى .. وأعــطت احلق لـشــايـلـوك بــإقـطـاع
رطل الــلــحم بــشــرط أال يــســقط مـن أنــطــونــيـو
نــــقـــــطــــة دم واحـــــدة .. وأمــــام ذلـك اســــتـــــســــلم
شـــايـــلـــوك .. وفـى الـــعـــرض مـــعـــاجلـــة جـــديــدة
وعـصريـة وإسقـاط عـلى ما يـحدث هـذه األيام
ـال من فساد لـلذ ويشارك فى ومـا يحدثه ا
بـطـولة هـذا الـعـرض " بـيرى يـوكـومـا "  " جاى
كالس "  " هــنــرى فـان ريــفــيــثـوفــ "  " إيــفـا

فان ديرجوشت " ...
والعرض الثالث " اغتيال البراءة " وهو يناقش
حــالـة نــفــسـيــة مــثـيــرة لــلـدهــشــة .. وفـيـه كـيف
ـة قتـل .. وفيه تـتـحـول حادثـة عـابـرة إلى جـر
تــــتـــحـــلل الـــعـــفـــة والــــطـــهـــارة .. ورؤيـــة الـــنـــفس
البشـرية فى أسوأ صـورها عندمـا تتمـلك منها

ومن أمثـلة عـروضهـا " هـاملت " لـشكـسبـير  "
شـــيـــلـــر " لــدون كـــارلـــوس  " بـــســتـــان الـــكــرز "
لـــتـــشــيـــكـــوف وغـــيــرهـــا .. وكـــذلك الـــنـــصــوص
ميزة للـشباب مثل " اخلندق " جلون مارتن  ا
" مــــاكـــدونــــا " لـــفــــريـــنــــز شـــواب  " الــــكـــومـــة "

ألرنست جوستاف وغيرهم ...
لم يــكن غــريــبــا أن يـثــيــر تــهــديـد مــســرح كــهـذا
ـهــتـمـ بــالـغــلق والـهــدم الـعــديـد من الــنـقــاد وا
ـســرح ومن هـؤالء الــنـاقــد والـكــاتب وأسـتـاذ بـا

الفلسفة " بول فان ميجان " :
ــسـرح .. فـى عـامه عــنـدمــا نــقــتـرب من هــذا ا
األخـير .. سـنجـده مخـتلـفـا فيـما يـقدم .. فـقد
 اخــتـيــار أعــمـال حتــمل مـفــاهــيم تـعــبـر عــمـا
يــشـعــر به فــنـانــيه وفـنــيـيـه من مـرارة الــظـلم ..
وحـــاجــــتـــهم لالقـــتــــراب من بـــعـــضــــهم الـــبـــعض
ــتـبـادل يـحـمـيـهم ويـعـبـر والـتالحم لـعل حـبـهم ا

بهم إلى بر األمان ...
ـسـرح األخـيرة أربـعـة عروض وتشـمل أعـمال ا
ـسـرح عـلى الـوتـر ـيــزة .. وقـد لـعـبت إدارة ا
الــســـابق ذكـــره وهــو ذكـــاء وعــامـل جنــاح لـــهــذه
األعمال التى وراءها جهد وإبداع كبيرين ...
وأولى هـذه الـعـروض " الطـريق الـوحـيد " وهى
قــصــة الــكــاتب اإلجنــلـيــزى " جــايــلــز كــوبـر " ..
والـــتى قـــدمـــتــهـــا الـــبى بى سـى عــام .. 1946
وترجـمت إلى الهـولنديـة وقدمت بـاإلذاعة عام
ـسـرح ـر به ا  1969وفـيـهــا مـدلـول عـلى مــا 
والـــفــكـــرة الـــرئـــيـــســـيــة تـــنـــاقش انـــهـــيـــار أســرة
وانــشــغــال كل فــرد فــيــهــا بــنــفــسه ويــقــارن بـ
تـوقعـة أو التحـرك واحملاولة ـصيـبة ا انـتظار ا
ـغـامـرة التى قـد تـكون حـتى لو كـانت يـائـسة وا
طــريق الــنــجــاة أو تــعــجل بــالــنــهــايــة .. ويــخـرج
الـعــرض الـقـائـد " ثـيــو بـومـانـز " والـذى أعـده "
هــارثــر ســكـيــنــيــزيــلــر " .. ويــثــبت بــومــانــز مـرة
أخـــرى أنـه قـــادر عـــلى خـــلق حـــالـــة من اإلثـــارة
ـؤلـفـات الـكالسـيـكـية .. والـتـشـويق مـن خالل ا

تأكيدات ببيعه فى مزاد أو استغالله فى نشاط مفيد

راغى جمال ا
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> قاعة روابط بوسط
القاهرة شهدت مساء
اضى 15 السبت ا
أغسطس تقد العرض
سرحى "فانتازيا ا
اللجنة" لفرقة الطمى
سرحية وهو نتاج ا
لورشة "كتابة وحكى"
أشرف عليها مؤلف
ومخرج العرض سالم
سرحية تمثيل يسرى ا
شادى احلسينى شهيرة
نبيل صدقى صخر
محمد على مى سالم
يسرا الهوارى.

17 من أغسطس2009  العدد 110

سرحي جريدة كل ا

سرحى باالشتراك بالتمثيل >  روى يعقوب صنوع.. كيف انه تلقى مرانه ا
فى مسرحيات فرقت اوروبيت فرنسية وإيطالية زارتا مصر عام 1870م
. ع ا اوحى له بأن ينشئ مسرحاً عربياً يغترف من هذا ا

22

ìô°ùŸG É«Lƒdƒ«°Sƒ°S

تأليف:   مانفريد فيسنر
ترجمة:   أحمد عبد الفتاح

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

وفى رأيه أن مـسـألــة اإلبـداع الـثـقـافى تـخص اجلــمـاعـة الـتى يـنـتـمى
ـــبــدع الــذى لـــيس له إال وظـــيــفــة ـــؤلف بــاعـــتــبـــاره الــفــرد ا إلـــيــهــا ا

الوسيط:
«ولهذا الـسبب رغم أنه لـيس من العبث فـعال أن نتصـور إذا ما كان
راسـ كـفـرد قد تـلـقى تـعـلـيـمـا مـخـتـلـفـاً أو عـاش فى بـيـئـة مـخـتـلـفة
ا اسـتطاع أن يقـدم لنا مسـرحيات مثل مـسرحيات «كورنى» أو فلر
ـظـهـر ــفـهـوم مـن نـاحـيــة أخـرى أن يـطــور ا «مـولــيـيـر» فــمن غـيـر ا

النبيل فكرا ينتمى إلى أبيقور أو فكرا متفائالً بشكل جذرى».
وال يــنــبــغى لــنـا أن نــخــضع لــهــذا االخــتــزال الـشــديــد وتــقــلـيـل الـدور
ـكن أن نـؤكـد إلى أى مدى تـعـتـمد بـنـية اإلبـداعى لـلـفرد ومع ذلك 
النص الـدرامى على اخلـلفـية االجـتمـاعية لـلمـؤلف وتعـليـمه ومجال

إشارته االجتماعية.
فــمن خـالل إنــتـــاج الــنص األدبـى وهــذا يـــصــدق بـــوجه خـــاص عــلى
ـؤلف يـقـدم تـعـبـيـراً عـامـا ولـهـذا الـسـبب ال الـكـاتب الـدرامى فـإن ا
يـكــون دوره كـمــنـتج لألدب نــتـيــجـة لـقــرار يـتــخـذه بـحــريـة أو يــتـخـذه
تـأكـيـداً لـهـويـة مسـتـقـلـة ولـكـنه يـتـوجه نـحو أعـراف اجـتـمـاعـيـة لـهذا

الدور العام - لدرجة أنه إما أن يخضع لها أو يثور عليها.
ـعـايـيـر الـتألـيـفـيـة الشـائـعـة مـتـغيـرة تـاريـخـياً اط أو ا ومـثل هـذه األ
اطًـا شـائعـة مـنافـسة من ـمـكن أن تصـادف أ ألقـصى درجة ومن ا
اط أن كن لـهـذه األ تـزامـنـة. و مـخـتلف اخلـلـفـيات االجـتـماعـيـة ا
تــنــظـر إلـى الـكــاتب الــدرامى بــاعــتــبــاره مـفــســر األســاطــيـر الــديــنــيـة
ـثـالى عن ـدافع ا ـروج لـلـمــعـايـيـر الـسـلـوكــيـة وا ـتـطـوع ا والـواعـظ ا
ـعنى اجـتـماعـيا بـتقـد الـتسـليـة والنـاقد الرؤيـة الطـبقـيـة للـعالم وا
ـتــحــدث الـرســمى بــاسم الــطـبــقـة الـســاخــر لـلــفــشل االجـتــمــاعى وا
ـمـارس واخملطط ـروج لألفكـار الـثوريـة واألخالقـية وا الـكادحـة وا

لعمليات االتصال.
ــاط الــتــألــيـفــيــة الــشــائــعـة عــلى عـالوة عـلـى ذلك حتــتـوى هــذه األ
مـخــتـلف الـتـضــمـيـنـات الــتى تـسـاعــد الـقـار عـلى حتــديـد الـوظـائف
كن اخـتصارها فى االجتمـاعية للـمؤلف الدرامى وهـذه الوظائف 
ـؤلف وظـيـفـتـ أوالً الـوظـيـفـة الـتـعـبـيـريـة الـتى يـصـوغ من خاللـهـا ا
إجـماعـاً سـوسيـولوجى مـوجـودا بالـفعل ثـانـيا وظـيفـة وسـائلـية يـكون

اإلجماع فيها راسخاً أو متغيراً.
ومـــادامت الــــنــــصـــوص الــــدرامـــيــــة هى مــــوضـــوع اهــــتـــمــــامـــنــــا فـــإن
سوسـيـولـوجيـا الـتـأليف تـصـبح أكـثر تـعـقـيداً فى ضـوء تـعـدد وظائف
ــطـبــوع ال يـعـد ــعـنى أن مــؤلف الـبــنـيـة الــتـحــتـيـة لــلـنص ا اإلنــتـاج 
ـقـدم عــلى خـشـبـة واحـداً من بـ مــؤلـفى الـنص مــتـعـدد الـوســائط ا
ـؤسـساتـيـة ب ـسـرح وهذا يـطـرح السـؤال حـول طـبيـعـة العـالقة ا ا
ـسـرح (مـثل اخملرج ـؤلف األدبى ومـخـتلـف الوظـائف األخـرى فى ا ا

مثل ومصمم الديكور). وا
تـعارف ـسـرحيـة - ا وهـذا الفـصل الواضح بـ الـوظائف األدبـية وا
عـلـيـهــا فى الـعــصـر احلـديث - ال يــنـبـغى أن يــفـهم بــاعـتـبــاره مـعـيـاراً
ــثـال احلى لـطـريــقـة تـوظـيف تــاريـخـيـاً فــشـكـسـبــيـر ومـولـيــيـر هـمـا ا
كن أن تـتجمع فى شخص ـنتج والتى  ؤلف وا الـكاتب الدرامى وا
ـؤسـسـاتى احلالـى ب الـوظـائف األدبـية واحـد وتـسـليـمـا بـالفـصل ا
سـرحـية فـهنـاك خـطر كـامن علـى النـصوص األدبـيـة أن تسـتبـعد وا
ــؤلف فى هــذه الـــظــروف ال يــكــون أمــامه ــســـرح ألن ا تــمــامــاً من ا
تـعددة الوسـائط لنصوصه سوى فـرصة ضئـيلة الختـبار التـأثيرات ا
ــكن أن يــؤدى إلى تــهــمـيـش الـنـص األدبى أثــنـاء وتــنــمـيــتــهــا وهــذا 
ـيول الـسـلـبيـة قـد أثرت فـى احملاوالت احلـالـية اإلنـتاج. ومـثل هـذه ا
ـسـرحـيــة اإلنـتـاجـيـة (كـمـا فى حـالـة لـتـوحـيـد الــتـوظـيـفـات األدبـيـة وا

قيم). سرحى ا الكاتب ا
سـرح نـفـسه عـرضـة لـلـتـغـير وقـد كـانت الـوظـائف اإلنـتـاجـية داخـل ا
ــعـروضـة الـتــاريـخى وانــعـكس هــذا بـنـيــويـا عــلى شـكل الــنـصـوص ا
سرحية احلديثة بتقسيمها الشديد للعمل هى ظاهرة ؤسسة ا فا
حـديـثــة وبـالـطـبع لـم يـكن ذلك مـوجــودا حـتى الـقـرن الــتـاسع عـشـر
حــ جـاء دور اخملــرج الـذى زعـم لـنــفـسه وظــيــفـة مــركـزيــة مـســاويـة

للمؤلف.
ولـعل العـنـصـر احلاسم فى بـنـيـة العـرض هـو هل يـتم تقـد الـعرض
بـواسطة فـرقة راسـخة ذات فكـر وأسلوب مـع فى الـتقد أو هل
ـمــثـلــ مـجـمــوعـة من األفــراد جتـمــعـوا مــعـا لـتــقـد هــذا الـغـرض ا
بـالــذات. وهـنــاك أيـضــا عــنـاصــر أخـرى مــؤثـرة هـى: هل يـتم تــقـد
سرحـية عدة ليـالى متتالـية أم أنها جـزء من ربرتوار وبذلك نفس ا

يتم مشاهدتها فى سياق برنامج موسمى عام.
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ـكن لـنـا أن نـنـظر ألن األدب شـكل عـام من أشـكـال االتـصـال فإنه 
إلـيه بـاعتـبـاره مـؤسسـة اجـتـماعـيـة بـشكل أسـاسى ألنه - مـثل سـائر
ـفـاهـيم واألعـراف أشـكـال االتـصـال األخـرى - يــسـتـلـزم نـسـقـاً من ا
ـقــبـولـة بــشـكل عـام عالوة عــلى أنه يـحــتـاج إلى قـاعــدة تـنـظــيـمـيـة ا
ه وتلـقـيه وعـلى الـرغم من أن األمـر يـصدق مـركبـة إلنـتـاجه وتـقـد
فى كل األنـواع األدبيـة فإنه يـنطـبق تـمامـا على الـنصـوص الدرامـية
ـســرحــيـة بــوجه خــاص ألنـهــمــا يـعــتــمـدان عــلى الــعـمل والــعــروض ا
ؤسساتى باعتبـاره القاعدة التنظيمية وتبعا لذلك فإن سرحى ا ا
ــا تـؤكـده ـتــلـقى أكــثـر  ـســرح كـمــؤسـســة يـؤكــد نـفــسه فى عـقـل ا ا
ؤسساتى لـلنصوص األدبية كما عمـلية النشر باعتـبارها الوسيط ا
ـسرح والـنصوص أن الـطبـيعـة الكلـية لـعملـية الـتلـقى جتعل اعـتماد ا
الـدرامـيـة عـلى جـمـاعـات اجـتـمـاعـيـة مـعـيـنة بـشـكل واضـح أكثـر من
اعـــتـــمـــادهـــا عـــلى األنـــواع األخـــرى مـن الـــنـــصـــوص عالوة عـــلى أن
الـنـصـوص الـدرامـيـة - وخـصـوصـا نـصـوص الـعـصـر احلـديث - لـهـا
أساس تـنظـيمى ضعـف حجم القـاعدة الـتنظـيمـية للـنصـوص األدبية
األخـرى ألنـهـا بـبــسـاطـة تـنـتج بـاعـتــبـارهـا نـصـوص أدبـيـة من خالل

سرح. الناشرين وليس كنصوص أدبية فى ا
ـسـرح واجملـتمع وقـد الحظ «ج. جـروڤيـتش» أن هـنـاك تـزاوج ب ا
«stage يـنــعــكس فى االســتــعــارة الـتى تــصف الــعــالم بــأنه «مــسـرح
وهى رؤيـة ال ترتـبط باألدب وحـده ولكـنهـا رؤية تـنتـشر فى الـثقـافة
الـشـعـبـيـة الـعـامـة ولـقـد صـارت صـيـاغـة «بـتـرونـيـوس» الـكالسـيـكـيـة
تـغـير األبـرز بشـكل ال نهـائى وتراجع «الـدنيـا كـلهـا مسـرحيـة» هى ا
ـنظـور التـرانسـندنـتالى األصـلى الذى فى بـدايات الـعصـر احلديث ا
ــمـثــلـون) من أجل يــقـول (إن الــله هــو صـانع الــدرامـا والــبـشــر هم ا
سرح إلى محتوى الدور نـظور الدنيوى الذى تـشير فيه استعـارة ا ا
الذى يتم أدائه بصيغ سلوكـية متعارف عليها وفى اجتاه زيف ونفاق
احلـيــاة االجـتــمـاعــيـة وتــرتـبط هــذه الـتــقـالــيـد بــفـرع من فــروع عـلم
االجـــتـــمــاع يـــعـــرف بـــاسم «نـــظـــريـــة الــدور Role theory» والـــتى
ــوذج حتـــلــيــلى يــصـف الــعــمــلـــيــات والــظــواهــر ـــســرح إلى  حــولت ا
االجـتمـاعيـة ولـذلك استـعار مـصطـلـحاته من الـلغـة الـفنـية لـلمـسرح
(فـبـعـيداً عـن الدور اسـتـخـدمـوا أيـضـا الـتـمثـيل والـقـنـاع والـسـيـنـاريو
شـهد واالرجتـال والربـرتوار من بـ أشيـاء أخرى) وفى واإلطـار وا
أحـدث صـيـاغـة جـدلـيـة لـهـذا الـتـقـلـيـد طـبق عـلـمـاء اجـتـمـاع نـظـرية
سـرح وتقـاليـده وتـناولـوا مفـهوم أن الدور أدواتـهم الـتحـليـليـة عـلى ا
سرح واجملتمع يشاركان فى نفس الطبيعة فيما يتعلق بأداء الدور ا

عامالت اإلنسان الفعلية. سرح انعكاس  رئى وأن ا والعرض ا
ويـتـضح من بــرهـانـنـا أن أهم أنـواع الـتـحــلـيل االجـتـمـاعى األدبى هـو
الـتـحـليـل الذى يـصف الـبـيـئـة الـعمـلـيـة لـنـسق االتـصال اخلـارجى فى
الــنص والـــذى يــحـــدد مــدى الـــتــطــابـق بــ صـــور اتــســـاق االتــصــال
الـداخــلى واخلـارجى وتـســلـيـمـا بــحـالـة الـبــحث الـراهـنـة والــتـحـلـيل
النـظرى لـلدرامـا فإنه من الـصعب تـقد حتـليل اجـتمـاعى منـهجى
ط ــكــنــنــا أن نــتــبــنى  ــقــال الــقــصــيــر ولــكن  لــلــدرامــا فى هــذا ا
االتصـال عند «رومان ياكبـسون» باعتباره نـقطة انطالق لكى نحدد
األسـئـلــة االجـتــمـاعــيـة الــتى تـنــطـبق عــلى الـدرامــا من خالل ابــتـكـار
إجــراءات مـفـيــدة لـتـحــديـد الــصـور الـضــروريـة الالزمــة فى الـعالقـة

التكافلية ب الدراما واجملتمع.
ؤلف وتـهـتم سوسـيولـوجـيا الـتألـيف بـالعالقـة بـ النص الـدرامى وا
ودوره كمنتج لـلدراما وليس هـدفنا هنا أن نـقترح نوعـاً من التحليل
ؤلف أو الـبيـوجرافى الـذى يـحاول أن يـحـلل العـمل فى إطـار نشـأة ا
تركـيبـته النفـسيـة إن الصورة الـبيـوجرافـية بالـطبع وسـيط مهم ب
األدب واجملـتمع ولـكـنهـا بالـتأكـيد الـوسيـلة الـوحيـدة لذلك ألنـنا إن
لم نــتــبـــنى رؤيــة مــاديــة جــذريــة يــظــهــر فــيــهــا الــفــرد بــأنه مــحــكــوم
ـؤثــرات بـيـئـيــة فال شك أن أفـكـاره وأفــعـاله قـد شـكــلـتـهـا مــعـايـيـر
اجـتـمــاعـيـة اخـتــزنـهـا داخــله خالل مـرحـلــة تـطـوره وحــتى فى حـالـة
عايـير - كما فى حـالة بريخت - فـإنها فى ذاتها التمرد عـلى هذه ا
عايـير لذلك فإن ظاهـرة اجتمـاعية ألنـها تفتـرض وجود مثل هـذه ا
ــثل الـشـرط مـجـال اإلشــارة االجـتــمـاعى لـلــفـرد يــحـدد إمـكــانـاته و

الذى يؤثر فى هذه اإلمكانات.
وقــد بــرهن «لــوسـيــان جــولــدمــان» عـلـى صـيــغــة «الــتــمـثــيل الــبــنــيـوى
structural Representative - وهى مـدرســة مـتـخــصـصـة فى
» يـقدم الـكاتب التـحلـيل االجتـماعى األدبـى - ففى دراسـته لـ«راس
Jansenist move- ــسـرحى فـى اجتـاه احلــركــات الـيــانــسـيــنــيـة ا
ments والنزعة اليانسينية نفسها (وهى نزعة تقول بفقدان

ــسـيح مـقـصـور ـوت مـثل ا حـريـة اإلرادة وأن اخلالص عن طــريق ا
عــلى فـئـة قــلـيـلــة - وهـو مـوقـف أخالقى سـلــبى) فى الـسـيــاق الـعـام
للـنزعة الـعدائـية السـياسيـة واالقتصـادية واالجـتماعـية التى تـميزت

بها الطبقات االجتماعية فى القرن السابع عشر.

 اإلبداع
الثقافى
مسألة
تخص
اجلماعة
التى
ينتمى
لها
ؤلف ا

 سوسيولوجيا
التأليف
تهتم
بالعالقة

ب
 النص
الدرامى
ؤلف وا
ودوره
كمنتج
للدراما

محمد حامد السالمونى
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سرحي جريدة كل ا

> شخصية مصرية  امتزجت فيها عدة ثقافات معا  اختلطت و ذابت فى بعضها
البعض  ثم سكب عليها من إبداع شخصيته و خالصة نتاج عقله  فكان إبداع

يعقوب صنوع.

> قاعة متحف "محمود
مختار" بالقاهرة تشهد
حاليا إقامة معرض

"الرؤية التشكيلية للسيرة
النبوية" للفنان التشكيلى
طاهر عبد العظيم األستاذ

ساعد بكلية الفنون ا
اجلميلة جامعة حلوان
عاونة فنان الصلصال
محمود مصطفى رمضان

عرض مستمر حتى 29 وا
أغسطس اجلارى من

الساعة  10صباحا حتى
 10 مـــســـاء وخالل شـــهــر
رمضان من  11صباحا

إلى  2 ظهرا ومن  8مساء
إلى 11ليًال.
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وجود يدرك يتافيزيقـــا-  (من أرسطو إلى هيجل)- فوجود ا ا
ط مــــعـــ لـــلــــزمـــان هـــو كـــحــــضـــور ; أى أنه يــــفـــهــــم بــــداللـــة 
ذلك أن الــزمــان فى احلــاضــرأو(اآلن)- كــمــا يــقــول (هــايــدجــر)
كان من (نقاط) يتافيزيقا يتكون من (آنات)  مثلما يتكون ا ا
ـيـتافـيـزيقـا  ال يُـنـظر إلـيه مـنـفصال عن  لـكن (احلاضـر) فى ا
يـتـافيـزيقـا عن الزمـان  فكل (آن) الـتصــور الـعام الـذى تتـبنـاه ا
هى حلــظــة حــضــور لألصــــل (أى لــلــمــاضى- الــذى تــكــمن فــيه
ـوجـود إنـهـا الـلـحــظـة الـتى يـتـمــاهى  فـيـهـا ا ـطـلــقـة) احلـقـيـقـة ا

اهية .. بالوجود- أى با
أما هنـا- فى (فيفـا ماما)- فـ (احلاضـر) مجرد حلـظة عابرة 
ا مراوغـة  ال  يتجلى فيهـا أية أصل  بل وتبدو منـبتة الصلة 
عداها من حلـظات  لذا فـهى تطرح الزمـان كإشكـلية ال كحل-
ولعله يبدو واضحـــــا أننى ال أعتقد  بفكرة (العود األبدى)  بل
وأرى بأنـها تـنطـوى علـى منـظور لـلزمـان  يعـد أثر مـيتـافيـزيقـية
ـنـظـور الـتقـلـيـدى الـذى قالـت به الفـلـسـفـة من أرسـطو إلى من ا

هيجل ..
ـكن إضــافـته هـنــا  هـو أن (احلـاضــر) فى (فـيــفـا مـامـا)  ومــا
يتافيزيقية  ا هو حاضر يسـخر من فكرة احلضور ا يبدو كأ
عنى) هذا إذ يعيـد تأسيس احلـضور على (الغـياب) ; (غيـاب ا
مثل) كـجزء ال يتجزء من فى الـوقت الذى يحضر فـيه (صوت ا
اجلــــســــد ذاته ; إنـه صــــوت ال يــــقــــول شـــــــيــــئــــا غــــيــــر حــــضــــوره
اجلــــــســـــــدانى نـــــــفــــــسـه  وهــــــكـــــــذا  فــــــإذا كـــــــان الــــــصـــــــوت فى
(ميتافـيزيقــــــا احلـضور)  يتالشى  لتـجد الذات نفـسها وجها
ــعـنى الـكـلـى  فــالـصـوت فى (فـيـفــا مـامـا) يـحـضـر لـوجه أمـام ا

عنى .. بقوة  ح يتالشى ذلك ا
ـشـهـد- الـعـرض) لـذا فـالـوجـود اجلـسـدانى لـلـجـمـهـور بـداخل(ا
يحطم احلدود الفاصلـة ب الزمن (التخييلى والواقعى)  فى
ـفـهوم الـتى أشـرت إليـهـا توا)  أى أنه يـجعل إطـار احلاضـر (با
من اجلــمــهـور جــزءا ال يــتــجــزء مــــن  الــعــرض  وبـذا يــكف عن
(الـفـرجـة) من اخلـارج  ويـتـحـول إلى (مـشـــارك)   فى (الـلـعب)

و(التواصل) ..
ـمـثل) إلى مــرجع واحـد وحـيـد لــلـشـخـصــيـة  يـعـنى إن حتــول (ا
جتـاوز األداء التـمـثـيلـى احلداثى- الـذى ابـتـدأ بسـتـانـسالفـسكى
ـــمــثل فى أدائه (الــبــاحث عـن مــرجع واقــعـــى - يــســتــنـــد إلــيه ا
لــــلـــشــــــــخــــصــــيــــة)  وكــــذلك الــــبــــرخــــتى من بــــعــــده   إنــــتــــهـــاءا
ـمثــــــــــل ـتـضامن بـ ا بـجـروتـوفسـكى (الـباحـث عن الشـريك ا
ـسـرح والـشــخـصــيـة- أى نــقـطــة اإللـتــقـاء بــيـنــهـمــا) .. أمـا فـى ا

ا يعيد عنى  أ اجلديد  فتالشى الشخصية والواقع وا
إذ يـؤسـسـها عـلـى(احلـضور ـسـرحـيـة بـرمـتـهـا  تـأسـيس الـلـعـبـة ا
ـمـثل) ن كـان يــطـلق عـلــيه إصـطـالح ا اجلـســدانى) لـلــمـمـثـل (أو

و(اجلمهور) ..
ة تماما  أى رجعيات القد وهكذا  لقد حتطمـت أوتالشت ا
كنا  احلـقائق التى تأسست علـيها احلداثة  ولم يـعد الوهم 
ـا فى ذلـك (فن الـتــمــثـيل) ـكــنــة-  نـعم  لـم تـعــد اإلســتـعــارة 

نفسه ..

حضـورية غـامضـة- أى حضـور من نوع آخـر غريب العـهد لـنا
ـاضى  به من قــبل- إذ تـتــحـول أوتـكــاد  من الـتــمـحــور حـول ا
ا إلى التمـحور حول (احلاضر- كـلحظة مـكتملـة فى ذاتها)  
يـعـنـى أنـنـا نـقف أمــام (حـاضـر مــطـلق) ; حـاضـر يــحـضـر خـارج
ـعــنــى الـنــيـتـشــوى (اخلـاص بـالــعـود األبـدى)- الــتـاريخ- لــيس بـا
ـــنـــبت الـــصـــلـــة ـــا بــــاحلـــاضـــر كـــشئ فى ذاتـه  احلـــاضـــــــر ا إ
بـاألزمنـة األخرى احلـاضر الـذى اليستـند فى وجـوده سوى إلى
تلك قـوته من داخله  من امتالئه بنفسه- هكذا ا  ذاته  كأ
 فى نـفى لـلـذاكـرة واالمتـداد واخلـطـيـة والـتـتـابع ... إنه حـاضر
بـــؤرى- يـــســـتــــأثـــر وحـــــــــــده بـــاالهــــتـــمـــام  ألنه يــــحـــظى وحـــده
ــــــــثــــل ــــــــا هــــــــو اجلــــــــوهــــــــر اخلــــــــالـص أوا بـــــــالــــــــوجــــــــود- كــــــــأ
ـســرح هـو حلـظـة نـادرة  األفالطـونى  idea إن مــانـراه عـلى ا
ــرجع) فى وحــدة ــدلــول وا مــغــلــقــة  يــنـــصــهــر فــيــهــا (الــدال وا

واحدة  نقية  بال شوائب أوتعالقات ..
ففـى العرض تبـدو الشخـصيات مـثقلـة بالزمن : (الـذكريات عن
األب واألم واجلــــد واجلـــدة...) حــــتـى األســـمــــاء حتــــمل دالالت
تــاريــخــيـة(جــمــال  ســعـد  صــفــيــة...) وتــتـراوح مــواقــفــهم بـ
ؤيد لذلك- لكننا نالحظ الرافض السمه بداللته التاريخية وا
ا تـقدير ـؤيدين يفـتخرون بـأســــــمائـهم صوريـا فقط ; دو أن ا
لـلــقــيــمـة الــتى تــنــطـوى عــلــيــهـا .. إنــهم مــطــاردون من الــتـاريخ 
مـثـقـلــون به .. وعـلى الـرغم من مـحــاولـة بـعـضـهم- السـيـمـا األخ
األكــبـر (ســعــد) و(هـنــاء- زوجــة جـمــال)- الــنـأى بــأنــفـســـهم عن
الـتاريخ السياسى عـامة إال أن التاريخ القـد يطاردهم بعودته
من جــديــد فـى صــورة أحــداث مــتــكــررة (فــنــفس مــا حــدث بــ
نـعم  يتكــــرر ب سعـد وأخيه األصـغر على اجلـد والعم عبـد ا

- بسبب انشغاله بالسياسة) ..
ـــنــعم) ـــوتى (اجلـــد واجلــدة والـــعم عـــبــد ا ونالحظ أيـــضــا أن ا
ـاضى واحلـاضر الزالـوا يـقـيـمـــــون فى البـيت مع األحـيـاء - فـا
كن التمييز تفرج) متداخالن ومختلطان- وال  (كما يراهما ا
بـيـنـهمـا إال عن طـريق الـلـغة الـكالمـيــــــة  أمـا الشـخـصـيات فال
وتـى ; والترى الـتـاريخ  فـهـو بـالنـسـبـة إلـيـهم ال وجـود له تـرى ا
سوى كـلـغة  كـسـرد - كحـكايـات يـتم سردهـا والـسخـريـة منـها 

رغم أنهــــم منغرس فيه تماما .
ومع ذلك  فهذا كله - وغيره كثـير - يتخذ مرجعيته من حلظة
العرض ذاتـهـا أعنى أنه اليـستنـد فى وجوده إلى (حقـيقة ما) 
أوأنه ال يــتـأسـس عـلى شـئ سـوى عــلى حلــظـة الــعــرض فـقط -
تـلك الــتى تـؤسس وجـودهــا بـذاتـهـا ; فــهــــى احلـقـيـقــة الـوحـيـدة

التى ال يتطرق إلينا الشك فى وجودها .
ومعـلـوم أن هـذا بـعـيـنه هـو ما يـتـأسس عـلـيه مـفـهـوم الـزمان فى

ــــا ســــبق .. هـــكــــذا  فــــتـــمــــجـــيــــد األصـــول انـــتــــشـــار وامــــتـــداد 
- كما يقول (عـبد السالم بنعبـد العالى) يغرقنا فى والبـدايات
يـتافـيـزيقـا «التى يـحلـو لهـا أن تـعتـقد أن األشـياء فى بـداياتـها ا
كــانت كـامــلـة  وأنـهــا خـرجت عـلى يــد مـبـدعــهـا أو فـى نـور أول
صــبــاح مـشــعــة وضـاءة. (إن األصل يــوضع دومــا قــبل الـســقــطـة
يتافيزيقا إلى وقبل اجلسد. قبل العالم وقـبل الزمن). وتنظر ا
فهـو النـقطـة البـعيدة األصل كمـا لو كـان موطن حـقيـقة األشـياء

كنة».. عارف  التى تسبق كل معرفة إيجابية والتى جتعل ا
ــكن ــيــتــافــيــزيــقـى من الــزمن- فــيــمــا أتــصــور-  ــوقف ا هــذاا
االصـطالح عـلى تـسـمــيـته بـ (الـبـعـد الـزمـنى لالسـتـعـارة); فـهـو:
ـا يـعنى أن الـتصـور الـزمنـى الذى تـنـطوى عـلـيه االسـتعـارة .. 
لالسـتــعـارة (= وحــدة الـضــدين عــبـر الــتـألــيف بــيـنــهـمــا) عالقـة

وطيـدة بالزمن ..
ـــوقف من الـــزمن- الـــذى تــنـــطــوى عـــلـــيه (االســتـــعــارة)- هــذا ا
هومـاتنبـنى علـيه الفنـون األدائية (performance) احلداثـية
رتـكــزة على فـكرة العرض  (وما قبل احلـداثية أيـضا) ; تلك ا
سرح) هـو أكثر الـفنـون ارتكازا عـلـى فكرة ويـبدو واضحـا أن (ا
ــطـلق احلــضـور) : إنه ـســرح هـو (فن الــزمن ا (احلــضـور)- فــا
(فن الـتقـــاء الـفـنـون فى اللـحـظـة احلـية- احلـاضـرة أبـدا- التى
ا كـان باإلمـكان رد االهـتمـام الفائق هى حلـظة الـعرض) .. ور
الـــــــذى حــــــظـى بـه طــــــوال تــــــاريـــــــخـه  إلى أنـه كــــــان أحــــــــد أهم
ــركـزيـة  الـراعــيـة لـلـمـيــتـافـيـزيــقـا- أعـنى أنه (فن ـؤسـسـات ا ا
طـلـق للـميـتافـيزيقـا)- وليس أدل عـلى ذلك من ميالد التجـلى ا

عابد الدينية .. سرحية برمتها من أرحام ا الظاهرة ا
ا هى سرح-  لذا فتفـكيك احلضوريـة التى ينبـنى عليهـا فن ا
لـقاة عـلى عاتق هـام الثـقيـلة ا تفـكيك لـلمـيتـافيـزيقـا- يعـد من ا
)  ذلك ألن تـــقـــويض ـــابـــعـــد حـــداثـــيـــ ـــســـرحـــيـــ اجلـــدد(ا ا
ـيـتافـيزيـقـا- أى تقـويض الـزعم بوجـود وكمــــــون احلـقيـقة فى ا
ـاضى)- هوشـرط «اخلروج من احلـداثــة»; الـقلب من (بـيضـة ا

كما يقول (نيتشه)..
حــ يـعــمـد الــعــرض إلى وضع اجلـمــهـور فـى الـقــلب من الـزمن
ــا يــضع نـــفــسه- أيــضــا- فـى الــقــلب من زمن ــســـرحـى  فــإ ا
اجلـمـهور ; ذلك أن ثـنـائيـة (الـتخـيلــى والواقـعى) تـتحـطم  ح
ـســرحى ــا يــعــنى حتــول الـزمـن ا يــصــيـر كـل مــنـهــمــا اآلخــر  
(االستـعارى) إلى واقع  وحتـول الزمن الـواقعى إلى اسـتعارة ..

ولكن  ما الذى يعنيه هذا التحول ? ..
ــكــنــا ألن احلـــقــيــقــة لم تــعــد يــقــول بــودريــار: (لم يـــعــدالــوهم 
ـسرح ـكـنـة)- أنفـهم من هـذا أن (الـوهم) الذى يـنـبنـى علـيه ا
ـكـنــا- نـظـرا لـغـيــاب الـواقع احلـقـيـقى (والـفن عـامــة) لم يـعـد 
ـاهـو اســتـعـارة) انـحــرافـا عـنه ـثل الــفن ( (أواحلـرفى) الــذى 
?.. أنـفــهم من هــذا أن انــتــفـاء الــواقع يــعــنى بــالـضــرورة انــتــفـاء

االستعارة  وبالتالـــى الفن كله ?.. 
يتـضمن العـرض انفجـارا زمنيـا عارما- شـظايا ونـثارات سردية
يضمـهما ـتداخل مع التـاريخ الوطـنى اضى الـعائلى ا متعـلقة بـا
ـشهـدى الـذى يـرسـمه الـعرض لـلـحـاضـر;احلـاضر مـعـا اإلطـار ا
ـتـشـظى بدوره والـذى نـســتـدل علـيه أونـسـتخـلـصه بـالـكاد من ا
غــبـار سـردى كـثـيف يــغـمـره- هـذا عـلى الـرغـم من أنـنـــــا نـشـعـر

طوال الوقت بأن (احلاضر) هو الزمن الوحيد فى العرض.. 
يــقـول (دايـفـيـد هــارفى) : «اآلفـاق الـزمـنـيــة (فى عـصـر مـا بـعـد
سى احلـداثـــــة) تـقصـر (أو تنـضغط) إلى درجـة أن احلاضـر 
كل مـــاهـــو مــــوجـــود» .. إن (حلـــظـــة الــــعـــرض) تـــكـــتــــسب ســـمـــة

 يضع اجلمهور 
فى القلب من الزمن
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سرحي جريدة كل ا

> مسرح قصر ثقافة
الفيوم شهد األسبوع
اضى تقد مسرحية ا
األطفال "سندريال
" تأليف د. ووردة ياسم
عامر على عامر
ودراماتورج عمرو
حسان وإخراج محمد
بطاوى وتمثيل
مجموعة من أعضاء
سرح بالفيوم فرق ا
وسوف يعاد العرض
خالل شهر رمضان
القادم.

سرحيات من > ابدع اثنت و ثالث مسرحية  و قد أخرج بنفسه معظم تلك ا
سرحيات جناحا فاق افق التوقع خالل فرقة مسرحية أنشأها . وحققت  تلك ا
نتظر.  ا

12

17من أغسطس2009  العدد 110

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

عبد الغنى داود

يـقـدم مـسرح الـشـبـاب عـرض "وهج الـعـشق".. إخراج:
د. عـمـرو دوارة وتـتـمـركـز أحـداث هـذا الـعـرض حـول
ــرأة الـــتـى أرغـــمــوهـــا عـــلى مـــنـى (والء فــريـــد) تـــلـك ا
... اغتصبها الزواج من رجل غنى أو ثرى عربى عن
! وبهـذا الزواج أو الـصفقـة تنـتقل وأجنب منـها طـفلـ
أسـرتها الـفقيـرة إلى مسـتوى طبـقى أعلى.. فـنجد أن
األب (مـحــمـد دسـوقى) داعـر يالحق اخلـادمـة (عـبـيـر
الطوخى) عميـلة األمن التى تتجسس على أفراد تلك
ـنـى) أيضـا!! إذ أن اإلبن األسـرة! - بل وهى عـمـيـلة (
شـقيق مـنى (أحـمد إبـراهيم) مـتـعلق أيـضـا باخلـادمة
ويـغـازالنـهـا مـعـا ويـرغب اإلبن فـى الزواج مـنـهـا وهى
تقوم بـذلك بناء عـلى أوامر (منى) تـكليـفها - أما األم
(نـاهد إسـماعـيل) فـداعرة وتـتـيح لهـا اإلبـنة أن يـكون
لها عشاق كـثيرون ويظهر رجل األمن العمالق ورأس
مـراكــز الـقـوى (مــجـدى إدريس) لــنـجـوه هــو أيـضـا قـد
قـام بتـكـليف اخلـادمـة بالـتـجسس عـلى هـذه األسرة -
دون ســـــبـب واضح!! وجنـــــد أنه هـــــو الـــــذى اغــــتـــــصب
الـفـنـان الـتـشـكـيـلـى أحـمـد (هـشـام الـشـربـيـنى) عـنـدمـا
حـاول التـمـرد فى تـنظـيم سـياسـى وهو حـبـيب (منى)
الـــوحــيـــد الـــذى تـــأمن إلـــيه وتـــهــرب إلـى مــرســـمه بل
ويـغـتــصب رجل األمن هـذا (مـنى) عـنـدمـا تـذهب إلـيه
لـتــبـلغ عن زوجــهـا الــذى تـكــرهه وتـريــد الـتـخــلص مـنه
بـــأنـه تـــاجـــر مــــخـــدرات. ذلـك الـــذى قــــرر - فـــجـــأة -
الـعودة مـن السـفـر لـيـقـيم بـصـفـة دائـمـة مـعـها وبـذلك
يــحــرمـهــا من لــقــاءاتـهــا بــحـبــيــبـهــا (أحــمـد).. فــقـررت
التـخلـص منه.. فـتعـود محـطمـة منهـارة إلى حـبيـبها -
ــا يــوحى لــيــقــررا مـــعــا فى الــنـــهــايــة االنــتـــحــاد - أو 

بذلك..
ونــحن إذ - نـحــاول من خالل تــلك الـتــفـاصــيل.. الـتى
تــبــدو أحــداثــهــا غــيــر مــبــررة والــتى تــبــدو فى قــســوة
(مـــنى) ضــد أســرتـــهــا وفى ســـلــوك رجل األمن الــذى
يـرتدى مالبس الـكاوبوى وجتـنيـد اخلادمـة للـتجسس
ـــسك بـــخـــيـــوط عـــلى هـــذه األســـرة الـــشـــقــــيـــة - أن 
الصراع الذى يـدور (بداخل) - منى - والتى دائما ما
تــغــلف مــنــا - فــالــصــراع - كــمـا يــرى الــبــعض هــو لب
الــدرامــا وجـوهــرهــا والــذى يــتــجــلى فى تــلك الــعــوائق
الـتى تـعـتـرض أكــثـر من إدارة فـيـتـولـد صـراع اإلرادات
- أى الشخـصيات وقـد ينكـر الناقـد (وليم أرشر) أن
يكون الصراع هـو لب الدراما وأنه قد يشكل عنصرا
أسـاسيـا ويرى أن جـوهـر الدرامـا هو (األزمـة) ولكن
تـبــقى الــتـحــديـات الـتـى قـد تــكـون طــبـيــعـيــة أو غـيــبـيـة
ـا (داخلية ذاتية) كـالقدر واآللهة أو اجـتماعية أو ر
كـمــا هــو احلـال عــنـد "مــنى" وهــو صـراع لم يــتـجــسـد
بــشــكل مــلــمــوس -  لــذا أتــصــور أن غــمــوض الــدوافع
لــديـهــا قــد أثـر كــثــيـرا عــلى تــمــاسك الـبــنــاء الـدرامى
ـتفـرج.. فالـصراع وحتـريك األحداث وإثـارة تشـويق ا
هــنـــا صــراع راكــد بـــطىء احلـــركــة والــتـــأثــيـــر وفــاقــد

االجتاه والتحديد..
ومن ســـمـــات هـــذا الـــعـــرض أن حـــواره يـــدور بـــالـــلـــغـــة
الـــفــــصـــحى.. رغم أن أحــــداثه واقـــعـــيــــة وتـــقـــوم عـــلى
تفاصيل احلـياة اليومـية وفى بيئة مـحلية - فـالتجربة
هـنـا مـفـيـدة فى االجتـاه إلى تــوظـيف الـلـغـة الـفـصـحى
ذات اجلـمـالـيـات الـغـنـيـة - لـكن لـغـة الـنص قـد جـاءت
ـبـسـطــة الـقـريـبـة الـتـنـاول أقـرب إلى لـغـة الــصـحـافـة ا
والــتـى تــخـــلــو مـن اجلــمـــالــيـــات - لــهـــذا جـــاءت بــعض
صداقية ورغم احلوارات مصطنعة ومتـكلفة تفتقد ا
حــمـاسى الـشــخـصى الـشـديــد لـلـفـصــحى فـأتـصـور أن
الكاتـب قد وفق فى التـصدى لتـوظيف الـفصحى رغم
الحــــظـــــات وقــــد ســــادت األحـــــداث الــــغــــيــــرة تــــلـك ا
ـا يقـرب مأسـاة تلك Sentimental -  الـعـاطفـية
أساة الفاجعة.. شجاة أو ا يلودراما أى ا رأة إلى ا ا
ـسـرحــيـة الــتى تـكــتـنـفــهـا أحــداث قـد تـكــون غـيـر أى ا
مُـبـررة أو فـجـائـيـة وتـقـوم عـلى شـخـصـيـات مـسـطـحـة
الدوافع وانـفعـاالت مبـالغ فيـها ومـصادفـات متـعمدة

تستهدف منها إثارة التوتر. 
مـثـل: أن (مـنى) هى الـتى تـرشـد اخلـادمـة (بـاإلضـافـة
إلـى رجل األمـن) كـى جتــــــعـل األب واالبن يـــــــلــــــهـــــــثــــــان
وراءها وأنها هى التى تـوفر ألمها الظروف كى يكون
لـهـا عـشـرة من العـشـاق كـمـا نـتسـاءل: مـا أهـمـيـة تلك
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األسرة التعسـة التى جتعل رجل األمن يكلف اخلادمة

بالتجسس عليها?!
وفى إطـــار هـــذه األحـــداث قـــدم اخملـــرج عـــمــرو دوارة
عـرضـا مـلتـزمـا دون هـبـوط أو إسـفـاف أو مـبـالـغة فى
ــيــلــودرامــا وكــذا فى تــقــد اجلــانب الــهــزلـى الـذى ا
ـــتــــهـــافت جـــســــده (مـــحـــمــــد دســـوقـى) فى دور األب ا
ــنــفـلـت من كل الــتـقــالــيــد األخالقــيـة واإلنــســانــيـة.. وا
وأقام اخملـرج عرضه فى إطـار (ديكور: مـحمـد جابر)
) لألحـــداث ذى األلـــوان الـــزاهــــيـــة لــــتـــكــــون (مـــقـــابـالً
ساحة الكافية حلركة الشخوص ا يتيح ا القاتمة و
- سـواء فى سـتوديـو الـفـنان الـعـاشق والـذى يـضم فيه
ـنـهار الـفـاخر أو فى الـعاشـقـة أو فى مـنزل األسـرة ا
ـتـجبـر بـكل ما مـكتب رجـل األمن أحد مـراكـز القـوى ا
يحويه من أدوات والذى ال يكف عن اغتصاب البشر
البـس (تــصـمــيـم: جــمــاالت عــبـده) وقــد  اخــتــيــار ا
بشـكل متعـمد.. حـيث ترفل مـنى فى مالبس فاخرة..
بــيـنــمــا يـرتــدى رجل األمن زى الــكــاوبـوى الــكــاجـوال..
وحـذاء (بـوت) عـالـى الـكـعب.. بـيـنـمـا تـرتـدى اخلـادمـة
اجلـاسـوسـة الـتى يـلـهث وراءهـا األب واالبـن.. فـسـتـانا
بـــألـــوان عــلم الـــعـــدو الـــصــهـــيـــونى وكـــأنه يـــهــدف إلى
تـــوصـــيل رســـالــة هـى أن الــكـــيـــان الــصـــهـــيــونـى يــنـــفــذ
تــعـلــيــمــات الــغــول األمــريـكـى وهــمـا الــلــذان يــســعــيـان
ــصــريـة لإلفــســاد والـتــدمــيــر وتـخــريب هــذه األسـرة ا
الـبـائـسة وكـذا بـدا فى اخـتـيـار مالبس (والء فـريد) 
وهـى مالبس مــــســــتــــغــــربــــة تــــتــــعــــمــــد إظــــهــــار الــــثـــراء
والـــرفــاهـــيــة وهى جـــمــيـــعــا مـالبس تــســـتــهـــدف لــفت
األنـظـار عـنـد أكـثــر من شـخص واسـتـطـاع اخملـرج أن
يــنــتـقل مــا بــ مـواقـع األحـداث عن طــريق (اإلظالم)
ـوسـيــقى (أشـعـار: إسـمـاعـيل الـذى يـصـحــبه الـغـنـاء وا
العقباوى) ومـوسيقى (أحمد راسم) ولم يتم اإلشارة

إلى الصوت الذى يغنى!
ـثـلون ويـتـبـقى أسـاس هـذا الـعـرض والـذى تكـفـل به 
جــــادون - فـــتــــقـــدم (والء فــــريـــد) شـــخــــصـــيــــة (مـــنى)
ـشاعـر - لكن بـحسـاسـيتـها الـفائـقة فى الـتـعبـير عن ا
ـشاعـر (ساحت) واخـتلـطت بـبعـضهـا وأمامـها يـقوم ا
(هـشــام الــشــربــيــنى) بــدور أحــمــد - الــفــنــان الـعــاشق
الـذى تـعـرض لالضـطـهـاد والـقـهـر.. لـكـن شاب. األداء
- عــــنـــد (والء وهــــشــــام) - بـــعض الــــفــــتـــور فـى بـــعض
ــبــالــغــة فى ــواقـف) وعــلى الــعــكس من ذلك جنــد ا (ا
األداء والتضخيم فـى أداء (مجدى إدريس) لشخصية
ـــهـــمـــة وهــو األداء رجل األمـن أحــد مـــراكـــز الـــقــوى ا
ـــيــلــودرامـــا وحــاولـت (نــاهــد الـــذى قــد يـــتــنـــاغم مع ا
إســمـاعــيل) أن جتــسـد أبــعـادا غــائــبـة لألم الــسـاقــطـة
والــتـى لم يــتح الــنـص لــهــا أن تــتـــجــســد.. فــبــدا األداء
دمن الفاسد (أحمد عابرا وخفيـفا وكذا دور االبن ا
إبــراهـــيم) والــذى ال جنــد مــبــررًا لـــشــجــاره مع (مــنى)
الـتى رسـمت كل هـذه اجلـرائم لـتـدمـر أسـرتـهـا وتـدمر
والــــد طـــفـــلـــيـــهـــا - الـــغـــائــــبـــ - دون أن تـــكـــشف عن
دوافـعـهـا احلـقـيـقـيـة بـصـدق. وتـقـوم (عـبـيـر الـطـوخى)
بدور اخلادمة فى مجرد (فالشـات) سينمائية سريعة
ال تــكـــشـف عن قـــدراتـــهــا اجلـــيـــدة فى األداء ويـــبـــقى
ـــيـــزا فـى هـــذا الـــعــرض (مـــحـــمـــد دســـوقى) وجـــهـــا 
لـهـاوى).. باألداء ـيلـودرامى لـيقـوم بـدور (التـخـفف ا ا
الكوميـدى الصارخ فى دور األب ذى اجللباب األبيض
وادعــاء الــتــدين الـــكــاذب وهــو فى احلــقـــيــقــة إنــســان
مــتــهــافت وضــعــيف ويــسـاوم عــلى أى شـىء فى ســبـيل

ال.. ا
وبـهـذا الـشـكل اســتـطـاع اخملـرج عـمـرو دوارة أن يـصل
بهـذا الـعـرض إلى شـاطئ األمـان من حـيث أنه لـكاتب
شـــاب يـــقــدم نـــصه ألول مـــرة وفى مـــســـرح الـــشـــبــاب
ُـنـاط به تـقـد الـتـجــارب الـشـابـة - لـذا فـإن تـوفـيق ا
ـــلك رصـــيـــدًا من الـــعــروض (عـــمـــرو دواره) - الــذى 
اجلـيدة - فى أن يـتصدى لـهذه الـتجـربة بـصدق وهو
ــــتــــاحــــة - الـــــذى يــــبــــحث عـن أيــــة جتــــربــــة جــــديــــدة مُ
والتـجارب دائـما قـابلة لـلفـشل والنـجاح وفـى تصورى
ـبذول لـفريق الـعمل فى هـذا العـرض كان أن اجلـهد ا

كفيال بأن يحقق له النجاح..

 وصل
اخملرج
بالعرض
إلى شاطئ
األمان رغم
أن كاتبه
شاب يقدم
نصه
 للمرة
األولى

> من مسرحياته حكم قراقوش - الدخاخينى - سلطان الكنوز - األميرة
سكينة - شيخ البلد - االسكندرانية - شيخ احلارة - الوطن واحلرية - زمزم ا

أبوريدة وكعب اخلير - الصداقة.

سوزان: على ما يرام اللوحة...
بول: يبدو أنها جيدة.

سوزان: أنها فى طور اإلعداد. لقد حضرت مبكرا.
(تدخل سيلينا من البوابة. أنها فتاة شديدة اجلمال.
وهى أمـــريــكـــيــة مـن أصل صــيـــنى. لـــقــد اكـــتـــســبت

الطريقة واللهة األمريكية بالكامل).
ـعـمل الـفـيـلم مـرة أخـرى لذا بـول: أجل لـقـد أفـسـد ا
ـــونــتــاج له. فــســمــحــوا لــنــا ال يــوجــد مــا أقــوم بــعــمل ا

ساء. بالراحة فى هذا ا
(ب يراقب سيلينا)

: هل فى وسعى مساعدتك? ب
... سوزان: هاى سولى

. هــذه سـيـلـيــنـا أنـهـا بـول: أو! ســيـلـيـنــا هـذا أخى بـ
ونتاج. تعمل فى حجرة ا

: آه إذن هــذا هـو الـسـبب الـذى جــعـله يـتـوقف عن ب
التدريس.

سيلينا: بسببى?
بول: كانت سيلينا تريد أن ترى بعض األلواح.

سـيلـينا: لم أكن أن لـديكـما أحـدا. سوف أمـر علـيكـما
غدا.

سوزان: ما رأيك فى أن تـبـقى للـعشـاء? أرجوكى. ذلك
أنى أريــد أن تــرى أحــد األلــواح أنه مــا يــزال ال يــبـدو

فى حالة جيدة.
سيلينا: كم عدد األلواح التى ستكون لديك?

سوزان: عشرون على ما اعتقد.
سيلينا: عشرون واو!

ســوزان: حـــسن أن لـــدى مـــا يــزيـــد عـــلى ألـف صــورة
ــرة كل ألــيس كــذلك? لــقــد ضــبـطـت جــهـاز الــتــوقــيت 
خـمـسـة عشـرة ثـانـيـة وكانت مـدة الـعـرس حـوالى تسع

ساعات. تخيلى أنت ذلك.
: (عـند الـلوح) هـذا عرس? ظـننت أن هـذا أعنى ب

ماذا تسمونه... حدث...
ـزرعة رائعة. سـيلينا: لـقد كان جـميال. ذلك أن تلك ا
إذا مـا فـكر فـى بيـعـهـا فى أى وقت أخـبـرونى. فـأنا
أحب نــيــو هــامــبــشــيــر حــقــا. اســمــعى كــنـت أتــصـور
ـا جتربـة سـلسـلـة مع إدارة الـكامـيرا كـنك ر أعـنى 
? اضــبــطى اإلغالق عــلى احملـرك فى دائــرة. أتــعـرفــ

عندها سترين اخللفية تتغير قليال فى كل صورة.
ســوزان: لــقـــد فــكـــرت فى ذلك لـــكــنى أحـب أن تــكــون
خـلـفـيـة واحـدة مـجــرد مـسـاحـة واحـدة وكل مـا يـحـدث
فــيــهــا بـــحــيث يــكــون لـــديــنــا نــقــطـــة مــرجــعــيــة. صــورة
ـساحة مـساحة كـما تـعفـرين. هذا هو احلـال. صورة 

واحدة.
كنك تسميـتها صورة مساحة دائرية. لست سيلينا: 

أدرى. كنت فقط أفكر.
بول: هل لى أن أقول شيئا?

سوزان: ماذا?
بـول: هل تــصــعـديـن? مع سـولـى? كى تـنــظــرا إلى أحـد

األلواح?
سوزان: نعم.

بـول: وإذا وجــدتـمــا نـفـســيـكـمــا بـأى حـال بــالـقـرب من
الثالجة...

سوزان: أتريد علبت من البيرة?
: ماذا? أو! بالتأكيد. ب

(سوزان وسيلينا تبدأن فى التحرك)
) سعيدة بلقائك. سيلينا: (لب

زيد. : حسن آمل فى أن يكون هناك ا ب
سيلينا: ماذا قلت?

بول: ال تعبأى.
(سوزان وسيلينا تخرجان وهما تتحدثان)

سـيلينا: أن افـرا آسفة حقـا ألن العرس فاتـها. ولديها
ـكــنـهـا هــديـة عـظــيـمــة لـكـمــا. وتـريــد أن تـعـرف مــتى 

احلضور كى تقدمها...
سوزان: وما هى?

سيلينا: لقد جعلتنى أعد بأال أقول.
(تخرجان)

بول: هل ستسافر?
: انـتـظــر دقـيـقـة. انــتـظـر دقـيــقـة واحـدة فـقط. من ب
احملتمل أن أكـون مخطـئا فيـما سمـعت. هل قالت تلك
احلــلـوة الــقــادمـة مـن الـشــرق شــيـئــا عن هــديـة لــكــمـا?

هدية زواج?
بـــول: أجـل. افــــــرا. كـــــانـت تـــــريــــــد أن تـــــتــــــفـــــرج عــــــلى
ووترجيت لذا فهى لم حتضر العرس. أن افرا غريبة

حقا.
: عرس من? ب

بول: كنت سوف آتى على ذكر هذا.
: أنت متزوج? ب

بول: أجل.
فاجأة مفاجأة. ومتى حدث ذلك? : حسن أنها  ب

سرحي جريدة كل ا
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وحــ أشــعــر بــاجلـــوع اذهب إلى هــنــاك وآكل. ولــدى
القلـيل من النقـود فى البنك. لـيس كثيـرا جدا لكن ما
يــكـــفى مــنــهــا وهى أكــثــر مـن كــثــيــر. وهــنــاك من تــنــام
بــحـــانــبى فى الــفـــراش. فــأنــا لــسـت وحــيــدا. هــذه هى
حــيــاتى يــا بــ وهــذا هــو كل مــا أريــد مــجــرد بــيت
وســوزان وبـــعض األطــفــال فــقط مـــا اســتــطــيع رؤيــته
ــسه. هل تــفـهم مــا أقـول? وكل األشــيـاء األخــرى مـا و
هى إال هــراء بــالـنــســبــة لى وســتــكــون دومـا كــذلك إلى

األبد آم أنى سعيد. ويبدو أن هذا يقلقك.
: لست قلقا. ولم أقل أنى قلق. ب

بول: هذا عظيم.
: اســمع عـالمــا نــتــشــاجــر? أنى لم أرك مــنــذ أربع ب
ســنــوات. هـــدنــة هه? مــا رأيـك? فألدعــوكم لـــلــعــشــاء.

لنذهب إلى أفخر مت...
بول: سوزان تقوم بطهى العشاء.

: هـيا! امـنح الـسيـدة الـصغـيـرة فتـرة راحـة هه? ما ب
رأيك? أن ما ادعوكم...

بــول: لـــديـــنــــا طـــعــــام فى الـــبــــيت. وبـــعـض األصـــدقـــاء
سـيحضـرون. إذ أننـا خططـنا عـشاء فـاخرا من أجلك.

. وليس عليك أن تبهرنا يا ب
(ب يأخذ رشفة من الشامبانيا)

. لقد اتـفقنا على : لم يـنته األمر بينى وبـ مارل ب
فترة عام للتفكير فى األمر. فهناك األطفال.

زيد من الشامبانيا) (ب يصب لنفسه ا
بـول: مــا رأيك فى أن تــمــسـك عن هــذا الــذى تــشــربه

حتى العشاء. فلدينا بعض النبيذ اللطيف.
: مـــا هـــذا? أنـه ال شىء. مـــا هـــو إال بــــول فـــرنـــسى ب

بالكربونات. إذن أنت متزوج.
بول: أجل.

: اللعنة! ب
(فترة صمت طويلة)

: كيف ال تكون هناك مكعبات ثلج فى بوالندة? ب
. بول: أو! يا يسوع ليس اآلن يا ب

اذا? : ال هذه نكتة جيدة. أتعرف  ب
اذا? بول: 

: كـــنت أعــتـــقــد أنك لـن تــســـأل أبــدا. ألن الـــســيــدة ب
صاحبة الوصفة الغذائية ماتت.

. وب يـعتقد (يضـحك. وبول يضـحك بحزن مـن ب
أنه اجتذب انتباه بول)

: الـــســـيـــدة مـــاتـت... هه? أو. كى. هـــنـــاك حـــكـــايـــة ب
... هــذه نـكـتـة ســريـعـة أنـهم من مـؤتـمــر رواد الـفـضـاء

جميع أنحاء العالم...
(تـدخل سـوزان ومــعـهـا عـلــبـتـ من الـبــيـرة. وتـعـطى

( واحدة لب
: شكرا يا بائعة الل الصغيرة. ب

(سوزان وهى تبتعد)
سوزان: أنها بيرة.

: مــاذا? أو! كـذلك أنــهـا كـذلك. حــسن إذن شـكـرا ب
لك يا بائعة البيرة الصغيرة.

(سوزان تقدم البيرة لبول وتبدأ فى اخلروج)
بول: هى!

سوزان: ماذا?
بول: تعالى هنا (سوزان تفعل) ماذا يجرى هناك?

ة تـلـيـفـونيـة. وأنـا بـدأت توا سوزان: سـولى جتـرى مـكـا
فى إعداد العشاء.

ساعدة? بول: أتريدى ا
سوزان: كل شىء حتت التحكم. أنها فقط تطلب قاعة

العرض.
بول: أو! كى!

(تبدأ فى اخلروج)
بـول: انـتـظـرى دقـيـقـة. ماذا تـعـنـ بـقـولك أنـهـا تـتـصل

بقاعة العرض?
ســوزان: أنــهـــا تـــعــرف الـــرجل. أعــنـى. تــعـــرفه مــعـــرفــة
جـيـدة. وسـوف جتــعـله فـيـمـا بـعــد. وتـعـتـقـد أنه سـويف

يعطينى فرصة العرض ح يرى األشياء اجلديدة.
بول: أهذا كالم جاد?

سوزان: نعم.
بــول: أعــنـى من أين لـك هــذ الـــهـــدوء? ألـــيس ذلك من

نوع األشياء الرائعة التى ال تصدق?
سـوزان: أجل. أنـى عــبـقــريــة. عــلى أن أبــدأ فـى إعـداد

البطاطس.
بول: آه يا حبيبتى!

(يـتـعانـقـان ويـقبالن بـعـضهـمـا بـعضـا. وبـ يقف فى
كان . ارتباك ويجول فى ا

 إظالم

يتبع        

اضى. بول: فى نهاية األسبوع ا
: أو! أيهـا الرجل أعـذرنى إذا ما انـدهشت قـليال ب
بـالـنسـبـة لذلك. أعـنى أنى حتـدثت إلى مـاما تـلـيفـونـيا
بــــاألمس ولـم تـــذكــــر أى شـىء عن ذلك. أظـن أنك لم

تخبرها هى أيضا.
بول: لم أخبرها بعد.

سيح ماذا جرى لك يا بول? : يا يسوع ا ب
بول: هل أنت عازم على إلقاء محاضرة?

: لكن أمك? ب
بـــول: هـل قــــلـت أى شىء ألمـك عن انـــــفـــــصـــــالك أنت
? هل قــلت ألمك أى شىء عـن ضـجــر مـارلـ ومــارلـ
من ســكــرك وتـــصــعــلــكك وأنــهــا ال تــريــد الــذهــاب إلى

لندن معك إذا ما حصلت على تلك الوظيفة?
: لقد حصلت عليها. ب

بول: تهانىء. وهل أبلغت ماما?
: بالـطـبع أبـلـغتـهـا. لـقـد أبلـغـتـها فـى اللـحـظـة التى ب

علمت فيها بذلك.
. أو! يـا بـول: لــكـنك لم تــقل لـهـا أى شىء عـن مـارلـ

ب هل حتاول إخفاء األشياء عن ماما?
: ال حتاول أن تكون حمارا حكيما. ب

بـــول: وهــــو كــــذلـك. إذن ال تــــبـــــدأ فى الــــتـــــحــــدث عن
واجبـاتنا نحو أمنا. فـأنا لست مهتما بـتلك اللعبة التى
ــدهــشـــ الــلــذين حتـــاول أن تــلــعــبـــهــا عن الــوالـــدين ا
يعـيـشان حـياة رائـعـة وهمـا يكـونـان ثروتـهمـا الـصغـيرة
. إذ مـا جدوى ويـنـشـئـان أسـرتـ صغـيـرتـ سـعـيـدتـ
ذلك? ذلك أنهـا جتلس هـناك فى سيـاتل تسـتنزف من
أبى كل مـا تـسـتـطـيع مـن نـفـقـة وتـبـددهـا عـلى مـدرسـة
التجـميل السخـيفة تـلك التى تقوم بـإدارتها. أعنى أن

تقل لى يا ب بوضوح ما عالقة هذا بحياتى?
: لــــست أفــــهم. فــــنــــحن من نــــفـس األســـرة ونــــفس ب
الـبـيت غـيــر أنى اقـسم بـالــله أنى اسـتـطــيع فـهم بـعض

الصيني أفضل من قدرتى على فهمك.
بـول: لـقـد الحـظت ذلك. اسـمع أنـا وسـوزان.. عـشـنـا
... وحـيــاتـنـا جنــحت جنـاحـا ـا يــقـرب من عــامـ مــعـا 
طيبا كذلك فإننـا إذا ما دفعنا ضرائب مشتركة فإن
ذلك يـكون أفـضل لكـليـنا و... حـسن وهى كانت تـريد
ـساحـة تلك التى أن جتـمع الكـثير من الـناس لـصورة ا
كـانت تـفـكر فـيـهـا فـرأينـا أن الـعـرس يـعد فـكـرة رائـعة.
ومـا حدث أنـنا نـحب بعـضنـا بـعضـا. ولم ترق لـنا حـقا
فــكـرة أن يـكـون هــنـاك الـكــثـيـر من األقـارب يــصـيـحـون
تـــعـــبــــيـــرا عن جـــمـــال احلـــفـل وهم يـــحـــدثـــون صـــخـــبـــا

بصحون العشاء هذا هو كل ما هنالك. فهمت?
: كـال لم أفـــهم. ألن هـــذا لـــيس مـــا أحتـــدث عـــنه ب

وأنت تعرف ذلك.
بول: (مـنفجرا) وكيف لى أن أعرف مـا تتحدث عنه?
وأنــــا لم آراك مــــنـــذ ثـالث ســـنــــوات وحـــيــــنـــئــــذ لم أكن
ـــاذا تــزوجت أفــهـــمك عــلـى أى حــال. لـــقــد قـــلت لك 
ــــاذا لـم أخــــبـــــر أمــــنــــا. واآلن إذا لـم يــــكـن هــــذا مــــا و
نــتــحــدث عــنه فــمــاذا لــو قــلـت لى مــا هــو ذلك الــشىء

اللع الذى نتحدث عنه.
: أو. كى. فلنهدأ. ب

. مـــــاذا? قل لـى. عـــــمــــا . أنـى هـــــاد بـــول: أنى هـــــاد
نتحدث?

: اســمع أنى أعـلم مـاذا سـتــقـول ولـكن اسـتـمع إلى ب
فـــقـط ودعـــنى أنــــهى كالمـى أو. كى. ســـيــــكـــون لـــدى
الـكـثـيـر من االتـصـاالت والـعالقـات فى هـذه الـوظـيـفة

عالقات مهمة...
بول: انس ذلك...

: اصـمت حلــظـة واحـدة فــقط أن لـديك مـؤهالت ب
هـائلة... هناك خـلفيتك فى كـتائب السالم واألوسمة
التى حصلت عليـها فى الكلية. ذلك أنهم ينظرون إلى
هـذه األشــيـاء وهى تـبــدو جـيـدة. أنــهـا تـبــدو جـيـدة ثم
يـصـلـون إلـى هـذه الـسـنـوات فـمـاذا يـجـدون? قـلـيل من
ا ال أدرى ماذا هناك. منتجة التدريس هنا وقلـيل 
األفالم... قـلـيل من هـذا... فـيـريـدون أن يـعـرفـوا ماذا
كنـك الذهاب مـن هنا كـان يجـرى. صدقـنى يا بـول 

كنك التنقل إلى األبد. إلى حيث تريد لكن ال 
بـول: إذن يـحـسن بى أن أتـصرف بـأقـصى سـرعة وإال
فـقدت فرصـتى الذهـبية فى بـيع وثائق الـتأم مـهما

كانت.
? أنى أحتدث : هل أحتـدث عن بـيع وثـائق الـتـأمـ ب
عـن الــــعــــمل الــــدبــــلــــومــــاسـى والــــســــفــــر والــــعالقــــات
اخلارجية وكل تلك األشيـاء التى كنت مهتما بها ح

كنت فى الكلية.
بول: كان هذا منذ وقت طويل.

: وهـو كـذلك. اسـمـع يـا بـول أنى أفـهم أنت تـمـر ب
بشىء ما.

بول: أو! وما ذلك الشىء الذى أمر به?
ــســيح فــهــذا هــو مـا : حــسن ال تــسـألــنى بــحق ا ب
أريد أن أعرفه. بل هذا هو ما نود جميعا أن نعرفه.
بول: جميعا? فجـأة أصبحت بكل هذه األهمية? ولكن
مـا هو ذلك الشىء الذى أمـر به? لقد قـلت أنك تتفهم
أنى أمـر بـشىء مــا وكـنت شـغــوفـا حـقــا بـأن أعـرف مـا
هـــو ألنى ال أكف عـن الـــتـــفـــكـــيـــر فـــيه كـــمـــا أفـــكـــر فى
حـــيــاتـى لــكـن يــبـــدو أنك مـــتـــلـــهف عـــلى أن أعـــبــره أو

أخوض فيه أو ما إلى ذلك.
: أنى أحتدث عن... ب

بـول: أعــرف مــا تـتــحــدث عــنه لــكن عــجــرفـتـك هـذه
لست أدرى أحيانا ال أستطيع أن أصدقها. أنك تأتى
إلى وحــيــاتك فى حــالـة من الــفــوضى الــشـامــلـة... أو!
نــعم أنى أعـــرف أنك حــصــلـت عــلى وظــيـــفــة جــديــدة
عـظيمـة لكنى ال أحتدث عـن عملك. أنى أحتدث عن
حـيـاتك بـيج بـ حـيـاتك. أنا لـدى عـمل صـغـيـر. وأنا
أحــــبه. وأعـــلـم أنه ال يـــســــتـــفـــيــــد اســـتـــفــــادة تـــامـــة من
ا يثير أسئلة فصاحتى فى لغة النـيجلى وأعلم أنه ر
عمـا عساه يـكون قد حـدث لشـخص ما أو آخر ذلك
الــشـخ الـــذى ظن اجلـــمــيـع أنى كـــنــتـه لــكـن هــذا... ال
ــهم أنى ســعــيـد. فــلــدى طـعــام فى الــثالجـة. عــلـيك. ا
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سرحي جريدة كل ا

> كان مؤرخاً دقيقاً لفضائح العصر ومباذل القصر.. كما عرف فى التاريخ
بأنه كان أول من انشأ مسرحاً فى مصر وأول من أصدر صحيفة هزلية
كاريكاتورية فى الشرق قاصيه ودانيه وأول من اخرج مجلة باأللوان وأول

من نفى من أصحاب األقالم.
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د. كمال يونس

> د. أشرف زكى رئيس
البيت الفنى للمسرح قرر
تعي الفنان وائل عبد الله
دير مصمم الديكور نائبا 
الفرقة القومية للعروض

التراثية "مسرح الغد"
والتى يديرها الفنان ناصر
نعم فى إطار خطة عبد ا
طموحة يتبناها د. أشرف
زكى للدفع بالكوادر الشابة
وإعدادها لتولى مناصب
قيادية فى فرقة مسرح

الدولة.

عــبــد الــله ونــفــذهــا بــاقــتــدار وحــرفــيــة  طــارق
نعم  أشرف عـبد الباقى  نائـل عبد ا عـليان 
وتــــضــــافـــرت اإلضــــاءة مع الــــديــــكــــور لـــلــــقــــيـــام
بـوظيفتهـما فى إثراء العرض وتـعميقه دراميا 
مع مــوسـيــقى مـحـمــد عـزت  وأشــعـار األغـانى
لـــعـــلى أبـــو ســالـم   وأداء األصــوات الـــشـــجـــيــة
حملــمـــد عـــزت وفـــدوى مـــكى وشـــيـــمـــاء حـــافظ
والــرقــصــات الــتى صــمــمــهــا مــحــمـد ســمــيح 
تــضــافــرت جــمــيــهــا إلضــافــة رونق فــنـى خـاص

يضمن تواصل اجلمهور مع العرض.  
األداء الـتـمـثـيـلى الـشـجى لـبـطـلـة الـعـرض حـنان
سليـمان( تـبر) يـعلن بـوضوح عن خبـرة تمـثيـلية
رائــعــة  إذ حــقــقـت لــنــفــســهــا إيــقــاعــا مــتــفـردا
خـاصـا بـهـا كـمـمثـلـة اسـتـخـدمت فـيه كل أدوات
فـنــهـا من ارتـعــاشـات صــوتـيـة  صــراخ لـلـتــنـبـيه
والـــتــــحـــذيـــر وبث احلــــمـــيـــة فى الــــنـــفـــوس  ثم
اإلحـبـاط والـيـأس  والـثـورة  أى تـلـوين صـوتى
وإجـادة اللـهـجة الـصـعيـديـة  إضافـة إلى تـلون
أدائـها الـتـمـثـيـلى  فـلم يـفـتـر إيـقـاع أدائـهـا ولـلو
للحظة إذ أحكمت قبضتها الفنية على مالمح
الشخـصية الـتى أدتهامـجسدة إيـاها فى براعة
واقـتـدار  ولـقـد كـان األداء الـتــمـثـيـلى مـتـوافـقـا
ثلى العرض هناء سعيد متجانسا  جملمـوعة 
ــان حــمــدى  يــحــيى  فــوزيــة أبــو الــســعــد  إ
حسام  وإيزابيل كمال  ومنى شاكر  ومحمد
ــنـــصــورى الــكـــاشف  ونـــائل عــلـى  وعــصـــام ا
وصالح اخلـــطـــيـب  فـــكل مـــنـــهـم حـــافظ عـــلى
مالمح شــخــصـــيــة الــدور الــذى أداه  وأضــاف
عـليه من مـوهبـته وفـنه  فكـان اإليقـاع اخلاص
لــكل مــنـــهم مع بــقـــيــة عــنـــاصــر ســيــنـــوغــرافــيــا
ـــســـرحـــيـــة ) مـن الـــثــراء الـــعـــرض ( الـــصـــورة ا

بسهولة.  
األزيـاء الـتى قـامت بـتصـمـيـمـهـا جـمـاالت عـبده
أخـتــلــطت فــيـهــا الــتـصــمــيـمــات مــا بـ مالبس
ـفترض أنـها تدور فى بطلـة العرض الـبدوية وا
بـيئـة صعـيديـة  ومالبس الشـخصـيات األخرى
 وقد اختلطت خطـوطها ماب الوجه البحرى
والــقـــبــلى والــبــدوى أمــا مالبس الــراقــصــات (
الـــغــــوازى) الـــســـوداء مـع اخلـــطـــوط الــــذهـــبـــيـــة
احملالة بـهـا فـلـقـد وفـقت فى تـصـمـيـمـهـا طـبـقـا

لطبيعة العرض وأحداثه وجوه الدرامى.
 ديكـور واكسـسـوارات العـرض لعـمـرو عبـد الله
يحفل بـكل تفاصيل الـبيئة الـطبيعـية التى تدور
فـيــهـا األحـداث  فــعـلى الـيــمـ جـدار مــتـشـقق
أســـفــــلـه الـــفــــرن وبــــجــــواره الــــرحــــايـــة وأدوات
ــطــرحـة الــتى يـفــرد عــلـيــهـا اخلــبـز اخلـبــيـز وا
بـتعـدد أحجـامـها   وقن احلـمام عـلى احلائط
ـــبـــات الـــكـــيـــروســـ  ـــشـــنـــة  وفى الــــركن  وا
ـــــركــــون عــــلـى اجلــــدران  والــــزيــــر والــــبــــوص ا
البس  والـصــنــدوق الـذى يــســتــخـدم حلــفظ ا
وشـمع السبـوع  والسجـاجيد على األرض ذات
ـسـرح قـرص الـطـابع الـصـعـيـدى  وفى وسط ا
مــســـتــديـــر يــصـــعــد إلـــيه بـــدرجــتى ســـلم  وفى
خـلــفـيــتـهــا قـمـاش الــتل ســتـائـر الــعـروس  وفى
أقــصى اخلــلـفــيــة خــلــفــيــة يـغــلب عــلــيــهــا الــلـون
األســود  إضـــافـــة إلـى الـــبــاب عـــلـى الـــيـــمــ 
والــبــاب فى اخلــلـــفــيــة  والــبــاب عـــلى الــيــســار
ــــرآة الـــكــــاحلـــة الــــتى تــــتـــدلـى من الــــســـقف وا
ـــســـتــديـــر  مع بـــاجلــانـب االمن من الـــقـــرص ا
تـتابع إلضـاءة العـرض مبـاشرة وغـير مـباشرة 
ومن أعــلى ألســفل وجــانــبــيــة مـتــنــوعــة الــشـدة
شـهد الدرامى أبـدع تصمـيمهـا عمرو حسب ا

يقدم مسرح الـشباب على قاعة يوسف إدريس
ـــســرحـى الــعـــانس ـــســـرح الــسـالم الــعـــرض ا
تـألــيف وأشـعـار عـلى أبـو ســالم  بـطـولـة حـنـان
ســلــيــمـــان ( تــبــر)  هــنــاء ســعــيــد ( فــردوس) 
ـان حــمـدى ( فـوزيــة أبـوزيــد ( أم الــسـعــد)  إ
سـتـوتــة)  يـحــيى حـســام ( الـعـريـس)  إيـزابـيل
ــيــمــة )  مــنى شــاكـر ( أم كــمــال ( الـعــروســة ا
الــعـريس)  مــحـمـد الــكـاشف ( أبــو الـعـريس) 
نـصورى  صالح نائل عـلى ( حمـد)  عصـام ا
اخلـطــيب ( اخلــفــراء)  ديــكـور وإضــاءة عــمـرو
عــبــد الــله  أزيــاء جــمــاالت عــبــده  مــوســيــقى
وأحلـان مـحـمـد عـزت  تـوزيع مـوسـيـقـى جـمال
رشـاد  غــنــاء شــيـمــاء حــافظ  وفــدوى مـكى 
اســتــعــراضـات مــحــمــد ســمـيح  مــخــرج مــنــفـذ
ـــنــصـــورى  مـــخــرج مـــســـاعــد صالح عــصـــام ا

اخلطيب  إخراج لبنى عبد العزيز.
ـــســـرح عــــرض الـــعـــانس لــــواحـــد من مـــؤلــــفى ا
بـدع احلـقيـقيـ والذى حـيل بينه ـصرى ا ا
ـهـنـدس ـسـرح لـسـنــوات طـوال ا وبـ خـشـبــة ا
الـشــاعـر عـلى أبـو سـالم  كــحـال مـجـمـوعـة من
ــــثــــلـــون ــــســــرح الــــذين  الــــكــــتــــاب مــــظـــالــــيم ا
االحـتياطى اإلبـداعى االستراتـيجى له بعد أن
ـدلـل ـؤلـفـ ا فـشـلت الـرهـانـات علـى بعض ا
سـرحى على الرغم الذين احـتكروا الـتألـيف ا
ال من رداءة وتـكـرارفـشل أعـمـالهـم  وإهـدار ا

اخملصص للمسرح على مشاريعهم الفاشلة .
 تــدور قـــصــة الـــعــرض حــول تـــبــر الـــصــعـــيــديــة
الـعـانس التى تـقـوم فى الـبـلدة بـدور اخلـاطـبة 
ـعددة اشـطـة  والـبالنـة  والدايـة  وحـتى ا وا
 والـــتى تـــســـتـــدعى فـى بـــيـــتـــهــا وهـى جـــالـــســة
ـفـردهـا  إثـر دقات وهـمـيـة علـى بابـهـا جتـتر
ذكــــريـــاتـــهـــا واألحــــداث الـــتى أفـــضـت بـــهـــا إلى
الـعنوسـة رغمـا عنـها  مابـ ذكريـات العرائس
الــقــبــيــحــات  والــعــمـدة الــغــاشـم الـظــالـم الـذى
اليـجد أحدا يـقف فى سبيـله ويعارضه  والتى
تــلـد إمــرأته كل أربــعـ يــومـا ( مــثل الـعــقـارب)
حيث تـلد له الـعُمـد( احلكـام)  وقدر أهل هذه
الـبلدة أن يـكونوا كـالعبـيد للـعمدة ونـسله  وقد
حــاول أن يـــتـــزوجـــهـــا ورفـــضت  مـــصـــرة عـــلى
الــزواج مـن حـــبــيـــبـــهـــا حـــمـــد الـــذى قــتـل أثـــنــاء
زفافهما على يد خفير من رجال العمدة ليتوه
فى وسط هـــذا كـــله حـــلـــمـــهــا بـــالـــسالم واألمن
ــعـنى مـفــتــقـدة لــلــرجل من حــولـهــا  واحلــريــة 
الــرجـــولــة احلــقــيــقــيـــة  إذ أن الــرجــولــة كــلــمــة
جـامعـة لـكل معـانى الـشرف مـصورة من خالل
رأة  من خالل حوارات العرض أدق مشاعر ا
ــوذجــا رائــعــا لــلــحـوار بــارعــة شــجــيــة تــعــتـبــر 
ـسرحى الـراقى  ولـكن هنـاك تـكرارًا حـواريًا ا
ــــكن حـــذفه ـــيـــمـــة  فى مــــشـــهـــد الـــعـــروســــة ا
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بــحــيث كــاد أن  يـحــقق خملــرجــة الـعــرض لــبـنى
عـــبــد الــعـــزيــز إيــقــاعـــا عــامــا   حـــ أحــكــمت
سرحية قـبضتها عـلى عناصر صورة الـعرض ا
ـ ماعدا األزياءـ بدءا من اختيار وتوظيف دقيق
ثلى العرض كل فى مكانه وهبة وإمكـانيات 
ـسـرحى كـلـهـا  أفـلـحت  إلى عـنـاصـر الـعـمل ا
ـلل وانصـراف اجلمـهورعن به فى إبعـاد شبح ا
عقدة وقد عـرض من هذه النوعـية الدراميـة ا
كــتــبه مــؤلــفـه كــمــونــودرامــا ( مــســرح أو عـرض
ـمـثل الـواحــد) ويـبـدو جـلـيــا أنـهـا قـد وضـعت ا
فى ذهـنـهـا حتقـيق فـرجة مـسـرحيـة ووسـيلـتـها
فى ذلك الـدفع بـكل الـشـخـصـيـات إلى الـظـهور
ــــــــوســــــــيـــــــقـى واألغــــــــانى فـى الــــــــعـــــــرض  مـع ا
واالســتـعــراضـات  مــعه وتـفـك شـفــرته لـيــخـرج
ـكن بــهــذا الــرونق وتــلك اجلــاذبـيــة الــفــنــيــة و
تـصـحـيـح اخلـطـأ فى تـصـمـيم األزيـاء بـسـهـولـة
ــؤلف واخملـــرج والــنص وتــبـــقى الــعـالقــة بـــ ا
إذ أنه والــعـــرض مـــثـــار جـــدل إلى مـــا النـــهـــايـــة
الحــدود فــاصــلــة تــفك ذلك االشــتــبــاك األبـدى

ؤلف واخملرج.  ب ا
من أجـمل مــشــاهـد الــعـرض والــذى امـتــد عـلى
مـــدى ســاعـــة وربع مــشـــهــد تـــزيــ الـــعــروس 
ومـشـهـد زفـاف الـعـريس إلى عـروسه الـقـبـيـحـة
وسط زغـــــــاريــــــد أم الـــــــعــــــروســــــة  ونـــــــواح أمه
صدقة وعويلها ومشهد قتل حمد وهى غير ا
ــا تـنــوح الـنــسـاء من حــولـهـا  وال تــفـهم  ـقــتـله
وتــطـــلب إلــيـه أن يــرفع رأسـه من عــلـى كــتـــفــهــا
حــيـاء مـن الـنــاس ومــشــهــد الـســبــوع ومــشــهـد
خــتــام الــعــرض واألســوأ فى هــذا الــعــرض هـو
ن يـشـاهد تـصـمـيم األزيـاء ألنه يـشـتت الـذهن 
الـعـرض ويـجــعـله يـقع فـى حـيـرة أتـدور أحـداث
الـعرض فى البـيئـة البدويـة أم الصـعيديـة نظرا

ألن مالبس تبر بدوية الصميم.   
واحلـقـيقـة أن هـذا الـعرض مـكـانه لـيس مـسرح
ـــنـــوط بـه إخــراج الـــشـــبـــاب بـل مــســـرح الـــغـــد ا
الـعــروض الـشــعـبــيـة والـتــراثـيــة  ولـكن لألسف
حـتى اآلن مازلنا النـرى فوارق دقيـقة فى إنتاج
ا يـجـعله مـتمـيـزا عن غيـره  وقد كل مسـرح 
هرجان تملكنى الـعجب من عدم اشتراكه فى ا
ـــصــرى وقــد كــان الــقـــومى الــرابع لـــلــمــســرح ا
األولى به أن يــشـارك  ولـكن يــبـدو أن الـعـرض
ـا يسمح ـشاهدة  لم يكن جـاهزا أمام جلـنة ا

باشتراكه. 
أداء تمثيلى شجى حلنان سليمان وقبضة

محكمة على مالمح الشخصية
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ظاليم الذين  كاتب النص واحد من ا
ثلون االحتياطى االستراتيجى للمسرح

هتم فى > ظل اسم يعقوب صنوع منسياً لفترة طويلة فلم يذكره الكثير من ا
سرح العربى وهذا ما نقرؤه فى الدراسات التى جاءت على ذكره حيث أصدر ا
الدكتور إبراهيم حمادة كتاباً عن يعقوب صنوع عام 1955م واسماه (الصحفى
الثائر).

سوزان: بالتأكيد. انتظر ثانية.
(سوزان تغلق جهاز الكاسيت)

. سوزان: إذن أنت ب
. . وسأظل دوما ب : كنت دائما ب ب

سوزان: لطيف أن أراك أخيرا.
: أشكرك. وأنا أيضـا مسرور. وكل ما سمعته عنى ب

صحيح.
سوزان: كنت أتوقع أن أجد شاربا.

: أو! لقد حلقته منذ سنوات. لقد أخبرك بول عن ب
الشارب آه?

سوزان: كال بل فى الصورة.
: ال تمزحى. هذا مـضحك. ذلك ألنى ال أتذكر أية ب

صورة بها شارب. كان لى شارب لبضعة أشهر.
سوزان: كنتم ثالثة ثنائيات على أحد الشواطئ.

: أو! يــا إلــهى. أنت لـم تــر تــلك الــصــورة. أرجـو أال ب
تكون الصورة العارية.

كتب. سوزان: أنها صورة رائعة. لقد وضعناها على ا
: يا إلـهى! تـلك الصـورة بـالـذات. كنت أتـمـنى لو لم ب
تريهـا. هنـاك مئـات من الصـور اجلمـيلـة التى الـتقطت
ـاذا اختـار تلك الـصورة. ماذا فى لى وال أحد يـعرف 
رء إن يـفعل? أن الـعائـلة كـلهـا مصـابة بـاجلنون. وسع ا

? قولى لى أين ذلك اللع
سـوزان: من? أو! تـــعــنى بـــول? أنه مــا يـــزال فى حــجــرة

ونتاج. ا
ونتاج? ماذا يعنى هذا? : حجرة ا ب

سوزان: أنه يركب فيلم. حسن أنه يتعلم.
: كنت اعقتد أنه يقوم بالتدريس. ب

سوزان: كان يدرس. أما اآلن فهو يركب فيلم.
: أنت حتــاولـ أن تــقــولى لى أنه يــركب فــيـلم هل ب

هذا صحيح?
سوزان: نعم هذا صحيح.

: حـسن أنـتـمــا حتـيـان وتـتـعـلــمـان. أنه لم يـذكـر أى ب
شىء عن ذلك مطلقا.

ــــكـــنـــنـى أن أحـــضـــر لك شــــيـــئـــا.. بـــيـــرا ســوزان: هل 
كوكا...

رطبات السائلة. : دعى لى ا ب
(ب يخرج شامبانيا وأكواب ورقية من احلقيبة)

سوزان: لم هذا?
: لالحتفال. ب

سوزان: أال يجب أن ننتظر بول?
: كال فــقـد أحـضــرت له شـيــئـا رخــيـصــا. أمـا هـذه ب
فـهى لـنا. أنـها الـشىء احلـقيـقى. بـيرجـوينـون. مـثلـجة.

اشتريتها من كيمبريدج.
ناسبة? سوزان: وما ا

: هـههـا! فـقط انـتـظـرى يـا مـسـيـز هـيـجـيـنز فـقط ب
انـتــظـرى (يـلـوى الـسـدادة) امــسـكى أنــفك واسـتــعـدى
(الـسدادة حتدث فرقعة) اهها شـكرا. كنت فى حاجة

سرحي جريدة كل ا
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إلـى ذلك. أو. كى. كـــــأس لـك وكــــأس لـى بــــســـــرعــــة
بــسـرعــة... تـذوقى. أكــثـر قــلـيالً لك أكــثـر كــثـيـرا لى..
تمام (يشربان) سأقول لك شيـئا ما. أن أخى الصغير
عـفـريت. أنـه ال يـسـتـحق فـتـاة جـمــيـلـة مـثـلك هـذا هـو
ــتـواضع. مــا رأيك. لم ال نــلــحق أنــا وأنت بـأول رأيى ا

طائرة إلى لندن قبل أن يعود إلى البيت?
سوزان: ولم لندن?

: لم أكـن أظن أنك ســـــوف تــــســــألـــــ أبــــدا. لــــقــــد ب
حصلت على الوظيفة.

سوزان: أو.
: الــوظـيـفــة. الـوظــيـفـة الــلـنـدنــيـة. ألم يــخـبـرك عن ب

الوظيفة?
سوزان: ال اعتقد ذلك.

: لم يذكر أى شىء عن... ب
سوزان: من احملتمل أن يكـون قد نسى أن يخبرنى. إذ

شاغل. كانت لدينا الكثير من ا
: نــعم حـسـن اعـتــقـد أن األمــر لم يـكن عــلى هـذه ب
الــدرجـــة من األهــمــيـــة. ال أســتــطــيـع أن أتــصــور كــيف

أثارنى هذا األمر أصال.
سوزان: ما هى. قل لى?

: إنهـا ال تعـدو مجـرد افتـتاح شـركة أوربـية مـتعددة ب
ـاليـ ســأكـون مــسـئــوال عـنــهـا. فـى الـواقع كــنت أنـا ا
صــــاحب الــــفـــكــــرة. هـل قـــال لـك أنى كــــنت أعــــمل فى

? مجال التأم
سوزان: لقد قال أنك مندوب مبيعات.

: تقريبا. هل أعيد ملء كأسك? ب
سوزان: هذا يكفى بالنسبة لى.

(ب يصب كأسا لنفسه)
: رانــديـل ولــ هــذه شــركــتى. لـــقــد كــانــوا حــذرين ب
بـالنسـبة لألسـواق فى اخلارج لذا قـمت بحـملة كـاملة
وقـدمت دراسة صـغيـرة وأعـجبـتهم. أعـجـبتـهم كثـيرا.

شروع بالكامل. أوربا. لذا فأنا مسئول عن إنشاء ا
سوزان: هذا يبدو رائعا.

: اســتـمـعى إلى هـذا. ســتـون ألف دوالر فى الـسـنـة ب
راتب أساسى زائـد العـمولـة. وسيـارة مجـانيـة. وعطـلة
سـتـة أسـابـيع سـنـويـا. وشقـة مـن خمـس حـجرات تـطل
عـلى هـايـد بارك اجلـمـيـلة. والـفـتيـات فى لـنـدن! أعنى
حـــدثى وال حـــرج عـن جـــمـــالــهـن. ولن احـــتـــاج إلى أقل

جهد أؤكد لك.
سوزان: ألست متزوجا?

: أجـل. مـنـذ عــشـر سـنــوات. أنـهـا ســيـدة عـظــيـمـة. ب
زيد? أفضل النساء (يحتسى الكأس) أتريدين ا

سوزان: كال فأنا على ما يرام.
أل كأسا لنفسه. وينظر إلى ما تعمله سوزان) (ب 

: ما هذا كله? ب
سوزان: أيعجبك?

: لطيف جدا. لطيف جدا. ب
سوزان: أنى جادة. هل يعجبك حقا?

: بـالتـأكـيد. أنه... مـخـتلف. هـل تعـمـل لـدى أحد ب
صورين? ا

سوزان: أنا مصورة.
: أو! عــــلى الــــلــــعـــــنــــة. إذن هــــذا عــــمــــلـك هه? هل ب

تبيعينه أم هو نوع من الهواية أم ماذا?
ـا أقيم مـعرضا فى سوزان: لـقد بعـت القلـيل منـها. ر
الــشــهــر الــقــادم. هــنـاك شــخـص مـهــتـم بـذلـك. مــجـرد

شىء محلى... إذ على أن أبدأ فى مكان ما.
ـا من الـطـابق الـثانى) مـاذا يـحـدث (صـوت بول وكـإ

هنا?
: هى! أيها الفتى... ب
سوزان: هاى يا حبيبى.

: انزل إلى هنا. ب
بول: (من اخلارج) سوف انزل حاال.

ســوزان: (صــمت قــصــيــر) اســـمـع لك تـــهـــانــــئى عـــلى
الوظيفة.

: شـكــرا. اشـكــرك جـدا. وهــا أنـا أشــيـر بـاصــابـعى ب
لــدرء احلــســـد عن مــعــروضــاتـك. ال أحــد يــدرى كــيف
يـــأتى الــــنـــجـــاح. إلـــيك مــــثال ذلك الـــفــــيـــلم الـــذى كـــان
ـتكـسرة. ما مـعروضـا منذ عـام عن ركـوب األمواج ا
هو إال شخص ذهب والـتقط صورا عن ركوب األمواج
ـتكسرة مجـرد أناس يركبـون األمواج على الشاطئ. ا

اللعنة! لقد حقق له هذا الفيلم ثروة. ال أحد يدرى.
(بول يدخل من البوابة)

. بول: هاى ب
: هى! أيها الرجل أتيت كى آراك. ب

(يقفان فى حالة من احلرج)
ــكـنك بــالـكـاد أن تــنـال الـقــلـيل من الــشـامـبــانـيـا  : ب

الدافئة.
(بول يقبل سوزان محييا)

بول: كيف تسير األمور يا حبيبتى?

اريا) (بول يخرج السجائر. ويشعل واحدة 
مــارايـا: ... فــو! جــيك أنت مــقـــرف حــقــا. اقــسم أنى
اعتقد أن هذا الطفل يستعير الفضالت من مكان ما.

إذ أننا ال نطمعه نصف ما يخرج منه.
سوزان: أتريدين احلضور إلى الشالل?

ا مـارايا: هل لكم أن تـنظـروا ريـثمـا أغيـر لـلطـفل.. ر
ــا احلق بــكــمــا يــحــسن بـى أن أضــعه فى الــفـــراش. ر

فيما بعد.
(تخرج مارايا)

بول: هى! سيجارتك.
مـارايـا: أو! شـكــر. يـجب أن أقــلع يــجب عـلى حــقـا أن

. اقلع عن التدخ
ـتنـقل وهى تـأخذ نـفـسا (مـارايـا تـخرج نـحـو البـيت ا

من السيجارة)
بول: هل أنت جاهزة?

سوزان: بالطبع.
بول: أو. كى. لنذهب إذن.

(سوزان تنهص وتصوب الكاميرا إلى مكان ما
بول: سوزان!
سوزان: ماذا?

بول: أريد أن أحتدث.
سوزان: ابق كـما أنت حلـظـة. هيـا! ال تبـد جادًا هـكذا.

سوف نتحدث عند الشالل.
(سوزان تلتقط بعض اللقطات)

سوزان: أو. كى. هيا نذهب.
(تخرج)

سوزان: ألن تأتى?
(بول ينظر وراءها ثم يتبعها. ستار)

شهد الثالث ا
ـكون 1973. الـفـنـاء اخللـفى من مـنـزل بـول وسـوزان ا
من شــقــة. أرجــوحــة أطــفــال ومــنــضــدة مــنــقــوشــة من
احلـديـد الــلـ ومــقـاعـد مــطـلــيـة بـالــلـون األبـيـض لـكـنه
آخذ فى الـصدأ. وسور مـنخـفض وبوابة. سـوزان تقوم
بتنـظيم صفوف من الـصور الصـغيرة على لـوحة أربعة
نـضدة احلديـدية. هنـاك لوح يسـتند فى ثـمانيـة فوق ا
إلى األرجــوحـــة. وكــاســيت تـــرانــزيــســـتــور عــلى األرض
يـذيع احلـركـة الـثـالـثـة من خـمـاسـيـة شـوبـيـرت. سـوزان
تــعـمل. ثم يـدخل من الــبـوابـة بـ بـومـر 35 سـنــة وهـو
يرتدى حـلة قـطنيـة مخـططة ويـضع السـترة عـلى كتفه
وربـاط عــنـقه غــيـر مــربـوط وفى يــده حـقــيـبــة ورقـيـة.

يتوقف ويراقب للحظة.
: هل أنت سوزان? ب

سوزان: أهال لقد عثرت علينا.
: أو! أجل. أنـك تــعــطـــ أوصــافــا رائـــعــة. لم أضل ب
ـنـزل هل طـريـقى مـطـلـقـا. لـقـد ركـنت الـسـيـارة أمـام ا

هذا سليم?

ــا يـنـبـغى صـغـيــرة الـسن أمـا إذا مــا انـتـظـرت أطـول 
ا حتدث طفرة. من احملتمل أن تكونى أما طيبة. ر

سوزان: ما الذى جعلك تقول ذلك?
مـارايا: لــست أدرى. أنه مـجـرد شـعــور. مـثل مـعـرفـتك

بوجوب تغيير الثدى. (صمت قصير) أتعيشان معا?
ســوزان: يـــفـــتـــرض أنـــنـــا ســـنـــحـــصل عـــلى مـــســـكن فى

بوستون هذا اخلريف.
مارايا: ال يبدو على صوتك أنك واثقة من ذلك.

سـوزان: إذا امـتـلـكـنـا مـنـزال فـسـنـمـتـلك مـنـزال وإذا لم
تلك. تلك فلن 

. مارايا: أدرك ما تعن
(سوزان تنظر إلى مارايا)
مارايا: على ما تنظرين?

سوزان: هل عرفت الكثير من الرجال قبل دوج?
مــارايـا: أو! نــعم الـــكــثــيـــر. حــسن عـــددا مــتـــوســطــا.
قارنـة بالبعض من صديقاتى أكاد لم أعرف اقصد با
ـقـارنــة بـبـعض الـصــديـقـات األخـريـات أحـدًا ولـكـن بـا

فقد عرفت أكثر منهن.
سـوزان: هـل كــان ذلك غــريـــبــا فى الــبـــدايــة? أعــنى أن

تكونى مع رجل واحد?
مـارايـا: حــسن أنى أحب دوج. أعــنى أنه لــيس أيــسـر
شــاب عــشـرة فى الــدنـيــا ولـكـن هـو أيــضـا يــقـول أنى
لـــــــست رائـــــــعــــــة إلـى هــــــذا احلـــــــد. أظن أن هـــــــذه هى

رء إلى األمر. الطريقة التى ينظر بها ا
ســوزان: ولـــكن هـل?... كـــمـــا قـــررنـــا أن نـــحـــصل عـــلى
مــســكن مــعــا حــسن ولــكن حــ فــكــرت فـى األمـر...
لست أدرى تـمـر بـخاطـرك كل تـلك األشـيـاء مثل هل

نحن مستعدان لهذا? هل هذا ما أريده?...
مـارايـا: ادخــلى الـتــجـربــة. مــاذا عـســاك أن تـخــسـرى.

فإذا لم تنجح انفصال.
سوزان: كال ما أعـنيه هـو... كنت اعـتقـد أن هذا كان
يـفـترض أن يـحـدث بـعـد ذلك بـوقت طـويل.. أن يـعيش
اإلنــسـان مع شــخص مــا. أنك تـعــرفـ هــنـاك أشــيـاء
ـكن أن تـفعـليـها فـيما كـن أن تفـعلـيها اآلن وأشـياء 
ـؤكــد أنـهــا من تـلك بــعـد واحلــيـاة مع شــخص مـا مـن ا
األشـياء التى يجب أن تـتم فيما بـعد. لكنى اآلن أحس
بـأنى على مـا يـرام حقـا بالـنـسبـة لـهذا األمـر. أريد أن

أجرب.
مارايا: إذن أخبريه بذلك.

سوزان: لـقـد أخبـرته بـالـفعـل. بعـد خـمس مـرات. وهو
دائـمــا يـقـول «أجل عـظـيم» ثم ال يـفـعل أى شىء بـهـذا
الشأن. أنى أتذكر ذلك األسبوع لقد كنت حتى اترك
بوبة... الصحف حول شقته مـفتوحة على العناوين ا
شقة لإليجار. حقـا. أنك ترين نفسك تفعل هذا وال
تصدق أنها أنت التى تفعل ذلك. كما يحدث اآلن
فنـحن نسـافر فى كل مـكان ونـلتـقى بجـميع أصـدقائه
أتـرين? وجـمـيعـهم يـريـدون معـرفـة إلى مـا ننـتـهى. هذا
مزعـج ألنى لست أدرى. لـست أدرى. كـمـا أنى ال أريد
أن ادفـعه أيـضــا. ذلك أنى دائـمـا مـا أكــره أن يـدفـعـنى
الـنــاس. أعـنى أن هـذا أحـد تـلك األشــيـاء الـتى أحـبـهـا
فى بـول. أنه يــعـرف دائـمـا مـتى يـتـراجع لـكـنه أحـيـانـا
يبـدو غارقـا فى أفكـاره إلى حـد البـرود حتى لـترغـب
فى أن تخنقيه. اللـعنة. اسمعى أنى اجعل األمر يبدو
ـاذا ـا هـو صــفـقـة  كــبـيـرة. أنى لــست أدرى حـتى  كـأ

وضوع. أثرت هذا ا
مـارايـا: ال عـلــيك. اسـمــعى ســوف أخـبــرك بـرأيى فى
سألة. إذا مـا أردت شيئا ما فـاطلبيه. ذلك أن هـذه ا
ـــكن أن يــقع هــو أن الـــرجل يــقــول ال وأنــا أســوأ مــا 
معتـادة على ذلك لـذا فال ضير مـنه. ثم أنه أحيـانا ما

يقول نعم فتشعرين بأنك حقا فى حالة طيبة.
سوزان: ال تقولى أى شىء لبول أو. كى?

. هى! يـا جـيك أنت حتب مـارايا: إن شـفـتى مـغـلـقـتـ
ـكـننى هـذا أليـس كذلك? هـذا لـطـيف نعـم لطـيف. 
دائما أن أعرف متى يكون مستمتعا من الطريقة التى
يـرضع بـها. أنـهـا مضـحكـة حـتى أنهـا أحيـانـا ما تـدير
ـارسـة احلب. أحـيـانـا أشـعـر رأسى. حـقـا. أى أحب 
بـاالكـتـئـاب أفـكر فـى نفـسى «كم سـتـكـون احلـيـاة سـيـئة

دون حب».
(يـسـمع صـوت مـحـرك شـاحـنـة وسـعـال خـارج خـشـبة

سرح) ا
مــارايـا: أجل الــشـــاحــنــة! لـــقــد أداروا الـــشــاحـــنــة يــا
حـبيبتى. قل «أجل الـشاحنة!» أنه غـير مهتم. هل أنت

على ما يرام?
سوزان: بالتأكيد.

(تـعـود إلى إعـداد الـكامـيـرا. وبـول يـعود وهـو يـتـصبب
عرقا)

بـــول: أو. كـى. من ســـــيـــــذهب إلـى الـــــشالل? عـــــلى أن
أرطب جسدى.

مارايا: هل معك سيجارة?
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سرحي جريدة كل ا

> الفنان أحمد راسم
مدير فرقة قصر التذوق
سرحية باإلسكندرية ا
سرح قال ومشرف عام ا
لـ "مسرحنا" إن شهر
رمضان سوف يكون
مختلفا هذا العام فى
قصر التذوق الذى أعد
برنامجا بعنوان ليالى
سرح فى رمضان ا
تعرض خالله عدد من
سرحيات منها "حكى ا
البحر" للمؤلف صالح
السايح.

> دفع ثمن وطنيته  غاليا بعد أن  نفيه  بينما كان بإمكانه أن يجنى الكثير من
نافع الدنيوية الزائلة لو أنه اختار مسايرة األجواء التى كانت تمتلىء بالنفاق ا
والتدليس.
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ió¡°ûŸG AGOC’G ≈dEG iƒ¨∏dG AGOC’G øe
اخملـــرج أحــــمـــد عـــبـــد اجلـــلـــيل أدرك أن دوره
يـنـشـأ من منـاطق بـيـنيـة مـلـتبـسـة وأن جناحه
يـتوقف على التـوفيق ب حـضورين مزدوج
لــــــــعـــــــــرضه احلـــــــــضــــــــور األول نــــــــابـع مـن فن
األوبريت ذاته بـوصـفه شـكالً جمـالـيًا يـنـطوى
عــــلـى حــــوار درامى غــــنــــائـى وحــــضــــور ثــــانى
ــــنـــظـــور مـــرجــــعى الخـــتالف األداء يـــرتـــبط 
الـتــراثى وأداء األوبـريت لـشـخـصـيـة شـهـرزاد.
وفى حـــــالــــة مــــراعـــــاته لـــــهــــذين احلـــــضــــورين
يكتـسب عرضه خصـوصية مـعينـة. لذلك قام
ــــســــرحـى إلي فــــضــــاء بــــتــــحــــويـل الــــفــــضــــاء ا
أسـطــورى حلـكــايـة شــهــرزاد فى ظل مـعــاجلـة
ــتـــداولــة ـــعــاجلـــة األســطـــوريـــة ا تــبـــعـــد عن ا
ـــلــــكى بــــفــــضـــاءاته ُــــشـــكــــلــــة فى الـــقــــصــــر ا ا
ـتفـرج ومحـاولة عـهودة من قـبل ا الـتقـليـديـة ا
إضــفــاء بــعــداً آخـــر مــعــاصــراً حـــتى يــجــتــذب
اجلـــــمــــهـــــور إلى ســـــيـــــاقه عـــــرضـه. فــــســـــاهم
ـنـعم مـبارك الـديـكـور الـذى صـمـمه د. عـبـد ا
فى تشكيل مشهدية بصرية بواسطة خلفيات
مــسـرحــيــة مـكــونــة من خــمـســة مــنـاظــر تــمـثل
ــعـركـة أمـكـنــة احلـدث الــدرامى مـثل ســاحـة ا
ومقصـورة القصـر وبهو القـصر ومنـزل زعبلة
فى وحدة تشكيلية تنبع من أسلوب (البالنش
بـاك) فى إطــار أسـلـوب يـبـتـعــد عن الـتـصـمـيم
المح الــــتـــجـــريـــديـــة الـــواقـــعى وأقـــرب إلـى ا
ـرجـعـية ساهم فـى جعل األوبـريت ال يـخـضع 
ـــعـــالـم كـــمـــا أن ألـــوانـــهـــا زمــــنـــيـــة واضـــحـــة ا
تـناسقة ساهمت في عدم إحساس الزاهية ا
ـتـفـرج بـغـرابـتـهـا وقـد أعـطى هـذا الـتـصمـيم ا
ـتـفــرج الـسـؤال بـعــدًا مـهـمــا وهـو عـدم إثــارة ا
ــقـدمــة فى الــتــقـلــيــدى عن عالقــة شــهــرزاد ا
األوبــــريت بــــشــــهــــرزاد األســـطــــورة فــــأعــــطى
ــيــزة خــاصــة الــديــكــور لألوبــريت مالمــحــاً 
ومـرونـة فى إعـطاء اخملـرج فـرصـة فى تـنـفـيذ

سرحية. احلركة ا
سـاعــد فى خـطــاب مـشــهـدى يــتـكـون مـن حـالـة
ــفـارقــات الـدرامــيـة درامــيــة نـابــعـة من بــعض ا
ـــؤديــ الـــكــومـــيـــديـــة تـــعـــتــمـــد عـــلى حـــضـــور ا
اسـتطـاعوا حتـقيق الـتواصل مع اجلـمهـور عبر
وقف والـكوميديا اللفظية من خالل كوميديا ا
ــاط كــومــيـديــا تــعــتــمــد عــلى مــهــارات فــنــيـة أ
جتـمع ب الـغـناء والـتمـثـيل خاصـة شـخصـيات
الـسـينـجـأ دار وقـمع الـدولة والـوزيـر. وتـوظيف
ــطــربــة كــامــيــلــيـا الــتـى قــامت بــدور شــهـرزاد ا
كــمــمــثـلــة وحــاولت دفع إمــكــانـاتــهــا الــتـعــبــيــريـة
لـتــوضح حـاالت الــتـبــاين بـ الــغـنــاء والـتـمــثـيل
ولـكن لم تـكن حـاالتـهـا الـتـمـثـيـلـيـة بـنـفس تـمـيـز

حاالتها التطربية.
ولـــــكن كـــــان مــــــأزق الـــــعـــــرض احلـــــقـــــيـــــقـى فى
ـوزع على وسـيقـية الـتى قام بـها ا التـوزيعـات ا
رحـــــال ألنــــهـــــا افــــتـــــقــــدت الـــــتـــــنــــوع فى اآلالت
لل ـوسيـقـيـة أثـناء تـنـفـيذهـا فـحـدث بـعض ا ا
فـى الـــــعــــــرض ألنـــــهــــــا لم تــــــراع الـــــتــــــبـــــايـن فى
الــلـحــظــات الــدرامــيـة واحلــاالت الــغــنــائــيـة من
حـــاالت فــرديـــة أو دويــتـــوهــات أو ريـــســتـــاتــيف

تعة الكاملة. لتحقيق ا
فى الــنــهــايــة جتــربــة حتــسب لــعــنــاصــر الــعــمل
الــفــنى ومـــخــرجــة أحــمــد عــبــد اجلــلــيل الــذين
اســتــطــاعــوا جــمــيــعــا تــقــد حــالــة مــســرحــيـة

متناغمة. 

إلي رتـبـة قـائـد اجلـيش ويـثـيـر إعـجـاب شـهـرزاد
ؤمـرات التى ـلكـة وتبـدأ ا بزعـبلـة غيـرة أعوان ا
ـفــارقـات الــدرامـيـة تــنـشــأ عـبــر مـجــمـوعــة من ا
إلزاحته عن طريـقهم. وتصل هذه األحداث إلى
مداها ح حتاول اإليقاع به فى حبها ويرفض

حلبه ألحدى وصيفاتها.
ـالحظ أن األوبــــريـت وقع فى مـــــنــــطــــقــــة من ا
بـيـنــيـة خــرى تـنـشــأ مـســافـة داللـيــة أو مـنــطـقـة
ـرجعـيـة للـمادة ملـتـبسـة نـاجمـة عن الـوظـيفـة ا
ــــرتـــــبط األســـــطــــوريـــــة وهى األداء الـــــتــــراثـى ا
بــشـخــصـيــة شـهــرزاد كـمـا فـى ألف لـيــلـة ولــيـلـة
ـــرتــــبـــطـــة ــــتـــفــــرج وا والــــراســـخــــة فى ذاكـــرة ا
بـــالـــبـــطـــلـــة الـــبـــارعـــة فى حـــبك الـــقص ونـــسج
احلكايـات اخلياليـة والتى تعـطى للسلـطة بعدًا
أسطـوريًـا. وأداء األوبريت الـتى جـعـلهـا تـرتبط
بـفكرة الغوايـة والتى أعطت للسـلطة بعدًا آخر

رأة وأنوثتها. مرتبطًا بجمال ا
:ió¡°ûŸG AGOC’G

ــــســــرحـى نـــكــــتــــشف أن من خـالل الــــعـــرض ا

وسيقية نطوق يـتضافر مع اللغـة ا الـلغوى ا
لـيــشـكـال مـعًــا مـادة ســيـنــمــائـيــة (عالمـاتــيـة)
تـعـطى ثـراءً فـنـيًــا لـفن األوبـريت ألنه يـصـهـر
كال الفنـي األدائـي فى صيـغة فنـية جتعل
احلـوار الـدرامى واحلــوار الـغـنـائى فى حـالـة
رجـو منه هو تناغم وتـآزر لتـحقيق الـهدف ا
إدخـــــال الـــــســــــرور والـــــبـــــهـــــجــــــة فى نـــــفـــــوس
ـتفرج عبـر لغة فنية مـركبة. لذلك يدور ا
أوبــريـت شــهــرزاد فى شــكـل درامى/ غــنــائى
بـسيط يـنبنى عـلى عقـدة رومانـسيـة واضحة
ــعـالم تــنـتــهى بـنــهـايــات سـعــيـدة بـعــيـدة عن ا
ــتــداولــة الــتى ــتــعــارف عــلــيــهــا وا الــدرامــا ا
حتـتــوى عـلى عـقـد دراسـيـة تـهـدف إلى إثـارة

تفرج. عواطف ا
ـنـحى هــو صـلب مــوضـوع األوبـريت كـان هــذا ا
الـذى دار حـول شـخصـيـة األمـيـرة شـهـرزاد التى
تـدخل احلـرب بــجـيش مـكـون من مــجـمـوعـة من
ـصـرى ـرتـزقــة عـلى رأســهم اجلـنــدى زعـبــله ا ا
وتعجـب به وترقيه فى رتـبة الـعسكـر حتى يصل

فارقات  خطاب مشهدى يعتمد على ا
الدرامية الكوميدية

ـر بها فن ـنعـطفات احلـدية التى  يبدو أن ا
ــصــر جـعــلت ــســرح فى اآلوانــة الــراهــنــة  ا
اجلــمـــهــور يـــهـــرب مــنه لـــعـــوامل كــثـــيـــرة لــعل
ـــســرحـــيـــة الــتى أهــمـــهـــا فــقـــدان األشــكـــال ا
اعــتـاد بـريـقــهـا وخـفــوت دهـشـتـهــا الـتى تـولـد
ـصــحـوبـة بــالـفـكـر. لــذلك أجـبـر هـذا ــتـعـة ا ا
ــبــدعـ عــلى هــجـرة الـوضع الــراهن بــعض ا
الـصـيغ الـفـنـيـة الـتـقـلـيـديـة والـبـحث عن صـيغ
فــــنـــيـــة تـــعـــيـــد تـــأســـيـس حـــضـــوره من جـــديـــد
ــنــاحـى لــتــحـــقــيق ذلك واخــتــلـــفت الــســبـل وا
فـالــبــعض جلــأ إلى اسـتــخــدام تـقــنــيـات فــنــيـة
جــديــدة والــبــعض اآلخــر جلــأ إلى اســتــلــهــام
أشــكــال فــرجـويــة تــنـتــمى إلى الــتــراث إلعـادة
إحـيــائـهــا. واشـتــرك الـفــريـقـان فـى أن جـوهـر
سرح يـتأسس موقعه على أنه فن أدائى فن ا
فى األســــاس يـــولـــد فى اآلن - هــــنـــا من أجل

بناء عقد ضمنى جديد مع اجلمهور.
لــعـل اخملـــرج أحـــمــد عـــبـــد اجلـــلـــيل حـــاول فى
سرحى األخير الفائز بأفضل عرض عرضه ا
وإخـراج فى مـهـرجـان الـفـرق الـقـومـيـة بـالـفـيـوم
ـسرحى تـقد شـكل فنى يـنـتمى إلى الـتراث ا
ـصـرى فى مـغـامـرة فـنـيـة حتـسب له الـغـنـائى ا
ه. لــكـنه سـواء فى جنــاحه أو فــشـله فى تــقـد
جنح إلي حـد كبيـر فى تقد أوبـريت شهرزاد
الــذى ألـــفه عـــزيــز عـــيــد وكـــتب أشـــعــاره بـــيــرم
الـتونـسى وحلنه سـيد درويش فى عام 1921
الـذي أعــاد إحـيـاء شــكل اًفـنـيــاً اكـتـسب جـدارة
ـتــفــرج وأنه مـن األشــكـال الــوجـود فـى ذاكــرة ا
ـسرحـية مع الفـنيـة التى تـولـدت من السـاحة ا
بـدع فى مراعـاة أن تقـد األوبريت يـضع ا
مأزق يـنشـأ من وضـعيـته التى تـقع فى مـنطـقة
بــيــنــيه لـو جــاز لــنــا الـتــعــبــيـر تــنــتــمى إلى فــنـ
ــيــز وخـــاص به فــهــو أدائـــيــ لــكـل فن أداء 
يـــنــتـــمى إلـى األوبـــرا فى اعـــتـــمــاده عـــلى األداء
وسيـقى لكنه يـتجاوز قـواعدها الـصارمة فى ا
ـقــتـضــيـات احلـوارات الــغـنــائـيـة بــنـائـهــا طـبــقًـا 
ــــكن الـــقــــول إن األوبـــريـت شـــكل وبــــاألحـــرى 
شعـبـى لفـن األوبرا. ويـنـتـمى األوبـريت إلى فن
ــســرح الــذي يـعــتــمــد فى صــنــاعـتـه عـلـى بـنى ا
دراسـية حتتوى عـلى عدد من العالقات الـفنية
تـــؤسس طــرائق مـــعــيــنـــة لــبــنـــاء الــشــخـــصــيــات

الدرامية.
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ـــوقع الــبـــيــنى الــذي يـــتــأسس عـــلــيه فن إن ا
ـوسـيــقى يـجـعل األوبــريت بـ الـدرامـى / ا
الــلـــغـــة الــدراســـيـــة الــتـى يــشـــكـــلــهـــا األســاس

 األوبريت
أعطى للسلطة
بعد آخر
يرتبط 
رأة بجمال ا

محمد سمير اخلطيب
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بول: أو. كى.
ـتحـرك ومـعه ثالث زجـاجات ـنـزل ا (يـخرج دوج من ا

من البيرة)
دوج: تريـد ماريـا أن تـعرف الـغذاء سـيـكون هـنا أم فى

اجلناح الغربى?
بول: هنا فى اخلارج اجلو لطيف.

دوج: هل قطعت حديثكما?
بول: ال ال.

دوج: (يـصيح) هـنــا فى اخلـارج. واسـرعى إذ عـلى أن
أحصل على البطارية للعربة.

ـســرح صـائـحـة) سـيــكـون مـاريــا: (من خـارج خـشــبـة ا
حاضرا ح يكون جاهزا.

ـــــــــرأة إذا لـم حتــــــــــسن دوج: ســــــــــوف اضـــــــــرب هــــــــــذه ا
التصرف.

(دوج يجلس إلى جانب بول)
نزل? بول: كيف لم تنته من ذلك ا

(تــتــراجـع ســوزان إلى الــوراء وفى فــمــهــا الــتــفــاحــة
ـنـاظـر وتـلــتـقط صـورا لـبـول ودوج مــعـا ودوج يـأتى 

مضحكة)
سـوزان: هـيـا! اســتـرخـوا أريـد أن الــتـقط صــورا لـكـمـا

معا. فقط تصرفا بشكل طبيعى.
دوج: (فى وضع سىء) أنى مــحـــشـــور. ال أســتـــطــيع أن

احترك.
سوزان: دوج.

(دوج يسترخى)
سوزان: أو. كى. واآلن اقترب قليال.

دوج: (دوج يقترب) لكن ال تبد أى من جديد.
تـحـرك وحتمل الـطفل فى نـزل ا (تدخـل ماريـا من ا
أحد ذراعـيها وهى تسند طـبقًا به ساندويـتشات باليد

الطليقة. ترى ما يحدث فتتوقف وحتدث الطفل)
مـاريا: انـظر يـا حبـيـبى أنهم يـلـتقـطـون الصـور أترى?
أن ذلك الــشىء الــذى تــمــسك به يــصــدر صــوتــا وهـذا
يـحـدث صــورة ثم يـكــون لـديك شىء تــنـظـر إلــيه حـتى

كنك أن تتذكر كيف كان احلال. هل  التصوير?
سوزان: أجل.

(سـوزان حتـمـل الـكـامــيـرا عــلى كـتـفــهـا ومــاريـا تـضع
الطبق)

ماريا: أو! كى. إلى الطعام أيتها الفرقة.
(الطفل يبكى. ماريا تكشف عن صدرها كى ترضعه)

كان? سوزان: كم دفعتما ثمنا لهذا ا
سـاحة إحـدى عشر اكـر. وتصل دوج: خـمسـة عشـر. ا
إلى مـحـجر الـصـخـرة الـزرقـاء ثم تتـجه نـحـو الـغـابات.
سوف تـصـبح قيـمتـها نـحو سـت أو سـبعـ ح يـبنى
البـيت. ثم علـيك حسـاب التـضخم. أنـكمـا تبحـثان عن

شىء ما.
كان جميل هنا. سوزان: كنت فقط أتساءل. إن ا

دوج: اسـمعـا هـناك مـكان سـيـعرض قـريـبا وال يـعرف
أحـد شــيـئــا عـنه حــتى اآلن أنـهــا أرض تـابــعـة لــلـواليـة
عــلى ثالث نــواصى بــحــيث ال يــســتــطــيع أحــد الــبــنـاء.
ســــوف اســــتــــكــــشف ذلك مـن أجــــلـــكــــمــــا إذا كــــان ذلك
يــهــمـكــمــا. ســوف يـكــون رائــعــا إذا مـا انــتــقــلـتــمــا هــنـا.

أتريدان منى أن استكشف األمر?
مـاريــا: (حتــدث الــطـفل) أو! أنك تــعـــضــنـى بــقــوة. ال
ـا يجعل نى فـأتوتر  يجب أن تـفعل ذلك ألن هذا يـؤ
اللـ يتوقـف عن التـدفق فتـصبح أكـثر غـضبـا. ونكون

فى دائرة مفرغة.
دوج: أتريدان أن استكشف لكما هذه األرض?

بول: (لسوزان) ما رأيك فى هذا?
سوزان: لست أدرى. أتريد أنت ذلك?

بول: أتريدين أنت?
سوزان: أنا التى سألت أوال.

بول: (موجها كالمه لدوج) بالطبع. لم ال?
دوج: الـلعنة وهو كذلك اعـتبر نفسك حـصلت عليها.
ساء. أو! على أن أحضر هذه البطارية. سأبدأ هذا ا
دينة? (ال أحد يتحرك) يا (ينهض) من سيأتى إلى ا

لست أدرى إذا كان لدى مكان لكم جميعا.
بول: نحن ذاهبان إلى الشالل.

دوج: الشالل أجل. كلنا نـعلم ما يحدث عند الشالل
هــو! هـو!. ومــاذا عـنك يــا مـارسـى أتـريــدين أن تـأتى

دينة? إلى ا
ـكـنك أن حتـضـر لى مـارايا: لـدى بـعض الـعــمل. هل 
. أنى أحـاول اإلقـالل مـنـهـا بـعض الــسـجـائــر? عـلـبــتـ
طــوال األســبـوع. فــهم يــقــولــون أن طــعـمــهــا يــظــهـر فى
الـــلـــ غـــيـــر أنـى اعـــتـــقـــد أن هـــذا مـــحض هـــراء. أن
طـعمهـا ال يظهـر أليس هذا صـحيـحًا يا حـبيبى? كال

بالطبع ال.
دوج: (لــبـول) ســـاعـــدنى فى انـــطالق الـــســيـــارة أســفل

التل.
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مدرسة.

بول: فيالديلفيا. حيث كتبت إلى فى ذلك الوقت.
دوج: أو! أجل. كيف أغلقت ماذا حدث?

بـول: كـمـا تـعــرف لـقـد كـانت واحــدة من تـلك األمـاكن
التجـريبية تـطوير الشـخصيـة من الداخل هذا الكالم
الــــفــــارغ. عـــــلى أى حــــال البــــد أن اآلبــــاء قــــد صــــاروا
درسة أفلست متعقل أو شىء من هذا القبيل ألن ا
فى مــنـتــصـف الـطــريق أثــنــاء الــعــام فــكــان عــلـيــهم أن
يـغـلـقـوهـا. وأصبـحت بال عـمل ولـيس لـدى مـا أعـمله
ثم ركـــبت حــافــلــة إلـى بــوســتــون كى اســتـــكــشف بــعض

االمكانيات وكانت هى فى احلافلة.
دوج: هل تهزل?

بول: أقسم أن هذا حدث. لم أستطع تصديق ذلك.
دوج: ولم تـكن حـتى تـعـلم أنهـا قـد عـادت إلى أمـريـكا?
هــــذا عـــجــــيب حــــقـــا. أعــــنى أن هــــذا يـــدخـل فى بـــاب

حكايات العفاريت.
بـول: حــسن فى احلـقــيــقـة لــقـد أغــفـلت اجلــزء الـذى
اتصلت فـيه بأسرتهـا فى دينفـار واكتشفت أنـها تعيش

فى بوستون.
دوج: أيها الشيطان الصغير.

بـول: أعـنى أنى لم أكن مـتــأكـدا من أنى سـوف أحـاول
الــبـحث عـنــهـا أو شىء من ذلك. فى الــواقع كـان لـدى
موضـوع صغـير يـحدث فى فـيالديـلفـيا. ولم أكن واثـقا

حتى من أنى أريد أن أذهب من هناك.
دوج: اسمع.
بول: مااذ?

دوج: أنـها ذكـية حـقا. أنى مـعجب بـها. حـقا. وأريد أن
أعــود إلى اجلـزء الـذى مـارست فـيـه احلب مـعـهـا عـلى

الشاطئ. كما أريد ساندويتش أتريد ساندويتش?
بول: إن هذا البيت لن يبنى أبدا.

دوج: الــلـــعــنـــة عــلـى هــذا الـــبــيـت يــا رجل أنـى جــائع.
(ينادى) ماريا!

تنقل) (تظهر ماريا فى النافذة اخللفية للمنزل ا
ماريا: ماذا تريد?

دوج: ماذا لدينا لألكل? نحن جائعون.
ماريا: الطعام ليس جاهزا بعد.

دوج: وماذا عن زجاجت من البيرة?
مـاريا: احـصل عـلـيـهـمـا بــنـفـسك فـأنـا ال أعـمل نـادلـة

لديك.
دوج: لن ابنى بيتك.

(ماريا تسحب رأسها)
دوج: أتريد بيرة?

بول: بالتأكيد.
تـنـقل فـيـمـر بـسوزان وهى ـنـزل ا (دوج يـتـجه نـحـو ا

تخرج وعلى كتفها آلة تصوير. وتأكل تفاحة)
دوج: أتريدين بيرة يا عزيزتى?

سوزان: سيكون النداء جاهزا بعد دقيقة.
دوج: ها هو دوج البائس مرة أخرى يدمر شهيته.

تنقل. تتجه سوزان نحول بول) نزل ا (يدخل دوج ا
سوزان:  كيف تسير األمور?

بول: ببطء شديد.
سـوزان: لـقــد أخــبـرتــنى مــاريــا عن ذلك الــشالل الـذى
ـكن لــلـمـرء أن يـذهب إلــيه لـلـسـبـاحــة. أنه عـلى بـعـد

ميل واحد فقط. أتريد الذهاب بعد تناول الغداء?
بول: تعالى هنا.

سوزان: ماذا?
بول: أريد أن أذهب اآلن

سوزان: بل تريد أن تذهب بعد الغداء.
بول: بالطبع.

سوزان: اجلو لطيف هنا.
بول: أحتبينهما?

سوزان: أجل مـاريا مـزعجـة قلـيالً بهـذا الطفـل لكنى
أحبهما.

بول: هل أنت بخير?
سوزان: بالطبع.

بول: لست أدرى. يبدو أن بك شيئًا ما.
سوزان: أنا دائما ما يبدو أن بى شيئًا ما.

بـول: هل يـفـتـرض أن ادع هذا األمـر? هل يـفـترض أال
اضغط عليك?

سوزان: إنى بخير حقا يا حبيبى.
بول: وهو كـذلك. كل ما هنـالك أنى أحيـانا أكـون غير

ا تشعرين به. متأكد 
سوزان: ال تهتم بهذا.

بـول: بـعـبـارة أخــرى هـنـاك شىء مــا يـشـغــلك لـكـنك ال
حتب التحدث عنه اآلن?

ســوزان: ال شىء هـــنـــاك حـــقـــا. أنـى بـــخـــيـــر. لـــنـــغـــيــر
وضوع. ا

بول: وهو كذلك.
سوزان: سنتحدث عنه فيما بعد.

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

(بول ودوج يخرجان)
سوزان: أيضايقك أن التقط القليل من الصور?

مارايا: كال سيكون هذا رائعا.
سوزان: ابق هكذا. ال تهتمى بأى شىء.

(سوزان تلتقط الصور)
مـارايا: هى! أنى مـعـجـبـة بـذلك الـشىء الـذى أعـطـيته

لنا والذى يظهر فيه ذلك الرجل وهو يرقص.
سوزان: نعم. لـقـد اشتـريـتهـا من الـتـبت. أنه رسم على

اخلشب مطبوع على احلرير.
مـــارايــا: هل اشــــتـــريـت الـــكــــثــــيــــر مـــنــــهــــا? أراهن أنك

تستطيع بيعها.
سـوزان: هــذا هــو مـا فــعــلت. لــقــد بــعت مــا يـقــرب من
مــائــة مــنـهــا. فى الــتــبت كل واحــدة ال تــكــلف أكــثـر من

دوالر. 
مــارايـا: وكم حتـــصــلــ ثــمــنـــا لــهــا إذا كــان ســؤالى ال

يضايقك?
سوزان: خمسة وعشرين. 

مارايا: مبلغ كبير.
ســوزان: أجل وبـــهـــذه الـــطــريـــقـــة حـــصــلـت عــلـى هــذه
ــال. امـــســكى الــكـــامــيـــرا. لــقــد أنـــفــقت الـــكــثــيـــر من ا

الطفل نعم هكذا هذا لطيف.
ـلــعــون أنك تــصـبح مــتــعـبــا هــيـا. مـارايـا: واو! أيــهــا ا

اثبت. أنها تلتطق صورة لنا.
سوزان: لم ال جترب الناحية األخرى?

مارايا: أى ناحية أخرى? أو!
(مارايا تعطى جيك الناحية األخرى من ثديها)
مارايا: هل حتمل التصوير على محمل اجلد?

سوزان: أو! لست أدرى. أنى استمتع به.
مـارايا: الـسـبب فـى سـؤالى هـو أنك تـلـتـقـطـ الـكـثـيـر
من الــصــور. هـذا أفــضل كــثــيــرا. أنه ال يــعض. أنى ال
أطـيق االنتـظـار حتى يـسـتطـيع أن يـتكـلم. وهـذا مزعج
ألن لـديه الــكـثـيــر من األمـور داخل عــقـله أســتـطـيع أن
أرى أنه يـفـكـر فـى الـكـثـيـر من األشـيـاء فى الـكـثـيـر من
ـرء ال يـســتـطــيع أن يـسـأله عــنـهـا. األحــيـان غـيــر أن ا

وهذا محبط. حقا. هل ستنجب أطفاال?
سـوزان: من احملــتـمل أن يــحــدث هــذا يـومــا مــا. لـست

أدرى.
مـارايـا: يــجب أن يـكـون لـك أطـفـال بــسـرعـة مع ذلك.
ذلك أنـهم يكونون أكثـر صحة ح تنجـبيهم وأنت بعد
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سرحي جريدة كل ا

زيد من وضوع ما يزال يحتاج إلى ا  > إن تراث يعقوب صنوع يدعو إلى احليرة وإن ا
تخصصة لبيان تاريخية مسرح يعقوب صنوع فى مصر وأثره فى حركة الدراسات والكتب ا

صرى والعربى. سرح ا ا
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سرحي جريدة كل ا

> أرسله أحمد يكن لدراسة الفنون واألدب فى إيطاليا على نفقته و ذلك عام 1853
و عاد فى العام  1855 ليعمل  كمدرسًا ألبناء اخلديوى بالقصر حيث كان يدرس
وسيقى. لهم اللغات والعلوم األوروبية والتصوير وا

18
شهد الثانى ا

1971. دوج وماريا فى الفـناء. الوقت ظهر. فى أحد
ـا ـسـرح فى مـؤخـرة لـوح خـشـبى  جـانـبى في شـبـة ا
تــغـــطى به األســـقف يـــغــطـى عــربـــة تــســـتــخـــدم كـــبــيت
مـتـحرك عـلى حـطـام من األسـمـنت. بـعض األلـواح قد
ـكنـنا أن نـرى مـعدنـا مـطالً حتت البـناء. تـساقـطت و
ـــؤخــــرة. فى اجلـــانـب اآلخـــر من هـــنــــاك نـــافــــذة فى ا
ـــنــزل. وبــعض ــســـرح هــنــاك هـــيــكل كـــامل تــقـــريــبــا  ا
ــــعـــدات إلـى آخــــره. نــــرى دوج وبـــول عــــاريــــ حــــتى ا

الوسط يعمالن فى هيكل البناء.
دوج: اســـمع يـــا رجـل لـــقـــد كـــنت هـــنـــاك لـــيـــست بك
حـاجة ألن تخبـرنى عن ذلك الشخص. حـ اكتشفت
أن مــاريـا حـامل اسـتـشــطت غـضـبـاً. ذلك أن كل شىء
ـــــا فـى ذلك دوفـــــوس أغـــــضـــــبـــــنـى أعـــــنى كـل شىء. 

الكلب. بل حتى النظر إلى الزهور.
بول: حسن أن ما كنت...

ــرات كــانت الــســمـــاء تــمــطــر وكــنت دوج: فى إحـــدى ا
ــنـزل مـن حـمــام الــســبــاحــة ذاك وأخـذت ذاهــبًــا إلى ا
ـطـر يـذكـرنى بـبطن مـاريـا الـكـبـيرة. أفـكر واو! هـذا ا
ــاذا. وقــبـل أن أعــرف مــاذا كـــنت أفــعل وال تـــســألــنـى 
ـطر وقـد انـسابت الـرغـبة فى هنـاك كـنت أقف فى ا
ــا أنـا حتت ـاء يــنــزل من جــسـدى وكــأ كل كــيــانى وا
الـدش أو شىء كهذا لـست أدرى. فمر هـذا الشخص
ـتأنق بـسيـارته بجانـبى غيـر أنى لم أعبـأ. إذ لم يكن ا
كن أن يـجعلنى أتوقف. فسار فى الطريق هناك ما 
مـا يقرب من خمـس ياردة ثم داس فـرامل السيارة
ح رآنى فجأة. كنت كما قلت لك اشتعل بالرغبة.

سألة هى... بول: لكن ا
ــا أكــون قـد صــرت مــزعــجـا من دوج: لــست أدرى. ر
دة الـتى عـشـتهـا هـنا. لـست أقـول إنى سـأعود طـول ا
ـــديــــنــــة لـــكـن مع ذلك... أجـل الـــلــــعــــنـــة! لــــقـــد إلـى ا
قـاطــعـتك مـرة أخـرى. أقـول لك لــقـد صـرت مـزعـجـا.
لـقد حضر سيسـكو هنا منذ أسـبوع وقضى يوم

ولم أســتـطـع أن أكف عن الــكالم. إذ ال أحـد يــتــحـدث
هنا. كيف أبدو?
بول: ماذا تعنى?

دوج: أعـنى منـذ آخر مـرة رأيتـنى فيـها. هل أبـدو أكثر
ازعاجا?

بول: كال.
دوج: أنك أكثر ازعاجا.

بول: ماذا تعنى?
دوج: لـست أدرى. إذن كــنت تــسـيــر عـلى الــشـاطئ فى

بالى ثم رأيت تلك الكتكوتة أليس كذلك?
بـول: بـدأنـا نـتـحـدث وشـعـرت بـإحـساس لـطـيـف جدا.
أعــنى أنـه بــعــد قـــضــاء عــامـــ فى أفــريــقـــيــا كــان من

اللطيف أن أحتدث مع شخص ما مرة أخرى...
دوج: ثم هـمست فى أذنيها وقـضيت وقتا لطـيفا معها

على الشاطئ.
بــول: دوجالس أن لـــديك عـــقال قـــذرا وأنت تـــعــرف

ذلك.
دوج: ألم تــنـلـهــا? أتـعـنى أنـى كـنت اسـتــمع إلى كل هـذا

الكالم الفارغ دون طائل?
بــول: أنت لم تــــكن تــــصــــغى بـل كـــنـت تـــتــــكـــلـم طـــوال

الوقت.
دوج: أو. كى لـديك خـمس دقائق حـتى تصل إلى ذروة

احلكاية وإال فسوف أتركك وأذهب لتناول الغداء.
بول: أتريد أن تستمع إلى هذا أم ال?

دوج: هى! أيها الرجل لقد تقربت إليك هه?
كن أن تقول ذلك. بول: أظن أنه 

وضوع جاد هه? دوج: وهذا ما قلته. إذن فإن ا
بول: حسن واآلن. ماذا تريدنى أن أقول?

دوج: أال تعرف ما إذا كان األمر جادًا?
بول: سنرى.

دوج: أو. كى. أنـك تـذهـب إلى الــفــراش لــيال أحــيــانـا
ـارســة احلب قـبل أن وتـرقــد وال حتس بـأنـك تـريــد 

تنام أليس كذلك?
بول: عما تتحدث?

دوج: فقط أجب على سؤالى هل هذا يحدث?
بول: بالتأكيد أحيانا.

دوج: إذن األمـر جاد. وأنت مـارست احلب معـها على
الشاطئ. هى! أنى آسف ماذا حدث?

بول: لقد كنت أحاول أن أقول لك.
دوج: ظــلـلت انـتــظـر حـتى تـصــبح احلـكـايــة مـسـلـيـة. ال
أســتـطــيع حتــمــلك إذا كــنت غــيــر قــادر عــلى أن تـروى

قصة.
درسة... بول: أو. كى. اسمع لقد أغلقت ا

دوج: أى مدرسة...
بول: دوج!

دوج: أى مــــــدرســـــــة? فــــــأنت لـم تــــــذكــــــر أى شـىء عن 

بول: هل معك قلم?
اذا? سوزان: 

ــا ســأراك حــ أعــود بــول: كى آخــذ عــنــوانـك. إذ ر
تحدة. إلى الواليات ا

سوزان: لكنى كنت أظن...?
بول: ال أستطـيع. أعنى أجل بـالتأكـيد أستـطيع. كان
ـمكن. لكنى ال أسـتطيع هذا سـخيف. انظرى ما من ا
. مـجــمـوعـة من احلــكـايـات حـصــلت عـلـيـه بـعـد عــامـ
وتـذكرة عودة. عـلى أن أفعل شيـئا اآلن. أريد أن أصل

إلى شىء ما... شىء ال يتبخر أتفهم ما أعنيه?
سوزان: هى! أو. كى. لست مـضـطرا إلى الـشرح. لـقد

استمتعت بوقت جميل.
بول: نعم.

سـوزان: أتــريـد أن تـعــود إلى الـكــوخ? لـدى قــلم هـنـاك.
كنك اإلقامة الليلة إذا أردت هناك مكان. و

بول: على أن أؤكد رحلة العودة فى الفندق.
سوزان: هل تقيم فى الفندق?

? بول: بعد عام فى أرض النيجل أتمزح
سوزان: هل هنـاك دش? إذ إن الرمل فى كل مكان فى

جسمى.
بول: أتريدين أن تعودى?

سوزان: لو كان هذا مناسبا.
بول: بالتأكيد.

(يتحركان سوزان تتوقف)
سوزان: اللعنة!
بول: ما األمر?

سوزان: ال أسـتطـيع أن أدعـها وحـدهـا. أعنى جـانيس
يـا يـسـوع. أسـمع سـأقـول لك. مـا رأيك فى أن أقـابـلك
فى الفندق غدا. فى وسعـنا استئجار دراجت ونخرج

إلى اجلبال...
بول: سوف أرحل فى الصباح.

ســـــوزان: أو! لـم تـــــــــقل ذلـك. أو. كـى. أنــــــــا فـى دلـــــــــيل
. بـحـرفى آى. نـحن الـعـائـلة تـلـيـفـونـات ديـنـفـار. سـتـيـ

. هذا اسم عائلتى. الوحيدة باسم ست
. بحرفى آى. بول: أو كى. سوزان ست

سوزان: ما هو اسمك األخير?
بول: بومر.

سوزان: بول بومر.
بول: بالضبط.

ا أراك. سوزان: إذن. ر
بول: وهو كذلك. خذى األمر ببساطة.

(بول وسـوزان يـقـفـان حلـظة. يـخـرجـان فى اجتـاه
. تخبو األضواء) معاكس

سوزان: هذا بول.
بول: هاى.

جانيس: هاى. إذا هل ستعودين?
سوزان: جانيس ماذا بك?

جـانيس: كـان هـنـاك شخص مـا يـتـمـشى حـول الـكوخ.
لقد سمعت وقع أقدام. ولم أرد أن أبقى هناك. أعنى

. أن أحد السياح قتل هناك كما تعرف
اضى?  بول: ألم يكن ذلك فى العام ا

كن أن يقع. سألة هى أن هذا  جانيس: ا
بول: اعتقد أنى سمعت أن زوجته قتلته.

جــانــيس: ســـوزان أنــــا ال أريـــد أن أعـــود إلـى هـــنـــاك
ـكان الـلـيـلة. أل ا وحـدى. ذلك أن الـعنـكـبـوت األزرق 
حــاولت أن أرش طــارد الـــبق لــكـــنه يــجـــعل الــســـيــقــان
تـخـرج ويـأخـذ فى الـتـحـرك فى كـل مـكـان. أرجـوك يا
ســوزان أعـلم أن هــذا يــصـيـب بـالــضــجـر وأعــلم أنــنـا
قـررنا أال يـكون هـناك أى الـتزام فى الـرحلة غـير أنى

كان وحدى. ال أريد أن أعود إلى ذلك ا
سوزان: هل فى استـطاعتـنا أن نـتحدث فى ذلك فـيما

بعد?
جــانـيس: أجـل اعــتــقــد أنــنــا يــجب أن نــفــعل ذلك يــا

سوزان.
سوزان: تصبح على خير يا جانيس.

ــــصـــبـــاح (جـــانــــيس تـــســــتـــديــــر كى تــــذهب. تـــســــقط ا
وتصرخ)

جانيس: أو! يا إلهى.
سك (ينـظرون. بـالقـرب منـهم يقف أحـد البـاليـ 

سمكة كبيرة).
سوزان: من هذا?

(يتقدم البالى بابتسامة ويقدم السمكة)
البالى: (يقول شيئا باللغة البالية)

سيح! أنه هو مرة أخرى. جانيس: أيها ا
سوزان: من?

جـانـيس: أنه يــتــتــبــعـنـى طـوال الــنــهــار . لــقــد كـان فى
السوق. ماذا تريد?

البالى: (شىء باللغة البالية)
جـانيس: أنى ال أفهـمك. أنى ال أتـكلم لـغتـكم. أرجوك

ابتعد.
بول: هل هذه السمكة من أجلنا?

البالى: (شىء بالبالية)
بول: هل حتـاول بيع السـمكة? أتـريد نقودا? دوالرات.

دوالرات?
د يـده إلى جـيبه (بول يـتـجه نـحو الـرجل الـبالـى و
بحـثا عـن نقـود. البـالى يتـراجع إلى الوراء. ويـسحب

السمكة منه)
البالى: (شىء  بالبالية)

بول: أو. كى. أو كى! هون عليك األمر.
(يركع البالى أمام جانيس ويعرض السمكة)

البالى: (شىء بالبالية)
جانيس: (فترة صمت) فلنشترى السمكة أو كى?

سـوزان: مـاذا سـنـفعـل بسـمـكـة? نحن حـتى لـيس لـديـنا
مكان لطهيها.

جـانـيس: ســنــشــعل نــارا عــلى الــشـاطـئ أنـا ال أهــتم.
فلنتخلص منه.

بــول: اعــتـــقــد أنى قـــرأت فى مـــكــان مـــا أن أهل بــالى
يــقـدمــون سـمــكـة حـ يــقـعــون فى احلب. أنى اعــتـقـد

جادا أنه يعرض الزواج.
جـانـيس: اسـمـع يـا ســيــدى لـدى مــا يــكـفـى من هـذا.
انهض سوف اشترى سـمكتك أو كى. اشترى. نقود.
ثم تبتعد وتدعنى وشأنى. أتفهمنى? كومبرى? اللعنة.

البالى: (شىء بالبالية)
جانيس: اذهب بعيدا. بعيدا. اذهب بعيدا

سوزان: او جو اوى.
جانيس: خذ.

(جانيس تعطى نقودا للبالى وتأخذ السمكة)
جانيس: واآلن اذهب. اذهب.

(الرجل البالى يتراجع ثم يقف ليراقب)
جانيس: كال. ابتعد تماما. ابتعد من هنا تماما.

(يبتعد الرجل البالى فى جنح الظالم)
بول : لقد ذهب.

ـجرد جـانيس: كال لم يـذهب. أنه يـنتـظـر هـنـاك. و
أن نعود سوف يتبعنا.

سوزان: جانيس أرجو أن تخففى األمر على نفسك.
جانيس: أقول لك لقد ظل يتبعنى طوال النهار.
سوزان: وهو كذلك. وهو كذلك. لقد ذهب اآلن.

جانيس: هل ستعودين?
سوزان: أجل سوف أعود. بعد بضع دقائق.

ــرء من هم جــانـيس: من الـــرائع حــقــا أن يـــكــتــشـف ا
أصدقاؤه. (تخرج)

بول: تصبح على خير..
سـوزان: أو! لــقــد جــنت. أعـــنى أنى كــنت أعــرف أنــهــا
ــكن أن تـكــون مـزعــجـة أحــيـانـا لــكن هـذا ســخـيف.

ؤكد أن هذه الرحلة غلطة. هذه غلطة. من ا
بول: يبدو أنها على ما يرام.

ســوزان: لـــيـس عـــلـــيك أن تــــســـافـــر مـــعـــهــــا. هل مـــعك
سيجارة أخرى?

(بول يشعل لها سيجارة)
سوزان: كـنت أشعـر بـأنى مسـتـمتـعـة حقـا. هل كـان ما

قلته عن السمكة حقيقيًا?
بول: كال.

سوزان: (تضحك) إنى معجبة بك.
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بول: لدى ذلك العمل الذى حدثتك عنه.
سوزان: إنك لم تبد شديد احلماس له.

ـسـألـة. أنى بـول: لـست مــتـحـمـسـا. لـيــست هـذه هى ا
مفلس.

ــكــنك أن سـوزان: إن الــســفــر ال يــكــلف أى شىء. إذ 
تعيش بال شىء إذا ما أحسنت التدبير.

بول: أجل أظن ذلك.
دخرات. سوزان: ولدى قليل من ا

بول: ال أستطيع أن أفعل ذلك.
سوزان: ولم ال? أعـنى حسن وهـو كـذلك. هـذا يرجع

لك.
ـــــســــــألـــــة كــــــذلك? نــــــعم أظـن ذلك. كـــــان بـــول: هل ا
بـإمـكـانـى. ألـيس كـذلك? بـإمــكـانى أن أقـول نـعم. وأنى
أحب ذلك بــحق الــله أنى أحب ذلك. (فـتـرة صـمت):
ال أســـــتــــطـــــيع أن أصـــــدق أن هــــذا يـــــحــــدث. حـــــقــــا ال

أستطيع.
(يقهقهان ينتبه بول فجأة)

سوزان: ماذا حدث?
بـول: سـمـعت شـيـئا. (يـحـملـقـان فى الظالم) انـظرى

هنا شىء ما قادم. هناك وميض مصباح.
(يبدآن فى ارتداء مالبسهما بسرعة)

بول: هلو! هلو! من هناك?
(ينعكس الوميض عليهما)

بول: أمريكيون نحن أمريكيون. سياح. من هناك?
ـسرح) سـوزان هل هذه هى جـانيس: (خـارج خشـبة ا

أنت? 
سوزان: اللعنة.
بول: ما األمر?

سوزان: أنها جانيس. صديقتى.
جانيس: هل أنت بخير?

صباح) (تدخل جانيس با
? سوزان: ماذا تفعل

جانيس: كنت اتساءل ماذا تراه حدث لك.
سوزان: ذهبت كى أتمشى.

جـانـيس: كل مــا هــنـالـك أنى شـعــرت بــالـقــلق. إذ أنك
قلت أنك ستعودين فى اخلامسة.

سوزان: لقد حدثت أشياء.
جــانـيس: أجل ألن الــســاعــة تــقـــريــبــا الــعــاشــرة. لــذا

شعرت بالقلق.

قصـة مجرد شىء حـدث وانتـهى اآلن. ولم يعـد يعنى
أى شىء.

سوزان: هذا غير مضحك.
بول: أجل أنه غير مضحك. أنه ليس كذلك.

سـوزان: أتــريــد أن أروى لـك شــيــئــاً غـــريــبــا حــدث لى?
وبـهذه الـطريـقة سـيكـون لـدى كل منـا قصـة غريـبة عن

اآلخر.
بول: بالتأكيد. استمرى.

سـوزان: وهو كـذلك. حـ كـان عـمـرى عـشـر بل إحدى
عشر سنة أزلت لـوزتى وكان أبى فى رحلة عمل غير
أنى كنت راغبة فى أن يـرى لوزتى لذا جعلت الطبيب
يعد بأن يـضعهمـا فى محلول مقـاوم للتلـوث وأخذتهما
مـعى إلى الـبيـت. لكـنـهمـا كـانتـا قـبـيحـتـ حقـا فـقررت
أنى ال أريـد له فى نهايـة األمر أن يراهمـا. لذا أشعلت
نـارا صغـيـرة فى الفـنـاء اخللـفى وقـلت بعـض الصـلوات
وأقــمت مــحـرقــة لــوز ثم وضــعت الــرمــاد فى الــزهــريـة
وقد. لقد كـان سرا عظيما حقا ألنى أينما على رف ا
ذهـبت كـنـت أعـرف شـيـئـا ال يـعـرفه أحـد غـيـرى. فـبـدا
ــاذا هـــذا لى شـــيـــئـــا شـــديـــد األهـــمـــيـــة. ولـــسـت أدرى 
بـالـضـبـط. ثم قـامت الـشـغـالـة بــتـنـظـيف الـزهـريـة ذات
يــــوم وانــــتــــهـى كل شـىء. إال أنه بــــعــــد عـــــام اخــــتــــنــــقت
ــــوت ووجـــدوا حـــبــــتـــ من الــــعـــنب الــــشـــغـــالــــة حـــتى ا
مـحـشـورتـ فى قـصـبـتـهـا الـهـوائـيـة فـأدركت أن لـوزتى
ثـارتـا لـنفـسـيـهـمـا. إنى أمزح بـالـطـبع. إلى مـتى سـتـقيم

هنا?
بول: فى بالى?

سوزان: نعم.
. بول: لدى عمل يبدأ بعد أسبوع

سوزان: أين?
بول: فى فيالديلفيا.

سوزان: وما نوع هذا العمل?
ـــدرســة بــول: تـــدريس الـــلــغـــة اإلجنـــلـــيـــزيـــة فى تـــلك ا

االبتدائية.
سوزان: هل هـذا هو مـا ستـقوم به? تـعلـيم اإلجنلـيزية?

أعنى إلى األبد?
بــول: هــذا هـــو كل مـــا أســتـــطــيـع احلــصـــول عــلـــيه فى

الوقت احلاضر.
سوزان: هل تعرف ما ستعمل?

بول: تعن ح أكبر?

سوزان:  يبدو أن ذلك كان فى غاية السوء.
بــول: حـــسـن عـــلى األقل أســـتـــطـــيـع اآلن أن أحتــدث
بــلـــغــة الـــنــيـــجــلـى بــطالقـــة. إذ لــيـس فى وسع أحــد أن

يخمن متى سيكون ذلك مفيداً فى فيالديلفيا.
سوزان: هل معك سيجارة أخرى?

(يـتــجه بـول إلى قـمــيـصه ويـخــرج بـعض الــسـجـائـر
ويشعل اثن منها)

سوزان: لـقد اشتريت هذه الـصحيفـة األمريكية أمس
أنــهم يـبـيـعـونـهـا فى هـذا الــفـنـدق بـجـانب الـسـوق لـقـد
مـضى علـيها نـحو أسـبوع غـير أنى كـنت أريد أن أقرأ
صـحيـفـة... كـان ذلك شـيـئـا غريـبـا شـاذا. أعـدتـها إلى
الـكوخ... لـقـد استـأجـرنا ذلك الـكـوخ عنـد الـشاطئ...

أنا وجانيس تلك الفتاة التى رأيتنى معها.
(بول يعطى سوزان السيجارة)

هم ... ا سوزان:  شكـرا.. يجب أن أقـلع عن الـتدخـ
أعـددت فــنـجــانــا من الـقــهـوة وجــلـسـت عـلى الــشـاطئ
وقـرأت تــلك الــصــحــيــفــة. وكــمــا تــعـلـم كــانت األخــبـار
ـــة عـــلى أى حـــال لـم أكن أعـــلم عـــمـــا تـــتـــحــدث قـــد
ـا يـزيد مـعـظم تـلك األخبـار ذلك أنـنـا كنـا عـلى سـفر 
عن شــهـــر وكــنت قــد بـــدأت أفــكــر كـل هــذه األخــبــار
ــكن أن تـكـون مـن كـوكب آخـر أنت تــفـهم مــا أعـنـيه
مــثل كل تــلك األشـيــاء الـتى يـكــتـبــون أنـهــا حتـدث عـلى
كــوكب األرض ألنـى أعــيش عـــلى كــوكـب األرض فــأنــا
أجـلس هـنـا  تــمـامـا عـلى كـوكب األرض وال شىء من
تــلك األشــيــاء يــحــدث لى. لــقــد فــكــرت فى ذلـك حـ
ـاذا. هل حـدث أن فـكـرت كــنت تـتـحـدث. لـسـت أدرى 

فى أشياء كهذه?
(يبدأ بول فى الضحك)

سوزان: ماذا? على ما تضحك?
بول: ال شىء.

سوزان: أنت تفعل ذلك كثيرا.
بول: أفعل ماذا?

ســوزان: تــبـــدأ فى الــضــحك حـــ ال يــكــون هــنــاك مــا
يــضــحك وحــ أســألك عــلى مــا تــضــحـك تــقـول «ال

شىء».
بــول: هــــكـــذا ال أدرى. كـــنـت أفـــكــــر فى أنى قــــضـــيت
عــامـ مـررت فــيـهــمـا بـالــكـثــيـر من األشـيــاء الـغــريـبـة
الـشـاذة ولـكن حـ أحـاول احلـديث عـنـهـا تـبـدو مـجرد

سوزان: أجل أنت تعرف.
بول: سنرى. وماذا عنك?

ســوزان: أو! لـــست أدرى. أظن أنـى ســوف أســـافـــر مع
جـانــيس لـبــعض الـوقـت. ثم من احملـتــمل أن أعـود إلى
ـكـن أن يــجـعــلــنى الــوطن. وأقــوم بــعــمل مــا أو غــيــره 
ثـريـة ثراء خـرافيـا. ومحـتـرمة وسـعيـدة ومـتحـققـة بكل
ـــكـــنــة ثـم مـــاذا! ســوف انـــتـــقل إلى الـــريف طـــريــقـــة 
ــلـون واشـتــرى بــيـتــا صــغـيــرا به الــكـثــيــر من الــزجـاج ا
لـــلــنـــوافــذ وقــطـــتــان أو! وجــهـــاز تــدفـــئــة شــمـــســيــة و..
وخادمة اسمها لوثار أو شىء من هذا القبيل... لست

أدرى.
بول: هذا يبدو لطيفا.

سوزان: أتريد أن تدخل مرة أخرى?
بول: أتريدين أنت?

سوزان: أنا التى سألت أوال.
بول: بالتأكيد.

سوزان: وهو كذلك.
البس) (يقفان يزيالن ا

... ثالثة... هيا! بول: مستعدة? واحد... اثن
(يـجرى بول إلى األمام. سوزان ال جترى. بول يتوقف
ويــســتــديــر. ســوزان تـضــحك. بــول يــطــاردهــا أسـفل
ـسـرح. تـسـمـع صـرخات الـشـاطئ إلـى خـارج خـشـبة ا
سك بـها. يدغدغ مرحـة. تعاود سـوزان اجلرى. بول 
ويقـبل ثم بعض العـاطفة. يـتدحرجـان على الرمال
. إذ مع التـقبيل. يتـوقفان. ثم يتـدحرجان منـفصل

أنهما ارتويا)
بول: هذا خرافى. خرافى مهول. 

سوزان: أسمع ما رأيك لو أنى... أنـا وجانيس عقدنا
اتـفـاقـا بـأنه إذا مـا حـدث شىء مـا أثـنـاء قـيـامـنـا بـهـذه
الـرحلـة ال مـانع من أن نـفتـرق وتـتـجه كل منـا وحـدها.
أنا أحبها كما تعرف أنـها صديقة طيبة لكنها غارقة
فى ذلك الـــشىء الــذى يـــقــال عن زعــيـم ديــنى إلحــدى
الـقـبـائل سـمـعت عـنه فى الـهـنـد إلى حـد مـا هـذه هى
الكيفية الـتى بدأت بها هذه الرحلة أصال لكنى أحب
ـا... أعـنى لو قـلت لـها الـبقـاء هـنا كـنت أفـكر أنه ر
أن تواصل الـسـفر وحـدها أحتـب أن تبـقى هـنا لـبعض
الوقت ونـرى كيف تـسير األمـور وإذا شعـرنا بأن ذلك
ـا أمــكــنـنــا أن نــسـافــر مــعـا. هل هــذا يــبـدو لــطـيـف ر

لطيفا يا بول?
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ـرأة ح تريـد وظيفة التـناقضـات التى تظـهر أمام ا
أو عمل كـمـا تـريـد احلب... إذ كـثيـرا مـا يـصـعب على
من تـعــيش مــعه فـهم نــوع الـعــاطـفــة اخلـاصــة الـتى
جتــذبك إلـى عـمــلـك ذلك أن هــذا االجنــذاب يــكـون

ن حتب...». بنفس قوة اجنذابك 
يل إلى الـتفـسيرات الـذاتيـة ألعماله أى إن ويلـر ال 
محـاولـة إيجـاد أحداث من حـيـاته فى تلك األعـمال.
وفى هــذا يـقــول: «هـنــاك دائـمـا إغــراء بـاخلــلط بـ
ـؤلف وما تـتنـاوله مسـرحـياته... أنـنى أفضل حيـاة ا
أن تـقـدم مـسـرحـيــاتى دون تـفـسـيـرات ولـتـؤخـذ كـمـا
هى.. كل مـا أريـده هو أن أشـعـر بـاحلـريـة فى أن أقدم
كل عـمل وكأنه العمل األول لذا فليس هناك شرح أو
تــفـــســيــر ألســـلــوبى أو تــطـــورى. فــأنــا أحـب الــعــمل
بـأسالـيب مـخـتـلـفـة أى أنى أحب أن أكـون حرا فى أن

أغير متى شئت وأينما شئت».
شهد األول ا

1970 شـاطـئ الـبــحــر. الـقــمــر بـدر. هــنــاك أمـواج
ـســرح عـاريــة نـرى بـول وســوزان وهـمـا فى خـشــبـة ا
أوائـل الــعــشـــريــنـــيــات من الـــعــمــر أنـــهــمـــا عــاريــان
ومالبسهما متناثرة حولهما. أنه يجلس فى مواجهة

احمليط. وهى ترقد منكمشة.
بـول: كان كل شىء رائـعا فى الـبدايـة. إذ استـطعت أن
أحتدث اللغة بفصاحة تقريبا بعد مضى شهر واحد.
ساعـدتنا. . إذ كانـوا يخرجـون  وكان الـناس مدهـش
ويـعـلـمـونـنا األغـنـيـات. واعـتـقـدنـا أن كل شىء يـسـير
راحـيض اخلارجـية على مـا يرام. غـيـر أننـا حفـرنـا ا
ـدة فى ســتــة أشــهـر وكــان عــلـيــنــا أن نــبـقى هــنــاك 
. كانـت هذه هى الـعقـدة. كان ذلك حـ أدركنا عامـ
أنه ال يوجـد أحد من أهل منطقة النجيلى يستخدم
ـراحيض. وح كنـا نسألهم عن الـسبب كانوا تلك ا
ـبـاالة. لذا يـكـتـفـون بـهز أكـتـافـهم تـعـبـيـرا عن عـدم ا
أخـذنـا نـراقـبـهم بـدقـة. فـاكـتـشـفـنـا أن هـؤالء الـنـاس
يـســتــخـدمــون فـضالتــهم ســمـاداً لألرض. ذلك أنــهـا
ـثـابـة الـذهب بـالـنـسـبـة لـهم. واعـتـقـدوا أنـنـا كـانت 
البد أن نـكـون مـجانـ إذ نـظن أنـهم يتـخـلـصون من
ــراحـيض. هل يـتــخـلـصـون من فــضالتـهم فى تـلك ا
فضالت ثـميـنة فى مـراحيظـنا األنـيقـة! وأتضح أنهم
كـانـوا يــسـاعـدونـنـا ألنـهم أســاءوا فـهم سـبب وجـودنـا
هنـاك. ذلك أنهم ظنوا أن ذلك كان نوعاً من العقوبة
وأنه سوف يـسمح لنا بالعودة إلى بالدنا بعد االنتهاء
من حفـر البالوعات لذلك كانـوا يساعدوننا ثم ح
اسـتـمـررنـا فى الـبـقاء ظـنـوا أنـنـا مـطـاريـد دائـم أو
شىء من هذا الـقبيل فكفوا عن التحدث معنا كلية.
عـلى أى حال ظننت أنـا وجيف ذلك الشخص الذى
ا أمـكنـنا استـنقاذ أى شىء من حدثـتك عنه أنـنا ر
ذلك الـوضـع الـلـعـ فــطـلـبـنــا من أحـد األطـبـاء أن
يـضع قـائـمـة بجـمـيع األدويـة الـتى قـد نحـتـاج إلـيـها
إلنـشــاء نـوع من بـرنـامـج هـيـكـلى لــلـصـحـة فى أرض
النـيجلى وأرسلنا فى طلب األدوية وضخخنا رواتبنا
لهـذين العـام ثـمـنا لـتلك األدويـة. ودفعـنا الـثمن.
وانــتـــظــرنــا. ولم يــأت شىء. لــذا ذهـــبــنــا إلى مــبــنى
ضحك. إذ أن وزير الكـبيتول فاكتشفنا ذلك الشىء ا
يـناء وأنه هو الصـحة قـد صادر األدوية فى رصـيف ا
الرجل نـفسه الذى كـلف فريقنـا بالذهاب إلى أراضى
قـبـائل النـيـجلى أصال. فـتمـلـكنـا الغـضب وانـدفعـنا
إلى مـكتبه وأخذنا نصرخ فى وجهه. وأتضح أنه رجل
. ذلك أنه تـلــقى تـعــلـيــمه فى إجنــلـتـرا لـطــيف حـقــاً
ويـتــحـدث بـلــهـجــة بـريـطــانـيــة وكل مـا إلى ذلك من
ـجـمـوعـات من كـتب أمـور. لـقـد كـان مـكـتـبه غـاصـا 
ديكـينز وثاكرى مجلـدة بأغلفة جلـدية. غير معقول!
على أى حـال فقد قال إنه لم يستطع مساعدتنا فى
 موضـوع الدواء إذ كـان يتـصرف بـناء عـلى أوامر من
جهـات علـيا. وكنـا نعـلم أن ما يـقوله مـجرد هراء ثم
قال إنه مـعجب حقا بـحماسنـا ورغبتنـا فى مساعدة
شعـبه لكنه يريد أن يعلم على سبيل الفضول فقط
لـو اسـتـطـعــنـا إنـشـاء الـبـرنــامج الـطـبى وإنـقـاذ ألف
إنسـان مثال أنه يريد أن يعرف إذا كـنا على استعداد
إلطـعــام وكـســاء هـؤالء األلف من الــبـشــر لـلــسـنـوات
ـدة الـتى الـعـشـر أو الـعــشـرين الـقـادمـة أو أيـا كـانت ا
كن أن يـبقوا فـيهـا على قيـد احليـاة. بذلك جعـلنا
نــحس أنـــنــا فى غــايـــة الــســذاجـــة والــعــجـــز وغــيــر
مستعدين تماما. فخرجنا من هناك وسكرنا ودفعنا
ألول امرأة عـثرنـا علـيـها وأنـفقـنـا بقـية األسـبوع فى
تدمـير عـقولـنا. ثم اكـتفـينـا طوال الـسنـة والشـهرين
التـاليـ فى أرض الـنيـجلى فى حـالة نـفـسيـة سيـئة
نـعـد األيـام الــتى بـقـيت لـنـا حــتى نـعـود إلى وطـنـنـا.
هم مـا دمت قد سألت هذه هى الكيفية التى كانت ا

عليها كتائب السالم.

همة التى ينبغى عليك أن تالحظها بكل عناية». ا
ثم انـــتــقل ويــلـــر إلى لــنــدن حـــيث كــان يــكـــتب لــيال
ويتـعيش فى النهار بـالعمل فى أعمال مـختلفة: مثل
ـــبـــانى أو إدارة إحـــدى احلـــانــــات أو حـــراســـة أحـــد ا
الـتدريس. «أو! كم كـان ذلك رائـعا! إذ إنى كـنت حارس
ـبــنى الــوحـيــد الــذى يـحــمل درجــة دراسـيــة. وكـنت ا
ــدرســ وهم يــقــولـون كـل تـلك أجــول وأصــغى إلى ا
األشيـاء اخلاطـئـة عن الدرامـا وبعـد انتـهاء الـدراسة
ا كنت اسـتدعى أولئك التالميـذ الصغار وأخبرهم 

ينبغى لهم حقا أن يقرأوا».
لقـد بدأت حـياة ويـلر الـعـملـية فى مـهرجـانات طالب
ـز. إذ أنه الـدرامـا الـتى كـانت تـنـظـمـهـا الـسـانـدى تا
بعـد أن درس الـدراما فى مـانشـيـستـر فى عام 1964
ظــهــر كـمــمــثل فى مــهــرجـان 1965. عــرضت له فى
ـهـرجـان عـام 1968 مــسـرحـيـة من ســبـعـة مـشـاهـد ا
قصـيرة هى عبارة عن دراسة تعبيرية للدكتاتورية. ثم
بــدأت مــسـرحــيــة أبـنــاء الــقـمــر تــلـفت االنــتــبـاه و
عرضـها فى مـسرح رويال كـورت فى لنـدن حتت عنوان
ـسرحـية فى الـسرطـان عام 1970. ثم عـرضت هذه ا

أمريكا فجعلت شهرته تطبق اآلفاق.
قبل أبـنـاء القـمـر كان قـد كتـب أكثـر من أربـعة عـشرة
مسـرحـية أخـرجت ست مـنهـا فى لـنـدن وهذه فـرصة
تـحدة. لم يكن لـيـتخـيل أنه سـينـالـها فى الـواليـات ا
هرجـانات التى أقـامتهـا الساندى كمـا أنه يعتـقد أن ا
ـز كـانت الـسـبب فى تـطـوره بل فـى نشـأتـه ككـاتب تـا
مـسـرحى وفى عام 1973 أصـبح أول كـاتب مـسرحى
ـوسـيـقى بـلـوس أجنـلـيس كـما أنه يـسـكن فى مـركـز ا

تلقى منحة قدرها 10000 دوالر.
لقـد اسـتـوحى ويلـر مـسـرحيـة ال شىء يـتم من حـياة
الــكـــثـــيــرات مـن صــديـــقــاتـه. إذ يــقـــول: «لـــقــد رأيت
ـن عــثـــرن عــلى ــهن  الــكـــثــيـــرات من صـــاحــبـــات ا
مواهـبهن بالصـدفة. وفجأة صـارت مهة بالـنسبة لهن
وإلحسـاسهن بـأنـفسـهن. وكذلك أنـا وقعت بـالصـدفة
ـوهبة التى امتلكـها. ولقد تسبب اخالصى لها على ا
ــــشــــكالت. فــــأنــــا مــــشــــدود إلى فى الــــعــــديــــد مـن ا

الـتـحق ويـلـر بـجـامـعـة بـرانـديـز حـيث درس الـتألـيف
سرحـيات. ويقـول: «انتهت وسـيقى وبدأ فـى كتابـة ا ا
دراسـتى فى الكلية عام 1965. أثـناء السـنة األخيرة
اشــتـركت فى مـنـزل مع الــعـديـد من األشـخـاص. ولم
أسـتطـع أن اعلـم عـنهـم سوى الـقـيل. ذلـك أن معـظم
األشـــيــاء الـــتى كــانـــوا يــفــعـــلــونــهـــا كــانت حتـــيــرنى
وحتـبـطــنى». حـ كـان ويـلـر فى بـرانـديـز فـكـر فى أن
يـكـون مـؤلفـا مـوسيـقـيا. لـذا كـتب الـعديـد من الـنوت
ـــا فى ذلك نــوتــة إلعــداد ــوســيــقــيـــة لــلــطــلــبــة  ا
ـليون الـرائع تألـيف ناثانـيل ويست. ولكن مسـرحية ا
بعـد سنـته الـنهـائيـة قـرر أنه من األفضل له أن يـكتب
كـلـمـات بـدال من كتـابـة الـنـغـمات. ولـقـد أصـبح كـاتـبا
مسـرحيـا بالـصدفـة تقـريبـا ح شـعر بـخيـبة األمل
مـن كتـاب كـان شخص مـا قـد كـتبه لـلـمـسرحـيـة التى
ـسرحـية قام بـإعدادهـا. فاشـترى كـتيـبا عن الـكتـابة ا
ونـسخ الـقـواعـد الـتى تـعـلـمـهـا من ذلك الـكـتاب عـلى
مـنـاشف الـكوكـتـيل وأخذ يـدرسـها أثـنـاء عمـله كـنادل
ى اجتـاها «عـظـيمـا جدا» بأحـد الـبارات. ومن هـذا 
عن كـتـابـته. إذ يـقـول «لم أكن رومـانـتـيـكـيـا أبـدا بـهذا
الـــشـــأن». وثـــمـــة حـــادثـــة أخـــرى أدت إلى أن يـــكـــتب
ساعدة فى كتابة سرحيات. وذلك ح طلبت منه ا ا
عـرض تـقـدمه الــكـلـيـة. ذلك أن أحـد مـعـلـمـيه شـجع
اهـتــمـامه الـنـامى بــالـدرامـا وحـثـه عـلى الـذهـاب إلى
إجنلـترا للدراسة. ولقد اختار جامعة مانشيستر ألنه
ـمكن احلصول على درجـته العلمية فى «... كان من ا

الدراما فى عام واحد».
ـسرحيـة «يتألف فى مانـشيسـتر كـان منهج الـدراسة ا
بصـفة رئيسية من معلم يـحضر من يتطلعون إلى أن
ثل إلى مسرح صغير يكونوا كتابا أو مخرج أو 
ــســرح ويــقــول لــهم إنـه ال يــريــد أبــدا أن يــرى ذلك ا

سرح لم أفقده أبدا». . فأعطانى هذا حلما با خالياً
إن ويـلـر يـشـعـر بـأن الدراسـة فى مـانـشـيـسـتر شىء ال
يـقـدر بـثـمن ألنـهــا مـنـحـته الـعـادة الــتى يـتـمـتع بـهـا
اإلجنــلـــيــز وهى دقـــة مالحــظـــة الــشــخـــصــيــات. «إن
ـفـاتيح اإلجنـلـيز يـسـتـخدمـون الـلـغة كـسـلـسلـة من ا

ـســرحـيــة ألول مـرة فى نــيـويـورك فى قــدمت هـذه ا
الـسـابع من يـونـيه عام 1979 وتـتـناول مـسـرحـية ال
شىء يتم اجلـيل الذى تصفه. فمسرحية ويلر تعكس
أسلـوب احلياة الذى اتبـعه عدد من األشخاص الذين
كـــانت بــيـــنـــهم عالقـــات فى عــقـــد الــســـبــعـــيــنـــيــات:
ـسـرحـيــة تـتـنــاول طـمـوحـاتــهم وتـطـلــعـاتـهم ومـا فــا
يحـنون إليه. إال أن ال شىء يتم تركـز على ثنائى هما
بــول وســوزان عـــبــر تــسع ســنــوات فـى بــحــثــهــمــا عن
ـعنى وقـيمـة الذات فى حـياتـهما اإلخالص واحلب وا
الـزوجـيـة فـى حـ أنـهـمــا يـنـمــوان فى عـقـد يــتـمـيـز
نفتحة». أنها قصة بالـعالقات العابرة واألخالقيات «ا
ـوهـمـا ونـضـجـهـما أن شـخـصـ يـكـتشـفـان أثـنـاء 
أهـدافـهمـا واحـتـياجـاتـهـما تـصـبح غـيـر متـفـقـة على
الـرغم من استـمـرارهمـا فى حب أحـدهمـا اآلخر. وال
تـعـد مـسرحـيـة ال شىء يتم مـجـرد مسـرحـية تـتـناول
صــعـــوبــات احلــفـــاظ عــلى حـــيــاة زوجــيـــة فى عــقــد
الـسـبـعيـنـيـات ولـكنـهـا أيـضـا تمس الـبـوذيـة وحتـرير
رأة والـثورة اجلنسية والطالق واالجهاض وكذلك ا
االخـتـيـار بـ الـزواج واحلـيـاة الـعـمـلـيـة. وثـمـة فـكرة
سـرحية إال وهى أخرى يـتم التـعبـير عنـها فى هـذه ا
ـــرء جنــاحــا مـــاديــا يــصــبـح عــلــيه أنه كـى يــحــقق ا
التـخلى عن مـا يؤمن به من مـثل. يقـول ميـكل ويلر:
«إن أبنـاء عقد السبعينيات يشعرون باحلزن والسعادة
والوحـدة والزحام كما أنهم يتطلعون إلى العثور على
إجابة عن جميع التناقضات التى جلبتها إلينا حرية
االخــتـيــار». ذلك أن مــســرحــيــة ال شىء يــتم تــعـكس
اط وجودنا الراهن. القيم غير الثابتة كما تعكس أ
ولـد ميكل ويلر عام 1943 فى مـدينة نيويورك. وكان
أبــوه مـصـورا فى إحـدى الـشــركـات. وكـذلك كـانت أمه
«وهى امرأة جميلة كانت تدعى روزا رش. ولقد توفيت
وهى بعـد شابة فى ظـروف مأساويـة..» لذا فهـو يقول
عن نفـسه: «لقد كانت خلفيـتى فنية ولم تكن جتارية
وكـانت األمــور سـهـلـة بـالـنــسـبـة لى ولم أتـعـرض ألى
ـمـكن أن يـتـجلى ضغط لـلـقـيـام بأى شـىء. كان من ا

صارف». تمردى فى أن أكون من رجال ا
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سرحي جريدة كل ا

> وعلى الرغم من كل التاريخ الذى يشير إلى يعقوب صنوع وما قدمه  فإن األديب
صرى صرى محمود تيمور ينفى وجوده كشخصية فى التاريخ األدبى ا والقاص ا

فال ندرى على أى مصدر نعتمد عليه فى بحوثنا ??

سرح مع يعقوب صنوع وأبو خليل القبانى ثم تدرج احلال إلى فرق مسرحية > بدأ ا
حرة منها فرقة يوسف بك وهبى  وبديع خيرى وعلى الكسار وجنيب الريحانى ليتم
صرى . التأسيس الفعلى للمسرح ا
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بول: لدى ذلك العمل الذى حدثتك عنه.
سوزان: إنك لم تبد شديد احلماس له.

ـسـألـة. أنى بـول: لـست مــتـحـمـسـا. لـيــست هـذه هى ا
مفلس.

ــكــنك أن سـوزان: إن الــســفــر ال يــكــلف أى شىء. إذ 
تعيش بال شىء إذا ما أحسنت التدبير.

بول: أجل أظن ذلك.
دخرات. سوزان: ولدى قليل من ا

بول: ال أستطيع أن أفعل ذلك.
سوزان: ولم ال? أعـنى حسن وهـو كـذلك. هـذا يرجع

لك.
ـــــســــــألـــــة كــــــذلك? نــــــعم أظـن ذلك. كـــــان بـــول: هل ا
بـإمـكـانـى. ألـيس كـذلك? بـإمــكـانى أن أقـول نـعم. وأنى
أحب ذلك بــحق الــله أنى أحب ذلك. (فـتـرة صـمت):
ال أســـــتــــطـــــيع أن أصـــــدق أن هــــذا يـــــحــــدث. حـــــقــــا ال

أستطيع.
(يقهقهان ينتبه بول فجأة)

سوزان: ماذا حدث?
بـول: سـمـعت شـيـئا. (يـحـملـقـان فى الظالم) انـظرى

هنا شىء ما قادم. هناك وميض مصباح.
(يبدآن فى ارتداء مالبسهما بسرعة)

بول: هلو! هلو! من هناك?
(ينعكس الوميض عليهما)

بول: أمريكيون نحن أمريكيون. سياح. من هناك?
ـسرح) سـوزان هل هذه هى جـانيس: (خـارج خشـبة ا

أنت? 
سوزان: اللعنة.
بول: ما األمر?

سوزان: أنها جانيس. صديقتى.
جانيس: هل أنت بخير?

صباح) (تدخل جانيس با
? سوزان: ماذا تفعل

جانيس: كنت اتساءل ماذا تراه حدث لك.
سوزان: ذهبت كى أتمشى.

جـانـيس: كل مــا هــنـالـك أنى شـعــرت بــالـقــلق. إذ أنك
قلت أنك ستعودين فى اخلامسة.

سوزان: لقد حدثت أشياء.
جــانـيس: أجل ألن الــســاعــة تــقـــريــبــا الــعــاشــرة. لــذا

شعرت بالقلق.

قصـة مجرد شىء حـدث وانتـهى اآلن. ولم يعـد يعنى
أى شىء.

سوزان: هذا غير مضحك.
بول: أجل أنه غير مضحك. أنه ليس كذلك.

سـوزان: أتــريــد أن أروى لـك شــيــئــاً غـــريــبــا حــدث لى?
وبـهذه الـطريـقة سـيكـون لـدى كل منـا قصـة غريـبة عن

اآلخر.
بول: بالتأكيد. استمرى.

سـوزان: وهو كـذلك. حـ كـان عـمـرى عـشـر بل إحدى
عشر سنة أزلت لـوزتى وكان أبى فى رحلة عمل غير
أنى كنت راغبة فى أن يـرى لوزتى لذا جعلت الطبيب
يعد بأن يـضعهمـا فى محلول مقـاوم للتلـوث وأخذتهما
مـعى إلى الـبيـت. لكـنـهمـا كـانتـا قـبـيحـتـ حقـا فـقررت
أنى ال أريـد له فى نهايـة األمر أن يراهمـا. لذا أشعلت
نـارا صغـيـرة فى الفـنـاء اخللـفى وقـلت بعـض الصـلوات
وأقــمت مــحـرقــة لــوز ثم وضــعت الــرمــاد فى الــزهــريـة
وقد. لقد كـان سرا عظيما حقا ألنى أينما على رف ا
ذهـبت كـنـت أعـرف شـيـئـا ال يـعـرفه أحـد غـيـرى. فـبـدا
ــاذا هـــذا لى شـــيـــئـــا شـــديـــد األهـــمـــيـــة. ولـــسـت أدرى 
بـالـضـبـط. ثم قـامت الـشـغـالـة بــتـنـظـيف الـزهـريـة ذات
يــــوم وانــــتــــهـى كل شـىء. إال أنه بــــعــــد عـــــام اخــــتــــنــــقت
ــــوت ووجـــدوا حـــبــــتـــ من الــــعـــنب الــــشـــغـــالــــة حـــتى ا
مـحـشـورتـ فى قـصـبـتـهـا الـهـوائـيـة فـأدركت أن لـوزتى
ثـارتـا لـنفـسـيـهـمـا. إنى أمزح بـالـطـبع. إلى مـتى سـتـقيم

هنا?
بول: فى بالى?

سوزان: نعم.
. بول: لدى عمل يبدأ بعد أسبوع

سوزان: أين?
بول: فى فيالديلفيا.

سوزان: وما نوع هذا العمل?
ـــدرســة بــول: تـــدريس الـــلــغـــة اإلجنـــلـــيـــزيـــة فى تـــلك ا

االبتدائية.
سوزان: هل هـذا هو مـا ستـقوم به? تـعلـيم اإلجنلـيزية?

أعنى إلى األبد?
بــول: هــذا هـــو كل مـــا أســتـــطــيـع احلــصـــول عــلـــيه فى

الوقت احلاضر.
سوزان: هل تعرف ما ستعمل?

بول: تعن ح أكبر?

سوزان:  يبدو أن ذلك كان فى غاية السوء.
بــول: حـــسـن عـــلى األقل أســـتـــطـــيـع اآلن أن أحتــدث
بــلـــغــة الـــنــيـــجــلـى بــطالقـــة. إذ لــيـس فى وسع أحــد أن

يخمن متى سيكون ذلك مفيداً فى فيالديلفيا.
سوزان: هل معك سيجارة أخرى?

(يـتــجه بـول إلى قـمــيـصه ويـخــرج بـعض الــسـجـائـر
ويشعل اثن منها)

سوزان: لـقد اشتريت هذه الـصحيفـة األمريكية أمس
أنــهم يـبـيـعـونـهـا فى هـذا الــفـنـدق بـجـانب الـسـوق لـقـد
مـضى علـيها نـحو أسـبوع غـير أنى كـنت أريد أن أقرأ
صـحيـفـة... كـان ذلك شـيـئـا غريـبـا شـاذا. أعـدتـها إلى
الـكوخ... لـقـد استـأجـرنا ذلك الـكـوخ عنـد الـشاطئ...

أنا وجانيس تلك الفتاة التى رأيتنى معها.
(بول يعطى سوزان السيجارة)

هم ... ا سوزان:  شكـرا.. يجب أن أقـلع عن الـتدخـ
أعـددت فــنـجــانــا من الـقــهـوة وجــلـسـت عـلى الــشـاطئ
وقـرأت تــلك الــصــحــيــفــة. وكــمــا تــعـلـم كــانت األخــبـار
ـــة عـــلى أى حـــال لـم أكن أعـــلم عـــمـــا تـــتـــحــدث قـــد
ـا يـزيد مـعـظم تـلك األخبـار ذلك أنـنـا كنـا عـلى سـفر 
عن شــهـــر وكــنت قــد بـــدأت أفــكــر كـل هــذه األخــبــار
ــكن أن تـكـون مـن كـوكب آخـر أنت تــفـهم مــا أعـنـيه
مــثل كل تــلك األشـيــاء الـتى يـكــتـبــون أنـهــا حتـدث عـلى
كــوكب األرض ألنـى أعــيش عـــلى كــوكـب األرض فــأنــا
أجـلس هـنـا  تــمـامـا عـلى كـوكب األرض وال شىء من
تــلك األشــيــاء يــحــدث لى. لــقــد فــكــرت فى ذلـك حـ
ـاذا. هل حـدث أن فـكـرت كــنت تـتـحـدث. لـسـت أدرى 

فى أشياء كهذه?
(يبدأ بول فى الضحك)

سوزان: ماذا? على ما تضحك?
بول: ال شىء.

سوزان: أنت تفعل ذلك كثيرا.
بول: أفعل ماذا?

ســوزان: تــبـــدأ فى الــضــحك حـــ ال يــكــون هــنــاك مــا
يــضــحك وحــ أســألك عــلى مــا تــضــحـك تــقـول «ال

شىء».
بــول: هــــكـــذا ال أدرى. كـــنـت أفـــكــــر فى أنى قــــضـــيت
عــامـ مـررت فــيـهــمـا بـالــكـثــيـر من األشـيــاء الـغــريـبـة
الـشـاذة ولـكن حـ أحـاول احلـديث عـنـهـا تـبـدو مـجرد

سوزان: أجل أنت تعرف.
بول: سنرى. وماذا عنك?

ســوزان: أو! لـــست أدرى. أظن أنـى ســوف أســـافـــر مع
جـانــيس لـبــعض الـوقـت. ثم من احملـتــمل أن أعـود إلى
ـكـن أن يــجـعــلــنى الــوطن. وأقــوم بــعــمل مــا أو غــيــره 
ثـريـة ثراء خـرافيـا. ومحـتـرمة وسـعيـدة ومـتحـققـة بكل
ـــكـــنــة ثـم مـــاذا! ســوف انـــتـــقل إلى الـــريف طـــريــقـــة 
ــلـون واشـتــرى بــيـتــا صــغـيــرا به الــكـثــيــر من الــزجـاج ا
لـــلــنـــوافــذ وقــطـــتــان أو! وجــهـــاز تــدفـــئــة شــمـــســيــة و..
وخادمة اسمها لوثار أو شىء من هذا القبيل... لست

أدرى.
بول: هذا يبدو لطيفا.

سوزان: أتريد أن تدخل مرة أخرى?
بول: أتريدين أنت?

سوزان: أنا التى سألت أوال.
بول: بالتأكيد.

سوزان: وهو كذلك.
البس) (يقفان يزيالن ا

... ثالثة... هيا! بول: مستعدة? واحد... اثن
(يـجرى بول إلى األمام. سوزان ال جترى. بول يتوقف
ويــســتــديــر. ســوزان تـضــحك. بــول يــطــاردهــا أسـفل
ـسـرح. تـسـمـع صـرخات الـشـاطئ إلـى خـارج خـشـبة ا
سك بـها. يدغدغ مرحـة. تعاود سـوزان اجلرى. بول 
ويقـبل ثم بعض العـاطفة. يـتدحرجـان على الرمال
. إذ مع التـقبيل. يتـوقفان. ثم يتـدحرجان منـفصل

أنهما ارتويا)
بول: هذا خرافى. خرافى مهول. 

سوزان: أسمع ما رأيك لو أنى... أنـا وجانيس عقدنا
اتـفـاقـا بـأنه إذا مـا حـدث شىء مـا أثـنـاء قـيـامـنـا بـهـذه
الـرحلـة ال مـانع من أن نـفتـرق وتـتـجه كل منـا وحـدها.
أنا أحبها كما تعرف أنـها صديقة طيبة لكنها غارقة
فى ذلك الـــشىء الــذى يـــقــال عن زعــيـم ديــنى إلحــدى
الـقـبـائل سـمـعت عـنه فى الـهـنـد إلى حـد مـا هـذه هى
الكيفية الـتى بدأت بها هذه الرحلة أصال لكنى أحب
ـا... أعـنى لو قـلت لـها الـبقـاء هـنا كـنت أفـكر أنه ر
أن تواصل الـسـفر وحـدها أحتـب أن تبـقى هـنا لـبعض
الوقت ونـرى كيف تـسير األمـور وإذا شعـرنا بأن ذلك
ـا أمــكــنـنــا أن نــسـافــر مــعـا. هل هــذا يــبـدو لــطـيـف ر

لطيفا يا بول?
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ـرأة ح تريـد وظيفة التـناقضـات التى تظـهر أمام ا
أو عمل كـمـا تـريـد احلب... إذ كـثيـرا مـا يـصـعب على
من تـعــيش مــعه فـهم نــوع الـعــاطـفــة اخلـاصــة الـتى
جتــذبك إلـى عـمــلـك ذلك أن هــذا االجنــذاب يــكـون

ن حتب...». بنفس قوة اجنذابك 
يل إلى الـتفـسيرات الـذاتيـة ألعماله أى إن ويلـر ال 
محـاولـة إيجـاد أحداث من حـيـاته فى تلك األعـمال.
وفى هــذا يـقــول: «هـنــاك دائـمـا إغــراء بـاخلــلط بـ
ـؤلف وما تـتنـاوله مسـرحـياته... أنـنى أفضل حيـاة ا
أن تـقـدم مـسـرحـيــاتى دون تـفـسـيـرات ولـتـؤخـذ كـمـا
هى.. كل مـا أريـده هو أن أشـعـر بـاحلـريـة فى أن أقدم
كل عـمل وكأنه العمل األول لذا فليس هناك شرح أو
تــفـــســيــر ألســـلــوبى أو تــطـــورى. فــأنــا أحـب الــعــمل
بـأسالـيب مـخـتـلـفـة أى أنى أحب أن أكـون حرا فى أن

أغير متى شئت وأينما شئت».
شهد األول ا

1970 شـاطـئ الـبــحــر. الـقــمــر بـدر. هــنــاك أمـواج
ـســرح عـاريــة نـرى بـول وســوزان وهـمـا فى خـشــبـة ا
أوائـل الــعــشـــريــنـــيــات من الـــعــمــر أنـــهــمـــا عــاريــان
ومالبسهما متناثرة حولهما. أنه يجلس فى مواجهة

احمليط. وهى ترقد منكمشة.
بـول: كان كل شىء رائـعا فى الـبدايـة. إذ استـطعت أن
أحتدث اللغة بفصاحة تقريبا بعد مضى شهر واحد.
ساعـدتنا. . إذ كانـوا يخرجـون  وكان الـناس مدهـش
ويـعـلـمـونـنا األغـنـيـات. واعـتـقـدنـا أن كل شىء يـسـير
راحـيض اخلارجـية على مـا يرام. غـيـر أننـا حفـرنـا ا
ـدة فى ســتــة أشــهـر وكــان عــلـيــنــا أن نــبـقى هــنــاك 
. كانـت هذه هى الـعقـدة. كان ذلك حـ أدركنا عامـ
أنه ال يوجـد أحد من أهل منطقة النجيلى يستخدم
ـراحيض. وح كنـا نسألهم عن الـسبب كانوا تلك ا
ـبـاالة. لذا يـكـتـفـون بـهز أكـتـافـهم تـعـبـيـرا عن عـدم ا
أخـذنـا نـراقـبـهم بـدقـة. فـاكـتـشـفـنـا أن هـؤالء الـنـاس
يـســتــخـدمــون فـضالتــهم ســمـاداً لألرض. ذلك أنــهـا
ـثـابـة الـذهب بـالـنـسـبـة لـهم. واعـتـقـدوا أنـنـا كـانت 
البد أن نـكـون مـجانـ إذ نـظن أنـهم يتـخـلـصون من
ــراحـيض. هل يـتــخـلـصـون من فــضالتـهم فى تـلك ا
فضالت ثـميـنة فى مـراحيظـنا األنـيقـة! وأتضح أنهم
كـانـوا يــسـاعـدونـنـا ألنـهم أســاءوا فـهم سـبب وجـودنـا
هنـاك. ذلك أنهم ظنوا أن ذلك كان نوعاً من العقوبة
وأنه سوف يـسمح لنا بالعودة إلى بالدنا بعد االنتهاء
من حفـر البالوعات لذلك كانـوا يساعدوننا ثم ح
اسـتـمـررنـا فى الـبـقاء ظـنـوا أنـنـا مـطـاريـد دائـم أو
شىء من هذا الـقبيل فكفوا عن التحدث معنا كلية.
عـلى أى حال ظننت أنـا وجيف ذلك الشخص الذى
ا أمـكنـنا استـنقاذ أى شىء من حدثـتك عنه أنـنا ر
ذلك الـوضـع الـلـعـ فــطـلـبـنــا من أحـد األطـبـاء أن
يـضع قـائـمـة بجـمـيع األدويـة الـتى قـد نحـتـاج إلـيـها
إلنـشــاء نـوع من بـرنـامـج هـيـكـلى لــلـصـحـة فى أرض
النـيجلى وأرسلنا فى طلب األدوية وضخخنا رواتبنا
لهـذين العـام ثـمـنا لـتلك األدويـة. ودفعـنا الـثمن.
وانــتـــظــرنــا. ولم يــأت شىء. لــذا ذهـــبــنــا إلى مــبــنى
ضحك. إذ أن وزير الكـبيتول فاكتشفنا ذلك الشىء ا
يـناء وأنه هو الصـحة قـد صادر األدوية فى رصـيف ا
الرجل نـفسه الذى كـلف فريقنـا بالذهاب إلى أراضى
قـبـائل النـيـجلى أصال. فـتمـلـكنـا الغـضب وانـدفعـنا
إلى مـكتبه وأخذنا نصرخ فى وجهه. وأتضح أنه رجل
. ذلك أنه تـلــقى تـعــلـيــمه فى إجنــلـتـرا لـطــيف حـقــاً
ويـتــحـدث بـلــهـجــة بـريـطــانـيــة وكل مـا إلى ذلك من
ـجـمـوعـات من كـتب أمـور. لـقـد كـان مـكـتـبه غـاصـا 
ديكـينز وثاكرى مجلـدة بأغلفة جلـدية. غير معقول!
على أى حـال فقد قال إنه لم يستطع مساعدتنا فى
 موضـوع الدواء إذ كـان يتـصرف بـناء عـلى أوامر من
جهـات علـيا. وكنـا نعـلم أن ما يـقوله مـجرد هراء ثم
قال إنه مـعجب حقا بـحماسنـا ورغبتنـا فى مساعدة
شعـبه لكنه يريد أن يعلم على سبيل الفضول فقط
لـو اسـتـطـعــنـا إنـشـاء الـبـرنــامج الـطـبى وإنـقـاذ ألف
إنسـان مثال أنه يريد أن يعرف إذا كـنا على استعداد
إلطـعــام وكـســاء هـؤالء األلف من الــبـشــر لـلــسـنـوات
ـدة الـتى الـعـشـر أو الـعــشـرين الـقـادمـة أو أيـا كـانت ا
كن أن يـبقوا فـيهـا على قيـد احليـاة. بذلك جعـلنا
نــحس أنـــنــا فى غــايـــة الــســذاجـــة والــعــجـــز وغــيــر
مستعدين تماما. فخرجنا من هناك وسكرنا ودفعنا
ألول امرأة عـثرنـا علـيـها وأنـفقـنـا بقـية األسـبوع فى
تدمـير عـقولـنا. ثم اكـتفـينـا طوال الـسنـة والشـهرين
التـاليـ فى أرض الـنيـجلى فى حـالة نـفـسيـة سيـئة
نـعـد األيـام الــتى بـقـيت لـنـا حــتى نـعـود إلى وطـنـنـا.
هم مـا دمت قد سألت هذه هى الكيفية التى كانت ا

عليها كتائب السالم.

همة التى ينبغى عليك أن تالحظها بكل عناية». ا
ثم انـــتــقل ويــلـــر إلى لــنــدن حـــيث كــان يــكـــتب لــيال
ويتـعيش فى النهار بـالعمل فى أعمال مـختلفة: مثل
ـــبـــانى أو إدارة إحـــدى احلـــانــــات أو حـــراســـة أحـــد ا
الـتدريس. «أو! كم كـان ذلك رائـعا! إذ إنى كـنت حارس
ـبــنى الــوحـيــد الــذى يـحــمل درجــة دراسـيــة. وكـنت ا
ــدرســ وهم يــقــولـون كـل تـلك أجــول وأصــغى إلى ا
األشيـاء اخلاطـئـة عن الدرامـا وبعـد انتـهاء الـدراسة
ا كنت اسـتدعى أولئك التالميـذ الصغار وأخبرهم 

ينبغى لهم حقا أن يقرأوا».
لقـد بدأت حـياة ويـلر الـعـملـية فى مـهرجـانات طالب
ـز. إذ أنه الـدرامـا الـتى كـانت تـنـظـمـهـا الـسـانـدى تا
بعـد أن درس الـدراما فى مـانشـيـستـر فى عام 1964
ظــهــر كـمــمــثل فى مــهــرجـان 1965. عــرضت له فى
ـهـرجـان عـام 1968 مــسـرحـيـة من ســبـعـة مـشـاهـد ا
قصـيرة هى عبارة عن دراسة تعبيرية للدكتاتورية. ثم
بــدأت مــسـرحــيــة أبـنــاء الــقـمــر تــلـفت االنــتــبـاه و
عرضـها فى مـسرح رويال كـورت فى لنـدن حتت عنوان
ـسرحـية فى الـسرطـان عام 1970. ثم عـرضت هذه ا

أمريكا فجعلت شهرته تطبق اآلفاق.
قبل أبـنـاء القـمـر كان قـد كتـب أكثـر من أربـعة عـشرة
مسـرحـية أخـرجت ست مـنهـا فى لـنـدن وهذه فـرصة
تـحدة. لم يكن لـيـتخـيل أنه سـينـالـها فى الـواليـات ا
هرجـانات التى أقـامتهـا الساندى كمـا أنه يعتـقد أن ا
ـز كـانت الـسـبب فى تـطـوره بل فـى نشـأتـه ككـاتب تـا
مـسـرحى وفى عام 1973 أصـبح أول كـاتب مـسرحى
ـوسـيـقى بـلـوس أجنـلـيس كـما أنه يـسـكن فى مـركـز ا

تلقى منحة قدرها 10000 دوالر.
لقـد اسـتـوحى ويلـر مـسـرحيـة ال شىء يـتم من حـياة
الــكـــثـــيــرات مـن صــديـــقــاتـه. إذ يــقـــول: «لـــقــد رأيت
ـن عــثـــرن عــلى ــهن  الــكـــثــيـــرات من صـــاحــبـــات ا
مواهـبهن بالصـدفة. وفجأة صـارت مهة بالـنسبة لهن
وإلحسـاسهن بـأنـفسـهن. وكذلك أنـا وقعت بـالصـدفة
ـوهبة التى امتلكـها. ولقد تسبب اخالصى لها على ا
ــــشــــكالت. فــــأنــــا مــــشــــدود إلى فى الــــعــــديــــد مـن ا

الـتـحق ويـلـر بـجـامـعـة بـرانـديـز حـيث درس الـتألـيف
سرحـيات. ويقـول: «انتهت وسـيقى وبدأ فـى كتابـة ا ا
دراسـتى فى الكلية عام 1965. أثـناء السـنة األخيرة
اشــتـركت فى مـنـزل مع الــعـديـد من األشـخـاص. ولم
أسـتطـع أن اعلـم عـنهـم سوى الـقـيل. ذلـك أن معـظم
األشـــيــاء الـــتى كــانـــوا يــفــعـــلــونــهـــا كــانت حتـــيــرنى
وحتـبـطــنى». حـ كـان ويـلـر فى بـرانـديـز فـكـر فى أن
يـكـون مـؤلفـا مـوسيـقـيا. لـذا كـتب الـعديـد من الـنوت
ـــا فى ذلك نــوتــة إلعــداد ــوســيــقــيـــة لــلــطــلــبــة  ا
ـليون الـرائع تألـيف ناثانـيل ويست. ولكن مسـرحية ا
بعـد سنـته الـنهـائيـة قـرر أنه من األفضل له أن يـكتب
كـلـمـات بـدال من كتـابـة الـنـغـمات. ولـقـد أصـبح كـاتـبا
مسـرحيـا بالـصدفـة تقـريبـا ح شـعر بـخيـبة األمل
مـن كتـاب كـان شخص مـا قـد كـتبه لـلـمـسرحـيـة التى
ـسرحـية قام بـإعدادهـا. فاشـترى كـتيـبا عن الـكتـابة ا
ونـسخ الـقـواعـد الـتى تـعـلـمـهـا من ذلك الـكـتاب عـلى
مـنـاشف الـكوكـتـيل وأخذ يـدرسـها أثـنـاء عمـله كـنادل
ى اجتـاها «عـظـيمـا جدا» بأحـد الـبارات. ومن هـذا 
عن كـتـابـته. إذ يـقـول «لم أكن رومـانـتـيـكـيـا أبـدا بـهذا
الـــشـــأن». وثـــمـــة حـــادثـــة أخـــرى أدت إلى أن يـــكـــتب
ساعدة فى كتابة سرحيات. وذلك ح طلبت منه ا ا
عـرض تـقـدمه الــكـلـيـة. ذلك أن أحـد مـعـلـمـيه شـجع
اهـتــمـامه الـنـامى بــالـدرامـا وحـثـه عـلى الـذهـاب إلى
إجنلـترا للدراسة. ولقد اختار جامعة مانشيستر ألنه
ـمكن احلصول على درجـته العلمية فى «... كان من ا

الدراما فى عام واحد».
ـسرحيـة «يتألف فى مانـشيسـتر كـان منهج الـدراسة ا
بصـفة رئيسية من معلم يـحضر من يتطلعون إلى أن
ثل إلى مسرح صغير يكونوا كتابا أو مخرج أو 
ــســرح ويــقــول لــهم إنـه ال يــريــد أبــدا أن يــرى ذلك ا

سرح لم أفقده أبدا». . فأعطانى هذا حلما با خالياً
إن ويـلـر يـشـعـر بـأن الدراسـة فى مـانـشـيـسـتر شىء ال
يـقـدر بـثـمن ألنـهــا مـنـحـته الـعـادة الــتى يـتـمـتع بـهـا
اإلجنــلـــيــز وهى دقـــة مالحــظـــة الــشــخـــصــيــات. «إن
ـفـاتيح اإلجنـلـيز يـسـتـخدمـون الـلـغة كـسـلـسلـة من ا

ـســرحـيــة ألول مـرة فى نــيـويـورك فى قــدمت هـذه ا
الـسـابع من يـونـيه عام 1979 وتـتـناول مـسـرحـية ال
شىء يتم اجلـيل الذى تصفه. فمسرحية ويلر تعكس
أسلـوب احلياة الذى اتبـعه عدد من األشخاص الذين
كـــانت بــيـــنـــهم عالقـــات فى عــقـــد الــســـبــعـــيــنـــيــات:
ـسـرحـيــة تـتـنــاول طـمـوحـاتــهم وتـطـلــعـاتـهم ومـا فــا
يحـنون إليه. إال أن ال شىء يتم تركـز على ثنائى هما
بــول وســوزان عـــبــر تــسع ســنــوات فـى بــحــثــهــمــا عن
ـعنى وقـيمـة الذات فى حـياتـهما اإلخالص واحلب وا
الـزوجـيـة فـى حـ أنـهـمــا يـنـمــوان فى عـقـد يــتـمـيـز
نفتحة». أنها قصة بالـعالقات العابرة واألخالقيات «ا
ـوهـمـا ونـضـجـهـما أن شـخـصـ يـكـتشـفـان أثـنـاء 
أهـدافـهمـا واحـتـياجـاتـهـما تـصـبح غـيـر متـفـقـة على
الـرغم من استـمـرارهمـا فى حب أحـدهمـا اآلخر. وال
تـعـد مـسرحـيـة ال شىء يتم مـجـرد مسـرحـية تـتـناول
صــعـــوبــات احلــفـــاظ عــلى حـــيــاة زوجــيـــة فى عــقــد
الـسـبـعيـنـيـات ولـكنـهـا أيـضـا تمس الـبـوذيـة وحتـرير
رأة والـثورة اجلنسية والطالق واالجهاض وكذلك ا
االخـتـيـار بـ الـزواج واحلـيـاة الـعـمـلـيـة. وثـمـة فـكرة
سـرحية إال وهى أخرى يـتم التـعبـير عنـها فى هـذه ا
ـــرء جنــاحــا مـــاديــا يــصــبـح عــلــيه أنه كـى يــحــقق ا
التـخلى عن مـا يؤمن به من مـثل. يقـول ميـكل ويلر:
«إن أبنـاء عقد السبعينيات يشعرون باحلزن والسعادة
والوحـدة والزحام كما أنهم يتطلعون إلى العثور على
إجابة عن جميع التناقضات التى جلبتها إلينا حرية
االخــتـيــار». ذلك أن مــســرحــيــة ال شىء يــتم تــعـكس
اط وجودنا الراهن. القيم غير الثابتة كما تعكس أ
ولـد ميكل ويلر عام 1943 فى مـدينة نيويورك. وكان
أبــوه مـصـورا فى إحـدى الـشــركـات. وكـذلك كـانت أمه
«وهى امرأة جميلة كانت تدعى روزا رش. ولقد توفيت
وهى بعـد شابة فى ظـروف مأساويـة..» لذا فهـو يقول
عن نفـسه: «لقد كانت خلفيـتى فنية ولم تكن جتارية
وكـانت األمــور سـهـلـة بـالـنــسـبـة لى ولم أتـعـرض ألى
ـمـكن أن يـتـجلى ضغط لـلـقـيـام بأى شـىء. كان من ا

صارف». تمردى فى أن أكون من رجال ا
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سرحي جريدة كل ا

زيد من وضوع ما يزال يحتاج إلى ا  > إن تراث يعقوب صنوع يدعو إلى احليرة وإن ا
تخصصة لبيان تاريخية مسرح يعقوب صنوع فى مصر وأثره فى حركة الدراسات والكتب ا

صرى والعربى. سرح ا ا
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سرحي جريدة كل ا

> أرسله أحمد يكن لدراسة الفنون واألدب فى إيطاليا على نفقته و ذلك عام 1853
و عاد فى العام  1855 ليعمل  كمدرسًا ألبناء اخلديوى بالقصر حيث كان يدرس
وسيقى. لهم اللغات والعلوم األوروبية والتصوير وا

18
شهد الثانى ا

1971. دوج وماريا فى الفـناء. الوقت ظهر. فى أحد
ـا ـسـرح فى مـؤخـرة لـوح خـشـبى  جـانـبى في شـبـة ا
تــغـــطى به األســـقف يـــغــطـى عــربـــة تــســـتــخـــدم كـــبــيت
مـتـحرك عـلى حـطـام من األسـمـنت. بـعض األلـواح قد
ـكنـنا أن نـرى مـعدنـا مـطالً حتت البـناء. تـساقـطت و
ـــؤخــــرة. فى اجلـــانـب اآلخـــر من هـــنــــاك نـــافــــذة فى ا
ـــنــزل. وبــعض ــســـرح هــنــاك هـــيــكل كـــامل تــقـــريــبــا  ا
ــــعـــدات إلـى آخــــره. نــــرى دوج وبـــول عــــاريــــ حــــتى ا

الوسط يعمالن فى هيكل البناء.
دوج: اســـمع يـــا رجـل لـــقـــد كـــنت هـــنـــاك لـــيـــست بك
حـاجة ألن تخبـرنى عن ذلك الشخص. حـ اكتشفت
أن مــاريـا حـامل اسـتـشــطت غـضـبـاً. ذلك أن كل شىء
ـــــا فـى ذلك دوفـــــوس أغـــــضـــــبـــــنـى أعـــــنى كـل شىء. 

الكلب. بل حتى النظر إلى الزهور.
بول: حسن أن ما كنت...

ــرات كــانت الــســمـــاء تــمــطــر وكــنت دوج: فى إحـــدى ا
ــنـزل مـن حـمــام الــســبــاحــة ذاك وأخـذت ذاهــبًــا إلى ا
ـطـر يـذكـرنى بـبطن مـاريـا الـكـبـيرة. أفـكر واو! هـذا ا
ــاذا. وقــبـل أن أعــرف مــاذا كـــنت أفــعل وال تـــســألــنـى 
ـطر وقـد انـسابت الـرغـبة فى هنـاك كـنت أقف فى ا
ــا أنـا حتت ـاء يــنــزل من جــسـدى وكــأ كل كــيــانى وا
الـدش أو شىء كهذا لـست أدرى. فمر هـذا الشخص
ـتأنق بـسيـارته بجانـبى غيـر أنى لم أعبـأ. إذ لم يكن ا
كن أن يـجعلنى أتوقف. فسار فى الطريق هناك ما 
مـا يقرب من خمـس ياردة ثم داس فـرامل السيارة
ح رآنى فجأة. كنت كما قلت لك اشتعل بالرغبة.

سألة هى... بول: لكن ا
ــا أكــون قـد صــرت مــزعــجـا من دوج: لــست أدرى. ر
دة الـتى عـشـتهـا هـنا. لـست أقـول إنى سـأعود طـول ا
ـــديــــنــــة لـــكـن مع ذلك... أجـل الـــلــــعــــنـــة! لــــقـــد إلـى ا
قـاطــعـتك مـرة أخـرى. أقـول لك لــقـد صـرت مـزعـجـا.
لـقد حضر سيسـكو هنا منذ أسـبوع وقضى يوم

ولم أســتـطـع أن أكف عن الــكالم. إذ ال أحـد يــتــحـدث
هنا. كيف أبدو?
بول: ماذا تعنى?

دوج: أعـنى منـذ آخر مـرة رأيتـنى فيـها. هل أبـدو أكثر
ازعاجا?

بول: كال.
دوج: أنك أكثر ازعاجا.

بول: ماذا تعنى?
دوج: لـست أدرى. إذن كــنت تــسـيــر عـلى الــشـاطئ فى

بالى ثم رأيت تلك الكتكوتة أليس كذلك?
بـول: بـدأنـا نـتـحـدث وشـعـرت بـإحـساس لـطـيـف جدا.
أعــنى أنـه بــعــد قـــضــاء عــامـــ فى أفــريــقـــيــا كــان من

اللطيف أن أحتدث مع شخص ما مرة أخرى...
دوج: ثم هـمست فى أذنيها وقـضيت وقتا لطـيفا معها

على الشاطئ.
بــول: دوجالس أن لـــديك عـــقال قـــذرا وأنت تـــعــرف

ذلك.
دوج: ألم تــنـلـهــا? أتـعـنى أنـى كـنت اسـتــمع إلى كل هـذا

الكالم الفارغ دون طائل?
بــول: أنت لم تــــكن تــــصــــغى بـل كـــنـت تـــتــــكـــلـم طـــوال

الوقت.
دوج: أو. كى لـديك خـمس دقائق حـتى تصل إلى ذروة

احلكاية وإال فسوف أتركك وأذهب لتناول الغداء.
بول: أتريد أن تستمع إلى هذا أم ال?

دوج: هى! أيها الرجل لقد تقربت إليك هه?
كن أن تقول ذلك. بول: أظن أنه 

وضوع جاد هه? دوج: وهذا ما قلته. إذن فإن ا
بول: حسن واآلن. ماذا تريدنى أن أقول?

دوج: أال تعرف ما إذا كان األمر جادًا?
بول: سنرى.

دوج: أو. كى. أنـك تـذهـب إلى الــفــراش لــيال أحــيــانـا
ـارســة احلب قـبل أن وتـرقــد وال حتس بـأنـك تـريــد 

تنام أليس كذلك?
بول: عما تتحدث?

دوج: فقط أجب على سؤالى هل هذا يحدث?
بول: بالتأكيد أحيانا.

دوج: إذن األمـر جاد. وأنت مـارست احلب معـها على
الشاطئ. هى! أنى آسف ماذا حدث?

بول: لقد كنت أحاول أن أقول لك.
دوج: ظــلـلت انـتــظـر حـتى تـصــبح احلـكـايــة مـسـلـيـة. ال
أســتـطــيع حتــمــلك إذا كــنت غــيــر قــادر عــلى أن تـروى

قصة.
درسة... بول: أو. كى. اسمع لقد أغلقت ا

دوج: أى مدرسة...
بول: دوج!

دوج: أى مــــــدرســـــــة? فــــــأنت لـم تــــــذكــــــر أى شـىء عن 

بول: هل معك قلم?
اذا? سوزان: 

ــا ســأراك حــ أعــود بــول: كى آخــذ عــنــوانـك. إذ ر
تحدة. إلى الواليات ا

سوزان: لكنى كنت أظن...?
بول: ال أستطـيع. أعنى أجل بـالتأكـيد أستـطيع. كان
ـمكن. لكنى ال أسـتطيع هذا سـخيف. انظرى ما من ا
. مـجــمـوعـة من احلــكـايـات حـصــلت عـلـيـه بـعـد عــامـ
وتـذكرة عودة. عـلى أن أفعل شيـئا اآلن. أريد أن أصل

إلى شىء ما... شىء ال يتبخر أتفهم ما أعنيه?
سوزان: هى! أو. كى. لست مـضـطرا إلى الـشرح. لـقد

استمتعت بوقت جميل.
بول: نعم.

سـوزان: أتــريـد أن تـعــود إلى الـكــوخ? لـدى قــلم هـنـاك.
كنك اإلقامة الليلة إذا أردت هناك مكان. و

بول: على أن أؤكد رحلة العودة فى الفندق.
سوزان: هل تقيم فى الفندق?

? بول: بعد عام فى أرض النيجل أتمزح
سوزان: هل هنـاك دش? إذ إن الرمل فى كل مكان فى

جسمى.
بول: أتريدين أن تعودى?

سوزان: لو كان هذا مناسبا.
بول: بالتأكيد.

(يتحركان سوزان تتوقف)
سوزان: اللعنة!
بول: ما األمر?

سوزان: ال أسـتطـيع أن أدعـها وحـدهـا. أعنى جـانيس
يـا يـسـوع. أسـمع سـأقـول لك. مـا رأيك فى أن أقـابـلك
فى الفندق غدا. فى وسعـنا استئجار دراجت ونخرج

إلى اجلبال...
بول: سوف أرحل فى الصباح.

ســـــوزان: أو! لـم تـــــــــقل ذلـك. أو. كـى. أنــــــــا فـى دلـــــــــيل
. بـحـرفى آى. نـحن الـعـائـلة تـلـيـفـونـات ديـنـفـار. سـتـيـ

. هذا اسم عائلتى. الوحيدة باسم ست
. بحرفى آى. بول: أو كى. سوزان ست

سوزان: ما هو اسمك األخير?
بول: بومر.

سوزان: بول بومر.
بول: بالضبط.

ا أراك. سوزان: إذن. ر
بول: وهو كذلك. خذى األمر ببساطة.

(بول وسـوزان يـقـفـان حلـظة. يـخـرجـان فى اجتـاه
. تخبو األضواء) معاكس

سوزان: هذا بول.
بول: هاى.

جانيس: هاى. إذا هل ستعودين?
سوزان: جانيس ماذا بك?

جـانيس: كـان هـنـاك شخص مـا يـتـمـشى حـول الـكوخ.
لقد سمعت وقع أقدام. ولم أرد أن أبقى هناك. أعنى

. أن أحد السياح قتل هناك كما تعرف
اضى?  بول: ألم يكن ذلك فى العام ا

كن أن يقع. سألة هى أن هذا  جانيس: ا
بول: اعتقد أنى سمعت أن زوجته قتلته.

جــانــيس: ســـوزان أنــــا ال أريـــد أن أعـــود إلـى هـــنـــاك
ـكان الـلـيـلة. أل ا وحـدى. ذلك أن الـعنـكـبـوت األزرق 
حــاولت أن أرش طــارد الـــبق لــكـــنه يــجـــعل الــســـيــقــان
تـخـرج ويـأخـذ فى الـتـحـرك فى كـل مـكـان. أرجـوك يا
ســوزان أعـلم أن هــذا يــصـيـب بـالــضــجـر وأعــلم أنــنـا
قـررنا أال يـكون هـناك أى الـتزام فى الـرحلة غـير أنى

كان وحدى. ال أريد أن أعود إلى ذلك ا
سوزان: هل فى استـطاعتـنا أن نـتحدث فى ذلك فـيما

بعد?
جــانـيس: أجـل اعــتــقــد أنــنــا يــجب أن نــفــعل ذلك يــا

سوزان.
سوزان: تصبح على خير يا جانيس.

ــــصـــبـــاح (جـــانــــيس تـــســــتـــديــــر كى تــــذهب. تـــســــقط ا
وتصرخ)

جانيس: أو! يا إلهى.
سك (ينـظرون. بـالقـرب منـهم يقف أحـد البـاليـ 

سمكة كبيرة).
سوزان: من هذا?

(يتقدم البالى بابتسامة ويقدم السمكة)
البالى: (يقول شيئا باللغة البالية)

سيح! أنه هو مرة أخرى. جانيس: أيها ا
سوزان: من?

جـانـيس: أنه يــتــتــبــعـنـى طـوال الــنــهــار . لــقــد كـان فى
السوق. ماذا تريد?

البالى: (شىء باللغة البالية)
جـانيس: أنى ال أفهـمك. أنى ال أتـكلم لـغتـكم. أرجوك

ابتعد.
بول: هل هذه السمكة من أجلنا?

البالى: (شىء بالبالية)
بول: هل حتـاول بيع السـمكة? أتـريد نقودا? دوالرات.

دوالرات?
د يـده إلى جـيبه (بول يـتـجه نـحو الـرجل الـبالـى و
بحـثا عـن نقـود. البـالى يتـراجع إلى الوراء. ويـسحب

السمكة منه)
البالى: (شىء  بالبالية)

بول: أو. كى. أو كى! هون عليك األمر.
(يركع البالى أمام جانيس ويعرض السمكة)

البالى: (شىء بالبالية)
جانيس: (فترة صمت) فلنشترى السمكة أو كى?

سـوزان: مـاذا سـنـفعـل بسـمـكـة? نحن حـتى لـيس لـديـنا
مكان لطهيها.

جـانـيس: ســنــشــعل نــارا عــلى الــشـاطـئ أنـا ال أهــتم.
فلنتخلص منه.

بــول: اعــتـــقــد أنى قـــرأت فى مـــكــان مـــا أن أهل بــالى
يــقـدمــون سـمــكـة حـ يــقـعــون فى احلب. أنى اعــتـقـد

جادا أنه يعرض الزواج.
جـانـيس: اسـمـع يـا ســيــدى لـدى مــا يــكـفـى من هـذا.
انهض سوف اشترى سـمكتك أو كى. اشترى. نقود.
ثم تبتعد وتدعنى وشأنى. أتفهمنى? كومبرى? اللعنة.

البالى: (شىء بالبالية)
جانيس: اذهب بعيدا. بعيدا. اذهب بعيدا

سوزان: او جو اوى.
جانيس: خذ.

(جانيس تعطى نقودا للبالى وتأخذ السمكة)
جانيس: واآلن اذهب. اذهب.

(الرجل البالى يتراجع ثم يقف ليراقب)
جانيس: كال. ابتعد تماما. ابتعد من هنا تماما.

(يبتعد الرجل البالى فى جنح الظالم)
بول : لقد ذهب.

ـجرد جـانيس: كال لم يـذهب. أنه يـنتـظـر هـنـاك. و
أن نعود سوف يتبعنا.

سوزان: جانيس أرجو أن تخففى األمر على نفسك.
جانيس: أقول لك لقد ظل يتبعنى طوال النهار.
سوزان: وهو كذلك. وهو كذلك. لقد ذهب اآلن.

جانيس: هل ستعودين?
سوزان: أجل سوف أعود. بعد بضع دقائق.

ــرء من هم جــانـيس: من الـــرائع حــقــا أن يـــكــتــشـف ا
أصدقاؤه. (تخرج)

بول: تصبح على خير..
سـوزان: أو! لــقــد جــنت. أعـــنى أنى كــنت أعــرف أنــهــا
ــكن أن تـكــون مـزعــجـة أحــيـانـا لــكن هـذا ســخـيف.

ؤكد أن هذه الرحلة غلطة. هذه غلطة. من ا
بول: يبدو أنها على ما يرام.

ســوزان: لـــيـس عـــلـــيك أن تــــســـافـــر مـــعـــهــــا. هل مـــعك
سيجارة أخرى?

(بول يشعل لها سيجارة)
سوزان: كـنت أشعـر بـأنى مسـتـمتـعـة حقـا. هل كـان ما

قلته عن السمكة حقيقيًا?
بول: كال.

سوزان: (تضحك) إنى معجبة بك.
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سرحي جريدة كل ا

> الفنان أحمد راسم
مدير فرقة قصر التذوق
سرحية باإلسكندرية ا
سرح قال ومشرف عام ا
لـ "مسرحنا" إن شهر
رمضان سوف يكون
مختلفا هذا العام فى
قصر التذوق الذى أعد
برنامجا بعنوان ليالى
سرح فى رمضان ا
تعرض خالله عدد من
سرحيات منها "حكى ا
البحر" للمؤلف صالح
السايح.

> دفع ثمن وطنيته  غاليا بعد أن  نفيه  بينما كان بإمكانه أن يجنى الكثير من
نافع الدنيوية الزائلة لو أنه اختار مسايرة األجواء التى كانت تمتلىء بالنفاق ا
والتدليس.
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ió¡°ûŸG AGOC’G ≈dEG iƒ¨∏dG AGOC’G øe
اخملـــرج أحــــمـــد عـــبـــد اجلـــلـــيل أدرك أن دوره
يـنـشـأ من منـاطق بـيـنيـة مـلـتبـسـة وأن جناحه
يـتوقف على التـوفيق ب حـضورين مزدوج
لــــــــعـــــــــرضه احلـــــــــضــــــــور األول نــــــــابـع مـن فن
األوبريت ذاته بـوصـفه شـكالً جمـالـيًا يـنـطوى
عــــلـى حــــوار درامى غــــنــــائـى وحــــضــــور ثــــانى
ــــنـــظـــور مـــرجــــعى الخـــتالف األداء يـــرتـــبط 
الـتــراثى وأداء األوبـريت لـشـخـصـيـة شـهـرزاد.
وفى حـــــالــــة مــــراعـــــاته لـــــهــــذين احلـــــضــــورين
يكتـسب عرضه خصـوصية مـعينـة. لذلك قام
ــــســــرحـى إلي فــــضــــاء بــــتــــحــــويـل الــــفــــضــــاء ا
أسـطــورى حلـكــايـة شــهــرزاد فى ظل مـعــاجلـة
ــتـــداولــة ـــعــاجلـــة األســطـــوريـــة ا تــبـــعـــد عن ا
ـــلــــكى بــــفــــضـــاءاته ُــــشـــكــــلــــة فى الـــقــــصــــر ا ا
ـتفـرج ومحـاولة عـهودة من قـبل ا الـتقـليـديـة ا
إضــفــاء بــعــداً آخـــر مــعــاصــراً حـــتى يــجــتــذب
اجلـــــمــــهـــــور إلى ســـــيـــــاقه عـــــرضـه. فــــســـــاهم
ـنـعم مـبارك الـديـكـور الـذى صـمـمه د. عـبـد ا
فى تشكيل مشهدية بصرية بواسطة خلفيات
مــسـرحــيــة مـكــونــة من خــمـســة مــنـاظــر تــمـثل
ــعـركـة أمـكـنــة احلـدث الــدرامى مـثل ســاحـة ا
ومقصـورة القصـر وبهو القـصر ومنـزل زعبلة
فى وحدة تشكيلية تنبع من أسلوب (البالنش
بـاك) فى إطــار أسـلـوب يـبـتـعــد عن الـتـصـمـيم
المح الــــتـــجـــريـــديـــة الـــواقـــعى وأقـــرب إلـى ا
ـرجـعـية ساهم فـى جعل األوبـريت ال يـخـضع 
ـــعـــالـم كـــمـــا أن ألـــوانـــهـــا زمــــنـــيـــة واضـــحـــة ا
تـناسقة ساهمت في عدم إحساس الزاهية ا
ـتـفـرج بـغـرابـتـهـا وقـد أعـطى هـذا الـتـصمـيم ا
ـتـفــرج الـسـؤال بـعــدًا مـهـمــا وهـو عـدم إثــارة ا
ــقـدمــة فى الــتــقـلــيــدى عن عالقــة شــهــرزاد ا
األوبــــريت بــــشــــهــــرزاد األســـطــــورة فــــأعــــطى
ــيــزة خــاصــة الــديــكــور لألوبــريت مالمــحــاً 
ومـرونـة فى إعـطاء اخملـرج فـرصـة فى تـنـفـيذ

سرحية. احلركة ا
سـاعــد فى خـطــاب مـشــهـدى يــتـكـون مـن حـالـة
ــفـارقــات الـدرامــيـة درامــيــة نـابــعـة من بــعض ا
ـــؤديــ الـــكــومـــيـــديـــة تـــعـــتــمـــد عـــلى حـــضـــور ا
اسـتطـاعوا حتـقيق الـتواصل مع اجلـمهـور عبر
وقف والـكوميديا اللفظية من خالل كوميديا ا
ــاط كــومــيـديــا تــعــتــمــد عــلى مــهــارات فــنــيـة أ
جتـمع ب الـغـناء والـتمـثـيل خاصـة شـخصـيات
الـسـينـجـأ دار وقـمع الـدولة والـوزيـر. وتـوظيف
ــطــربــة كــامــيــلــيـا الــتـى قــامت بــدور شــهـرزاد ا
كــمــمــثـلــة وحــاولت دفع إمــكــانـاتــهــا الــتـعــبــيــريـة
لـتــوضح حـاالت الــتـبــاين بـ الــغـنــاء والـتـمــثـيل
ولـكن لم تـكن حـاالتـهـا الـتـمـثـيـلـيـة بـنـفس تـمـيـز

حاالتها التطربية.
ولـــــكن كـــــان مــــــأزق الـــــعـــــرض احلـــــقـــــيـــــقـى فى
ـوزع على وسـيقـية الـتى قام بـها ا التـوزيعـات ا
رحـــــال ألنــــهـــــا افــــتـــــقــــدت الـــــتـــــنــــوع فى اآلالت
لل ـوسيـقـيـة أثـناء تـنـفـيذهـا فـحـدث بـعض ا ا
فـى الـــــعــــــرض ألنـــــهــــــا لم تــــــراع الـــــتــــــبـــــايـن فى
الــلـحــظــات الــدرامــيـة واحلــاالت الــغــنــائــيـة من
حـــاالت فــرديـــة أو دويــتـــوهــات أو ريـــســتـــاتــيف

تعة الكاملة. لتحقيق ا
فى الــنــهــايــة جتــربــة حتــسب لــعــنــاصــر الــعــمل
الــفــنى ومـــخــرجــة أحــمــد عــبــد اجلــلــيل الــذين
اســتــطــاعــوا جــمــيــعــا تــقــد حــالــة مــســرحــيـة

متناغمة. 

إلي رتـبـة قـائـد اجلـيش ويـثـيـر إعـجـاب شـهـرزاد
ؤمـرات التى ـلكـة وتبـدأ ا بزعـبلـة غيـرة أعوان ا
ـفــارقـات الــدرامـيـة تــنـشــأ عـبــر مـجــمـوعــة من ا
إلزاحته عن طريـقهم. وتصل هذه األحداث إلى
مداها ح حتاول اإليقاع به فى حبها ويرفض

حلبه ألحدى وصيفاتها.
ـالحظ أن األوبــــريـت وقع فى مـــــنــــطــــقــــة من ا
بـيـنــيـة خــرى تـنـشــأ مـســافـة داللـيــة أو مـنــطـقـة
ـرجعـيـة للـمادة ملـتـبسـة نـاجمـة عن الـوظـيفـة ا
ــــرتـــــبط األســـــطــــوريـــــة وهى األداء الـــــتــــراثـى ا
بــشـخــصـيــة شـهــرزاد كـمـا فـى ألف لـيــلـة ولــيـلـة
ـــرتــــبـــطـــة ــــتـــفــــرج وا والــــراســـخــــة فى ذاكـــرة ا
بـــالـــبـــطـــلـــة الـــبـــارعـــة فى حـــبك الـــقص ونـــسج
احلكايـات اخلياليـة والتى تعـطى للسلـطة بعدًا
أسطـوريًـا. وأداء األوبريت الـتى جـعـلهـا تـرتبط
بـفكرة الغوايـة والتى أعطت للسـلطة بعدًا آخر

رأة وأنوثتها. مرتبطًا بجمال ا
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ــــســــرحـى نـــكــــتــــشف أن من خـالل الــــعـــرض ا

وسيقية نطوق يـتضافر مع اللغـة ا الـلغوى ا
لـيــشـكـال مـعًــا مـادة ســيـنــمــائـيــة (عالمـاتــيـة)
تـعـطى ثـراءً فـنـيًــا لـفن األوبـريت ألنه يـصـهـر
كال الفنـي األدائـي فى صيـغة فنـية جتعل
احلـوار الـدرامى واحلــوار الـغـنـائى فى حـالـة
رجـو منه هو تناغم وتـآزر لتـحقيق الـهدف ا
إدخـــــال الـــــســــــرور والـــــبـــــهـــــجــــــة فى نـــــفـــــوس
ـتفرج عبـر لغة فنية مـركبة. لذلك يدور ا
أوبــريـت شــهــرزاد فى شــكـل درامى/ غــنــائى
بـسيط يـنبنى عـلى عقـدة رومانـسيـة واضحة
ــعـالم تــنـتــهى بـنــهـايــات سـعــيـدة بـعــيـدة عن ا
ــتــداولــة الــتى ــتــعــارف عــلــيــهــا وا الــدرامــا ا
حتـتــوى عـلى عـقـد دراسـيـة تـهـدف إلى إثـارة

تفرج. عواطف ا
ـنـحى هــو صـلب مــوضـوع األوبـريت كـان هــذا ا
الـذى دار حـول شـخصـيـة األمـيـرة شـهـرزاد التى
تـدخل احلـرب بــجـيش مـكـون من مــجـمـوعـة من
ـصـرى ـرتـزقــة عـلى رأســهم اجلـنــدى زعـبــله ا ا
وتعجـب به وترقيه فى رتـبة الـعسكـر حتى يصل

فارقات  خطاب مشهدى يعتمد على ا
الدرامية الكوميدية

ـر بها فن ـنعـطفات احلـدية التى  يبدو أن ا
ــصــر جـعــلت ــســرح فى اآلوانــة الــراهــنــة  ا
اجلــمـــهــور يـــهـــرب مــنه لـــعـــوامل كــثـــيـــرة لــعل
ـــســرحـــيـــة الــتى أهــمـــهـــا فــقـــدان األشــكـــال ا
اعــتـاد بـريـقــهـا وخـفــوت دهـشـتـهــا الـتى تـولـد
ـصــحـوبـة بــالـفـكـر. لــذلك أجـبـر هـذا ــتـعـة ا ا
ــبــدعـ عــلى هــجـرة الـوضع الــراهن بــعض ا
الـصـيغ الـفـنـيـة الـتـقـلـيـديـة والـبـحث عن صـيغ
فــــنـــيـــة تـــعـــيـــد تـــأســـيـس حـــضـــوره من جـــديـــد
ــنــاحـى لــتــحـــقــيق ذلك واخــتــلـــفت الــســبـل وا
فـالــبــعض جلــأ إلى اسـتــخــدام تـقــنــيـات فــنــيـة
جــديــدة والــبــعض اآلخــر جلــأ إلى اســتــلــهــام
أشــكــال فــرجـويــة تــنـتــمى إلى الــتــراث إلعـادة
إحـيــائـهــا. واشـتــرك الـفــريـقـان فـى أن جـوهـر
سرح يـتأسس موقعه على أنه فن أدائى فن ا
فى األســــاس يـــولـــد فى اآلن - هــــنـــا من أجل

بناء عقد ضمنى جديد مع اجلمهور.
لــعـل اخملـــرج أحـــمــد عـــبـــد اجلـــلـــيل حـــاول فى
سرحى األخير الفائز بأفضل عرض عرضه ا
وإخـراج فى مـهـرجـان الـفـرق الـقـومـيـة بـالـفـيـوم
ـسرحى تـقد شـكل فنى يـنـتمى إلى الـتراث ا
ـصـرى فى مـغـامـرة فـنـيـة حتـسب له الـغـنـائى ا
ه. لــكـنه سـواء فى جنــاحه أو فــشـله فى تــقـد
جنح إلي حـد كبيـر فى تقد أوبـريت شهرزاد
الــذى ألـــفه عـــزيــز عـــيــد وكـــتب أشـــعــاره بـــيــرم
الـتونـسى وحلنه سـيد درويش فى عام 1921
الـذي أعــاد إحـيـاء شــكل اًفـنـيــاً اكـتـسب جـدارة
ـتــفــرج وأنه مـن األشــكـال الــوجـود فـى ذاكــرة ا
ـسرحـية مع الفـنيـة التى تـولـدت من السـاحة ا
بـدع فى مراعـاة أن تقـد األوبريت يـضع ا
مأزق يـنشـأ من وضـعيـته التى تـقع فى مـنطـقة
بــيــنــيه لـو جــاز لــنــا الـتــعــبــيـر تــنــتــمى إلى فــنـ
ــيــز وخـــاص به فــهــو أدائـــيــ لــكـل فن أداء 
يـــنــتـــمى إلـى األوبـــرا فى اعـــتـــمــاده عـــلى األداء
وسيـقى لكنه يـتجاوز قـواعدها الـصارمة فى ا
ـقــتـضــيـات احلـوارات الــغـنــائـيـة بــنـائـهــا طـبــقًـا 
ــــكن الـــقــــول إن األوبـــريـت شـــكل وبــــاألحـــرى 
شعـبـى لفـن األوبرا. ويـنـتـمى األوبـريت إلى فن
ــســرح الــذي يـعــتــمــد فى صــنــاعـتـه عـلـى بـنى ا
دراسـية حتتوى عـلى عدد من العالقات الـفنية
تـــؤسس طــرائق مـــعــيــنـــة لــبــنـــاء الــشــخـــصــيــات

الدرامية.
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ـــوقع الــبـــيــنى الــذي يـــتــأسس عـــلــيه فن إن ا
ـوسـيــقى يـجـعل األوبــريت بـ الـدرامـى / ا
الــلـــغـــة الــدراســـيـــة الــتـى يــشـــكـــلــهـــا األســاس

 األوبريت
أعطى للسلطة
بعد آخر
يرتبط 
رأة بجمال ا

محمد سمير اخلطيب

سرحي جريدة كل ا

ؤهالت الشخصية واخلبرات  ما يجعل من جناحه  أمرًا مؤكدًا لك من ا > كان 
صاعب و اخملاطر  طريق يدفع فيه صاحبه لكنه آثر طريق األشواك  طريق ا

شاق. تاعب و ا ويضحى وال يجنى منه إال ا
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بول: أو. كى.
ـتحـرك ومـعه ثالث زجـاجات ـنـزل ا (يـخرج دوج من ا

من البيرة)
دوج: تريـد ماريـا أن تـعرف الـغذاء سـيـكون هـنا أم فى

اجلناح الغربى?
بول: هنا فى اخلارج اجلو لطيف.

دوج: هل قطعت حديثكما?
بول: ال ال.

دوج: (يـصيح) هـنــا فى اخلـارج. واسـرعى إذ عـلى أن
أحصل على البطارية للعربة.

ـســرح صـائـحـة) سـيــكـون مـاريــا: (من خـارج خـشــبـة ا
حاضرا ح يكون جاهزا.

ـــــــــرأة إذا لـم حتــــــــــسن دوج: ســــــــــوف اضـــــــــرب هــــــــــذه ا
التصرف.

(دوج يجلس إلى جانب بول)
نزل? بول: كيف لم تنته من ذلك ا

(تــتــراجـع ســوزان إلى الــوراء وفى فــمــهــا الــتــفــاحــة
ـنـاظـر وتـلــتـقط صـورا لـبـول ودوج مــعـا ودوج يـأتى 

مضحكة)
سـوزان: هـيـا! اســتـرخـوا أريـد أن الــتـقط صــورا لـكـمـا

معا. فقط تصرفا بشكل طبيعى.
دوج: (فى وضع سىء) أنى مــحـــشـــور. ال أســتـــطــيع أن

احترك.
سوزان: دوج.

(دوج يسترخى)
سوزان: أو. كى. واآلن اقترب قليال.

دوج: (دوج يقترب) لكن ال تبد أى من جديد.
تـحـرك وحتمل الـطفل فى نـزل ا (تدخـل ماريـا من ا
أحد ذراعـيها وهى تسند طـبقًا به ساندويـتشات باليد

الطليقة. ترى ما يحدث فتتوقف وحتدث الطفل)
مـاريا: انـظر يـا حبـيـبى أنهم يـلـتقـطـون الصـور أترى?
أن ذلك الــشىء الــذى تــمــسك به يــصــدر صــوتــا وهـذا
يـحـدث صــورة ثم يـكــون لـديك شىء تــنـظـر إلــيه حـتى

كنك أن تتذكر كيف كان احلال. هل  التصوير?
سوزان: أجل.

(سـوزان حتـمـل الـكـامــيـرا عــلى كـتـفــهـا ومــاريـا تـضع
الطبق)

ماريا: أو! كى. إلى الطعام أيتها الفرقة.
(الطفل يبكى. ماريا تكشف عن صدرها كى ترضعه)

كان? سوزان: كم دفعتما ثمنا لهذا ا
سـاحة إحـدى عشر اكـر. وتصل دوج: خـمسـة عشـر. ا
إلى مـحـجر الـصـخـرة الـزرقـاء ثم تتـجه نـحـو الـغـابات.
سوف تـصـبح قيـمتـها نـحو سـت أو سـبعـ ح يـبنى
البـيت. ثم علـيك حسـاب التـضخم. أنـكمـا تبحـثان عن

شىء ما.
كان جميل هنا. سوزان: كنت فقط أتساءل. إن ا

دوج: اسـمعـا هـناك مـكان سـيـعرض قـريـبا وال يـعرف
أحـد شــيـئــا عـنه حــتى اآلن أنـهــا أرض تـابــعـة لــلـواليـة
عــلى ثالث نــواصى بــحــيث ال يــســتــطــيع أحــد الــبــنـاء.
ســــوف اســــتــــكــــشف ذلك مـن أجــــلـــكــــمــــا إذا كــــان ذلك
يــهــمـكــمــا. ســوف يـكــون رائــعــا إذا مـا انــتــقــلـتــمــا هــنـا.

أتريدان منى أن استكشف األمر?
مـاريــا: (حتــدث الــطـفل) أو! أنك تــعـــضــنـى بــقــوة. ال
ـا يجعل نى فـأتوتر  يجب أن تـفعل ذلك ألن هذا يـؤ
اللـ يتوقـف عن التـدفق فتـصبح أكـثر غـضبـا. ونكون

فى دائرة مفرغة.
دوج: أتريدان أن استكشف لكما هذه األرض?

بول: (لسوزان) ما رأيك فى هذا?
سوزان: لست أدرى. أتريد أنت ذلك?

بول: أتريدين أنت?
سوزان: أنا التى سألت أوال.

بول: (موجها كالمه لدوج) بالطبع. لم ال?
دوج: الـلعنة وهو كذلك اعـتبر نفسك حـصلت عليها.
ساء. أو! على أن أحضر هذه البطارية. سأبدأ هذا ا
دينة? (ال أحد يتحرك) يا (ينهض) من سيأتى إلى ا

لست أدرى إذا كان لدى مكان لكم جميعا.
بول: نحن ذاهبان إلى الشالل.

دوج: الشالل أجل. كلنا نـعلم ما يحدث عند الشالل
هــو! هـو!. ومــاذا عـنك يــا مـارسـى أتـريــدين أن تـأتى

دينة? إلى ا
ـكـنك أن حتـضـر لى مـارايا: لـدى بـعض الـعــمل. هل 
. أنى أحـاول اإلقـالل مـنـهـا بـعض الــسـجـائــر? عـلـبــتـ
طــوال األســبـوع. فــهم يــقــولــون أن طــعـمــهــا يــظــهـر فى
الـــلـــ غـــيـــر أنـى اعـــتـــقـــد أن هـــذا مـــحض هـــراء. أن
طـعمهـا ال يظهـر أليس هذا صـحيـحًا يا حـبيبى? كال

بالطبع ال.
دوج: (لــبـول) ســـاعـــدنى فى انـــطالق الـــســيـــارة أســفل

التل.

 العدد 110
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بول: فيالديلفيا. حيث كتبت إلى فى ذلك الوقت.
دوج: أو! أجل. كيف أغلقت ماذا حدث?

بـول: كـمـا تـعــرف لـقـد كـانت واحــدة من تـلك األمـاكن
التجـريبية تـطوير الشـخصيـة من الداخل هذا الكالم
الــــفــــارغ. عـــــلى أى حــــال البــــد أن اآلبــــاء قــــد صــــاروا
درسة أفلست متعقل أو شىء من هذا القبيل ألن ا
فى مــنـتــصـف الـطــريق أثــنــاء الــعــام فــكــان عــلـيــهم أن
يـغـلـقـوهـا. وأصبـحت بال عـمل ولـيس لـدى مـا أعـمله
ثم ركـــبت حــافــلــة إلـى بــوســتــون كى اســتـــكــشف بــعض

االمكانيات وكانت هى فى احلافلة.
دوج: هل تهزل?

بول: أقسم أن هذا حدث. لم أستطع تصديق ذلك.
دوج: ولم تـكن حـتى تـعـلم أنهـا قـد عـادت إلى أمـريـكا?
هــــذا عـــجــــيب حــــقـــا. أعــــنى أن هــــذا يـــدخـل فى بـــاب

حكايات العفاريت.
بـول: حــسن فى احلـقــيــقـة لــقـد أغــفـلت اجلــزء الـذى
اتصلت فـيه بأسرتهـا فى دينفـار واكتشفت أنـها تعيش

فى بوستون.
دوج: أيها الشيطان الصغير.

بـول: أعـنى أنى لم أكن مـتــأكـدا من أنى سـوف أحـاول
الــبـحث عـنــهـا أو شىء من ذلك. فى الــواقع كـان لـدى
موضـوع صغـير يـحدث فى فـيالديـلفـيا. ولم أكن واثـقا

حتى من أنى أريد أن أذهب من هناك.
دوج: اسمع.
بول: مااذ?

دوج: أنـها ذكـية حـقا. أنى مـعجب بـها. حـقا. وأريد أن
أعــود إلى اجلـزء الـذى مـارست فـيـه احلب مـعـهـا عـلى

الشاطئ. كما أريد ساندويتش أتريد ساندويتش?
بول: إن هذا البيت لن يبنى أبدا.

دوج: الــلـــعــنـــة عــلـى هــذا الـــبــيـت يــا رجل أنـى جــائع.
(ينادى) ماريا!

تنقل) (تظهر ماريا فى النافذة اخللفية للمنزل ا
ماريا: ماذا تريد?

دوج: ماذا لدينا لألكل? نحن جائعون.
ماريا: الطعام ليس جاهزا بعد.

دوج: وماذا عن زجاجت من البيرة?
مـاريا: احـصل عـلـيـهـمـا بــنـفـسك فـأنـا ال أعـمل نـادلـة

لديك.
دوج: لن ابنى بيتك.

(ماريا تسحب رأسها)
دوج: أتريد بيرة?

بول: بالتأكيد.
تـنـقل فـيـمـر بـسوزان وهى ـنـزل ا (دوج يـتـجه نـحـو ا

تخرج وعلى كتفها آلة تصوير. وتأكل تفاحة)
دوج: أتريدين بيرة يا عزيزتى?

سوزان: سيكون النداء جاهزا بعد دقيقة.
دوج: ها هو دوج البائس مرة أخرى يدمر شهيته.

تنقل. تتجه سوزان نحول بول) نزل ا (يدخل دوج ا
سوزان:  كيف تسير األمور?

بول: ببطء شديد.
سـوزان: لـقــد أخــبـرتــنى مــاريــا عن ذلك الــشالل الـذى
ـكن لــلـمـرء أن يـذهب إلــيه لـلـسـبـاحــة. أنه عـلى بـعـد

ميل واحد فقط. أتريد الذهاب بعد تناول الغداء?
بول: تعالى هنا.

سوزان: ماذا?
بول: أريد أن أذهب اآلن

سوزان: بل تريد أن تذهب بعد الغداء.
بول: بالطبع.

سوزان: اجلو لطيف هنا.
بول: أحتبينهما?

سوزان: أجل مـاريا مـزعجـة قلـيالً بهـذا الطفـل لكنى
أحبهما.

بول: هل أنت بخير?
سوزان: بالطبع.

بول: لست أدرى. يبدو أن بك شيئًا ما.
سوزان: أنا دائما ما يبدو أن بى شيئًا ما.

بـول: هل يـفـتـرض أن ادع هذا األمـر? هل يـفـترض أال
اضغط عليك?

سوزان: إنى بخير حقا يا حبيبى.
بول: وهو كـذلك. كل ما هنـالك أنى أحيـانا أكـون غير

ا تشعرين به. متأكد 
سوزان: ال تهتم بهذا.

بـول: بـعـبـارة أخــرى هـنـاك شىء مــا يـشـغــلك لـكـنك ال
حتب التحدث عنه اآلن?

ســوزان: ال شىء هـــنـــاك حـــقـــا. أنـى بـــخـــيـــر. لـــنـــغـــيــر
وضوع. ا

بول: وهو كذلك.
سوزان: سنتحدث عنه فيما بعد.
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(بول ودوج يخرجان)
سوزان: أيضايقك أن التقط القليل من الصور?

مارايا: كال سيكون هذا رائعا.
سوزان: ابق هكذا. ال تهتمى بأى شىء.

(سوزان تلتقط الصور)
مـارايا: هى! أنى مـعـجـبـة بـذلك الـشىء الـذى أعـطـيته

لنا والذى يظهر فيه ذلك الرجل وهو يرقص.
سوزان: نعم. لـقـد اشتـريـتهـا من الـتـبت. أنه رسم على

اخلشب مطبوع على احلرير.
مـــارايــا: هل اشــــتـــريـت الـــكــــثــــيــــر مـــنــــهــــا? أراهن أنك

تستطيع بيعها.
سـوزان: هــذا هــو مـا فــعــلت. لــقــد بــعت مــا يـقــرب من
مــائــة مــنـهــا. فى الــتــبت كل واحــدة ال تــكــلف أكــثـر من

دوالر. 
مــارايـا: وكم حتـــصــلــ ثــمــنـــا لــهــا إذا كــان ســؤالى ال

يضايقك?
سوزان: خمسة وعشرين. 

مارايا: مبلغ كبير.
ســوزان: أجل وبـــهـــذه الـــطــريـــقـــة حـــصــلـت عــلـى هــذه
ــال. امـــســكى الــكـــامــيـــرا. لــقــد أنـــفــقت الـــكــثــيـــر من ا

الطفل نعم هكذا هذا لطيف.
ـلــعــون أنك تــصـبح مــتــعـبــا هــيـا. مـارايـا: واو! أيــهــا ا

اثبت. أنها تلتطق صورة لنا.
سوزان: لم ال جترب الناحية األخرى?

مارايا: أى ناحية أخرى? أو!
(مارايا تعطى جيك الناحية األخرى من ثديها)
مارايا: هل حتمل التصوير على محمل اجلد?

سوزان: أو! لست أدرى. أنى استمتع به.
مـارايا: الـسـبب فـى سـؤالى هـو أنك تـلـتـقـطـ الـكـثـيـر
من الــصــور. هـذا أفــضل كــثــيــرا. أنه ال يــعض. أنى ال
أطـيق االنتـظـار حتى يـسـتطـيع أن يـتكـلم. وهـذا مزعج
ألن لـديه الــكـثـيــر من األمـور داخل عــقـله أســتـطـيع أن
أرى أنه يـفـكـر فـى الـكـثـيـر من األشـيـاء فى الـكـثـيـر من
ـرء ال يـســتـطــيع أن يـسـأله عــنـهـا. األحــيـان غـيــر أن ا

وهذا محبط. حقا. هل ستنجب أطفاال?
سـوزان: من احملــتـمل أن يــحــدث هــذا يـومــا مــا. لـست

أدرى.
مـارايـا: يــجب أن يـكـون لـك أطـفـال بــسـرعـة مع ذلك.
ذلك أنـهم يكونون أكثـر صحة ح تنجـبيهم وأنت بعد

17 من أغسطس 2009 
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> كان مؤرخاً دقيقاً لفضائح العصر ومباذل القصر.. كما عرف فى التاريخ
بأنه كان أول من انشأ مسرحاً فى مصر وأول من أصدر صحيفة هزلية
كاريكاتورية فى الشرق قاصيه ودانيه وأول من اخرج مجلة باأللوان وأول

من نفى من أصحاب األقالم.
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د. كمال يونس

> د. أشرف زكى رئيس
البيت الفنى للمسرح قرر
تعي الفنان وائل عبد الله
دير مصمم الديكور نائبا 
الفرقة القومية للعروض

التراثية "مسرح الغد"
والتى يديرها الفنان ناصر
نعم فى إطار خطة عبد ا
طموحة يتبناها د. أشرف
زكى للدفع بالكوادر الشابة
وإعدادها لتولى مناصب
قيادية فى فرقة مسرح

الدولة.

عــبــد الــله ونــفــذهــا بــاقــتــدار وحــرفــيــة  طــارق
نعم  أشرف عـبد الباقى  نائـل عبد ا عـليان 
وتــــضــــافـــرت اإلضــــاءة مع الــــديــــكــــور لـــلــــقــــيـــام
بـوظيفتهـما فى إثراء العرض وتـعميقه دراميا 
مع مــوسـيــقى مـحـمــد عـزت  وأشــعـار األغـانى
لـــعـــلى أبـــو ســالـم   وأداء األصــوات الـــشـــجـــيــة
حملــمـــد عـــزت وفـــدوى مـــكى وشـــيـــمـــاء حـــافظ
والــرقــصــات الــتى صــمــمــهــا مــحــمـد ســمــيح 
تــضــافــرت جــمــيــهــا إلضــافــة رونق فــنـى خـاص

يضمن تواصل اجلمهور مع العرض.  
األداء الـتـمـثـيـلى الـشـجى لـبـطـلـة الـعـرض حـنان
سليـمان( تـبر) يـعلن بـوضوح عن خبـرة تمـثيـلية
رائــعــة  إذ حــقــقـت لــنــفــســهــا إيــقــاعــا مــتــفـردا
خـاصـا بـهـا كـمـمثـلـة اسـتـخـدمت فـيه كل أدوات
فـنــهـا من ارتـعــاشـات صــوتـيـة  صــراخ لـلـتــنـبـيه
والـــتــــحـــذيـــر وبث احلــــمـــيـــة فى الــــنـــفـــوس  ثم
اإلحـبـاط والـيـأس  والـثـورة  أى تـلـوين صـوتى
وإجـادة اللـهـجة الـصـعيـديـة  إضافـة إلى تـلون
أدائـها الـتـمـثـيـلى  فـلم يـفـتـر إيـقـاع أدائـهـا ولـلو
للحظة إذ أحكمت قبضتها الفنية على مالمح
الشخـصية الـتى أدتهامـجسدة إيـاها فى براعة
واقـتـدار  ولـقـد كـان األداء الـتــمـثـيـلى مـتـوافـقـا
ثلى العرض هناء سعيد متجانسا  جملمـوعة 
ــان حــمــدى  يــحــيى  فــوزيــة أبــو الــســعــد  إ
حسام  وإيزابيل كمال  ومنى شاكر  ومحمد
ــنـــصــورى الــكـــاشف  ونـــائل عــلـى  وعــصـــام ا
وصالح اخلـــطـــيـب  فـــكل مـــنـــهـم حـــافظ عـــلى
مالمح شــخــصـــيــة الــدور الــذى أداه  وأضــاف
عـليه من مـوهبـته وفـنه  فكـان اإليقـاع اخلاص
لــكل مــنـــهم مع بــقـــيــة عــنـــاصــر ســيــنـــوغــرافــيــا
ـــســـرحـــيـــة ) مـن الـــثــراء الـــعـــرض ( الـــصـــورة ا

بسهولة.  
األزيـاء الـتى قـامت بـتصـمـيـمـهـا جـمـاالت عـبده
أخـتــلــطت فــيـهــا الــتـصــمــيـمــات مــا بـ مالبس
ـفترض أنـها تدور فى بطلـة العرض الـبدوية وا
بـيئـة صعـيديـة  ومالبس الشـخصـيات األخرى
 وقد اختلطت خطـوطها ماب الوجه البحرى
والــقـــبــلى والــبــدوى أمــا مالبس الــراقــصــات (
الـــغــــوازى) الـــســـوداء مـع اخلـــطـــوط الــــذهـــبـــيـــة
احملالة بـهـا فـلـقـد وفـقت فى تـصـمـيـمـهـا طـبـقـا

لطبيعة العرض وأحداثه وجوه الدرامى.
 ديكـور واكسـسـوارات العـرض لعـمـرو عبـد الله
يحفل بـكل تفاصيل الـبيئة الـطبيعـية التى تدور
فـيــهـا األحـداث  فــعـلى الـيــمـ جـدار مــتـشـقق
أســـفــــلـه الـــفــــرن وبــــجــــواره الــــرحــــايـــة وأدوات
ــطــرحـة الــتى يـفــرد عــلـيــهـا اخلــبـز اخلـبــيـز وا
بـتعـدد أحجـامـها   وقن احلـمام عـلى احلائط
ـــبـــات الـــكـــيـــروســـ  ـــشـــنـــة  وفى الــــركن  وا
ـــــركــــون عــــلـى اجلــــدران  والــــزيــــر والــــبــــوص ا
البس  والـصــنــدوق الـذى يــســتــخـدم حلــفظ ا
وشـمع السبـوع  والسجـاجيد على األرض ذات
ـسـرح قـرص الـطـابع الـصـعـيـدى  وفى وسط ا
مــســـتــديـــر يــصـــعــد إلـــيه بـــدرجــتى ســـلم  وفى
خـلــفـيــتـهــا قـمـاش الــتل ســتـائـر الــعـروس  وفى
أقــصى اخلــلـفــيــة خــلــفــيــة يـغــلب عــلــيــهــا الــلـون
األســود  إضـــافـــة إلـى الـــبــاب عـــلـى الـــيـــمــ 
والــبــاب فى اخلــلـــفــيــة  والــبــاب عـــلى الــيــســار
ــــرآة الـــكــــاحلـــة الــــتى تــــتـــدلـى من الــــســـقف وا
ـــســـتــديـــر  مع بـــاجلــانـب االمن من الـــقـــرص ا
تـتابع إلضـاءة العـرض مبـاشرة وغـير مـباشرة 
ومن أعــلى ألســفل وجــانــبــيــة مـتــنــوعــة الــشـدة
شـهد الدرامى أبـدع تصمـيمهـا عمرو حسب ا

يقدم مسرح الـشباب على قاعة يوسف إدريس
ـــســرحـى الــعـــانس ـــســـرح الــسـالم الــعـــرض ا
تـألــيف وأشـعـار عـلى أبـو ســالم  بـطـولـة حـنـان
ســلــيــمـــان ( تــبــر)  هــنــاء ســعــيــد ( فــردوس) 
ـان حــمـدى ( فـوزيــة أبـوزيــد ( أم الــسـعــد)  إ
سـتـوتــة)  يـحــيى حـســام ( الـعـريـس)  إيـزابـيل
ــيــمــة )  مــنى شــاكـر ( أم كــمــال ( الـعــروســة ا
الــعـريس)  مــحـمـد الــكـاشف ( أبــو الـعـريس) 
نـصورى  صالح نائل عـلى ( حمـد)  عصـام ا
اخلـطــيب ( اخلــفــراء)  ديــكـور وإضــاءة عــمـرو
عــبــد الــله  أزيــاء جــمــاالت عــبــده  مــوســيــقى
وأحلـان مـحـمـد عـزت  تـوزيع مـوسـيـقـى جـمال
رشـاد  غــنــاء شــيـمــاء حــافظ  وفــدوى مـكى 
اســتــعــراضـات مــحــمــد ســمـيح  مــخــرج مــنــفـذ
ـــنــصـــورى  مـــخــرج مـــســـاعــد صالح عــصـــام ا

اخلطيب  إخراج لبنى عبد العزيز.
ـــســـرح عــــرض الـــعـــانس لــــواحـــد من مـــؤلــــفى ا
بـدع احلـقيـقيـ والذى حـيل بينه ـصرى ا ا
ـهـنـدس ـسـرح لـسـنــوات طـوال ا وبـ خـشـبــة ا
الـشــاعـر عـلى أبـو سـالم  كــحـال مـجـمـوعـة من
ــــثــــلـــون ــــســــرح الــــذين  الــــكــــتــــاب مــــظـــالــــيم ا
االحـتياطى اإلبـداعى االستراتـيجى له بعد أن
ـدلـل ـؤلـفـ ا فـشـلت الـرهـانـات علـى بعض ا
سـرحى على الرغم الذين احـتكروا الـتألـيف ا
ال من رداءة وتـكـرارفـشل أعـمـالهـم  وإهـدار ا

اخملصص للمسرح على مشاريعهم الفاشلة .
 تــدور قـــصــة الـــعــرض حــول تـــبــر الـــصــعـــيــديــة
الـعـانس التى تـقـوم فى الـبـلدة بـدور اخلـاطـبة 
ـعددة اشـطـة  والـبالنـة  والدايـة  وحـتى ا وا
 والـــتى تـــســـتـــدعى فـى بـــيـــتـــهــا وهـى جـــالـــســة
ـفـردهـا  إثـر دقات وهـمـيـة علـى بابـهـا جتـتر
ذكــــريـــاتـــهـــا واألحــــداث الـــتى أفـــضـت بـــهـــا إلى
الـعنوسـة رغمـا عنـها  مابـ ذكريـات العرائس
الــقــبــيــحــات  والــعــمـدة الــغــاشـم الـظــالـم الـذى
اليـجد أحدا يـقف فى سبيـله ويعارضه  والتى
تــلـد إمــرأته كل أربــعـ يــومـا ( مــثل الـعــقـارب)
حيث تـلد له الـعُمـد( احلكـام)  وقدر أهل هذه
الـبلدة أن يـكونوا كـالعبـيد للـعمدة ونـسله  وقد
حــاول أن يـــتـــزوجـــهـــا ورفـــضت  مـــصـــرة عـــلى
الــزواج مـن حـــبــيـــبـــهـــا حـــمـــد الـــذى قــتـل أثـــنــاء
زفافهما على يد خفير من رجال العمدة ليتوه
فى وسط هـــذا كـــله حـــلـــمـــهــا بـــالـــسالم واألمن
ــعـنى مـفــتــقـدة لــلــرجل من حــولـهــا  واحلــريــة 
الــرجـــولــة احلــقــيــقــيـــة  إذ أن الــرجــولــة كــلــمــة
جـامعـة لـكل معـانى الـشرف مـصورة من خالل
رأة  من خالل حوارات العرض أدق مشاعر ا
ــوذجــا رائــعــا لــلــحـوار بــارعــة شــجــيــة تــعــتـبــر 
ـسرحى الـراقى  ولـكن هنـاك تـكرارًا حـواريًا ا
ــــكن حـــذفه ـــيـــمـــة  فى مــــشـــهـــد الـــعـــروســــة ا
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بــحــيث كــاد أن  يـحــقق خملــرجــة الـعــرض لــبـنى
عـــبــد الــعـــزيــز إيــقــاعـــا عــامــا   حـــ أحــكــمت
سرحية قـبضتها عـلى عناصر صورة الـعرض ا
ـ ماعدا األزياءـ بدءا من اختيار وتوظيف دقيق
ثلى العرض كل فى مكانه وهبة وإمكـانيات 
ـسـرحى كـلـهـا  أفـلـحت  إلى عـنـاصـر الـعـمل ا
ـلل وانصـراف اجلمـهورعن به فى إبعـاد شبح ا
عقدة وقد عـرض من هذه النوعـية الدراميـة ا
كــتــبه مــؤلــفـه كــمــونــودرامــا ( مــســرح أو عـرض
ـمـثل الـواحــد) ويـبـدو جـلـيــا أنـهـا قـد وضـعت ا
فى ذهـنـهـا حتقـيق فـرجة مـسـرحيـة ووسـيلـتـها
فى ذلك الـدفع بـكل الـشـخـصـيـات إلى الـظـهور
ــــــــوســــــــيـــــــقـى واألغــــــــانى فـى الــــــــعـــــــرض  مـع ا
واالســتـعــراضـات  مــعه وتـفـك شـفــرته لـيــخـرج
ـكن بــهــذا الــرونق وتــلك اجلــاذبـيــة الــفــنــيــة و
تـصـحـيـح اخلـطـأ فى تـصـمـيم األزيـاء بـسـهـولـة
ــؤلف واخملـــرج والــنص وتــبـــقى الــعـالقــة بـــ ا
إذ أنه والــعـــرض مـــثـــار جـــدل إلى مـــا النـــهـــايـــة
الحــدود فــاصــلــة تــفك ذلك االشــتــبــاك األبـدى

ؤلف واخملرج.  ب ا
من أجـمل مــشــاهـد الــعـرض والــذى امـتــد عـلى
مـــدى ســاعـــة وربع مــشـــهــد تـــزيــ الـــعــروس 
ومـشـهـد زفـاف الـعـريس إلى عـروسه الـقـبـيـحـة
وسط زغـــــــاريــــــد أم الـــــــعــــــروســــــة  ونـــــــواح أمه
صدقة وعويلها ومشهد قتل حمد وهى غير ا
ــا تـنــوح الـنــسـاء من حــولـهـا  وال تــفـهم  ـقــتـله
وتــطـــلب إلــيـه أن يــرفع رأسـه من عــلـى كــتـــفــهــا
حــيـاء مـن الـنــاس ومــشــهــد الـســبــوع ومــشــهـد
خــتــام الــعــرض واألســوأ فى هــذا الــعــرض هـو
ن يـشـاهد تـصـمـيم األزيـاء ألنه يـشـتت الـذهن 
الـعـرض ويـجــعـله يـقع فـى حـيـرة أتـدور أحـداث
الـعرض فى البـيئـة البدويـة أم الصـعيديـة نظرا

ألن مالبس تبر بدوية الصميم.   
واحلـقـيقـة أن هـذا الـعرض مـكـانه لـيس مـسرح
ـــنـــوط بـه إخــراج الـــشـــبـــاب بـل مــســـرح الـــغـــد ا
الـعــروض الـشــعـبــيـة والـتــراثـيــة  ولـكن لألسف
حـتى اآلن مازلنا النـرى فوارق دقيـقة فى إنتاج
ا يـجـعله مـتمـيـزا عن غيـره  وقد كل مسـرح 
هرجان تملكنى الـعجب من عدم اشتراكه فى ا
ـــصــرى وقــد كــان الــقـــومى الــرابع لـــلــمــســرح ا
األولى به أن يــشـارك  ولـكن يــبـدو أن الـعـرض
ـا يسمح ـشاهدة  لم يكن جـاهزا أمام جلـنة ا

باشتراكه. 
أداء تمثيلى شجى حلنان سليمان وقبضة

محكمة على مالمح الشخصية

ºdÉ¶dG Ióª©dGh äÉë«Ñ≤dG ¢ùFGô©dG äÉjôcP øY

ظاليم الذين  كاتب النص واحد من ا
ثلون االحتياطى االستراتيجى للمسرح

هتم فى > ظل اسم يعقوب صنوع منسياً لفترة طويلة فلم يذكره الكثير من ا
سرح العربى وهذا ما نقرؤه فى الدراسات التى جاءت على ذكره حيث أصدر ا
الدكتور إبراهيم حمادة كتاباً عن يعقوب صنوع عام 1955م واسماه (الصحفى
الثائر).

سوزان: بالتأكيد. انتظر ثانية.
(سوزان تغلق جهاز الكاسيت)

. سوزان: إذن أنت ب
. . وسأظل دوما ب : كنت دائما ب ب

سوزان: لطيف أن أراك أخيرا.
: أشكرك. وأنا أيضـا مسرور. وكل ما سمعته عنى ب

صحيح.
سوزان: كنت أتوقع أن أجد شاربا.

: أو! لقد حلقته منذ سنوات. لقد أخبرك بول عن ب
الشارب آه?

سوزان: كال بل فى الصورة.
: ال تمزحى. هذا مـضحك. ذلك ألنى ال أتذكر أية ب

صورة بها شارب. كان لى شارب لبضعة أشهر.
سوزان: كنتم ثالثة ثنائيات على أحد الشواطئ.

: أو! يــا إلــهى. أنت لـم تــر تــلك الــصــورة. أرجـو أال ب
تكون الصورة العارية.

كتب. سوزان: أنها صورة رائعة. لقد وضعناها على ا
: يا إلـهى! تـلك الصـورة بـالـذات. كنت أتـمـنى لو لم ب
تريهـا. هنـاك مئـات من الصـور اجلمـيلـة التى الـتقطت
ـاذا اختـار تلك الـصورة. ماذا فى لى وال أحد يـعرف 
رء إن يـفعل? أن الـعائـلة كـلهـا مصـابة بـاجلنون. وسع ا

? قولى لى أين ذلك اللع
سـوزان: من? أو! تـــعــنى بـــول? أنه مــا يـــزال فى حــجــرة

ونتاج. ا
ونتاج? ماذا يعنى هذا? : حجرة ا ب

سوزان: أنه يركب فيلم. حسن أنه يتعلم.
: كنت اعقتد أنه يقوم بالتدريس. ب

سوزان: كان يدرس. أما اآلن فهو يركب فيلم.
: أنت حتــاولـ أن تــقــولى لى أنه يــركب فــيـلم هل ب

هذا صحيح?
سوزان: نعم هذا صحيح.

: حـسن أنـتـمــا حتـيـان وتـتـعـلــمـان. أنه لم يـذكـر أى ب
شىء عن ذلك مطلقا.

ــــكـــنـــنـى أن أحـــضـــر لك شــــيـــئـــا.. بـــيـــرا ســوزان: هل 
كوكا...

رطبات السائلة. : دعى لى ا ب
(ب يخرج شامبانيا وأكواب ورقية من احلقيبة)

سوزان: لم هذا?
: لالحتفال. ب

سوزان: أال يجب أن ننتظر بول?
: كال فــقـد أحـضــرت له شـيــئـا رخــيـصــا. أمـا هـذه ب
فـهى لـنا. أنـها الـشىء احلـقيـقى. بـيرجـوينـون. مـثلـجة.

اشتريتها من كيمبريدج.
ناسبة? سوزان: وما ا

: هـههـا! فـقط انـتـظـرى يـا مـسـيـز هـيـجـيـنز فـقط ب
انـتــظـرى (يـلـوى الـسـدادة) امــسـكى أنــفك واسـتــعـدى
(الـسدادة حتدث فرقعة) اهها شـكرا. كنت فى حاجة

سرحي جريدة كل ا
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إلـى ذلك. أو. كى. كـــــأس لـك وكــــأس لـى بــــســـــرعــــة
بــسـرعــة... تـذوقى. أكــثـر قــلـيالً لك أكــثـر كــثـيـرا لى..
تمام (يشربان) سأقول لك شيـئا ما. أن أخى الصغير
عـفـريت. أنـه ال يـسـتـحق فـتـاة جـمــيـلـة مـثـلك هـذا هـو
ــتـواضع. مــا رأيك. لم ال نــلــحق أنــا وأنت بـأول رأيى ا

طائرة إلى لندن قبل أن يعود إلى البيت?
سوزان: ولم لندن?

: لم أكـن أظن أنك ســـــوف تــــســــألـــــ أبــــدا. لــــقــــد ب
حصلت على الوظيفة.

سوزان: أو.
: الــوظـيـفــة. الـوظــيـفـة الــلـنـدنــيـة. ألم يــخـبـرك عن ب

الوظيفة?
سوزان: ال اعتقد ذلك.

: لم يذكر أى شىء عن... ب
سوزان: من احملتمل أن يكـون قد نسى أن يخبرنى. إذ

شاغل. كانت لدينا الكثير من ا
: نــعم حـسـن اعـتــقـد أن األمــر لم يـكن عــلى هـذه ب
الــدرجـــة من األهــمــيـــة. ال أســتــطــيـع أن أتــصــور كــيف

أثارنى هذا األمر أصال.
سوزان: ما هى. قل لى?

: إنهـا ال تعـدو مجـرد افتـتاح شـركة أوربـية مـتعددة ب
ـاليـ ســأكـون مــسـئــوال عـنــهـا. فـى الـواقع كــنت أنـا ا
صــــاحب الــــفـــكــــرة. هـل قـــال لـك أنى كــــنت أعــــمل فى

? مجال التأم
سوزان: لقد قال أنك مندوب مبيعات.

: تقريبا. هل أعيد ملء كأسك? ب
سوزان: هذا يكفى بالنسبة لى.

(ب يصب كأسا لنفسه)
: رانــديـل ولــ هــذه شــركــتى. لـــقــد كــانــوا حــذرين ب
بـالنسـبة لألسـواق فى اخلارج لذا قـمت بحـملة كـاملة
وقـدمت دراسة صـغيـرة وأعـجبـتهم. أعـجـبتـهم كثـيرا.

شروع بالكامل. أوربا. لذا فأنا مسئول عن إنشاء ا
سوزان: هذا يبدو رائعا.

: اســتـمـعى إلى هـذا. ســتـون ألف دوالر فى الـسـنـة ب
راتب أساسى زائـد العـمولـة. وسيـارة مجـانيـة. وعطـلة
سـتـة أسـابـيع سـنـويـا. وشقـة مـن خمـس حـجرات تـطل
عـلى هـايـد بارك اجلـمـيـلة. والـفـتيـات فى لـنـدن! أعنى
حـــدثى وال حـــرج عـن جـــمـــالــهـن. ولن احـــتـــاج إلى أقل

جهد أؤكد لك.
سوزان: ألست متزوجا?

: أجـل. مـنـذ عــشـر سـنــوات. أنـهـا ســيـدة عـظــيـمـة. ب
زيد? أفضل النساء (يحتسى الكأس) أتريدين ا

سوزان: كال فأنا على ما يرام.
أل كأسا لنفسه. وينظر إلى ما تعمله سوزان) (ب 

: ما هذا كله? ب
سوزان: أيعجبك?

: لطيف جدا. لطيف جدا. ب
سوزان: أنى جادة. هل يعجبك حقا?

: بـالتـأكـيد. أنه... مـخـتلف. هـل تعـمـل لـدى أحد ب
صورين? ا

سوزان: أنا مصورة.
: أو! عــــلى الــــلــــعـــــنــــة. إذن هــــذا عــــمــــلـك هه? هل ب

تبيعينه أم هو نوع من الهواية أم ماذا?
ـا أقيم مـعرضا فى سوزان: لـقد بعـت القلـيل منـها. ر
الــشــهــر الــقــادم. هــنـاك شــخـص مـهــتـم بـذلـك. مــجـرد

شىء محلى... إذ على أن أبدأ فى مكان ما.
ـا من الـطـابق الـثانى) مـاذا يـحـدث (صـوت بول وكـإ

هنا?
: هى! أيها الفتى... ب
سوزان: هاى يا حبيبى.

: انزل إلى هنا. ب
بول: (من اخلارج) سوف انزل حاال.

ســوزان: (صــمت قــصــيــر) اســـمـع لك تـــهـــانــــئى عـــلى
الوظيفة.

: شـكــرا. اشـكــرك جـدا. وهــا أنـا أشــيـر بـاصــابـعى ب
لــدرء احلــســـد عن مــعــروضــاتـك. ال أحــد يــدرى كــيف
يـــأتى الــــنـــجـــاح. إلـــيك مــــثال ذلك الـــفــــيـــلم الـــذى كـــان
ـتكـسرة. ما مـعروضـا منذ عـام عن ركـوب األمواج ا
هو إال شخص ذهب والـتقط صورا عن ركوب األمواج
ـتكسرة مجـرد أناس يركبـون األمواج على الشاطئ. ا

اللعنة! لقد حقق له هذا الفيلم ثروة. ال أحد يدرى.
(بول يدخل من البوابة)

. بول: هاى ب
: هى! أيها الرجل أتيت كى آراك. ب

(يقفان فى حالة من احلرج)
ــكـنك بــالـكـاد أن تــنـال الـقــلـيل من الــشـامـبــانـيـا  : ب

الدافئة.
(بول يقبل سوزان محييا)

بول: كيف تسير األمور يا حبيبتى?

اريا) (بول يخرج السجائر. ويشعل واحدة 
مــارايـا: ... فــو! جــيك أنت مــقـــرف حــقــا. اقــسم أنى
اعتقد أن هذا الطفل يستعير الفضالت من مكان ما.

إذ أننا ال نطمعه نصف ما يخرج منه.
سوزان: أتريدين احلضور إلى الشالل?

ا مـارايا: هل لكم أن تـنظـروا ريـثمـا أغيـر لـلطـفل.. ر
ــا احلق بــكــمــا يــحــسن بـى أن أضــعه فى الــفـــراش. ر

فيما بعد.
(تخرج مارايا)

بول: هى! سيجارتك.
مـارايـا: أو! شـكــر. يـجب أن أقــلع يــجب عـلى حــقـا أن

. اقلع عن التدخ
ـتنـقل وهى تـأخذ نـفـسا (مـارايـا تـخرج نـحـو البـيت ا

من السيجارة)
بول: هل أنت جاهزة?

سوزان: بالطبع.
بول: أو. كى. لنذهب إذن.

(سوزان تنهص وتصوب الكاميرا إلى مكان ما
بول: سوزان!
سوزان: ماذا?

بول: أريد أن أحتدث.
سوزان: ابق كـما أنت حلـظـة. هيـا! ال تبـد جادًا هـكذا.

سوف نتحدث عند الشالل.
(سوزان تلتقط بعض اللقطات)

سوزان: أو. كى. هيا نذهب.
(تخرج)

سوزان: ألن تأتى?
(بول ينظر وراءها ثم يتبعها. ستار)

شهد الثالث ا
ـكون 1973. الـفـنـاء اخللـفى من مـنـزل بـول وسـوزان ا
من شــقــة. أرجــوحــة أطــفــال ومــنــضــدة مــنــقــوشــة من
احلـديـد الــلـ ومــقـاعـد مــطـلــيـة بـالــلـون األبـيـض لـكـنه
آخذ فى الـصدأ. وسور مـنخـفض وبوابة. سـوزان تقوم
بتنـظيم صفوف من الـصور الصـغيرة على لـوحة أربعة
نـضدة احلديـدية. هنـاك لوح يسـتند فى ثـمانيـة فوق ا
إلى األرجــوحـــة. وكــاســيت تـــرانــزيــســـتــور عــلى األرض
يـذيع احلـركـة الـثـالـثـة من خـمـاسـيـة شـوبـيـرت. سـوزان
تــعـمل. ثم يـدخل من الــبـوابـة بـ بـومـر 35 سـنــة وهـو
يرتدى حـلة قـطنيـة مخـططة ويـضع السـترة عـلى كتفه
وربـاط عــنـقه غــيـر مــربـوط وفى يــده حـقــيـبــة ورقـيـة.

يتوقف ويراقب للحظة.
: هل أنت سوزان? ب

سوزان: أهال لقد عثرت علينا.
: أو! أجل. أنـك تــعــطـــ أوصــافــا رائـــعــة. لم أضل ب
ـنـزل هل طـريـقى مـطـلـقـا. لـقـد ركـنت الـسـيـارة أمـام ا

هذا سليم?

ــا يـنـبـغى صـغـيــرة الـسن أمـا إذا مــا انـتـظـرت أطـول 
ا حتدث طفرة. من احملتمل أن تكونى أما طيبة. ر

سوزان: ما الذى جعلك تقول ذلك?
مـارايا: لــست أدرى. أنه مـجـرد شـعــور. مـثل مـعـرفـتك

بوجوب تغيير الثدى. (صمت قصير) أتعيشان معا?
ســوزان: يـــفـــتـــرض أنـــنـــا ســـنـــحـــصل عـــلى مـــســـكن فى

بوستون هذا اخلريف.
مارايا: ال يبدو على صوتك أنك واثقة من ذلك.

سـوزان: إذا امـتـلـكـنـا مـنـزال فـسـنـمـتـلك مـنـزال وإذا لم
تلك. تلك فلن 

. مارايا: أدرك ما تعن
(سوزان تنظر إلى مارايا)
مارايا: على ما تنظرين?

سوزان: هل عرفت الكثير من الرجال قبل دوج?
مــارايـا: أو! نــعم الـــكــثــيـــر. حــسن عـــددا مــتـــوســطــا.
قارنـة بالبعض من صديقاتى أكاد لم أعرف اقصد با
ـقـارنــة بـبـعض الـصــديـقـات األخـريـات أحـدًا ولـكـن بـا

فقد عرفت أكثر منهن.
سـوزان: هـل كــان ذلك غــريـــبــا فى الــبـــدايــة? أعــنى أن

تكونى مع رجل واحد?
مـارايـا: حــسن أنى أحب دوج. أعــنى أنه لــيس أيــسـر
شــاب عــشـرة فى الــدنـيــا ولـكـن هـو أيــضـا يــقـول أنى
لـــــــست رائـــــــعــــــة إلـى هــــــذا احلـــــــد. أظن أن هـــــــذه هى

رء إلى األمر. الطريقة التى ينظر بها ا
ســوزان: ولـــكن هـل?... كـــمـــا قـــررنـــا أن نـــحـــصل عـــلى
مــســكن مــعــا حــسن ولــكن حــ فــكــرت فـى األمـر...
لست أدرى تـمـر بـخاطـرك كل تـلك األشـيـاء مثل هل

نحن مستعدان لهذا? هل هذا ما أريده?...
مـارايـا: ادخــلى الـتــجـربــة. مــاذا عـســاك أن تـخــسـرى.

فإذا لم تنجح انفصال.
سوزان: كال ما أعـنيه هـو... كنت اعـتقـد أن هذا كان
يـفـترض أن يـحـدث بـعـد ذلك بـوقت طـويل.. أن يـعيش
اإلنــسـان مع شــخص مــا. أنك تـعــرفـ هــنـاك أشــيـاء
ـكن أن تـفعـليـها فـيما كـن أن تفـعلـيها اآلن وأشـياء 
ـؤكــد أنـهــا من تـلك بــعـد واحلــيـاة مع شــخص مـا مـن ا
األشـياء التى يجب أن تـتم فيما بـعد. لكنى اآلن أحس
بـأنى على مـا يـرام حقـا بالـنـسبـة لـهذا األمـر. أريد أن

أجرب.
مارايا: إذن أخبريه بذلك.

سوزان: لـقـد أخبـرته بـالـفعـل. بعـد خـمس مـرات. وهو
دائـمــا يـقـول «أجل عـظـيم» ثم ال يـفـعل أى شىء بـهـذا
الشأن. أنى أتذكر ذلك األسبوع لقد كنت حتى اترك
بوبة... الصحف حول شقته مـفتوحة على العناوين ا
شقة لإليجار. حقـا. أنك ترين نفسك تفعل هذا وال
تصدق أنها أنت التى تفعل ذلك. كما يحدث اآلن
فنـحن نسـافر فى كل مـكان ونـلتـقى بجـميع أصـدقائه
أتـرين? وجـمـيعـهم يـريـدون معـرفـة إلى مـا ننـتـهى. هذا
مزعـج ألنى لست أدرى. لـست أدرى. كـمـا أنى ال أريد
أن ادفـعه أيـضــا. ذلك أنى دائـمـا مـا أكــره أن يـدفـعـنى
الـنــاس. أعـنى أن هـذا أحـد تـلك األشــيـاء الـتى أحـبـهـا
فى بـول. أنه يــعـرف دائـمـا مـتى يـتـراجع لـكـنه أحـيـانـا
يبـدو غارقـا فى أفكـاره إلى حـد البـرود حتى لـترغـب
فى أن تخنقيه. اللـعنة. اسمعى أنى اجعل األمر يبدو
ـاذا ـا هـو صــفـقـة  كــبـيـرة. أنى لــست أدرى حـتى  كـأ

وضوع. أثرت هذا ا
مـارايـا: ال عـلــيك. اسـمــعى ســوف أخـبــرك بـرأيى فى
سألة. إذا مـا أردت شيئا ما فـاطلبيه. ذلك أن هـذه ا
ـــكن أن يــقع هــو أن الـــرجل يــقــول ال وأنــا أســوأ مــا 
معتـادة على ذلك لـذا فال ضير مـنه. ثم أنه أحيـانا ما

يقول نعم فتشعرين بأنك حقا فى حالة طيبة.
سوزان: ال تقولى أى شىء لبول أو. كى?

. هى! يـا جـيك أنت حتب مـارايا: إن شـفـتى مـغـلـقـتـ
ـكـننى هـذا أليـس كذلك? هـذا لـطـيف نعـم لطـيف. 
دائما أن أعرف متى يكون مستمتعا من الطريقة التى
يـرضع بـها. أنـهـا مضـحكـة حـتى أنهـا أحيـانـا ما تـدير
ـارسـة احلب. أحـيـانـا أشـعـر رأسى. حـقـا. أى أحب 
بـاالكـتـئـاب أفـكر فـى نفـسى «كم سـتـكـون احلـيـاة سـيـئة

دون حب».
(يـسـمع صـوت مـحـرك شـاحـنـة وسـعـال خـارج خـشـبة

سرح) ا
مــارايـا: أجل الــشـــاحــنــة! لـــقــد أداروا الـــشــاحـــنــة يــا
حـبيبتى. قل «أجل الـشاحنة!» أنه غـير مهتم. هل أنت

على ما يرام?
سوزان: بالتأكيد.

(تـعـود إلى إعـداد الـكامـيـرا. وبـول يـعود وهـو يـتـصبب
عرقا)

بـــول: أو. كـى. من ســـــيـــــذهب إلـى الـــــشالل? عـــــلى أن
أرطب جسدى.

مارايا: هل معك سيجارة?
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سرحي جريدة كل ا

> مسرح قصر ثقافة
الفيوم شهد األسبوع
اضى تقد مسرحية ا
األطفال "سندريال
" تأليف د. ووردة ياسم
عامر على عامر
ودراماتورج عمرو
حسان وإخراج محمد
بطاوى وتمثيل
مجموعة من أعضاء
سرح بالفيوم فرق ا
وسوف يعاد العرض
خالل شهر رمضان
القادم.

سرحيات من > ابدع اثنت و ثالث مسرحية  و قد أخرج بنفسه معظم تلك ا
سرحيات جناحا فاق افق التوقع خالل فرقة مسرحية أنشأها . وحققت  تلك ا
نتظر.  ا
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عبد الغنى داود

يـقـدم مـسرح الـشـبـاب عـرض "وهج الـعـشق".. إخراج:
د. عـمـرو دوارة وتـتـمـركـز أحـداث هـذا الـعـرض حـول
ــرأة الـــتـى أرغـــمــوهـــا عـــلى مـــنـى (والء فــريـــد) تـــلـك ا
... اغتصبها الزواج من رجل غنى أو ثرى عربى عن
! وبهـذا الزواج أو الـصفقـة تنـتقل وأجنب منـها طـفلـ
أسـرتها الـفقيـرة إلى مسـتوى طبـقى أعلى.. فـنجد أن
األب (مـحــمـد دسـوقى) داعـر يالحق اخلـادمـة (عـبـيـر
الطوخى) عميـلة األمن التى تتجسس على أفراد تلك
ـنـى) أيضـا!! إذ أن اإلبن األسـرة! - بل وهى عـمـيـلة (
شـقيق مـنى (أحـمد إبـراهيم) مـتـعلق أيـضـا باخلـادمة
ويـغـازالنـهـا مـعـا ويـرغب اإلبن فـى الزواج مـنـهـا وهى
تقوم بـذلك بناء عـلى أوامر (منى) تـكليـفها - أما األم
(نـاهد إسـماعـيل) فـداعرة وتـتـيح لهـا اإلبـنة أن يـكون
لها عشاق كـثيرون ويظهر رجل األمن العمالق ورأس
مـراكــز الـقـوى (مــجـدى إدريس) لــنـجـوه هــو أيـضـا قـد
قـام بتـكـليف اخلـادمـة بالـتـجسس عـلى هـذه األسرة -
دون ســـــبـب واضح!! وجنـــــد أنه هـــــو الـــــذى اغــــتـــــصب
الـفـنـان الـتـشـكـيـلـى أحـمـد (هـشـام الـشـربـيـنى) عـنـدمـا
حـاول التـمـرد فى تـنظـيم سـياسـى وهو حـبـيب (منى)
الـــوحــيـــد الـــذى تـــأمن إلـــيه وتـــهــرب إلـى مــرســـمه بل
ويـغـتــصب رجل األمن هـذا (مـنى) عـنـدمـا تـذهب إلـيه
لـتــبـلغ عن زوجــهـا الــذى تـكــرهه وتـريــد الـتـخــلص مـنه
بـــأنـه تـــاجـــر مــــخـــدرات. ذلـك الـــذى قــــرر - فـــجـــأة -
الـعودة مـن السـفـر لـيـقـيم بـصـفـة دائـمـة مـعـها وبـذلك
يــحــرمـهــا من لــقــاءاتـهــا بــحـبــيــبـهــا (أحــمـد).. فــقـررت
التـخلـص منه.. فـتعـود محـطمـة منهـارة إلى حـبيـبها -
ــا يــوحى لــيــقــررا مـــعــا فى الــنـــهــايــة االنــتـــحــاد - أو 

بذلك..
ونــحن إذ - نـحــاول من خالل تــلك الـتــفـاصــيل.. الـتى
تــبــدو أحــداثــهــا غــيــر مــبــررة والــتى تــبــدو فى قــســوة
(مـــنى) ضــد أســرتـــهــا وفى ســـلــوك رجل األمن الــذى
يـرتدى مالبس الـكاوبوى وجتـنيـد اخلادمـة للـتجسس
ـــسك بـــخـــيـــوط عـــلى هـــذه األســـرة الـــشـــقــــيـــة - أن 
الصراع الذى يـدور (بداخل) - منى - والتى دائما ما
تــغــلف مــنــا - فــالــصــراع - كــمـا يــرى الــبــعض هــو لب
الــدرامــا وجـوهــرهــا والــذى يــتــجــلى فى تــلك الــعــوائق
الـتى تـعـتـرض أكــثـر من إدارة فـيـتـولـد صـراع اإلرادات
- أى الشخـصيات وقـد ينكـر الناقـد (وليم أرشر) أن
يكون الصراع هـو لب الدراما وأنه قد يشكل عنصرا
أسـاسيـا ويرى أن جـوهـر الدرامـا هو (األزمـة) ولكن
تـبــقى الــتـحــديـات الـتـى قـد تــكـون طــبـيــعـيــة أو غـيــبـيـة
ـا (داخلية ذاتية) كـالقدر واآللهة أو اجـتماعية أو ر
كـمــا هــو احلـال عــنـد "مــنى" وهــو صـراع لم يــتـجــسـد
بــشــكل مــلــمــوس -  لــذا أتــصــور أن غــمــوض الــدوافع
لــديـهــا قــد أثـر كــثــيـرا عــلى تــمــاسك الـبــنــاء الـدرامى
ـتفـرج.. فالـصراع وحتـريك األحداث وإثـارة تشـويق ا
هــنـــا صــراع راكــد بـــطىء احلـــركــة والــتـــأثــيـــر وفــاقــد

االجتاه والتحديد..
ومن ســـمـــات هـــذا الـــعـــرض أن حـــواره يـــدور بـــالـــلـــغـــة
الـــفــــصـــحى.. رغم أن أحــــداثه واقـــعـــيــــة وتـــقـــوم عـــلى
تفاصيل احلـياة اليومـية وفى بيئة مـحلية - فـالتجربة
هـنـا مـفـيـدة فى االجتـاه إلى تــوظـيف الـلـغـة الـفـصـحى
ذات اجلـمـالـيـات الـغـنـيـة - لـكن لـغـة الـنص قـد جـاءت
ـبـسـطــة الـقـريـبـة الـتـنـاول أقـرب إلى لـغـة الــصـحـافـة ا
والــتـى تــخـــلــو مـن اجلــمـــالــيـــات - لــهـــذا جـــاءت بــعض
صداقية ورغم احلوارات مصطنعة ومتـكلفة تفتقد ا
حــمـاسى الـشــخـصى الـشـديــد لـلـفـصــحى فـأتـصـور أن
الكاتـب قد وفق فى التـصدى لتـوظيف الـفصحى رغم
الحــــظـــــات وقــــد ســــادت األحـــــداث الــــغــــيــــرة تــــلـك ا
ـا يقـرب مأسـاة تلك Sentimental -  الـعـاطفـية
أساة الفاجعة.. شجاة أو ا يلودراما أى ا رأة إلى ا ا
ـسـرحــيـة الــتى تـكــتـنـفــهـا أحــداث قـد تـكــون غـيـر أى ا
مُـبـررة أو فـجـائـيـة وتـقـوم عـلى شـخـصـيـات مـسـطـحـة
الدوافع وانـفعـاالت مبـالغ فيـها ومـصادفـات متـعمدة

تستهدف منها إثارة التوتر. 
مـثـل: أن (مـنى) هى الـتى تـرشـد اخلـادمـة (بـاإلضـافـة
إلـى رجل األمـن) كـى جتــــــعـل األب واالبن يـــــــلــــــهـــــــثــــــان
وراءها وأنها هى التى تـوفر ألمها الظروف كى يكون
لـهـا عـشـرة من العـشـاق كـمـا نـتسـاءل: مـا أهـمـيـة تلك

ìÉéædG Éª¡æ«Hh ≈ë°üØdÉH QGƒMh á«©bGh çGóMCG
األسرة التعسـة التى جتعل رجل األمن يكلف اخلادمة

بالتجسس عليها?!
وفى إطـــار هـــذه األحـــداث قـــدم اخملـــرج عـــمــرو دوارة
عـرضـا مـلتـزمـا دون هـبـوط أو إسـفـاف أو مـبـالـغة فى
ــيــلــودرامــا وكــذا فى تــقــد اجلــانب الــهــزلـى الـذى ا
ـــتــــهـــافت جـــســــده (مـــحـــمــــد دســـوقـى) فى دور األب ا
ــنــفـلـت من كل الــتـقــالــيــد األخالقــيـة واإلنــســانــيـة.. وا
وأقام اخملـرج عرضه فى إطـار (ديكور: مـحمـد جابر)
) لألحـــداث ذى األلـــوان الـــزاهــــيـــة لــــتـــكــــون (مـــقـــابـالً
ساحة الكافية حلركة الشخوص ا يتيح ا القاتمة و
- سـواء فى سـتوديـو الـفـنان الـعـاشق والـذى يـضم فيه
ـنـهار الـفـاخر أو فى الـعاشـقـة أو فى مـنزل األسـرة ا
ـتـجبـر بـكل ما مـكتب رجـل األمن أحد مـراكـز القـوى ا
يحويه من أدوات والذى ال يكف عن اغتصاب البشر
البـس (تــصـمــيـم: جــمــاالت عــبـده) وقــد  اخــتــيــار ا
بشـكل متعـمد.. حـيث ترفل مـنى فى مالبس فاخرة..
بــيـنــمــا يـرتــدى رجل األمن زى الــكــاوبـوى الــكــاجـوال..
وحـذاء (بـوت) عـالـى الـكـعب.. بـيـنـمـا تـرتـدى اخلـادمـة
اجلـاسـوسـة الـتى يـلـهث وراءهـا األب واالبـن.. فـسـتـانا
بـــألـــوان عــلم الـــعـــدو الـــصــهـــيـــونى وكـــأنه يـــهــدف إلى
تـــوصـــيل رســـالــة هـى أن الــكـــيـــان الــصـــهـــيــونـى يــنـــفــذ
تــعـلــيــمــات الــغــول األمــريـكـى وهــمـا الــلــذان يــســعــيـان
ــصــريـة لإلفــســاد والـتــدمــيــر وتـخــريب هــذه األسـرة ا
الـبـائـسة وكـذا بـدا فى اخـتـيـار مالبس (والء فـريد) 
وهـى مالبس مــــســــتــــغــــربــــة تــــتــــعــــمــــد إظــــهــــار الــــثـــراء
والـــرفــاهـــيــة وهى جـــمــيـــعــا مـالبس تــســـتــهـــدف لــفت
األنـظـار عـنـد أكـثــر من شـخص واسـتـطـاع اخملـرج أن
يــنــتـقل مــا بــ مـواقـع األحـداث عن طــريق (اإلظالم)
ـوسـيــقى (أشـعـار: إسـمـاعـيل الـذى يـصـحــبه الـغـنـاء وا
العقباوى) ومـوسيقى (أحمد راسم) ولم يتم اإلشارة

إلى الصوت الذى يغنى!
ـثـلون ويـتـبـقى أسـاس هـذا الـعـرض والـذى تكـفـل به 
جــــادون - فـــتــــقـــدم (والء فــــريـــد) شـــخــــصـــيــــة (مـــنى)
ـشاعـر - لكن بـحسـاسـيتـها الـفائـقة فى الـتـعبـير عن ا
ـشاعـر (ساحت) واخـتلـطت بـبعـضهـا وأمامـها يـقوم ا
(هـشــام الــشــربــيــنى) بــدور أحــمــد - الــفــنــان الـعــاشق
الـذى تـعـرض لالضـطـهـاد والـقـهـر.. لـكـن شاب. األداء
- عــــنـــد (والء وهــــشــــام) - بـــعض الــــفــــتـــور فـى بـــعض
ــبــالــغــة فى ــواقـف) وعــلى الــعــكس من ذلك جنــد ا (ا
األداء والتضخيم فـى أداء (مجدى إدريس) لشخصية
ـــهـــمـــة وهــو األداء رجل األمـن أحــد مـــراكـــز الـــقــوى ا
ـــيــلــودرامـــا وحــاولـت (نــاهــد الـــذى قــد يـــتــنـــاغم مع ا
إســمـاعــيل) أن جتــسـد أبــعـادا غــائــبـة لألم الــسـاقــطـة
والــتـى لم يــتح الــنـص لــهــا أن تــتـــجــســد.. فــبــدا األداء
دمن الفاسد (أحمد عابرا وخفيـفا وكذا دور االبن ا
إبــراهـــيم) والــذى ال جنــد مــبــررًا لـــشــجــاره مع (مــنى)
الـتى رسـمت كل هـذه اجلـرائم لـتـدمـر أسـرتـهـا وتـدمر
والــــد طـــفـــلـــيـــهـــا - الـــغـــائــــبـــ - دون أن تـــكـــشف عن
دوافـعـهـا احلـقـيـقـيـة بـصـدق. وتـقـوم (عـبـيـر الـطـوخى)
بدور اخلادمة فى مجرد (فالشـات) سينمائية سريعة
ال تــكـــشـف عن قـــدراتـــهــا اجلـــيـــدة فى األداء ويـــبـــقى
ـــيـــزا فـى هـــذا الـــعــرض (مـــحـــمـــد دســـوقى) وجـــهـــا 
لـهـاوى).. باألداء ـيلـودرامى لـيقـوم بـدور (التـخـفف ا ا
الكوميـدى الصارخ فى دور األب ذى اجللباب األبيض
وادعــاء الــتــدين الـــكــاذب وهــو فى احلــقـــيــقــة إنــســان
مــتــهــافت وضــعــيف ويــسـاوم عــلى أى شـىء فى ســبـيل

ال.. ا
وبـهـذا الـشـكل اســتـطـاع اخملـرج عـمـرو دوارة أن يـصل
بهـذا الـعـرض إلى شـاطئ األمـان من حـيث أنه لـكاتب
شـــاب يـــقــدم نـــصه ألول مـــرة وفى مـــســـرح الـــشـــبــاب
ُـنـاط به تـقـد الـتـجــارب الـشـابـة - لـذا فـإن تـوفـيق ا
ـــلك رصـــيـــدًا من الـــعــروض (عـــمـــرو دواره) - الــذى 
اجلـيدة - فى أن يـتصدى لـهذه الـتجـربة بـصدق وهو
ــــتــــاحــــة - الـــــذى يــــبــــحث عـن أيــــة جتــــربــــة جــــديــــدة مُ
والتـجارب دائـما قـابلة لـلفـشل والنـجاح وفـى تصورى
ـبذول لـفريق الـعمل فى هـذا العـرض كان أن اجلـهد ا

كفيال بأن يحقق له النجاح..

 وصل
اخملرج
بالعرض
إلى شاطئ
األمان رغم
أن كاتبه
شاب يقدم
نصه
 للمرة
األولى

> من مسرحياته حكم قراقوش - الدخاخينى - سلطان الكنوز - األميرة
سكينة - شيخ البلد - االسكندرانية - شيخ احلارة - الوطن واحلرية - زمزم ا

أبوريدة وكعب اخلير - الصداقة.

سوزان: على ما يرام اللوحة...
بول: يبدو أنها جيدة.

سوزان: أنها فى طور اإلعداد. لقد حضرت مبكرا.
(تدخل سيلينا من البوابة. أنها فتاة شديدة اجلمال.
وهى أمـــريــكـــيــة مـن أصل صــيـــنى. لـــقــد اكـــتـــســبت

الطريقة واللهة األمريكية بالكامل).
ـعـمل الـفـيـلم مـرة أخـرى لذا بـول: أجل لـقـد أفـسـد ا
ـــونــتــاج له. فــســمــحــوا لــنــا ال يــوجــد مــا أقــوم بــعــمل ا

ساء. بالراحة فى هذا ا
(ب يراقب سيلينا)

: هل فى وسعى مساعدتك? ب
... سوزان: هاى سولى

. هــذه سـيـلـيــنـا أنـهـا بـول: أو! ســيـلـيـنــا هـذا أخى بـ
ونتاج. تعمل فى حجرة ا

: آه إذن هــذا هـو الـسـبب الـذى جــعـله يـتـوقف عن ب
التدريس.

سيلينا: بسببى?
بول: كانت سيلينا تريد أن ترى بعض األلواح.

سـيلـينا: لم أكن أن لـديكـما أحـدا. سوف أمـر علـيكـما
غدا.

سوزان: ما رأيك فى أن تـبـقى للـعشـاء? أرجوكى. ذلك
أنى أريــد أن تــرى أحــد األلــواح أنه مــا يــزال ال يــبـدو

فى حالة جيدة.
سيلينا: كم عدد األلواح التى ستكون لديك?

سوزان: عشرون على ما اعتقد.
سيلينا: عشرون واو!

ســوزان: حـــسن أن لـــدى مـــا يــزيـــد عـــلى ألـف صــورة
ــرة كل ألــيس كــذلك? لــقــد ضــبـطـت جــهـاز الــتــوقــيت 
خـمـسـة عشـرة ثـانـيـة وكانت مـدة الـعـرس حـوالى تسع

ساعات. تخيلى أنت ذلك.
: (عـند الـلوح) هـذا عرس? ظـننت أن هـذا أعنى ب

ماذا تسمونه... حدث...
ـزرعة رائعة. سـيلينا: لـقد كان جـميال. ذلك أن تلك ا
إذا مـا فـكر فـى بيـعـهـا فى أى وقت أخـبـرونى. فـأنا
أحب نــيــو هــامــبــشــيــر حــقــا. اســمــعى كــنـت أتــصـور
ـا جتربـة سـلسـلـة مع إدارة الـكامـيرا كـنك ر أعـنى 
? اضــبــطى اإلغالق عــلى احملـرك فى دائــرة. أتــعـرفــ

عندها سترين اخللفية تتغير قليال فى كل صورة.
ســوزان: لــقـــد فــكـــرت فى ذلك لـــكــنى أحـب أن تــكــون
خـلـفـيـة واحـدة مـجــرد مـسـاحـة واحـدة وكل مـا يـحـدث
فــيــهــا بـــحــيث يــكــون لـــديــنــا نــقــطـــة مــرجــعــيــة. صــورة
ـساحة مـساحة كـما تـعفـرين. هذا هو احلـال. صورة 

واحدة.
كنك تسميـتها صورة مساحة دائرية. لست سيلينا: 

أدرى. كنت فقط أفكر.
بول: هل لى أن أقول شيئا?

سوزان: ماذا?
بـول: هل تــصــعـديـن? مع سـولـى? كى تـنــظــرا إلى أحـد

األلواح?
سوزان: نعم.

بـول: وإذا وجــدتـمــا نـفـســيـكـمــا بـأى حـال بــالـقـرب من
الثالجة...

سوزان: أتريد علبت من البيرة?
: ماذا? أو! بالتأكيد. ب

(سوزان وسيلينا تبدأن فى التحرك)
) سعيدة بلقائك. سيلينا: (لب

زيد. : حسن آمل فى أن يكون هناك ا ب
سيلينا: ماذا قلت?

بول: ال تعبأى.
(سوزان وسيلينا تخرجان وهما تتحدثان)

سـيلينا: أن افـرا آسفة حقـا ألن العرس فاتـها. ولديها
ـكــنـهـا هــديـة عـظــيـمــة لـكـمــا. وتـريــد أن تـعـرف مــتى 

احلضور كى تقدمها...
سوزان: وما هى?

سيلينا: لقد جعلتنى أعد بأال أقول.
(تخرجان)

بول: هل ستسافر?
: انـتـظــر دقـيـقـة. انــتـظـر دقـيــقـة واحـدة فـقط. من ب
احملتمل أن أكـون مخطـئا فيـما سمـعت. هل قالت تلك
احلــلـوة الــقــادمـة مـن الـشــرق شــيـئــا عن هــديـة لــكــمـا?

هدية زواج?
بـــول: أجـل. افــــــرا. كـــــانـت تـــــريــــــد أن تـــــتــــــفـــــرج عــــــلى
ووترجيت لذا فهى لم حتضر العرس. أن افرا غريبة

حقا.
: عرس من? ب

بول: كنت سوف آتى على ذكر هذا.
: أنت متزوج? ب

بول: أجل.
فاجأة مفاجأة. ومتى حدث ذلك? : حسن أنها  ب

سرحي جريدة كل ا
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وحــ أشــعــر بــاجلـــوع اذهب إلى هــنــاك وآكل. ولــدى
القلـيل من النقـود فى البنك. لـيس كثيـرا جدا لكن ما
يــكـــفى مــنــهــا وهى أكــثــر مـن كــثــيــر. وهــنــاك من تــنــام
بــحـــانــبى فى الــفـــراش. فــأنــا لــسـت وحــيــدا. هــذه هى
حــيــاتى يــا بــ وهــذا هــو كل مــا أريــد مــجــرد بــيت
وســوزان وبـــعض األطــفــال فــقط مـــا اســتــطــيع رؤيــته
ــسه. هل تــفـهم مــا أقـول? وكل األشــيـاء األخــرى مـا و
هى إال هــراء بــالـنــســبــة لى وســتــكــون دومـا كــذلك إلى

األبد آم أنى سعيد. ويبدو أن هذا يقلقك.
: لست قلقا. ولم أقل أنى قلق. ب

بول: هذا عظيم.
: اســمع عـالمــا نــتــشــاجــر? أنى لم أرك مــنــذ أربع ب
ســنــوات. هـــدنــة هه? مــا رأيـك? فألدعــوكم لـــلــعــشــاء.

لنذهب إلى أفخر مت...
بول: سوزان تقوم بطهى العشاء.

: هـيا! امـنح الـسيـدة الـصغـيـرة فتـرة راحـة هه? ما ب
رأيك? أن ما ادعوكم...

بــول: لـــديـــنــــا طـــعــــام فى الـــبــــيت. وبـــعـض األصـــدقـــاء
سـيحضـرون. إذ أننـا خططـنا عـشاء فـاخرا من أجلك.

. وليس عليك أن تبهرنا يا ب
(ب يأخذ رشفة من الشامبانيا)

. لقد اتـفقنا على : لم يـنته األمر بينى وبـ مارل ب
فترة عام للتفكير فى األمر. فهناك األطفال.

زيد من الشامبانيا) (ب يصب لنفسه ا
بـول: مــا رأيك فى أن تــمــسـك عن هــذا الــذى تــشــربه

حتى العشاء. فلدينا بعض النبيذ اللطيف.
: مـــا هـــذا? أنـه ال شىء. مـــا هـــو إال بــــول فـــرنـــسى ب

بالكربونات. إذن أنت متزوج.
بول: أجل.

: اللعنة! ب
(فترة صمت طويلة)

: كيف ال تكون هناك مكعبات ثلج فى بوالندة? ب
. بول: أو! يا يسوع ليس اآلن يا ب

اذا? : ال هذه نكتة جيدة. أتعرف  ب
اذا? بول: 

: كـــنت أعــتـــقــد أنك لـن تــســـأل أبــدا. ألن الـــســيــدة ب
صاحبة الوصفة الغذائية ماتت.

. وب يـعتقد (يضـحك. وبول يضـحك بحزن مـن ب
أنه اجتذب انتباه بول)

: الـــســـيـــدة مـــاتـت... هه? أو. كى. هـــنـــاك حـــكـــايـــة ب
... هــذه نـكـتـة ســريـعـة أنـهم من مـؤتـمــر رواد الـفـضـاء

جميع أنحاء العالم...
(تـدخل سـوزان ومــعـهـا عـلــبـتـ من الـبــيـرة. وتـعـطى

( واحدة لب
: شكرا يا بائعة الل الصغيرة. ب

(سوزان وهى تبتعد)
سوزان: أنها بيرة.

: مــاذا? أو! كـذلك أنــهـا كـذلك. حــسن إذن شـكـرا ب
لك يا بائعة البيرة الصغيرة.

(سوزان تقدم البيرة لبول وتبدأ فى اخلروج)
بول: هى!

سوزان: ماذا?
بول: تعالى هنا (سوزان تفعل) ماذا يجرى هناك?

ة تـلـيـفـونيـة. وأنـا بـدأت توا سوزان: سـولى جتـرى مـكـا
فى إعداد العشاء.

ساعدة? بول: أتريدى ا
سوزان: كل شىء حتت التحكم. أنها فقط تطلب قاعة

العرض.
بول: أو! كى!

(تبدأ فى اخلروج)
بـول: انـتـظـرى دقـيـقـة. ماذا تـعـنـ بـقـولك أنـهـا تـتـصل

بقاعة العرض?
ســوزان: أنــهـــا تـــعــرف الـــرجل. أعــنـى. تــعـــرفه مــعـــرفــة
جـيـدة. وسـوف جتــعـله فـيـمـا بـعــد. وتـعـتـقـد أنه سـويف

يعطينى فرصة العرض ح يرى األشياء اجلديدة.
بول: أهذا كالم جاد?

سوزان: نعم.
بــول: أعــنـى من أين لـك هــذ الـــهـــدوء? ألـــيس ذلك من

نوع األشياء الرائعة التى ال تصدق?
سـوزان: أجل. أنـى عــبـقــريــة. عــلى أن أبــدأ فـى إعـداد

البطاطس.
بول: آه يا حبيبتى!

(يـتـعانـقـان ويـقبالن بـعـضهـمـا بـعضـا. وبـ يقف فى
كان . ارتباك ويجول فى ا

 إظالم

يتبع        

اضى. بول: فى نهاية األسبوع ا
: أو! أيهـا الرجل أعـذرنى إذا ما انـدهشت قـليال ب
بـالـنسـبـة لذلك. أعـنى أنى حتـدثت إلى مـاما تـلـيفـونـيا
بــــاألمس ولـم تـــذكــــر أى شـىء عن ذلك. أظـن أنك لم

تخبرها هى أيضا.
بول: لم أخبرها بعد.

سيح ماذا جرى لك يا بول? : يا يسوع ا ب
بول: هل أنت عازم على إلقاء محاضرة?

: لكن أمك? ب
بـــول: هـل قــــلـت أى شىء ألمـك عن انـــــفـــــصـــــالك أنت
? هل قــلت ألمك أى شىء عـن ضـجــر مـارلـ ومــارلـ
من ســكــرك وتـــصــعــلــكك وأنــهــا ال تــريــد الــذهــاب إلى

لندن معك إذا ما حصلت على تلك الوظيفة?
: لقد حصلت عليها. ب

بول: تهانىء. وهل أبلغت ماما?
: بالـطـبع أبـلـغتـهـا. لـقـد أبلـغـتـها فـى اللـحـظـة التى ب

علمت فيها بذلك.
. أو! يـا بـول: لــكـنك لم تــقل لـهـا أى شىء عـن مـارلـ

ب هل حتاول إخفاء األشياء عن ماما?
: ال حتاول أن تكون حمارا حكيما. ب

بـــول: وهــــو كــــذلـك. إذن ال تــــبـــــدأ فى الــــتـــــحــــدث عن
واجبـاتنا نحو أمنا. فـأنا لست مهتما بـتلك اللعبة التى
ــدهــشـــ الــلــذين حتـــاول أن تــلــعــبـــهــا عن الــوالـــدين ا
يعـيـشان حـياة رائـعـة وهمـا يكـونـان ثروتـهمـا الـصغـيرة
. إذ مـا جدوى ويـنـشـئـان أسـرتـ صغـيـرتـ سـعـيـدتـ
ذلك? ذلك أنهـا جتلس هـناك فى سيـاتل تسـتنزف من
أبى كل مـا تـسـتـطـيع مـن نـفـقـة وتـبـددهـا عـلى مـدرسـة
التجـميل السخـيفة تـلك التى تقوم بـإدارتها. أعنى أن

تقل لى يا ب بوضوح ما عالقة هذا بحياتى?
: لــــست أفــــهم. فــــنــــحن من نــــفـس األســـرة ونــــفس ب
الـبـيت غـيــر أنى اقـسم بـالــله أنى اسـتـطــيع فـهم بـعض

الصيني أفضل من قدرتى على فهمك.
بـول: لـقـد الحـظت ذلك. اسـمع أنـا وسـوزان.. عـشـنـا
... وحـيــاتـنـا جنــحت جنـاحـا ـا يــقـرب من عــامـ مــعـا 
طيبا كذلك فإننـا إذا ما دفعنا ضرائب مشتركة فإن
ذلك يـكون أفـضل لكـليـنا و... حـسن وهى كانت تـريد
ـساحـة تلك التى أن جتـمع الكـثير من الـناس لـصورة ا
كـانت تـفـكر فـيـهـا فـرأينـا أن الـعـرس يـعد فـكـرة رائـعة.
ومـا حدث أنـنا نـحب بعـضنـا بـعضـا. ولم ترق لـنا حـقا
فــكـرة أن يـكـون هــنـاك الـكــثـيـر من األقـارب يــصـيـحـون
تـــعـــبــــيـــرا عن جـــمـــال احلـــفـل وهم يـــحـــدثـــون صـــخـــبـــا

بصحون العشاء هذا هو كل ما هنالك. فهمت?
: كـال لم أفـــهم. ألن هـــذا لـــيس مـــا أحتـــدث عـــنه ب

وأنت تعرف ذلك.
بول: (مـنفجرا) وكيف لى أن أعرف مـا تتحدث عنه?
وأنــــا لم آراك مــــنـــذ ثـالث ســـنــــوات وحـــيــــنـــئــــذ لم أكن
ـــاذا تــزوجت أفــهـــمك عــلـى أى حــال. لـــقــد قـــلت لك 
ــــاذا لـم أخــــبـــــر أمــــنــــا. واآلن إذا لـم يــــكـن هــــذا مــــا و
نــتــحــدث عــنه فــمــاذا لــو قــلـت لى مــا هــو ذلك الــشىء

اللع الذى نتحدث عنه.
: أو. كى. فلنهدأ. ب

. مـــــاذا? قل لـى. عـــــمــــا . أنـى هـــــاد بـــول: أنى هـــــاد
نتحدث?

: اســمع أنى أعـلم مـاذا سـتــقـول ولـكن اسـتـمع إلى ب
فـــقـط ودعـــنى أنــــهى كالمـى أو. كى. ســـيــــكـــون لـــدى
الـكـثـيـر من االتـصـاالت والـعالقـات فى هـذه الـوظـيـفة

عالقات مهمة...
بول: انس ذلك...

: اصـمت حلــظـة واحـدة فــقط أن لـديك مـؤهالت ب
هـائلة... هناك خـلفيتك فى كـتائب السالم واألوسمة
التى حصلت عليـها فى الكلية. ذلك أنهم ينظرون إلى
هـذه األشــيـاء وهى تـبــدو جـيـدة. أنــهـا تـبــدو جـيـدة ثم
يـصـلـون إلـى هـذه الـسـنـوات فـمـاذا يـجـدون? قـلـيل من
ا ال أدرى ماذا هناك. منتجة التدريس هنا وقلـيل 
األفالم... قـلـيل من هـذا... فـيـريـدون أن يـعـرفـوا ماذا
كنـك الذهاب مـن هنا كـان يجـرى. صدقـنى يا بـول 

كنك التنقل إلى األبد. إلى حيث تريد لكن ال 
بـول: إذن يـحـسن بى أن أتـصرف بـأقـصى سـرعة وإال
فـقدت فرصـتى الذهـبية فى بـيع وثائق الـتأم مـهما

كانت.
? أنى أحتدث : هل أحتـدث عن بـيع وثـائق الـتـأمـ ب
عـن الــــعــــمل الــــدبــــلــــومــــاسـى والــــســــفــــر والــــعالقــــات
اخلارجية وكل تلك األشيـاء التى كنت مهتما بها ح

كنت فى الكلية.
بول: كان هذا منذ وقت طويل.

: وهـو كـذلك. اسـمـع يـا بـول أنى أفـهم أنت تـمـر ب
بشىء ما.

بول: أو! وما ذلك الشىء الذى أمر به?
ــســيح فــهــذا هــو مـا : حــسن ال تــسـألــنى بــحق ا ب
أريد أن أعرفه. بل هذا هو ما نود جميعا أن نعرفه.
بول: جميعا? فجـأة أصبحت بكل هذه األهمية? ولكن
مـا هو ذلك الشىء الذى أمـر به? لقد قـلت أنك تتفهم
أنى أمـر بـشىء مــا وكـنت شـغــوفـا حـقــا بـأن أعـرف مـا
هـــو ألنى ال أكف عـن الـــتـــفـــكـــيـــر فـــيه كـــمـــا أفـــكـــر فى
حـــيــاتـى لــكـن يــبـــدو أنك مـــتـــلـــهف عـــلى أن أعـــبــره أو

أخوض فيه أو ما إلى ذلك.
: أنى أحتدث عن... ب

بـول: أعــرف مــا تـتــحــدث عــنه لــكن عــجــرفـتـك هـذه
لست أدرى أحيانا ال أستطيع أن أصدقها. أنك تأتى
إلى وحــيــاتك فى حــالـة من الــفــوضى الــشـامــلـة... أو!
نــعم أنى أعـــرف أنك حــصــلـت عــلى وظــيـــفــة جــديــدة
عـظيمـة لكنى ال أحتدث عـن عملك. أنى أحتدث عن
حـيـاتك بـيج بـ حـيـاتك. أنا لـدى عـمل صـغـيـر. وأنا
أحــــبه. وأعـــلـم أنه ال يـــســــتـــفـــيــــد اســـتـــفــــادة تـــامـــة من
ا يثير أسئلة فصاحتى فى لغة النـيجلى وأعلم أنه ر
عمـا عساه يـكون قد حـدث لشـخص ما أو آخر ذلك
الــشـخ الـــذى ظن اجلـــمــيـع أنى كـــنــتـه لــكـن هــذا... ال
ــهم أنى ســعــيـد. فــلــدى طـعــام فى الــثالجـة. عــلـيك. ا
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> قاعة روابط بوسط
القاهرة شهدت مساء
اضى 15 السبت ا
أغسطس تقد العرض
سرحى "فانتازيا ا
اللجنة" لفرقة الطمى
سرحية وهو نتاج ا
لورشة "كتابة وحكى"
أشرف عليها مؤلف
ومخرج العرض سالم
سرحية تمثيل يسرى ا
شادى احلسينى شهيرة
نبيل صدقى صخر
محمد على مى سالم
يسرا الهوارى.
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سرحي جريدة كل ا

سرحى باالشتراك بالتمثيل >  روى يعقوب صنوع.. كيف انه تلقى مرانه ا
فى مسرحيات فرقت اوروبيت فرنسية وإيطالية زارتا مصر عام 1870م
. ع ا اوحى له بأن ينشئ مسرحاً عربياً يغترف من هذا ا
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وفى رأيه أن مـسـألــة اإلبـداع الـثـقـافى تـخص اجلــمـاعـة الـتى يـنـتـمى
ـــبــدع الــذى لـــيس له إال وظـــيــفــة ـــؤلف بــاعـــتــبـــاره الــفــرد ا إلـــيــهــا ا

الوسيط:
«ولهذا الـسبب رغم أنه لـيس من العبث فـعال أن نتصـور إذا ما كان
راسـ كـفـرد قد تـلـقى تـعـلـيـمـا مـخـتـلـفـاً أو عـاش فى بـيـئـة مـخـتـلـفة
ا اسـتطاع أن يقـدم لنا مسـرحيات مثل مـسرحيات «كورنى» أو فلر
ـظـهـر ــفـهـوم مـن نـاحـيــة أخـرى أن يـطــور ا «مـولــيـيـر» فــمن غـيـر ا

النبيل فكرا ينتمى إلى أبيقور أو فكرا متفائالً بشكل جذرى».
وال يــنــبــغى لــنـا أن نــخــضع لــهــذا االخــتــزال الـشــديــد وتــقــلـيـل الـدور
ـكن أن نـؤكـد إلى أى مدى تـعـتـمد بـنـية اإلبـداعى لـلـفرد ومع ذلك 
النص الـدرامى على اخلـلفـية االجـتمـاعية لـلمـؤلف وتعـليـمه ومجال

إشارته االجتماعية.
فــمن خـالل إنــتـــاج الــنص األدبـى وهــذا يـــصــدق بـــوجه خـــاص عــلى
ـؤلف يـقـدم تـعـبـيـراً عـامـا ولـهـذا الـسـبب ال الـكـاتب الـدرامى فـإن ا
يـكــون دوره كـمــنـتج لألدب نــتـيــجـة لـقــرار يـتــخـذه بـحــريـة أو يــتـخـذه
تـأكـيـداً لـهـويـة مسـتـقـلـة ولـكـنه يـتـوجه نـحو أعـراف اجـتـمـاعـيـة لـهذا

الدور العام - لدرجة أنه إما أن يخضع لها أو يثور عليها.
ـعـايـيـر الـتألـيـفـيـة الشـائـعـة مـتـغيـرة تـاريـخـياً اط أو ا ومـثل هـذه األ
اطًـا شـائعـة مـنافـسة من ـمـكن أن تصـادف أ ألقـصى درجة ومن ا
اط أن كن لـهـذه األ تـزامـنـة. و مـخـتلف اخلـلـفـيات االجـتـماعـيـة ا
تــنــظـر إلـى الـكــاتب الــدرامى بــاعــتــبــاره مـفــســر األســاطــيـر الــديــنــيـة
ـثـالى عن ـدافع ا ـروج لـلـمــعـايـيـر الـسـلـوكــيـة وا ـتـطـوع ا والـواعـظ ا
ـعنى اجـتـماعـيا بـتقـد الـتسـليـة والنـاقد الرؤيـة الطـبقـيـة للـعالم وا
ـتــحــدث الـرســمى بــاسم الــطـبــقـة الـســاخــر لـلــفــشل االجـتــمــاعى وا
ـمـارس واخملطط ـروج لألفكـار الـثوريـة واألخالقـية وا الـكادحـة وا

لعمليات االتصال.
ــاط الــتــألــيـفــيــة الــشــائــعـة عــلى عـالوة عـلـى ذلك حتــتـوى هــذه األ
مـخــتـلف الـتـضــمـيـنـات الــتى تـسـاعــد الـقـار عـلى حتــديـد الـوظـائف
كن اخـتصارها فى االجتمـاعية للـمؤلف الدرامى وهـذه الوظائف 
ـؤلف وظـيـفـتـ أوالً الـوظـيـفـة الـتـعـبـيـريـة الـتى يـصـوغ من خاللـهـا ا
إجـماعـاً سـوسيـولوجى مـوجـودا بالـفعل ثـانـيا وظـيفـة وسـائلـية يـكون

اإلجماع فيها راسخاً أو متغيراً.
ومـــادامت الــــنــــصـــوص الــــدرامـــيــــة هى مــــوضـــوع اهــــتـــمــــامـــنــــا فـــإن
سوسـيـولـوجيـا الـتـأليف تـصـبح أكـثر تـعـقـيداً فى ضـوء تـعـدد وظائف
ــطـبــوع ال يـعـد ــعـنى أن مــؤلف الـبــنـيـة الــتـحــتـيـة لــلـنص ا اإلنــتـاج 
ـقـدم عــلى خـشـبـة واحـداً من بـ مــؤلـفى الـنص مــتـعـدد الـوســائط ا
ـؤسـساتـيـة ب ـسـرح وهذا يـطـرح السـؤال حـول طـبيـعـة العـالقة ا ا
ـسـرح (مـثل اخملرج ـؤلف األدبى ومـخـتلـف الوظـائف األخـرى فى ا ا

مثل ومصمم الديكور). وا
تـعارف ـسـرحيـة - ا وهـذا الفـصل الواضح بـ الـوظائف األدبـية وا
عـلـيـهــا فى الـعــصـر احلـديث - ال يــنـبـغى أن يــفـهم بــاعـتـبــاره مـعـيـاراً
ــثـال احلى لـطـريــقـة تـوظـيف تــاريـخـيـاً فــشـكـسـبــيـر ومـولـيــيـر هـمـا ا
كن أن تـتجمع فى شخص ـنتج والتى  ؤلف وا الـكاتب الدرامى وا
ـؤسـسـاتى احلالـى ب الـوظـائف األدبـية واحـد وتـسـليـمـا بـالفـصل ا
سـرحـية فـهنـاك خـطر كـامن علـى النـصوص األدبـيـة أن تسـتبـعد وا
ــؤلف فى هــذه الـــظــروف ال يــكــون أمــامه ــســـرح ألن ا تــمــامــاً من ا
تـعددة الوسـائط لنصوصه سوى فـرصة ضئـيلة الختـبار التـأثيرات ا
ــكن أن يــؤدى إلى تــهــمـيـش الـنـص األدبى أثــنـاء وتــنــمـيــتــهــا وهــذا 
ـيول الـسـلـبيـة قـد أثرت فـى احملاوالت احلـالـية اإلنـتاج. ومـثل هـذه ا
ـسـرحـيــة اإلنـتـاجـيـة (كـمـا فى حـالـة لـتـوحـيـد الــتـوظـيـفـات األدبـيـة وا

قيم). سرحى ا الكاتب ا
سـرح نـفـسه عـرضـة لـلـتـغـير وقـد كـانت الـوظـائف اإلنـتـاجـية داخـل ا
ــعـروضـة الـتــاريـخى وانــعـكس هــذا بـنـيــويـا عــلى شـكل الــنـصـوص ا
سرحية احلديثة بتقسيمها الشديد للعمل هى ظاهرة ؤسسة ا فا
حـديـثــة وبـالـطـبع لـم يـكن ذلك مـوجــودا حـتى الـقـرن الــتـاسع عـشـر
حــ جـاء دور اخملــرج الـذى زعـم لـنــفـسه وظــيــفـة مــركـزيــة مـســاويـة

للمؤلف.
ولـعل العـنـصـر احلاسم فى بـنـيـة العـرض هـو هل يـتم تقـد الـعرض
بـواسطة فـرقة راسـخة ذات فكـر وأسلوب مـع فى الـتقد أو هل
ـمــثـلــ مـجـمــوعـة من األفــراد جتـمــعـوا مــعـا لـتــقـد هــذا الـغـرض ا
بـالــذات. وهـنــاك أيـضــا عــنـاصــر أخـرى مــؤثـرة هـى: هل يـتم تــقـد
سرحـية عدة ليـالى متتالـية أم أنها جـزء من ربرتوار وبذلك نفس ا

يتم مشاهدتها فى سياق برنامج موسمى عام.
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ـكن لـنـا أن نـنـظر ألن األدب شـكل عـام من أشـكـال االتـصـال فإنه 
إلـيه بـاعتـبـاره مـؤسسـة اجـتـماعـيـة بـشكل أسـاسى ألنه - مـثل سـائر
ـفـاهـيم واألعـراف أشـكـال االتـصـال األخـرى - يــسـتـلـزم نـسـقـاً من ا
ـقــبـولـة بــشـكل عـام عالوة عــلى أنه يـحــتـاج إلى قـاعــدة تـنـظــيـمـيـة ا
ه وتلـقـيه وعـلى الـرغم من أن األمـر يـصدق مـركبـة إلنـتـاجه وتـقـد
فى كل األنـواع األدبيـة فإنه يـنطـبق تـمامـا على الـنصـوص الدرامـية
ـســرحــيـة بــوجه خــاص ألنـهــمــا يـعــتــمـدان عــلى الــعـمل والــعــروض ا
ؤسساتى باعتبـاره القاعدة التنظيمية وتبعا لذلك فإن سرحى ا ا
ــا تـؤكـده ـتــلـقى أكــثـر  ـســرح كـمــؤسـســة يـؤكــد نـفــسه فى عـقـل ا ا
ؤسساتى لـلنصوص األدبية كما عمـلية النشر باعتـبارها الوسيط ا
ـسرح والـنصوص أن الـطبـيعـة الكلـية لـعملـية الـتلـقى جتعل اعـتماد ا
الـدرامـيـة عـلى جـمـاعـات اجـتـمـاعـيـة مـعـيـنة بـشـكل واضـح أكثـر من
اعـــتـــمـــادهـــا عـــلى األنـــواع األخـــرى مـن الـــنـــصـــوص عالوة عـــلى أن
الـنـصـوص الـدرامـيـة - وخـصـوصـا نـصـوص الـعـصـر احلـديث - لـهـا
أساس تـنظـيمى ضعـف حجم القـاعدة الـتنظـيمـية للـنصـوص األدبية
األخـرى ألنـهـا بـبــسـاطـة تـنـتج بـاعـتــبـارهـا نـصـوص أدبـيـة من خالل

سرح. الناشرين وليس كنصوص أدبية فى ا
ـسـرح واجملـتمع وقـد الحظ «ج. جـروڤيـتش» أن هـنـاك تـزاوج ب ا
«stage يـنــعــكس فى االســتــعــارة الـتى تــصف الــعــالم بــأنه «مــسـرح
وهى رؤيـة ال ترتـبط باألدب وحـده ولكـنهـا رؤية تـنتـشر فى الـثقـافة
الـشـعـبـيـة الـعـامـة ولـقـد صـارت صـيـاغـة «بـتـرونـيـوس» الـكالسـيـكـيـة
تـغـير األبـرز بشـكل ال نهـائى وتراجع «الـدنيـا كـلهـا مسـرحيـة» هى ا
ـنظـور التـرانسـندنـتالى األصـلى الذى فى بـدايات الـعصـر احلديث ا
ــمـثــلـون) من أجل يــقـول (إن الــله هــو صـانع الــدرامـا والــبـشــر هم ا
سرح إلى محتوى الدور نـظور الدنيوى الذى تـشير فيه استعـارة ا ا
الذى يتم أدائه بصيغ سلوكـية متعارف عليها وفى اجتاه زيف ونفاق
احلـيــاة االجـتــمـاعــيـة وتــرتـبط هــذه الـتــقـالــيـد بــفـرع من فــروع عـلم
االجـــتـــمــاع يـــعـــرف بـــاسم «نـــظـــريـــة الــدور Role theory» والـــتى
ــوذج حتـــلــيــلى يــصـف الــعــمــلـــيــات والــظــواهــر ـــســرح إلى  حــولت ا
االجـتمـاعيـة ولـذلك استـعار مـصطـلـحاته من الـلغـة الـفنـية لـلمـسرح
(فـبـعـيداً عـن الدور اسـتـخـدمـوا أيـضـا الـتـمثـيل والـقـنـاع والـسـيـنـاريو
شـهد واالرجتـال والربـرتوار من بـ أشيـاء أخرى) وفى واإلطـار وا
أحـدث صـيـاغـة جـدلـيـة لـهـذا الـتـقـلـيـد طـبق عـلـمـاء اجـتـمـاع نـظـرية
سـرح وتقـاليـده وتـناولـوا مفـهوم أن الدور أدواتـهم الـتحـليـليـة عـلى ا
سرح واجملتمع يشاركان فى نفس الطبيعة فيما يتعلق بأداء الدور ا

عامالت اإلنسان الفعلية. سرح انعكاس  رئى وأن ا والعرض ا
ويـتـضح من بــرهـانـنـا أن أهم أنـواع الـتـحــلـيل االجـتـمـاعى األدبى هـو
الـتـحـليـل الذى يـصف الـبـيـئـة الـعمـلـيـة لـنـسق االتـصال اخلـارجى فى
الــنص والـــذى يــحـــدد مــدى الـــتــطــابـق بــ صـــور اتــســـاق االتــصــال
الـداخــلى واخلـارجى وتـســلـيـمـا بــحـالـة الـبــحث الـراهـنـة والــتـحـلـيل
النـظرى لـلدرامـا فإنه من الـصعب تـقد حتـليل اجـتمـاعى منـهجى
ط ــكــنــنــا أن نــتــبــنى  ــقــال الــقــصــيــر ولــكن  لــلــدرامــا فى هــذا ا
االتصـال عند «رومان ياكبـسون» باعتباره نـقطة انطالق لكى نحدد
األسـئـلــة االجـتــمـاعــيـة الــتى تـنــطـبق عــلى الـدرامــا من خالل ابــتـكـار
إجــراءات مـفـيــدة لـتـحــديـد الــصـور الـضــروريـة الالزمــة فى الـعالقـة

التكافلية ب الدراما واجملتمع.
ؤلف وتـهـتم سوسـيولـوجـيا الـتألـيف بـالعالقـة بـ النص الـدرامى وا
ودوره كمنتج لـلدراما وليس هـدفنا هنا أن نـقترح نوعـاً من التحليل
ؤلف أو الـبيـوجرافى الـذى يـحاول أن يـحـلل العـمل فى إطـار نشـأة ا
تركـيبـته النفـسيـة إن الصورة الـبيـوجرافـية بالـطبع وسـيط مهم ب
األدب واجملـتمع ولـكـنهـا بالـتأكـيد الـوسيـلة الـوحيـدة لذلك ألنـنا إن
لم نــتــبـــنى رؤيــة مــاديــة جــذريــة يــظــهــر فــيــهــا الــفــرد بــأنه مــحــكــوم
ـؤثــرات بـيـئـيــة فال شك أن أفـكـاره وأفــعـاله قـد شـكــلـتـهـا مــعـايـيـر
اجـتـمــاعـيـة اخـتــزنـهـا داخــله خالل مـرحـلــة تـطـوره وحــتى فى حـالـة
عايـير - كما فى حـالة بريخت - فـإنها فى ذاتها التمرد عـلى هذه ا
عايـير لذلك فإن ظاهـرة اجتمـاعية ألنـها تفتـرض وجود مثل هـذه ا
ــثل الـشـرط مـجـال اإلشــارة االجـتــمـاعى لـلــفـرد يــحـدد إمـكــانـاته و

الذى يؤثر فى هذه اإلمكانات.
وقــد بــرهن «لــوسـيــان جــولــدمــان» عـلـى صـيــغــة «الــتــمـثــيل الــبــنــيـوى
structural Representative - وهى مـدرســة مـتـخــصـصـة فى
» يـقدم الـكاتب التـحلـيل االجتـماعى األدبـى - ففى دراسـته لـ«راس
Jansenist move- ــسـرحى فـى اجتـاه احلــركــات الـيــانــسـيــنــيـة ا
ments والنزعة اليانسينية نفسها (وهى نزعة تقول بفقدان

ــسـيح مـقـصـور ـوت مـثل ا حـريـة اإلرادة وأن اخلالص عن طــريق ا
عــلى فـئـة قــلـيـلــة - وهـو مـوقـف أخالقى سـلــبى) فى الـسـيــاق الـعـام
للـنزعة الـعدائـية السـياسيـة واالقتصـادية واالجـتماعـية التى تـميزت

بها الطبقات االجتماعية فى القرن السابع عشر.

 اإلبداع
الثقافى
مسألة
تخص
اجلماعة
التى
ينتمى
لها
ؤلف ا

 سوسيولوجيا
التأليف
تهتم
بالعالقة

ب
 النص
الدرامى
ؤلف وا
ودوره
كمنتج
للدراما

محمد حامد السالمونى
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سرحي جريدة كل ا

> شخصية مصرية  امتزجت فيها عدة ثقافات معا  اختلطت و ذابت فى بعضها
البعض  ثم سكب عليها من إبداع شخصيته و خالصة نتاج عقله  فكان إبداع

يعقوب صنوع.

> قاعة متحف "محمود
مختار" بالقاهرة تشهد
حاليا إقامة معرض

"الرؤية التشكيلية للسيرة
النبوية" للفنان التشكيلى
طاهر عبد العظيم األستاذ

ساعد بكلية الفنون ا
اجلميلة جامعة حلوان
عاونة فنان الصلصال
محمود مصطفى رمضان

عرض مستمر حتى 29 وا
أغسطس اجلارى من

الساعة  10صباحا حتى
 10 مـــســـاء وخالل شـــهــر
رمضان من  11صباحا

إلى  2 ظهرا ومن  8مساء
إلى 11ليًال.
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وجود يدرك يتافيزيقـــا-  (من أرسطو إلى هيجل)- فوجود ا ا
ط مــــعـــ لـــلــــزمـــان هـــو كـــحــــضـــور ; أى أنه يــــفـــهــــم بــــداللـــة 
ذلك أن الــزمــان فى احلــاضــرأو(اآلن)- كــمــا يــقــول (هــايــدجــر)
كان من (نقاط) يتافيزيقا يتكون من (آنات)  مثلما يتكون ا ا
ـيـتافـيـزيقـا  ال يُـنـظر إلـيه مـنـفصال عن  لـكن (احلاضـر) فى ا
يـتـافيـزيقـا عن الزمـان  فكل (آن) الـتصــور الـعام الـذى تتـبنـاه ا
هى حلــظــة حــضــور لألصــــل (أى لــلــمــاضى- الــذى تــكــمن فــيه
ـوجـود إنـهـا الـلـحــظـة الـتى يـتـمــاهى  فـيـهـا ا ـطـلــقـة) احلـقـيـقـة ا

اهية .. بالوجود- أى با
أما هنـا- فى (فيفـا ماما)- فـ (احلاضـر) مجرد حلـظة عابرة 
ا مراوغـة  ال  يتجلى فيهـا أية أصل  بل وتبدو منـبتة الصلة 
عداها من حلـظات  لذا فـهى تطرح الزمـان كإشكـلية ال كحل-
ولعله يبدو واضحـــــا أننى ال أعتقد  بفكرة (العود األبدى)  بل
وأرى بأنـها تـنطـوى علـى منـظور لـلزمـان  يعـد أثر مـيتـافيـزيقـية
ـنـظـور الـتقـلـيـدى الـذى قالـت به الفـلـسـفـة من أرسـطو إلى من ا

هيجل ..
ـكن إضــافـته هـنــا  هـو أن (احلـاضــر) فى (فـيــفـا مـامـا)  ومــا
يتافيزيقية  ا هو حاضر يسـخر من فكرة احلضور ا يبدو كأ
عنى) هذا إذ يعيـد تأسيس احلـضور على (الغـياب) ; (غيـاب ا
مثل) كـجزء ال يتجزء من فى الـوقت الذى يحضر فـيه (صوت ا
اجلــــســــد ذاته ; إنـه صــــوت ال يــــقــــول شـــــــيــــئــــا غــــيــــر حــــضــــوره
اجلــــــســـــــدانى نـــــــفــــــسـه  وهــــــكـــــــذا  فــــــإذا كـــــــان الــــــصـــــــوت فى
(ميتافـيزيقــــــا احلـضور)  يتالشى  لتـجد الذات نفـسها وجها
ــعـنى الـكـلـى  فــالـصـوت فى (فـيـفــا مـامـا) يـحـضـر لـوجه أمـام ا

عنى .. بقوة  ح يتالشى ذلك ا
ـشـهـد- الـعـرض) لـذا فـالـوجـود اجلـسـدانى لـلـجـمـهـور بـداخل(ا
يحطم احلدود الفاصلـة ب الزمن (التخييلى والواقعى)  فى
ـفـهوم الـتى أشـرت إليـهـا توا)  أى أنه يـجعل إطـار احلاضـر (با
من اجلــمــهـور جــزءا ال يــتــجــزء مــــن  الــعــرض  وبـذا يــكف عن
(الـفـرجـة) من اخلـارج  ويـتـحـول إلى (مـشـــارك)   فى (الـلـعب)

و(التواصل) ..
ـمـثل) إلى مــرجع واحـد وحـيـد لــلـشـخـصــيـة  يـعـنى إن حتــول (ا
جتـاوز األداء التـمـثـيلـى احلداثى- الـذى ابـتـدأ بسـتـانـسالفـسكى
ـــمــثل فى أدائه (الــبــاحث عـن مــرجع واقــعـــى - يــســتــنـــد إلــيه ا
لــــلـــشــــــــخــــصــــيــــة)  وكــــذلك الــــبــــرخــــتى من بــــعــــده   إنــــتــــهـــاءا
ـمثــــــــــل ـتـضامن بـ ا بـجـروتـوفسـكى (الـباحـث عن الشـريك ا
ـسـرح والـشــخـصــيـة- أى نــقـطــة اإللـتــقـاء بــيـنــهـمــا) .. أمـا فـى ا

ا يعيد عنى  أ اجلديد  فتالشى الشخصية والواقع وا
إذ يـؤسـسـها عـلـى(احلـضور ـسـرحـيـة بـرمـتـهـا  تـأسـيس الـلـعـبـة ا
ـمـثل) ن كـان يــطـلق عـلــيه إصـطـالح ا اجلـســدانى) لـلــمـمـثـل (أو

و(اجلمهور) ..
ة تماما  أى رجعيات القد وهكذا  لقد حتطمـت أوتالشت ا
كنا  احلـقائق التى تأسست علـيها احلداثة  ولم يـعد الوهم 
ـا فى ذلـك (فن الـتــمــثـيل) ـكــنــة-  نـعم  لـم تـعــد اإلســتـعــارة 

نفسه ..

حضـورية غـامضـة- أى حضـور من نوع آخـر غريب العـهد لـنا
ـاضى  به من قــبل- إذ تـتــحـول أوتـكــاد  من الـتــمـحــور حـول ا
ا إلى التمـحور حول (احلاضر- كـلحظة مـكتملـة فى ذاتها)  
يـعـنـى أنـنـا نـقف أمــام (حـاضـر مــطـلق) ; حـاضـر يــحـضـر خـارج
ـعــنــى الـنــيـتـشــوى (اخلـاص بـالــعـود األبـدى)- الــتـاريخ- لــيس بـا
ـــنـــبت الـــصـــلـــة ـــا بــــاحلـــاضـــر كـــشئ فى ذاتـه  احلـــاضـــــــر ا إ
بـاألزمنـة األخرى احلـاضر الـذى اليستـند فى وجـوده سوى إلى
تلك قـوته من داخله  من امتالئه بنفسه- هكذا ا  ذاته  كأ
 فى نـفى لـلـذاكـرة واالمتـداد واخلـطـيـة والـتـتـابع ... إنه حـاضر
بـــؤرى- يـــســـتــــأثـــر وحـــــــــــده بـــاالهــــتـــمـــام  ألنه يــــحـــظى وحـــده
ــــــــثــــل ــــــــا هــــــــو اجلــــــــوهــــــــر اخلــــــــالـص أوا بـــــــالــــــــوجــــــــود- كــــــــأ
ـســرح هـو حلـظـة نـادرة  األفالطـونى  idea إن مــانـراه عـلى ا
ــرجع) فى وحــدة ــدلــول وا مــغــلــقــة  يــنـــصــهــر فــيــهــا (الــدال وا

واحدة  نقية  بال شوائب أوتعالقات ..
ففـى العرض تبـدو الشخـصيات مـثقلـة بالزمن : (الـذكريات عن
األب واألم واجلــــد واجلـــدة...) حــــتـى األســـمــــاء حتــــمل دالالت
تــاريــخــيـة(جــمــال  ســعـد  صــفــيــة...) وتــتـراوح مــواقــفــهم بـ
ؤيد لذلك- لكننا نالحظ الرافض السمه بداللته التاريخية وا
ا تـقدير ـؤيدين يفـتخرون بـأســــــمائـهم صوريـا فقط ; دو أن ا
لـلــقــيــمـة الــتى تــنــطـوى عــلــيــهـا .. إنــهم مــطــاردون من الــتـاريخ 
مـثـقـلــون به .. وعـلى الـرغم من مـحــاولـة بـعـضـهم- السـيـمـا األخ
األكــبـر (ســعــد) و(هـنــاء- زوجــة جـمــال)- الــنـأى بــأنــفـســـهم عن
الـتاريخ السياسى عـامة إال أن التاريخ القـد يطاردهم بعودته
من جــديــد فـى صــورة أحــداث مــتــكــررة (فــنــفس مــا حــدث بــ
نـعم  يتكــــرر ب سعـد وأخيه األصـغر على اجلـد والعم عبـد ا

- بسبب انشغاله بالسياسة) ..
ـــنــعم) ـــوتى (اجلـــد واجلــدة والـــعم عـــبــد ا ونالحظ أيـــضــا أن ا
ـاضى واحلـاضر الزالـوا يـقـيـمـــــون فى البـيت مع األحـيـاء - فـا
كن التمييز تفرج) متداخالن ومختلطان- وال  (كما يراهما ا
بـيـنـهمـا إال عن طـريق الـلـغة الـكالمـيــــــة  أمـا الشـخـصـيات فال
وتـى ; والترى الـتـاريخ  فـهـو بـالنـسـبـة إلـيـهم ال وجـود له تـرى ا
سوى كـلـغة  كـسـرد - كحـكايـات يـتم سردهـا والـسخـريـة منـها 

رغم أنهــــم منغرس فيه تماما .
ومع ذلك  فهذا كله - وغيره كثـير - يتخذ مرجعيته من حلظة
العرض ذاتـهـا أعنى أنه اليـستنـد فى وجوده إلى (حقـيقة ما) 
أوأنه ال يــتـأسـس عـلى شـئ سـوى عــلى حلــظـة الــعــرض فـقط -
تـلك الــتى تـؤسس وجـودهــا بـذاتـهـا ; فــهــــى احلـقـيـقــة الـوحـيـدة

التى ال يتطرق إلينا الشك فى وجودها .
ومعـلـوم أن هـذا بـعـيـنه هـو ما يـتـأسس عـلـيه مـفـهـوم الـزمان فى

ــــا ســــبق .. هـــكــــذا  فــــتـــمــــجـــيــــد األصـــول انـــتــــشـــار وامــــتـــداد 
- كما يقول (عـبد السالم بنعبـد العالى) يغرقنا فى والبـدايات
يـتافـيـزيقـا «التى يـحلـو لهـا أن تـعتـقد أن األشـياء فى بـداياتـها ا
كــانت كـامــلـة  وأنـهــا خـرجت عـلى يــد مـبـدعــهـا أو فـى نـور أول
صــبــاح مـشــعــة وضـاءة. (إن األصل يــوضع دومــا قــبل الـســقــطـة
يتافيزيقا إلى وقبل اجلسد. قبل العالم وقـبل الزمن). وتنظر ا
فهـو النـقطـة البـعيدة األصل كمـا لو كـان موطن حـقيـقة األشـياء

كنة».. عارف  التى تسبق كل معرفة إيجابية والتى جتعل ا
ــكن ــيــتــافــيــزيــقـى من الــزمن- فــيــمــا أتــصــور-  ــوقف ا هــذاا
االصـطالح عـلى تـسـمــيـته بـ (الـبـعـد الـزمـنى لالسـتـعـارة); فـهـو:
ـا يـعنى أن الـتصـور الـزمنـى الذى تـنـطوى عـلـيه االسـتعـارة .. 
لالسـتــعـارة (= وحــدة الـضــدين عــبـر الــتـألــيف بــيـنــهـمــا) عالقـة

وطيـدة بالزمن ..
ـــوقف من الـــزمن- الـــذى تــنـــطــوى عـــلـــيه (االســتـــعــارة)- هــذا ا
هومـاتنبـنى علـيه الفنـون األدائية (performance) احلداثـية
رتـكــزة على فـكرة العرض  (وما قبل احلـداثية أيـضا) ; تلك ا
سرح) هـو أكثر الـفنـون ارتكازا عـلـى فكرة ويـبدو واضحـا أن (ا
ــطـلق احلــضـور) : إنه ـســرح هـو (فن الــزمن ا (احلــضـور)- فــا
(فن الـتقـــاء الـفـنـون فى اللـحـظـة احلـية- احلـاضـرة أبـدا- التى
ا كـان باإلمـكان رد االهـتمـام الفائق هى حلـظة الـعرض) .. ور
الـــــــذى حــــــظـى بـه طــــــوال تــــــاريـــــــخـه  إلى أنـه كــــــان أحــــــــد أهم
ــركـزيـة  الـراعــيـة لـلـمـيــتـافـيـزيــقـا- أعـنى أنه (فن ـؤسـسـات ا ا
طـلـق للـميـتافـيزيقـا)- وليس أدل عـلى ذلك من ميالد التجـلى ا

عابد الدينية .. سرحية برمتها من أرحام ا الظاهرة ا
ا هى سرح-  لذا فتفـكيك احلضوريـة التى ينبـنى عليهـا فن ا
لـقاة عـلى عاتق هـام الثـقيـلة ا تفـكيك لـلمـيتـافيـزيقـا- يعـد من ا
)  ذلك ألن تـــقـــويض ـــابـــعـــد حـــداثـــيـــ ـــســـرحـــيـــ اجلـــدد(ا ا
ـيـتافـيزيـقـا- أى تقـويض الـزعم بوجـود وكمــــــون احلـقيـقة فى ا
ـاضى)- هوشـرط «اخلروج من احلـداثــة»; الـقلب من (بـيضـة ا

كما يقول (نيتشه)..
حــ يـعــمـد الــعــرض إلى وضع اجلـمــهـور فـى الـقــلب من الـزمن
ــا يــضع نـــفــسه- أيــضــا- فـى الــقــلب من زمن ــســـرحـى  فــإ ا
اجلـمـهور ; ذلك أن ثـنـائيـة (الـتخـيلــى والواقـعى) تـتحـطم  ح
ـســرحى ــا يــعــنى حتــول الـزمـن ا يــصــيـر كـل مــنـهــمــا اآلخــر  
(االستـعارى) إلى واقع  وحتـول الزمن الـواقعى إلى اسـتعارة ..

ولكن  ما الذى يعنيه هذا التحول ? ..
ــكــنــا ألن احلـــقــيــقــة لم تــعــد يــقــول بــودريــار: (لم يـــعــدالــوهم 
ـسرح ـكـنـة)- أنفـهم من هـذا أن (الـوهم) الذى يـنـبنـى علـيه ا
ـكـنــا- نـظـرا لـغـيــاب الـواقع احلـقـيـقى (والـفن عـامــة) لم يـعـد 
ـاهـو اســتـعـارة) انـحــرافـا عـنه ـثل الــفن ( (أواحلـرفى) الــذى 
?.. أنـفــهم من هــذا أن انــتــفـاء الــواقع يــعــنى بــالـضــرورة انــتــفـاء

االستعارة  وبالتالـــى الفن كله ?.. 
يتـضمن العـرض انفجـارا زمنيـا عارما- شـظايا ونـثارات سردية
يضمـهما ـتداخل مع التـاريخ الوطـنى اضى الـعائلى ا متعـلقة بـا
ـشهـدى الـذى يـرسـمه الـعرض لـلـحـاضـر;احلـاضر مـعـا اإلطـار ا
ـتـشـظى بدوره والـذى نـســتـدل علـيه أونـسـتخـلـصه بـالـكاد من ا
غــبـار سـردى كـثـيف يــغـمـره- هـذا عـلى الـرغـم من أنـنـــــا نـشـعـر

طوال الوقت بأن (احلاضر) هو الزمن الوحيد فى العرض.. 
يــقـول (دايـفـيـد هــارفى) : «اآلفـاق الـزمـنـيــة (فى عـصـر مـا بـعـد
سى احلـداثـــــة) تـقصـر (أو تنـضغط) إلى درجـة أن احلاضـر 
كل مـــاهـــو مــــوجـــود» .. إن (حلـــظـــة الــــعـــرض) تـــكـــتــــسب ســـمـــة

 يضع اجلمهور 
فى القلب من الزمن

سرحى ا
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سرحي جريدة كل ا

> كان يستطيع قراءة القرآن بالعربية و التوراة بالعبرية و اإلجنيل باإلجنليزية وهو
بعد فى الثانية عشرة من عمره  كما أجاد اإليطالية  لغة أسرة أبيه  والفرنسية

لغة العلم و األدب فى ذلك العصر.

> مشروع  إحياء الدرب
األحمر يقيم برنامجًا
ثقافيا فنيا خالل شهر
رمضان الكر على

مسرح اجلنينة بحديقة
األزهر يتضمن عرضًا
لفرقة كورال الدرب

األحمر تدريب وأحلان
ان صالح الدين إ
وإخراج رضا زكى

ومديح وسيرة للشيخ
زين وفرقته إضافة إلى
تقد عرض مسرحى
لفرقة تفان للمؤلف

. واخملرج محمد حسن
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اغتيال البراءة واحلب الكبير ..نهاية الرحلة ..!!

غلق وهدم
الصروح
سرحية ا
..نهج
أوروبى

جديد!!

✂✂

سرحي جريدة كل ا

> مسرح ساقية الصاوى
يشهد فى التاسعة من
مساء األربعاء القادم
وافق  19 أغسطس ا
حفال غنائيا للمطربة
فيروز كراوية تقدم
خالله مجموعة من
أشهر أغانيها كلمات
الشعراء كوثر مصطفى
عمر طاهر محمد خير
أحمد حداد على
سالمة رامى يحيى
وأحلان عمرو جاه

شريف الوسيمى زياد
األحمدى عمر الرخاوى
محمد رمزى والتوزيع
وسيقى لرمزى صبرى ا

> أخذ يتنقل فى أوروبا للدفاع عن مصر واشترك فى احلمالت التى شنت على
اخلديو  إسماعيل واالحتالل البريطانى وراسل احمد عرابى فى منفاه فى جزيرة
صر. سيالن مواصال الدفاع عن القضايا الوطنية 
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(3-3) ™bGh ÓH á«©bGh
دنس) .. يضعه العرض فى موضع (ا

π°UC’G - ïjQÉàdG (3)
ــعـنى) الــذى نــحـيــا به  غــيـر أن (الـتــاريخ) هــو أحــد مـصــادر (ا
وعـيـنــا بـالـتـاريــــــخ إن هـو إال وعـيـنــا بـالـزمن اجملــرد نـفـسه وقـد
اتــخـــذ أشـــكــاال مـــحــددة(حـــركـــة  أحــداث ...) .. أى أن مـــعــنى
الـتـاريـخ لديـنـا يـتـضـمـن موقـفـا مـعـرفـيـا من الـزمـن .. وبـاإلمـكان
القـول إن الشتـات والتبعـثر والتـشظى التاريـخى  يتوحـد أويعثر
ـــاهــيــة الــزمـن .. فــتــصــورنــا عـــلــــى وحــدته فى الـــوعى الــعــام 
هـو مـايــنـبــنى عـلــيه تـصــورنـا عن الــتـاريخ - عن(حــقـيــقـة)الـزمـن
أوهـو مايجعل من حتويل الـتاريخ إلى موضـــــــــوع للـمعرفة أمرا

كنا ..
عــرض (فــيــفـا مــامــا) فى تــنـاولـه لـلــتــاريخ يــعـمــد إلى اســتــخـدام
(الــسـرد الـتـاريـخى الـشـارح): أى أنه «يـركــز عـلى كـيـفـيـة مـعـرفـة
نـظورات السرديـة التى تتناوله .. ال ـاضى»; من خالل تعدد ا ا
ـتـمـحــور حـول (الـطـبــقـة الـوسـطـى- بـيـنـمـا يـطـابق (الــعـرض)- ا
تـتـداعى فـى وهـمـهـا; بـعـد سـقـوط مــشـروعـهـا ورمـوزهـا ومن ثم
معنى وجودها)- ب وعى تلك الطبقــة بالتاريخ والتاريخ نفسه
; أى أنه اليدعى وجود (حـقيقة مـا متعلـقة بالزمن)- فـما لدينا
ال يزيد عـلى كونه (مجـموعة من األقـوال- وجهات نـظر عديـدة
تلك سوى رشد الـسياحى أوالـراوى)  ال متنـاقضة)  حـتى (ا
إحــــدى وجــــهــــات الـــنــــظــــر فــــقـط - وهــــو عــــلى اســــتـــعــــداد دائم
ـا يرضـى الشـخصـيات األخـرى !  (ونالحظ بأن الستـبدالـها 
ــألــوف هــذا الـــتــنــاول لــلـــراوى يــســخــر مـن الــتــنــاول الـــقــد وا
ــسـرح عـامــة- فـالـراوى لم يــعـد هـو لــلـراوى- الـذى دأب عــلـيه ا
ـثل احلقـيقـة  لم يـعد هـو الـعـــالم بـكل شئ ومـا يرويه- كـما
يقـول هو نـفسه- مـجرد شظـايا مـقتـطعة من سـرديات مـختـلفة
غير مـؤكدة  قال بـها البـعض).. لذا فـكثيـرا ماكنـا نشعـر بعدم
جـدوى وجـوده فى الـعرض  لـكن عـدم اسـتـطـاعـته الـقـيـام بدور
(الـوصى عـلى احلـقـيـقـة)  هـو مـايـفـجـر أويـطيـح بـ (االسـتـعارة)
الـتى ينطـوى عليـها العـرض- أعنى أن وجـوده على هذا الـنحو
هو مـايـقوض وحـدة األضـداد ويحـيلـهـا إلى شظـايـا غيـر مـؤتلـفة
فـى مـعــنى مـا واحــد وحــيـد .. هــكـذا  فــوجـوده  فى الــعـرض 

ا يجئ تلبية لضرورة مضــادة  إ
.. áÁó≤dG IQhô°†∏d

ـسـرح عـامة وبـاإلمـكـان الـقـول إن مبـررات وجـود(الـراوى) فى ا
كـانت تــرتـكـز فى األسـاس عـلـى قـيـامه بـحـراســة ودعم وتـكـثـيف
(الــتــرابـط االســتــعــارى)- فــالــراوى كـــان يــقــوم عــادة بــدور(األنــا
ؤلف سوى القائم بعملية (التأليف - ب ومـا ا الثانية للمؤلف)
ـســـرح الــقـد كـان يـنـبـنـى عـلى  يـقـ يـقـول االخــتالفـات)  فـا
ـؤلف) ;إنه بـحـيـازة الـذات لــلـمـعـنى  ومـا الــرواى سـوى (نـائب ا

ؤتمن (على) خطابه .. احلامل والراعى وا
ــا يــتــأسس عــلى إال أنــنى أضــيـف بــأن هــذا الــتــرابط نــفــسه إ
ا هـو مشـكلـة القول بـ تصورنـا عن (التـــاريخ والزمـان عامـة) 
(أصل األشــيـاء)- كــمــا يـقــول (فـوكــو).. ذلك أن (األصل- الـذى
يصـدرعنه الـشئ) هـو الذى يغـذيه مـنذ البـداية ويـطبـعه بطـابعه
ا هونـوع من(الوقوف إ .. إن إثبـات األصل التاريـخى لشئ مـا
ـمـيـزة لـذلك ـتــازة) حتـددت فـيـهـا اخلـصـائص ا عـنـد حلـظـة 
(وتـعيـنت مـاهـيـته) ليـكـون تـاريخه - فـيـمـا بعـد- مـجرد  الـشئ 

ا هـم فروع) يـقف فى مـواجـهة إذن  اجلسـد احلى (األبـنـاء- 
قـدس)- الذى انحـدر منه  لـذا فعدم قـدرة األحياء (األصـــل ا
عــلى (الــشـــــم)  حتــمل داللــة إضـــافــيــة من خـالل االســتــخــدام
تداولة  مثل قولنـا : اجملازى لـلكلمة نفسـها فى اللغة اليوميـة ا
(إنت إيه  مــــابــــتــــشـــمـش ?!)  الــــتى تــــدل عـــلـى (عـــدم اإلدراك
والـوعى) .. فـ (احلـقـائق) تتـأسس عـلى (الـوعى) ; حـتـمـا- هذا
وغـياب الـوعى إن هو إال غـيــاب احلقـائق نفـسـها  وحـ يشـير
ــا فـــيــهـم الــشـــــــهــداء) هـم وحــدهم ــوتـى-  الــعـــرض إلى أن (ا
ـا يـشيـر(سـاخـرا) إلى أن احلـقائق فـإ الـذين يدركـون احلـقـيـقة
فـارق للحياة  أو الغائب عن احلياة أو اآلن توجد فى حوزة (ا
ا هو (رمز متالش- متدهور وت)!  ـوتى أوا أنها فى رفقة ا
ـــوتى (األرواح) لم يـــعـــد يـــعـــنى شـــيـــئـــا); فـــعـــلـى الـــرغم من أن ا
يــتــقــاســمـــون الــســكــنى مع األحـــيــاء فى الــبــيت  إال أن أحــدا ال

يشعر بهم ..
ـــوتى) إلى ومــا يـــؤكـــد عـــلـــيه الـــعـــرض- بـــإحلــاح- هـــو حتـــول (ا
(صـور- مـعـلـقـة عـلــــى اجلـدران): صـورة الـعم- الـشـهـيـد- عـبـد
ـقـدس ـنـعم ثم صــورة األم; كـمـا أشــرت من قـبل .. فـالــرمـز ا ا
ـــتــنـــاهـى الــقـــداســـة) : حتـــول إلى صـــور- مـــجـــرد صــور ذات (ا
ــعــلق عــلى صــورة الــعم طــبــيــعـة ســحــريــة; فــالــشــريط األســود ا
الــشــهــيــد يــتــجــدد من تــلــقــاء نــفـسـه كــمــا أن (األم) تـظــهــر فى

الصورة العائلية التى التقطت لألبناء بدونها.. 
وهكذا يتالشى (األصل)  يختفى وراء الصور !..

ــا ) إ هــذا ويــلح الــعــرض أيــضــا عــلى أن (األبــنــاء والــزوجــتــ
يــأكـــلــون طــوال الــوقت- فــطــوال الـــعــرض يــضــعــون األطــبــاق ثم
ــطــبخ .. فــعل (األكل) هــذا فى إطــار رائــحـة يـحــمــلــونــهـا إلى ا
تـعـفن جــثـة األم- الـتى التـفـارق ســيـرتـهـا أفـواهــهم;إذ يـتـحـدثـون
عنها بلذة وشغف ونهم يوحى بـ (االلتهام) أوبـ (االستهالك) أو
ــــا بـــــاالســــتـــــهالك االلــــتـــــهــــامـى (لــــلـــــمــــقـــــدس) أو (لألصل) ر
أو(لـلــحــقــيــقــة) - لــقــد حتــولــوا إلى مــقــابــر لــلــرمـوز  كــنــوع من
اخلــضــوع أو االمــتــثــال لــكل مــا هــو صـــــــــورى وزائـف- وهــو مـا

á«eÉàN äÉ¶MÓe 
á¨∏dG (1) 

ينـسب (العرض) نفسه لـلغة الكالمية (أو يـدع نفسه تتشكل من
ـا يـعنى أن تـلك الـلغـة تـسـتولى وتـهـيمن عـلى لـغات خاللـها) - 
لـكن ـسـرح األيــديـولــوجى)  الـعــرض األخــرى (تــمـامــا كـمـا فـى ا
عـنى فى مـواجهة ـا يضع الـلغـة وا بيـنمـا يفـعل ذلك فإ العـرض
بــعـــضــهــمـــا الــبـــعض  ذلك أن الـــدوال الــلــغـــويــة ال تـــنــغـــلق عــلى
مــدلــوالت مــحـــــــــددة  أى التــتــضــمن حــقــائـق جــزئــيــة صــغــيـرة
تصب فى حـقيقـة ما كـبرى أوكـليـة  بل إن اللـغــــة الـكالمية فى
عنى ـا هى صورة ا عنى أو تـبدو كأ العرض تـبدو خاليـة من ا

يت أوهى ال حتمل وال تدل سوى على فراغها .. ا
ـديح فـطـوال الــعـرض ألـسـنــة أفـراد الـعــائـلـة التـكف عـن إكـالـة ا
والــثـــنــاء (الــلـــغــوى) إلى (األم)- فـــهى(احلــقـــيــقــة) الـــوحــيــدة فى
حياتهم(كـما يقولـون) .. حتى أن كل تلك الـكلمات الرقـيقة التى
جــادوا بـــهــا- بـــيــنـــمــا يـــقــدمـــونــهـــا إلــيـــنــا (نـــحن اجلــالـــســون فى
ـا هى ورود يـعـبـدون بـهـا الـطـريق الـذى انـتـظــارهـا) - بـدت كـأ
ســـــتـــقــطـــعه (األم) إلـــيـــنــا ... لـــكـــنــنـــا- فى أعـــقـــاب مــوت األم-
عنى الذى وضــعت له نكتشف أنها مجرد كلمات ال تدل على ا
أى أنـهـا (صـور زائـفـة  مـخـادعـة- أوهـام) شـاركـوا جـمـيـعـا فى
صـنـعـها  وحـلت لـديـهم مـحل احلقـيـقـة ; (فكـل منـهم كـان يـقول
لــآلخــر بــأنه رأى األم بــاألمس  أومـــنــذ قــلــيـــل  وأنه قــال لــهــا
وقالت له... إلخ واآلخـر يصـدق  ويطـمئن قلـبه من خالل تلك
الــصــور الـتـى رســمـهــا لـه أخــوه أوأخـتـه أوزوجــة أخـيـه)  هــكـذا
فـالـشــــــخـصيـات تخـضع- هى  نـفسـها- إلغـواء الـصور الـلغـوية
ـــاهى دوال مــنـــفــصــــــلـــة عن مــدلـــوالتــهــا)  تـــمــامــا الـــزائــفــة (
ـيـديـا اجلـديدة- رئـيـة الـزائـفـة- الـتى تـغمـرهم بـهـا ا كـالـصـور ا
شـــــاهد الـدالة هنا أن (هناء- زوجة تـعلقة بالقـتلـى .. ومن ا ا
سـعــد  اإلبن األكـبـر)  بــعـد رؤيـتــهـا لـصــور الـقــتـلى- فى إحـدى
ــــوت الـقـنــوات الـتـلــيـفـزيــونـيـة- بــدت مـنـزعــجـة  فـأخــذت الـر
واســتـبـدلت الـقـنـاة بـغـيـرهـا بـيـنـمـا تـقـول :(خالص نـعـيش بـقى
وت إلى (صـور) احلـياة- والشئ غـير ..) هـكذا فـمن (صـور) ا

الصور..
وفى مــشـهـد آخــر أكـثـر داللـة  يــتم الـتـقــاط صـورة عـائــلـيـة لـهم
جــمـــيــعـــــا  بـــدون (األم)  وحــ تـــعــلـق الــصـــورة عــلـى احلــائط
اخلـلفى  نـرى (األم) داخل الصـورة ; مـعهم ونـفس الشئ يـقال
عن الـزج باجلـمـهور داخل الـعـرض- هكـذا  لـقد حـلت الـصـــور

الوهمية محل احلقائق تماما ..  
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ا ـوت) أمـام (حـاسـة الشـم)- فـإ حـ يـضع الـعـرض (رائـحـة ا
ــــوت) نــــفـــسـه  هـــذا يــــضع (اجلــــســــد احلى)  فى مــــواجــــهـــة (ا
ـوتى عـامة  ـتـد إلـــى ا ـقـدسـة)  ـوت بـاحلـقـيقـة (ا وارتـبـاط ا

السيما (األم)- فهى حقيقة مقدسة أيضا ..
وفى هـذا يـقـول (محـمـد لطـفى الـيوسـفى) : «فـاألم صنـو اآللـهة
من جـهة كونـها تهب احلـياة  وهى أشـبه باآللهـة من جهة كـونها
ـعـجم الــوجـيـز) تــرعى احلـيـاة وتــنـمــيـهـا فى الــكـــائن ...» أمــا (ا
فـيـقـول : «األم : أصل الـشئ (لـلـحـيـوان والـنـبــــــات)  والـوالدة 

والشئ يتبعه فروع له ...» ..

وتى جملرد  حتول ا
صور على اجلدران

عرض يعتمد على
السرد التاريخى الشارح
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األنـانية وحب الـنفس ..  وهى عن رواية كـتبها
ـمـثل والـكـاتب اإلجنـلـيـزى " ديـرك بـيـنـفـيـلـد " ا
عام  .. 1990ويـجسـدها " إليـزا سوفيك "  "
ويل فان كـارالينـجن "  " بيـتر تويـنمان " وذلك
حتت قـيــادة " فـانى دى فــ " ويـشـيــر الـعـرض
فى مــــــضـــــمـــــونـه إلـى الـــــتـــــحــــــرر من الــــــقـــــيـــــود
ا تـخبئه النفـوس من غضب لغلق والـتصريح 

مسرحهم ...
ونــصل إلى الــعــرض األخــيــر والــذى ســيــشــهــد
إســـدال الـــســتـــار مع آخـــر لـــيـــالــيـه .. اإلســدال
األخـير للمسـرح .. والعرض كتب بعـناية فائقة
.. كـتــبه ويـخـرجه " جـيـر ثــيـوز " وهـو بـعـنـوان "
احلب الكـبـير " ويـجـسده " كـيتـى كوربـويز "  "
ديــرك دى لـيــنت "  " ريــنــيه ســوتـيــبــنـدك "  "
ـنتج واخملرج بـيت دى جروث " .. وفيـه يلعب ا
لــو دور الــبـــطــولــة فى آخـــر روايــة أمــام زوجــته
ـــمــثــلــة إيـــلــ لــيـــكــون آخــر عــرض قـــبل غــلق ا
ــســرح .. والـعــرض يــؤكــد عـلـى أن احلب بـ ا
أفــراد األسـرة لـن يـتــوقف عــنــد بـقــاء مــبـنى أو
هـدمه .. وتبـرز العـبارة األخـيرة عـلى لسـان لو
" الضوء فى عيون تلـمع .. يأخذنا لدنيا بعيدة

ؤلم " ... عن الواقع ا
هــذا اخلـلل الــواضح فى مــســارح الــعـالم األول
.. ومــا تــتــعــرض له .. يــثــيــر فــيــنــا نــحن أبــنــاء
الـــعـــالم الـــثــالـث اخلــوف والـــهـــلع .. ويـــجــعـــلـــنــا
نــتــســاءل .. هل ســيــكــون غــلق وهــدم الــصـروح
ــســرحــيـة .. نــهــجــا أوروبــيـا وغــربــيــا جــديـدا ا

 ...!!?..
صادر:  ا

www.theatercompagnie.nl 
      www.baslosekoot.com    

www.iamsterdam.com

ــتــقـدم .. ــسـرح ا ســابـقــة خــطـيــرة فى عــالم ا
ــــا أنـه يــــنـــــتــــمى ألحـــــد دول الــــصف األول طــــا
والـــصـــفــوة فـى أوروبــا .. أو كـــمـــا وصـــفه أحــد
ـســرح ومـفــكـريـه "ديـفــيـد هــوديـنج " فـالسـفــة ا
قياس  10ريخـتر يهز األرض قائال " زلـزال 
من حتت أقدامـنا ونـحن نقف مـكتـوفى األيدى
ـسـارح ذات .. وال نــحـرك سـاكـنــا " .. فـأحـد ا
ـــشــرق فى هــولــنـــدا ـ الــتى تــأتى فى الــتــاريخ ا
ـرتـبـة الــثـانـيـة من حـيث الـرخـاء والـرقى بـعـد ا
الــســـويــد فى أوروبــا والـــعــالم ـ يـــغــلق تـــمــهــيــدا

لهدمه أو حتويله لنشاط أخر ...
ــسـرح الــعـائــلى بــأمـســتـردام .. بــأصـعب ــر ا
مرحلة فى تـاريخه .. وتاريخ أى مسرح فى أى
مـكـان فى الـعـالم .. فــقـد حـكم عـلـيه بـاإلعـدام
.. بــحــكم مــشــمــول بـالــنــفــاذ وال رجــعـة فــيه ..
ـسـرح تـنـفـيـذ هـذا احلـكم فى نـهـايـة ويـنـتـظـر ا
ـــــوسـم احلــــالـى .. وعــــلـى عـــــكس اجملـــــرمــــ ا
وعتـيـدى اإلجرام .. الـتى تـنـظر قـضـاياهم فى
احملـاكم ويـتـولى بـعض احملامـ مـوكـلـون بـأجر
لـلـدفـاع عــنـهم أو مـعـيـنـ من قـبل احملـكـمـة أن
عـجزوا هم عن ذلك .. لم تكن هـناك محـاكمة
عـــادلــــة وقـــائـــمـــة اتـــهـــامــــات وقـــاعـــة ومـــنـــصـــة
ومـحــلـفــ .. بل حـاكـم فى هـيــئـة عــدة قـرارت
كل مـنـهـا ال يـجـرؤ إنسـان حـقـيـقى عـلى اتـخاذه

أيا كانت األسباب ...
ـسـرح الـعـائـلى مـجـمـوعة مـن الـقرارات تـلـقى ا
الــغـريــبــة مــنــهـا.. قــرار من صــنــدوق الــرعــايـة
ـسرح بالتوقف عن الـفنية الذى يـقوم بتمويل ا
ـــوسم احلـــالى .. تـــمــويـــله بـــدايـــة من نـــهـــايــة ا
وقـــرار أخــر مـن مـــجــلـس إدارة الـــشــركـــة الـــتى
ـــوسم هــو ــســـرح تــعـــلن فـــيه أن هــذا ا تـــديــر ا
ــــســــرح ( 2009ـ األخــــيــــر لـه .. وأن خــــطـــــة ا
ــــــســـــرح  (2012لن تــــــســــــتــــــكــــــمل .. وعــــــلـى ا
والـــعــامـــلــ به مـن فــنـــانــ وفــنـــيــ وغـــيــرهم
ــسـتـجـدات .. تـوفــيق أوضـاعـهـم طـبـقــا لـهـذه ا
وقـرار أخــر يــعـد فـى تـســلــسـله الــطــبـيــعى بــعـد
ـبـنى فى نهـاية الـقرارات الـسابـقـة .. بتـسـليم ا
ـوسم للجهة احلـكومية اخملتـصة .. للتصرف ا
فـيه حـسبـمـا يـتـراءى لـها .. فـيـمـكن أن يـسـتغل
فـى نـشــاط أخـر أكــثـر فــائــدة .. أو كـمــا تـشــيـر
ــزاد لـــيـــحــوله الــتـــأكــيـــدات بـــأنه ســيـــبـــاع فى ا
ـــشـــتـــرى لـــنـــشـــاط أخــــر .. أو يـــقـــوم بـــهـــدمه ا
واســتــغـالل أرضه فى نــشــاط مـــثــمــر .. نــظــرا

ميز ..!!... وقعها ا
ــسـئــولـة عن اإلدارة .. وحــقــيـقــة أن لـلــشـركــة ا
ـــســرح حـــجــة فـــيـــمـــا اتـــخـــذته من قـــرار .. فـــا
يــتــســبب فى خــسـائــر كــبـيــرة .. رغم احلــضـور
اجلــمـاهــيــرى الـكــبــيــر .. !!.. والـتــســاؤل الـذى
يـفرض نفسه هنـا .. كيف تخسـر هذه الشركة
ــاضــيـة .. الــرائــدة خالل الــسـنــوات الــقـلــيــلـة ا
ال .. وكـيف لصـندوق الـرعاية هذا الـكم من ا
شـهود له بالـكفـاءة فى إدارة الشـئون اإلدارية ا
ــوقف الـــســـلــبى والــفـــنـــيــة .. أن يـــتــخـــذ هـــذا ا
ويــتـــركــوا صـــرحـــا كــهـــذا له مـــكــانـــته وتـــاريــخه

يذهب بهذه السهولة إلى غير رجعة ...
ـسـرح الـعائـلى عـلى تـقـد عروض وقد داوم ا
ذات جـودة عـالـيـة فى قـاعـاته وخـارجـهـا خالل
ـاضية وذلك منذ تأسيسه عام العشرين عام ا
 1988عــلى يــد اخملـرج عــظــيم الــعـطــاء " ثــيـو
بــومـــانــز " وهــو شــديــد الـــدقــة واحلــرص عــلى
اخــتـيــار أفــضل الــنــصــوص وأكـثــرهــا قــيــمـة ..
والــــتى حتــــفل بـــصــــراع مع الــــنـــظـم والـــهــــيـــاكل
ــؤســـســـات والــتى جـــمـــيــعـــهــا ال عـالقــة لـــهــا وا
بـاألسـرة وكـذلك الـديـن والـسـيـاسـة وغـيـرها ..

وقـــدرتـه عـــلى جــــعل الـــدرامـــا أكــــثـــر قـــيـــمـــة ..
ويـــجـــســد الـــعـــرض " أنـــدريـــا مــوس "  " ويـــلى

كالس " و" كاتيا هاربرز " ...
والــعــرض الـثــانى هــو رائــعـة الــكــاتب الـكــبــيـر "
ولـيم شكـسبـير " .. والـتى يـعتـبرهـا ثيـو بومـانز
مخـرج هـذا الـعـرض أيـضـا من أهم مـا كتب ..
وهى " تـاجـر الـبــنـدقـيـة " والـتى تــتـمـحـور حـول
ـال .. كـمـا يـبـرز اخملـرج الـصـراع بـ احلب وا
اجلزء الذى يكرس فيه شـكسبير لعداء اليهود
ـسـرحـيـة حـول أنـطـونـيـو لـلـمـسـيـحـيـ وتـدور ا
الـذى أراد أن يــسـاعـد صـديـقه ســانـيـو لـيـتـزوج
من ابنة أحـد كبار الـتجار .. اجلمـيلة بـوريشيا
ــــال مـن الــــيــــهـــودى .. فــــاســــتــــدان مــــبــــلغ من ا
شايـلوك الهـداءه لصـديقـه سانـيو حـتى يتـمكن
من الـزواج من بــوريـشـيـا .. وقـد وقـع أنـطـونـيـو
عــلى صـك لم يــعـر الــشــروط فــيه اهــتــمــامـا ..
وكان إحداها يتـيح لشايلوك اقتطاع رطل حلم
من جــســد أنـطــونــيــو نـظــيــر كل يـوم تــأخــيـر ..
وكـــان الــشــرط صــريــحــا .. ولــذا لم يــكن أمــام
الــقـــاضى إال احلــكم لــشــايــلــوك .. لــوال تــدخل
بـــوريـــشـــيـــا بـــحـــكـــمــتـــهـــا الـــتى تـــنـــكـــرت فى زى
الــقـاضى .. وأعــطت احلق لـشــايـلـوك بــإقـطـاع
رطل الــلــحم بــشــرط أال يــســقط مـن أنــطــونــيـو
نــــقـــــطــــة دم واحـــــدة .. وأمــــام ذلـك اســــتـــــســــلم
شـــايـــلـــوك .. وفـى الـــعـــرض مـــعـــاجلـــة جـــديــدة
وعـصريـة وإسقـاط عـلى ما يـحدث هـذه األيام
ـال من فساد لـلذ ويشارك فى ومـا يحدثه ا
بـطـولة هـذا الـعـرض " بـيرى يـوكـومـا "  " جاى
كالس "  " هــنــرى فـان ريــفــيــثـوفــ "  " إيــفـا

فان ديرجوشت " ...
والعرض الثالث " اغتيال البراءة " وهو يناقش
حــالـة نــفــسـيــة مــثـيــرة لــلـدهــشــة .. وفـيـه كـيف
ـة قتـل .. وفيه تـتـحـول حادثـة عـابـرة إلى جـر
تــــتـــحـــلل الـــعـــفـــة والــــطـــهـــارة .. ورؤيـــة الـــنـــفس
البشـرية فى أسوأ صـورها عندمـا تتمـلك منها

ومن أمثـلة عـروضهـا " هـاملت " لـشكـسبـير  "
شـــيـــلـــر " لــدون كـــارلـــوس  " بـــســتـــان الـــكــرز "
لـــتـــشــيـــكـــوف وغـــيــرهـــا .. وكـــذلك الـــنـــصــوص
ميزة للـشباب مثل " اخلندق " جلون مارتن  ا
" مــــاكـــدونــــا " لـــفــــريـــنــــز شـــواب  " الــــكـــومـــة "

ألرنست جوستاف وغيرهم ...
لم يــكن غــريــبــا أن يـثــيــر تــهــديـد مــســرح كــهـذا
ـهــتـمـ بــالـغــلق والـهــدم الـعــديـد من الــنـقــاد وا
ـســرح ومن هـؤالء الــنـاقــد والـكــاتب وأسـتـاذ بـا

الفلسفة " بول فان ميجان " :
ــسـرح .. فـى عـامه عــنـدمــا نــقــتـرب من هــذا ا
األخـير .. سـنجـده مخـتلـفـا فيـما يـقدم .. فـقد
 اخــتـيــار أعــمـال حتــمل مـفــاهــيم تـعــبـر عــمـا
يــشـعــر به فــنـانــيه وفـنــيـيـه من مـرارة الــظـلم ..
وحـــاجــــتـــهم لالقـــتــــراب من بـــعـــضــــهم الـــبـــعض
ــتـبـادل يـحـمـيـهم ويـعـبـر والـتالحم لـعل حـبـهم ا

بهم إلى بر األمان ...
ـسـرح األخـيرة أربـعـة عروض وتشـمل أعـمال ا
ـسـرح عـلى الـوتـر ـيــزة .. وقـد لـعـبت إدارة ا
الــســـابق ذكـــره وهــو ذكـــاء وعــامـل جنــاح لـــهــذه
األعمال التى وراءها جهد وإبداع كبيرين ...
وأولى هـذه الـعـروض " الطـريق الـوحـيد " وهى
قــصــة الــكــاتب اإلجنــلـيــزى " جــايــلــز كــوبـر " ..
والـــتى قـــدمـــتــهـــا الـــبى بى سـى عــام .. 1946
وترجـمت إلى الهـولنديـة وقدمت بـاإلذاعة عام
ـسـرح ـر به ا  1969وفـيـهــا مـدلـول عـلى مــا 
والـــفــكـــرة الـــرئـــيـــســـيــة تـــنـــاقش انـــهـــيـــار أســرة
وانــشــغــال كل فــرد فــيــهــا بــنــفــسه ويــقــارن بـ
تـوقعـة أو التحـرك واحملاولة ـصيـبة ا انـتظار ا
ـغـامـرة التى قـد تـكون حـتى لو كـانت يـائـسة وا
طــريق الــنــجــاة أو تــعــجل بــالــنــهــايــة .. ويــخـرج
الـعــرض الـقـائـد " ثـيــو بـومـانـز " والـذى أعـده "
هــارثــر ســكـيــنــيــزيــلــر " .. ويــثــبت بــومــانــز مـرة
أخـــرى أنـه قـــادر عـــلى خـــلق حـــالـــة من اإلثـــارة
ـؤلـفـات الـكالسـيـكـية .. والـتـشـويق مـن خالل ا

تأكيدات ببيعه فى مزاد أو استغالله فى نشاط مفيد

راغى جمال ا
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سرحي جريدة كل ا

> التقى بباريس بأديب إسحاق و جمال الدين األفغانى و محمد عبده
ويلحى و خليل غا ثم مصطفى كامل وغيرهم. ثم واصل وإبراهيم ا

صر  فأصدر العديد من دعايته للقضية الوطنية بعد االحتالل البريطانى 
الصحف بالعربية والفرنسية. 
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مجدى احلمزاوى

> سلسلة نصوص مسرحية
الصادرة عن هيئة قصور
الثقافة برئاسة حترير

سرحى أبو العال الكاتب ا
السالمونى أصدرت هذا

األسبوع نصا مسرحيا ينشر
ألول مرة باسم "األراجوز"
للكاتب والناقد الراحل

د..على الراعى والذى كتبه
عام 1970ويتضمن
اإلصدار دراسة خاصة
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ـكان; فـاحلـديث عن اجلـمال الـفـائق لـلشىء ـوضـوعـة بأرجـاء ا ا
ـتـوارى عن عــيـونك ســهل جـدا ومــقـنع عن احلــديث عن جـمـال ا
شىء موجـود أمـامك وأنت ال ترى فـيه ذلك ومـا يـدفعك لـلـغيظ
ـكــان; والـتى لم ــوجـودة لـلــكـتب فـى أرجـاء ا هـو هــذه  الـهــيـاكل ا
ـا كان هـنـاك اسـتـخدام يـقـتـصـر دورها عـلى الـتـواجـد فـقط; وإ
لهـا بـشكل يـفـضحـهـا; وال تقـدم إقنـاعـا; مع أن مهـنـدس الديـكور
لو كان قـد وفر ثـمن هذه الـهيـاكل وخرج للـسور اجملـاور للـمسرح
لوضع كتب حـقيقـة ; فى عرض يفـترض انه ال يقـدم لنا احلدث
ـا ينـقـلـنـا لـلـحـدث ذاته. وتدور األحـداث لـتـبـ فـسـاد الـناس وإ
فترض والنظام فى نفس الوقت; ويدور هذا فى مشهد غنائى ا
أن هــنـــاك من قـــام بـــكـــتـــابـــة األشــعـــار له; مـع أنه لـــو كـــان األمــر
ـوجود فى الـنص لـكـان أوقع; فـليس اقـتـصـر علـى غنـاء احلـوار ا
ــوقع اخلــالى من أى صــورة فــنــيـة أو الــشــعــر أبـدا هــذا الــكالم ا
جـمالـية ; من تـلك الـتى تفـصل الشـعـر عن فنـون القـول األخرى;
ـتـصـدى لـهـذا األمـر واألدهى أنه بـدال من أن يـقـوم الـشـاعـر أو ا
ا يجب للوصول إلى شهـد فإنك ترى أنه طال أكثـر  بـتكثيف ا
ـرأة والـدكـتـور نـهـايـة أنت أدركـتـهـا سـلـفـا من خالل احلـوار بـ ا
ــتــفـرج لم دون أى إضــافــات ولـو شــعــوريـة عــلــيه; أى أن شــعـور ا
يــتـحـرك صـعـودا مـتـعـاطـفـا مـع احلـالـة بـقـدر مـا حتـرك مـلال من
األمر ولـنـا هـنـا سؤال هل يـتـسق الـقـيام بـالـغـنـاء هنـا وفى نـهـاية
الـعـرض مع مـحاولـة نـقـلنـا لـلـحدث ال تـقـد هـذا احلدث إلـيـنا?
ــرأة اخملــلــصــة! لـنــكــتــشف من خالل نــعــود إلى هــذه الــبـطــلــة/ ا
ــاءات واإلشــارات فى احلــوار الــتـمــثــيــلى أنــهـا الـســيــاق ومن اإل
قامت بعالقـة حميمـة بعد خروجهـا غاضبة من الـدكتور مع هذا
ــواطن الــغــلــبـان; عــنــدمــا خــرج وراءهــا لــيــهـد مـن روعـهــا; ثم ا
ـشهـد األخـير حـيث تواجه الـدكـتور بـانتـهـاء عالقتـها تـدخل فى ا
ــواطن اسـتــمــرت من حلـظــتــهـا إلى اآلن مـعـه وان عالقـتــهــا مع ا
ـواطن فى درء كـل الغـاصـبـ مع كـلـمـات حتـمل مـعان وتـسـاعد ا

ليست موجودة فى النص ذاته.
ـا أن  خالصـة األمـر انك تــخـرج من الـعـرض وأنـت تـفـكـر انه ر
الــعــرض قــد ضل طــريــقه الى الــقــاعـة وانـه كـان مـن األفـضل أن
يكـون فى مسرح تـقليـدى مادمت ستـتعامل مـع نوعية ديـكور مثل
ــكن أن تــنــقـل لك مــا يــتــحــدث عــنه الــنص إال بــصــورة هــذه ال 
مـشوهـة; وأن أى مـحـاولة لـنـقل احلـدث إليـنـا ومـحاولـة أن يـكون
اخلـطاب موجـها لآلن ونـحن ; هى محـاولة غيـر صائبـة انطالقا
وجـودة فى نص من األسـمـاء واألمـاكن وكل الـعالمـات الـفـارقـة ا
ــــكـــمل ;وأن ـــوازى أو ا ـــنــــطـــوق والــــنص الـــبــــصـــرى ا الــــعـــرض ا

ا يكون مطلوبا. التغريب وأساليبه الفنية والتقنية ر
وأخـيرًا هناك تساؤل عـام وينطبق على هـذا العرض أيضا; وهو
ــسـارح الـبـيت ـاذا يـصــر اخملـرج فى مـعـظـم عـروض الـقـاعـات 
سرح ; أن يطلـب من مهندس الديكـور أن يقوم بشغل كل الـفنى 
مــا أمـكن مـن فـراغ وال تـتــرك سـوى مــسـاحــة ال تـتـسـع ألكـثـر من
عشرين مـتفـرجا فقـط ? سؤال هنـاك إجابـات كثيـرة خبـيثة له ;
وأنـا ال أود أن أصدقـهـا اعـتـمـادا عـلى أن هـنـاك إجـابـة مـنـطـقـية

ا ستخرج لنا من القائم على هذا األمر . ر

لـتـبـ فسـاد الـنـظـام الـشـمـولى الذى كـان يـحـكم بـلـغـاريـا آنذاك;
فمن خالل التـشدق بـاإلنسانـية واحلـريات العـامة يـتم التضـحية
بـاإلنـسـان الـفـرد  الـبـسـيط واحلـريـات الـشـخـصـيـة له ; يـتم هـذا
ـتـمثـلـة فى أسـتـاذ اجلـامـعة ـوالـيـة ا ـثـقفـة ا مـن جانب الـنـخـبـة ا
ــنـاسب الــذى يــهـمه احلــفــاظ عـلـى األثـر دون أن يــجــد الـبــديل ا
واطن ; وأيضا من خالل تـروس ماكينة الـنظام الفاسد لـسكن ا
تمـثلـة فى موظفـيه أو قاعـدته احلزبيـة الصـغيرة. ولـكن هناك ا
ـتمثل فى الديـكور وقاعة تعارض شـبة تام ب الـنص البصرى ا
ــنـطــوق; لـقـد اعــتـمـد ـنـزل ومــسـاحــته; وبـ الـنـص الـصـوتى ا ا
اخملـرج ومهـندس الـديـكور مـعا عـلى الواقـعيـة التى تـقتـرب كثـيرا
فردات فى بعض األحـيان من الـطبـيعـية ذاتهـا فى التـعامل مـع ا
ـواطن بــسـيط ــوجـودة; فــإن وجــود نـظــام مـا يــسـمـح  ــنـزلــيـة ا ا
يـحـمل شهـادة متـوسطـة ويـعمل مـوظفـا بـالدولـة أن يحـافظ على
ـكـتـشف ـعـيـشـة هـذا; لـهـو نـظـام جـيـد! ثم هـذا احلـمـام ا ط ا
والــذى يـــوجـــد حتت أبــصـــارنـــا طــول الـــوقت ; ويـــتـــبــارى أســـتــاذ
اجلامعة واآلخرون فى احلـديث عن جماله; لم يكن أبدا جميال
ـنزل الـتى ال تـتـناسب مع ; وإن كـانت سـتـخرج تـبـريـرات حلالـة ا
بـسـاطــة قـاطـنه بـدعــوى أنه مـوروث وال دخل لـلــدولـة فى اقـتـنـاء
الفرد له; فلن تكون هناك تبريرات للفقر اجلمالى لهذا احلمام
ـــتـــنـــاول طــول مـــحـــور احلـــدث; مع أن احلـل بـــســيـط وكـــان فى ا
تـمثلة فى سـتائر اخليش الوقت من خالل تلك الـواقعية ذاتـها ا

صـحــيح أن اخملـرج هـشــام جـمـعــة فى تـنـاوله اإلخــراجى لـعـرضه
األخيـر ( حمـام رومانى) اعـتمـد على األسـلوب الـذى يبـدو سهال
ــســرحــيـة أو إن فى نــظــر الــبـعـض ;خـاصــة فى مــجــال احلــركـة ا
ـسـرحى ; فـهـو لم يـعـتـمد شـئت الـدقـة فى تـفـعـيل نص الـعـرض ا
ـات أو احلــركـات واإلشـارات الــتى ال داعى لـهل فى عــلى الـتـهــو
ـا يـسـتـغلـهـا الـبـعض اعـتـمـادا علـى أن بعض معـظم األحـيـان; ور
تـلقـ سـيحـاولون أن يـجـدوا تفـسيـرا لـهذه احلـركات النـقـاد أو ا
ا يعبر لتوية. وهذا التعامل أ اءات أو خطوط احلركة ا أو اإل
على أن اخملرج على درجة عالـية من النضج والثقة بنفسه; ففى
ـــســبح أو ـــوجـــودة فـــوق مــا يـــســـمى بـــا حـــيــز ضـــيق مـع األلــواح ا
ـــســرحــيــة تـــســيــر فى تـــنــاغم ويــســر; احلــمــام ; كـــانت احلــركــة ا
وحتـكـمهـا الـضرورة ال الـفـذلـكة; كـمـا انه ساهم فى تـقـد وجوه
جـديـدة مــبـشـرة مـتــمـثـلــة فى هـذه اجملـمــوعـة من الـشــبـاب الـذين
ــثــال ال احلـصــر خــالـد وظــفـهـم مـعه ونــذكــر مــنـهـم عـلى ســبــيل ا
الـعــيــســوى وأيــضــا الــرائع أشــرف عــبـد الــفــضــيل فى دور عــامل
ن يقوم باألدوار األخرى كان فى محله اإلنقاذ ; كما أن اختياره 
ـثل قـدير ال إلى حـد كبـيـر جـدا ; فـمحـمـد مـحمـود   أثـبت أنه 
ط األداء الـكومـيدى فـقط; صـحيح انه اسـتغل خـفة يقف عـند 
ظله فى بعض األحـيان وأعطى للـعرض رونقـا وبسمة ال بـد منها
ـكن أن يقول قائل أن هـناك خروجـا عن النص من جانبه ; وال 
ـرتـان الـلــتـان شـاهـدت فـيـهـمــا الـعـرض كـان اخملـرج مـوجـودا ; فـا
ـا يـراها ومـوافـقـا بل ومـعـجـبـا عـلـى ببـعـض الـتـخـريجـات الـتـى ر
ضاد ; الـبعض فى غير مكـانها أو أنها حتـمل داللة فى االجتاه ا
ن الـشيـوى أدى الدور كـما هـو مطلـوب منه  <صـحيح وأيـضا أ
انه قد غـلبت علـيه األستاذيـة واألداء احلرفى فى بـعض األحيان
ــا يــكــون مـســايــرا لــدوره كـدكــتــور فى اجلــامــعـة; ; ولـكن هــذا ر
ـسـطح أيـضـا نـيــفـ رفـعت أدت مـا عــلـيـهـا ; فـالـدور مـن الـنـوع ا
ــثــلـة ; ولــكـنــهـا الــقـصــيــر الـذى ال يــسـمـح بـاســتـعــراض قـدرات 
حاولت أن جتـعل منه شـيئـا ; مع تمـتعـها بـصوت حسـاس مرهف
ــوجـود ويــصـلح أيــضــا لـلــغــنـاء ; ووضح هــذا فى أدائــهــا لـلــغــنـاء ا

بالعرض ; بصرف النظر عن جدواه.
ـيـكـروباص;   ولـكن   وسط أصـوات الـبـاعة اجلـائـلـ وسـائقى ا
كن لهشام جمعة غرب ; ال  ؤذن لصالة ا متداخال مع صوت ا
أو لــغــيــره أن يـــجــعــلك فى ثـــانــيــة - وأنت تــقـف عــلى بــاب قــاعــة
ـسـرح الـطـليـعـة - تـنـتـقل لـبـلـغـاريـا ; حيث صـالح عبـد الـصـبـور 
تـدور أحـداث نص حــمـام رومـانى لــسـتـانـسـالف سـتـراتـيف ; وأن
ـزيــد حملـاولـة إقــنـاعــنـا بـأن نــتـوهم ذلك فى ســهـولـة عـلـيـه بـذل ا
ـمـثلـ الـذين وضـعـهم عـلى بـاب الـقـاعة ويـسـر; حـتى أن بـعض ا
ــــقــــاوالت أو أفــــراد اإلنــــقــــاذ;    أراد من خالل فى زى عــــمــــال ا
وجودهم أن يحـيلنا إلى أن شـيئا ما يـحدث ; وأن هناك عـمليات
ـــكــان ; وهم مـن يــســـمـــحــون لـــنــا جـــاريـــة من هـــذا الــقـــبــيـل فى ا
ـصـنـوعة;. قـد ذهـبت داللـتـهم فى ـمـرات ا بـالـدخـول من خالل ا
الهواء; ألن عملية إعادة الـترميم التى حتدث فى مسرح الطليعة
هم انك كـانى ; ا سـتوى الـلحـظى وا تسـمح بوجـود هؤالء عـلى ا
تـــدخل إلـى الـــقـــاعــة حـــيـث جتـــد نـــفــسـك أمـــام مـــا أراده اخملــرج
ومـهنـدس الديـكور ربـيع عـبد الـكر  مـعـا; أنك فى شقـة أو بيت
مــــواطن بــــســــيط اكــــتـــشـف الـــعــــمــــال من خـالل عـــمــــلـــيــــة أصالح
باألرضية أثناء فترة غـيابه حماما رومانيا أثريا; وتدور األحداث
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اإلبداع الثقافى مساء
اخلميس أسبوعيا من
السادسة إلى الثامنة
مساء.
محمد رمضان رئيس
حترير البرنامج ومشرف
ركز إبداع اإلبداع األدبى 
ركز الثقافى قال إن ا
يحاول فتح قنوات اتصال
ب القناة وجميع
. بدع ا
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سرحي جريدة كل ا

> أنشأ العديد من الصحف نذكر منها أبو نضاره و التى اضطر الى تغيير
صرى وأبو صفارة رات الى أبو نظارة زرقاء  والوطنى ا اسمها عدد من ا
والتى أيضا اضطر الى تغيير اسمها الى أبو زمارة وغيرها.
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فى مــشـــهـــد درامى من مـــشــاهـــد احلــيـــاة .. شـــهــدته
خــشــبــة مــســرح .. ولــكــنه لم يــكن جــزءا مـن روايـة ..
خـرجت كيـلى إلى اجلـمهـور .. وعلى وجـههـا عالمات
ـا تشـعـر به من ـمـزوجـة بـقـدر  احلـزن واألسى .. ا
أل الـقـاعـة عن ألم .. وحتـدثت مع اجلــمـهـور الـذى 
آخــرهــا .. وكــلــمــة بــعــد األخــرى .. امــتألت عــيــنــاهـا

بالدموع .. وسالت على وجنتيها ...
ـشــقـة حتـمــلت الــنـجــمـة اخملــلـصــة " كــيـلى أوهــارا " ا
ـسرح مـستـحيال حـتى بات اسـتمـرارهـا على خـشبـة ا
.. ولــــهـــذا فــــقـــد اتــــخـــذت الـــقــــرار الـــصــــعب وقـــررت
ــشـاركــة فى الــعــرض لــعــدة أســابـيع .. الــتـوقـف عن ا

وخرجت إلى اجلمهور لتودعه وقالت :
" إنــنـى أحــبـــكم كــثـــيــرا .. وأعـــشق الـــوقــوف أمـــامــكم
ومـشــاركـتــكم الـلـيــالى .. ولـكــنـنى لم أســتـطع أن أقف
حائال أمام حلمى وحلم كل امرأة .. فى أن تكون أمًا

.. وأيضا حلم زوجى .. فأرجوكم اعذرونى " ...
وأوهـارا جنـمـة كـبـيـرة .. رشـحت لـلـتـونى ثـالث مرات
كــــــان آخـــــــرهــــــا عــــــام  2008عـن عــــــرض " جــــــنــــــوب
الــبـاســفــيك " والــذى اعــتــذرت جلـمــهــوره تــوا .. كــمـا
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راغى جمال ا

رشــحت عـام  2006عن عــرض " لــعـبــة بــاجــامـا " ..
كـــمـــا رشـــحت عـــام  2005عن عـــرض " الـــضـــوء فى
بــــــيـــــــازا " .. ورغـم رفض مـــــــخـــــــرج عــــــرض جـــــــنــــــوب
الـباسفـيك " بارتـليت شـير " والذى تـشارك فـيه كيلى
حـالــيـا مـنح األجـازات ومـشـاركـة الـبـدالء .. إال أنه لم
ــفــضــلـة .. يـســتــطع أن يــرفض طــلب كــيــلى جنــمـته ا
عــنــدمـــا أخــبــرته بـــقــرارهـــا فى أن تــنــجـب طــفال من

نتج " جريج نوفاتون " ... زوجها ا
بـقى أن نذكر أنه بجـانب رغبة كيـلى فى إجناب ابنها
نتظر أن يولد الـشهر القادم .. لم تكن تستطيع أال ا
تسـتجـيب لطـلب ورجاء أقـرب النـاس إليـها وهـو والد
زوجهـا النـجم الشـهـير " جـيمس نـوفاتـون " واحلاصل

على جائزة التونى عام  1963والذى قال :
" أبـلغ من الـعـمـر  63عـامًـا .. فــمـتى سـأرى حـفـيـدى

وألعب معه " ...

 .. á∏dóŸG Éé«a É°ùµ«dCG

ـالئكـة .. هكـذا وصفـها مـدير فـتاة جـمـيلـة .. رقيـقة .. تـشبه ا
سـرح األحالم .. ولكـنه لم يصرح لـقب  مسـرح وأوبرا روبى ا
اءة لـها أوامـر بالـنسـبة إلدارة بـأن كل نظـرة من عيـنيـها وكـل إ
الــروبى .. ولــكن الــنــهـج الـذى اتــخــذته تــلـك اإلدارة فى الــفــتـرة

األخيرة يؤكد ذلك ...
بــدت عــلى الــنــجـمــة الــصــغـيــرة " ألــيــكـســا فــيــجـا " .. أو مالك
الـروبى كــمـا يــطــلق عـلــيـهــا اآلن بـعـض من االمـتــعـاض اجملــهـول
سـبـبه  عنـدمـا سعت اإلدارة إلى الـتـعاقـد مع الـنجـمـة الشـقراء
ـليـونيـرة ووريثة مـجمـوعة فـنادق هيـلتـون الشـهيرة لـلمـشاركة وا
فى عــرضـــهم اجلــديـــد .. وبــعــدمـــا اتــخـــذت اإلدارة اخلــطــوات
ـمثـلة ـعتـادة للـتعـاقد .. تـراجعـت عن ذلك .. وأسنـدت الدور  ا

أخرى .. ووضعت باريس فى موقف حرج ...
الـشـابة الـساحـرة ذات العـشـرين ربيـعا " ألـيـكسـا " بدأت الـعمل
بالسيـنما وهى طفـلة وحققت جنـاحا كبيـرا فى سلسلة أفالم "
أطــفـال جـواســيس " مع الـنــجـوم " كـارال جــوجـيـنــو " واألسـبـانى
وسيقى الشـهير " أنطونيـو بانديرس " .. ثم بدأت رحلـتها مع ا

ôeGhCG É¡«æ«Y äGô¶f
سـرحـيـة عام 2007 لألطـفال ثـم للـشـبـاب .. وكانت بـدايـتـهـا ا
وسـيقى الـشهيـر " هيرسـبيـرى " وقد شاركت فى فى الـعرض ا
عدة أفالم من أهـمهـا الـفيـلم الرائـع " األوبرا األصـليـة " والذى
كان جوه العام مسرحيا وشاركتها فيه باريس هيلتون فى دور "

أمبر الرجو " ولعبت أليكسا دور " شيلو واالك " ...
شـاكل التى حـدثت ب الـنجـمت ولكن يـبدو أن هـناك بعـض ا

خالل مـشاركـتهـما فى الـفيـلم والتى لم يـكشف عـنهـا النـقاب ..
حــتى قــدمت ألــيـكــســا أول ألـبــومــاتـهــا الـعــاطــفـيــة " فــقـدت فى
حــيـــاتك اخلــاصــة " والـــتى قــرر مـــســرح األحالم حتــويـــلــهــا إلى
فـقـودة " والذى كـتـبه " تيم ويـلـسون " عـرض بـعنـوان " حـياتـى ا
ويــخـــرجه " أالن بــاركــر " .. والـــذى اســتــبــعـــدت مــنه بــاريس ..
والـتى ردت على مـا حـدث بـتصـريح يـبـدو غريـبـا ولكـنه طـبـيعى

فى موقف كهذا :
" كم كنت أتمنى أن ألتقى بأليكسا اجلميلة من جديد .. والتى
استـمتـعت بالـوقت الذى قـضيـناه مـعا .. ولـكن ظروفى الـعائـلية

ال تسمح " ...
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ـسـرح فى مـرحـلـة جـديـدة من الـتـطـور فى فـنـون ا
.. واسـتـخـدام الـتــكـنـولـوجـيـا والـتــقـنـيـات احلـديـثـة
والبرمجيات .. وأحدث تقنيات الهندسة الرقمية
ـســرحــيـة .. بــدأت مــوجــة جـديــدة من الــعــروض ا
الـتـكـنـولـوجـيـة الـتى يـطـلق عـلـيـهـا "مـسـرح الـفـيـديو
جـــيم"... يــبـــدأ مــســرح بـــريك فى تـــقــد عــروض
مـسـرح الـفيـديـو جـيم من خالل مـهـرجان الـفـيـديو
ـسـرح كل عــام ويـقـدم هـذه جـيم الـذى ســيـقـيـمـه ا
ـرة ثالثـة عـروض مـخـتـلـفـة .. ولـكل مـنـهـا تـقـنـية ا
ـــــــــزج فـى الـــــــــعـــــــــرض األول بــــــــ خــــــــاصـــــــــة ... 

يــــات الـــــفــــيـــــديــــو جــــيـم واألداء الــــدرامى شــــخـــــصــــ
ـصـمـمـون فى لــلـعـنـاصـر الـبـشـريـة .. ويــسـتـخـدم ا
تقـنية جـديدة يطـلق علـيها اسم " هذا الـعرض 
آر إكس " .. والتى تعتبـر آخر ما توصل له علماء
يــة .. والــعــرض بــعــنــوان " أمــيـر الــهــنــدســة الـرقــمــ
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الـقــلـعــة " وهـو مــأخـوذ من شــعـر الــيـابـانـى الـفـذ "
كـــومــاشى " وهى مـــيــلــودرامــا يـــبــحث فــيـــهــا أبــنــاء

بروكل عن مكان لهم فى دنيا الضياع ...
شبوهة " أما العرض الثانى فهـو بعنوان " الصفقة ا
وهــو تـألـيف اجملــمـوعـة وقـد اســتـخـدمت فـيـه تـقـنـيـة
صممة رقميا تعتمد على جس حركـة الشخصيات ا
من حــركــة بـشــريــة فــعــلــيـة يــتم تــســجــيــلــهـا وحتــريك
ــصـمـمـون ـصـمـمــة من خاللـهـا .. وا الــشـخـصـيــات ا
يـبـحـثون فـى هذا الـعـرض عن الـسـعادة الـتى يـأمـلون
ــســتــقــبل ... أمــا الــعــرض األخــيــر أن تــتــحــقـق فى ا
ــــغــــامــــرة " .. فــــيــــبــــرز فــــيه والــــذى عــــنــــوانـه " روح ا
هجورة .. عـمارى جملموعة من القصور ا التصميم ا
حيث يدور حول مدينة مهجورة يسكنها الشيطان ..
بـعـد هروب كـل سكـانـهـا .. ويـحـاول الـبـطل مـحـاربته

وإنقاذ ابنته التى يحتجزها .
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سرحي جريدة كل ا

وضة) و(غندورة مصر) و(الضرتان)  > عرض يعقوب ثالث مسرحيات هى (آنسة على ا
وكانت مسرحيات كوميدية أعجب بهما اخلديوى وسمح له بإنشاء مسرح قومى لعرض
مسرحياته على عامة الشعب .
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اضى > انتهت األسبوع ا
فعاليات مهرجان نوادى
سرح إلقليم القناة ا
وسيناء الثقافى والذى
عقد على خشبة مسرح
مدرسة بورسعيد
شاركة 8 التجريبية 
عروض مسرحية تمثل
نادى مسرح بورسعيد فقط
بعد اعتذار باقى
محافظات اإلقليم ومن
العروض التى شاركت
"حلقة نار" للمخرج شريف
مبروك و"رحلة حنظلة"
للمخرج أحمد السمان.
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كحيلة وإخـراج عالء نصر. العرض بالرغم من
قـصـر مـدته فــلـقـد حـاول مالمـســة مـسـتـويـات
تعـليـميـة تأكيـدية إلعـطاء الـعبر بـطرق مـختـلفة
ــتــلــقى/الــطـــفل. يــحــكى عن مع مــراعــاة سـن ا
قـــصــة مــلك يـــكــتــشـف أخــيــرا قـــيــمــة احلـــكــمــة

والتروى فى اتخاذ القرارات احلاسمة.
حفل اخلتام

شـكل مناسبة احتـفالية بالـفنون األدائية وعودة
ــتالشى. فــمن خالل إلحــيــاء الــتــراث احملــلى ا
ــديــنــة قــام صــغـار كــرنــفــال عــبـر أهـم شـوارع ا
وشـبـاب جـمـعيـة الـشـروق رفـقة أطـفـال وشـباب
ــسـرحى ــديـنــة بـاخلــروج احـتــفـاال بـعــرسـهم ا ا
الــــذى أثـث فــــضــــاء الــــفن .مــــعــــيــــدين لــــلــــبــــراح
ــنــادى عـبــر األحــيـاء) اعــتــبـاره الــشــفـشــاونى (ا
ومـــتـــلـــونــ بـــألـــوان قــوس قـــزح لـــلــتـــعـــبـــيــر عن
مـكنونـاتهم وحـاجاتهـم الدائمـة للـنهل من الفن.
راسـم لوحات بهـلوانية ومـاش على العصى
الــتى مـثــلت مـراوحـة بــ الـقــد واجلـديـد مع
إحـضار قـوى للـطفـل كمـتلـقى مـستـهدف بـشكل

أساسى.
كلمة اخلتام

ـهرجان اخلتامية من طرف  تمت تالوة كلمة ا
ـبـارك والـتى شـددت عـلى ما إسمـاعـيل أوالد ا
باد اإلخالص قيل فى االفتتـاح من التسلح 
ــديــنــة بــالــرغم من شح مــزمن وحب الــعــمـل وا
ــواد الـــبــشــريــة فـى اإلمــكــانــيـــات واالكــتــفـــاء بــا
ــــهــــرجــــان كــــعــــامـل اســــتــــراتــــيــــجى فى جنــــاح ا

ستمر. واجلمعية فى التألق ا
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وبــحــضـــور فــاعـــلــ وأطـــر كــانت نـــواة وعــمــود
ــســرحى الــتى غــطت فــتـرتى جــمــعــيـة الــعــمل ا
الـثـمـانـينـيـات والـتـسـعـيـنـات وسـاهـمت فى خـلق
ــبـدعــ والــفـنــانـ فى مــجـاالت الــعــديـد من ا
ــزكــيـوى ــفــضـل ا شــتى ( لــطــفـى الــهــزهـاز  ا
عبد احملسن ريان مـصطفى العلمى الشريف
نعم ريـان محمـد أزماط...) و تقد عـبد ا
شـــريط عــــبـــر شــــاشـــة الـــعــــرض لـــتــــقـــد أهم
ــرفـقــة بـالــصـور وبـأهـم األعـمـال. األنــشـطــة بـا
ــنـاسـبـة ذكـر وتـقـدم لـطــفى الـهـزهـاز بــكـلـمـة بـا
ـســرحى عــلى فــيــهــا بــتــأثـيــر جــمــعــيــة الــعـمـل ا
ديـنـة واعتـبـر جمـعـية الـشروق ـسـار الفـنى بـا ا
ـنــظــمـ عــلى هـذه امــتـدادا حــيــا لـهــا وشـكــر ا

ميزة. االلتفاتة ا
ـنـعم ريـان قـراءات بـعــدهـا قـدم الـزجـال عـبــد ا
زجلـية ومـنهـا من موجه ألطـفال جـمعـية الـعمل

سرحى وأطفال شفشاون. ا
نتاج ورشة احلكى

ؤطرة شـاركون فى ورشة احلكى ا حيث قدم ا
من طـــــرف الـــــفـــــنــــان مـــــخـــــلص بـــــوشـــــار خالل
هـرجان لوحة مسرحية تلخص أهم فعاليات ا

أسس ومباد احلكى بأصولها احملكمة.
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خـتاما قـدمت جوائـز ولوحات فـنيـة للمـشارك
مع أمل اللقاء فى النسخة السابعة بحول الله.

تــوزعت فــعـالــيـات مــهــرجـان شــفـشــاون الـدولى
ـســرح الـطــفل الـذى تــنـظــمه جـمــعـيــة الـشـروق
غرب ب عـروض مسرحية بـشفشاون شمـال ا
وتنشيطية وب ورشات وعروض موسيقية...
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بـ صــيف مـتــوهج يـتــربع عـلى جــنـبــات فـضـاء
مسرح الـهواء الطـلق بالقـصبة األثـرية فى قلب
مــديــنــة شــفــشـــاون( أو كــمــا يــســمـــيــهــا أهــلــهــا:

غرب. الشاون ) شمال ا
ــسـرح  افــتــتـاح مــهـرجــان شـفــشــاون الـدولى 
الــطــفل فـى نــســخـــته الــســادســـة حتت شــعــار:
االنفتاح على اآلخر.. من أجل هوية إنسانية.
مـــــراســــيـم احلـــــفل تـــــوزعت بـــــ كـــــلـــــمــــة إدارة
هرجان التى شرحت تفاصيل استراجتية فى ا
ـــالى الــشـــحــيح. وبـــ لــوحــات جـــانب الــدعم ا
تعبيرية ارجتلـها صغار وشباب جمعية الشروق
لـتقارب بـ مفـهوم الـفرحة والـتهـميش وجتاوز

جتارب نسائية تعلق بدماغ رجولى قاهر.
ـمــثـلـة الــواعـدة فى اجلـمــعـيـة بــعـدهـا أطــربت ا
الئكى حسـناء خرشـوش التى غنـت بصوتـها ا
ـسـرح والمـست بعـذوبـتـهـا سـحر مـسـاء الـفن وا

تع. ليل شفشاونى تدثر ببدر 
غـنت حـسـنـاء بـدايـة حـكـايـة عـالـقـة لـزمن قـادم
مـــلـــؤه الــفـن.لــتـــعــلـن لــيـــلـــة أنس فـــنى أن صــوت
فــيـــروز وهى تــشــدو اعــطــنـى الــنــاى وغــنى قــد

سرى فى دواخلها بسالسة.
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ــشـاركــة عــبـر يــزف جـولــة صــبــاحـيــة لــلـوفــود ا
ــديـــنــة الــعـــتــيـــقــة الــغـــارقــة فى الـــعــبق أحــيـــاء ا
ـديـنة ـاء رئـة ا ـنـبع رأس ا األنـدلـسى. وصـوال 

الــذى تـــبـث  فى أحـــشـــائـــهـــا احلــيـــاة. حـــيث 
الــتـعـارف بـطـريق تـنـشـيــطـيـة تـبـتـعـد عن مـا هـو
مـتـداول وحتــاول صـهـر كل الــثـقـافــات والـلـغـات

فى جسد واحد.
وتمت زيـارة دار الفنـان محـمد حقـون (الرئيس
الشـرفى جلـمعـيـة الـشروق) إذ قـدم شـروحات
وتـوضـيـحـات حـول مـحـتـويـات الـدار النـادرة من
صـــــور وولـــــوحـــــات وآالت تـــــصـــــويـــــر (فـــــيـــــديــــو
وضوئية) زخرفات تـقليدية...كما قدم لوحاته
ـــصـــرى مــعـــربـــا عن فـــرحــته كــهـــدايـــا لــلـــوفــد ا
وامـتـنـانه بـأول زيـارة لـوفد مـصـرى لـشـفـشاون
بــاعــثـــا بــرســالــة شـــكــر لــلــوزيـــر فــاروق حــســنى
ـيـة داعــمـا له لـرئـاسـة مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو الـعـا
ـــديــنــة فى ســجل الــثــرات ومــتــمــنــيــا له إدراج ا

ى. اإلنسانى العا
ــــســـاء  خــــصص لــــلــــتــــواصل اإلعـالمى عــــبـــر ا
ــــشـــاركــــة مع عــــائالتــــهم االنــــتــــرنت لــــلـــوفــــود ا

وذويهم. 
واطــر الـفــنـان مــخـلص بــودشـار ورشــة تـقــنـيـات
احلــكـى والــتى تــغــوص فى تـــفــاصــيل احلــكــايــة
وآلــيـاتــهــا مع إعــداد لـوحــة مــسـرحــيــة مـحــكــيـة

ستقدم فى حفل اخلتام.
ـســرحـيــة فـفــرقـة والـلــيل خــصص لـلــعــروض ا
ســيــنــســـا تــيــاتـــرو من اشــبــيـــلــيــة افـــتــتــحت أول
ــهـرجـان بــعـد أن حـقـقـت الـعـديـد من عـروض ا

اجلوائز واالجنازات فى اسبانيا.
قدمت الفـرقة عرضها "الدرس" 'وهو معد عن
نص لـيونـسكـو رائد مـسرح العـبث وهو يـسائل
آلــيـــات الــتــعـــلــيم ومــفـــهــوم االســتـالب والــســلب
ويــهـــزأ مـن كل أشـــكــال الـــتـــبـــعـــيـــة والـــقــهـــر فى

العالم. 

الــبـوكــيــلى. وهى احــتـفــال طــفـولى يــقــتـرب من
الـبـسـاطـة ويـرنـو لتـوصـيل قـيـمـة حـقـوق الـطفل
مـع الـــتـــركـــيـــز عـــلى حـق الـــلـــعب. بـــاســـتـــعـــمـــال
األغــــانـى وبـــعـض اإلفــــيــــهــــات  الــــلــــعب عــــلى
ثــنــائــيــة: الـــتــلــمــيــذ/األســتــاذ إليــصــال الــفــكــرة
األســاسـيــة وهى أن الــتـربــيــة مــفـتــاح تــقـدم كل

مجتمع.
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ـسرح الـتابـعة جلـمعـية قدمت فـيه فرقـة أمل ا
أم الـديــنــا من مـصــر الــشـقــيــقـة. مــســرحـيــتــهـا
ــعــنــونـــة ب: بــائع احلــكــمــة تـــألــيف مــحــمــود ا

الـعـرض الثـانى جلـمـعـية الـشـروق حتت عـنوان:
أغـــــــانـى احلــــــرب والـــــــسـالم. أعـــــــده وأخـــــــرجه
رأة بارك ويحكى عن سارة ا إسماعيل أوالد ا
ــســلـــوبــة فــاالسم /األر ض الـــفــلــســـطــيــنــيـــة  ا
يــحـــمل بـــ دالالته مــفـــهـــوم الــســـلم اإلنـــســانى
ويـجــمع الــديـانــات الــثالث مع تــوظـيـف أغـانى
رقـيقـة للـفنـانة الـفلـسطـينـية ر الـبنـا وقصـائد

محمود درويش.
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قدمت  فـرقة أضـواء اخلـشبـة مسـرحـيتـها: كن
صـديقى والتى أعدهـا وأخرجها عـبد احلميد

 العناصر البشرية كانت العامل
 االستراتيجى فى النجاح

 عزيز ريان
غرب  شفشاون-  ا

سرحى ناصر > الكاتب ا
العزبى يشرف حاليا على
فعاليات الورشة التى
تنظمها اإلدارة العامة
للمواهب بهيئة قصور

واهب فرع ثقافة الثقافة 
دمياط العزبى قال إن
هذه الورشة تهدف إلى
سرحية نشر الثقافة ا
واكتشاف الطاقات

سرحية الشابة لتطوير ا
أدواتها والعمل على
تأهيلها للعمل داخل

سرحية. الكيانات ا
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سرحي جريدة كل ا

سرح القومى أكثر من  200 عرض لـ 32 مسرحية ألفها  إلى أن > عرض على ا
قدم مسرحية (الوطن واحلرية) فغضب عليه اخلديو ألنه سخر فيها من فساد
القصر ثم أغلق مسرحه و نفاه إلى فرنسا فاستقر فى باريس إلى آخر حياته.
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د. كمال الدين عيد
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سرح اإلفريقى  قضايا ا
 ُطرحت للحوار اجلاد

صرى يعالج مثل هذه رائدة ياليت مسـرحنا ا
عاصرة. شكالت احليوية ا ا

- مـــســـرحــــيـــة (ثـــرثـــرة فـى لـــيـــلــــة جـــزائـــريـــة)
مـنــاقـشــة هـادئــة لـلــعـنــتـريــة الـســوداء قـدمــتـهـا
لتقى تـيندوف يعود العمل إلى سنوات فرقة ا
الـدم والـنــار فى تـسـعــيـنـيـات الـقــرن الـعـشـرين
عــنـــدمـــا تــخـــبــطـت اجلــزائـــر ألكــثـــر من عـــشــر
ســنـوات أمـام الــتـقــدم واالزدهـار لـتــكـشف فى

النهاية عن تأنيب الضمير ثم االنتحار.
- قـدم مــسـرح وهـران - اجلـزائـر - مـسـرحـيـة
(حب ولــــعب) لـــلـــكــــاتب عـــلى نــــاصـــر حـــكـــايـــة
عـائـلـية بـسـيط حتـمل تـشريـحـاً مـوجـعا بـلـمـسة

فكاهة آلفات اجملتمع وتناقضاته.
- قـــدمت غـــيـــنــيـــا مـــســـرحــيـــة ثـــانـــيــة بـــعـــنــوان
ـــســـرح الــوطـــنى اجلـــزائــرى (تــارقـــيــة) عـــلى ا
درامـا ركحية رمزية تـستحضر حكـاية إفريقية
قـــد حتــــدث فى أى أرض طــــالــــهــــا الــــرصـــاص
لــيـغـتـال فـيــهـا الـبـسـمـة إنــهـا حـكـايـة احلب فى

زمن احلرب.
- مــســـرح ســيــدى بـــلــعــبـــاس - اجلــزائــر قــدم
مــســرحــيـة (نــون) عن نص حــمــيـدة الــعــيـاشى
مــيــثـولــوجــيـا تــتــحـدث عـن احـتــبــاس الـروح فى
اجلــســد إذالم يــأخــذ اجلــانى عــقــابه. مــعــتــوه
اغتـالتـه يد اإلرهـاب وراقصـه تلـقى مـصرعـها
ــوت من جـراء الــتـعـذيب فى مـلــهى وسـجـ 
ـســرحـيـة والـقـهــر داخل سـجــنه. اجلـســد فى ا
هو مـسـتـودع األلم واحلـامل لعـذابـات شـخوص

سرحية. ا
- كم كـانت سعـادتى وأنا أشاهـد عرض (باب
ــســرح الـــوطــنى الــصــحــراوى الــفـــرج) قــدمه ا
صــــــــدق أو ال تــــــــصــــــــدق.. وزارة الــــــــثــــــــقــــــــافـــــــة
الـصـحـراوية فـى جمـهـوريـة نسـمع عـنـهـا باسم
قراطية اجلـمهورية العربـية الصحراويـة الد
ــســرح حــســبـــمــا حتـــدثت مع أعــضـــاء فــرقـــة ا
الـوطــنى لــيس فى بــلـدهـم بـنــاء مــسـرحى هم
ـثـلـون فى اخلـيـام مـسـرح فى الـهـواء الـطـلق
وجـمهـور يفـترش األرض الـبسطـاء لكـنه يؤمن
ـسـرح الـواعى سـيـاسـيـا ـسـرح بل وا بـفـكـرة ا
عـلى وجه اخلصوص مـسرحيتـهم باب الفرج
تــكـشف عن مــحــاولـة اغــتـصــاب أرض خـصــبـة
اسـمها (ساريو) ثالثـة مغتصـب شرس حتى
الـــنـــخـــاع لـم يـــهـــنـــأ لــــهم بـــال حـــتـى يـــحـــبـــكـــوا
ـســاومـة بــدقــة فـهم يــتـجــادلــون ويـخــتـلــفـون ا
ســعــيــا لـلــوصــول إلى نـقــطــة االتـفــاق كل شىء
موجود احليل الـرشاوى حتى وسائل الدمار
الــرهـــيــبــة لــكن األرض ســـاريــو تــقف صــامــدة

كالصخرة رغم إراقة الدماء.
áªJÉN á¶MÓe

ـهـرجــان الـدولى لـلــمـسـرح تــعـود أهــمـيـة هــذا ا
إلى عــــدد مـــدعـــويـه الـــذين جتـــاوزوا (8000)
ـــــمـــــثـــــلـــــ واخملـــــرجــــ ثـــــمـــــانـــــيـــــة آالف من ا
والـراقـصـ والــفـنـانـ الـشـعــبـيـ لم تـكـفـهم
ــــوســـيــــقـــيـــة ــــســـارح بـل قـــدمـــوا الــــعـــروض ا ا
والــشـعـبـيـة والـرقـصـات الــفـلـكـوريـة يـومـيـا أمـام
سـاحـة بـورسـعـيـد - مـقـر مـسـرح الـوطـنى كـمـا
ـقاالت التى حـوتها الـنشرة كانت للـدراسات وا
ــسـرح الــيـومــيــة صـدى كــبـيــرا فى الــتـعــريف بـا
اإلفـــريــقى بـــأقالم رواده والــعـــامــلــ فـــيه ولــو
بـقى بقـيـة من عمـر أرجـو أن أتابع - فى مـقال
آخـر يــتــبع - الــقـضــايــا الـفــكــريـة الــتى أبــداهـا
سـرح اإلفريقى فى مـسرح يجرى فى عـلماء ا
ـا يـخـتلف سـاحـات الـهـواء الـطـلق فى أغـلـبه 
اخــتالفـــا كــبـــيــرا عــمـــا نــعــرفـه عن مــســـارحــنــا
ـــســـارح األوروبــيـــة الـــتى نـــقـــلـــنــا مـــعـــمـــارهــا وا

وأساليبها.

ـة من الـباحث إبـراهـيم نوال تلـقـيت دعوة كـر
هرجـان الدولى باجلزائر لالشتراك محافظ ا
بــــبـــحث عـن (مـــســــرح الـــعــــرائس.. الــــوظـــيــــفـــة

الدرامية واجلمالية).
¿ÉLô¡ŸG ™FÉbh 

ـهــرجـان الــثــقـافى اإلفــريـقى تـتــضــمن إحـيــاء ا
ـهـرجـان األول عام 1969 بـعد الـثـانى (عـقد ا
ســبع ســـنــوات من اســتـــقالل اجلــزائـــر بــقــيــادة
الــــراحل الــــرئــــيس هــــوارى بــــومـــديـن). إقــــامـــة
ــــلـــتـــقى لـــلـــمـــســــرح اإلفـــريـــقى بـــ األصـــالـــة ا
ــعــاصــرة + عـروض مــســرحـيــة من مــخــتـلف وا
بـلدان إفريقيـا + ثالث ورش تخصصيـة علمية
سرحـية التمـثيل مسرح عملـية فى: الكتـابة ا

العرائس.
≈ª∏©dG ≈≤à∏ŸG 

فـى الـــفــــتـــرة من 10 إلى 12 يــــولـــيــــو ونـــاقش
بــحــوثــا فى الــشــفــافــيــة واحلــكــايــة فى مــســرح
إفـريـقـيـا - د. أحـمـد مـنـدور - اجلـزائـر الـسر
الـــســيـــد مــحـــمــد األمـــ - الــســـودان د. حــاج
مليـانى - اجلزائـر البـرنسـيسة بـابيـتو نـيويا -
الــكـامـيــرون د. حـافظ اجلــديـدى - تـونس د.

ألبرتو أوديراجو - بوركينا فاسو.
فى الـــيــــوم الـــثـــانـى تـــضــــمن مـــحــــور األشـــكـــال
ــســـرح اإلفــريــقى: د. إدريس والــتــعـــابــيــر فى ا
قــرقــوه - اجلــزائــر أكــو وايــر - كــوت ديــفـوار
بــروفــيــســور أوســـمــان ديــاكــيت - الــكــامــيــرون
األسـتـاذ خلـضـر مـنـصـورى - اجلـزائـر مـفـتـاح

إبراهيم الفقية - ليبيا.
ريـونيت فى الـيوم الـثالث جـاء محـور القـناع وا
بـ الــوظـيـفـة الــدرامـيـة واجلـمــالـيـة: األسـتـاذة
أنـــــوال طـــــامــــر - اجلـــــزائـــــر بــــوسـى جــــورج -
الـكونـغـو بـرازيل األستـاذ الـدكـتور كـمـال الدين
عيد - جمهورية مـصر العربية د. منقور عبد

اجلليل - اجلزائر.
أدار جـلــسـات األيــام الـثالثــة الـدكــاتـرة مــحـمـد
سـارى حــبـيب بــوخـلــيـفــة نـور الـديـن عـمـرون
حتدث احملاضرون لألبحاث (15) دقيقة لكل
مـــنـــهم + تـــســـجـــيل الـــبـــحـث وطـــبـــاعـــته كـــامال
لـــلـــمـــشـــاهـــديـن الـــذين جتـــاوزوا األلف بـــاحث
ومشـاهـد من أساتـذة جـامـعات اجلـزائـر وقارة
أفـريـقـيا وفـرت اجلـزائـر اإلفـريـقـيـة اسـتـراحة
ــشــتـركــون بـحــاثـا واحــدة يـومــيـا تــنــاول فـيــهـا ا
ـرطـبــات بـكـرم جـزائـرى وجـمـاهـيــر احلـلـوى وا

إفريقى.
≈dhódG ≈≤à∏ŸG çƒëH 

ــسـرح تـنــاولت الــبـحــوث الـعــديــد من قـضــايـا ا
ــــعــــاصـــــر فــــشــــمـــــلت الـــــبــــحــــوث اإلفـــــريــــقـى ا
ـسـرح مـوضـوعـات: الــشـفـافـيـة واحلـكـايـة فى ا
ى ـــلك كـــريـــســـتـــوف إل اإلفـــريـــقى مـــأســــاة ا
ـســرحـيـة الــكالسـيــكـيـة سـريـر بــ الـتــقـالـيــد ا
ـوروث الشفوى اإلفريـقى احلكاية الـشعبية وا
ـسـرح الـسـودانى الـتـجـربـة الـشـفـويـة فى فى ا
ــــغــــاربى عــــرض الـالزم أو مــــســـرح ــــســــرح ا ا

تيمير. ا
فى احملور الـثانى: مـن فضـاء احللـقـة الشـعبـية
إلى ركح الــعــلــبـة اإليــطــالــيــة تــعــابــيــر الــدرامـا
اإلفـريـقى فى مـسـرح إفـريـقيـا الـنـجـرو جتـربة
احلـــلــقـــة فى مــســـرح عــلـــولــة مـــســرح مـــا قــبل

سرح. ا
ــــــســـــرح فـى احملــــــور الـــــثــــــالث: الــــــقـــــنــــــاع فى ا
اجلـزائرى.. قـراءات ومقـارنات أنـثروبـولوجـية
سرح مـسرح العرائس.. ـسرح كعنـصر فى ا ا
الـوظيفة الدرامـية واجلماليـة مسرح العرائس
فى إفـــريـــقـــيـــا.. األشــكـــال والـــدالالت مـــســرح

العرائس العصرى.
لتقى الثقافى الدولى حتدث رئيس فى ختام ا
ــلـــتـــقى الــفـــنـــان والــبـــاحث مـــرزاق بــقـــطــاش ا
األســــتـــــاذ الــــبــــاحث إبــــراهــــيـم نــــوال مــــحــــافظ
ـهـرجان الـدولى كـلـمـة مـعـالى وزيـرة الـثـقـافة ا

ـــســرح احلـــاديـــة عــشـــرة يـــومـــيــا مـن بـــيــنـــهـــا ا
الـوطـنى محى الـدين بـشطـارزى (أحـد مؤسس

مسرح اجلزائر).
- مـــســـرحـــيـــة فـــصل مـن الـــكـــوجنـــو لـــلـــشـــاعــر
ى ســيــزار قــراءة تــراجــيــديــة ــارتــيــنــيـــكى إ ا

لباتريس لومومبا.
سرح اجلهوى - مسرحيـة بزنس إذ بزنس - ا
ـــوقــار تــيـــزى وزو - اجلـــزائـــر عـــلـى مـــســـرح ا
تــــعــــبــــيــــر عـن مــــشــــكالت الــــشــــبــــاب فى إطــــار

كوميدى.
- مـــســـرحـــيـــة مـــونـــولــــوج (مـــونـــودرامـــا) بـــاسم
ـــســـرحى لـــواليــة لـــهـــواوى جــمـــعـــيـــة الــقـــنـــاع ا
الـوادى تـعرض الـقـضـايـا الـيـومـيـة فى مـجـتمع
تـــــنــــــخـــــره الـــــرداءة والـــــرشــــــوة واحملـــــســـــوبـــــيـــــة

والبيروقراطية.
- مـــــســــرحـــــيــــة المـــــوزاران - مــــســـــرح اإلخــــوة
الــــبـــوركـــيــــنى - بـــوركــــيـــنـــا فــــاســـو تـــبــــحث فى
الـقضايـا السيـاسية واالجـتمـاعية فى كـثير من
دول الــقــارة اإلفــريــقـــيــة كــاشــفــة الــنــقــاب عن
ــواطـــنــ بــســبب اســـتــبــداد احلــكــام مــشــاكل ا

وانعدام احلريات.
وقار خمس - غضب العاشقـ على مسرح ا
لـــوحـــات بـــأطـــيـــاف احلـــلـم والـــواقع اإلنـــســـانى

عجون بالهم اإلنسانى. عقد والكئيب وا ا
- عــــلى مــــســــرح حــــاجـى عــــمــــر فــــرقــــة أكـــون
ـسـرحيـة من بـشـار النـص للـراحل سـعـد الله ا
ـسـرحـية (جـثـة عـلى الـرصيف) ونوس اسم ا
سرح. محاولة لالقتراب من شباب يعشقون ا
سـرح السودانى يـعرض مـسرحيـة (كايلك) - ا
ـسـرح الوطـنى اجلزائـرى النص عـلى خشـبة ا
يـستحـضر أجواء احلـرب والسالم فى دارفور.
ـسرحـيـة «كايـلك» هـو اسم قريـة عانت واسم ا
أقــــسى ويـالت احلــــروب كـــغــــيــــرهــــا مـن قـــرى
اجلــنــوب رمــزا لـهــذا الــبـلــد الــغــارق فى حـرب
طــاحـنـة مــنـذ عـقــود طـويــلـة يـشــيـر الـنص إلى
وسيـقى العريـقة والرقـصات السـودانية كحل ا
من حــلــول األزمــة بــااللـــتــفــات إلى الــثــقــافــات

همشة. ا
ـــــســــرح - عـــــرض (وحـــــوش كـــــوم) الـــــفـــــرقـــــة ا
ــوقــار وحـوش اجلــهــوى بــجـايــة عــلى مــسـرح ا
كــوم تـبــيع وتـشـتــرى األعـضـاء الــبـشـريــة فـكـرة

ـلتقى اجلزائريـة السيـدة خليـدة تومى ونسق ا
إشرافا وتنشيطاً األستاذ عبد الناصر خالف.

á«Mô°ùŸG ¢TQƒdG 
1- الـورشــة األولى: الـكـتـابـة لــلـمـسـرح - كـمـال
ــهــرجـان الـديـن عــيـد حــســبــمــا جــاء بــنــشــرة ا
الــيــومــيــة (طـــبــاعــة فــاخــرة بــاأللــوان عــلى ورق
كــــوشــــيه) كـــتــــبت آســــيــــا شالبى تــــقـــول: «ورش
ـــهـــرجــان الـــتــكـــوين أو الـــنـــبض اآلخـــر لـــقـــلب ا
الـــدولى لــلـــمــســـرح احملــتـــرف ثالثـــة فــضــاءات
مــازالت مــنــذ انــطالقــهــا مــوعــدا مـهــمــا ضــبط
ـثـلـون من مـخـتـلف ـهـتمـون و عـلـيه الـطـلـبـة وا
دول الــــقــــارة الــــســــمـــراء عــــقــــارب ســــاعــــاتــــهم
والـتحقوا بورش الـتكوين التى اخـتاروا لها هذه
ـــصــرى كـــمــال الــديـن عــيــد الــســـنــة الــدكـــتــور ا
ـسـرحـيـة والذى مـشـرفـا على ورشـة الـكـتـابـة ا
أكـد أنه أخـضع الــطـلـبــة لـتـكـويـن مـنـوع ومـوازن
بـ الــنـظــرى والـتــطـبـيــقى الـنــظـرى من كــتـابه
(أعالم ومـــصــطــلــحــات) والــعـــمــلى حــيث قــدم
شــرحـاً عــمـلـيــا وافـيـاً رابــطـا اخلـطــوة بـاجلـانب
الـنـظـرى ثم طـلب مـنـهم حتـويل قـصـة قـصـيـرة
إلى مــســرحــيــة اعــتــمــادا عــلى قــواعــد نــظــريــة
لــقـــنــهـم إيــاهـــا بــدءا مـن أرســطـــو ووصــوال إلى

النظريات احلديثة.
2- أمــا ورشــة الــتـــمــثــيل الــتـى يــشــرف عــلــيــهــا
اخملـرج الــفـرنـسى رومــوف إيـفـون فــتـتـكـون من
طـلبة من اجلزائر والـسودان وأثيوبـيا وجيبوتى
تـلقوا فنـون النطق والدقـة فى مخارج احلروف
واإللــقــاء الــذى ركــز فـــيه إيــفــون عــلـى كــيــفــيــة
استنطاق الكلمـة واجلسد للحصول على تعبير

سند إليهم. صوتى وجسدى يالئم الدور ا
3- أمــا ورشــة الــعــرائس فــمــازالت تــســتــقــطب
مـشــاركـات جــديـدة من مــخـتــلف دول إفـريــقـيـا
حـيث يـسـعى مـشرفـهـا الـسـودانى الدكـتـور عـبد
اجلـلـيل مـنـغــور وقـادة بن شـمـيــسه لـتـلـقـ أهم
مــبــادئـه وقــواعــده. وضـــمــان تــواجـــد الــعــرائس
عــلى الــركح اإلفـريــقى من خـالل خـلف لــلــجـيل
ن لم يــتـخـلـوا عـنـه بل ظـلـوا أوفـيـاء ـاضى  ا

سرحى. إلحدى ركائز جمالية العمل ا
á«≤jôaE’G á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG

خــــــصـــــــصت اجلـــــــزائــــــر (3) ثـالثــــــة مـــــــســــــارح
للعـروض تبدأ من اخلـامسة مـساء لتـنتهى فى

عودة
للتراث
احمللى
واالحتفاء
 بفنون
األداء
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سرحي جريدة كل ا

> األديب والسيناريست
الشاب محمد محمد
مستجاب فاز بجائزة
السيناريو فى مسابقة
شيخ كتاب السيناريو عبد
احلى أديب عن سيناريو
فيلم "حلم حمادة
وميمى" مستجاب تسلم
اجلائزة خالل حفل
افتتاح مهرجان
اإلسكندرية السينمائى
الدولى فى دورته
اخلامسة والعشرين وقام
بتسليمه اجلائزة
اإلعالمى عمرو أديب.
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(9) ô«¡£àdGh πãªŸG

د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

عــواطف أخـــرى غــيــر اخلــوف والـــشــفــقــة 
كــاحلب  والــعــواطـف الــنــبــيــلــة كــاإلعــجــاب
ــــثـــال  وأن هـــذه الــــبـــطـــولـى عـــلى ســــبـــيل ا
االنــفــعــاالت التــطــهّـر الــنــفس فــحــسب  بل
تأتى على هيـئة عظات أخالقية على لسان
األبـطـال أنـفـسـهم  وغـالـبـا مـاتـكـون مـتـفـقـة
ـسـيـحــيـة  األمـر الـذى جـعل مع الـتـعـالــيم ا
الـتـراجـيـديـا مـقـومـة لألخالق  ومـنـفـرة من
األخالق الـسيـئـة  وهو مـاتـطلب نـقل مـركز
ـتـمـثـلـة فى الـصـراع من الــقـوى اخلـارجـيـة ا
القدر  إلى دخيـلة النفس اإلنـسانية  وفى
الـبـطـل ومـسـئــولـيـته الــواعـيـة عن مــصـيـره 
وفى عصرنا احلديث تطور مفهوم التطهير
ــــــســــــرح  وذلـك عــــــنــــــدمــــــا شــــــهــــــدت فـى ا
عـرفى بشتى اإلنسـانيـة مزيدا من التقـدم ا
ـا كـان إيـذانـا لـلـتحـلل أنـواعه ومـجـاالته  
فـهوم األرسـطى للتـطهـير  وقد وصل من ا
ؤلف هذا التحـلل مداه مع ظـهور اخملرج وا
ـانى بــرتـولـد بـريـشت الـذى أتى ـنـظّـراأل وا
بـــنـــظـــريــــة جـــديـــدة تـــنـــاهـض كل مـــاجـــاء به
أرســـطـــو  حـــيث ســـعـى بـــريـــشت من خالل
لحمى(أو اجلدلى) أن سرح ا نظريته فى ا
ــفـهــوم األرســطى الــذى كــان يــنــظـر يــغــيــر ا
لإلنـــــســـــان بــــوصـــــفه ذاتـــــيـــــة مــــفـــــردة  إلى
اإلنــســان بـــاعــتــبــاره مـــعــبــرا عن مـــجــمــوعــة
الــــعالقــــات اإلجــــتــــمــــاعــــيـــة  وهـى الــــرؤيـــة
ــبـدأ الـتــطـهــيـر األرســطى  والـتى ــضـادة  ا
تــبـحث عن نـوع آخــر من الـتــطـهـيــر  يـحـفـز
ـــتـــفــرج إلـى تـــكــويـن مـــوقــفـه الـــفــكـــرى من ا
الــــوجــــود والــــعــــالـم  ومن ثـم رأى بــــريــــشت
ضـرورة رفض كل مـاهــو حـتـمى ومــسـتـقـر 
والــــــذى كـــــان يـــــرجع كـل أفـــــعـــــال اإلنـــــســـــان
ـتغـيـرات اإلنسـانـية إلى عـوامل وراثـية أو وا
بيـئـية  وحـاول تـغيـيـره إلى أسـلوب لـلـتعـبـير
ــكن من ـــوقف األيــدولـــوجى والـــذى  عن ا
خالله النظر إلى اإلنسان من خالل سماته
الـتــاريـخـيـة والـثــقـافـيـة  ولـذا قــام بـتـصـويـر
ـتبـايـنة  والـتى ظـهرت الـبنـى االجتـمـاعيـة ا
فى أزمنـة سـابـقـة مـحاوال  تـعـريـتـها  وذلك
قاربـة بينـها وب عن طريق عـقد نـوع من ا
ـعـاصـرة  فى مـحـاولة الـبنـى االجتـمـاعـيـة ا
تفرج  وفى للكشف عن الـتناقضات أمام ا
ـسـرح البـد وأن الـبـدايــة أعـلن بـريـشت أن ا
تـأتى مـكـونـاته من خـالل الـتـاريخ  كـوسـيـلـة
يـعـارض بـهـا أى مـحـاولـة لإليـهـام الـذى كـان
يوحى فـى مفهـوم أرسطو بـفكـرة أن التاريخ
كن تغييرها ـستقرة ال والثوابت والنظم ا
ــــتـــــفــــرج نــــفــــسه وقــــد جلــــأ بــــريـــــشت إلى ا
لـتحـقـيق ذلك الـهدف عـنـدمـا بث فى نفس
ــتـفـرج بــوسـائــله الـفـنــيـة اخملــتـلـفــة الـقـدرة ا
ـــان بـــأن مـــشـــاركـــته فى الـــعـــرض عـــلـى اإل
ـكنه  ولتـحقيق هـذه النتـيجة حقيـقية  و
ــتــفــرجـــ مــدعــوون  بل ــمــثــلـــ وا فـــإن ا
مـســتـحـثــون  لـلــعب أدوارهم فى بــنـاء سـرد
مخـالف لذلك الـسرد الذى تـقدمه النـسخة
اجلــاهــزة تـاريــخــيـا ......... الــبــقـيــة الــعـدد

القادم .

 
شــــهــــد تـــاريـخ األداء الـــتــــمـــثــــيــــلى عــــلى مـــرّ
ــصــطــلــحــات وفى الــعــصــور الــعــديــد من ا
مثلون باالستفادة من بعض األحيان يهـتم ا
اء وعـيـهم بفـنهم صـطلـحـات فى  إ هـذه ا
ـعـرفـة سـواء بشـكل أو من بـاب الـثـقـافـة وا
مبـاشـر أو غـيـر مبـاشـر وفى أحـيـان أخرى
ـمـثلـون  لـيست ذات صـلـة بفـنهم يـعتـبـرها ا
بـشكل مـبـاشر  وأنـها فـقط تـرتبط بـعالقة
ـا بفن ـسـرحـيـة  أو ر وثـيقـة بـفن كـتـابـة ا
ا كان فن اخملرج أو السـينوغراف  ولكن 
األداء الـتــمـثـيــلى هــو الـعـنــصـر الــرئـيس فى
ـسرحيـة  فبدونه التقـوم للعرض العـملية ا
ـكن ـسـرحى قـائـمـة  وفى الـوقت الـذى  ا
ـــــؤلف فـــــيه أن يـــــســــتـــــغــــنـى الــــعـــــرض عن ا
ـــــكن أن واخملـــــرج والـــــســـــيـــــنــــوغـــــراف  ال
ـكـان الذى ـتـفـرج وا ـمثل وا يـسـتـغنـى عن ا
يـجـمـعـهمـا ومن ثم فـهـنـاك ضـرورة تـفرض
ـتـعـلـقـة ــفـاهـيم ا ــمـثل الـتـعـامل مع ا عـلى ا
بــالــدرامـــا واإلخــراج عــلى اعـــتــبــار أنه هــو
ـهــمـة حتــقــيـقــهـا ومــعـظم الــذى يـضــطــلع 
ــصــطــلــحــات جــرت الـعــادة احلــديث هــذه ا
ـنـظّـرين عـنـهـا السـيـمـا من قــبل الـنـقـاد وا
ــســـرحــيـــة من حــيث مع احلـــديث عن فـن ا
هى نص مـــكــتــوب وفـق عــدد من الـــقــواعــد
التى وضـعهـا منـظرون سـابقون مـن أرسطو
وحــتـى اآلن  ومــنــهـــا مــصـــطــلح الـــتــطـــهــيــر
 Catharsisالـــــــــذى يـــــــــعـــــــــد من أعـــــــــقـــــــــد
ــصــطـلــحــات الـتـى نـحــتــهـا أرســطــو والـتى ا
هـام جـسـيـمـة  حيث ـمثـل  أثـقـلت كـاهل ا
ـشـاهـد قـصـد به أن الـتـراجـيــديـا تـسـاعـد ا
عن طـريق عــلى الـتــخــلص من االنـفــعــاالت 
ـؤثر آخر إثارة هـذه االنفـعاالت الـداخلـية 
ـؤثـر هـو اخلـوف والـشـفـقـة حـيث  وهـذا ا
من خالل مـفهـومه لـلـمـحاكـاة حـدد أرسـطو
ـشـاهــدين فى ثالثــة اجتـاهـات ردود فــعل ا
ــــــوت أو الـــــــهالك  أولـــــــهــــــا اخلـــــــوف مـن ا
ــتـــفــرجــ عــلـى الــبــطل وثــانــيـــهــا شــفـــقــة ا
ــتــفــرج من الــضــحـــيــة  وثــالــثــهــا تــطــهــيــر ا
مــــشــــاعــــر اخلـــوف والــــشــــفـــقــــة عن طــــريق
إثــارتــهــمــا  ومن ثم  فــإن أرســطــو رأى أن
ــة من شـــأنه تــغــيــيــر ــؤ جتــســيــد الـــصــور ا
ــتـــفـــرجـــ  نــحـــو األفـــضل غـــالـــبــا وضـع ا
فـالتـراجـيديـا تسـاعـد على تـطهـيـر النـفوس
ـكـبـوتـة  أو الـكـامـنـة  أال من اإلنـفـعـاالت ا
وهى اخلــوف والــشـفــقـة  وذلـك عن طـريق
شـاهد الذى إثارة هاتـ العـاطفـت عنـد ا
يعـيش التـجربـة التـراجـيديـة التى يـجسـدها
ــســرح  و تـــهــتــزعــواطــفه ــمــثــلـــون عــلى ا ا
خـوفا وشـفـقـة أمام الـعـواطـف التـى تـعرض
أمـامه  عن طـريق الـشـخـصـيـات  إن هـذه
شـاهد الـعواطف مـوجودة فى نـفس ذلك ا
بل ومـوجودة فى اإلنـسـانيـة كلـهـا  وتخـتلف
التـفسـيرات حـول مفـهـوم التـطهـير عـلى مر
ـــا تــفـــتـــقـت عــنـــهـــا  عـــدد من الـــعـــصـــور 
الــنــظــريــات  كــمــا يــذكــر الــدكــتـور إبــراهــيم
حــمـاده فى مــجــمل حتـقــيـقه وتــعــلـيــقه عـلى
كــــتــــاب أرســــطــــو فن الــــشــــعـــر  وأهـم هـــذه
مثل  التفسيرات التى تفيدنا فى تدريب ا

ـرعبة التى موضوعة فى إطـار من الصور ا
ـتـفـرج تـثـيـر الـشـفـقـة  دون أن يـضـار هـذا ا
ــسـتــوى الـشــخـصى وهــو مـا يــفـسـره عـلى ا
ـرضى الذى يـرى أن التـطهـير علم الـنفس ا
ما هو إال وسيلـة إلبعاد القلق  والـتعقيدات
ــريض  الــتى تـــعــتـــمل فى نـــفس اإلنــســـان ا
وعــمــلـيــة اإلبــعـاد هــذه اليــكـون لــهــا الـتــأثــيـر
طلوب إال إذا  الـتعرف عليها عن طريق ا
اإلثـــارة واالســـتـــبــصـــار ولـــذا  إســـتـــخــدام
أســـلـــوب الــتـــحـــلـــيل الـــنـــفـــسى لـــعالج بـــعض
ـــرضى الـــنــفـــســيـــ  الــذى يـــعـــتــمـــد عــلى ا
الــقــيـام بــعــمـلــيـة تــطــهـيــر مــشـابــهــة لـلــعـرض
سـرحى التـراجيـدى حسب حتـليل أرسـطو ا
 إال أن عـملـية الـتطـهيـر من جانب الـتحـليل
الـنـفسى غـالـبا مـاحتـدث لفـرد واحـد  وهو
ـــســرحى أمـــا فى حـــالـــة الــعـــرض ا ـــريض ا
ــفـتـرض أن حتـدث عـمـلــيـة الـتـطـهـيـر فـمن ا
ـثلون جموع لعدد كبيـر من الناس  الذين 
سـرح  وما يـهـمنـا فى هذا ـتفـرجـ فى ا ا
ــقـام هـو الــتـطــهـيـر وفق تــفـســيـر الـنــظـريـة ا
الدرامـية الـتى ترى أنه فى احلـياة الـواقعـية
الكـثير مـن األحداث احلـزينة الـتى تثـير فى
نفـوس الناس خوفا وشفقة  ولكن ألن هذه
األحـداث التــوحـد بــيـنــهـا والمـنــطق  فــإنـهـا
تسبـب لآلخرين نوعا من االحباط الذهنى
يتركـهم فى حالة من اإلضطراب واالختالل
الـــنـــفــــسى أمـــا األحـــداث الـــدرامـــيـــة فـــيـــتم
اختيارها وترتـيبها فى تتابع يخضع للمنطق
واحلـتــمــيـة والــســبـبــيــة وبـوســائل فــنــيـة هى
ـــــرئـــــيــــة ـــــســـــرحـى ا عـــــنـــــاصـــــر الـــــعـــــرض ا
ا ـمـثل   سـمـوعـة  والتى يـتـصـدرها ا وا
ـشــاهـدين إكـتـفـاء ذهـنـيـا يـبـعث فى نـفـوس ا
وراحـة نـفـسـيـة  وفى مـسـرح الـقـرن السـابع
عـشـر رأت الـكالسـيكـيـة اجلـديـدة أن الـغـاية
مـن عـمــلــيــة الــتــطــهــيــر تــكــمن فـى الــرســالـة
األخالقـــيــة لــلــتـــراجــيــديــا  والــتـى تــتــفق مع
ــسـيــحــيـة  ومـن ثم فـإن نــظــريـة الــتــعـالــيم ا
الـتــطـهـيـر الــتى كـان أرسـطـو قــد وضـعـهـا لم
تــــتـــحـــقـق فى الـــتـــراجــــيـــديـــا الـــكـالســـيـــكـــيـــة
اجلــديـــدة الــتى أخــذت عــلـى عــاتــقــهــا إثــارة

التـفـسـيـر الـذى تقـدمه الـنـظـريـة اإلحاللـية
ـشاهد التى تـرى أنه فى العـادة ما يـتمثل ا
ـأسـاوية  نفـسه فى إحـدى الـشـخـصيـات ا
عـذبـة  وبـعد االنـتـهاء التى تـعـانى األزمـة ا
من مـشـاهـدته لـلـمـسـرحـيه يـداخلـه نوع من
السـرور الذى يـنتج عن شـعورين أولـهما أن
ـــــفــــجـــــعـــــة لم حتـــــدث له عـــــلى األحـــــداث ا
سـتـوى الـواقـعى  والثـانى هـو أن مـتـاعبه ا
ــأســاويـة الــذاتــيـة التــتــشــابه مع الــكـوارث ا
كن أن حتدث لآلخرين التى رآها وأنـها 
 وهــنـاك الــنـظــريـة الـســاديـة الــتى تـرى أن
ـــشـــاهـــد  تـــطـــهـــيــرا  يـــحـــدث فـى نـــفس ا
عــنـــدمــا يــتــمــتع بــرؤيـــة اآلخــرين يــتــعــذبــون
تعة ح يتحقق أمامه  وتتضـاعف هذه ا
ـسرح ماهو إال من أن مايراه فوق خـشبة ا
مـجـرد نـوع من األداء الـفـنى ولـيس احلـياة
الــواقـعـيــة الـتى يــعـيـشــهـا  لـتــأتى الـنــظـريـة
الــتـعــلــيـمــيـة الــتى تــقـدم تــفـســيـرا مـؤداه أن
تفـرج عنـدما يرى مـعاناة الـبطل مـجسدة ا
سرح من جـراء ميوله الـشريرة التى على ا
أدت به إلى طـــريق الـــهالك  فـــهـــو يـــتــعـــلم
كــــيـف يــــتـــجــــنـب اإلتـــيــــان بــــســــلــــوكــــيـــات أو
تصرفات مشـابهة فى حياته الواقعية حتى
اليـــنـــال نــــفس الـــعـــقــــاب إال أن الـــنـــظـــريـــة
الــتــمـاثــلــيــة تــفــتــرض أن الـتــطــهــيــر يــحـدث
لــلــمــتـــفــرج فى حــيــاته الــواقــعــيــة بــطــريــقــة
ـسـرحـية  ـا حـدث لـشـخصـيـات ا اثـلـة 
أما النظريـة الطبية فى هذا اجملال فتقدم
تـفــسـيـرا يـتــوقع أن عـمــلـيــة إثـارة عـاطــفـتى
اخلوف والـشفـقة  عنـد بعض الـناس  قد
تـــؤدى إلى وصــولــهـم إلى حــالـــة مــرضــيــة 
ومـن ثم فــــــهـى تـــــفــــــتـــــرض أنـه عن طــــــريق
تــقـد نــفس كـمــيـة هــاتـ الــعـاطــفـتـ أو
بـكـمـيـة أزيـد يـنـتج عـنـهـا نـوع من االرتـيـاح
ـسـتشـفى بـنوع ا يـشـعر مـعه الـشخص ا ر
ــتـــعـــة تـــعــيـــد إلـــيه تـــوازنه االنـــفــعـــالى مـن ا
الصحى  وهو ماتؤكـده النظرية التجريبية
جرد تفرج سوف يستمتع  التى رأت أن ا
خـوضه لــتـجـربـة االنـفــعـاالت الـتى تـقـدم له
ـمــثل فى شــكل لــعــبــة أدائـيــة عـن طـريـق ا

 التطهير وسيلة إلبعاد القلق
ريض والتعقيدات نفس ا

سرحية اخلاصة لتقد سرحيات كما أنشأ فرقته ا > كتب صنوع العديد من ا
ية مسرحياته وتولى تدريب فرقته بنفسه وقد ساعده على ذلك الدراسة األكاد
سرحي فى لغاتهم األصلية للفنون واللغات واطالعه على أعمال الكتاب ا
وخاصةً موليـير وجولدونى وشريدا.

 التراجيديا تساعد الناس على
كبوتة شاعر ا تطهير النفوس من ا

سرحي جريدة كل ا

> أنشأ يعقوب فرقته اخلاصة لتقد مسرحياته و فى فرقته ظهرت النساء ألول
سرح. و يرجع لقب موليير مصر إلى اخلديو إسماعيل الذى مرة على خشبة ا

اطلق عليه ذلك االسم و طلب منه أن يعرض مسرحياته على مسرحه اخلاص فى
قصر النيل 

> اخملرج شريف عبد
اللطيف رئيس قطاع
الفنون الشعبية

واالستعراضية يقوم حاليا
بإجراء بروفات العرض
سرحى الغنائى "سيرة ا

احلبيب" استعداداً  لعرضه
خالل االحتفال بشهر

رمضان الكر على خشبة
مسرح البالون العرض
بطولة أشرف عبد الغفور
أحمد ماهر مديحة
حمدى ناهد رشدى

شاركة أحمد الكحالوى
وفرقته لإلنشاد الدينى.
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الرقص احلـديث فى اخلـارج عن مـصر فـنحن
ـنـتج لـديـنـا مــشـكـلـة كـبــيـرة تـتـمـثل فـى ظـهـور ا
اجلــديـــد أو الــتـــيـــار الــفـــنى اجلـــديـــد فى هــذه
احلــالـــة جتــد أن الـــكل يـــحــاول أن يـــجــرب فى
ـلك من اخلــلـفــيـات هــذا االجتـاه رغـم أنه ال 
ـا يؤهـله لـذلك أما ـرجعـيـات الثـقـافيـة  أو ا
فى اخلــارج فــيــعــتـمــدون عــلى تــوظــيف الــبــنـاء
الــدرامـى بــشــكل يالئـم الــبــيــئــة احملـــيــطــة بــهم
ــلك الــتــقــنــيـة وعـنــدنــا فى مــصــر جتــد أنــنــا 
ولكن لـيس لديـنا األفـكـار التى تـوظف التـقنـية
فى خـدمـتهـا أمـا الـدول األوربيـة مـثالً فـلـديهم
بـالفعل مـوضوعات وأفـكار وأزمات توظف فى
خـــدمــة الـــتــقـــنــيـــة والــعــكـس ورغم ذلك فـــلــقــد
شـاهدت فى مـصـر عـروضًا قـلـيـلة اسـتـطاعت
عـادلـة من بعض األعـمـال لولـيد حتقـيق تـلك ا

عونى.
ـهرجانـات التـى تقدم فـى مصر لـلرقص هل ا

احلديث.. هى مجرد شكل احتفالى?
أوالً رغم وجـود مهـرجان لـلرقص احلديث فى
مــصــر إال أنـنى لـم أشـتــرك فــيه ألنه ال يــوجـد
لدينـا ما نـقدمه فنـحن اآلن نريد أن نـتعلم وال

يهم أن نتواجد بشكل دائم.
ثــانـيًــا ال يــوجــد لــديـنــا فى مــصــر ســوى فــرقـة
واحــدة لـلـرقـص احلـديث وهـذه الــفـرقــة تـنـظم
مـــهـــرجــــانًـــا واحــــدًا فـــقط يــــشـــارك فــــيه فـــرق

للرقص احلديث من اخلارج وداخل مصر.
هرجـانات تتمثل فى ثـالثًا االستفـادة من تلك ا
االحـتــكــاك بــ الــثــقــافــات وبــعــضــهـا الــبــعض
وفـــرصـــة لالطـالع عـــلى تــــيـــارات جـــديـــدة فى
ــسـرح يــقــدمــهـا اخملــرجــون بـطــرق مــخـتــلــفـة ا
وتـنـاقش ألفـكـار مـخـتلـفـة لـكن األهم من ذلك
هــو االهــتـمــام بــهـذا الــتــيــار بـدالً من االكــتــفـاء
بفـرقة واحدة فـقط فإذا حـدث وانهارت يـنهار
هــذا الـتـيـار بــأكـمـلـه أعـتـقـد أن عــلـيـنــا تـوعـيـة
اجلـمــهــور بـهــذا الـفن واألهــتــمـام بــالـراقــصـ
ــؤدين وعــمل دورات تــدريــبـيــة لــلــمــخــرجـ وا

. والعازف
هـل أنــتـــمــا مع الـــرأى الــقـــائل بـــأن اإلقــبــال
اجلمـاهـيـرى على هـذا الـتـيار ضـعـيف ألن ما

تقدمونه غير مفهوم?
هـناك بالفـعل بعض اخملرج يـقدمون أعماالً
مبهمة وذلك ألنه يـريد أن يصبح مخرجًا وهو
فى األصل راقص دون أن يـعرف أى شىء عن
ـــــنــــظــــور احلــــركى اخلـــــطــــوط احلــــركــــيــــة أو ا
ـفتوح غـلقة أو ا ـسرح ا ومنظـور الصورة فى ا
هـــــؤالء هـم الـــــذيـن تـــــســــــبـــــبـــــوا فـى أن تـــــكـــــون
عــروضـــهم مــبـــهــمـــة ويــهـــرب مــنـــهــا اجلـــمــهــور
وعـلــيـهم أن يـهــتـمـوا أوالً بــالـقـراءة والــتـعـلم كى
ـتــلـكــوا الـلـغــة الـتـى يـسـتــطـعــيـون من خـاللـهـا
تــوصــيل رســالــتــهم وعــلــيــهم أيــضًــا أن يــكــونـوا
صـادق مع فـنهم ومـع جمـهورهم وأن يـبحـثوا

عن أفكار جديدة.
ن يـردد بأن الـرقص احلـديث فن مـاذا تـقـول 

ال يالئم مصر أخالقيًا?
ال بــالـــطــبع وإذا كــان كـــذلك فــبــمـــاذا يــســمــون
الــرقـص الــشـــرقـى الــنـــابـع من داخـــلـــنــا وكـــيف
ـــنــحـــوتـــة عــلى يــنـــظـــرون لــتـــلك الـــرســومـــات ا
ـعابـد هل كـانوا يـنـظرون إلى مالبس جـدران ا
الـفـراعـنـة ويـقـولـون هـذا غـير مـالئم أخالقـيًا
ـشكلة هنـا أن هناك من يتـعرى جملرد العرى ا
وهــؤالء هم الــذيـن تــســتـــطــيع أن تــقـــول عــنــهم
أنـهم يقدمون فـنا غيـر مالئم أخالقيًا لكن إذا
قـدمـت أحـداثًـا تـدور فى "كـبـاريـة" وبه الـعـديـد
من الـراقصـات وفتـيات الـليل فـماذا سيـرتدين
اجلنيـات فى مسـرحية "حـلم ليلـة صيف" ماذا
يــرتـديـن كى يـصــدق اجلــمــهـور مــا أقــدمه ومـا
قوله ال أساس لها من أقوله أعتقـد أن تلك ا

الصحة.
صرى عامة? سرح ا كيف ترى حال ا

سأقـول لك بـاختـصـار شديـد ال يـوجد مـسارح
ـــــســـــرحـــــيـــــون فـى طـــــريـــــقـــــهم لـالنـــــقــــراض وا
ــــهـــنـــة فى ـــســـرح وا واجلـــمــــهـــور يـــهــــرب من ا

طريقها إلى الزوال.

موجها الشكر ألمه

اخملرج
إبراهيم
الشيخ
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"جـمـعـيـة أنــصـار الـتـمـثـيل والـســيـنـمـا هى بـيـته الـذى
ـسـرح وااللـتـزام وحب الفن تـربى وتـعـلم فيـه معـنى ا
بال مـقابـل.. وانطـلق مـنـها إلـى اجلمـعـيـات الثـقـافـية
ـهــرجـانــات اخملـتــلـفـة ــدارس وا ومـراكــز الـشــبـاب وا
لــيـقـدم عــروضه اإلخـراجــيـة الـتى وصــلت حـتى اآلن

إلى 36 عرضًا مسرحيًا.
عن اجلمعيـة وعروضه وأحالمه ومشاكل الهواة دار

هذا احلوار مع اخملرج إبراهيم الشيخ".
سرح? كيف كانت البداية مع ا

سرح مـنذ الصغر فى مدرسة رمسيس بدايتى مع ا
اإلعداديـة حيث اخـتارنى اخملـرج سيـد جاد وأنا فى
ـدرسـة ألقـوم بـدور أنـطـونـيـو فى مـسـرحـيـة (تـاجـر ا
البندقية) لشكـسبير قابلت بعدها رفضًا من الوالد
سـاعدة اخملـرج سيد ـسرح لـكن  فى االسـتمـرار با
رحلة الـثانوية جـاد ووالدتى واصلت طريـقى وفى ا
سـرح فـأكمـلت تـعـليـمى بـالتـعـليم  فصـلى بـسـبب ا
الـــتـــجـــارى وحـــصـــلت عـــلى دبـــلـــوم جتـــارة وأثـــنـــائـــهــا
اشتركت بجمعية أنـصار التمثيل والسينما وحتديدًا
عـام 1990 وخـضـت فـيــهــا مـجــمــوعــة من الـدورات
الـتـدريـبـيـة حـتى عـام 1993 فى الـتــمـثـيل واإلخـراج
ـمثل عـلى يـد مـجـموعـة أسـمـاء كـبـيرة ومـهـمـة مـثل ا
الـــكـــبـــيـــر مـــحـــمـــد تــوفـــيـق واخملـــرج مــحـــمـــد فـــاضل
عطـى وفى اجلمعيـة تعلمت والدكتـور محمد عـبد ا
ـسـرحـيــة عـمـلت بـعـدهـا ـبـادىء ا مـعـنى االلــتـزام وا
ــســرح كــمـمــثل ومــســاعــد مــخـرج فـى كل شىء فى ا
ـــكـــيـــاج وفى عـــام ومـــنـــفـــذ ديـــكـــور وإضـــاءة حـــتـى ا

1996 بدأت رحلتى مع اإلخراج.
وماذا عن أول جتاربك اإلخراجية وظروفها?!

كــانت فـرصــة كـبـيــرة أتـاحـهــا الـنـاقــد الـراحل سـامى
ــشـاريـع الـشــبــاب ووقف بــجــانـبى ســاعــتــهـا خـشــبــة 
ــــشـــروع اخملــــرج عــــبـــد الــــغــــنى ذكـى حـــيـث تـــقــــدم 
ـوافـقة عـلـيـها مـسرحـيـة (بالغ لـلـرأى العـام) وتـمت ا
وعـرضـهــا بـقــاعـة عـبــد الـله غــيث قـبل غــلـقـهــا وكـنـا
نـحـقق إيــرادات أعـلى من عـروض مــحـتـرفــ كـثـيـرة

فى وقتها.
وماذا قدمت بعد ذلك?!

قـدمت الـعديـد من الـعروض الـتى وصـلت إلى الرقم
36 بــعـــضــهـــا فــشـل وكــنت أتـــعــلـم من هــذا الـــفــشل
والــكــثـيــر مــنــهـا جنـح وعـمــلت فـى كـثــيــر من مــراكـز
الــشـبـاب واجلـمـعــيـات الـثـقـافـيــة واشـتـركت فـتـرة مع
سـرحيـة) مع اخملرج مـحمـد يسرى فـرقة (شـروق ا
ـــدارس ومـــنـــذ ســـنـــة 2000 وأنــــا أعـــمل مـع فـــرق ا
راحل الـتعليمـية اخملتلـفة بجانب فـرقتى اخلاصة با

داخل اجلمعية والتى كونتها عام 2003 .
ما أسلوبك فى اختيار النص والعمل عليه?!

أنا أحب اخـتيـار النص الـذى يحـمل كلـمة ومـضمـونًا

مـــهــــمًـــا ويـــخـــدم الـــنـــاس أيًـــا كــــان نـــوعه كـــومـــيـــدى أو
تـراجـيـدى بــعـد ذلك أقـوم بـكـل شىء بـنـفـسى وال أثق
فـى أحــد ســـوى نـــفــسـى فــأنـــا الـــذى أصــمم الـــديـــكــور
ـمـثـل وتـطـويـر أدواته ـوسـيـقـى وأعـشق اكـتــشـاف ا وا
وخروجه من النمطيـة والتقليدية بجانب أننى أحاول
أن يـتم الـعــمل فى جـو من احلب والـتــقـديـر بـ فـريق
الـعـمل كـله وهـذا لألسف مـا نـفـتـقـده حـاليًـا فى وسط

. ستقل الهواة وا
عــلى مــسـتــوى اجلــمـعــيـة مــاذا قــدمت بـعــد تــولـيك

منصب مدير اجلمعية?
فى الــبـدايــة أنــا أعــمل حتت اشــراف الــفــنـانــة ســهــيـر
رشدى واخملرج أحمد رضوان ومنذ أن توليت هذا ا
ــنـــصب عــام 2007 وأنـــا أحــاول اســتــغـالل كل مــتــر ا
داخل اجلـمـعـيـة وقـمت بـإحـيـاء نـشـاط مـسـرح الـغـرفـة
ـكـان نـقـدم فـيه الـعروض. وحـولت الـقـاعـة الـرئـيسـيـة 
بـاستـمـرار وأحـاول إعـادة تـنـظيم الـدورات الـتـدريـبـية
ـسـرحى الـتى تـوقفت فى الـتـمـثـيل واإللـقاء والـتـاريخ ا
بـسـبب قلـة اإلقـبال بـجـانب مواصـلـة نشـاط اجلـمعـية
من تــأجـيــر الــقـاعــات لــعـمـل الـبــروفــات عـلــيــهـا بــأجـر
رمزى وكـذلك عدد من الـفـرق التى تـرعـاها وتـدعمـها
اجلــــمـــعـــيـــة وأحـــاول أن أجـــهــــز مـــشـــروع تـــعـــاون بـــ
اجلمعيـة والبيت الفـنى للمسـرح لتحويل اجلـمعية إلى
ـثل وهذه اجلمـعيـة حتتاج مـعمل مسـرحى واستـديو 
نـظرة مـن وزير الـثـقـافـة فهـى تاريخ كـبـيـر وطـويل مـنذ

اضى. سرح فى مصر أوائل القرن ا بداية ا
وما رأيك فى عروض البيت الفنى للمسرح?!

ــســـتــقــلــون فــقط هـم الــقــادرون عــلى إنــقــاذ الــهــواة وا
البيت الفنى للمسرح وجذب اجلمهور إليه مرة أخرى
والــدلــيل كم اجلــوائــز الــتى حــصـدهــا اخملــرج مــحــمـد
الـــصـــغــــيـــر بـــعـــرض (رومــــيـــو وجـــولـــيــــيت) فى الـــدورة
الـسابـقـة لـلـمهـرجـان نـحن نـريد مـسـاحـات عرض وال
ــاذا ال يـفـعـلـوا ـيـ و تـكـون مــحـصـورة فـقـط لألكـاد
مــثـلـمــا فـعل سـامـى خـشـبــة عـنـدمــا فـتح مــشـاريع لـكل

الشباب.
اذا لم تعمل فى قصور الثقافة? و

 اعتمادى كمـخرج بالهيئة عام 1996 ووقتها كانت
الـهـيئـة يـحـكمـهـا الـشلـلـيـة فلم يـتم إسـنـاد أى عمل لى
وحـتى اآلن لم يـحـدث وأكـيــد بـعـد كل هـذا الـعـمـر لن
ــفــروض أعــود لــتــقــد جتــارب نــوادى مــســرح ألنى ا

اآلن أن أكون مخرج قصور أو فرق مركزية.
ماذا تريد أن تقول فى النهاية?

ــا أكـمـلت أود أن أبـعث بــتـحـيــة إلى أمى الـتى لــوالهـا 
الطـريق وأتذكر أنـها دفعـت لى ثمن أول دورة تدريـبية

فى اجلمعية رغم رفض والدى فشكرًا لها.

ال 
أثق
فى
أحد
على
اخلشبة
سوى
نفسى

حوار: مهدى محمد مهدى حوار: إلهامى سمير
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سرحي جريدة كل ا

> وعلى الرغم من وجود  فرق تمثيل إيطالية وفرنسية فى ذلك الوقت تعرض أعمالها
للجاليات األوروبية فى القاهرة  إال ان مسرحياته جنحت جناحا كبيرا.

نوفية >  فرع ثقافة ا
شارك مؤخرا بعرض من
سرح ضمن إنتاج نادى ا

هرجان فعاليات ا
اإلقليمى لغرب ووسط
الدلتا الثقافى على

مسرح غزل احمللة الكبرى
العرضان هما "عودا"
لنادى مسرح قويسنا

تأليف أحمد الصعيدى
وإخراج يوسف النقيب
وفاندولير لنادى مسرح
بيت ثقافة البتانون
تأليف فدناندو أرابال
وإخراج أحمد عيسى.
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ـــــــقــــــام األول يـــــــضع نـــــــصـب عـــــــيـــــــنــــــيـه فـى ا
سرح. اجلماهير التى سيقدم لها هذا ا

كــانت جتـــربــة "الـــلــيــلـــة الــكــبـــيــرة" فى عــام 82
وسبـقهـا جتـربة أخـرى كانت فى غـايـة األهمـية
وهى جتــربــة "مــنـــ أجــيب نــاس" الــتى قــدمت
عـلى مـســرح الـسـامـر وكـانت فى عـام 1981م
كـــان من عــادة جنـــيب ســرور وقـــتــهـــا أن يــهــدى
ـسـرحيـة اجلـديـدة التـى يكـتـبـها إلى نـصـوصه ا
الــســامــرى ونص "مــنــ أجــيب نــاس" كــان قـد
ـــســرح الــقــومـى ولــكــنه ظل قـــدمه ســرور إلى ا
ــدة تــزيـد عـن اخلـمس حــبــيس األدراج هــنـاك 
ســنـــوات وكــان كل مــخـــرج يــقــرأه يــتـــهــمه بــأنه
مـجـرد مـونـولـوج طويل تـبـحث فـيه "نـعـيـمة" عن
"حــسـن" ولـــكن قـــراءة الـــســـامـــرى لــلـــنـص مــرّة
أخــــرى جــــعــــلــــته يــــرى فــــيـه أســــاسًــــا لــــلــــدرامـــا
ـكن أن يـسمى بـذلك فهـناك ـصريـة أو ما  ا
قـهر تـقـابـله "نـعيـمـة" عـلى طـول مسـيـرتـها وهى
تـبـحث عن "حـسن" وفى كل مـكـان تـذهب إلـيه
كــانت تــقــابل مــقــهـوريـن وقـتــلى وتــفــرض عــنـد
مـنـاقــشـة حـالــتـهـا هـذه عــدّة أسـئـلــة أهـمـهـا من
أوقع الــقــهـــر بــكل هــؤالء?.. من هـــو ابن الــبــلــد

احلقيقى? ومن هو احملتل?!..
واسـتخدم السامـرى فى تنفيـذه للنص مفردات
.. ووظفّ ــركـب الــقـــلع احلــبـــال األقــمـــشــة ا
مــوال "حـــسن ونـــعــيـــمــة" األصـــلى والـــذى كـــتــبه
وال الشـعبى الشيخ مـصطفى مرسى شـاعر ا
ـــؤدى الـــشــهـــيـــر وقـــتـــهـــا زاهــر يـــونس وأتى بـــا

وال تقول: وكانت بداية ا
(ولدى على إللى إنقتل ظلمًا وال علمه

غريب مالوش حد صابه الوعد وال علمه
عشان بنيه وفاتها بكر وال علمه
من الصعيد للبحيرة ألفوا موّال
وأنا على األواخر ها أقول موال

وّال يعجبكم..) إياك يكون عال وا
ـدخل الذى كـان يـنشـده زاهر وقـد حقق هـذا ا
ـصـرية يـونس هـذا األساس الـشـعـبى لـلدرامـا ا
وال يـحـتوى عـلى صراع التى كـان ينـشـدها فـا
درامى ونـوع من االحــتـضــان الـشـعــبى وأيـضًـا

استفتاء عام على احلدوته الشعبية.
كــان سـرور قــد ارتــكــز فى كــتــابــته لــلـنـص عـلى
ـوّال ثم انــطـلق مـنه لـكـتـابـة مـسـرحـيـته هـذا ا
وال األصلى وقد رأى السامـرى أن استخدام ا
ضــروريًـــا داخل هـــذا الــعـــرض وقــدم الـــعــرض
عــلى مــســرح الـســامــر وحــضــره حــمـدى غــيث
وقــرر بــعـــد مــشــاهـــدته له أن يــطـــوف الــعــرض
جـمـيع مـواقع األقـالـيم بـالـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة
وكان هذا التقد لنص "من أجيبْ ناس" هو
أول تــقــد لـه وفــكــرة الـــتــجــوال هـــامــة جــدًا
فــالــعـــروض حتــيــا بـــهــا بــدالً مـن أن تــمــوت فى
مـواقـعــهـا وكـان أهم الــتـعـلـيــقـات الـتى ســمـعـهـا
الـسامرى بخـصوص عرض "مـن أجيب ناس"
كانت تعـليق عبـد الرحيم الـزرقانى عـندما قال
له بـعــد مـشــاهـدة الــعـرض "أنـت من اسـتــطـعت
فـض بـــكــارة هـــذا الـــنـص بــعـــد مـــا تـــخـــلى عـــنه

اخملرجون ولم يتحمسوا له..". 

موال حسن ونعيمة كان ضرورة درامية
عرفة روح اجلماعة الشعبية

رفض الــــســـامــــرى تــــكــــلـــيـف حـــمــــدى غــــيث له
بـإخــراج عـرضًـا مـسـرحـيًــا لـكى يـقـدم فى أحـد
ســــرادقـــات رمــــضــــان وتــــعــــلل فى رفــــضـه بـــأن
سـرادق حـديقـة اخلـالدين والـذى يـضم داخله
عدد متـفرج ال يقل عن 3000 متـفرج بأن
ـتـفــرجـ يــنـتـمــون لـثــقـافـات مــخـتــلـفـة هــؤالء ا
وبـيئـات اجـتمـاعـية مـتـنـوعة وبـالـتالى كـسـر ما
تــعـــودوا عـــلــيه يـــعــد هـــدفًــا لـــذوقــهـم وهم قــد
نـوعات التى كانت تـعودوا على صيـغة مسرح ا
تـقدم لهم كل عـام فى سرادق رمضـان وأحبوا
جموعة فقرات السيـرك الرقص وارتبطوا 
ــطـربـ مـن أمـثـال فــاطـمــة عـيــد شـفـيق من ا
جالل تغريد البشـبيشى كما أن هناك الكثير
من الـصـخب الـذى يـحـدثه هـذا الـعـدد الـكـبـيـر
ا يـستحـيل معه التـحكم فيهم تفـرج  من ا
وإجـبـارهم عـلى مـشـاهـدة عـرض مـسرحـى قد

ال يروقهم من اللحظة األولى..
وبـالـرغم من كل هـذه الـتحـفـظـات الـتى أبـداها
الـسـامرى إال أن حـمـدى غـيث أصـر على رأيه
فى اسـتـبدال مـسـرح مـنـوعات رمـضـان بـعرض
مـسـرحى وتـرك للـسـامـرى مهـمـة الـتفـكـير فى
صـيـغة مـسـرحـيـة يـسـتـطـيع من خاللـهـا إرضاء

هذه النوعية من اجلماهير..
فـــكـــر الــســـامـــرى أن نص مـــســـرحـــيــة "الـــلـــيـــلــة
الــكــبـيــرة الـذى كــتـبـه صالح جـاهــ قـد يــكـون
مــنـاسـبًـا لــهـذا الـغـرض لــكن صـادفـته مــشـكـلـة
عـنـد قراءة الـنص الـذى كتـبه جـاه وهى أن
مــدة الــعــرض ال تــتــجــاوز الـ 22 دقــيــقــة وهـو
ه فى عـــرض مــســرحى زمـن يــســتـــحــيل تــقـــد
جـماهـيرى أمام هـذا العـدد الكـبيـر من الناس
ولذا جلأ السامـرى لعمل دراماتورج للنص قام
به مـهـدى احلـسيـنى والـشـاعـر أحـمـد احلوتى
ــــســـرحى. بــــحـــيث و إعـــادة كــــتـــابـــة الــــنص ا
ه فى زمن ال يـــقل عن ثالث يــســتـــوعب تــقـــد
ساعات وبالتالى يـسمح باستيعاب العديد من
ـوالد ـوجودة فـى ا أشـكـال الـفـرجه الـشـعـبـيـة ا
ــصـــريــة وبــالـــفــعل جنـح الــعــرض بـــتــولــيـــفــته ا
اجلــديـدة والــتى تــتـضــمن داخــلــهـا نــفس فــكـرة
ــنـوعـات الـتى تـعـود عــلـيـهـا اجلـمـهـور مـسـرح ا
تفرجـ تتزايد يـومًا بعد يوم وأخـذت أعداد ا
ــغـرب حـتى أن بــعــضــهم كـان يــأتى قــبل آذان ا

ومعه طعام إفطاره..
يـــغــة االحـــتـــفــال بـــلـــيــالى وحتـــولت بـــذلك صـــ
رمضـان من عـروض لـلـمـنـوعـات إلى عروض
مـســرح درامى وقـد قــدم الــسـامــرى وطـبــقًـا
لـــهــــذه الــــرؤيــــة اجلـــديــــدة الــــتى تــــســــبب فى
يــــاة حـــمـــدى غــــيث عـــروضًـــا وجـــودهــــا لـــلـــحـــ
يــة فى الـــســنـــوات الــتـــالــيـــة لــعل من مـــســرحـــ
ــولـد يــلــة الـرؤيــة ا أهــمــهــا: حالوة زمـان لــ
فـركــشه (والـتى قـدمـت داخل خـيـمــة سـيـرك
اسـتعارها الـسامرى من السـيرك القومى)..
ـــنـــوال فـــقــدم واســـتـــمـــر احلـــال عـــلـى هـــذا ا
" وكـان الــســامـرى أيــضًــا عــرض "الــشــحــاتــ
بشـهـادة الكـثـيريـن من أنضج عـروض مـسرح
الـسرادق وكان من بطـولة جمـال إسماعيل
أحـــمــد راتـب تــغــريـــد الــبـــشــبـــيــشـى عــايــدة
فـــــهــــــمى ومــــــجـــــمــــــوعـــــة أخــــــرى من فــــــرقـــــة
الــســامــرى ويــعـتــبــر مــنــهج حتــويل الــعـروض
يــة هــو مـــنــهج ــنــوعـــة إلى عــروض مـــســرحـــ ا

 حكايات للشباب حتى ال يناموا

سرحي جريدة كل ا

ؤلف دير وا > قرر يعقوب أن ينشىء فرقة مسرحية من تالميذه وكان هو يلعب دور ا
لقن  وعرض مسرحيته على منصة مقهى موسيقى كبير بحديقة األزبكية لحن وا وا
بالقاهرة.
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خطوتان على طريق واحد

> الفنان طارق الدسوقى
انضم إلى مجموعة أبطال
مسرحية "لسه فى أمل"
للمخرج الشاب عصام سعد
سرح قرر عرضها على ا وا
وسم احلديث خالل ا
سرحية الشتوى القادم ا
تأليف حمدى نوار وبطولة
لوسى ومحمد متولى
وسماح السعيد وجنوم
سرح احلديث يذكر إن ا
طارق دسوقى لم يشارك من
فترة فى أى عروض
مسرحية من إنتاج مسرح
الدولة.

وقــتــهــا أن تـقــول أن تــلك درامــا كالسـيــكــيـة أو
درامـــــــــا رقـص حــــــــديـث.. بـــــــــالــــــــطـــــــــبـع أل? هم
ــتــطــلــبــاته اســتــطــاعــوا أن يــواكــبــوا الـــعــصــر 
ـسـرح احلـديـثـة الــتى فـرضت عـلى مــخـرجى ا
عــامـــة والــرقص احلــديـث خــاصــة مــتـــطــلــبــات

جديدة.
أشـــار مــحـــمـــد مـــصـــطـــفى إلى جتـــربـــة فـــرقــة
"نـــــيــــران األنــــاضــــول" وقــــال إن لـــــديــــنــــا نــــفس
الـطـاقـات الـبـشـريـة ولـديـنـا مالبس عـلى أعـلى
درجة من اإلبهـار ما ينـقصنـا فقط هو الـفكرة
الـتى نقدمهـا وأن يكون هنـاك مسؤلون جادون
يـــقـــفـــون وراء الـــعــــمل بـــإخالطـص أيـــســـر من
األفـــضل أن نـــقـــدم تــــراثـــنـــا نـــحـن حتت ســـفح
نع أن نقدم إيزيس وأوزريس الهرم ما الذى 
أو حــابى الــفــارق بــيـنــنــا وبــيــنــهم هــو أنــهم لم
يـهتمـوا بتـصنيف مـا يقـدمون سواء كـان رقصًا
ـــا يــقــدمــون عن حــديــثًــا أو غــيـــره واهــتــمــوا 
رساالت أمـا نحـن فنـظل نـقدم الـنقـد لألشـياء
دون أن نــفـعل شــيـئًــا واخملــرج يـريــد أن يـنــتـهى
من الـعرض بـسـرعـة كى يجـهـز لـلعـرض الـتالى
ــؤدى ال يـتـعــامل مع اخملـرج بـالــشـكل الالئق وا
واجلـيل اجلديد لـيس صاحب أزمة لـكى يقدم

عمالً ناجحًا.
وهل عروضها هى نتاج لورش تدريبية?

فى الـــغـــالب نـــعم ألن االجـــتـــمـــاع بـــ اخملــرج
مثـل والعازف يساعد فى دعم روح ؤدى وا وا
اجلـــمــاعــة الـــتى تــســـاعــد فى إجنـــاح أى عــمل
وهذا ما حدث فى "شـرقيات ولكن" حيث أننا
بدأنـا من احلـارة الـتى انـتـقـلت عن حـارة زمان
من حــيث الــدكـاكــ والــنـاس فــأصــبـحـت عـلى
ة لكن كل مفرداتها جديدة حال احلارة القد
فـأصبـحت "شرقـيات ولـكن" فال نحن تـمسـكنا
عـاصرة فصارت كل بـالتراث وال نحن واكـبنا ا

األشـــــيــــــاء بـــــأســـــمــــــائـــــهــــــا "ولـــــكن" كـل ذلك 
استعراضه من خالل لغة اجلسد.

إذا كـان التـجـريب فى اخلـارج قـد جـاء نـتـاجًا
لثـورات فكريـة وسياسـية إقتـصادية.. فإلى أى

نتاج جاء التجريب فى مصر?
الـواقع أن الـتــجـريب فى مـصـر لـم يـأت نـتـاجًـا
لـشىء مــعـ فــأنت ال تــسـتــطـيع أن تــقـول أنه
جــاء نــتـاج تــغــيـيــر فى اجملــتـمـع واحلـقــيــقـة أنه
مــنـــقـــول من تـــلك الـــتـــجـــارب الـــتى قـــدمت فى
اخلـــارج والــواقع أن تـــلك الــثـــورات والــتــجــارب
ســـاعــدت كـــثـــيـــرًا فى الـــتـــمـــرد عــلـى الــقـــوالب
الـكالســيـكــيـة الــسـابــقـة وســاعـدت أيـضًــا عـلى
تــرســـيخ مـــعــانـى جــديـــدة وفــلـــســـفــات جـــديــدة
واألعـتـمـاد عـلى الـتـقــنـيـات احلـديـثـة بـشـكل لم

نكن على وعى به.
ـستـما لكـما عـدة جتارب خـارج مصـر .. كيف 
الـفـارق بــ الـرقص احلـديـث فى مـصـر وفى

اخلارج?
ــيــز عـروض  الــتــوظــيف اجلــيــد هــو أهم مــا 
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ن ال يعرف.. ما هو الرقص احلديث?
نحن نريد أن نـخاطب فى أعمالنا ذلك الذى ال
يعرف.. فكم نتـمنى أن نقدم أعماالً عن "التوك
تــوك" لـكى يــعــرف من ال يـعــرف مـا هــو الـرقص
احلــديث ألن الـرقص لــيس عـيـبًــا وال هـو حـرام
والــرقص مــوجــود فى مــصــر مـن زمــان وأضـاف
ضــيــاء "من وجــهـــة نــظــرى أن الــفـــراعــنــة كــانــوا
بيـرقصوا رقص حـديث" وما نـقدمه هو مـحاولة
سرح للكالم بلغة اجلسد ألن معظم العامل با
ال يـهتـمـون سـوى بـالـشكـل اخلارجى لـلـشـخـصـية
دون إعمال الجسـدة أو توظيف األعضاء بشكل
صـــحــيـح أى أنــنـــا نـــعـــتــمـــد عـــلى أن تـــكـــمل لـــغــة

اجلسد لغة الكالم.
اذا اخترتما إذن هذا التوجه?

ــعــهــد حـاولــنــا الــبــحث عن عــقب الــتــخــرج فى ا
ــيـــزنـــا عن غـــيـــرنـــا وخـــرج ضــيـــاء إلى مـــنــهـج 
روســيــا وعـمل بــهـا كــراقص لــعـدة ســنـوات لــكـنه
شــعــر بـأن هــنـاك الــعـديــد من أمــثـاله هــنـاك وال
يـوجــد فى مـصــر مـثــله فـقــرر الـعــودة إلى مـصـر
ولم نــفــعل مــثــلــمــا فــعل الــبــعض الــذى رحل إلى
اخلــارج نــحن رحــلـنــا إلى الــداخل وتــعـمــقــنـا فى
مـشـكـالت وقـضـايــا اجملـتــمع وأصـبح مــا نـقـدمه
ـيـة الـفــنـون الـتى حتـتـوى مـعـاهـد شــبـيـهـا بـأكـاد
ـسرحيـة وغيرها.. وسيـقى والفنون ا البالـيه وا

إلخ.
كـنـا نـعـمـد إلى مـزج كل هـذه الـفـنـون مـعًـا إلنـتـاج
عــمل مــتـكــامل بــحــيث تــخــدم رقص الــبـالــيه مع
ـوسـيقـيـة وتـكـنـيك الـسـيـنـما فـى توظف اآلالت ا

عمل مسرحى متناسق.
ومـن خالل مـشــوارنـا قــدمــنـا عــدة أعـمــال مـنــهـا
ـــيالد احلـــقـــيـــقى لـــنــا "شـــرقــيـــات ولـــكن" وهى ا
وقــدمــنــا أيــضًـــا "عــنــبــر رقم ١" "تـــيــست" كــمــا
ـا شـاركـنـا فى عـروض بـالـتــصـمـيم فـقط مـنـهـا "
بـــــابـــــا يـــــنــــــام" و"كـــــده أوكـــــيه" وأخــــــيـــــرًا كـــــانت
"اإلسـكــافى مـلــكًـا" وبــالـطـبـع تـلك األعــمـال الـتى
شارك معنا فيها أساتذة كبار أعطت لنا فرصة
رحلة ـثابة ا للـتعلم وزيادة اخلبـرة لكنها كانت 
التـى نتـعـلم فيـهـا لكـن الفـتـرة القـادمـة ستـخـتلف

عما فات.
ما الفرق إذن ب ما مضى وما هو قادم?

مـا مـعـنى كـان مـرحلـة اكـتـسـاب خـبرة وكـانت كل
ثابة لوحة تـعلم نخط عليها معلومة ما جتربة 
حــتى وإن كــان مــا خـرجــنــا به من الــتــجــربــة هـو
مــجــرد فــائــدة أو مــعــلــومــة صــغـيــرة ورغـم أنــنـا
قــدمــنــا عــدة أعـــمــال فى تــلك الـــفــتــرة إال أنــنــا
نـعـتـبـر أنـفـسـنـا فى مـرحـلـة الـهـوايـة وال نـريد أن
نتركـها ودائمًا مـا كنا نفـكر فيمـا هو قادم وماذا

بعد.
بعـد ذلك جعلنا نفـكر فيما سنفـعل فقمنا بجمع
معلومات وقـراءات حول لغة اجلسد وأفادنا فى

تلك الفترة أننا راقصان فى األساس.
أمـا عـن الـفــتـرة الــقـادمــة فــنـحن نــريـد أن نــقـدم

مــحــمــد يـــريــد أن يــكــون ضــيــاء فـــنــحن نــكــمل
بـعـضـنـا الـبعض ونـسـتـمع إلى بـعض بـعـيدًا عن

فكرة األنانية فنحن فريق واحد.
ـفـرده وضــيـاء أيـضًـا ومـاذا لــو كـان مـحــمـد 

فرده?
كـنـا هـنـقطـع فى بـعض لـكن مـا نحـن فيه اآلن
أفــضل ألنه كـان ال بـد أن يـكــون هـنـاك ضـيـاء
ومـحـمـد مـعًـا ألنـنـا فى مـصـر إذا مـد أحـد يده
إلــــيك يــــســـاعـــدك جتــــد عـــشــــرات يـــعــــرقـــلـــون
مسـيرتك ويـحاولـون دفعك إلى اخلـلف ويكمل
ضـــيــــاء "مــــحــــمــــد من احلــــاجــــات احلـــلــــوة فى
حـيـاتى بـغض الـنـظـر عن كـونـنـا أصـدقـاء لكن
أيضًـا أثنـاء الـعمل نـحن نـكمل بـعض" ويـضيف
مـحمد "أعتقد أن ربـنا وفقنا ألنـنا ابتعدنا عن
األنــانـيــة وركــزنــا تــفـكــيــرنــا فى كــيـفــيــة تــقـد
رسـالـة مـفــيـدة لـلـفن وانـصب اهــتـمـامـنـا أيـضـا
على اجلـمهـور واحتـرامه وهو الـشىء الذى لم
أجــــده فـى أعــــمــــال الــــكـــــثــــيــــر مـن اخملــــرجــــ
وخـــلـــصـــنـــا إلى قـــاعـــدة مـــفـــادهـــا "أنه بـــاحلب

يستطيع أى إنسان أن يتقدم".
? هل الرقص احلديث موجه للمتخصص
ـسـتويـات ولـننـظر إلى هو تـيار واقـع على كل ا
أحـــــمــــــد زكى حـــــ جــــــســـــد فى أحـــــد أفـالمه
ـدمن فـمـا فـعـله هـو نـوع من أنـواع شـخـصـيـة ا
الـرقص احلــديث أيـضًـا فــيـلم "كــوكب الـقـرود"
قـــبل الـــدخـــول لـــلـــفـــيـــلـم أنت عـــلى يـــقـــ بـــأن
ــمـــثــلــ من الـــبــشــر ولــكـن بــعــد اخلــروج من ا
دى مـصـداقيـة الـفيـلم وصدق الـفيـلم تـشعـر 
الـفرضـية بـأن هؤالء قرود فـعالً فهـل تستـطيع

عـرضًا مـيوزيـكـال ونحن نـعـد لهـذا الـعمل مـنذ
عــدة أشــهــر ألنــنــا ال نـــريــد أن نــكــون كــأولــئك
الــذين يـــريــدون أن يــصــبـــحــوا جنــومًــا دون أى
عـنــاد فــيـقــدمــوا أعــمـاالً ال يــعــرفـون عــنــهـا أى
شـىء وبـالــتــالى تـصــبح احملــصــلـة ضــيــاع الـفن
واإلبـداع أمـا نـحن فـقـد تـقـابـلـنـا لـنـصـنع حـدثًا
وليس مـجرد عـرض عـابر فـنحن اسـتـطعـنا أن
نـتـعلم ونـفـهم بسـرعـة وأحبـبـنا الـبـلد ونـريد أن
نـغـيـر فيـهـا أشـيـاء كثـيـرة لألحـسن كى ال يـبقى

ما نريده مجرد حلم ال يتحقق.
وما هذا احللم الذى تريدانه أن يتحقق?

أن يــبـــقـى لـــدى كل الـــنـــاس إحـــســـاس وشـــعــور
ـوسـيـقى والـرقص والـتمـثـيل وهـذا مـا نـعمل بـا
عـلـيه فى جتـاربـنـا الـدرامـيـة فـإذا كـانت هـنـاك
مـعـاجلـة نـفسـيـة داخل سـيـاق العـرض فـنـقدمه
من خالل الــــرقـص احلـــديـث أمـــا إذا قــــدمــــنـــا
أعمـاالً تنـتمى لبـيئة الـصعيـد فلن نقـدم رقصا
ـا نـقـدم نـفس صـعـيـديًـا جــديـدًا أو حـديـثًــا وإ
ـعانى اجلديدة زيج من ا الـرقص الصعـيدى 
أو الـفــلـسـفـات اخملـتــلـفـة وهـذا مــا قـدمـنـاه فى
"شــرقـيـات ولـكن" وأردنـا مـن خاللـهـا أن نـقـول
بـإن اإلنسـان ال يـجب عـليه أن يـظل فى مـكانه
ــا عـلــيه أن يــســتـمــر وال بــد أن يـبــحث عن وإ

التجديد!.
كــيف إذن حــافــظــتــمــا عــلى أعــمــالــكــمــا من
ـركب الـلـى لـيـهـا ريـسـ ـا أن ا الـســقـوط.. 

بتغرق?
ألنـنا دائمًـا متـفاهمـان ونتـحاور ونأخـذ بالرأى
األفضل فال ضـياء يـريد أن يـصبح مـحمد وال

هـمـا.. وجهـان لعـملـة واحدة.. خـطوتـان عـلى طريق واحـد عقـرب يشـير
إلـى الدقائق وال تكـتمل قيمـته إال ح يشـير عقرب الـساعات إلى اجتاه
أخر هما.. محمد مصطفى وضياء شفيق مخرجان ومصممان للرقص
احلـديث.. تـخـرجا فـى معـهـد البـالـيه وراحـا يبـحـثـان عن منـطق مـغـاير
شوار بثنائـية تتكامل مع بعضها البعض بعيدًا لـلمنطق السائد وبدءا ا

" لـم تـغرق ركـب رغم أن لـهـا "ريـس عـن إعالء الـذات وتـقـديس األنـا فـا
بعد ومازالت تبحر فى بحار اإلبداع بأشرعة نسجها احلب واإلخالص.
"مـسرحـنا" التـقت معهـما وكان احلـوار الذى يبـدأ محمـد فى إجابته عن
سـؤاله ويـكـمل ضيـاء حـتى النـهـاية أو الـعـكس فهـمـا صوتـان يـتشـابـكان

لإلعالن عن رأى واحد.

محمد وضياء:
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سرحي جريدة كل ا

وسيقى > اختلف الباحثون فى تراث يعقوب صنوع الكاتب والشاعر واخملرج وا
والصحافى فهو مؤسس أول مسرح وطنى فى مصر والرائد الثالث للمسرح

العربى. 

> يواصل اخملرج طارق
حمدى بروفات العرض

سرحى "الغجرى" للكاتب ا
بهيج إسماعيل وتقدمه

سرحية يرصد فرقة الفا ا
العمل مالمح الصراع
العربى اإلسرائيلى من
منظور إنسانى الغجرى
بطولة مصطفى محمود
دينا نبيل كر على هيام
عصام وسوف يتم عرضها
قريبا إضافة إلى مشاركتها
فى عدد من مهرجانات

الهواة والفرق احلرة.
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" ـسرحي عقب انـتخاب اجمللـس اجلديد لـ "جمـعية ا
بـالـهـيـئة الـعـامـة لقـصـور الـثـقافـة تـوجه رئـيـسه اخملرج
ــان الــصــيـرفـى ووكــيـلـه اخملــرج عالء قــوقــة وأمـ إ
الــصــنــدوق مــحــمــود الــشــوربــجى إلـي مــقــر اجلــمــعــيـة
بـشـارع الهـرم ليـجدوه وقـد حتول إلى مـخزن لألدوات

الكهربائية!
مـــحــمــود الــشـــوربــجى قـــال لـ "مــســرحـــنــا" إن تــاجــرًا
لألدوات الـــكــــهـــربـــائـــيــــة يـــقع مــــعـــرضه أســــفل مـــقـــر
اجلـــمــعـــيـــة الـــكـــائن بـــشـــارع الـــهـــرم وحتـــديـــدًا أمــام

د. عالء قوقة

"مستشفى الهـرم" قام باالستيالء على مقر اجلمعية
وحوله خملزن.

ـقـر الذى وأضـاف: أقمـنـا دعـوى قضـائـيـة الستـرداد ا
ـوجب عـقــد مـوثق وقـد  إرفـاق تــمـتـلـكـه اجلـمـعـيــة 

لكية فى "حافظة" الدعوى. كافة وثائق ا
ونـاشد الشوربجى مثـقفى مصر ومسرحـييها ونقادها

دعم اجلمعية فى محاولتها استرداد مقرها.

محمد جمال الدين 
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تعرض هذا األسبـوع مسرحية "أنا والبنت
حـــبــــيـــبـــتى" عــــلي مـــســــرح نـــادى ســـمـــوحـــة

باإلسكندرية
الـعرض تـألـيف وإخـراج محـمـود الـطوخى
بـطـولـة أحمـد جـابر سـلـوى أحمـد بـسنت
الــشـاذلى مــهـنــد مـخــتـار مــدحت الــعـتـال
مـصـطـفى الـفـقى مـحـمـد الـنـجـار مـحـمد
بريقع محمـد عبد الناصر منار اجلمال
دالـيا كمال رشـا نادية محـمد مصطفى
مـحــمــود يـحــيى مــحـمــد بـريــقع الــصـغــيـر
أحـــمـــد بـــريـــقع الـــطـــفل عـــلى الـــشـــاذلى..
أحلان عصام كاريكا استعراضات شريف

عباس محمود الطوخى

إمبراطور البلى.. 
من شبرا اخليمة إلى ع حلوان

فى إطـــــار مــــهـــــرجـــــان الـــــقــــراءة
لـلــجــمـيـع يـقــدم اخملــرج "يـوسف
ـــــســــرحى أبـــــو زيــــد" الــــعــــرض ا
"إمـبـراطـور الـبـلى" عـلى مـسـارح
قـصـر ثـقـافة شـبـرا اخلـيـمة و ٦
أكـتــوبـر وعـ حــلـوان وعـدد من

واقع الثقافية. ا
الـــــــعــــــرض الـــــــذى كـــــــتــــــبـه وألف
أشــعــاره عـبــده الـزراع من إنــتـاج
فــرع ثـــقــافـــة أ ٦كــتـــوبــر لـــفــرقــة
أطــــفـــــال قــــصــــر ثـــــقــــافــــة احلى
الـسـادس وتـعـلب بـطـولـته مـنـال
عــــامــــر مـــنــــة الــــله وهــــبـــة الــــله
خـــــلــــيل دعــــاء خـــــالــــد شــــريف
عــادل مـــحــمــد أشـــرف أحــمــد
أشــــرف عــــبــــد اجلــــواد ديــــكـــور
وعـــــــــــــرائـس مـــــــــــــجـــــــــــــدى ونـس
مـــــوســـــيـــــقى فـــــتـــــحـى خـــــطــــاب
استعـراضات خالد شـلبى غناء

سوزان يسرى وأحمد مجدى.
ه بــقــصــر الــعــرض ســبق تـــقــد
ثــــقـــافـــة شــــبـــرا اخلـــيــــمـــة كـــمـــا
ــــهـــــرجــــان األول يـــــشــــارك فـى ا

 مشهد من مسرحية امبراطور البلىسرح الطفل.

عن رواية طه حس "أحالم شهرزاد" بدأ اخملرج
ـسـرحى "أحالم أحـمـد عـثـمـان بـروفـات العـرض ا
زوجـــة" لـــيــــكـــون بــــاكـــورة إنـــتــــاج فـــرقــــة "صـــحـــرا"

ستقلة. سرحية ا ا
الــعــرض الــذى أعــده درامــيًــا عــثــمـان يــلــعب أدوار
الــبــطـــولــة فـــيه خــالــد عـــيــد ســـاره حــسن دعــاء

حسن رضا.
أحـمــد عـثــمـان قــال لـ "مـســرحـنــا" إنه يـتــطـلع إلى
ــسـرحـيــة "أحالم زوجـة" فى عـدد من ــشـاركـة  ا

سرحية احمللية هرجانات ا  أحمد عثمانا
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حتدد يـوم ٢٠ أغسطس احلالى موعدًا
ــشــاركـة فى ــا السـتـالم طـلــبــات ا نــهــائــيً
ـــســرحى الــذى تــقــام مـــهــرجــان زفــتى ا
فــعـــالــيــات دورته الـ ٢١ فى الــفــتــرة من
٢٧ أغـــــســـــطس وحـــــتـى ٦ ســـــبـــــتـــــمـــــبــــر

. القادم
ـهـرجـان الــذي بـدأ عـام ١٩٨٢ مـفـتـوح ا
أمـام الــهـواة من مــخـتـلـف أقـالـيـم مـصـر
ويــشــارك فى جلـــنــة حتــكــيــمه عــدد من

نقاد مصر.
ـــهـــرجـــان فـى دورة هـــذا الـــعــام حسنى أبو جويلهيـــكـــرم ا السيد راضى

الـــراحــلـــ عــبـــد احلى أديب والـــســيــد
راضـى وعــــددًا مـن أبــــنـــــاء مــــحـــــافــــظــــة
الـغربيـة ويقـدم جوائز مـاليـة وشهادات
تـــقــديـــر ألفـــضل ثالثـــة عــروض وثالث
جــــوائــــز لــــلــــتــــمــــثــــيـل رجــــال وســــيـــدات
ولـــلـــديـــكـــور كـــمـــا يـــقــدم جـــائـــزة بـــاسم
الـفـنــان حـسـنى أبـو جــويـلـة ألول جتـربـة

إخراج.

عمرو حسان 

سرحي جريدة كل ا

>   4 نصوص مسرحية
سرحى جديدة للكاتب وا
جوان جان هى
"الطوفان غريق فى
العالم ليلة التكر

عطف" صدرت مؤخرا ا
عن دار إفانا للنشر
الكاتب السورى جوان
جان قدم العديد من
األعمال للمسرح القومى
بدمشق وعدد من
احملافظات السورية منها
مونودراما "خطية الذعة
لرجل جالس" ونصوص
"نور العيون" و"آخر يوم"
سرح األطفال. وكتب 

> ألف يعقوب صنوع مسرحيات قصيرة 
زوجة بأشعار وقام بتلحينها وعرضها 
فى قصر اخلديو  إسماعيل وأمام حاشيته من الباشوات فأعجبوا بها. 
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الكتاب: باب التوفيق
"دراما موسيقية عن قصص محمد

سلماوى"
الكاتب: د. أسامة أبو طالب

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

جـرد قراءتها وف بها سحـرته حكايات محـمد سلماوى 
أكـثر بعـد ما تأمـلها ورأى أن احلـكمـة فى يد األديب الكـبير
تتـدفق من بسـاطة احلـواديت كمـا تتـفتق عن رمـوزها كـنوز
مـن الـــدالالت وظـالل اإلحــــالــــة ومــــداخل الــــتــــأويل فــــقــــبل
الــدخـــول فى مـــغــامـــرته اخلـــاصــة بـــعــد مـــا وقع فى غـــوايــة
الـبـسـاطـة اآلسـرة لقـصص "بـاب الـتـوفـيق" فـكـانت مـغـامرته
عـبارة عن حتويل قصص سـلماوى إلى "دراما مـوسيقية" أو
"ليبرتـو" ألوبريت مصرى تـتسع مساحـته وزمنه مثـلما تزيد
رحـابـته فيـتـضمن عـنـاصر عـرض جـديدة حـية يـتالقى بـها
الـروائى مع الـدرامى فيـصـنـعان ضـفـيـرة واحـدة متـمـاسـكة
يتـحول فـيهـا النثـر إلي شعـر فى اللـحظة الـتى يكـتمل فـيها
ويـسخن ويـرق مثـلمـا يتـحـول احلوار إلى غـناء فى الـلحـظة

التى نشتاق فيها جميعًا أن نغنى..
باب التوفـيق.. كما يصـفها - أيضًـا - كاتبهـا "دكتور أسامة
أبــو طـــالب فـى مـــقــدمـــته هـى" : "نــســـيج وتـــضـــفــيـــر درامى
شعرى قـوامه أربع قصص قـصيرة لألديب مـحمد سـلماوى
هى: "كـونشـيرتو الـناى وبـاب التـوفيق رحـيل جواد أشهب

وعودة النشيد".
قـدمـة الـقـصـيـرة التى لعـل متـعـة الـقـار وهـو يـطالـع تلـك ا
صدر بـها د. أسـامة أبـو طالب كـتـابه  تزيـد من إقبـاله على
ـصريـة "حوار الـتـهام الـنص الـدرامى الذى كـتـبه بالـعـاميـة ا
وأغــــانى" مــــحــــوالً قــــصـص مــــحـــمــــد ســــلــــمــــاوى إلـى درامـــا
مـوسـيـقـيـة خـيـالـيـة أو كـمـا يـصـفـهـا هـو "خـيـالـواقـعيـة" حـيث
اســتــعــان بــاحلــيــوانــات والــطـيــور والــنــبــاتــات لــيــجــعل مــنــهـا
مــحـمــوالت رمـزيــة تـنــهل من الــواقع وحتــيل إلـيه مــحـقــقـة
ــشــاهـــدة وإثــراء الــفــرجــة مع اإلبــقــاء عــلى شــعــلــة بــهــجــة ا
"الــوعى بــالـــواقع" مــتــوهـــجــة.. هــكــذا تـــقــوم "أعــواد الــغــاب

والـعــنــاكب والــفــراشــات واجلــيــاد" بــأدوارهــا عــلى مــســتـوى
ـسـتوى الـواقع "غـير اجلـميل" ـصاحـبة  اخلـرافـة اجلمـيلـة ا
حـ تـتم إحـالـتـهـا عـلـيه "فـتُـعـقـلَن; وإحـالـته عـلـيـهـا فـيـتـعـمق

ويستبصر!
هـكــذا لم نـسـتــطع إالّ مـقـاربــة الـنص الـدرامى بــكالم كـاتـبه
الـذى ينـقل لنـا خبـرة إضافـية مـهمـة جتعـلنـا أكثـر استـعدادًا
لـتـلقـى جمـالـيات الـنص ومـا يـكـتنـزه من خـبـرات وجمـالـيات
ورسائل خفـية بل وتضع يـدنا على مفـاتيح نقـدية أو لنقل
ـكنـنا الـتزود بـها ونـحن نقـرأ النـص يقول حسـاسيـة قراءة 
ــثل الــشــعــر تــصــعــيــدًا عــضــويًــا لــلــمــوقف وتــتــويــجًــا "وإن 
ـوسيـقيـة وينـبثق الـغناء من لالنـفعـال مثـلمـا تتـخلّق احلـالة ا
النص/ العـرض فى ذات اللحـظة التى يتـولد فيـها إحساس
شـاهـد بضـرورتـها فـيتـمـاهى معـهـا ويدخل فى الـقـارىء / ا
مــجـالــهــا دون أن يـفــقــد شـفــافــيـة الــرؤيــة وصـواب تــســديـد

األحكام".
ولعل ما يضيف إلى الكتاب أهمية ومتعة هو احتوائه على
ــادة الــنـــصــوص الــســرديـــة لــلــقـــصص األربع الــتـى قــدمت ا
الـسـرديـة وخـمـيـرة الـرؤيـة وأمـدّت نص أبـو طـالب بـالـطـاقـة
ــوســـيــقــيــة اإلبــداعــيـــة الالزمــة لــتـــدويــر وتــشــغـــيل درامــاه ا

والغنائية.
الكتـاب "باب التوفـيق" للدكـتور أسامـة أبو طالب صادر عن

صرية العامة للكتاب فى 2009.  الهيئة ا

العمل: محاكمة القدر
الكاتبة: سالف دالى

سرح" - شأنه شأن الرواية - بأنه فنى موضوعى يوصف "ا
ــوضــوع" أو الــقــضـــيــة الــتى يــطــرحــهــا الــنص ــا يــعــنى أن "ا
الدرامى تأخذ درجة عـالية من االهتمام من قبل الكاتب دون

إخالل وبطبيعة احلال - بفنيات البناء الدرامي.
ــســرح من بــ األجـنــاس األدبــيــة بــأنه فن مــواجــهـة ــتــاز ا و
ــطــروحــة ذات ــا يــســتــلــزم أن تــكــون الــقــضــيــة ا اجلــمــهــور 
مـصداقيـة جتعل منهـا همسًا مـشتركًـا ب الكاتـبة والقار أو

شاهد فى حال تنفيذ العمل. ا
ومـسرحـيـة "مـحـاكمـة الـقـدر" لـلكـاتـبـة التـونـسـيـة سوالف دالى
يـصـدق عـلـيهـا هـذا الـتوصـيف الـسـابق حـيث تـطرح مـجـمـوعة
ـواطن بالـسلـطة هـمة الـتى تدور حـول عالقة ا من الـقـضايـا ا
ى احلـاكـمــة وعالقـة هـذه الـســلـطـات احلـاكــمـة بـالـنــظـام الـعـا

اجلديد وعالقة الدين بالسياسة.
ويـبدو أن الشـاعر الكـبير "أبـو القاسم الـشابى" بروحـه الثائرة
ـوذجًـا مـبـهـرًا لـلـكـاتـبـة وهى مـحـقه فى ذلك ـثل  ـتـمـردة  وا
فقد كان هذا الشـاعر - على قصر عمره - روحًا جديدة فى
الشعـرية العربـية حتى أصبحت بـعض أبياته مأثـورات ملهمة
لــــلـــثــــورة وإرادة الــــتـــحــــرر عــــلى عــــكس مــــا شـــاع فـى الـــشــــعـــر
الــرومـانـسى من تـشــاؤم وقـنـوط فـمن مــنـا - مـتـعــلـمًـا أو غـيـر

متعلم - ال يذكر قوله:
فال بد أن يستجيب القدر إذا الشعب يومًا أراد احلياة 

وال بد للقيد أن ينكسر وال بد لليل أن ينجلى 
يعش أبد الدهر ب احلفر ومن لم يحب صعود اجلبال

ومـن هنا جاء إهداؤهـا هذا النص إلى روح الـشابى الذى كما
تـصـفه - "أهدانـا الـكـون كـله فى قـصـائده وجـعـلـنـا نـحس بأنه
رغم اتـســاعه لـيس أكــثـر من نــقـطـة.. نــحـمــلـهـا عــلى راحـتــيـنـا

فنكتشف أسراره وخباياه".
إن أهم مــا يــلــفت الــنــظــر فى هــذا الــنص الــدرامـى هــو جـرأة
الــكـاتـبـة فى طــرح قـضـايـاهـا وتــعـريـة الـواقع الــعـربى كـله عـلى
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مـختـلف أقطـاره من خالل أسلـوب حـاد وساخـر فى كثـير من
األحــيــان وتـشــخــيص الــزمــان والــقــدر عــلى طــريــقــة الــدرامـا

ة فى تشخيصها لآللهة. اليونانية القد
ــســرحــيـــة فى قــاعــة إحـــدى احملــاكم ويــكــون وتـــدور أحــداث ا
ـثلـ فى عـامـة الـنـاس أو الشـعـوب الـعـربـية طـرفـا الـصـراع 
مـن ناحيـة واحلكـام العـرب من ناحـية أخـرى ومن خالل هذه
قـهورة خـوفهم ويـرفعون ثـلو هذه الـشعـوب ا ـواجهـة ينـزع  ا
ـواطـنـ أصــواتـهم عـالــيـة ولـنــنـظـر كـيـف يـوجه أحـد هــؤالء ا
كالمـه إلى "عشاق الكراسى" حـ يقول "لوال الـشعب ما كنتم
تـعـالـيـتم عـلـيـنـا يـا عـشـاق الـكـراسى اآلن يـا من بـعـتم كل شىء

حتى الكرامة لم تسلم منكم"
ضمون ونـبل الغاية لـيسا كافـي - وحدهما - لكن خطـورة ا
لـبنـاء نص درامي فـقـد الحـظت - فى مـواضع كـثيـرة - غـلـبة
ـهم أن تتـفـاداه الـكـاتبـة لـو أنـها ـباشـرة وهـو أمـر كـان من ا ا
اعـتمـدت عـلى إيـحاءات حـركـة الـشخـصـيـات فإذا كـان الـشـعر

سرح تعبير باحلركة. تعبيرًا بالصورة فإن ا
وال شك فـى أن رغبة الكاتـبة فى طرح كل ما لـديها من أفكار
ا كان من وهـموم قد جعل النص مـزدحمًا بهذه الـقضايا ور
ــفـيــد أن تـتــعـمق الــكـاتــبـة فى عــرض إحـداهــا بـتــكـثــيف فـنى ا
وإيــحــائى دون اســتــطــراد أو مــبــاشــرة فــإذا كــان الــشــعــر حملًــا
تـكفى إشـارته كـما كـان يقـول الـشاعـر القـد فـإن هذا الـقول

يصدق على جميع األجناس األدبية.
أعـرف أن هذا هو العمل األول للـكاتبة وهو مبـشر بكل تأكيد
ويـنــبىء عن كــاتــبــة مـوهــوبــة ومـبــدعــة تــمـتــلك لــغــتـهــا بــصـورة
واضـحة وتـمـتـلك رؤية نـاضـجـة للـكـثـير مـن القـضـايـا الشـائـكة
ــا يـؤكـد قــدرتـهـا وجتـيــد إدارة احلـوار ورسم الــشـخـصــيـات 

على مواصلة اإلبداع وتطوير أدواتها.

د. محمد السيد إسماعيل 
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> جورج  فيدو «جـ ٧ ٨»
> أوج البيش «جـ٣»
> مفاهيم أساسية

> مسرح رمسيس (دراسة أنثروبولوجية)
> عز الرجال «ومسرحيات أخرى»

«٢ > أغانى احلب والزواج واألفراح «جـ١
سرحية العربية > تنظيرات الهوية فى ا

> ألبوم أبو نضارة

> أطلس الرقصات الشعبية «جـ ٣»
> حكايات شعبية فى أسيوط
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سرحي جريدة كل ا

> ع فى عام  1868مدرسا فى مدرسة الفنون والصناعات فى القاهرة  وفى العام 1869
ا فكر يعقوب فى تأسيس مسرح مصرى تعرض على خشبته مسرحيات عربية متأثرا 
رآه فى إيطاليا. 
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> اخملرجة الشابة دعاء
طعيمة جترى حاليا
بروفات عرض مسرحى
جديد بعنوان "سكتم بكتم"
معد عن أشعار صالح
جاه تمهيًدا لعرضه
خالل شهر رمضان القادم
من إنتاج البيت الفنى
للمسرح العمل بطولة
محمد عادل أحمد زكريا
أحمد بسيم هشام عادل
تامر الكاشف ريهام
دسوقى مى حمدى
محمود حافظ.
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مـثل سلـيم تركمـانى فيقـول: أنا مع هذه أما ا
التجربة األولى لنوفل حس رغم قلة خبرته
 وأرفض أن يُـقيَّم الـفـنـان أو اخملرج من خالل
ــــيـــة فــــهـــذا شـىء مـــرفـــوض دراســـتـه األكـــاد
عـهد يـة ال تـصنع فـنانًـا وا فالـدراسة األكـاد

سرحية ال يصنع إبداعاً" العالى للفنون ا
ـمثلـة فيحاء أبـو حامد: أنا من جانبـها تقول ا
فــلـسـطـيـنـيـة من مـديــنـة حـيـفـا والـتى أعـرفـهـا
عـن طـريق الــصــور واحلــكـايــات ومــا تـتــنــاقـله
. وفى وســـائل األعالم عـــنـــهــا وعـن فــلـــســـطــ
هـذا العـمل نحـاكى الـواقع احلقـيقى والـيومى
عـاناة شعـبى وأهلى عـلى أرض فلـسط من
قـتل وإرهاب كـيان ال يـعـرف إال الدمـاء وسيـلة
السـتمـراريـته لـذا تنـحـينـا فى هـذا الـعمل عن
ـعهـودة فى الـصاالت ـسـرحى ا آليـة الـعرض ا
ا ـغـلـقة لـكى نـعـطى صور واقـعـيـة وقريـبـة  ا

يجرى فى فلسط .
ــــــمـــــــثـالت فى أمــــــا آجنـى جـــــــحـــــــا -إحـــــــدى ا
ـشـاركـة ــسـرحـيــة- فـتـقـول: ســعـيـدة بـهــذه ا ا
ـــســـرحـــيـــة كـــونـــهـــا تـــتـــحـــدث عن هَم وطـــنى ا
ـرأة الفـلسـطيـنيـة التى يـستـشهد عربى. دور ا
ولدها دفـاعاً عن أرضه وشعبه ثم دور امرأة
فـلسطـينـية سجـينـة فى سجـون االحتالل وما

تعانيه من ظلم وقهر.

بدور السويسى

عـلى قـلـعـة دمـشق عـرضت مـسـرحـيـة صـرخـة
ــــاضى بــــرعــــايـــة وزارة الــــثــــقــــافـــة األســــبــــوع ا
الــســوريــة وبـــالــتــزامن مع احـــتــفــالــيــة الــقــدس

عاصمة للثقافة العربية 2009
الـعـمل فـكـرة وسـيـنـاريـو وإخـراج نـوفل حـس

ــمــثــلــون فـــهم: ســلــيـم تــركــمــانى ريــاض أمــا ا
كبرا نهاد إبراهيم نضال حمادى فيحاء أبو
حـامـد فـؤاد سـرايـجى أيـهم عـبـاسى عـصام
ـــســـكـى طـــارق زعـــتـــر ســـابـــا وهـــبى آجنى ا
جــــحــــا رحــــيـم قــــصــــاب راكـــــان عــــلى حــــا
رمـضـان بـدور الـسـوسى جـيـنـا تـومـا ويـعرب
زهـر الــدين يـشـاركـهم  األطـفـال ..رنـد سـفـر
رضوان الـنـورى أحـمد احملـمـد طـارق الـعلى

فاطمة الشرع وأديب الشرع.
الــعــرض الـذى أهــداه صــنــاعه الى غــزة  قـدم
بـانـوراما عن األحـداث الـدامـيـة التى شـهـدتـها

عاناة التى عاشها أهلها  وا
عن جتــربــتـه اإلخــراجــيــة األولى يــقــول نــوفل
: إنـهـا مـغـامرة حـقـيـقـة بـالـنـسـبة لى أن حـسـ
أتـصدى لـعمـلـية إخـراجيـة مـسرحـية وخـاصة
بوجـود صعـوبات جـمـة واجهـتنى مـنذ اخلـطوة
األولى لـــعــمــلى هــذا. كـــان لــدى إصــرار كــبــيــر
عــلى تــنـفــيــذ مــا فــكــرت به ألنــنى مــؤمن بـأن
الـقـضــيـة الـفـلـسـطـيـنـيــة هى الـقـضـيـة الـعـربـيـة

األولـى الــتى يـــجب أن نـــتـــكــاتف ونـــتـــوحــد من
أجـلــهـا .ويــضـيف فــكـرتُ فى الــبـدايـة بــتـقـد
الــــنـص خملـــــرج آخـــــر ولـــــكن لـم أكن ألضـــــمن
بـالتزام اخملرج للـطريقة اإلخـراجية التى كنت
أريــدهــا فى كل تــفــاصــيل الــعــمل فــقـررتُ أن
أقـوم بــإخـراج هـذا الـعـمل حـيث كـانت سـاحـة
قــلـعـة دمــشق فـضــاءً مـسـاعــداً لـســيـنـوغــرافـيـا

العمل.

ــغـربى سـعـد ـسـرحى ا اعـتــبـر الـكــاتب ا
الله عـبد اجملـيد أن "تـوشيـحه" من قبل
ــلك مـحــمـد الـســادس أخـيــرا بـوسـام ا
ــثـــابــة رد الـــعـــرش من درجـــة ضــابـط 
ــســرحــيــ وهـو االعــتــبــار لــلــمـســرح وا
اعتراف وحلظة تاريخية واستثنائية فى

مسار أى فنان.
وقـال عـبــد اجملـيـد :"أحـســست بـشـعـور
تـــــعـــــجــــز الـــــكــــلـــــمـــــات عن وصـــــفه فى
الــلــحـظــة الــتى تــفــضل فــيــهـا صــاحب
اجلاللـة بتـوشيـحى. إنهـا محـطة مـهمة
فى مــســـار أى فــنــان لـــقــد كــان حـــلــمــا
وحتقق" مضيفا أن هذا التكر مسح
ـتـاعـب والـتـضـحــيـات كـمـا أنه جـمــيع ا
ــسـتــقـبل وأزال بـدد كـل اخملـاوف من ا
أثـر االحـتـراقـات اجلـسـديـة والـنـفـسـية
ـبـدع وهـو يـعـكف عـلى الـتى يـعـيـشـهـا ا
كـتـابـة نص مـسـرحى أو إخـراجه. وأكد
ــغــربى بــخــيـر ــســرح ا ســعــد الــله أن ا
مـــــشــــيــــدا بــــاجلــــهــــود الــــتـى يــــبــــذلــــهــــا
ـغـاربـة خـصـوصـا الـذين ـسـرحـيـون ا ا
ضـــحـــوا بـــالـــغــــالى والـــنـــفــــيس من أجل
اســتــمــرار هـذا الــفن الــذى يــعـتــبــر أبـا

شرعيا لكل الفنون.
ـــــســــرح وأشـــــار ســـــعـــــد الـــــله إلـى أن ا
ــــغـــربـى مــــازال يـــنــــتــــظـــر مــــبـــادرات ا
الــــقـــطــــاع اخلـــاص الــــتى يــــعــــتـــبــــرهـــا

ضرورية للنهوض بهذا الفن.
مـن جــهــة أخـــريــتــمـــنى ســعـــد الــله من
ــفـكــر بــنـســالم حــمــيش الـذى تــقــلـد ا
مـــنــــصـب وزيـــر الــــثــــقــــافــــة أن يـــكــــمل
مـــشــروع ثـــريــا جــبـــران الــثـــقــافى وأن
يـــــعــــود إلى أصـــــوله األولى ألنـه كــــتب
ـــــســــرح قـــــبل أن يـــــكــــتب الــــشـــــعــــر وا

الرواية 

وبـخصـوص جـديد أعـمـاله قال سـعد
الله إنه انتـهى من كتابة نص مسرحى
جــــديــــد حــــول الــــعـــيــــطــــة وعـالقــــتــــهـــا
ـــقـــاومــة الـــوطــنـــيـــة يــحـــمل عـــنــوان بــا
"ربـــوحــة" وهى شـــخــصـــيــة مـــنــاضـــلــة
وثـائـرة قــاومت االسـتـعـمــار فى مـديـنـة
ـقاومـة وادى زم بـصوتـها الـشهـداء وا
ــشــتـعل اجلــهــورى الــنـافــذ وزجــلـهــا ا

الذى أجج الثورة.
كـــلـــفت هـــذه الـــثـــورة الـــشـــيـــخـــة ربـــوحـــة
حـيـاتـهـا وهى فى ريـعـان شبـابـهـا بـرفـقة
أزيـد من  5000شـهــيـد من أبــنـاء وادى
زم الشـرفـاء من قبـائل الـسـماعـلـة وبنى
سمير وبنى خيران تاركة تراثا مهما .
من جـــهــة أخــرى أكـــد ســعـــد الــله أنه
ســــــــيــــــــواصل عــــــــرض مــــــــســــــــرحــــــــيـــــــة
"الــبــرشـــمــان" مع  جـــمــيـــلــة مـــصــلــوح
وجــواد الــعــلــمى وجــمــال الــعــبــابــسى
ورشـيــدة الـسـعـودى إذ سـيـشـارك بـهـا
ــعـــاريـف الــرمـــضـــانى فى مـــهـــرجـــان ا

للمسرح.
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سرحي جريدة كل ا

> سمح له التنقل ب جميع فئات اجملتمع من حرفييها و عمالها و جالياتها
صرى كافة آنذاك األجنبية و الطبقة األرستقراطية التعرف على طوائف الشعب ا

سرحية الكوميدية. واستفاد من ذلك فى رسم شخصياته ا

> اخملرج محمود األلفى
مشغول حاليا فى

سرحى بروفات العرض ا
"الشطار" للمؤلف السيد

قرر محمد على وا
وسم عرضها خالل ا
الشتوى القادم على
خشبة مسرح الغد من
إنتاج الفرقة القومية
للعروض التراثية

وبطولة سامى مغاورى
معتز السويفى سامية
عاطف أحمد ماهر

وأزياء نعيمة عجمى.
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أحمد زيدان

سرح بعموام أسئلة ومقال حول التجـريب فى ا
الزمن لـ للكاتب عبد الوهاب عبد الرحمن.

دراسـة بعـنوان دائـريـة اإلرسال واإلسـتقـبال فى
ـسـرحى " عــروض مـحـمـد إسـمـاعـيل الـعـرض ا

وذجا "  لـ د. أحمد قتيبة يونس .
ـتـابـعـة تفـاصـيل وهـذا رابط مـوقع مـسـرحـيـون 

جديد هذا الشهر
HYPERLINK "http:// 

www.masraheon.com/index.php" //
www.masraheon.com/index.php

أخــبـار جـديـدة ودراسـات وحــوارات هـامـة عـلى
مــوقع مــســرحــيــون هـذا الــشــهــر يــحــفل مــوقع
مــســرحـيــون هـذا الــشـهــر بــعـدد من الــدراسـات
ـقاالت واحلوارات الـهامة حملبى والـنصوص وا
ـــســرح الــعـــربى وهــذه مــتــابـــعــة اجلـــديــد فى ا

بعض مقتطفاتها 
وقراطى جدا  - أوبريت اإلسكافى وحوار د

ـــــــقـــــــراطى: أوبـــــــريـت اإلســـــــكـــــــافـى وحـــــــوار د
مــســرحــيــتــان جــديـدتــان لــلــكــاتب عــبــد الــفــتـاح
رواس قـلـعه جى وقد صـدر الـنصـان فى كـتاب
عن احتاد الكتاب العرب ويقول قاسم مطرود
ـؤلف عُرِف : ا فى مـعـرض حديـثه عن الـنصـ
بـــانــــتـــصــــاره فى أعــــمـــاله لــــقـــضــــايـــا اإلنــــســـان

الــشـعــرى وال عــزاء لــلـنــقــاد وحــوار مع اخملـرج
سـرحى سميـر ايشـوع يحاوره فـيه د. أنطوان ا

أبرط 
تــغــطــيــة حلــلــقــة نــقــاشــيــة فى لــنــدن حــول دور
ــســـرح فـى اجملــتـــمـع الــعـــراقـى وقــد اقـــيـــمت ا
احلــلــقــة الــنــقـــاشــيــة بــالــتـــعــاون بــ  مــؤســســة
مــســرحــيــون والـديــوان الــثــقــافى الــعـراقـى وقـد
قـامت بـتغـطيـة احللـقـة النـقاشـيـة الكـاتبـة زينب

اجلوارى
ـــفــاهـــيم الــفـــلــســفـــيــة والــديـــنــيــة مـــقــال حــول ا
واجلـمالـية لـلـمسـرح اإلغريـقى لـلكـاتب عقـيدى
ــســرحى يــوسف أمــحــمــد ولــقــاء مع الــفــنــان ا
الــعـانى حتـاوره فــيه عـصــمت كـامل إســمـاعـيل

وهـمــومه ونـزوعِه إلى تــقـد مـســرح جتـريـبى
حــديث فـإنه فى هـذين الــنـصـ يـحـرص عـلى
تـقـد كــومـيـديــا شـعـبـيــة سـاخـرة تــسـبـر أغـوار
ـــــاذجَ الــــــواقع االجـــــتــــــمـــــاعى وعــــــلى عـــــرضِ 
ـعاناة إنـسانيـةٍ من شرائحَ اجتـماعـيةٍ جتمـعها ا

اليومية. 
صـــادق مــــرزوق يـــتــــحـــدث عـن مـــســــرح خـــزعل

اجدى  ا
مــقـال لــلــكـاتب صــادق مــرزوق يــتـحــدث عن بــيـان
فـتوح ويسـتعرض سـحر ا اجـدى حول ا خزعل ا
بـعض جتــاربه فى نـبــذة مـخـتــصـرة حتــاول الـقـاء

سرح العراقى بعد اإلحتالل . الضوء على ا
ــــســــرح د. أبــــو احلـــــسن سالم يـــــتــــحــــدث عن ا

هرجان اإلقليمى ببورسعيد آخر أخبار ا
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ـتواصل وقررت تـاخد بنتـها وتروح وكـانت هتضرب الردح ا
الــبــنت بــالــقــلم قــدام الــنــاس وقــالت ( أنــا مش قــولــتــلك ده
مخرج ـ تيت وتـيت ـ اشربى بقى أهو عايز يقسم دورك مع
ــثــله تــانــيه ) والــنــبى ده كالم ودى تــصــرفــات مــخــرجــ
وبسؤاله عن سبب تـقسيم الدور قال ده يدى حاله مزاجيه
حـلـوه للـعـمل والـنـبى لـو حـد يـعـرف يـعنـى ايه حـاله مـزاجيه

للعمل يقولى علشان أنا مش عارف
 كـوكـو واوا يرد عـلى سـامح فـتـحى ويـقـول األسـتـاذ احملـترم
ســــامح فــــتــــحى أنــــا كــــنت عــــاوز أقــــول لك حــــاجـه إزاى يـــا
أســـتــاذنـــا الــفـــاضل تــكـــون مــخـــرج مــســـرحى فى مـــهــرجــان
ــقـــيم الـــنـــوادى وفى نـــفس الـــوقت تـــعـــمل عـــمل الـــنـــاقـــد وا
لــلـعـروض ودى لــيـهــا دراسـات مش كل مـن هب ودب يـقـدر

ينقد أو يهاجم .
سـرحـي ولـكن يجب مـراعاة مـسرحـنا : سـعـيدة بـنشـاط ا
آداب الـــنــقـــد واخلالف حـــول الــعـــمل الـــفــنـى وإال يــتـــحــول
كـاشفة ـفتـرض أن ا ـهاترات وخـصومـات شخـصية ألن ا
ـــســرح ولــيس شق الــصــفــوف وخــلق غــرضــهــا الــنــهــوض بــا

ازمات جديدة .
جامد أوى بس تقول إيه ....منه له جى رايح منه له
مثلة وخناقة مع مخرج العرض  سامح فتحى: أم ا

دة سـاعة كاملة من مثله شرشـحت اخملرج زكى فواز  أم ا

يقـول محـمود متـولى ياتـرى إحنـا محـتاجـ فضـايح عشان
كن نتعلم . نفوق والفضيحتنا بتشهرنا ? بس 

قهى اخملرج سامح فتحى  يطارد فنانى ا
شاهدة قاطعـ  هاجم اخملـرج سامح فتحـى الفنانـ ا
ـســرحـيــة عـلى اعــتـبــار أنه ال يـوجــد مـسـرح الـعــروض ا
فـيـمـا يـقـدم وقـرر أن يـهاجـمـهم حـتى يـعـودوا لـلـمـشـاهدة
والـعــمل وأعـلـن أن فـضـايــحـنــا لـيــست لـعــروض الـنـوادى
ـسـرح البـورسـعيـدى بـغرض الـقـضاء ولـكن لـكل شرائح ا

على السبوبة .
مثل واخملرج محمد يحيى كبر دماغه من أول يوم ا

ـمــثل واخملـرج مــحــمـد يــحـيى جملــمـوعــة فـضــايـحــنـا اعــلن ا
هرجان بعد ثلة فى سامح فـتحى ألنه مكبر دماغه من ا
مشـاهدته لـعروض اليـوم األول وقال والـله انت ملكش حل
ـــا رحت أول يــوم قــررت انى يــا ســامـح بس بــصــراحــة أنــا 
أكــبـــر دمـــاغى من كـــتـــر الـــلى شــفـــته عـــمـــومـــا أتــمـــنى (بس
بصراحة كده ال أعتـقد ) أن مجهودك ده يجـيب نتيجة ولو
حــتى يـحـرك مــشـاعـر الـنــاس الـلى بـتـغــلط دى ويـحـسـوا أن
فــيه اتــفـاق مــا بـ أكــتـر من واحــد عـلـى أنـهم بــيـعــكـوا عك
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ـسرحى السيـد حافظ تضامـنه مع ترشيح الوزيـر الفنان فاروق أعلن الكاتب ا
حسنى مديرا عاما لليونسكو فى تدوينه على الفيس بوك وهذا نص تدوينته
رفض فاروق حـسنى وزير الـثقافة مـنحى تفرغًـا ادبيًا اسـتثنائـيًا كما رفض من
سـرح وحاول مـحمود ادم خمس سـنوات  مـنحى وظـيفـة رئيس حتـرير مـجلـة ا
شتـرك وقال لى محـمود آدم: سمـير سرحان وكيل الـوزارة السابق وصـديقنـا ا
سـرح ومـنذ  10سـنـوات طـلبت ـسك مجـلـة ا قـال عـلى جثـتى الـسـيد حـافظ 
سـرح وكان تـعـييـنى فى وزارة الـثقـافـة وحول فـاروق حسـنى الـطلـب الى إدارة ا
ـســرح قـال أبــو الـعـال أنـا بــقـتــرح تـشــتـغل ابــو الـعـال الـسالمــونى مـســئــوال عن ا
ائة وعشرين جنيها فى الشهر سرح بالثقـافة اجلماهيرية  عندنا فى قسم ا
دراماتـورج والوزير لـو عاوز يعـينك كان عـينك فى منـصب محتـرم كما فعل من
غـيـر مـايـحول الـطـلب. أؤيـد فـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة لـلـيـونسـكـو ألنه كفء
وحـالم ومحـرك ثـقافـى وفنـا ن وصـاحبى وأكـلت مـعـاه عيش ومـلح واحـتـرم فنه
وكــتب لى رســالــة من بــاريس عــنــدى من  30ســنــة قـال فــيــهــا لــو كــنت يــاســيـد
فـرنسـيـا وكـتـبت بـاللـغـة الـفـرنسـيـة لـصـنـعوا لك تـمـثـاال فى بـاريس ألنك غـيرت

سرح اؤيد فاروق حسنى صديقى النه كفء.  ا
مسرحنا : دعم أى مسـئول مصرى لتولى منصب دولى هو أمر واجب رغم أى

خالف معه فهو وقت للتضامن حول إسم مصر
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ـسـرح ـســرح الـيـوم مـنــتـدى مـسـرحى دشـنـه مـجـمـوعـة مـن مـحـبى ا ا
ـسرح ـهـرجـان اإلقلـيـمى لـنـوادى ا بـاحملـلـة مـنـذ فتـرة وقـام بـتـغـطيـة ا
بـعـمل نـشـرة يومـيـة والـيـكم النـسـخـة األلـكتـرونـيـة مـنهـا والـتى يـشرف
علـيها الـفنان أحـمد عبـد السالم وبـالنشـرة تغطـية وافيـة للمـهرجان
ـقـام عــلى مـسـرح مـديــنـة احملـلـة نـدوات ـسـرح ا اإلقـلــيـمى لـنــوادى ا
وآراء جــمـــهــور الــصــالــة مــشــاكـل اإلقــامــة واإلضــاءة والــصــوت الــتى
واجــهـت مــعــظم الــفــرق واعــتــذار إبـــراهــيم الــفــرن عن عــدم  تــقــد
ـسـرح نــشـرة حـيـة مـتـنــوعـة يـقـدمـهـا عـرضه ومـشـادة مع مــسـئـولى ا
وقع سـرح اليـوم حتيـة للـقائـم عـلى ا شـباب احملـلة عـلى مـنتـدى ا
ـقــابل ونـتـمـنى أن من شـبـاب يــقـدمـون خـدمـة ثــقـافـيـة دون انــتـظـار ا
ـاثل يـقـوم الـشـبـاب بـكل إقـلـيم يـقـام عـلـيه مـهـرجـان لـلنـوادى بـعـمل 
ن يريد مـتابعـة النشرات نتـدى  قدر اسـتطاعـتهم وهذا هـو رابط ا
األلكترونية التى يصدرها مجموعة من الشباب احملب للمسرح رغم
هرجان.  ثل مدينة احمللة داخل ا عدم وجود عرض نوادى مسرح 

HYPERLINK "http://today.ahlamontada.com/ 
login.forum?redirect=forum-f16/topic-t48.htm

السيد حافظ

ـمــثـلـة بـدور الــسـوسى فـتــقـول: جتـاربى أمـا ا
ــســرح ـــســرحــيـــة الــســابـــقــة كــانـت مــوجــهـــة  ا
ـرة األولى التى الطـفل فى الالذقـية . وهـذه ا
أشــــارك بـــهـــا بـــعـــمل يـــتــــحـــدث عن الـــقـــضـــيـــة
الـفلسـطينـية والتى تـعانى أسـاساً من تقـصير
ى. أقوم سـتـوى الـعـربى والـعـا إعالمى عـلى ا
ـسـاعـدات ـرضـة فـلـسـطـيـنـيـة تـقـدم ا بـدور 
ـشافى الـفـلسـطـينـية الـتى تـعانى الـطـبيـة فى ا
من نـــــدرة األدويــــة الـــــطـــــبــــيـــــة جـــــراء تــــســـــلط

عابر االحتالل على كافة ا
ــمـــثل طــارق زعــتــر: هى من جــانــبـه يــضــيف ا
مـحـاولـة لكى نـعـبـر عن ما تـعـتريـه أنفـسـنا من
غـضب جــراء االحـتالل واالمــتـعـاض واخلـزى
جـــراء مـــوقف األمـــة الـــعـــربـــيـــة مـن الـــقـــضـــيــة
الــفــلــســطــيــنــيــة وفى هــذا الــعــمل أقــوم بــدور
اسـتـشــهـادى يــقـوم بـعــمـلــيـة اسـتــشـهــاديـة ضـد

 . احملتل اإلسرائيلي
شاهد تأثرت ويضيف زعتر فى مشهد من ا
امـرأة مـن احلـضــور وثــارت غـاضــبــة فــقـامت
ـــثل كـــان يــؤدى دور جـــنـــدى إرهــابى بـــشـــتم 
إسرائـيلى وهـذا يدل عـلى اجلرح العـميق فى

داخل اإلنسان العربى .

على رزق
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من إنتاج "دار األدباء" عـرضت مؤخرًا على مـسرح متروبول
مـسرحية "حـيث وضعت عالمة الـصليب" لـيوج أونيل من

إعداد وإخراج نور عفيفى.
ـسرحيـة حكـاية "بـاترك" الـذى يرث عن والـده فكرة تروى ا
وحلمًا بكنز سـيحصل عليه يومًا ما والعرض بطولة محمد
عــز الـــدين ســارة سالم مـــحــمــد ســـعــد مــحــمـــد مــحــسن
أسـمـاء عـادل أدهم محـسن هـديـر مـحـمد هـشـام مـحـمد
دوح عـبد الله معـتز أحمـد مازن محمـد ديكور إسالم 

إعداد موسيقى محمد خالد.
سرح نفسه عرضًا بعنوان كما عرضت: "دار األدباء" على ا
"الــعــطـــر" عن روايــة "بــاتــريك زوســـكــنــد" الــشــهــيــرة إعــداد

وإخراج محمد عز الدين.
الرواية التى تدور فى إطار فانتازى عن قاتل متسلسل
دوح هانى حسن لعبت بطولـتها مروة عيد مـحمد 
مـحــمــد خـالــد تـامــر نــبـيل كــر أســامـة شــريف نــبـيل
أحـمـد مـحـارب نـهـاد نـزيه مـصـطـفى سـامى سـارة سالم ديـكـور هـانى حـسن إعـداد
موسيقـى محمد خـالد مالبس هبـة طنطـاوى.. وقد أهدى صنـاع العرض عـملهم لروح

الفنان محمد شوقى.
محمد شوقى (من ضحايا بنى سويف).

قـررة على الـثانـويـة العـامة تـقدمـها مـدرسة "األيـام" رواية طـه حسـ ا
سرحة الفضائل اإلسالمية 
عــــلى خــــشـــبــــة مـــســــرح احتـــاد
الــــطــــلـــبــــة بــــالـــعــــجــــوزة آواخـــر
أغـــســـطس احلــالـى من إعــداد

وإخراج جمال قرنى.
"األيـام" بـطـولـة أصـالـة أحـمد
نـورهـان أسـامـة أشـرف كـارم
هـيــا عـمـرو مــهـنــد كـارم تـقى
إبـــــراهـــــيم نـــــاجـى إبـــــراهـــــيم
أحـمــد تــوفــيق عــلـيــاء أحــمـد
ســلـمـى يـوسف نــاهــد أحــمـد
مـحمـد سـلـيمـان سـيـنوغـرافـيا
جــــوزيـف نــــســـــيم مـــــوســـــيــــقى
مــحـمــد مــاجـد اســتـعــراضـات

عتز بالله محيى. ا
ـدارس قال عـمـرو سمـيـر مديـر ا

لـ "مــسـرحــنــا" إن "الـفــضــائل اإلسالمــيـة" حتــرص عــلى تـقــد مــنـاهج
سـرحة كل عام بـاعتبارهـا وسيلة تـربوية نـاجحة وأسلـوب لـ "التعلم

النشط".

نعم مبارك  د. عبدا

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> أخبر الشيخ والدته إذا  أرادت أن يعيش ابنها فلتهبه خلدمةاإلسالم
سلم  ولذلك علمه والداه اليهوديان القرآن ودرسه باإلضافة إلى التوراة وا

واإلجنيل  كما كان يجيد ثالث عشرة لغة.

>عمل  والده مستشارالألمير يكن  حفيد محمد على باشا  وقد كتب يعقوب
قصيدة مدح فى أحمد يكن أعجب بها جدا ولم يصدق أن فتى فى الثالثة
عشرة من عمره هو الذى كتبها. 
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عبـد النبى نـال أكثر من شهـادة تقدير عـبر رحلته
الــفـــنــيـــة الــطــويـــلــة لـــكــنه ال يـــحب أن يـــذكــر عــدد
ه احلـقـيـقى فـى إشادة الـشـهـادات ألنه يـرى تـكـر
سـرحي بعـروضه حيث إنه يجـد متعته النـقاد وا
احلـقــيــقـيــة فى أى عــمل مـســرحى جــاد يــحـقق له
درجة اإلشـبـاع الـفنى كـمـا يـحلم بـطـفـرة حقـيـقـية
ـا يـعـانيه ـصـرى وتـنـقـذه  سـرح ا تـعـيـد أمـجـاد ا

حاليًا.

يــعــتـبــر عــبــد الــنـبـى فـؤاد نــفــسه مــحــظــوظـا ألنه
تـعــامل مع فـنــانى زمن الـفن اجلــمـيل فــقـد كـانت
بـــدايــته عــام 1969 فى مـــراكــز شـــبـــاب امــبـــابــة
ـــنــعم واجلــيـــزة مع اخملـــرج أمــ بـــكــيـــر وعـــبــد ا
فـضـلـون فى عـرض "يـاما فـى اجلراب" ثـم انتـقل
ــســرح الـقــومى فى قــفــزة هـائــلـة بـعــد ذلك إلى ا
فـوجـد نـفـسـه مع اخملـرج فـهـمى اخلـولى وبـجـوار
عـبـد الـسالم مــحـمـد وتـوفــيق الـدقن فى عـرضه
"كـالـيـجـوال" ثم عـمل بـعـد ذلك الـعـرض مـسـاعـدا
للمخرج عـبد الرحمن الشافعى الذى الحظ فيه

موهبة اإلخـراج فأشركه مساعدًا له فى عروض
داحـ وست احلسن وكفر الغالبة" ثم "عاشق ا
عــــمل مــــســـاعــــدًا لإلخــــراج أيـــضــــا فى الـــقــــطـــاع
اخلــــاص مع الــــســــيـــد راضـى فى عــــرض "حــــالـــة
طــــوارىء" ومع هــــانى مــــطــــاوع فى عــــرض "الـــلى
اخـــــتـــــشـــــوا" ثم مـع عـــــبـــــاس أحـــــمـــــد فى عـــــرض
"الــــبــــؤســـــاء" ثم خــــاض جتـــــربــــة اإلخــــراج وقــــدم
سرح عـروض "بلد السـلطان وكـاليجوال لنـوادى ا
وهــامــلت يـــعــود" واألخــيــرة نــال بــهــا اســتــحــســان

جميع جلان النقاد والتحكيم.
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أمانى السيد أحمد نورهان عبد الله  

ـسرح ـمـثل الـذى رأى نـفـسـه يسـيـر عـلـى خـشـبـة ا عـلى الـسـيـد شـكـبـان هـو ذلك ا
تـفـرج ال يـب مـنهـا لصـغـر سنه وقـصر هـامته بيـنمـا هو مـنـدس ب مـقاعـد ا

وقتذاك.. 
ـمـثل الـذى شـطب بـجـرة خـيـال كـثـيـرين من الـنـجـوم الـذين يـحـتـلـون الـشـاشة هـو ا
أمـامه ووضع بــجـرأة نـفـسه فى أمــاكـنـهم ولـعـب أدوارهم واسـتـمع بـأذنــيه تـصـفـيق
اجلمهور له بيـنما هو جالس مـكانه على الكنـبه أو مضطجعًا فـوق سرير يشاهد

لعب أقصد فى االستوديو! سلسل وكأنه فى ا ا
سـرح فى احلقيقة ال فى اخلـيال فى نهاية بدأ شكبـان الفن وصعد على خـشبة ا
درسى وذلك أثـناء احـتفـاالت آخر الـعام سـرح ا رحـلـة االبتـدائيـة ومن خالل ا ا
الدراسى وبـعدهـا بقـليل جتـرأ وذهب ليـجرب مواهـبه ويقـدم خدمـاته لفـرقة فوة
كن االستـفادة منها واالسـتعانة بها فى وهـبة التى  سرحيـة التى وجدت فيه ا ا
ـسـرحيـة وقـد بـدأ على الـسـيد شـكـبـان يشـارك بـالفـعل فى عـروضـها عـروضهـا ا
تـتالـية ويجـد لنـفسه مكـانًا مـحجوزًا وأدوارًا تـنتظـره ومن العـروض التى شارك ا
فـيـهـا شكـبـان "سـهـرة مع الـكـذب" إخـراج حمـدى بـاشـا و"كـرسى احلـكـومـة" إخراج
حـمــدى بـاشــا و"الـرامــبـة والــدم والـســادة الـرعــاع مع اخملـرج ســمـيــر الـقــريـعى ثم
"تاجـر الـبنـدقـية مع حـسن فـرو وشـارك أيضًـا فى عـروض: "مولـد سـيدى طـناش
وحـلم يـوسف". مع اخملـرج عالء مـطـر ومــؤخـرًا "حـكـايـة حب" مع اخملـرج مـحـمـد
ـعـهـد العـالى لـلـفـنون عـلى ويـتـمـنى علـى السـيـد عـلى شـكبـان أن يـلـتـحق مـجددًا بـا
سرحية ليستكمل فيه مشروع صقل موهبته الذى كان قد بدأه غير أن ظروفه ا
العمـلية واالجـتماعـية حالت دون إتـمامه.. كمـا يحلم بـأن يلمع اسـمه ويوضع على

سارح. أفيشات ا

دعاء حس
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ـسرحى حـيـنـما شـاهـد األسـاتـذة ومـدربـو الـنـشـاط ا
حـمادة اجلـربيـر أدركوا (والـعهـدة على الـراوى) أنهم
أمـام جنم جديد سيـبزغ فى عالم التـمثيل وقالوا له
بـاحلـرف الواحـد (والعـهدة أيـضًا عـلى الراوى): أنت
مــوهــوب جـــدًا يــا حــمـــادة والزم تــشــتـــرك فى فــرقــة
ــســرحــيــة" ولم يــكـذب الــتــمــثــيل بــبــيت ثــقـافــة فــوّه ا
حـمـادة خبـرًا فـأخذ ذيـله فى أسـنانه (كـمـا يقـولون)
ووضـع مـوهـبـتـه الـتى أشـاد بــهـا مـدرســوه فى خـدمـة
ــسـرحـيـة لـقــصـر ثـقـافـة فـوه بــكـفـر الـشـيخ الـفـرقـة ا
لــيـــشــارك مـــعــهــا فـى تــقـــد الــكــثـــيــر مـن الــعــروض

سرحية منها: ا
"كــرسى احلــكـومــة مع اخملــرج أحـمــد بــاشـا" "مــولـد
سـيـدى طــنـاش" لـلـمـخــرج سـمـيـر الـقــريـعى "الـسـادة
ــــطب" الــــرعــــاع وحــــلـم يــــوسـف" مع عالء مـــــطــــر "ا
لــلــمـخــرج إبـراهــيم عــبـد الــكـر "الــســتـائــر" إخـراج
نـســيم الـطــريـنى "غــازيـة" إخــراج عـرفه أبــو شـريف
ومـؤخـرًا شــارك فى "حـكـايــة حب" الـتى عـرضت فى

هرجان اخلتامى. ا
ـسـرح هـو عـشـقه الـوحـيـد حيث حـمـادة يـعتـبـر إن ا
يـفـتــقـر أبـنــاء األقـالـيم لــلـكـثــيـر من وسـائل الــتـرفـيه
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ـسـرح ـشـاركــة فى أنـشـطــة ا لـذلك يــلـجـأون إلـى ا
فـهـو مـتـنـفـسـهـم الـوحـيـد الـذى تـوفـره هـيـئـة قـصـور
ـنـتـشرة فى الـثـقـافة مـن خالل بـيوتـهـا وقـصـورهـا ا
ربوع مـصر لـذلك يشـعر اجلـربيـر أن بيـت الثـقافة
ـهـرجـانـات الـتى هـو بــيـته احلـقـيـقى وهـو سـعــيـد بـا
ـبـدعى تــقـيــمـهـا الــهـيــئـة ألنـهــا تـتــيح فـرصًــا جـيــدة 
األقــــالـــيـم ألن يـــقــــدمــــوا مـــواهــــبــــهم ويــــصــــقـــلــــوهـــا

ويتنافسوا فيما بينهم.

ـــثل ســـعــودى بـــدأ مــشـــواره فى الـــفن بــتـــقــد بـــســام الـــدخــيل 
اسكتشـات خالل البرنامج الـتليفـزيونى "معكم وإلـيكم" كما شارك
ـشـاركة فى فيـه بالـتـمـثـيل أيـضًـا وهو مـا شـجـعه بـعـد ذلك عـلى ا
ـسرحـية والـصعـود عـلى اخلشـبة وقـد شارك فى بـداية األعـمال ا
مشواره فى عـدد من العروض مـنها "رايح مـهزوم" تألـيف إبراهيم
نطقة الشرقية ثم انتقل إلى سرحية با جبر وقد عرضت هذه ا
الـريـاض ليـشـارك فى عـرضى "عـليـة الـقـوم" تألـيف مـاجـد العـبـيد
وإخـراج أمـيـر شـاكـر "و "أكـيـله" وهـو عـرض لألطـفال مـن إخراجه
وتأليف باسم الهاللى كـما شارك فى عرض "الرقص مع الطيور"
هـرجان التـجريبى فى دورته قـبل األخيرة وهو الذى شـارك فى ا
وقد أدى بـسام عددًا من األدوار فـى هذا العـرض فبـاإلضافة إلى
ـثالً فــقــد عـمـل مـســاعـدًا لـإلخـراج والــديــكـور بــسـام مـشــاركـتـه 
هـرجان الـسعودى شارك أيضًـا فى عدة مـهرجـانات أخـرى منهـا ا

الرابع ومهرجان األردن.
سرح لهـذا جتده يقوم وهو يهـوى لعب أكثر من دور عـلى خشبـة ا
ال احلالل" بـتصـميم الـديـكور لـعدد من الـعـروض ومنـها عـرض "ا
كـمــا يـهــوى إلى جـانب إخــراج بـعض الــعـروض أن يــعـمل مــسـاعـدًا
لإلخــــراج فـى عــــروض أخــــرى مــــثل عـــــرض "كــــاش مــــا كــــاش" مع

اجد العبيد. اخملرج محمد خلف والتأليف 
ــسـلــسل الــتــلـيــفــزيـونى "37 درجــة مـئــويـة" مع بــسـام شــارك فى ا

اخملرج سمير عارف 
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سرحى الشاب > اخملرج ا
محمد مرسى يجرى

حاليا بروفات مسرحية
" "حفلة للمجان

للمؤلف خالد الصاوى
قرر عرضها 29 وا

أغسطس اجلارى على
خشبة مسرح مركز إبداع
سرحية اإلسكندرية ا
إنتاج فرقة إسكندرية
ستقلة وبطولة عدد ا

من طالب اجلامعة هواة
التمثيل.

ــيـة أصــدر الــدكـتــور ســامح مــهــران رئــيس أكــاد
ـنعم مـبارك الـفنـون قرارًا بـتعـي الـدكـتور عـبد ا
ــسـرحـيـة خـلــفًـا لـلـدكـتـور ـعــهـد الـفـنـون ا عـمـيـدًا 
حـسـن عـطــيـة الــذى أحـيل إلـى الـتــقـاعــد لـبــلـوغه

السن القانونى للمعاش.
فى سيـاق مـتصل أصـدر د. مـهران قـرارًا بـتعـي
الــدكـتـور عــبـد الــنـاصـر اجلــمـيل وكــيالً لـلـمــعـهـد
وتــعــيــ الـــدكــتــور حـــسن عــطــيـــة رئــيــسًـــا لــقــسم
الــدرامـا والـنـقـد والــدكـتـورة نـبـيـلــة حـسن رئـيـسًـا
لـقـسم الـتمـثـيل إلى جـانب عـمـلهـا رئـيـسًا لـلـمـركز

القومى للطفل.
ـنــعم مـبـارك الـعــمـيـد اجلـديـد لــلـمـعـهـد د. عـبـد ا
ــســرحــيـــة حــصل عــلى درجــة الــعــالى لـــلــفــنــون ا
الدكـتوراه من االحتـاد السـوفيتـى ونال عددًا من
اجلــــــوائـــــــز احملــــــلــــــيــــــة والـــــــدولــــــيــــــة فـى مــــــجــــــال
الـســيـنـوغـرافـيـا كــان آخـرهـا اجلـائـزة األولى فى

مــهـرجــان "الـقــومـيــات" بــالـهــيـئــة الــعـامــة لـقــصـور
سرحى "أوبريت الثقافة عن ديـكورات العرض ا
شـهرزاد" لقوميـة الشرقية من إخـراج أحمد عبد

اجلليل.
بينـما حصل د. عـبد النـاصر اجلمـيل على درجة
الــدكــتــوراه من أســبــانــيــا وأقـام هــنــاك أكــثــر من
مـــعـــرض لــلـــفن الـــتـــشــكـــيـــلى وحـــصل عـــلى عــدة
جـــوائــز كـــمــا قـــدم كــســـيــنـــوغــرافـى الــعـــديــد من
ــســرحــيــة بـــالــبــيت الــفـــنى والــثــقــافــة الــعـــروض ا
ـهـرجـانـات اجلـمـاهـيـريـة وشــارك فى عـدد من ا
ــســرحــيــة بــالــكــويت والــســعــوديــة ودوالً عــربــيــة ا

أخرى.

د. عبدالناصر اجلميل د. سامح مهران
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 طه حس

 محمد كشيك 

أربـعــة عـروض مــسـرحــيـة من إنــتـاج الــفـرق الــتى حـصــلت عـلـى جـوائـز
ـهـا فى ــاضى يـعـاد تـقـد ومـراكـز مـتـقـدمــة فى مـهـرجـان اجلـمـعـيـات ا
إطـار الـنـشـاط الـرمـضانـى إلدارة اجلمـعـيـات الـثـقـافـية بـالـهـيـئـة الـعـامة

لقصور الثقافة.
الشاعر محمد كـشيك مدير عام إدارة اجلمعيات قال لـ "مسرحنا" إن
الـعـروض األربـعـة سـتـقـدم ضـمن بـرنـامج تـتـعـاون خالله اإلدارة مع ١٩

جمعية أهلية أدبية وثقافية.
وأضــاف: تـقـيم اإلدارة أيــضًـا نـدوات بــجـمـعـيــة ثـقـافــة الـسالم الـهالل
األحـمر مـركز شبـاب مديـنة نصـر جمـعية اخلـدمات األدبـية والفـنية
رابـطـة األدب احلـديـث جـمـعـيـة أبــنـاء الـسـجــيـنـات وقـصـر ثــقـافـة كـفـر

شكر.
وفى إطـــار بــرنـــامــجـــهـــا الــرمـــضـــانى أيــضًـــا تـــنــظـم اإلدارة نــدوات عن

مسحراتى فؤاد حداد التصوف فى شعر محمود حسن إسماعيل.

د. محمد زعيمة

 هبة طنطاوى

محمد  رضا

محمد جمال الدين فؤاد حداد
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ــــكــــشـــوف ـــســــرح ا عــــلى خــــشـــبــــتـي ا
والـــصــــغــــيـــر بــــدار األوبــــرا وفى إطـــار
بــــرنـــامـــجـــهــــا الـــرمـــضــــانى تـــقـــدم دار
ــولـويــة" يـوم األوبــرا عـرضًــا لـفــرقـة "ا
٢١ رمـضـان كـمـا تــقـدم لـيـالى ثـقـافـيـة
عـربية بالـتعاون مع سفـارات فلسط

غرب. والعراق والسودان وا
فـى إطـار الـبـرنــامج نـفـسـه يـتم تـقـد
حـفالت غنائـية للنـجوم مدحت صالح
وعلى احلـجار ومـحمـد منـير حفالت
مــوســـيــقـــيـــة لــفـــتــحـى سالمــة ويـــاســر

معوض ونسمة عبد العزيز.

¬MhQ â©∏W ..ΩÉeEG ΩÓ°SEG
سرحى "واحد طلعت روحه" مع فرقة اخملرج إسالم إمام بدأ بروفات العرض ا

ستقلة ليقدمها خالل أغسطس احلالى على ساقية الصاوى. "كيوبيد" ا
ـســرحـيــة الـتـى كـتــبـهــا رائـد لــطـفـى تـنــاقش فى إطــار كـومــيـدى مــجـمــوعـة من ا

االنفعاالت النفسية وتنتجها الفرقة.. ذاتيًا..
يــلـعـب أدوار الـبــطــولــة يــاســمـ ســمــيــر ســارة سـامـى مــحـمــد مــحــيى مــحــمـد

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

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

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

السودان. 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

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

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

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعـــود شـــومــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا

د. مـــحــمـــد زعـــيــمه  
 رئـــــــــــــــيـس قـــــــــــــــســم األخـــــــــــــــبــــــــــــــار:

رئيس قسم التحقيقات :

إبـراهــيم احلـســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمـود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــلــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عـبـدالـغـفـور
جـــــواد الــــبـــــابــــلى 

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــيـــــــد يـــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامــــة يـــــاســــ 
مـــحــمـــد مــصـــطــفى
ســـــيــــــد عـــــطــــــيـــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

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

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً
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سرحي جريدة كل ا

17من  أغسطس2009

> وُلد يعقوب صنوع فى  15 أبريل 1839 من أبوين يهودي  وقد أتيح ليعقوب أن
وقد مات لوالديه أربعة أطفال بعد فترة قصيرة من يطّلع على مختلف الثقافات
والدتهم  وعندما حملت به أمه نصحتها صديقة لها بالذهاب إلى شيخ مسجد
الشعرانى ليدعو لها الله أن يحفظ جنينها فبشرها بأن الله سيحفظه.

17من  أغسطس2009 العدد 110
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 العدد 110

 حمام رومانى ..
احلركة
سرحية ا
حتكمها 
الضرورة ال
الفذلكة

صـ 9

وتى   حتول ا
جملرد صور 

فى «فيفا ماما »
 صـ 10 -11

غلق وهدم الصروح
سرحية نهج أوروبى ا

جديد !! صـ23

سرح  قضايا ا
األفريقى على مائدة
احلوار فى مهرجان

اجلزائر الدولى صـ25

 اخملرج إبراهيم الشيخ:
كنهم إنقاذ ستقلون  ا

البيت الفنى للمسرح صـ7

محمد وضياء.. جتربة
مختلفة حتلم بتقد عمل

عن التوك توك صـ6

صورة الغالف

 العانس.. أداء تمثيلى
شجى حلنان سليمان
وإحكام على مالمح
الشخصية صـ13

من سيرة
سرحى الرائد  ورحلة ا
 يعقوب صنوع

مختارات العدد 

 سوسيولوجيا
سرح والبحث ا
فى عالقة
ؤلف النص با

صـ22

Vorobiev, Max
im Russian,
1787-1855

لوحات العدد

 إن أوبـريـت شـهـرزاد  قـد وقع
فى مــنـطــقـة بــيــنـيــة أخـرى
تــنـــشئ مــســـافــة داللـــيــة أو
مـنطقـة ملتـبسة نـاجمة عن
ـرجـعـيـة لـلـمادة الـوظـيـفـة ا
األســـــطــــــوريــــــة وهى األداء
ـرتـبط بشـخصـية الـتراثى ا
شــهــرزاد كــمـا فـى ألف لــيــلـة
ولـيــلـة والـراســخـة فى ذاكـرة
ـرتبـطة بـالـبطـلة ـتفـرج وا ا
الـــبــارعـــة فى حـــبك الـــقص
ونـسج احلــكـايــات اخلـيــالـيـة
والـتى تـعطى لـلـسـلطـة بـعدًا
أســـطـــوريًــا. وأداء األوبـــريت
الـذى جـعلـهـا تـرتبط بـفـكرة
الـــــغـــــوايـــــة والـــــتـى أعـــــطت
لـلسـلـطة بـعدًا آخـر مـرتبـطًا

رأة وأنوثتها. بجمال ا
اقرأ صـ14

 التراجيديا
تساعد الناس
على تطهير
نفوسهم من
شاعر ا

كبوتة صـ 26 ا

 وهج العشق
يصل باخملرج
إلى شاطئ

األمان 
رغم بداية
كاتب النص

صـ 12

عزاء واجب
أسرة جريدة "مسرحنا"
زيد من األسى تنعى 
الفنان عبد الرحمن صبح
أحد رواد احلركة
سرحية بالدقهلية ا
وأحد مؤسسى فرقة
سرحية نصورة ا ا
وتقدم ألهله ومحبيه
خالص العزاء

 يسرى حسان

مجرد        
          بروفة

ysry_hassan@yahoo.com

الله.
ـستـقلة أما قـولك بأننـا اتهـمنـا الفرق ا
بـــحــــصـــولـــهــــا عـــلى دعـم من جـــهـــات
مشبـوهة.. فـهو االفتـراء بعـينه.. مـعلوم
ــاذا تــكــتـب هــذا الــكالم الــكــاذب.. ولن
أقـول لك سـوى (إذا دعـتك قـدرتك عـلى

ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك).
متى يا صديقى قـلنا مثل هذا الكالم?
احتــداك أن تـثــبــته.. انــتـقــدنــا يـا أخى
كيـفـما شـئت ولـكن باحلق ال بـالـباطل..
وال تـــكــــذب أرجــــوك حـــتـى ال تـــفــــقـــد
احــتـرامك لــنـفـسك. قـل رأيك صـراحـة
فــيــمــا نــنــشــره.. لــكن ال تــدع خــيــالك
يخـترع أشـياء ال عـالقة لـها بـالواقع وال

تدعى علينا ما لم نقله وما لم نفعله.
الـكذب حـرام يـا صـديـقى الـعـزيز.. ومن
يـكـذب تـعــرف أنه سـيـدخل الـنـار.. وأنت
تكـفيك نـار "مسـرحنـا" التى تـعذبك كل
أســبــوع.. مع أنـهــا يــجب أن تــكــون بـردًا
وسالمًــا عــلــيـك.. لـكــنـك غــاوى تــعـذب
نـفـسك.. ولن نـكون أرحم مـنك عـليك..
استـمـر إذن فى تعـذيـبهـا ولـله األمر من

قبل ومن بعد.

ـسـرحـيـة أيـنـمـا الـتى تـتـابع الــعـروض ا
كانت وكيف كانت?

ــحــبــة مع كــيف وهى الــتى تـــتــعــامل 
جـمـيع الـتـيـارات وتـنـشر لـلـجـمـيع عـلى
اخـــتالف تــوجـــهــاتــهـم وانــتــمـــاءاتــهم?
وحتــــتـــفى بـــكـل جتـــربـــة جـــديـــدة وكل

مسرحى جديد وتفرد له صفحاتها..
نـــعم أحــيــانًـــا مــا تــكــون هـــنــاك بــعض
احلـدة.. ال بــأس لــكــنــهــا حـدة احملب ال
حـــدة الــكــاره.. إذا كــنـت تــريــد أن تــدين
"مـسرحـنـا" من هذه الـزاوية فـابحث لك
عن تهمة أخرى.. مستعد - بينى وبينك
- أن أوجـهـك إلى عــشــرات الـتــهم الــتى
ــكـــنك الــكـــتــابـــة عــنـــهــا: أقـــلــهــا أن
"مـسـرحـنًـا" بـعـد أن قدمـت هذا اجلـيش
من الـنـقـاد اجلـدد وضـعت سـدنـة الـنـقد
ــزمـــنــ فى مـــأزق شــديــد ــســـرحى ا ا
وكـشفـت عن ضحـالتـهم وخوائـهم.. هذه
تهمـة كافيـة لذبح مـسرحـنا.. اذبحـها يا

أخى من هنا إن شئت..
ـسرحي جميعًا لم يحدث أن وصفنا "ا
بــأنـــهم فــئــران يــا صــديــقى.. وإذا كــنت
صـادقًـا فيـمـا تـقـول فـاثبـت ذلك أكرمك

والذين سيذكرهم التاريخ بكل سوء.
من فــــضـــلك ال تــــســـألــــنى مـن يـــكـــون
صديقى العـزيز هذا.. أنا اآلن فى أفضل
حـاالتى النفـسيـة وخالى الطـيب حاضر
وال أريد أن أجرح أحدًا.. كل ما فى األمر
أننى أريد اخلير لهذا الصديق وأريده أن
يــلــحق نــفـسـه حـتـى ال يـفــســد تــمــامًـا
وساعـتهـا لن تنـفع مـعه أية نـصائح ولن
يـرجى مـنه شــفـاء.. فـاحلـقــد مـدمـر يـا
أخى ثم إننـا نتقـابل باألحضـان.. فكيف
تــفـعـلــهـا? نـعم فــعـلـهـا غــيـرك ومـازالت
األحـضــان مـسـتـمــرة لـكـنى لــست آسـفًـا
ـا فـيه.. أمـا عـلـيـهم فـكل إنــاء يـنـضح 
أنت فـمعـدنك طيب والـله.. فاصـبر على
مــا ابــتـالك به ربك وفــرجه قــريب بــإذن

الله.
ـسـرحـيـ جـمـيـعًـا "مـسـرحـنـا" تـصف ا
بأنـهم فـئـران.. كيف يـا صـديقى الـعـزيز
ـسرحيـة بعد وهى التى أضـاءت احلياة ا
إظالم طويل?!.. كيف وهى التى احتفت
بـالــنـقــاد اجلـدد وقــدمت مـنــهم أربـعـ
ناقدًا دفعة واحدة بعد أن كانت كل أبواب
الـنشـر مغـلقـة فى وجوهـهم?! كيف وهى

تخصص وقال صـديقى العـزيز الناقـد ا
إن "مـسرحـنـا" حتـولت إلى نـشـرة لـلسب
ـسـرحـي جـمـيـعًا - والـقذف ووصـفت ا
الحظ جـمـيـعًا - بـأنـهم فـئـران واتـهمت
ـستـقلـة بأنـها حتـصل على دعم الفرق ا

من جهات مشبوهة.
صـديــقى الـعــزيـز مــحـبط.. أدعــو الـله
القـادر على كل شىء أن يـتواله بـرحمته
زمن ويـفك كربـته ويزيل عـنه إحبـاطه ا
لـيعـود إلـينـا من جـديد مـناضـالً ونزيـهًا
ـتـلــكًـا ألدواته الـنـقـديــة الـتى أكـلـهـا و
تـلكًـا أيضًـا للـغة سـليـمة ال الصـدأ.. و
أخـطـاء فــيـهـا حـتى يـســتـطـيع تـوصـيل
رؤيته بشـكل جيد وال يصب عـليه القراء

لعناتهم.
األهم من كـل ذلك أن يـــكـــون صــديـــقى
ــعـــروف عــنه الـــشــرف الـــعــزيـــز وهـــو ا
والـنضـال والـنزاهـة صـادقًا فـيمـا يـكتب
وال يدعى علينا ما ليس فينا.. أرجوه أن
يفـعل ذلك حـتى ال يفـقـد مصـداقـيته..
ويــفــقـد بــالــتــالى احــتــرامه لــنــفـسه
فمازلت أرى فـيه شخصًا جـيدًا وصعبان
ــفــسـدون فى األرض عـلـىّ أن يـفــســده ا
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ان بهـذا القانون العلمى كمن يفتقد اإل
يــقف فى وجه حــركــة الــتــاريخ مــثل قــشـة
ضعـيـفة فـى تصـديـها لـغـضبـة شالل ثـائر
وســـعـــادتى كـــبــيـــرة أن تـــتـــجـــاور أقالمـــنــا
لتـخـتـلف وتتـفق وتـتـحـاور من أجل صالح
حركة مـسرحـية مـستنـيرة ومن أجل وطن
نعشق فـيه التـراب وماء الـنيل   حـتى بعد
توحشة   دون تلوثه بنفـايات الرأسمالـية ا
أن نـغمـض أعيـنـنـا عن األخـطـاء الـبـشـرية
ـاناً مـنـا بأنه التى تـسىء له وإلـيه ولـنا إ
ال تــقــدم بــغــيـــر الــنــقــد والــنــقــد الــذاتى
ـوضوعـيـة هم أحرص فالـذين يـنـتقـدون 

الناس على حب هذا البلد العظيم.

قال فى العدد رقم ٤٨  نشر هذا ا

ـة لـلـكـتـابـة األسـبـوعـية تـلـقـيت دعـوة كـر
عــلى صــفــحــات الـــصــحــيــفــة من أبــنــائى
وأصدقـائى مـحـمـد زعيـمه وعـادل حـسان
وإبــراهـــيم احلـــســيـــنى أعـــضــاء مـــجــلس
التـحـرير ومن قـبل الـشاعـر يـسرى حـسان
رئـيس الـتـحـريـر ولم يـكن هـذا إال تـأكـيـداً
علـى قيـمـة الـوفاء الـطـيـبـة التى أصـبـحـنا
رء صاحبه نفتـقدها فى عالـم يقتل فيـه ا
لـلــحــصـول عــلى لـقــمـة خــبــز   فى الـوقت
الذى يتـبوأ فيه الـفشلـة والفسـدة مقدرات
ـثـابة تـأكـيـد عـلى توجه األمور   كـمـا أنه 
ــصـداقـيـة الـصـحــيـفـة   الـذى حــقق لـهـا ا
فـى فــــتح مــــنـــــافــــذهــــا لــــكـل الــــتــــيــــارات
واالجتـاهــات الــنـقــديــة فى واقع مــسـرحى

ثقافى شديد التعقيد 
إنه لـيسـعـدنى أن أنـضم إلى كـتـيبـة الـنـقاد
ــتــمـــيــزين من أبـــنــائى زمــيالً والــكــتـــاب ا
وصـديـقــاً لـهم   كـمــا كـنـا ونــحن فى قـاعـة
ـانى بحركة التاريخ الدرس وخارجها   فإ
ان عمـيق ال يهتز وال يتزعزع وجدليته إ
إذ أنه علم الـقـوان الـعامـة لـلحـركة ومن

فى وقت قـــصــيـــر اســتـــطــاعـت صــحـــيــفــة
مسـرحـنا أن حتـقق قـبوالً كـبـيراً فى جـسد
مصـر وأطـرافه وفى أجـزاء كثـيـرة من هذا
ــتـنــامى األطــراف ومن الــوطن الــعــربى ا
ؤكد أن الدماء البكر والتى تسيل ساخنة ا
من أقالم اجليل اجلـديد الـذى يسعى إلى
أن يتبـوأ مكـانته النـقديـة اليوم فى واقـعنا
ــسـرحـى قـد لــعــبت دوراً كــبــيــراً فى هـذا ا
صـداقـية الـتى اسـتـطاعت القـبـول وهـذه ا

الصحيفة أن حتققهما 
لـقــد كــانت ســعـادتى ال تــوصف أن أتــعـرف
عــلى غـــالــبــيــة مـن يــســطــرون كـــلــمــاتــهم
الطموحة على صفحات الصحيفة وكانوا
يــومــاً فى مـــطــلع شــبــابـــهم داخل قــاعــات
الـدرس يـحلـمـون بـالـتـحـقق من أجل واقع
أفضل وأجـمل وهـا نـحن نـعود إلى الـلـقـيا
أصـدقـاءً فى جتـاور نـحـمل هـمـومـاً واحـدة
من أجل وطن يــزدهــر ويــتــطــور بــالــعــمل
وبالـنـقـد والـنـقد الـذاتى لـيـتـحـقق احللم
الــذى كــان يـومــاً حــبــيس هــذا الــصــنـدوق
الصغيـر الذى حتمله األكـتاف حائرة; وقد

áÁôc IƒYO

 بعد النجاح الذى حققته

  بـعد الـنـجاح الـذى حـقـقته مـجـلة
(الثقافـة اجلديدة) برئاسة حترير
الـزميل طارق الـطاهـر قرر الـفنان
فــاروق حــســـنى وزيــر الـــثــقــافــة أن
تتولى اجمللة التى تصدر عن هيئة
قــصـور الــثـقــافــة تـنــظـيم مــسـابــقـة
أدبـيـة يـبــلغ مـجـمــوع جـوائـزهـا ٤٨

ألف جنيه.
ـــســابـــقـــة ســتـــكــون فى مـــجــاالت ا
الـروايـة الـقـصـة الــقـصـيـرة شـعـر
الفـصحى شـعـر العـاميـة على أن
يحصل الـفائز األول فى كل مجال
عــلى ٧ أالف جــنــيه والــثــانى عــلى

خمسة أالف.
فـــــــاروق حــــــــســـــــنى أكـــــــد أن هـــــــذه
ـسابقـة تأتى إسـهامًا وهـدية منه ا
لــدعـم مــجــلـــة الــثـــقــافـــة اجلــديــدة
ـــــسه خـالل الـــــشـــــهـــــور ـــــا  وذلـك 
اضـية من تـطويـر جعـلهـا محط ا
ـثقف مشيراً إلى أن ثقة ودعم ا
مـيـزانيـة اجلـوائـز ومـكـافـآت جلان
الــتـــحـــكـــيم ســـيـــتـــوالهـــا صـــنــدوق

التنمية الثقافية.
من جـانـبه عـبـر د. أحمـد مـجـاهد
رئـيس هــيـئــة قــصـور الــثـقــافـة عن
سابقة التى سيتم سعادته بهـذه ا
تــوزيـع جــوائـــزهـــا فى احـــتـــفـــالـــيــة
ناسبة مرور خالل يناير القادم 
عـام عــلى تـطــويـر اجملــلـة مــشـيـرًا

إلى أن هناك أفكاًرا أخرى تدرس
حالـيًا بـالتـنسـيق مع الزمـيل طارق
الــطـاهـر رئـيس حتــريـر اجملـلـة من
أجـل أن حتــــقق اجملــــلـــة انــــتــــشـــاًرا

أوسع.
وقــال الــكــاتـب الــصــحــفى الــزمــيل
طـارق الــطـاهـر إنه سـيـتم اإلعالن
عن الشروط التفـصيلية للمسابقة
فى عـــدد ســبــتـــمــبـــر من الــثـــقــافــة
اجلــــديــــدة مــــتـــــوقــــعــــًا أن تــــســــفــــر
سابقـة عن اكتشـاف وجوه أدبية ا

جديدة سوف تتبناها اجمللة.  
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عكـف مجـلس الـتحـريـر طوال شـهـر كامل
قاالت التى نشـرتـها مسرحنا على قـراءة ا
بأقـالم كتـاب ونقـاد كبار عـلى مـدى عام
أشادوا فـيها بتجربة اجلريدة كأول جريدة

من نوعها فى تاريخ الصحافة العربية.
ــقــال الـذى وقــد اســتـقــر الــرأى عــلى أن ا
ى كتـبه د. أحمـد سخسـوخ النـاقد األكاد
ــعـهـد الـعـالى واسـتـاذ الــدرامـا والـنـقـد بـا
ــســرحــيــة والــعــمــيــد األســبق لــلــفــنــون ا
ــة» لـــلــمـــعـــهــد حتت عـــنـــوان «دعــوة كـــر
ـنـشـور بـالعـدد ٤٨ وفـيه يـشـيد بـتـجـربة وا
«مــســرحــنـا» هــو أفــضل مــا كــتب فـى هـذا
الـــشـــأن بـــاإلضـــافــة إلـى مـــقــال الـــكـــاتب

التونسى الكبير عز الدين مدنى.
واحتـفاء  بـدخول اجلـريدة عـامهـا الثالث
ـــقــال الـــقــيـم لـ د. أحــمــد نــعـــيــد نـــشــر ا
ـــســـاحــة ســـخـــســوخ الـــذى اخـــتـــرنـــا له ا
اخملصـصة لرئـيس التحريـر نظراً لـقيمته

وأهميته وتاريخيته.
ـدنـى فى االعـداد  وســوف نــنـشــر مــقــال ا

القادمة.
صـ31 مجرد بروفة 
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