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مجرد بروفة

< يسرى حسان
بــور وجنـيـب سـرور.. و"سُـك عـلى الــصــ

الباقى".
ســــتـــفــــهم مـن كالمى أنــــنى ال أقــــدر هـــذا
ــســرح الــسـتــيــنى حـق قـدره.. أنـت حـر ا
افهم كـمـا يحـلـو لك.. لكـنى سـأسوق مـثاالً
واحــداً يـــؤكــد لــســـعــادتك مــدى مـــحــبــتى
وإعـجـابى  وإســتـفـادتى من هـذا الـعـصـر;
وهو تـلك السـلـسلـة التـى كانت تـصدر عن
وزارة الــثـقــافـة واإلرشــاد الــقـومى- الحظ
ـية القـومى- وهى سـلسـلة مـسـرحيـات عا
ـتوحـشة" جلـان آنوى التى قـرأنا فـيهـا "ا
و"الـلـيلـة نـرجتل الـتـمـثـيل" لـبـيـرانـديـلـلو
واالستثـناء والقاعدة لـبريخت ورمولوس
الـعــظــيم لــدوريــنـمــات و"قــطــة عــلى نـار"
ـوليـير.. لتـنيـسى وليـامز و"عـدو البـشر" 
و"مـركب بال صـيـاد" أللـيـخـانـدرو كـاسـونـا
بترجـمتهـا اجلمـيلة لـلدكـتور محـمود على
ـا ال يــتـسـع اجملـال هــنـا مــكى وغـيــرهــا 

لذكره.. أين مثل هذه السلسلة اآلن?

الـتى يـتـعمـدون بـثهـا عـنـد مطـلع الـفـجر
واحلـق أنه كـــــان عــــصـــــراً ذهـــــبـــــيــــاً إذا
وضــعــنــاه فى ســيــاقه وتــعــامــلــنــا مــعه
ـعطيـات عصـرنا هـذا فقد ـعطـياته ال 
"تــغــيــرت الــبالد ومن عــلــيــهـا" عــلى رأى
زميلنا الشاعـر الستينى "فتحى فرغلى"..
ـسـرح الـذى ازدهر فى فـمن الظـلم لـهـذا ا
حلــظـة فــارقــة من تــاريـخــنــا وفى ظل هم
قــومى عــام الــتـفّ حــوله اجلــمــيع وكــان
ار بــدعـــون فى إطــ انــوه يـــ نـــ تــابه وفـــ كـــ
نـة من الـظلم لـحظـتـهم الـراهـ وعـيـهم بـ
عـن هــذه اً  نـــزوعـــ عـــامل مـــعـه مــ تـــ أن نـــ
ا أنه من الـظلم أن ً كـمـ ا امـ لـحظـة تـمـ الـ
يــات شــوقى نــســخــر مــثالً مـن مــســرحــ
الشعرية ونعتـبرها مجرد مجموعة من
نـــاة الـــتى لم تـــعــرف غــ ـــ ائــد ا قـــصـــ الــ
.. ويـكفـى الرجل ً ا قـ ا طـريـ ا إلـيهـ الـدرامـ
بـرع لـون الــذى لم يــ أنـه أسس لـهــذا الــ
بــــد عـــــده ســـــوى صالح عـــــ فـــــيه مـن بــــ
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نـاسبـة "مـركب بال صيـاد" أذكـر عنـدما و
اشـتـريـتـهـا من "سـور األزبـكـيـة" أيـام كـان
سوراً بحق أننى وجدت بها دعوة موقّعة
من الــفــنـــان الــراحل حــمـــدى غــيث مــديــر
ى ذكـر بــهـا: يـصـرح حلـامل ــسـرح الـعـا ا
هذه الـبطاقة بـاحلصول على أربـعة مقاعد
ى بتخفيض سرح العا شاهدة عروض ا

 50%خالل موسم 1966-1965.

اذا  ; .. لكنه طرح سؤاالً  تقليد جميل فعالً
لم يـــســـتـــفـــد صـــاحب الـــكـــتـــاب مـن هــذه
سرح الدعوة?.. هل كان مـا يقدم فى هذا ا
سـيــئــاً إلى الــدرجــة الـتـى جتـعل مــهــتــمـاً
ـثل هـذه الـدعوة?.. أم سـرح يـضـحى  بـا
ـــلك الـ 50%األخـــرى الـــتى أنه لم يـــكن 
ــشـاهـدة أحـد عـروض مـسـرح سـيـدفـعـهـا 
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العصر الذهبى..!!
ا بـفعل "النوسـتاجليا" يتـباكى البعض ر
عـلى مـسـرح الـستـيـنـيـات وكلـمـا شـاهدوا
عـــرضـــاً لـــواحـــد من الـــشـــبـــاب اجملـــددين
"مـصـمصـوا" شفـاههم وتـساءلـوا: أين هذا

من مسرح الستينيات?!
ــســرح فــقـد عن نــفــسى لم أحلق بــهــذا ا
ولــدت ســـنــة  1963 وكـــان من الـــصــعب
وقـتـهـا أن أغافـل السـيـدة والـدتى وأذهب
ـربـوطـة ولـيس بـالـهاء خـلـسـة - بـالـتاء ا
ـسرح - إلى كـمـا يـكـتبـهـا عـمـيد "كـلـيـة" ا
ـســرحى خـاصـة أنـنى من دور الـعـرض ا
مــوالــيـد يــنــايــر أى ولــدت فـى الــشــتـاء
وكانت شبرا- رعاها الله- فى ذلك الوقت
"وحــلــة" بــسـبـب األمـطــار الــغــزيــرة الـتى
منعت واحداً مثلى مازال يحبو من تنفيذ
ـنـزل.. ورغم ذلك أى خـطــة لـلـهـروب مـن ا
من عــروض مــسـرح فــقـد شــاهــدت عــدداً 
لـقـون ا يـطـ نـيـات الـذهـبى - كــمـ يـ تــ الـسـ
الــتـلـيــفـزيـون لـيه - فـى بـعض بـرامج  عـ

كوادر مسرح اجلرن.. فى «الورشة»

صرى «محمد صبرى» اللوحة للفنان ا

القاسمى يتبرع
ليون يورو
ية للمسرح للهيئة العا

سرحية..دِشّ وتليفزيون ودفتر!! إجنازات عميد الفنون ا

حوار استثنائى
 مع فاروق عبد القادر
مهرجان
مسرحى كويتى يذهب
إلى اجلمهور اليوم
فنانو سوريا:
الرقابة فى بالدنا
تصادر النصوص الرديئة
"الطاغية"
نص مسرحى لإلجنليزى
جيفرى تريس

مشاريع جديدة 
بفرقة الغد 

 الفـنـان يـاسـر جالل "مـديـر فرقـة الـغـد" بـدأ هذا
األســبــوع فى وضع الــتـــصــور الــنــهــائى خلــطــة
ــوسم الــقـــادم من خالل عــقــد مــســرحه خـالل ا
ــشـاريع لـقــاءات مع اخملـرجــ الــذين تـقــدمـوا 
ـنـاقـشـة تـصـوراتـهم ـهـا بـالـفـرقـة  جـديـدة لـتـقـد
ورؤاهم الفنية ومدى مالءمتهـا وفلسفة فرقة الغد
الـتى  يـشــهـد مـســرحـهـا حــالـيـاً تــقـد الـعـرض
سـرحى «قـصـة حب» لـنـظـام حـكمـت من إعداد ا
وإخراج د. هـانى مـطاوع وبـطـولة د. سـامي عـبد
ن الـشــيـوى مـعــتـز الــسـويـفى  احلـلـيـم  د. أ

ان إمام  حمدى أبو العال. إ

< عزت زين 

كـوادر مــشــروع مـســرح اجلـرن يــدخــلـون فـى نـهــايــة أكـتــوبـر
اجلـارى "ورشـة" تـدريب تـهـدف لتـعـمـيق الـتـخـصـصـات الـفـنـية
والـثـقـافـيـة وتـفـعـيل عالقـتــهـا بـالـثـقـافـة الـشـعـبـيـة إضـافـة إلى
الـتعرف على األسالـيب العلميـة لتنميـة اإلبداع وتبادل اخلبرات

اخلاصة فى مجال العمل مع الطفل وبلورة إبداعات القرية.
ـركـزية لـلـتدريـب وإعداد الـقادة الـورشة الـتى تـقيـمـها اإلدارة ا
ـشروع مـسرح بـرئاسـة عزة عـبـد احلفـيظ  تتـمـيز بـارتبـاطـها 
اجلـرن الذى تـضـطـلع به مجـمـوعة مـن مخـرجى الـهيـئـة "فوزى
فـوزى رشدى إبراهـيم عبد الـعزيز مـحمود عـزت زين سمير
الـــعـــدل" فى حـــ يـــتـــولـى اإلشـــراف الــفـــنـى اخملـــرج أحـــمــد
ـشــروع - إلقـامـة نـشـاط إسـمـاعــيل ويـسـعـيــان - الـورشـة وا
ـواهب الـفـنـيـة والـقـدرات ثـقـافى وفـني دائم بـالـقـريـة وتـنـمـيـة ا

اإلبداعية فضالً عن تنمية أساليب العمل اجلماعى.
وفى الـورشة يتـناول د. عبـد احلمـيد حواس الـثقافـة الشعـبية
بـالقريـة من حيث مـكوناتـها ومـظاهرهـا اإلبداعـية وتوجـهها إلى
صـغـار الــسن فـيــمـا يـتــنـاول الــدكـتـور مــحـمــد عـمـران أسس
ـدرب شـرفـ وا ـوسـيـقى الـشعـبـيـة من قـبل ا الـتـعامل مع ا
صـمم سمـير جـابر عن تـصنـيف األلعـاب الشـعبـية ويـتحـدث ا

والـدكتور سميح شعالن عن حـكايات القرية والـشاعر مسعود
وال القصصى. شومان عن ا

وضـوع من زوايا مـتعددة ويـتنـاول أساتذة وفـنانـو التـشكـيل ا
فـالـفـنـان ســعـيـد أبـو ريـة يـتــنـاول تـوظـيف خـامــات الـبـيـئـة فى
األشـغال الفنية والـفنان عبد الوهاب عـبد احملسن يتحدث عن
حتـويل العناصر البيئية إلى أعـمال فنية والفنان هانى هجرس
عن جتـربته الطويـلة مع األطفال والدكـتور أمجد صالح الدين
ـاذج من توظـيف اخملـلـفـات فى النـحت احلـديث فـيـما يـعـطى 
يـتناول الفنان الكبير الدكـتور ناجى شاكر فن العرائس بالقرية

سرح. وبا
وحـول األنواع األدبـية يحـاضر د. سـيد البـحراوى عن نـظرية
ـواهب أمـا الـشـاعر رجب األنـواع األدبـيـة وعالقـتـها بـتـنـمـيـة ا
الصاوى والروائى يوسف أبو رية فيتحدثان عن جتربتهما فى

الكتابة لألطفال.
ن عـامر وفى اجلـانب الـتـربـوى واإلبداعى يـوضح الـدكـتـور أ
وهوب وطرق تنـمية مهاراتهم ووفاء متولى أسس اكـتشاف ا
درسى فيما يتناول الدكتور سرح ا تـتحدث عن جتربتها فى ا

محمد الرخاوى تنمية الدافعية للتعبير وكذلك تنمية قدراته.

< أحمد إسماعيل

> اخملرج حسام الدين صالح
اضــــــطــــــر إلـى إجــــــراء بــــــعض
التعديالت على عدد من مشاهد
ـامــة بـيـضـا" الـتى مـسـرحـيـة "
تــعـــرض حــالـــيــاً عـــلى خــشـــبــة
مـســرح الــسالم بــعـد عــرضــهـا
ـــــــوسـم الــــــــصـــــــيــــــــفى خـالل ا
بـاإلسـكــنـدريـة أهم الــتـعـديالت
كانت استغناء محمود عزب عن
"ماسك" شـخصـية مـسئـولة مع
تـــــخــــفـــــيـف حــــدة اإلفـــــيـــــهــــات
والـســيــطـرة عــلى خــروج بـعض
ــــمــــثــــلــــ عن الــــنـص أثــــنـــاء ا

العرض.

ــــــســـــرحـى ســــــمــــــيـــــر > اخملــــــرج ا
العـصـفـوري يـقـوم حـالـيـا بـالبـحث عن
وجـوه جـديـدة لـلمـشـاركـة فـى الـعرض
ـــــســـــرحـى "رحالت الــــــطـــــرشـــــجى ا
احلــلــوجى" الــذى يـــســتــعــد إلخــراجه
ضـمن خـطـة عـروض مـسـرح الـطـلـيـعة
وسم الـقـادم مـحـمد مـحـمـود "مـدير ا
الـطـلـيـعـة" أكـد أن الـعـرض الـذى أعده
الـعــصـفــوري عن روايــة بــنـفس االسم
للـكـاتب خـيـرى شلـبى يـقـدم أكـثر من
ـثالً جـديـداً يـتم اخـتـبارهم خمـسـ 
من ب عـدد كبـيـر تقـدم للـمـسرح بـعد
اإلعالن الـذى  وضـعـه فى الـطـلــيـعـة

< فيفى عبده < سمير العصفورىومعهد التمثيل لطلب وجوه جديدة.

> مــســـرحـــيــة "روايح"
ــهـا والــتي أعــيــد تــقــد
ـــســـرح الـــعـــائم عـــلى ا
ـنـيل بــدايـة من ثـانى بـا
بارك أيام عيد الفطر ا
حتــقق إيــرادات يــومــيـة
تــتــعــدى ثـــمــانــيــة آالف
جـــنــــيه هى األعــــلى فى
مــــــــســــــــرح الــــــــدولـــــــة
سـرحـيـة بطـولـة فـيفى ا
عــــبــــده جــــمــــال عــــبـــد
الــــــنـــــاصــــــر جــــــمـــــال
إســـــمــــاعـــــيـل إنـــــتــــاج

سرح الكوميدى. ا

العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!

< ياسر جالل
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السيدة روزاليوسف فى الفصل األخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

االثن 2007/10/22
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محمد أم عبد الصمد د. عمرو دواره

االثن 2007/10/22

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

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

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

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

فلسط 60 سنتًا > 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

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس اإلدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

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

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود احلــلــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

حس مرهف
الـلــون الـشــعـبى بــعـد أن تـلــون بـألـوان
الـفـنـان مـحـمـد صـبـرى وداعـبت أنـامـله
الــذهـــبــيــة تـــفــاصـــيل احلى الــشـــعــبى
تبـاينة وتـفاعلت ـتنوعـة وا بفـتحاته ا
ــعــمــارى شــخــصــيــاته مع الــتــكــوين ا
لألبنـية وكأنـها جزء أسـاسى من نسيج
واحـــــــد وعـــــــلـى الــــــــرغم مـن وجـــــــود
الــشـخــصـيــات فى حـالــة جتــمع يـوحى
بـالسوق فـإنهـا جمـيعـها تـراصت واقفة
أو مـتـحركـة فـى كـيانـات احـتـفـظت لـكل
مـنهـا بأهـميـتهـا القصـوى فى التـكوين
نظـر وكأنـه جزء من مـشهد مـسرحى فـا
فى ســاحـــة عــامــة وقـــد تــلـــون بــألــوان
الباستـيل الرقيقـة بحس مرهف ينم عن
حساسـية وبراعة نـادرة فى التعامل مع
الــــلــــون وقـــــدرته عــــلـى وضع األلــــوان
ـتبـايـنـة فى درجـات لـونيـة مـنـسـجـمة ا
وتـتـألق الـكـتــلـة وتـسـيـطـر عـلى الـفـراغ
مــؤكـــدة بـــعــضـــهــا الـــبـــعض من خالل
الـضــوء والــظل فــقـد أشــرقت الــشـمس
ـبــانى فى اخلـلــفـيـة وألـقت عـلى وجه ا
ـشــهـد لـتـكـون بـظاللــهـا عـلى مــقـدمـة ا
قدمة الصدارة فى العمق على حساب ا
 وهنـا تكـون أهميـة الضـوء واللون فى
كن من خالل صبحى السيدتأكيد أماكن التمثيل إذ 

الــضــوء تــمــيــيــز أى مــكــان فى فــراغ
ــســرح ويــكـون بــطـال فى الــصـدارة ا
عـلـى الـرغـم من أنه لــيس فى مــقــدمـة
سرح أو فى أماكن التميز التقليدية ا
ـتـعـارف عـلـيـهـا هـكـذا مـيـز الـفـنـان ا
احلى الـــشـــعــبـى وانــتـــصـــر لـــلــدفء
النـاشئ من جتـاور شبـابيـكه وأبوابه
وهـــو تـالحم يــــعـــبــــر عن الــــوجـــدان
الـشـعــبى لـلـحى وكــأنه أسـرة واحـدة
واخــتــار له الــلــون األصــفــر الــذهــبى
لـيـصـبـغه بـأشـعـة الـشـمس الـصـافـية
الـذهبـية مـوحيـا باإلشـراق والصـفاء
وقــدمه فى ســيـاق تــشــكــيـلـى مـدهش
شتاق إلى تنتـقل فيه العـ بسرعـة ا
دفء بيت العائلة واللمة وهى صفات
وســمــات ال جتــدهــا إال فى الــوجــدان
ــصـرى كــمــا أراد الـفــنــان أن يـعــبـر ا
بـعــذوبـة تـشـكـيـلـيــة إيـقـاعـيـة زادتـهـا
رومانسـية براعـة استخدام الـباستيل
الذى ابتـكر له أسلوبـا خاصا ومهارة
فـى وضع الــــلــــون ال جتــــدهــــا إال فى

لوحات هذا الفنان.

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـالف

 ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc سرحى "دقة زار" الذى قدمته فرقة قصر ثقافة الغورى للتراث طوال شهر رمضان22222 > العرض ا
ـه مرة أخرى خالل الشـهر اجلارى بنفس اضى فى وكالـة بازرعة باجلـمالية تـقرر إعادة تقد ا
ـسرحـية تـأليف الـكاتب الـراحل محـمد الـفيل وإخـراج حسن سـعد وبـطولـة جنوم فـرقة ـكان ا ا

الغورى وعدد من الوجوه اجلديدة.

صرى (محمد صبرى) اللوحة للفنان ا
باستيل مقاس  60x45 سم - القاهرة 1982
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صرى مسلسل منذ سنـوات قريبة قدم الـتليفزيـون ا
ـســلــسل ردود فــعل كــثــيـرة «فــارس بال جــواد» وأثــار ا
مــــنـــذ تـــصـــويـــره حـــتـى بـــعـــد عـــرضه ولـم تـــرتـــبط تـــلك
ـسـتوى الـعـمل فـقط بل بالـشـخصـيـة التى الـضـجة 
ـــســـلـــسل ـــســـلـــسـل والـــتى حـــاول بـــطـل ا قــــدمـــهـــا ا
ـساعـدة كـاتبه إضـفـاء الكـثـير مـحـمد صـبـحى و
مـن صفـات الـبـطـولـة والـوطنـيـة عـلى شـخـصـية
ـــــــؤرخـــــــون هــــــذا «حـــــــافظ جنـــــــيـب» وعـــــــارض ا
الــطـــرح مـــقـــدمــ طـــبـــعــة أخـــرى لـــلـــشــخـــصـــيــة

. تاريخياً
ـصـرية وفى نـفس الـتـوقيت صـدر عن الـهـيـئة ا
الــعـامـة لـلـكـتــاب «حـافظ جنـيب األديب احملـتـال»
دراسة تاريـخية أدبيـة قدم فيها مـؤلف الكتاب

الـدكـتـور الـسـيـد عـلى إسـمـاعـيل رؤيـة بـانـورامـيـة  لـهذه
الشخصية التاريـخية الدرامية وقدمه كأديب ومترجم
ــصـريــة وكـمـغــامـر فـعل له إســهـامه فى احلــيـاة الـفــنـيـة ا
الــكــثــيـر حــتى األشــيــاء الالمــنــطــقــيـة; كــواقــعــة الــتـحــاقه
بــســلـك الــرهــبــنــة ورســوخ قـــدمه فــيه وكـــمــحــتــال فــعل
الــكــثــيــر من أعــمــال االحــتــيــال والــنــصب ونــطــالع فى

ـــقــــطم بـــتـــاريخ 14 صــــحف عـــام 1923 فـى صـــحـــيـــفـــة ا
ـــوافق لـــيـــوم األربــعـــاء مـــداخـــلـــة يــطـــلب فـــبـــرايـــر ا
صـــاحــبـــهـــا االســـتــعـــانـــة بـــحــافـظ جنــيـب حلل طالسم
ـــهـــاراته ـــبـــهـــمــــة; الفـــتـــًا الـــنــــظـــر  بـــعض اجلــــرائم ا
ـحـقـقـ ـتـعـددة الـتى تـسـتـدعى عـدم االسـتـعـانـة  ا

خـصـوصــيـ يـسـتــقـدمـون من أوربـا فــنـجـد: «كـثـرت
اجلــرائم وتـعــددت حـوادث الــقـتل فى هــذه األيـام وضـاع
تـعب البـوليس الـذى يبـذل جهـده عبـثا فى الـبحث عن
اجلـنـاة وذهب تــعب رجـال الـتــحـقـيـق سـدى واضـطـروا

إلى حفظ القضايا».
ويعرض الكاتب حلادثة أخـيرة فاض الكيل بها ومن
عـجـز رجـال الـبـولـيس عـن حل ألـغـاز هـذه الـقـضـايا;
ـا جعـل أهل الـفقـيـد يـسـتـعـيـنـون بـبـوليـس سرى
من لــنــدن لــيــتـولى الــتــحــقــيق وهــو عـيـب فـاضح

. صري للبوليس واحملقق ا
ويـــعــــرض كـــاتب الــــســـطـــور مــــؤهالت حـــافـظ جنـــيب
«الـــذى لـــيس فـى هـــذا الـــقـــطـــر كـــله مـن لم يـــعـــرفه أو
يــسـمع بــاسـمه وقــد ذاع صـيـته فـى أوربـا إن لم يـكن
فى الـــعـــالم كـــلـه .. فـــقـــد شـــغل هـــذا الـــرجل بـــولـــيس
الـعـالم ردحًا من الـزمن ولم يـوفق فى الـقـبض عـليه
أحـد.. حـافظ جنـيب ذلك الـرجل الـداهـيـة الواسع
ـتــوقــد الــذكــاء والــنـبــاهــة; يــكــون هــنـا االطـالع ا
وحتـــضـــرون من أوربــا رجـالً يــحـــقق فـى جــنـــايــة
قــتل?! لــقــد اعـتــزل حــافظ جنــيب عــمــله الــسـابق
وعــمـــد إلى قــلـــمه فــصـــار كــاتـــبًــا من الـــروائــيــ

ــــصــــريــــ وقــــد أودع روايـــاتـه مــــا يـــعــــجــــز عن ا
ـــزعــجــة وأفـــعــال اخملــربــ وصـــفه الــقـــلم من احلــوادث ا

ونــــشــــاط الــــبــــولــــيس الــــفــــرنــــسى فـى مــــطــــاردة هـــؤالء
األشـــقـــيـــاء ومن الـــبـــحث والـــتـــحـــقـــيق والـــتـــوصل إلى
الـنتـيجـة الـعقـليـة فى حوادث الـقـتل ما أدهش الـشعب

بأجمعه».
ويــــــؤكــــــد كــــــاتب الــــــســــــطــــــور أن تــــــدخل حــــــافـظ جنــــــيب
بـالـتحـقيق فى هـذه الـقضـايا سـيفك ألـغـازها وسـيعـثر

على اليد العابثة باألمن.
ويـنـاشــد أيـضـا بـحـرارة شــديـدة حـافظ جنـيـب لـيـتـكـرم
بجـزء من وقـته الـثـمـ ليـجـلـو حـقـيقـة جـنـايـة الرمل
ويــحث رجــال الــتــحــقـيـق «يـا أهـل الـتــفــكــيــر ادعـو ذلك
الـرجل; فإن كـرم عواطـفه وسمـاحة نـفسه وطـيبة قـلبه

تأبى عليه إال أن يجيب ملتمس اجلمهور. «كذا» 
ــــنــــاشـــدة أو الــــنــــصـــيــــحـــة وكــــان تــــوقـــيـع كـــاتـب هـــذه ا

«مطبعجى»?!
ألـسـتم مـعى أن هـذا الـنـجـيب كـان مـحـتـاال ظـريـفـاً?
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ــقـال الـثــالث الـذى كـتــبـته مـر هـذا هـو ا
ســـمـــاط ونـــشـــرته بـــجـــريـــدة األهـــرام يـــوم
اجلــــــمــــــعــــــة 20 أغــــــســــــطـس عـــــام 1915 حتت

عنوان «التمثيل العربى» وجاء فيها: 
ــرحـوم أبى خــلـيل «انــدمــجت فى جـوقــة ا
ـمـثـلـون كـلـهم سـوريـون لـيس الــقـبـانى وا
بيـنهم مـصرى واحـد. جتول بـنا أبـو خليل
- رحــــــــمـه الـــــــلـه - فـى بالد األريــــــــاف وظل
يـنـتقـل بنـا من بـلـد إلى بلـد ومن مـديـرية
إلـى أخـــرى حــتـى قــضـــيـــنـــا عـــامــاً فـى هــذه
الـرحـلـة الـتـمـثيـلـيـة. رجـعـنـا بعـد ذلك إلى
الـــــقــــــاهـــــرة حـــــيث اعــــــتـــــذر الـــــقـــــبـــــانـى عن
مـواصـلة الـتـمـثيـل بحـجـة أن زوجـته على
خـطــر من مـرض شـديـد فـهـو مـضـطـر إلى
الــــســــفــــر إلى الــــبالد الــــســــوريــــة لــــيُــــعــــنى
بأمرها سافر القبانى وانحلَّ اجلوق بعد
سـفـره وتـفـرق األعضـاء وتـلك نـتـيـجة كل
عــمل ال يــعـتــمــد فــيه إال عــلى الــرأس فـقط
دون احلــيــطــة إلى مــا يــصـيـب ذلك الـرأس
يوما حتى إذا فاجـأه حادث شلّت األعضاء
وأصـبـحت عــاطـلـة ال تــسـتـطــيع عـمال لـزم
ـض عـــــــلـى ذلـك زمن كـل مـــــــنــــــــا داره ولم 
كبـير حـتى زارنا احملـترم إسـكنـدر أفندى
فــرح وفــاوض أبـى مــلــيــا فـى أن يــشــتــرك
مـعه فى بـناء تـيـاتـرو يديـره ويـكون ألبى
نـــــــــــصــــــــــيـب مـن األربــــــــــاح
مقابل دفعه نصف
مـــــــــــا يـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــاج

الــــتــــيـــاتــــرو من نــــفــــقـــات وبــــعــــد أخـــذ ورد
ومـفــاوضــة رضى والــدى بــالــشــروط الـتى
اشــــتـــرطــــهــــا إســـكــــنــــدر أفــــنـــدى وتــــعــــاقـــدا
بـــحـــضـــور األســـتـــاذ إســـمـــاعـــيل بك عـــاصم
احملــامى كـان مـن نـتـيــجـة هــذا االتـفـاق أن
ألـــفــــنـــا جـــوقـــاً مـــصــــريـــاً ال يـــزال أعـــضـــاؤه
ـــســــارح لـــعــــربـــيــــة كـــأبى األحــــيــــاء فـــخــــر ا
العدل وأحمد فهـيم وأحمد فهمى وعمر

رحوم محمد حبيب. فائق وا
بدأ اجلوق عمـله فى أول رمضان من تلك
الـــســنـــة وكـــان اإلقـــبـــال عـــلـــيـــهـــا فـــاجـــتـــهــد
ــــمــــثــــلـــــون وأخــــذنــــا نــــعــــمـل عــــلى إدخــــال ا
احملـسـنـات الــفـنـيـة تـدريـجــيـاً سـنـة الـرقى
فـى كل شـىء وأقـــــــبـل عــــــلـــــــيـــــــنـــــــا أفـــــــاضل
الـــــكــــــتـــــاب واألدبــــــاء بـــــروايــــــاتـــــهـم وإبـــــداء
مالحــظـاتـهم حـتى كـنـا أقـرب إلى الـكـمـال
ـصـرى هـذا االجـتـهاد وعـرف لـنـا الـشعب ا
فـــأقـــبـل عـــلـــيـــنــــا إقـــبـــاالً يـــجـــعـل الـــرعـــديـــد
. وآه من الـطمـع فهـو آفـة الـنـجاح شـجـاعـاً
وســبـيـل اخلـســار والــدمــار أراد إســكــنـدر
بــــعـــد هـــذا اإلقــــبـــال الـــعــــظـــيم أن يــــســـتـــقل
بـــالـــتـــيـــاتـــروا ولـــكـن أيـــة خـــطـــة اخـــتـــطـــهـــا
لــذلك? ال أعـلـم غـيــر أنـنــا أعــلـنــا يــومـاً عن
ــوعــد ــا جــاء ا تــمـــثــيل روايــة «عــائـــدة» و
ـــــــضــــــــروب لــــــــرفع الــــــــســــــــتـــــــار لـم نــــــــقف ا
لــلـمـمـثـلـ عـلى أثـر ولم جنـد واحـداً مـنـهم

مـــاذا يــكــون شــأنــنــا
مـع شــــــهــــــود تـــــــلك

ـسـرح أترك الـرواية وقـد ازدحم بـهم ا
لـلـقــار يـتـمـمه. إال أن أحـد األدبـاء وقف
مثل على يعتذر للناس عن عدم قدرة ا
الـــقــيــام بــتــمــثـــيل الــروايــة إلصــابــة إحــدى
ـــرض فـــجــــائى وهى صــــاحـــبـــة ـــمـــثـالت  ا
الـــدور األكـــبــر وهـــو عــذر قـــبـــله اجلــمـــهــور
آســــفــــاً وخــــرجــــوا بـــعــــد أن أخــــذ كل مــــنــــهم
نـــــــقـــــــوده. إنـى أبـــــــر الـــــــفـــــــاضـل احملـــــــتــــــرم
إســكـنــدر أفـنــدى من هـذا الــعـمل وإن كـان
ـــمـــثـــلـــون إذ ذاك. وفـــسخ قــــد ألـــصـــقه بـه ا
الـــعــــقـــد بـــعــــد ذلك بـــ والــــدى وإســـكـــنـــدر
ــــــرة لم أفــــــنــــــدى إال أن اجلــــــوق فـى هــــــذه ا
تـتــفـرق كـلــمـته فــاجـتـمــعـنـا وســافـرنـا إلى
طنطا إلحياء بعض اللـيالى فيها فعضدنا
مــديــرهـا ســعــد الــدين بــاشـا وقــمــنـا مــنــهـا
ـــســـاعـــدة من ـــنـــيـــا فــــلـــقـــيـــنـــا عــــ ا إلـى ا
مـــديـــرهــا عـــبــد الـــرحـــمن بك ســـامى وفى
ـــرحــوم عــبــد الــرازق هــذه األثـــنــاء اتــفق ا
بـك عــــــنــــــايـت - وكــــــان ال يــــــزال مــــــوظــــــفــــــا
عارف - مع محمـد أفندى ند وبنينا با
تيـاترو عبـد العزيـز وجمعـنا جوقـاً جديداً
جـــــــاءا لـه بـــــــاألســــــــتـــــــاذ سـالمــــــــة حـــــــجـــــــازى
والـسـيـدتـ الـشـهـيـرتـ «مـر ولـبـيـبة»
وبــــدأ اجلــــوق عــــمــــله بــــنــــجــــاح وهــــنــــا أخـــذ

التمثيل دوراً آخر .
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ـــــصـــــريـــــة أطـــــلـق اسم الـــــفـــــرقـــــة «ا
ــــوســـــيــــقـى» عــــلى لــــلـــــتــــمـــــثــــيـل وا
الــفــرقــة الــقــومــيــة الــتى تــأســست
عـــام 1935 وشــــغـــــلت مــــســــرح
حـــديـــقـــة األزبـــكـــيـــة مـــنـــذ عـــام
1941 وقـــد أطــلق عـــلــيـــهــا هــذا
االسم عام 1942 واستمـر معها
حـــتى عــام 1953 حــيـــنـــمــا أدمـــجت
ــسـرح احلـديث» حتت مع فـرقـة «ا
ــــــصـــــــريــــــة مــــــســـــــمـى «الــــــفـــــــرقـــــــة ا
احلـــديــثــة» والـــتى اســتـــقــرت حتت
ـــســرح الـــقــومى» مـــنــذ مــســـمى «ا

عام 1958.
ونـظـرًا لـعـدم وجـود أى تـغيـيـر فى
األجـهزة الـفـنـيـة واإلدارية لـلـفـرقة
فى الــفـــتــرة مـــنــذ تـــأســيـــســهـــا عــام
1935 وحتى عام 1953 فإننا سوف
نـــتــــنـــاول هــــذه الـــفــــتـــرة بــــالـــرصـــد

والتوثيق.
وقـد جــاء إنـشــاء الـفـرقــة الـقــومـيـة
ــصــريــة فـى أغــســطس عــام 1935 ا
ـــبــذولـــة حلل تـــتـــويـــجــاً لـــلـــجـــهـــود ا
سرح والـتى بلغت ذروتها أزمة ا
خالل الــــثالثــــيـــنـــيــــات واضـــطـــرت
مـــــعـــــهـــــا أغـــــلـب الـــــفـــــرق إلى إغالق
مــســارحـهــا والــتــوقف عـن الـعــمل;
بــــــســــــبـب الـــــكــــــســــــاد االقــــــتــــــصـــــادى
والـعــجـز عن الــوفـاء بــااللـتــزامـات
ـــــتــــمــــثـــــلــــة فـى إيــــجــــار ـــــاديــــة وا ا
سارح ونفـقات العروض وأجور ا

. الفنان
كـانت أهم اجلهـود التى بـذلت قبل
ذلك حلل األزمة إنشـاء فرقة احتاد
مثـل عام 1934 برئـاسة جورج ا
أبـــيـض ولـــكن لألسـف فـــقـــد فـــشل
االحتـــاد قـــبل نـــهـــايـــة الـــعـــام نــفـــسه
بــسـبب ضــعف مــسـتــوى الـعـروض
ــــــســـــتـــــمـــــرة بـــــ والـــــصـــــراعـــــات ا

ـــا دعى أعــضـــائـه من الـــفـــنــانـــ 
الـوزيـر اخملـتص إلى تـشـكـيل جلـنـة
ـصـرى بـرئـاسة ـسـرح ا لـتـرقـيـة ا
د. حـافظ عــفــيـفـى وعـضــويــة بـعض
رجــــــــــــال األدب لـــــــــــدراســـــــــــة األمـــــــــــر
وتقرير مـا تراه إلصالح التمثيل
وكـــــان مـن أهم مـــــقـــــتـــــرحـــــات هـــــذه
ـــعـــارف إنـــشــاء الــلـــجـــنـــة لـــوزيــر ا
ـــمـــثـــلــ فـــرقـــة حـــكــومـــيـــة تـــضم ا

ـــــتــــمــــيـــــزين مـع تــــشــــكــــيـل جلــــنــــة ا
خماسيـة لإلشراف عليها وإصالح
دار األوبـرا وتــخـصـيـصـهـا لـلـفـرقـة

اجلديدة.
وتـنفـيذا لـهذه الـتوصـيات صدر
الــــــقــــــرار بــــــإنــــــشــــــاء الــــــفــــــرقــــــة
الــقــومـــيــة بــرئــاســـة الــشــاعــر
خــلــيـل مــطــران كــمــا شــكــلت
ثالث جلــــــان إحـــــداهن عــــــلـــــيـــــا
لـإلشــــــــراف عــــــــلى الــــــــفــــــــرقــــــــة

بــــرئــــاســـة د. حــــافظ عــــفـــيــــفى ومن
أعــضـائــهـا د. طه حــسـ د. حــسـ

هيكل محمـد العشماوى د. أحمد
مـاهر والـلـجـنة الـثـانيـة تـنفـيـذية
بــــرئـــــاســــة مــــحـــــمــــد الــــعـــــشــــمــــاوى

والــثـالـثــة لـلـقــراءة وتـتـألف من د.
طـه حـــســــ وأحــــمـــد أمــــ وعــــبـــد
العـزيـز البـشـرى وخلـيل مـطران
ومــــحـــــمــــد عــــبــــد الــــرازق وخــــلــــيل

ثابت.
ثم تــوجــيـه الــدعــوة جلــمــيع أعــضــاء
ومــــديــــرى الـــــفــــرق الــــتـى  حــــلــــهــــا
لـــلـــمــشـــاركــة بـــالــفـــرقــة احلـــكــومـــيــة
األولى وقـــبل أغـــلــبـــيـــتــهـم بــيـــنـــمــا
رفض يوسف وهبى االنضمام ألن
مديـر الفرقـة لم يوافق عـلى منحه
راتــبــا شـــهــريــا قــدره 120 جــنــيــهــا
وتـضـامن مـعه بـعض أعـضـاء فـرقـة
رمــســيـس وفى مــقــدمــتــهن أمــيــنــة
رزق كذلك رفضت فـاطمة رشدى
االنــضــمــام لــلــفــرقــة بــسـبـب األجـر;
حــيث كـــان أعــلـى مــرتب بـــالــفـــرقــة
خـمسـ جنـيهـا حصل عـليه كل من
خـــــلــــيل مــــطـــــران وجــــورج أبــــيض
وحتــدد راتب أربــعــ جــنــيـهــا لــكل
من أحـــــمــــد عالم وعـــــبــــد الـــــرحــــمن
رشــدى وحــســ ريــاض وخــمــسـة
وثالثـــــ جـــــنــــيـــــهــــا لـــــكـل من دولت
أبــيض وزيــنب صــدقى أمـا بــقــيـة
ــمــثــلــ فــقــد  حتــديــد رواتــبــهم ا
بــــــــنــــــــفـس األجــــــــور الــــــــتـى كــــــــانــــــــوا
يتـقاضونهـا فى الفرق الـتى عملوا

بها قبل حلها.
ـــعـــارف هــــذا وقـــد قــــررت وزارة ا
التى تتبعهـا الفرقة القومية منح
إعـانة سـنـوية مـقـدار خـمسـة عـشر
ألف جــــــنــــــيه لــــــتــــــغـــــطــــــيــــــة رواتب
الـــــفـــــنـــــانــــ واإلداريـــــ وإيـــــجــــار
مسرح األوبرا وميزانية اإلنتاج.

تــشــكـــلت الــفــرقــة فى الــبــدايــة من
: جـــورج أبــيض حـــســ ــمـــثــلـــ ا

ريــاض أحـمـد عـالم عـبـد الــرحـمن
رشـــــــــدى حـــــــــسـن فــــــــائـق فـــــــــتــــــــوح
نـشـاطى عـبـد الـعـزيـز خـلـيل عـبد
احلـــــمـــــيـــــد شـــــكـــــرى أنـــــور وجــــدى
عباس فارس فهمى أمان أدمون
تـويـامـا فــؤاد سـلـيم فـؤاد شـفـيق
فـؤاد فــهـيم زكى رســتم إبـراهـيم
اجلــزار مــخـتــار عــثــمـان مــحــمـود
لـيجى محمـود السبـاع محمود ا
ــــــــــــمــــــــــــثـالت: دولـت رضـــــــــــــا ومـن ا
أبــــــيض عــــــزيــــــزة أمــــــيــــــر زيــــــنب
صـــــــدقـى روحـــــــيـــــــة خـــــــالـــــــد زوزو
حـــمـــدى احلـــكـــيم جنـــمـــة إبـــراهـــيم
سيرينا إبراهيم فردوس حسن.
وقــد عــ كل من الــفــنــانــ عــزيـز
عـيـد زكى طــلـيـمـات عـمـر وصـفى
ـمــثل عـبـد مـخــرجـ بـالــفـرقــة وا
ـديـر السـابق لـفـرقة الـله عكـاشـة ا

عكاشة مديراً للمخازن.
ارتــفع الــســتــار عـن الــعـرض األول
لـلـفــرقـة فى الـســابع من ديـســمـبـر
ــــــــــســــــــــرحــــــــــيــــــــــة «أهل عــــــــــام 1935 
الـكـهف» لتـوفيـق احلكـيم وإخراج
زكى طــلــيـــمــات وبــطـــولــة عــزيــزة
أمــــــ وعـــــبــــــاس فـــــارس وعــــــمـــــر
وصــــفى وزكـى طـــلــــيــــمـــات وزكى

رستم.
قــــدمت الـــفـــرقـــة عــــدداً كـــبـــيـــراً من
ــتـرجــمـة بــجـانب ــسـرح ا روائع ا
عـدد من الـنــصـوص احملــلـيـة لــكـبـار
الــكـتــاب وتـوالت مــواسم الــفـرقـة
وعــددهــا ســبـــعــة قــدمت خاللــهــا 55
مـسـرحيـة من بـينـها 7 مسـرحيات

ذات الفصل الواحد.
لـم تـــــــكـــــــتف الـــــــفـــــــرقـــــــة بـــــــإرســـــــال
الــــبـــعـــثـــات إلـى اخلـــارج وافـــتـــتـــاح
معـهد الـتمـثـيل تابع لـكلـية اآلداب

لـتــدريب شـبــاب الـفـرقــة ولـكــنـهـا
وافــــــــقت عــــــــلى اقــــــــتـــــــراح فـــــــتـــــــوح
نــشـــاطى بــعـــد عــودتـه من الــبـــعــثــة
لــــفــــرنــــســــا بــــتــــألــــيـف شــــعــــبــــة من
ـثـقـف ـسـرح ا الـشـباب وهـواة ا

وانضم إليـها كل من: زوزو نبيل
ســــامـــيــــة فـــهــــمى عــــبــــاس يـــونس
حــــسـن حـــــلــــمـى يـــــحــــيـى شـــــاهــــ

شفـيق نور الـدين محمـد توفيق
وفى مـــارس 1941 اشـــتـــرك هــؤالء
الـــــــــــنــــــــــــجــــــــــــوم فـى تــــــــــــقـــــــــــد ثـالث
مــســرحـيــات من فــصل واحــد بـدار

األوبرا.
وعــــلـى أثــــر مــــجـىء وزارة الــــوفــــد
إلى احلـكم فى 4 فـبـرايـر عام 1942
أجــــريـت دراســــة ألحــــوال الــــفــــرقـــة
وإجنـــــازاتــــهــــا وشـــــكــــلت جلـــــنــــة فى
يـــونـــيه 1942 وأصـــدرت الـــلـــجـــنـــة
عــــدة قـــرارات مـن بــــيــــنــــهــــا: إعـــادة
تــكــوين الــفــرقــة عــلى أسس فــنــيـة
ودراســـــيــــــة جــــــديــــــدة وأن تـــــقــــــسم
الــــفــــرقــــة إلى شــــعــــبـــتــــ شــــعــــبـــة
تمثيلية وأخـرى غنائية وبالفعل
صــــــدر قــــــرار فى أغــــــســــــطس 1942
بــــحل الــــفــــرقـــة وتــــكـــويـن الـــفــــرقـــة
وسـيقى من ـصريـة للـتمـثيل وا ا
أعــــضــــائـــهــــا وعــــ مـــحــــمــــد حـــسن
مديـر الفنون اجلـميلة مـديراً عاماً
لــلـفــرقـة كــمـا عــ زكى طــلـيــمـات
مـــــديــــراً فـــــنــــيــــاً لـــــهــــا وقـــــد نــــصت
الالئـحـة اجلديـدة علـى أن يتـقاضى
أعــضــاء الــفــرقــة نــصف مــكــافـآتــهم
من اإلعــانـــة احلــكــومــيــة والــنــصف
اآلخر يـتـقـاضـونه عـلى أسـاس عدد
من احلــــصـص مـــســــاو فـى قـــيــــمــــته
ـكـافـأة ويتم تـوزيـعـها فى نصف ا
حـــــــــــــالــــــــــــــة زيــــــــــــــادة اإليـــــــــــــراد ومـن
األسـالـيب اجلــديـدة الــتى اتـبـعــتـهـا
الـــــــــــفـــــــــــرقــــــــــة ألول مـــــــــــرة تـــــــــــقــــــــــد
ـســرحـيـات بـالــلـغـة الـعــامـيـة بـعـد ا
ـــــــرحــــــــلـــــــة األولى مـــــــا كــــــــانت فـى ا
لـلـفرقـة الـقومـيـة تـقدم بـالـفـصحى
فـــقط كـــمــا قـــدمت الـــفـــرقــة بـــعض

الهزليات.
وقــــــــد اســــــــتـــــــأثــــــــر كـل من فــــــــتـــــــوح
نـشـاطى وسـلـيـمـان جنـيب وعـمر
وصـــفى وعـــزت الـــســـيــد إبـــراهـــيم
بـــــنـــــســـــبـــــة كـــــبـــــيـــــرة مـن األعـــــمــــال

قتبسة. ا
حتمل مسئولية إدارة الفرقة منذ
تـأسـيـسـهـا فى 1935 إلى عـام 1953
كل من األســـاتــذة: خـــلــيـل مــطــران
مـــــحـــــمـــــد حـــــسـن يـــــوسف وهـــــبى
مــحـمــد الـشــريف د. فـؤاد رشــيـد

جورج أبيض.

روبير الفارس

< جورج أبيض  < زكى طليمات

سرح ذاكرة ا

تتجول "مسرحنا"
ب األتيليه

ركز القومى وا
للمسرح ومحافظات
مصر واجلامعة
لتتابع أهم

سرحية د. نوار يعلن خطة الهيئة لتدريبالفعاليات ا
سرح  وتثقيف شباب نوادى ا

ص5

مذكرتان تضمان توقيع
معظم أساتذة معهد

سرحية إحداهما الفنون ا
عهد تشير إلى جتاوزات با
والثانية تطالب بسحب الثقة

من العميد 
ص6

فى حواره االستثنائى يؤكد فاروق عبد
القادر أن احلصول على الدكتوراه ال يعنى 

أن صاحبها ناقد. اقرأ حوار فاروق عبد القادر
ص14:10

هل هناك مخرجون وكتاب بحكم وظائفهم?
وهل هناك كتاب بحكم أعمدة يكتبونها

فى الصحف?! اقرأ إجابات درويش األسيوطى 
ص23

هنة والعلم فن التمثيل ب ا
وهبة واخلبرة. مقال وب ا

ص24 د. مدحت الكاشف 

بكره.. حكايات
عزبة محروس
.. دعاء

الكروان..
متابعات نقدية
لعدد من عروض

سرح ا
ص19 :21

ماذا أعد الشعراء والنقاد 
يالد فى الذكرى الثمان 
والد الشعراء فؤاد حداد? 
عن دراما فن األراجوز
والشعر التمثيلى

ص25 يكتب شعبان يوسف 

د. عبير سالمة
تكتب عن
االلتزام

تغير وجائزة ا
الصمت

ص26

هوامش العدد
من كتاب "العمل فى
مثل استديو ا
محاضرات

استراسبورج" حترير:
روبرت هيثمون.
ترجمة: د. جيهان

عيسوى. مراجعة: أ.د
منى صفوت  –مركز

اللغات والترجمة –
ية الفنون أكاد
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سرحى سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا نهر اإلبداع ا

<  د. أحمد نوار
فـي عــصــر "قــواعــد الــبــيــانــات"
ــعـلــومـات واالنـشــغــال بـجــمع ا
الزلنا بحـاجة إلى أن نلم شتاتها
لتـمنحنا دالالت مـهمة عن ظاهرة
من الـــظـــواهـــر أو تـــدلــنـــا عـــلى
مــشــكــلــة نــضــعــهـا عــلـى جـدول
ـــنــاقـــشـــة لــنـــصل إلى حـــلــول ا
مــوضــوعــيــة وال يــنـفــصـل هـذا
ــسـرحي في ــشـهــد ا األمــر عن ا
مــصـر والـوطـن الـعـربي فــهـنـاك
مـــــجـــــمـــــوعـــــة من اإلصـــــدارات
ـسـرحـيــة والـدراسـات وكـذلك ا
العروض الـتي ال تكاد تنقطع في
مـسـرح الدولـة ومـسـرح الثـقـافة
ــســارح اجلــمــاهــيـــريــة وكــذا ا
الوطـنيـة في الدول الـعربـية لكن
الصالت التي تربطها تكاد تكون
بـــــاهــــتـــــًة فال جتـــــتـــــمع إال في
مهرجـان هنا أو احـتفالـية هناك

دون حلقة تلم الشمل. 
 نــحن فى حــاجـة إلـى أن جنـمع
علومة لنصل إلى علومة إثر ا ا
ـثل قــاعـدة بـنــاء مــعـلــومـاتـي 
نرتكن إليهـا حينما نريد البحث

في ظاهرة ما.
من هنـا فقد بدأت الهـيئة العامة
لقصـور الثقـافة - كبـداية ونواة
لــــقــــاعــــدة بــــيــــانــــات فـي هـــذه
ـؤسـسة الـعـريـقـة - إعداد أول ا
سرح مكتبة مسرحية لنوادي ا
فضالً عن إعداد مشروع لتوثيق
ـــســرحـــيـــة والــتي الـــعــروض ا
تــنـتــجـهــا الـهـيــئـة مع بــيـانـات
عـــنــاصـــر الــعــروض مـن كــتَّــاب

ثل ... إلخ ومخرج و
كن أن نـضع لبنة أولى وبـهذا 
ا ـسرح ر في قاعـدة بيـانات ا
تــمــنــحـنــا هــذه الــقـاعــدة مــيـزة
جديدة في طرح أسئلة ومناقشة
ا تضع ظواهر مـسرحنـا بل ر
أيــــديـــنـــا عــــلى أحـالم جـــديـــدة
ـســرحــيــ الـذين لـشــبــابــنــا ا
نؤمن بأحالمهم التي تستنهض
أفــــكـــارنــــا نـــحــــو الــــتـــطــــويـــر
والـتـجـديـد كمـا نـأمـل أن تـكون
هــــذه الـــــقــــاعــــدة نــــواةً جلــــمع
ــعــلــومــات والــبــيــانــات حـول ا
ــســرح الـــعــربـي وفــاعــلـــيــاته ا

تجددة. اخملتلفة وا
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سرح   تركت السياسة من أجل عيون ا
رغم حصولـها على بكـالوريوس الـعلوم السـياسية
فـإن الـفـلسـطـيـنـية جـيـد رضـوان أبت إال أن تـكون
ثـلة.. ومن أجـل ذلك التـحقت بـالعـديد من ورش
ـكــسـيـكى الـتـمــثـيل كـان آخــرهـا ورشــة اخملـرج ا
"ميجل فيـلون" وفى طريقـها للحـصول على فرصة
تــقــلــبت فـى الــعــديــد من األدوار الــتى تالمس فن
التـمثـيل من قريب فـعملت كـعارضـة أزياء حـيناً..
وفى شبـكة C.N.C اإلعالميـة حيـناً آخـر.. حتى
جـاءتـهــا الـفــرصـة أخــيـراً فــشـاركت فـى الـعـرض
ـسـرحى "فـيـكن تنـسـوا وطـنـكن" تـألـيف وإخراج ا
مـحـمـد أبـو الـسـعـود ثم تـوالت الـعـروض "الـعـار"

تــألـيـف لـيــنــ الــرمــلى إخــراج مــحــمـد سـالمـة
و"مرايـا الروح" تـأليف وإخـراج محـمد حـمدى ثم
"هانـكى" من إنـتاج ورشـة فن احلكى الـتى أقامـها

"استوديو عماد الدين".
جيد رضوان عشـقت الفن عموماً والـتمثيل بشكل
خـــاص من خالل مــــشـــاهـــدتـــهـــا ألفالم األبـــيض
.. ذلك واألسود وبالتحديد أفالم إسماعيل ياس
العالم السحرى الذى خايـلها ولم تستطع الفكاك
مــنه فـقـررت االنـدمــاج فـيه وسـلـمت أجــنـحـتـهـا له

يطير بها فى سماواته الواسعة.

السودانى عماد الدين
أحمد  يجد نفسه 
فى العروض التجريبية
ــمـثل الـسـودانى عــمـاد الـدين أحـمـد عـشق ا
الـتمثـيل منـذ صغره حـيث شارك فى الـعديد
درسـية فـقد كان هـرجانـات ا من الـدورات وا
شاهد تمثيلية ضمن برامجها تقد األطفال 
ـوسـيـقى تـعـلـيـمـيـة وبـعـدهــا الـتـحق بـكـلـيـة ا
والــدرامــا- جــامــعـة الــســودان- حــتى يــدعم
ـيـة مـوهـبـتـه فى الـتـمـثـيل بــالـدراسـة األكـاد
الـتى يراهـا ضروريـة بالنـسبـة للـممـثل  تمده
منهـج وتمنحه فرصـة التعرف على بـالوعى ا

سرح بشكل صحيح. مفردات ا
يـعـتــبـر عـمــاد الـدين اشـتــراكه بـالـتــمـثـيل فى
مـــســــرحـــيـــة "األســـد واجلـــوهـــرة" لـــلـــكـــاتب
الـنيجيـرى سونيكـا وإخراج رفع الله حامد..
ـسـرح حــيث تـوالت بـدايــته احلـقــيـقـيــة فى ا
بـعـدهـا عـروضه فـقـدم عـرض "اخلـال" تألـيف
وإخــراج عـــبــد احلـــكـــيم عــامـــر.. ومن خالل
انـضمـامه لـلـفرقـة الـقومـيـة لـلتـمـثيل فى 2004
قــدم عـــدداً من الــعـــروض مــنـــهــا "انـــتــصــار

األبيض" تأليف محمد شريف على.
ـهـرجـانات شـارك عـمـاد الـدين فى عـدد من ا
داخل الـســودان وخـارجـهـا مـنــهـا مـهـرجـان
ـسـرحى فى دورته الـثـامـنـة بـعـرض الـبـقـعـة ا
"حـد القـمر" تألـيف غنـام غّنـام وإخراج حا
مــحــمــد عــلى ومــهــرجــان الــقــاهــرة الــدولى

. للمسرح التجريبى فى دورتيه األخيرت
ــســـرح الـــكالســـيـــكى هــو عــمـــاد يـــرى أن ا
ـواكــبـة األصل غــيـر أنه البــد من الـتــجـديــد 
الـتغـيـير والبـد من التـجـريب الذى هـو التـطوّر
الـطبيعى للـمسرح. لذلك يجـد عماد نفسه فى
األعـمـال ذات الـطابـع التـجـريـبى ألنـهـا تتالءم
ـمـثل فـرصـة أن يـكـون مع الـعـصـر وتــمـنح ا

صادقاً ومعاصراً.

سرح حبيبها دائماًَ كرست فهمى  ا
مـنـذ عـام ١٩٩٥ وهى تـقـوم بـأدوار الـبـطولـة فـى مـسرحـيـات فـريق األنـبـا رويـس فقـامـت بـدور العـذراء مـر فى
لكة آستير فى ن القيود» وفـيها تعرفت على «مـينا بطرس» الذى تقـدم خلطبتها أثـناء قيامها بـدور ا مسـرحية « 
رأة ومكانتها قدس والذى يـوضح دور ا أخوذة عن أحد أسفار الـكتاب ا ـسرحية التى حملت نـفس االسم وا ا

هم فى احلياة. ودورها ا
سـرحية عـلى مسرح مـطرانـية بنى سـويف. وبالفـعل تزوجت من «مـينا»الـذى كان يشـاركها فى وعرضـت هذه ا
ـسرحـيات مـنهـا «قوس قـزح» «سفـير لـوسيـفر» « نـبض القـيثارة» كل أعمـالهـا حيث قـدما مـعاً عـدداً كبـيراًمن ا
«أجـنحة النسور» «رحلة اخللـود» «صراع اآللهة» «سلم يعقوب» وإلى جـانب ذلك شاركت بعدد من أفالم الفيديو

سيحية مثل قيامها بدور ابنة أيوب النبى الصابر فى الفيلم الذى يحمل اسمه. ا
وكـذلك شــاركت فى فـيــلـمى «ابــسـخـرون » و «ذهــبى الـفم » وفى الــدرامـا اإلذاعــيـة قـدمت
ـعجـزات» «الـصـوت الـصـارخ» و«الـنـسر أدواراً مـخـتلـفـة فى كـاسـيت «بـابـا نـويل» «بـئـر ا

الساهر».
سرح عـليها فهـو الذى جتد فيه نـفسها وعـلى خشبته ولدت كـريست ال تنـسى فضل ا

قـصة حب حيـاتها وال تـنسى الـقلم الذى ضـربه لها فى أحـد العروض
ـسرح يقـسو عـليهـا أحيـاناً.. مثـلما فـطار«احللق»  من أذنـها ومع أن ا

فعل حبيبها كما كان يستلزم الدور إال أنه حبيبها الدائم.

ثل  حازم الكفراوى 
ومخرج  .. ومؤلف موسيقى!

أهم أدواره فـى عـــــرض «اإلســـــكـــــافى
مــلــكـــاً» مع اخملــرج خــالـــد جالل عــلى

القومى.
وألنه دارس لـلموسيقى فقد قام بتأليف
ــوسـيــقى لــعـدد من الــعــروض مـنــهـا ا
"الـطـوق واإلسـورة" مع اخملـرج شـاذلى
فـرح الذى حـوّل مـساره من مـلحن إلى
مــؤلف مـــوســيــقى.. ولـم يــكــتف حــازم
ـوسـيقى الـكـفراوى بـالـتـمثـيل وكـتـابة ا
فــاجته لـإلخــراج; حــيث أخــرج عــرض
"جــوان" الـذى شــارك به فى مــهــرجـان
ــــســـرح و"فــــاديت األمــــيـــرة نـــوادى ا
هـرجان العربى الـصلعـا" وشارك فى ا
ـــوتى" والــذى لــلـــمــســـرح ثم "حــديث ا
شــارك به أيـضــاً فى مــهـرجــان نـوادى

سرح. ا
يــتـمــنى الــكــفــراوى أن يــقــوم بــتـألــيف
مــوســيــقى مــســرحــيـة "أرض ال تــنــبت
الــزهــور" حملــمــود ديــاب.. كـمــا يــحــلم
أيــضـــاً بـــتـــقـــد الـــعــديـــد من األدوار
ـســرح وخـاصـة دور ـتــمـيــزة عـلـى ا ا

"هجرس" فى نص «الزير سالم».

محمود مختار

هبة بركات

حـازم الـكـفراوى "دخل اخلـيَّـة بـرجـليه"
أو بشكل أدق أدخله أستاذه د. عاصم
جنـاتى وأغلق وراءه الـباب ذلك عـندما
أســنـد إلــيه دوراً فى مــســرحـيــة "أزمـة
رحلة الثانوية شرف" وهو مازال فى ا
ومن يـومها وهو يدور داخل هذا العالم
اجلـميل الذى عـشقه فبعـد االنتهاء من
الـثـانويـة الـعـامـة التـحق بـكـلـية الـتـربـية
ـوسـيـقى وأثـناء ـوسـيـقـيـة لـدراسـة ا ا
الـدراســة الـتـحـق بـالـعــديـد من الـورش
ـسـرحـيـة ومـنـهـا إلى مـسـرح الـثـقـافة ا
اجلـمــاهـيـريـة الــذى قـدَّم عـلى خــشـبـته
عدداً من العروض إلى جانب اشتغاله

سارح األخرى. فى عدد من ا
حـصل الــكـفـراوى عـلى جـائـزة أحـسن
ثل عن دوره فى مسرحية "الدرافيل"
ـهرجان من إخـراج محـمد تـوفيق فى ا
الــعــربـى لــلــمـــســرح كـــمــا شــارك فى
عــروض "جـــحـــا والــواد قـــلـــة" إخــراج
مـحمود عطية و"العرض القادم" و"قمر
احلــواديت" لـــعــادل حــســان و"حــادى
بـادى" لعفت بركات و«اإلسـكافى ملكا»ً
مع اخملــــرج خــــالــــد جالل و"قــــطــــايف
عفت بركاتعـصـافـيـرى" مع حـمـدى حـسـ وكان

وهبة تثمر نادر مصطفى  شجرة ا
فى التمثيل واإلخراج والتأليف
ظل عـــشــقه لــلــتـــمــثــيل فى حــدود الـــتــمــنى حــتى
رحلة الثانـوية أن قصر ثقافة اكتـشف وهو فى ا
ـثلـ لـتشـكـيل الفـرقة كفـر سعـد بـدميـاط يـطلب 
سـرحيـة; فـانطـلق إلى القـصـر ليـجتـاز االختـبار ا
ويبـدأ «نـادر مصـطفى» أولى خـطواته عـلى خشـبة
ـسرح على يد اخملرج فوزى سراج فى مسرحية ا
ــســتـــشــفى الــعـــام» عن نص «زيــارة «عــفــاريـت ا

لعزرائيل» لـ «أبو العال السالمونى».
استـمر نادر بطالً لفرقة كـفر سعد وأدى العديد من
األدوار كـان أهمـهـا دور «عـلوان» فى «تـغـريـبة ست
احلـسن» إخراج رضـا حسـنى والشـيخ صالح فى
«الــبــراوى» إخــراج فــوزى ســراج و«الــكـبــيــر» فى
لك «الـليـلـة نـحلم» إخـراج رأفت سـرحـان  ودور «ا
ست » فى «الـناس فـى طيـبـة» إخراج عـفت بـركات
ومـتولى «فى عـطـشـان يـا صبـايـا» وتـاجر األخالق
فى «أرض الـنفـاق» لـفـوزى سراج  وأبـو مـطوة فى

» إخراج السيد احلسينى. «الشحات
ومع تـطور أدائه التـمثـيلى لم يـكتف نـادر بدراسته
ــعـــهــد الـــفــنى الـــصــنـــاعى واجته لـــدراســة فـى ا
اإلخـراج والـسـيـنـاريــو فى قـصـر الـسـيـنـمـا لـتـبـدأ
ــوهــبـة فى أن تــثــمـر فى أكــثــر من فـرع شــجـرة ا
فــيــمــارس جتــربــة اإلخــراج فــأخــرج مــســرحــيـة
«وحـكــمت الــتــقـالــيــد» من تـألــيــفه أيــضـا ثم ألف

سرح. عرض» فى نادى ا وأخرج مونودراما «ا
إال أن موهـبـة الـكـتـابـة ظـلت تالحـقه وخـاصـة بـعد
دراســـته لـــلــــســـيـــنـــاريـــو ودخــــوله عـــالم اإلذاعـــة
ثال. شارك نادر فى أكثر والتـليفزيون واعتماده 
من مــــســــلــــسـل إذاعى وألف أيــــضــــا أكــــثــــر من

سرح. سيناريو; إال أنه لم ينشغل عن ا
يـــســتـــعــد نـــادر هــذه األيـــام لاللــتـــحــاق بـــورشــة
سونـوستـار التى تـعدها صـوت القـاهرة بـعد فوزه
فى مـسـابـقـة الـسـيـنــاريـو كـمـا يـسـتـعـد لـتـسـجـيل
حـلـقــات الـسـبــاعـيـة الــتى ألـفـهــا «جـيـران ولـكن»
والتى سوف يقوم بالتمثيل فيها من إخراج «كمال
دسوقى» والتى سوف تذاع على البرنامج العام.
نــادر يــؤكــد أن كل مــخـرج تــعــامل مــعه أثــر فى أدائه
الفنى  كما يؤكد على أهمية الدراسة بالنسبة للفنان.

روبير الفارس

مدير مسرح الطليعة يصف تعديالت «أبو طالب» بأنها « غير قانونية»!
كــشف «مـحــمـد مــحـمــود» مـديــر مـسـرح
سرح التى الطليعة عن سوء حالة مبنى ا
بـلغت حـد كـونه "آيالً للـسـقوط".. واصـفاً
التعـديالت التى جرت فى عـهد د. أسامة
أبـو طـالب الـرئيس الـسـابق لـلـبـيت الـفنى

بأنها "غير قانونية وغير سليمة فنياً"!
مــحـمــود بـدا غــاضـبـاً وهــو يـعــلق قـائالً:
لــســنــا فى مــحل جــزارة أو حالقــة لــتـتم
تــغـطـيـة األرضــيـات بـالـســيـرامـيك األمـر
ـيـاه من الــذى زاد من كـارثـيــته سـقــوط ا
الــــســـقـف لـــيــــجـــعل حــــيـــاة الــــداخـــلـــ
واخلـــارجـــ فـى خـــطـــر  إضــــافـــة إلى

ـعـطـلة ـشـقـقـة والـتـكـيـيـفـات ا احلـوائط ا
الـتى جتعـل من التـدخل الـفـورى ضرورة

كن إنقاذه. إلنقاذ ما 
مــديـر مـسـرح الـطـلـيــعـة أكـد أن مـيـزانـيـة
الــتــحــديث  رصــدهــا بـالــفــعل  ووافق
عليها د. أشـرف زكى رئيس البيت الفنى
للمـسرح ولكن األعـمال متـوقفة من أجل
ــالــيــة والــفــنــيـة ــقــايـســات" ا تــعــديل "ا
ـسرح إلـى صرح فـنى وثـقافى لـتحـويل ا
سرح العائم وميامى وليسيه ال يقل عن ا

احلرية الذى  افتتاحه مؤخراً.
< محمد محمود< أشرف زكى مى سكرية

رعب فى حلقة نقدية ببورسعيد «مولد سيدى» ا
رعب» ـسرحى «مولـد سيدى ا نظم نادى األدب بـقصر ثـقافة بـورسعيـد حلقة نـقدية حـول العرض ا
سرحيـة من تأليف يوسف عوف وإخراج سـمير زاهر وبطولة الذى قدمـته مؤخرًا فرقة بورسـعيد ا
غـربى رئيس نـادى األدب وشارك فـيها رجب سلـيم فاطـمة هـدية أمانى أمـ أدار النـدوة محـمد ا
داخالت ـصـرى أحـمد عـزت ومـحـمـد خضـيـر إلى جـانب بـعض ا قـاسم مـسـعد عـلـيـوة أسـامة ا
سـرحى ومـدى توافـقـها مع الـعرض  إلى لـفريق الـعمـل وقد تـناولت الـنـدوة األبعـاد الـفنـية لـلـنص ا
ـوسـيـقى واألشـعار البس والـديـكور وا ـفردات الـتى اسـتـخـدمـها اخملـرج مـثل اإلضـاءة وا جـانب ا

واالستعراضات.
ناقشة كتاب «رائحة برتقال عطن» كما أقام فرع ثقافة بـورسعيد أيضا ندوة بعنوان «كاتب وكتـاب» 
ـصرى ـسرح ا ـسـرحى محـمد حـامد الـسالمـونى والذى يـتنـاول فيه بـعض إشـكالـيات ا للـكاتب ا
ونـولوج والغنائية سرحـية اجلديدة والتقنـيات التى دخلت إليه كا تعلقـة باألشكال ا خصـوصًا تلك ا
عاصر والسـرد والتعبير اجلـسدى على خلفـية العالقة ب األنا واآلخـر بشكلها الـقد واحلديث وا

يتاذات». وصوًال إلى «ا
سرحية اخملتلفة. وقد أثارت الندوة جدًال واسعًا ب احملاضر واألطراف التى تعبر عن األجيال ا

< محمد حامد السالمونى

< محمد خضير

«ها نحكى».. يختتم ورشة فن احلكى
باستوديو عماد الدين!

ــاضى ورشـة اخــتـتــمت األســبـوع ا
احلـكى التى نظـمها "استـوديو عماد
الـدين" مع احلـكـاء "رمضـان خـاطر"
ـــدة أســبــوعــ والــتى اســـتــمــرت 

وتــدرب أعـضـاؤهـا عــلى فن احلـكى
ـصـادر اخملتـلـفة مـنـها: من خالل ا
األســــاطــــيـــــر وحــــواديـت "كــــتــــاب
ـــقــامـــات لـ "بـــيــرم الــدقـــهـــلــيـــة" وا
الـــتــــونـــسى" وبــــعض الــــنـــصـــوص
األخــــرى لــــلـــشــــكـل احلــــديث لــــفن

احلكى.
كــان نــتــاج الــورشــة عــرضــاً فــنــيــاً
بـعـنــوان "هـانـحـكى" شـارك فـيه 19
ــثالً من مــخــتــلف األعــمـار وهم:
أحمد طلعت إسالم يسرى أشرف
الـعـطار جـيد رضـوان حـسام عـبد
احلـمـيـد عبـد الـعـزيـز شريف عالء
حــسن عــمـار ســيــد عـصــام كـرم
مـحـمــد عـبـد احلــمـيـد مـحــمـد عـبـد
الـســتـار مـحـمــد عـبـد الــله مـحـمـد
مــــصــــطــــفى مــــصــــطــــفى حــــسن
راغى هيثم مـصطفى سامى مها ا

شـرقـاوى; والـذين قـدمـوا مـجـمـوعـة
ـــقــامـــات فـــمن من احلـــكـــايـــات وا
«كـتـاب الـدقـهـلـيـة»  تـقـد حـكـاية
ـــــلـك"  "صـــــاحب "الــــــصـــــيــــــاد وا

األرض" "خــــــضـــــــرة" "احلــــــرامى
وخــاله" وقـدمـت من مـقــامـات بــيـرم
ــقـامــة االشـتــراكـيـة" و الـتــونـسى"ا

نزوجلية".  قامة ا "ا
ــثل رمــضــان خــاطــر أكــد أن كل 
جـيد حـكاء جـيد وقـال: "فى البـداية
لم نـتـوقع هـذا الـعـدد الـضـخم الذى
تــقــدم إلى الــورشــة والــذى جتــاوز
ــثــلــة وبـدأت ــثالً و اخلــمــسـ 
مـثل ـرحلـة األولى باخـتيـارات ا ا

وكـان تـصـورى فى الـبـدايـة أن عـدد
الـورشة لن يزيد عن  10 مـتسابق
حـيث طـبـيـعة هـذا الـفن تـعـتـمـد على
ـسـتمـر وعـادة مـا يـكون الـتـدريب ا
الـعـمل عــلى احلـكـايـة بـشـكل فـردى

لـطـبيـعة عـمل احلـكاء; ولـذلك وجـدنا
أن الـــوقـت غـــيــــر كــــاف ولـــكن ألن
الــكـــثـــيــر مـن الــشـــبـــاب كـــان لــديه
ــثالً احلــمـاس و اخــتـيـار 19 
ـا مـعـظـمـهم لـيس له أيـة خـبـرة ور
ـرة األولى لـهم فى مـواجـهة تـكـون ا

اجلمهور".
وعن كـيـفــيـة الـتـدريب أكـد أن هـنـاك
طـرقاً مختلـفة لتعـليم هذا الفن الذى
يـــعـــود فـى األســـاس لـــلــــحـــضـــارة
ة من خالل حـكايات ـصرية الـقد ا
"الــفـالح الــفـــصــيـح" و«الــبـــرديــات
الــفــرعــونـيــة» ويــتم الــتــدريب عــلى
: األولى نــظـريــة; ويـتــعـلم مـرحــلــتـ
ــتــدرب طــبــيــعــة احلــكــايـة فــيـهــا ا
والــفــرق بــ احلـــكــايــة واحلــدوتــة
واحلــــكـــــاء كـــــأداة وحـــــيـــــدة داخل
ــسـرحى وتــأتى بـعــدهـا الــعـرض ا
ـرحـلـة الـتــطـبـيـقـيـة; وهى الـتـدريب ا
عــلى احلــكــايـــة نــفــســهــا من خالل
تـعـليـمه كـيفـيـة الـسرد والـتـعامل مع
اجلـمــهـور كـمـا  الــتـدريب أيـضـاً
عـلى االرجتـاالت احلـيـاتـيـة وكـيـفـية
ر ـواقف احليـاتـية الـتى  صـياغـة ا
بـهــا الـشـخص نــفـسه وسـردهـا فى

صورة حكاية.
وعن مـسـتقـبل فن احلكى فى مـصر
أكــد خــاطــر أن احلــكى مــا زال فى
مـــهـــده  نـــظــــراً لـــتـــجــــاهل بـــعض
ـسـرحـيـ له واعـتـبـاره فـرعـاً من ا

فن التمثيل.
< محمد عبد احلميد < عبد العزيز شريف 

راغى < مها ا

محمود مختار
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ؤتمر من قـبل أمانته العامة كمـا يستعد أيضاً نيا الروبى  تكـليفه برئاسة حتريـر نشرة ا ديـنة ا احلالى 
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يــبــدأ الــكــتــاب بــسـيــرة ذاتــيــة يــتم فــيــهــا الــتـعــريف
نـسى الـذى قال بـشـخصـيـة عبـاس حـافظ ..األديب ا
ـوتـون فـطـيـسـاً  فـقـلـة قـبل وفـاته 1959 «إن األدبـاء 
منهم هى الـتى تستأثر باهتمام الباحث بعد رحيلهم
ـا إلى يوم أمـا الكـثـرة الكـاثـرة فيـغلـفـها الـنـسيـان ر

الدين».
وتـعـتـبـر الـكـتـابـة عن عـبـاس حـافظ أو إنـتـاجه األدبى
قـلـيلـة بل نـادرة; فكل مـا هـو متـوافر عـنه قـبل صدور
هـذا الــكـتـاب عـدة أسـطـر قـلـيــلـة كـتـبت عن إحـصـاء
لـبعض أعـماله عام 1949 فـقد ورد فى مجـلة «االثن
والــدنــيــا» عــدد 803 بــتــاريخ 49/10/31 بــيــان بــبــعض
تـميزة عن الـلغة كتابـاته األدبية والـعلمـية وترجـماته ا
اإلجنــلــيــزيــة  ومــا كــتـــبه خــيــر الــدين الــزركــلى فى
مـوسـوعـته «األعالم » كـما سـبق لـلـدكـتـور سـيـد على
إسـمـاعـيل نـفسه كـتـابـة هـامش عن عـبـاس حافظ فى
ـصـرى - اجلـزء األول - ـسـرح ا كـتـابه « مــسـيـرة ا

سرح الغنائى - 2003». فرق ا
وقــد أشـار الــكـاتب نــبــيل فـرج إلى هــذا الـكــتـاب فى
كتـابه «طه حـس ومـعاصـروه - دار الهالل - كـتاب

الهالل - العدد  521 مايو 1994.
ــنــهج « وقــد اســتــخــدم د. ســـيــد عــلى إســمــاعــيل ا
الـتـاريـخى بـأدواته مــعـتـمـداً عـلى الـوثـائق واألحـداث
ــعـــاصــرين والـــســجالت الــتـــاريــخــيـــة وشــهـــادات ا
الرسـمية فضال عن اإلجناز الـفكرى واألدبى لعباس

حافظ ذاته.
ولـد عبـاس حافظ عـلى حـافظ  يوم 24 ديـسمـبر 1893
ـوســكى وحــصل عــلى ـرخـم بــا بــشــارع اخلــلـيـج ا
االبـتـدائـيـة عـام 1908م  وعـلى الـثـانـويـة عـام 1913م
وبـعــد ثالثـة أعــوام الـتـحـق بـوظـيــفـة ســكـرتــيـر مـالى
ـدة شـهـرين عـلى سـبـيل الـتـجـربـة بـوزارة احلـربـيـة 
فـأثـبت جدارة كـبـيـرة فى أعمـال الـتـرجمـة فـاسـتحق
ـتمـيز ـسـتواه ا الـتثـبـيت فى وظيـفتـه وأشاد رئـيسه 
فى الـتـرجـمـة بـاإلضـافـة إلـى مـا تـمـيـز به من دمـاثـة

األخالق وإطاعة األوامر.
ورصــدت الـــدراســة أن عــبــاس حـــافظ قــد أجنــز فى
الـــفـــتــــرة مـــا بـــ عـــامى 1917 و1922 الــــعـــديــــد من
التـرجمات اخلـاصة باجملـال العـسكرى والـتى نسبت

فى أغلبها إلى غيره.
وبـعد صـراع كبـيـر مع متـطلـبات احلـياة واحـتيـاجات
األسرة وقـلة الـراتب طـلب عبـاس حـافظ االنتـقال إلى
وظف من هناك و له ما السودان مبادلة مع أحد ا

أراد.
ولــكن ظــروف عـبــاس حـافظ لـم تـتــحـسن بل تــعـرض
ـظـلـمة إلى لـعقـاب إدارى لـتـغـيـبه عن عـملـه فتـقـدم 
وزيـر احلربـية مـحمـد رفقى بـاشا ذكـر فيـها مـا سبق
أن ترجـمه ونشـر بـاسم الغـير وأن لـديه من األسرار

ما يريد اإلفضاء بها إليه شخصياً.
ويسـتشف من هذا أن أسباب تغيب عباس حافظ عن
الــعــمل أســبــاب خــطــيــرة وتــمس شــخــصــيــات لــهــا
اعتبـارها فى الـوزارة!! ولوال خـطورتـها وأهمـيتـها ما
ـطالبـة مقـابلـة الوزير شـخصـياَ! وكانت كـان يتـجرأ 
الـتـقــاريـر الـسـريـة الـسـنـويـة دائـمـة اإلشـادة بـقـدرات
ـقدرة الـفائـقة عـلى أداء ما عـباس حـافظ الـوظيفـية وا
يكـلف به من أعمال; وعلى الرغم من ذلك حرم عباس
ـدة ثالثـة عـشـر عـامـاً.. حـافظ من الـتـرقى الـوظـيـفى 

ـسـئـولون وعـنـدما طـلب نـقـله إلى مـكـان آخر حتـفظ ا
فى الــوزارة عـــلى نــقــلـه وأصــروا أيــضـــا عــلى عــدم

ترقيته.
ولـكن فى عـام 1930 حـصل عـلـى تـرقـيــة اسـتـثــنـائـيـة
منحـها له مـصطفى الـنحاس بـاشا وإبان فـترة حكم
وزارة إســـمــاعـــيل صـــدقى صـــدر قــرار نـــقل له إلى

أسـوان دون مراعاة لظروفه أو  ظروف أسرته بل 
فصله فيما بعد.

ولم يـعـد لوظـيـفـته إال بقـرار آخـر من الوزارة الـوفـدية
ــعــانـاة عــبــاس حـافظ يــقـضى بــعــودته إلى عــمـله و
الـكــبـيـرة من الــتـعـنت مــعه بـســبب آرائه الـســيـاسـيـة
ومـعـتـقداته الـفـكـريـة قرر عـبـاس حـافظ عام  1950 أن
ـعاش دون انـتظـار للـموعد يـحيـل نفسـه بنـفسه إلى ا

قرر ديسمبر 1953. الرسمى ا
ـؤلف حــيـاة عـبـاس حـافظ األدبـيـة من ويـسـتـعـرض ا
ـقـاالت الـصـحـفـيـة ; وإن كـان تــألـيف ونـقـد وكـتـابـة ا

تميزه األظهر فى الترجمة.
ويتـمثل اإلنتاج األدبى فى تأليف وترجمة عشرة كتب
وثـمــانى عــشـرة مــسـرحــيـة بــاإلضــافـة إلى مــقـاالته

ومتابعاته النقدية.
ومن أشهر مؤلفاته فى السياسة واالجتماع :
ـطـبـعـة الـتـوفـيـقـيـة بـشـارع درب - نـهـضـة مـصــر  ا

اجلماميز 1922.
صرية الكـبرى سعد زغلول باشا  - بطل النـهضة ا

نشره عبد العال أحمد حمدان الكتبى عام 1936م.
- مـصـطفى الـنـحـاس أو الـزعـامة والـزعـيم  مـطـبـعة

مصر 1937م.
كتبة التجارية الكبرى. - الشيوعية فى اإلسالم ا

- علم الـنفس االجـتمـاعى: بحث فى نـشأة االجـتماع
كتبة التجارية الكبرى 1948. وتطوره  ا

ترجمة : ومن الكتب ا
ـلك سـلــيـمــان  لـلـســيـد ريـدرهــجـارد عـام - كـنــوز ا

.1911

- ألـوان من احلب  سـلـسـلـة كــتب لـلـجـمـيع مـطـابع
صرى 1950. جريدة ا

- رواية الشهداء كتابات مسامرات الشعب  مطبعة
الشعب.

- قصـة أسطـورة احليـوانات الـثائـرة جلورج أوريل 
عارف 1951. دار ا

عـبود الـذى هوى : دراسات فى الـشيـوعية دار -  ا
النيل للطباعة 1951.

- العبـرة باخلواتيم لشكسبير مسرحيات شكسبير
اجملـلد الـثالـث عشـر اإلدارة الثـقافـية بـجامـعة الدول

عارف 1983. العربية دار ا
نشورة: ترجمة غير ا سرحيات ا أما ا

- شاترتون أو شقاء الشاعر أللفريد دوڤينى 1916.
وسوس 1916. - الزوج ا
- تيمون لشكسبير 1921.

وليير. - زواج باحليلة 
- االستعمار.

قدمة فى هذا الكتاب. سرحيات ا وهى ا
ويـرصــد ســيـد عــلى إســمـاعــيل أســمـاء الــعــديـد من
ؤلـفة الـتى تعـتبـر مجـهولة ـترجـمة أو ا ـسرحـيات ا ا
ولم تنـشر وال يـوجد لهـا نصـوص حتت يد أى باحث

أو مؤرخ.
أمــا فى اجملــال الــصـحــفى فــكــان عــبـاس حــافظ من
أعالمه وكانت مـقـاالته تنـشـر فى الصـفـحات األولى
حتت اسم الــكــاتب  الــكــبـيــر عــبــاس حــافظ  وتــنـوع
ــقــاالت والـقــصص نـشــاطه الــصــحــفى بــ نــشــر ا
ـقــاالت األدبـيـة ــتـرجــمـة فى اجملالت وبــ نـشــر ا ا

والسياسية فى الصحف.
ومــا يـخـص نـشــاط عـبــاس حــافظ فـقــد عــدَّد احملـقق
ؤلفة سواء التى ترجمة وا مسرحـيات عباس حافظ ا

سرح  أو التى لم تعرض. عرضت على خشبة ا
ولم يتـوقف نشاط عبـاس حافظ على ذلك فحسب بل
ـســرحـيـة ــسـرحى قــبل الـتـرجــمـة ا مـارس الــنـقـد ا
وأولى مـحاوالته النقـدية بدأت فى مارس 1916 عـندما
ـنـبر ـقـاالت الـنـقـديـة بـجـريـدة ا نـشـر مـجـمـوعـة من ا
ـــســـرح حتـت عـــنـــوان « الـــروح الـــعـــامـــة فى آداب ا
ظهر قاالت ظهر عباس حافظ  صـرى» فى هذه ا ا
ـظـهر ـبـتد بل وظـهـر  ـتـمـرس ال النـاقـد ا الـناقـد ا
ــســرح ونــصــوصــهـا الــرائــد فى مــجــال نــقــد لـغــة ا

مثلة. سرحيات ا وباألخص لغة ترجمة ا
ــثـقـفـ وكـان عــبـاس حـافظ مــيـاال السـتـخــدام لـغـة ا

تعلم وال يفضل لغة العوام إطالقا. ا
سـرحية وعمل عـباس حافـظ رقيبـاً على الـنصـوص ا
ـطبـوعات بـوزارة الداخـليـة وانتـهج أسلـوباً فـى قلم ا
سرحية لم يكن معهوداً من قبل; جديـداً فى الرقابة ا
ويعتـبر رائداً فى انـتهاجه . فـقد كان تقـريره الرقابى
ــســرحى يــحــارب الـركــاكــة والــضــعف فى الــعــمل ا
سـرحيـة.. إلخ  وكان ويبـحث عن العـقدة واحلـبكـة ا
ــســـرحى ال يــكـــون بــســبب يــرى أن رفض الـــعــمل ا
تـعلقة بـاألمور الدينـية واألمن العام وانع الرقـابية ا ا
سـتوى الفنى أو فحـسب; بل وأيضا بسـبب ضعف ا

بتذلة. التجارب ا
يجـمل البـاحث بعض احلـقائق عن عـباس حـافظ هذا

نسى: األديب ا
1- ولد يوم 1893/12/24 وتوفى 1959/6/24.

2- عمل مـوظفا ومترجمـا فى وزارة احلربية منذ عام

ـســتــحق رغم محمد أم عبد الصمد1916 إلى 1950 ولم يــتــلق  الــتــقــديــر ا

2929292929
نهج التاريخى يكشفه ا

التاريخ اجملهول
سرح عباس حافظ

< الكتاب : مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
: د. سيد على إسماعيل < دراسة وتقد

وسيقى والفنون الشعبية ركز القومى للمسرح وا <  الناشر: ا
ــتـــمــيـــز وأخالقه إشــادة جـــمــيـع رؤســائـه بــعـــمــلـه ا

احلميدة.
ــبـدئه 3-  اضــطـهــاده وظــيــفــيــا بـســبب إخـالصه 

ـسـتـحـقـة عـام 1925 الــسـيـاسى فـحـرم من الـتـرقـيـة ا
وفـصل من وظيـفـته عام 1930 لنـشره مـقـالة صـحفـية
أبـدى فـيـهـا رأيه السـيـاسى وفـصل ثـانـيـة عام 1938
دون سـابق إنـذار وفــصل لـلــمـرة الـثــالـثـة عـام 1944
ألسـبــاب سـيـاســيـة فــقـرر إحــالـة نـفــسه بـنــفـسه إلى

عاش قبل موعده بثالث سنوات. ا
4- تـــــرجم  مـن عــــام 1923 إلى 1942  - بــــصـــــفـــــته

الـوظيـفـية - مـجمـوعـة من الكـتب احلكـومـية اخلـاصة
بوزارة احلـربـيـة مـنـهـا: مـجمـوعـة الـقـوانـ احلـديـثة
ــالى  قــوانــ قــانــون الــبـــيــاد احلــديث الــقــانــون ا
الـطوبـجيـة  الفـنون الـعسـكريـة  رسالـة خبـير األرز

رسالة خبير القطن.
5- ألف عدة كـتب فى التـاريخ والسيـاسة واالجـتماع

وعـلم الـنفس  مـنـها : نـهـضـة مصـر  بـطل النـهـضة
ـصــريـة الـكــبـرى ســعـد زغــلـول بــاشـا  مـصــطـفى ا
الـنـحاس بـاشـا أو الزعـامـة والزعـيم  الـشيـوعـية فى
اإلسالم عــلم الــنــفس االجـــتــمــاعى الــعــقل الــبــاطن

وعالقته باألمراض النفسية.
ـلك ـرب كــتــبـاً عــديــدة مــنـهــا : كــنــوز ا 6- تـرجم وعـَّ

سلـيمان راويـة الشـهداء قـصة أسـطورة احلـيوانات
عـبود الـذى هوى دراسات فى الـشيـوعية الثـائرة ا

فقود ألوان من احلب. ملوك ا مذكرات بكوك ا
7- ترجم ونـشر عـدة مسرحـيات  مـنهـا : سرانودى

بـرجـراك ألدمـون روسـتان  ضـجـة فـارغـة  والـعـبرة
باخلواتيم لشكسبير.

ـركز ـسرحـيـات  يـحتـفظ ا 8- تـرجم مـجمـوعـة من ا

وسيقى والفنون الشعبية بأغلبها القومى لـلمسرح وا
فـى صورتـهـا اخملطـوطـة  وهى : شـاترتـون أو شـقاء
الـشـاعر تـيـمـون  زواج بـاحلـيلـة االسـتـعـمار وهى

منشورة بهذا الكتاب.
ـســرحـيــات مـازالت 9- تــرجم وألف مــجـمــوعـة مـن ا

مـفـقودة رغم تـمثـيلـها فى الـفتـرة ما بـ عامى -1925
1916 ومنها:

شرقة فتونة  قسوة الشرائع الشمس ا العـذاراء ا
قابيل  زعيم الشعب  نبى الوطنية.

ـقـاالت الــسـيـاسـيـة واألدبــيـة والـقـصص 10- نــشـر ا

ـتـرجـمـة فى كـثــيـر من اجملالت واجلـرائـد مـنـذ عـام ا
1912  مـنهـا : مجـلة الـبيـان  مجـلة الـتجـارب مجـلة

ــصـورة  جـريـدة احلـال الـهالل مـجـلــة الـلـطـائف ا
نبر  جـريدة كواكب الشـرق جريدة صوت جريـدة ا

صرى. مصر جريدة البالغ  جريدة ا
ـنـبر ـسـرحـى عام 1916 بـجـريـدة ا 11- بـدأ الـنـقد ا

ـسـرحـيـات وكـشف واجته نـقـده نـحـو لـغـة تـرجـمـة ا
السرقات األدبية.

12- كـان أول رقـيب مـسـرحى انـتهج أسـلـوبـا جـديداً

ـسـرحـيــة  ولم يـكن مـعـهـوداً من قـبل فى الـرقـابـة ا
ويــعــتـبــر رائــداًَ فى انــتــهـاجـه  عـنــدمــا مــنع تــمــثـيل
ـسـرحـيات بـسـبب هـبـوط مـسـتـواهـا الفـنى واألدبى ا
ـتـعـلـقة ـوانـع الـرقـابـيـة ا رغم عـدم اشـتـمـالـهـا عـلى ا

بالدين أو باألمن العام.

< عباس حافظ 

سرح يستضيف   أتيليه ا
«ريتشارد الثانى» 

«السامر الشعبى» و«زورق الورق»
ركز القومى للمسرح فى ا

ركـز القـومى للـمسـرح حلـقة نـقاشيـة حول كـتاب "زورق من ينـظم ا
ــسـرح" تــألـيف ـبــاد الـعــامـة ألنــثـروبــولـوجــيـة ا الـورق- عــرض ا
نـاقشة "أيوجيـنيو بـاربا" ترجـمة "دكتـور قاسم بيـاتلى" وسيـقوم 
الــــكــــتــــاب "د. أحــــمــــد عــــلى
مــــرسى" األســــتــــاذ بــــآداب
القاهرة و "د. أحـمد حامد"
أســتـــاذ األنـــثــروبـــولــوجـــيــا
الثقافيـة و "د. حسن عطية"
أســـتـــاذ الـــدرامـــا والـــنـــقـــد

ية الفنون. بأكاد
كـمـا سـيــتم مـنـاقــشـة كـتـاب
"السامـر الشـعبى" بـحضور
مؤلـفه "الـسـيـد مـحـمـد على"
ويناقشه "إبراهيم احلسينى
ـســرحى عـثــمــان" الــنــاقــد ا
والـنـاقــد "أحـمـد عــبـد الـرازق
". وسـتعـقد الـندوتان ـسرحى "حـمدى حـس أبو الـعال" واخملرج ا

كتبة القاهرة بالزمالك.
ركز ببث وقائع الندوت على موقعه اإللكترونى. وسيقوم ا

محمد أم عبد الصمد

< أحمد عبد الرازق أبو العال

ئوية جامعة القاهرة ملوك جابر يحتفالن  تشيكوف وا
تــسـتـعــد جـامــعـة الـقــاهـرة حـالــيـًا لـتــقـد مــجـمـوعــة من الـعـروض
ـئـويـتـهـا تـبـدأ يوم 2007/12/30 ـهـا احـتـفـاالً  ـسـرحـيـة لتـقـد ا

وتستمر طوال العام وتشارك فيها كليات اجلامعة.
كـلية التجارة ستقدم عـرضًا غنائيًا راقصًا بعـنوان «مائة سنة جامعة»
فى افـتتاح االحتفال والعرض تصمـيم محمد فهيم وإخراج أحمد عبد
الـراضى ويــشـارك فــيه الـراقــصـون هــيـثم عــصـام وأحــمـد صالح
وزهـرة ومـحـمـد مصـطـفى وكـر عـفـيـفى ومـنـار مـحـمـد وتـصمـيم
اإلضـاءة خلالد حس ومـعه منفذ إضاءة خـالد كمال ثم تقد
عـرض مـسـرحـيـة «مـسـتـر دوالر» إخـراج مـحـمـد جـمـعـة
وتــمـثــيل فــاروق قــاسم وبــاســمــة مــاهــر ويـحــيى
مــحـمــود وعــلى ربــيع وأحــمــد عــبــد الــرضـا
وأحــمــد عــبــد الــوهـــاب وأحــمــد الــشــاذلى
ويـاسـر فـيـصل وحـسـنـة رمـضـان وفاروق
ــنــفــذ رامى اجلــنـدى مــحــمـد واخملــرج ا
ويـاسـر فـيـصل مـسـاعـد مـخـرج وديـكـور
عـبـد الـله الـشاعـر ثم يـقـوم فـريق الـعمل

ـمـلـوك جابـر»  لـلـكـاتب الراحل نـفـسه بتـقـد عـرض «مـغامـرة رأس ا
دة سـعدا الـله ونوس إخراج أحـمد عـبد الـرضا ويسـتمـر كل عرض 
أربـعة أيـام على مـسرح كـليـة التـجارة أمـا كلـية احلقـوق فتـشارك فى
ـئـويـة بـعـرض «كـأنك يـا أبـو زيـد» تـألـيف لـيـنـ الـرمـلى االحـتـفـال بـا
إخـراج جماعى عمر أحمد وسالمة السيد وعمر وهبى وتمثيل نادر
أحـمد وهيـثم شرقـاوى وإبراهـيم سعـيد وفوزيـة عبـد السـتار ونوار
رجب وديـكـور بـسـنت عـلـى ومـحـمـود نـاجى ومـوسـيـقى مـصـطـفى
سـرحيـة على سـامى للـمشـاركة فى االحـتـفالـية وسـوف تعـرض ا
ـدة أربـعـة أيـام بـيـنـمـا يشـارك عالء حـسن مـسـرح كـلـية احلـقـوق 
بـإخــراج مـســرحـيــة «الـدهــان» وهى قـصــة قـصــيـرة مــأخـوذة عن
تـشـيكـوف تـمـثـيل أعـضـاء ورشـة الـتمـثـيل بـكـلـيـة احلـقوق وهم :
بـسنت علـى ومحمـود ناجى ومـحمد نـبيل ومـحمد عـبد الـستار.
وهــيــثم شــرقــاوى وأحــمــد ســعــيــد وتــامــر أحــمــد وإسـمــاعــيل
مـصطـفى وفرح صـبرى ومـوسيـقى محـمد نـور وديكـور محـمود

ناجى ومالبس سما صبرى ونهلة عبد العزيز.
مروة سعيد  < سعد الله ونوس 

> 
لين

الرملى
>

ية للمسرح ليون يورو للهيئة العا القاسمى يتبرع 
أعـلـنت الـهــيـئـة الـعــربـيـة لـلـمــسـرح عن تـبـرع
صـاحب الـسمـو الـدكـتـور سـلـطـان بن مـحـمد
الــقــاســمـى عــضــو اجملــلـس األعــلى وحــاكم
ية للمسرح ليون يورو للهيئة العا الشارقة 
ـانــيـا; حـيث يـعــقـد لـقـاء فى مـديـنــة «هـال» بـأ
ى بــحـــضــور عــدد كـــبــيــر من مــســرحـى عــا
اإلعالميـ كمـا سـيتم اإلعالن عن ذلك أثـناء
ـيـة انـعـقـاد اجملــلس الـتـنــفـيـذى لـلــهـيـئـة الــعـا
للمسـرح خالل شهر ديـسمبـر القادم فى دكا

بجمهورية بنجالدش 
أعلن ذلك عـبد الـله بن مـحمـد الـعويس مـدير
عام دائرة الـثقافـة واإلعالم بالشـارقة .. وقال
: إن الـتـبـرع اجلــديـد يـأتى فـى سـيـاق الـدعم
تـواصل لـلـمـؤسـسات الـثـقـافـية واإلنـسـانـية ا
مـحــلـيــا وعـربــيـا ودولــيــا; من أجل الـنــهـوض

ى. سرحى على الصعيد العا بالعمل ا
وأضـاف العـويـس: إن هذا الـدعـم كان لـه أثر
ـيـة وصـدى طـيب وإيـجـابى لـدى الـهـيـئـة الـعـا
لـلـمسـرح; حـيث تـسـلـمت مـن الدائـرة رسـائل
شـكـر وتــقـديـر مـوجــهـة إلى صـاحـب الـسـمـو

<   د. حبيب غلوم <  د. سلطان بن محمد القاسمى

شادى أبو شادى

«إيزيس».. مغامرة اللوزى
اجلديدة على «الفلكى»

ــسـرح بــاجلـامـعــة األمـريــكـيـة بــدأوا بـروفــات الـعـرض طالب قـسم ا
ـيخـائيل رومـان إعداد وإخـراج محـمود الـلوزى سـرحى "إيزيس"  ا

3 حـيث سـيــقـدم الـعــرض عـلى قــاعـة الـفـلــكى بـاجلــامـعـة أيـام 1 2 
30  31  ديسمبر .   27 نوفمبر و 25 26 

الـدكـتــور الـلـوزى وصف الــنص بـأنه أحــد أهم الـنـصــوص الـتى قـام
بإخراجـها حـيث تدور قصـته حول الـعالقات اإلنسـانيـة داخل الدولة
البولـيسـية وقال: هـذا النص قـمت بقـراءته أكثر من مـرة منـذ سنوات
تـشابـكة أعددت تـلئـة باألحـداث والشـخصيـات ا ألنه ثالثة فـصول 
عنه ثـمـانيـة مـشاهـد تـستـغـرق سـاعة وعـشـر دقائق هى إجـمـالى مدة
ثـًال من طلـبـة اجلـامـعة هم: العـرض الـذى يـشـارك فيه اثـنـا عـشـر 
هـانى ســامى أحـمـد عــمـر أمـيــنـة خـلــيل جنـوى الـســعـدنى طـارق
اإلتـربى ولـيــد حـمـاد عـمــر مـدكـور عــمـر الـسـعــيـد أحـمـد صالح
مصطفى صفوت أدهم زيـدان عثمان الشـرنوبى الديكور واإلضاءة
ـؤثرات الصـوتية البس لنـرم السـيد ا للدكـتور سـتانسل كـامل وا
ــعـارك لـرمــزى لـيـنـر وتـصـمــيم الـصـوت ألحــمـد صـالح وتــصـمـيم ا
سـرح مـحمـود مـحسن مسـاعـد إخراج أمـيـرة جبـر. وإدارة خـشبـة ا

وسارة إسماعيل.

هبة بركات

ست احلسن  يزور  احملافظات
 مسرحيـة "ست احلسن" للكاتب أبـو العال السالمونى واخملـرج عبد الرحمن
الـشــافـعى والــتى  عـرضـهــا ضـمن فــعـالـيــات لـيـالى احملــروسـة بـحــديـقـة
اضى من إنتـاج فرقة السامر بالـهيئة العامة الفسطاط طوال شـهر رمضان ا
تـميزة بـاحملافظات ـسارح ا لقـصور الثقـافة تقـرر إعادة عرضـها بعدد من ا
بعد جنـاح العرض الـذى قام ببـطولته أحمـد ماهر مـصطفى حـشيش سحر

حسن.

وقال الـدكتـور حبـيب غلـوم: يأتى هـذا التـبرع
ـسرح ـستـمـر للـثـقافـة وا فى سيـاق الـدعم ا
ويدل عـلى رغبـة فى الـتواصل مع اآلخـر ومد
ساعدة جسور احلوار معه وتقـد العون وا
لتفـعيل مـسألـة احلوار احلـضارى مع اآلخر

سرح. والوقوف على احتياجات ا

حـاكم الــشـارقـة «مــان فـريــد بـلــهـارز» رئـيس
ـية للمـسرح ومن السـيد «رامندو الهيئـة العا
ماج مدار نـائب الرئـيس والسـيد «جـنفر وال
بول» األم العام; أعربوا فـيها عن سعادتهم
بهـذا التـبرع الـذى سيـوظف كوديـعة تـستـثمر
ـسرحى فى دول عوائـدهـا فى دعم الـنشـاط ا

العالم النامى; خاصة الدول األفريقية.

من ب الـصفات
ـيـــــــــزة ــــــــــمـــــــــ ا
لسـتـراسـبرج أنه
ب عـامى 1923
ـام و  1931  قــــــــ
ـا ـتــقـــد كـل مـ بــ
ـبـه من ـتـــــســــ اكــــ
خــــــــالل أولــــــــى
ـازات الــتى اإلجنـ
ـا فى حــــقـــــقــــهــــ
بـــــــــــــــــــــــرودواى
ـشـاركـة فـرقـته
ـيــة ولم ــسـرحـ ا
يكن ذلك يقـتصر
ـلـى مالحــــظـــة عــ
اخملــــــــــرجــــــــــ
ـتـــرفـــ بل احملــ
ـاول كـــــان يــــــحــــ
ـنـــــــفـــــــسه أن بــــــ
يتوصـل ألسلوب
العـمل الـذى كان
ـتـــــــهـــــــجه ـنــــــ يــــــ
ستانسيالفسكى
ـتـــــــــاجه فـى إنــــــــ

اللحظى.

يــبـــدأ اخملـــرج مـــحــمـــد عـــبــد
اخلالق هـذا األسـبوع بـروفات
ـسـرحى «ريـتـشارد العـرض ا
الـثـانى» من تـراث شـكـسـبـير
ـسـرح وإنـتـاج فـرقـة أتـيـلـيه ا
مثلون: ويشارك فى العرض ا
بـيــومى فـؤاد شــادى الـدالى
سـيــد عــبــد اخلــالق هــنـادى
أســامــة فــؤاد والــذى يــشـارك
فى هــذا الـعــمل كــمــمـثل ألول
مـرة بــعـد مــشـاركــات عـديـدة
كـمـلـحن ومــطـرب فى مـسـارح
اجلامعـة والثقـافة اجلمـاهيرية

والفرق احلرة.
<  شادى الدالى 
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نـخـطئ كـثـيـراً لو تـعـامـلـنـا مع الـطفل عـلى أنه
صـــــاحب خـــــيــــال ســـــاذج فال شـك أن هــــذا
االعتقاد اخلاطئ هو أحـد أسباب عدم اجلدية
مع األدب الـذى يـستـهـدف الـطـفل فى مـراحله

اخملتلفة.
ومـوضــوع هــذا الــكــتـاب « الــدرامــا ومــسـرح
الــطـفل» لــلـدكــتـور حــسن مـحــسن يـدور حـول
تفنـيد هذا الفـهم الشائع.. ويتـألف الكتاب من
تــوطـئـة وثـالثـة عـشــر فـصالً  حتـمـل عـنـاوين:
عوامل خلو األدب العـربى القد من الدراما
ـصـرى االحتـكاك ـظاهـر األوليـة لـلمـسرح ا ا
ـسرحى احلـضـارى والفـنى  فـنـية الـتـألـيف ا
ـســرحـيـة بـ الـتـراجـيـديـا ـتـأثـر بـالـغـرب ا ا
والكـوميـديا نشـأة مسـرح الالمعقـول فلـسفة
مــســرح الالمـــعــقــول  االجتــاه الـــفــكــرى فى
واكب للـتغييـر االجتماعى ـسرح ا سرح ا ا
ــــاذج من مـــــســــرح الــــطــــفـل ويــــثــــبـت فــــيه
مـسـرحـيـات: الـذئب والـغـنم حـلم الـطـفـل لـيـلة

العيد عواطف البن ضباب .
لـقـد آثــرت اسـتـعـراض أسـمـاء هـذه الـفـصـول
لـكى يـتضح لـلـقـار أن الـكاتب قـد ابـتـعد عن
الــعــنــوان الــذى وضــعـه لــلــكــتــاب دون ســبب
ـتوقع أن يـدور الكـتاب واضح فقـد كان من ا
كـله أو معـظـمه حول «مـسـرح الطـفل» كـيفـيات
توظـيف الدرامـا فى بنائه وخـصائـصه الفـنية
ـوضوع على أهـميته لم لكنـنا نفـاجأ أن هذا ا
يـتـجــاوز الـتــوطـئــة الـتى قــدمت مـجــمـوعـة من
الـتصـورات النـظريـة حـول أهمـية أدب الـطفل
ثم الـفــصل األخــيــر الـذى يــثــبت فــيه الــكـاتب
ـكـتـوبـة ـسـرحـيـة ا مـجـمـوعـة من الـنـصـوص ا

للطفل دون إشارة ألصحابها!!
ومع ذلك فــإن الـكـتــاب عـلى درجـة كــبـيـرة من
األهـمـيـة فـيـمـا قـدم من مـوضـوعـات; وإن كـان
بعـضهـا قد بحـث كثيـراً ولم تعـد هنـاك فائدة
من طرحه مـرة أخرى مـثل أسبـاب خلو األدب
الــــعـــربـى من الـــدرامــــا ويــــكـــفـى أن نـــراجع
ــنـاقــشــة اجلـادة الــتى قـدمــهـا د. عــز الـدين ا
إسـمــاعــيل فى كــتــابه «قـضــايــا اإلنــسـان فى

عاصر» لهذه القضية. سرحى ا األدب ا
وعـلى كل حـال يـبـدو أن الـكـاتب قـد بـدأ بـهذه
القضية كتمهيد عام لكى يتابع بعد ذلك نشأة
ـسـرح الـعــربى فى الـعـصـر احلـديث وتـطـور ا
ــســرح من خالل االحــتــكــاك بــالــغــرب  د. محمد السيد إسماعيلهــذا ا

سرحـية التـابعة لـفرع ثقـافة اجليزة ـسرحى "لعـنة الفـراعنة" الـذى قدمته فـرقة البدرشـ ا > فريق عـمل العرض ا
الـية حتى اآلن من قـبل إقليم الـقاهرة الـكبرى وشـمال الصـعيد اضى لم يـتقـاض أفراده مسـتحقـاتهم ا فى يولـيو ا
الثـقافى الـذى ترأسه اخملـرجة إجالل هـاشم العـامـلون بـاإلقلـيم قرروا جتـميـد عقـود مخـرج العـمل وكاتب أشـعاره

يزانية العرض. خالفات مالية مرتبطة  مثالت حل االنتهاء من حتقيقات تتعلق  لحن وعدد من ا وا
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كيفيات توظيف الدراما للمسرح

واالطالع عـلى ما جـاءت به احلمـلـة الفـرنسـية
صرى على يد ـسرح ا على مصر; وتأصيل ا
أحــمـــد شــوقى وتـــوفــيق احلـــكــيم فــيـــمــا بــ
احلرب األولى والـثانيـة ثم يعرض فى فصل
سرحية ب الـتراجيديا والكـوميديا» لنشأة «ا
الـتراجـيـديا احلـديثـة وخـروجهـا عـلى القـواعد
ـذهب األرسـطـيـة عـلى يـد « إبسـن» وازدهار ا
الطبيعى على دراما الـقرن التاسع عشر هذا
ا ذهب الـذى قدم حيـاة اإلنسـان الواقعـية  ا

فيها من بيئة ومؤثرات.
ــسـرح إلى الــكــومـيــديـا ثم يـعــرض لــتـحــول ا
نـتـيجـة ارتـباطه بـالـواقعـيـة ومعـاجلـته لقـضـايا

وعـادات األشخـاص الـتى قد تـتـفق مع تقـالـيد
اجملـتمع أو قـد تتـعارض  مـعـها; وقـد استـفاد
تغيرات حتى رأينا صرى من هذه ا سرح ا ا
مــــا يـــســــمى بــــالــــكــــومـــيــــديــــا الــــســـوداء أو
«الـتـراجيـكـومـيدى» كـمـا فى «عـيلـة الـدوغرى»
لـنــعـمـان عـاشـور; والـبــعـد عن الـبـطل الـواحـد
ـــوقف» كـــمــا فى وانـــتــقـــال الــبـــطــولـــة إلى «ا
«الــلـحــظـة احلــرجـة»  و«جـمــهـوريــة فـرحـات »

ليوسف إدريس.
ثم عاجلت الفصول التالية مظاهر الثورة على
ـظاهر: االنتقال سرحية ومن هذه ا التقاليـد ا
من الـشـعــر إلى الـنــثـر  وعـدم الــتـقـيــد بـعـدد

ـكـان واختـيار الـفصـول أو بوحـدة الـزمان وا
ـســرحـيـة وأبـطـالــهـا من جـمـيع شــخـصـيـات ا
ـواقف اجلـلــيـلـة أو الــطـبـقــات والـعـدول عـن ا

واقف اخليالية. ا
ثم جاء مسرح «الال مـعقول» على يـد « ألفريد
جـارى» كـثـورة أخـرى عـلى الـدرامـا الـواقـعـيـة
والـطبـيعـية; واسـتمـر مـسرح «الـعبث» عـلى يد
«أرتو ويوج يـونسكو» اللـذين يشتركان فى
إنـكـار مـا وصـلت إلـيه احلـضـارة الـغـربيـة من
فــصــام عن احلـــيــاة ومــا أدت إلــيـه من عــزلــة
سرح مذاهب اإلنسان . وقد نتـجت عن هذا ا
سـتقـبلـية والـوجوديـة  وإن كنت ال الداديـة وا
ـنـاقـشـات الـطـويـلـة الـتى أرى ضـرورة لـهـذه ا
ذاهب وفلسفاتها وكان ؤلف لهذه ا ساقها ا
سرح; حتى يخلص يكفى بيان جتلياتها فى ا

ألهداف كتابه.
وفى فـصل حتت عـنوان «االجتـاه الـفـكرى فى
ــــســـرح» يــــرى أنه عــــلى الــــرغم من تــــعـــدد ا
ـسرحـية فـإن الدرامـا البد أن تـلتزم ذاهب ا ا
ـوضوع  ورسم بـثالثـة عنـاصـر هى: وحـدة ا
الشخصـيات بدقة وعـمق  ثم الصراع القوى
الواضح ويستـعرض طبيعـة الصراع وتطوره
ـــســـرحـــيــات ـــســـرح الـــيـــونــانـى ثم ا مـــنـــذ ا
سرح الكالسـيكيـة والرومانـسية والـواقعيـة وا
سرح الـذهنى أو مسرح األفكار لحمى ثم ا ا

عند برنارد شو.
 وفى الفـصل التالى يـتوقف عـند الواقـعية فى
ـــصـــرى الــــتى واكـــبت الــــتـــغـــيـــر ــــســـرح ا ا
االجتماعى عند كل من نعمان عاشور وتوفيق
احلكـيم  ويسـتعرض  بـاستـفاضـة خصائص
ــسـرح الـشــعـرى عـنـد ـلــحـمى ثم ا ــسـرح ا ا
ـسـرح إلــيـوت تـمــهـيـداً لـلــحـديث عن جتــربـة ا
الـشعـرى فى مصـر عـند شـوقى وعـزيز أبـاظة

وصالح عبد الصبور.
عرفة الكتاب مفـيد فعالً ويخرج مـنه القار 
سرحية وتطورها لكنه من ذاهب ا حقيقية با
وضـوع الـذى حدده نـاحيـة يـبـعد كـثـيـراً عن ا
الــعـنـوان  كــمـا أنه من نــاحـيـة أخــرى يـعـطى
ـوضـوعـات مهـمـة تـسـتحق صـورة بـانـوراميـة 
ـا جـعـله هـذا كل مـنـهـا دراسـة مـسـتـقـلـة ور
مـــفـــيــداً لـــلـــقــار الـــعـــام أكــثـــر من الـــقــار

تخصص فى نقد الدراما وتاريخها. ا
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دعوة مـفتـوحة وجـهها الـفنـان د. أحمـد نوار "رئيس
الـهـيــئـة الـعــامـة لـقـصــور الـثـقــافـة" خملـرجى نـوادى
ـواقع الــثـقــافـيــة بـاحملــافـظــات لـلــتـقـدم ــسـرح بــا ا
ـشروعـات إلنـتاج عـروض مـسـرحيـة داخل سـياق
ـيـزانـيـات احملـدودة جتـربـة الـنـوادى دون الـتـقـيـد بـا
الــتـي يــتم تــخــصــيــصـــهــا عــادة إلنــتــاج مــثل هــذه
ــانـعــة الـهـيــئـة فى الــعـروض وأكـد د. نــوار عـدم 
إنتـاج عمل مسرحى ضخم بـشرط اتصافه باجلدية

واالبتعاد عن األفكار التقليدية.
 هذه الـدعوة وجههـا نوار خالل لقائه ومـجموعة من
سرح من الفائزين بجوائز العـامل بحركة نوادى ا
ــســـرحى اخملـــتــلـــفــة فى عن عـــنــاصـــر الــعـــرض ا
سـرح بداية من عام هـرجانات اخلـتامية لـنوادى ا ا
 2003وحـتي اآلن بجانب مخـرجى العروض التى

 تصعيدها للمشاركة فى مهرجان هذا العام.
اتسم الـلقاء باحلمـيمية الشـديدة وشارك فيه د. عبد
ـــركــزيــة الــوهـــاب عــبـــد احملــسن "رئـــيس اإلدارة ا
للـشئون الفنية بالهيـئة" ود. محمود نسيم "مدير عام
ــهـتــمــ والـعــامــلـ بــحــركـة ـســرح" وعــدد من ا ا
سـرح اإلقليـمى منهم عـبد النـاصر حنـفى حمدى ا

ن اخلشاب وآخرون. طلبة جمال ياقوت د. أ
ومن خالل حلـقـة نقـاشـيـة مفـتـوحة شـهـدتهـا قـاعة
دني باجلزيرة تبادل ركز التعليم ا االجتـماعات 
ـسـرح اآلراء مع د. أحـمـد نـوار أعـضـاء نـوادى ا
فـى محـاولـة لـلوصـول لـصـياغـة مـشـتركـة تـتـضمن
أحالمـهم وطموحاتهم نحو تطوير وحتديث أسلوب

سرح باألقاليم. عمل نوادى ا
وكـانت اإلدارة العـامة لـلمـسـرح قد وضـعت عددًا من
ـسـرح احملـاور بـهـدف تـطـويـر آلـيـة الـعـمل بـنـوادى ا
أهمـها إنشاء نوادى مسـرح مركزية باألقالـيم الثقافية
اخلمـسة بـجانب نـاٍد مركزى بـقاعـة منف مع ضرورة
ـسرحى والـتـدريب والورش إنشـاء مـركز لـلـتجـريب ا
سـرحية تطوير آليـات اإلنتاج والعضوية مع وضع ا
لوائح مـنظمـة لعضـوية النـوادى وضرورة تفـعيل عمل
هــذه الــنــوادى طــوال الــعـام دون انــقــطــاع مع وضع
برنـامج عمل سنوى لها يتضمن خطة إنتاج العروض

وعددًا من احملاضرات واللقاءات بشكل أسبوعى..
وفى الـسـيـاق نـفـسه أكـد د. أحـمـد نـوار  ضـرورة
ـسرح طـرح تـصـور جـديـد لـفـلـسـفـة عـمل نـوادى ا
التى أثـبتـت جناحـها طـوال سبـعة عـشر عـاما مـنذ
بـدء عــمـلـهـا ألول مــرة بـشـكل مــنـتـظم عـام 1990
وجناحـهـا فى تقـد عروض مـسـرحيـة تمـكنت من
ـسرح الدولية نـافسة هذا العـام فى مهرجانات ا ا
بــعـــد حـــصـــول عـــرض "كالم فـى ســـرى" لـــنــادى
األنـفـوشى عـلـي جـائـزة أحـسن عــمل جـمـاعي من
مهـرجـان القـاهـرة الدولى لـلـمسـرح التـجـريبى فى

سرح" إلى "برنامج عمل" للمستقبل د. نوار يحوّل أحالم "شباب نوادى ا
سرحى وأسلوب جديد للدعاية والتوثيق والتسويق ركزية ومركز للتجريب ا مجموعة من النوادى ا

هرجانات عروض النوادى تعرف طريقها إلى ا
الدولية وحتريك العروض فى محافظات مصر

دورته األخـيرة لذلك حـرصت الهيـئة على ضرورة
وضـع خـطـة عامـة لـتـقـد عـروض مـسـرحـيـة عـلى
ـسـرح وزيادة مـسـتـوى متـمـيـز مـن خالل نـوادى ا
عـدد لـيـالى عـرض هـذه األعـمـال من خالل اإلدارة
الـعـامـة لـلمـسـرح والـعـمل عـلى مـتابـعـة تـنـفـيذ ذلك
باألقـاليم مع إعادة تـنظيم العالقـة فيما ب اإلدارة
ــسـرح وتــذلـيل الــعـقـبــات الـتى وأعـضــاء نـوادى ا
تـواجــهـهم أثـنـاء مـراحل إنـتـاج الـعـروض وخـاصـة
فــيـمــا يـرتــبط بـتــوفـيــر أمـاكن مــجـهــزة لـلــبـروفـات
والــعـروض وإلــغـاء ظــاهـرة تــقـد عــروض نـوادى
ائة عرض سنوياً ليوم واحد سرح التى تتعدى ا ا

فقط..
ــيــزانــيــة وأوصى د. نــوار بــوضع تـــصــور جــديــد 
الـدعــايـة اخلـاصـة بــعـروض الـنـوادى والــعـمل عـلى
تسـويقـها بـشكل مـناسب مع حتـريكـها بـاحملافـظات
لتـوسـيع رقعـة مـشاهـدتـها وخـاصـة بعـد تـوافر دور

عروض مـسرحى على مستوى متـميز ومتطور بعدد
مـن قـصــور وبــيــوت الــثــقـافــة وهــو مــا يــتــيح لــهـذه
الـــعــروض تــقـــد أكــبــر عـــدد من لــيـــالى الــعــرض

جلمهور مختلف ومتغير.
د. نـوار أعــلـن ســعى الــهــيــئــة لــتـرشــيـح الــعـروض
هرجانات العربية تميزة للمشاركة فى ا سـرحية ا ا
يـة من خالل الـتنـسيق مـع العالقـات الثـقافـية والعـا
واخلـارجــيــة بــوزارة الـثــقــافــة وهى خــطـوة مــهــمـة
تـأخرت كـثـيرًا - حـسب كالم د. نـوار - حـيث ظلت
ـهرجـانـات قـاصـرة على مشـاركـة الـهيـئـة فى هـذه ا

فرق الفنون الشعبية فقط.
وقـد كلف د. أحمد نوار كال من د. عبد الوهاب عبد
احملـسن ود. مـحـمـود نـسـيم بـوضع دراسـة عـاجـلـة
سرحـية التى تقدمها فرق لتـحويل جميع العروض ا
الهـيئة إلى اسطوانـات مدمجة وإنشاء مـكتبة خاصة
ـهـتـمـ من االطالع عـلى ـسـرح وا لـتــمـكـ هـواة ا

هذه الـعـروض ومشـاهـدتهـا مع احلـفاظ عـلى تـوثيق
ـسـرحى الـذى تـقـدمه فـرق الـهـيـئـة بشـكل اإلنـتـاج ا

سنوى.
ـسـرح ـقــتـرحـات الـتى عـرضـهـا أعـضـاء نـوادى ا ا
خالل الـلقاء القت قبوال كبيرًا من قبل د. أحمد نوار
وطالب بـضرورة تفعيـلها أهمـها عمل خطة مـتكاملة
الـى لتـنـفـيـذها لـلـتـدريب والـتثـقـيف وتـوفـيـر الـدعم ا
سرحية الئم مع إعادة إنتاج العروض ا بالـشكل ا
سـرح فى السـنوات تـمـيزة الـتى قدمـتهـا نـوادى ا ا
اخلــمس األخــيــرة وطـالب الــبــعض بــضـرورة فض
سرح سـتمر فـيما بـ أعضاء نـوادى ا االشتـباك ا
ــواقع الـثــقــافـيــة مع ضـرورة بـاألقــالــيم ومـوظــفى ا
ـطــلـقـة فى اخــتـيـاراتــهم لألعـمـال امـتـالك احلـريـة ا
ـــســرحــيـــة الــتـي يــقــدمـــونــهـــا من خالل عــروض ا

النوادى.
د. أحمـد نـوار اختـتم الـلـقاء مـؤكـدًا عـلى حقـيـقة أن
ــســرح مــسـئــولــيــة الــشــبـاب تــفــعــيل دور نــوادى ا

شارك فى هذه احلركة. ا
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ـــنــصــور" دورته الرابعة تبدأ اليوم  وإخــراج "مـــنــصــور حـــســ ا
ـقتـرح للـعـرض هو مـنتـزه مرح كـان ا وا

الند الصباحية.
واعـترافاً بـدورهم يتم تـكر تـسعة من رواد
: "فقيد ـسرح الكويتى من الـراحل ورموز ا
سـرح الكويتى اخملـرج الكبير "عـبد العزيز ا
ــنـصــور" واسم الـفــنــان الـراحل الــكـبــيـر ا
"خـالـد الـنــفـيـسى" والـراحل الـفـنـان الـكـبـيـر
"كــنــعــان حــمــد" كــمــا يــتم تــكــر عــدد من
ــبـدعــ الـذين ال يـزالــون يـنــيـرون اإلبـداع ا
بدع ـتميـزة.. الفنـان ا سـرحى بأعـمالهم ا ا
"أحـمــد الـصــالح" والــنـاقــد الـكــبـيــر: "خـالـد
الريـس" والفـنـان الـكـبـيـر: "جـاسم الـنـبـهان"
والفـنـان الـكبـيـر: "جـمال الـردهـان" والـكاتب
ـتـمــيـز: "بـدر مـحـارب" والـفــنـانـة الـكـبـيـرة: ا

"عواطف البدر".
وتــتـكــون جلــنـة الــتــحـكــيم هــذه الـدورة من:
ـنصور" رئـيساً و اخملرج الـكبـير "منـصور ا
"جـاسم الـصـفـار" مـقـرراً وعضـويـة كل من
سـارح األهلـية "د. "كامـلـة العـياد" مـديـرة ا
نبـيل الفيلكـاوى" األستاذ بالكـلية األساسية
ــعـهــد الــعـالى د. "إلــهـام الــشالل" وكــيـلــة ا
سـرحيـة "حياة سـرحيـة الفـنانـة ا للـفنـون ا
" و "محمـد باقر الفـهد" والـفنان" خـالد أمـ

ال عبد الله".
أكـد الــفـنـان عـبــد الـله عـبــد الـرسـول رئـيس
ــهــرجــان أن اجلـــمــيع يــبـــذلــون قــصــارى ا
ــهـرجــان فى دورته جــهــدهم إلجنــاح هــذا ا
الرابـعة ويـعملـون على حتـقيق الشـعار الذى

أقيم من أجله.

مهرجان مسرحى كويتى يذهب إلى اجلمهور 
ـــســرحــيــة وتــقــوم فـــرقــة مــســرح مــراكــز ا
الشـبـاب بعـرض مسـرحيـة "لـعبـة الدبـابيس"
تـألـيف "سـعـد الـله ونـوس" إخـراج "إبـراهـيم
ـعـهــد الـعـالى بـوطــيـبـان" ومــكـان الـعــرض ا

سرحية. للفنون ا
سـرح الكـويتى فـتقـدم عرض أمـا فرقـة ا
"وسمـية تخرج من الـبحر" تألـيف الكاتبة
"لـيلى العثمان" وإخـراج "نصار النصار"
ــسـرح الــكـويــتى. أمـا ويــتم عـرضــهـا بــا
فـرقة مـسرح دور الـرعـاية فـتـقدم عـرضاً
بـعنـوان "الـبـاحـثـ عن" تـألـيف "حـمودى
احملـبـوب" وإخـراج "يـحــيى عـبـد الـرضـا"
ــقــتــرح لــلــعــرض مــجــمع دور ــكــان ا وا
الرعـايـا/ الـصلـيـبخـات كـمـا تقـوم فـرقة
اجلـــيل الـــواعى بـــتـــقـــد عـــرض "ســوق
ـــســلم" اجلــمـــعــة" تـــألـــيف "د. حــســـ ا
ــكــان " أمـــا ا وإخــراج "مـــحــمــد حـــســ
قـتـرح للـعرض فـهو حـديـقة جـمال عـبد ا
الــنــاص وفــرقــة مــســـرح عــبــد الــعــزيــز
احلــداد تـقــدم عـرضــهـا بـعــنـوان "مــقـهى
الـدراويش" تألـيف وإخـراج "عـبد الـعـزيز
ـقـتـرح لـعـرضه سـطح ـكـان ا احلـداد" وا
بـــاخــرة وتـــعــرض فـــرقـــة الــرواد األوائل
مـســرحـيـة "لـعــبـة من بـ الــلـعب" تـألـيف

ـتـكـررة الـنـمـطـيـة والـبـنـاءات عن األشــكـال ا
سرحية السائدة. ا

ـا ـسـرح  كـمــا أوصت الـلـجـنـة بــتـوظـيف ا
يـتالءم وأحـداث الـوقت احلــالى الـذى يـحـيـا
الــشـبـاب فى مــعـتـركه والــدعـوة إلى إيـجـاد
حـدث مـسـرحى اجـتـمـاعى وحـدث جمـاعى
فى مـحاولة جادة للـمزاوجة بإخالص شديد
ب تلك القاعدة العريضة من اجلمهور وب
ـسرح بكل وشائجه إليـجاد تلك احلالة من ا
ـتبـادل ولـعل حـاالت الـتجـانـس والـتعـايـش ا
ــسـابـقـة الـرســمـيـة الـتى أهم مــا تـشـتـرطه ا
يـتبارى فـى احلصـول على جـوائزها الـثالثة
ــســـرحــيــة عـــشــرة هـــو أن تــقـــوم الــفـــرق ا
كان البديل" تـنافسة فيمـا بينها بتـقد "ا ا
الئم لـعرض عمـلها لـيس ذلك فحسب بل وا
ــسـرحى وتـتـسـابق ســبع فـرق مـسـرحـيـة ا
ـسـرح عــلى تـلك اجلــوائـز بـعــد انـسـحــاب ا
الـشعبى الـذى كان سيـشارك بعـرض "عيال
ؤلـفه "فاطمى الـعطار" ومـخرجه "بدر قريـة" 
نــاصـر مــحـمــد" والـذى كــان مـقــرراً أن يـتم
ـسـرح الشـعبى وتـقدم عـرضه فى حديـقة ا
فــرقــة مـــســرح الـــشــبــاب عـــرض "حــراســة
ـوسى" وإخـراج مـشـددة" تــألـيف "مـشــعل ا
عـهد الـعالى للـفنون "بدر الـبلـوشى" وذلك با

تنـطلق اليوم فى العـاصمة الكويتـية فعاليات
ــهـــرجـــان أيــام مـــســرح الـــدورة الـــرابــعـــة 
الـشبـاب وتـستـمـر حتى  30 أكـتـوبـر احلالى

. على مسرح عبد العزيز حس
تــــنـــدرج الــــدورة حتت شــــعـــار "الــــفـــضـــاء
ـسـرحى الـبـديل" وهى تـظـاهـرة مـسـرحـية ا
تـــتــبـــنى الـــدعــوة لـالبــتـــعــاد عن الـــعــروض
سـرحيـة الـتقـليـدية لـتـعود من خاللـها إلى ا
تـجدد فى محاولة خللق سرحى ا الـشكل ا
صـيغ وأشـكال مـسـرحـيـة جـديدة من خالل

إيـــــــجـــــــاد فـــــــضــــــاءات
مـسرحية متـعددة تعتمد
عـــلى الـــنـــهج الـــعـــلـــمى
الـصـحــيح والـدعـوة إلى
أسلوب مسرحى متطور
والـــــذى يـــــشـــــهــــد اآلن
تــفـــاعالت خـالقــة عـــلى
ـــســرحـــيــة الـــســاحـــة ا
عاصرة وذلك الكويتية ا
بـهـدف إيـجـاد حـالـة من
ـــــــســــــرحى احلــــــراك ا
ــــتــــجــــدد وفى نــــفس ا
الــــــوقت يــــــصــــــبـح ذلك
ــــســــرحى الــــفــــضـــاء ا
الـبــديل هـو تــلك احلـالـة

اجلديدة من حاالت التطوير والدعوة اجلادة
ــســرحى نـــحــو الــتـــغــيــيـــر فى األســلـــوب ا
وتـوظـيف فــضـاءاته عـبــر هـاالت جـديـدة من
االنفـتاح على الـعوالم احمليطـة لذا كان قرار
ـنظـمة لـلمـهـرجان أن تـكون أعـمال اللـجنـة ا
هــذه الـــدورة والـــتى حتـــمل هـــذا الــشـــعــار

<  صفاء البيلى
الكويت

د. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيم

صائـبة فى اختيارها له على اعتبار أنه أحد
ـنـطـلـقـات احلـديثـة نـحـو آفـاق الـتـغـيـير فى ا
تـخصـصة سـرحيـة ا هـرجانـات ا أسلـوب ا
والــــدعــــوة إلى الــــنـــزول
لـلـجــمـهــور فى مــحـاولـة
صـادقـة خلــلق حـالـة من
حـــــــاالت االلـــــــتـــــــفــــــاف
اجلـــمــاعـى احلــقـــيــقى
الـــوثـــيـق والـــعـــمل عـــلى
ـسرح دمـجه بـقـضـايـا ا
ـتـعـددة بـعد وأسـالـيـبه ا
أن كـــان بــعـــيــداً عـــنــهــا
ــا أوقـعه لــوقت طــويل 
فى شـــــراك الـــــتـــــكــــرار

والعادة.
ولــــعـل هــــذا األســــلــــوب
ـــــــســــــــرحـى أكـــــــثـــــــر ا
األســـــالـــــيب دعـــــوة إلى
ـثـارة وحـيـواته مالمـسـة الـواقع بـقـضـايـاه ا
تـدفـقة ومـشـكالته الـكامـنة والـظـاهرة ومن ا
هنـا تـتجـسـد الـقدرة فى اخـتـيار الـنـصوص
التـى تتالءم مـع القـاعـدة الـعـامة والـعـريـضة
مـن اجلـمــهــور كـذلـك الـدعــوة إلى أن تــكـون
قـدمة مـتحـررة وبعـيدة كل الـبعد العـروض ا

د. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيمد. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيمد. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيمد. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيمد. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيم

حينما نتعامل مع الطفل دون جدية:

كيفيات توظيف الدراما للمسرح
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نــحن/  (US)أعــد بـــيــتــر بـــروك نص عــرض 
تـحـدة وأخـرجه فـى سـنة  1966 الـواليـات ا
وكـــان مـــوضــوعـه احلـــرب فى فـــيـــتـــنــام أو
ــســتــمــرة لــشــر الــعــالم كــمـا االســتــعـارة ا
وصـفــهــا بـيــتـر ســانـســبــيـرى مــنـتـج الـفــيـلم
التسجيـلى (فائدة الشك -  1967 )الذى تابع
الـعـرض فى جـمـيع مـراحـله ولـقـد اسـتـمرت
االســتــعـارة بــالــفــعل وهــا هـى تـتــجــدد مع
أزق األمريكى فى العراق وفشل استمرار ا

محاوالت إسقاط الشر على اآلخرين.
سرحية عمالً يتقدم باستمرار اعتبر بروك ا
وجهداً جتريبياً تتغير تفاصيله فى احملاوالت
شكلة بـعينها هى توالية لـلعثور علـى حل  ا
ــعـــاصــرة إلى مــشـــكــلــة إدخـــال األحــداث ا
ـسـرحـيــة فـيـلـمـاً ـسـرح بـدون أن تـصــبح ا ا
تـسـجــيـلـيـاً أو قــاعـة مـحــاضـرات أو مـلـصق
دعايـة وهـذا مـا يـدعـو للـتـسـاؤل عن مـفـارقة
الـعـنـوان (US) من نـحن? هل نــحن الـواليـات
/ ـتـحـدة/ إسـرائـيل أم فـيـتـنـام/ فـلـسـط ا

العراق/ أفغانستان?!
العـنوان مـرآة تـعكس احلـقيـقـة قنـاع يتـبادل
الظـهـور مع الـوجه لـذلك يُـتـرجم أحـيـاناً إلى
تحدة" لكن روح العرض "نحن أو الواليات ا
ال تطـرح ذلك االختـيار احلـاد ب بديـل بل
تـقـتـرح مــواجـهـة االنــفـصـام وفـهم أنــفـسـنـا

مـــواجـــهـــة الـــهـــروب من
احلقـيـقة وحتـلـيل دورنا
فى جتـــــدد اســــتـــــعــــارة

الشر.
يـتــضــاءل هـذا االرتــبـاط
الـسـيـاسى أمـام الـقـيـمـة
الفـنيـة واإلنـسانـية لـرؤية
ـســرح فى أهم فــنـانـى ا
ـــعــاصــر وهــو الــغــرب ا
يــعـــمل ثم رؤيـــة عــرض
طلـيـعى لم يـصـنعه نص
بل صـنـع هـو الــنص من
ـثـلـ خالل ارجتـاالت 
درّبـــــــــــهـم بـــــــــــروك كـى
ــشــاهــد فى يــســبــقــوا ا

طريق يـعـرف أنه طـريـقه ويعـرف أنه سـيـجد
واجـهة حـ يتوقف فيه حلـظة احلقـيقـة أو ا
الـزعم بــالـتـمــثـيل ويـصــبح الـصــمت جـائـزة

مثل واجلمهور معاً. ا
مـثلة جـليـندا جاكـسون قبل أن تـنهار قالت ا
فى نــهـايــة الــعــرض: "كل إنــســان -  يـرجئ
ـا ـســألــة كـلــهـا لــيــوم احلـســاب  - يـريــد  ا

... كل مـا نـسـتــطـيـعه هـو أن نـحن فى لـنــدن
نــواجه جــمــهــوراً مــعــيــنــاً فى لــيــلــة مــعــيــنـة
كن تـوصيله بأجسـادنا غيـر احملترقـة وما 
فى الـنـهـايـة سيـأتـى  - ال من خالل الـتـقـلـيد
ـظـاهــر األلم - ولـكن من خالل هـذه الـبـارع 
ــواجــهــة نــفــســهــا". من هــنــا جــاء عــنــوان ا
ثل العرض الـذى يشـبه مرآة أصـابت كل 
بسلـسلة مـتوالـية من االنعـكاسات الـصادمة
ـاذا لـعل أهـمـهــا إجـبـاره عـلـى أن يـتـسـاءل: 

ثل?!
ـمثـل إلى أشار بـروك فى لقـائه األول با
: راهب بـوذى يحرق صورة تطـارده دائماً
وت احـتجاجـاً على احلرب نفسه حـتى ا
ــــكـن أن يــــدفع وتــــســـــاءل: "مــــا الـــــذى 
ـكن ـثـل هـذا الـفــعل?! وكـيف  اإلنـسـان 
لنا أن نـفهم شـمول هـذا االلتـزام?". وبعد
أسبوع من بدء البروفات قرر مع معاونيه
ركزية أن يكون "االحتراق" هو الصورة ا
ــسـرحــيـة ونــاقـشــوا كـيف لـلــحـدث فى ا
تخـرج مـن هذا الـفـعل الـعـارى كل مالمح
االنــقــطــاع/ الــتــواصـل الــتى تــعــكــســهــا

احلرب.

اقتـرح الكـاتب ديـنيس كـانان إضـافـة مشـهد
عن صـبى إجنـلـيـزى يـريـد أن يـحرق نـفـسه
وبـــعــد أيـــام جـــلس بـــروك عـــلى األرض إلى
مثل مارك جونز وقال: "هناك شىء جانب ا
اسمه احلياة فى داخلك هل لك احلق فى أن
تـدمـره? إن مــا تـريــد أن تـفـعــله بـنــفـسك هـو
بالضبط مـا يفعله الـعالم بنـفسه أنت تطالب
باحليـاة لهذا العـالم فلمـاذا ال حتيا أنت إذا
توقـفت اآلن عن أن حتـرق نفـسك فـستـنقص
أفـعـال الـقــسـوة فى الـعــالم فـعالً واحـدا إن
ا ـوقف بـحاجـة لـشجـاعـة أكثـر  مواجـهة ا

حتتاجها كى حترق نفسك".
ـــــمـــــثل رأسـه بــــ راحـــــتـــــيه ودام وضع ا
الـصمـت خمـس دقـائق لـقد هـبـط كل الـتزام
مارك بأن يحرق نفسه حداً جعله عاجزاً عن
الكالم فااللتزام- كما حاول بروك أن يقنعه
- عالقـة متـغـيـرة مـثل احلب ال صـفـقـة مثل
أى زواج فــاشل والــصــمت الــذى يــأتى فى
النهـاية يجب أن يـكون صمت الـفاغر فمه ال
ــغـــلق عـــيــنـــيه صـــمت االهــتـــمــام صــمـت ا
احلــــقـــيــــقـى واألصـــيـل ال صــــمت الــــيـــأس

والعجز.
ـسرح لـديـنـا عادة فى يبـرز االنـشـغال بـا
أشهر الصيف باعـتباره موسم العطالت
والــــســــيــــاحـــة لــــذلـك تــــروج الــــعـــروض
الـترفـيـهـيـة الـبـعـيدة بـطـابـعـهـا الـتـجارى
ـبـتــذل عن عـمق اإلشــكـاالت الـواقــعـيـة ا
ـؤسـفـة الـتى يـشى بـهـا عـمل والـنـتـيجـة ا
سرح بروك أن مسرحـنا اليـوم من نوع ا
ُـمــيت وال يــعـنـى هـذا أنه مــيت بل إنه ا

نشط إلى حد يدعو للكآبة.
مـثلون والـنقاد واجلمـهور كلهم سارح وا ا
قـون" فى آلـة واحـدة قـد تـصـرّ وتـئز "معـشـَّ
لكنـها ال تتـوقف أبداً ولذلك تـزداد احلاجة
الـيــوم إلى الــتــوقف لــلـتــســاؤل مــجـدداً مع
ـسـرح أصـالً? هل خلـشـبـته ـاذا ا بـروك: و
ــسـرح مــكـان حــقــيــقى فى حــيــاتــنــا? مــا ا
? وهـل هــــــنــــــاك أمل فـى أن يــــــوجـــــد احلىّ

ويسود?
>االقــتــبـاســات مــنـقــولــة من نص الــعـرض
وتـــقـــد بـــيـــتـــر بـــروك لـه ضـــمن أعـــمـــاله
الـكاملة الصـادرة عن دار الهالل بالقاهرة

ترجمة د. فاروق عبد القادر.

يحدث أن يستمـر. كل إنسان يريد أن يحدث
ا يـحدث أن التـغيـير وال يـتغـير هـوو - يريـد 
يستمـر وإذا كان ال يعـنيك أن يتـحول العالم
إلى رماد ألن حـيـاتك رمـاد فأنـت تريـد لـهذا
الذى يحدث أن يستـمر. وهذا هو السبب فى
أن األمور تزداد سـوءاً وهذا هـو السبب فى

أن الكارثة قادمة ال شك".
ـــثل لــيــطـــلق فــراشـــات حتــلق فى ويــدخل 
ـكان ثـم يـشعـل قـداحة ويـضـع فراشـة فى ا
اللـهب وحـ حتـتـرق يـتـجمـد تـمـامـاً تـضاء
ــمـثـلــون جـمـيــعـاً بال حـراك األنـوار ويـظل ا
ـسرح. لم حتـى يغـادر اجلـمـهـور كـله قـاعـة ا
ـسرحـيـة ولـيست يخـطط بـيـتـر بروك لـهـذه ا
فى حقـيـقـتهـا سـوى عمـلـيـة "بحث اجـتـماعى
قـامت به جـمـاعـة من الـنـاس أرادت أن تـقول
شـيـئـاً صـادقـاً وشـريــفـاً ومـفـيـداً عن قـضـيـة
أحـسـوا بـأنـهـا فـائــقـة األهـمـيـة وهى قـضـيـة

احلرب في فيتنام".
ـا لم يـكن مـا قـيل عـلى مـسـرح األولدفـيك ر
فى  13 أكتـوبر 1966 مُرضـيـاً لـلجـمـيع لـكنه
ظــهــر من خالل الــعــمل نــفــسه ال من خالل
ـسرحـية عقل بـروك الذى بـدأ التـفكـير فى ا
من هذا الـسـؤال "إذا قلـت إننى أهـتم بـحرب
ــكن لــهــذا أن يــؤثــر فى فــيــتــنــام.. فــكــيف 

الطريقة التى أقضى بها وقتى".
وألشهـر عـشـرة هى زمن
الــبــروفـــات ظل الــســؤال
يتردد بـأشكال كـثيرة مع
مراحل تنظـيم ما كتب عن
احلــــــرب من حــــــيـث هى
. تــــــصـــــــادم ألحالم األ
أوضح بـروك فـى الـبــدايـة
أنه ال يحاول تقد عرض
تسـجيلـى عن فيـتنام وأن
ـــمـــثــــلـــ لن يــــكـــتـــبـــوا ا
سرحـية بل سيـرجتلون ا
ادة اجملـمـوعـة ثم حـول ا
يــتــنــاول كــاتب مــســرحى
ارجتالـهم ليـعـيد تـشكـيله.
وفى نــهــايــة الــيـوم األول
عقب مرجتالت سـطحيـة وشاحبـة قال بروك
إن لديه فـكـرة مشـهـد ختـامى لـلعـرض: "بـعد
كل الـصـخـب والـعـنف تــعـقب فــتـرة صـمت..
كن أن تنطلق فراشة". ووسط هذا الصمت 
كـان هــاجس بــروك الـبــحث عن لــغـة جــديـدة
ـيتة ولم للتـواصل بعيـداً عن االستـجابات ا
يـكن لـديه مـا يـقـدمه كـمـا يـقول سـوى "نـحن
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 بوينج - بوينج  تنادى جينفر
Matthew Warchus«قـرر اخملـرج الشـاب والـواعـد «ماثـيـو وارشوس
للعام  Boeing – Boeing «سرحى «بـوينج ـ بوينج استمـرار عرضه ا
Jennifer«اجلديد وقد جنح فى جذب الـنجمة الفاتنـة «جنيفر إليسون
ـشــاركـة فى هـذا الـعـرض لـتــكـون إضـافـة قـويـة له ..   Ellison إلى ا
والــــعـــــرض عن نص كـالســــيــــكى قــــد قـــــام بــــإعــــداده «بــــفــــيــــرلى
ضـيـفــة كروس» Beverley Cross وتقـوم جـنيـفـر بـدور «جلـوريــا» ا
وتـشــاركـهـــــا «تــريـســـى آن أوبــرمـــان» Tracy-Ann Oberman فى
دور «جــريــتــشــن» وأيـــضــــا «إلــيــنـــا روجــر» Elena Roger فى دور
«جبـريال» والعرض يـقدم على مـسرح برودواى الـكوميـدى وهو يدور
هندس الذى يعـيش فى باريس .. متعدد العالقات .. الذى حول ذلك ا
جنح فى اجلمع بـ ثالث مضـيفات وقـد رتب أموره من خالل جدول
زمنى متقن حتى يرتبك الوضع مع تغيير اجلداول اخلاصة بالطيران

وتتوالى األحداث ...
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نيا بعد سرحية بـا سـرحى حمدى طلبـة بدأ اإلعداد لتقـد عرض مسرحى جديـد لفرقة بنى مـزار ا >  اخملرج ا
اضى وحـصل عـلى شـهادة تـقـدير خـاصة جناح عـرضه األخـير "مـنـمنـمـات تاريـخـية" الـذى قـدمته الـفـرقة الـعـام ا

اضى. صرى فى يوليو ا هرجان القومى للمسرح ا وجائزة مالية قدرها خمسة آالف جنيه من جلنة حتكيم ا
فرقة بـنى مزار تواجه مـشكـلة كبـيرة تتـعلق بـعدم وجود دور عـرض مسرحى خـاصة بـها بجـانب عدم توافـر مكان

خاص إلجراء بروفات العروض وهو ما يسعى حمدى طلبة لتجاوزه. 66666
ية الذى لم يفعل شيئاً حتى اآلن: سرح لرئيس األكاد أساتذة معهد ا

عـندمـا ذكرنـا على صـفحـات هذه اجلـريدة أن هـناك
صـــراعــات ومــشــاكل بـــ عــمــيــد مــعـــهــد الــفــنــون
ـسـرحـيـة وب أعـضـاء هـيـئـة الـتدريـس لم يـعجب ا
كالمـنـا سيـادة الـعـميـد احملـترم وثـار وهـاج وماج
عهد بإيحاء من بعض واتهمنا بأننا نثير الفتنة فى ا
ـعـهـد وال ـسـئــولـ الـذيـن يـريـدون تــدمـيـر هــذا ا ا
نـدرى ما مـصلـحتـهم فى تدمـير مـعهـد عريق يـعد -
دعك من الــعــمــيــد - بــأســاتــذته وطالبه وخــريــجــيه

صر ولكل الوطن العربى. مفخرة 
ـعـهد مـسـتـمرة وكـذلك الـصـراعات اخلالفـات فى ا
ذكرتان اللـتان ننشر نصيهما واخملـالفات وهاتان ا
ـعـهـد ـتـرديــة الـتى وصل إلـيــهـا ا تـؤكـدان احلــالـة ا
سـرحية فى عـهد هـذا الرجل ففى الـعالى لـلفنـون ا
عـهد وأعـضاء األولى الـتى رفعـهـا أعضـاء مجـلس ا
ــيـة د. عـصـمت هـيــئـة الـتـدريس إلـى رئـيس األكـاد
عـهـد لم يـسـبق لـها يـحـيى أكـدوا أن جتاوزاتـه فى ا
مـثيل.. أما فى الثانيـة فقد طالبوا بـسحب الثقة منه
ـيـة فى وال نـدرى مــاذا فـعل الــسـيــد رئـيس األكــاد

. ذكرت ا
عـهد ـذكرتـان وقَّع عـليـهـما الـعـديد من أسـاتـذة ا ا
ـاضى وهم: د. مصـطفى بـتاريخ 5 و 8 أغـسطس ا
يوسف د. رضا غالب د. عبد الرحمن الدسوقى
د. نــبــيـل مــنــيـب د. أحــمــد ســـخــســـوخ د. عــبــد
الــرحــمـن عــبـــده د. عــصــام أبـــو الــعـال د. عــبــد
الــلـطــيف الــشــيــتى د. ســامى صالح د. ســمــيـر
أحـمد د. عـصام عـبـد العـزيز د. حـسام عـطا د.
ن الـشـيـوى د. عـبـد الـرحـمن عـرنوس د. عالء أ
قـوقـة د. سـيـد اإلمـام د. رأفت نـاعـوم وآخرون..

: ذكرت وإليكم نص ا
ذكرة األولى ا

وقر / عصمت يحيى السيد األستاذ الدكتور ا
ية الفنون رئيس أكاد
حتية طيبة وبعد

بـرجاء اتـخاذ اإلجـراءات الـقانـونيـة نحـو التـجاوزات
اآلتـيـة الـتى يــقـوم بـهـا األسـتـاذ الــدكـتـور مـصـطـفى
ـسرحية حتى عهد العـالى للفنون ا سـلطان عميـد ا
عـهـد فى الـعـام الدراسى 2007 - يـسـتقـر الـعـمل بـا

:2008

ـسـرحـيـة على عـهـد الـعـالى لـلـفنـون ا * لم يـشـهـد ا

مـدار تــاريــخه الـطــويل بل ولـم تـشــهـد كـل مـعــاهـد
ـيـة ما حـدث هـذا الـعـام من اعتـصـام طـلـبة األكـاد
سرحيـة بسبب سوء مـعاملة ـعهد العـالى للفنـون ا ا
ـعـهـد للـطالب وعـدم حـنـكته فى إدارة أ. د. عـمـيد ا
األزمـة حــ وقـعت لـوال تـدخل بــعض احلـكـمـاء من
ـعهـد وعـلى رأسهم أ. د. أعـضـاء هيـئـة التـدريس بـا
ـــيــة الــذى ســهــر مـع الــطالب حــتى رئــيس األكــاد

الصباح إلى أن حلت األزمة.
ــعـهـد ــسـتــمـر من قــبل أ. د. عـمــيـد ا * الـتــجـاوز ا
لألقـسـام الـعــلـمـيـة وعـدم أخـذ رأيــهم فـيـمـا هـو من
صـلب اخـتـصـاصـهم ويـتـجـلى هـذا  - عـلى سـبـيل

ثال ال احلصر -  فيما يلى: ا
سرحى * تـوزيع جلان التحكيم اخلاصـة بالنشاط ا
اجلـامعى عـلى سـيادته وعـلى السـيدة أ. م. د. نـبيـلة
ــنـصـورة حـسـن وتـكـرار هــذا األمـر مـع جـامــعـة ا
وانـفــرد بـتــعـيــ آخـريـن جلـامــعـتى الــقـاهــرة وعـ

شمس دون الرجوع لألقسام العلمية.
ــوضــوع اخلــاص بــدورة اإلخــراج * عــدم عــرض ا
ـعهـد من يوم 2007/7/21 وحـتى قـامة بـا ـسرحـى ا ا
 2007/8/2 عـلى مـجالس األقـسـام حـتى يتـسـنى لكل

قـسم أن يبدى رأيه من النـاحية العلـمية وترشيح من
يـقــوم بـالـتــدريس بـالـدورة والــسـاعــات الالزمـة لـكل

مادة.
عـهد بأن السيدة * فـوجئ أعضاء هيئـة التدريس با
أ.م.د. نـبيلـة حسن مـشرفة عـلى الدورة دون إصدار
قــرار مــكـــتــوب من الـــســيــد أ.د. الـــعــمـــيــد وإبالغه
ـعـهـد رغم مـا يـترتب لألقـسـام الـعلـمـيـة واإلداريـة با

على ذلك من تبعات مالية وإدارية وعلمية.
ـادى اخلاص بـهذه * عـدم عرض سـيادته لالتـفاق ا
الـدورة بكل تفاصيله عـلى مجالس األقسام ومجلس
ـعـهـد والـذى  بيـنه وبـ الـسـيـد مـحـسن بـهادر ا
ا ـملكـة العربـية السـعودية  رئـيس مركز بـهادر با

طلوبة. يتعارض تماما مع اللوائح والشفافية ا
* انـفراد سيـادته بتوزيع اجلـدول الدراسى اخلاص
ت للعدالة بصلة إذ استأثر بـهذه الدورة توزيعا ال 
لـنفسه والسيدة أ.م.د. نـبيلة حسن بـالنصيب األكبر
من عـدد ساعات التدريس وحرمان كثير من أعضاء

هيئة التدريس من العمل بالدورة.
* اسـتعانة سيـادته بأعضاء هـيئة تدريس من خارج
ـعهد لـلتدريس بالـدورة إضافة إلى تـكليف مدرس ا
مــعـــار بــدولـــة الـــكــويت  حـــرمـــان بــعض
ـعـهد رغم تـوفر أعـضاء هـيـئة الـتـدريس با

التخصص لديهم.
* إقـامة أنشطة مالـية دون أخذ التصاريح
الالزمـة لذلك إذ إنه قد  فتح بـوفيه لبيع
شـروبات تـشرف عـليه أ.م.د. األطـعمـة وا
ا أثار نـبيلة حسن ال يعلم حلساب من 
الـكثير من الـتساؤالت حول التـربح بطريقة
ـكانـة األستـاذ اجلامـعى خاصة ال تـليق 
أن سـيـادتـهـمــا قـد ألـزمـا بـعض الـعـامـلـ
عهد للعمل حلساب البوفيه. وظف با وا
ال العام من خالل استخدام كل * إهـدار ا
من أ.د. الـــعــمـــيـــد وأ.م.د. نـــبـــيـــلــة حـــسن
ـشرف على الدورة لسلـطاتهما فى صرف ا
اخلــامـــات اخلــاصـــة بــعـــروض الــدورة من
ــعـــهـــد بــاإلضـــافـــة إلى صــرف األدوات ا
ـكـتـبـيـة من رزم ورق الـتـصـويـر بـكـمـيـات ا
ـادة الـعـلــمـيـة اخلـاصـة كـبـيــرة لـتـصـويــر ا
بجميع أساتذة الدورة وبعدد جميع طالبها;

ا أدى أيضا إلى عطل آلة التصوير.
* اسـتـخـدام األجـهـزة الـواردة حـديـثـا من
كـاميـرات تصـويـر وخالفه والتى لم يـسبق
عـهد بعـد لتسـجيل أعمال اسـتخدامـها با

ـشـرفـة عـلى الـدورة من أن هـناك الـدورة رغم زعم ا
ميزانية مخصصة لذلك من حساب الدورة..

ـــيـــة * عــــدم االلـــتـــزام بـــقـــرار أ.د. رئـــيس األكـــاد
ــدنى بــعــدم ــشــددة مـن الــدفــاع ا والـــتــعــلــيــمــات ا
ـعهـد إال بعـد اسـتيـفاء الـشروط اسـتخـدام مسـرح ا
اخلـاصة بـالسالمـة ضد أخـطار احلـريق ورش كافة
ــعــهــد الــســتــائــر... إلـخ. حــيث  قــام أ.د. عــمـــيــد ا
ــشـــرفــة عــلى الــدورة بـــتــنــفــيــذ والـــســيــدة أ.م.د. ا
ــشــاريـع اخلــتــامـــيــة بــكل االحــتــفـــاالت وعــروض ا
مـشـتـمالت الـعـرض من ديـكـور وإضـاءة... إلخ عـلى

عهد. خشبة مسرح ا
* قـبول هبـات من مؤسسة مـحسن بهـادر تتمثل فى
ــعـهـد ـراوح دون الـرجــوع إلى مـجـلس ا عـدد مـن ا
ـعــهــد حــسب مــا تــنص عــلـيه إلدخـالــهــا مــخــازن ا

. اللوائح والقوان
ـشــرفـة عــلى الـدورة * جتـاوز أ.م.د. نــبـيــلـة حــسن ا
ــيـة فى تـقـد الـسـادة لـلـتـقـالــيـد اجلـامـعـيـة واألكـاد
ــكـرمـ حــسب درجـاتـهم أعـضــاء هـيـئـة الــتـدريس ا
ـها نسـخة للـسيد الـعلمـية والوظـيفيـة; وذلك عنـد تقد
يـة لتـحـيتـهم عـلى مشـاركـتهم فى أ.د. رئـيس األكـاد
ـــا أدى ذلك إلى الــدورة وأيـــضــا عـــنـــد الــتـــكــر 
مـغادرة كل من أ.د. عبد الرحمن دسوقى رئيس قسم

سرح. الديكور وأ.م.د. عبد الناصر اجلميل من ا
وظف للعمل فى * تـكليف دون أمر كتابى لبـعض ا
جلـان رصــد امــتـحــانـات مــرحــلـتى الــبــكـالــوريـوس
والـدراسـات العـلـيـا  بل وكـتـاباتـهم لـبـعض كـشوف

ـا يـتـعـارض مع قـرارات رئيس الـنـتـائج الـنهـائـيـة; 
ـيــة األسـبق أ.د. فـوزى فـهــمى أحـمـد بـعـدم األكـاد

وظف فى جلان الرصد. عمل ا
* وفـيما يـتعلق بـلجـان الرصد أيـضا فقـد تقدم أ.د.
سـامى صالح بـاسـتـقـالة مـسـبـبـة من عـمـله كـرئيس
جلـان رصد مرحـلة البـكالـوريوس بأقـسامهـا الثالثة
ـعـهـد مـتـضـرراً من بـعض إلى الـسـيـد أ.د. عـمــيـد ا
إجراءات العمل بالكنترول; والغريب فى األمر أنه لم
ـعـهـد بـإجــراء قـانـونى جتـاه هـذه يـقم أ. د. عـمــيـد ا

سببة. االستقالة ا
ذكرة الثانية ا

وقر / عصمت يحيى السيد األستاذ الدكتور ا
ية الفنون رئيس أكاد
حتية طيبة وبعد

ـعـهـد الـعـالى مـقـدمـة لـســيـادتـكم أعـضـاء مـجــلس ا
سرحية. للفنون ا

قـدمة لسـيادتـكم بتاريخ /2007 ـذكرة ا إحلـاقاً إلى ا
8/5 برقم 4087.

نـنـاشــد سـيـادتـكم ســحب الـثـقــة من أ.د. مـصـطـفى
سـرحية حتى عـهد العـالى للفـنون ا سـلطان عـميد ا
عـهد فى الـعام الدراسى يـستقـر ويسـتقـيم العمل بـا
ـذكرة 2007 - 2008 وذلك بـاإلضافـة إلى ما جـاء با

شار إليها. ا
وقرين عهد ا * سوء معاملة بعض أعضاء مجلس ا

أثناء إدارة اجللسات.
ـستـمرة ألعـضاء اجمللـس أثناء * مـقاطـعة سـيادته ا
طـرح آرائـهم وقـبل اســتـكـمـالـهـا بـحـجـة أن سـيـادته

منظم اجللسة.
ـتـمـثـلة * عـدم اتـخـاذ سـيادته لـإلجراءات اإلداريـة ا
ــيـة إلقـامـة طالب فى تـعــلـيـمــات أ.د. رئـيس األكـاد
قـسم التمثيل واإلخراج بوحدة اإلسـكندرية بالقاهرة
ـشـاركـ فى عرض مـسـرحـيـة «كالـيـجـوال» الذى وا
ـيـة الفـنـون والـذى يـعـرض عـلى مـسرح ـثل أكـاد
الـسالم األمر الـذى جعل مـخرج الـعرض يـستـغيث
بـالـسـيـد الـدكـتـور أشـرف زكى رئـيس الـبـيت الـفـنى
لــلـمــســرح وأ.د. مــحـمــد أبــو اخلــيــر رئـيس اإلدارة
ـركزية للبرامج الشبابية باجمللس القومى للشباب ا

بيت الطالب. للبحث عن مكان 
عهد أعضاء مجلس ا

انقذنا من مصطفى سلطان.. جتاوزاته فاقت كل احلدود 
ويستأثر بكل شىء لنفسه هو ورئيسة قسم التمثيل

نطالب بسحب الثقة
منه بعد استمرار
مخالفاته

< سلطان 

ذكرت إن أول مـــــــــا< صورة من ا
نُــقــيّــمه عــنــد
قــبـول عـضـو
جــــديــــد هــــو
مـــــــوهــــــبــــــته
بــــالــــرغم من
أننا كمديرين
ــكـان لـهــذا ا
لم جنــد أبـداً
الطريقة التي
نـــحـــدد بـــهــا

كـــــــــــــــيـف 
الـتوصل إلى
هــذا احلــكم
إال أن
ــوهــبــة هى ا
فى الــنــهــايـة
الــتي تــعــطى
للممثل احلق
فــــــــــــــــــــى أن
يــــــــــصــــــــــبح
عــــضــــواً فى
"اســـــتـــــديــــو

مثل". ا

cyan magenta yellow black File: 6-27�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

رداً عـلـى مــا نــشـر بــتــاريخ  2007/10/15 وفى الــصـفــحــة األخــيـرة
بعـنوان "إنت مـ أساسـاً?! "سيـدى أنا ال أسـألك من أنت قد عـلمت
عنك الـكـثيـر وأقـدرك حق قدرك فـأنت احملـترم رئـيس حتـرير جـريدة
مسرحـنا الـتى تصدرهـا وزارة الثـقافة لـتكـون منبـراً مشـعاً للـجهود
سـرح واإلهتـمـام بالـقضـايا الـثـقافـية ومـناقـشة ـبـذوله فى مجـال ا ا

السلبيات فى موضوعية وحيادية.
يـة الفنـون حتتوى على وأعلم تـماماً إنك خـير من تعـلم أن أكاد
معـاهد وليس كليات كما  نشره بالصفحة األولى فى جريدتكم
ـوقــره وأعـلم أيـضــاً إنـكم ال جتـهــلـون قـدر األسـتــاذ اجلـامـعى ا
ومجـال تـرقيـته الـذى يـختـلف عن الـعمـل الصـحـفى وكذلك أدرك
حرصك الـشـديد فى إخـتيـار محـررى اجلريـده فال ترسل مـحرر
يتـكلم بـاسم "مسـرحنـا" وليس لـدية مـا يثبـت ذلك وبطـاقته مدون
ـواجهه بـهـا إنه مـعـيد بـكـلـية جتـارة األزهـر وال يـتحـلى بـشـرف ا
ويسـجل احلـوار خلـسه دون إستـئذان ويـذكـر أقاويل ومـغالـطات
بعـيده عن احلـقيـقة; فـأنا عـلى يقـ أن سيـادتكم تـعلمـون كل ما

سبق وإال كيف تختار كرئيس حترير.
كمـا أننى أعجب من قلـمكم الذى حول مـقالكم إلى حاله مـن التلميح

وضوعيه. والهمز واللمز فهل هذا ينم عن اإلنفعال أو عدم ا
وأحيـطـكم عـلـمـاً بـأنـنى لم أوسط أحـداً لإلعـتـذار ألنه إذا كـان يجب
عـلى اإلعـتــذار فـانـنى أتـوجه بـه لـلـقـراء لـوجــود مـثل هـذا الـنـوع من
قـاالت التى تشغل وقته بدون طائل وأعـتذر لوزارة الثقافة عن هذا ا
اجلـهـد الــضـائع والـذى أثق أنه أبـعـد مـا يــكـون عن الـسـيـاسه الـتى
خطط لـهـا عنـد إنـشاء هـذه اجلريـده وأعـتذر عن احملـررين الـلذين ال
ـكــان الـذى يـكـتــبـون عـنه وأعــتـذر عن ضـيـاع يـدركـون حــتى إسم ا
ــوازيـن بـــوضع األقالم واألضـــواء فى آيـــدى من احلـــقــوق وقـــلـب ا

يضيعونها وهو سلوك معجب به رئيس حتريرها!!
ولكـني أتـوجه بالـتسـاؤل/ هل ليـس من الفـضيـحة صـرف أموال
الثـقـافة الـتى تـقتـطع من رزق وقـوت الـفقـراء عـلى مقـاالت الـقيل
والقـال حيث أن ثمن احلبر والورق فى هذه اجلريدة أغلى بكثير
ألنه قـوت شــعب كـادح يـحـتـاج إلى الـثــقـافـة كـبـنـاء ومـأوى وإنى
قـاالت ثـقافـة أم حواديت ألكرر الـسـؤال هل ما يـنـشر فى هـذه ا

ولهذا لن أتساءل من أنت?!!
ولـكـنى أتـوجه بـالـتـسـاؤل إلى الـوزيـر الـفـنـان فـاروق حـسـنى
وإلى د./ أحـمد نوار إذا كان الهدف من جريدة مسرحنا هو
ؤسسات الثقافية ورفض تسليط األضواء على اجلهود هدم ا
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بـدايات األشـياء .. والنـسمـات األولى دائمـا ما حتمل
عن النظـر والتفكير فى أصل أهـمية كبيـرة لدى من 
األشـيــاء .. وعــنــدمــا تـكــون الــنــشــأة قـويــة ومــبــهـرة
وواضـحة  تتـرك أثرا كبـيرا وتسـطر بحـروف ماسية
بـكـتـب الـتـأريخ ومـوسـوعــاته هـذا من جـانب .. وتـظل
مـجال بـحث وتـنـقيب مع كل تـطـور يصـيـبهـا عـلى مر

العصور من جانب آخر.
ــســـرحى األســـطـورى يــعــد الــشـــاعــر والـكـــاتب ا
ـيـالد الـيــونـانى الـقــد سـوفـوكـليس  496 قـبـل ا
ــبـــــدعـ فـى الـتــــاريخ ــنــشــئــيـن وا هــــو أحـــد ا
ـسـرحـية الـســـحـيق  للـثـقـافـة والـشـعـر والكـتـابـة ا
ــسـرح الـتـراجــيــدى  فـقـد وضع الــلـبـنــة خـاصـة ا
ـأســـاة ـســـرح هـــو ا األولى لـلـون مــسـتـقـل  من ا
ووضـع له من خـــالل  مـسـرحـيـاته أسـسـاً وقـواعـد
واضــحــة ... وهـــو واحــد من  الـــفــنــانـــ الــثــالثــة
الـكـبــار الـتـراجيـــديـ الـيونـانـيـ القـــدامى  فـقد
ســبـــقه اســـخــيـــلــوس  Aeschylus وجـــاء بــعــده
ـــا ذكـــر فى «Soda» وهى يــوربـــيـــديس طـــبــقــــــا 
ة  ألفَّ أكثر وسوعات اليونانية القد إحدى أهم ا
من  123 مـسـرحيـة .. ولـكن لم يـبق منـهـا إال سبع
كـاملة بجـانب أجزاء من ثمانـ أو تسع مـسرحية
أخـرى كمـا عثـر على جـزء من مسـرحيـة له اسمـها

تعقبون عام 1907. ا
بـدأ حياته بتقليـد كتابة الكبـير اسخيلوس .. وكان
لـ هــومــيـروس صــاحب اإللــيــاذة األثــر األكــبـر فى
حـياة وكتابـات سوفوكـليس .. وانخرط فى الـكتابة
بـغــزارة شـديــدة .. وشــارك فى مـســابـقــات أثـيــنـا
 Dio-" ــة من خالل مــهــرجـان ديــونــيـوس الــقـد
nysiaحـــــيث كـــــان كل كـــــاتب يـــــتــــقـــــدم  بــــأربع
مـسـرحــيـات; ثالث تـراجـيــديـا وواحـدة سـاخـرة ..

وهيمن عليها ألكثر من  50 عاما.
ـعاصـرون إلـى كتـابـاته فى اسـتـنـد عـلـمـاء الـنـفس ا
وضع الـعديد من األسس والقواعد النفسية وحتليل
ــرضـيـة .. ومــنـهــا سـلــسـلـة الـكــثـيـر مـن احلـاالت ا

أوديـب Oedipus وهـى ثـالث
An- مـسـرحـيـات أنتـيجـــون
tigone أوديـــــب مـــلـــكـــــــــا
Rex Oedipus وأوديــــــــــب
Oedipus at فى كـــــلونوس
Colonus  ونـاقش فيـها عدة
مشكالت نفسية من خالل هذه
الــســـلــســـلــة وكـــان أخــطـــرهــا
وأهـمـهـا هى تـلك الـعـقـدة الـتى
سـمــيت بـعـقـدة أوديب عن هـذا
الـتــعـلق اجلــنـونى لــشـاب بـأمه
إلى حـد قـتله ألبـيه لالستـحواذ
عــلـيــهـا لــنــفـسه .. أيــضــا تـلك
رء عندما احلالة التى تصيب ا
تــأتـــيه الــثـــروة والــســـلــطــة وال
يـستطيع السـيطرة على دوافعه
وانـفـعـاالته .. وتلك الـتـحـليالت
الـسـيـكـولـوجـيـة الـعـمـيـقـة الـتى
تـساعد على فـهم هذه الظواهر

ومحاولة معاجلتها ... 
رغم بـــعــــد ســـوفـــوكــــلـــيس عن

الـسـياسـة إال أن كـتـاباته غـالـبـا ما كـانت تـمس حـياة
ـلوك والـفـرسان وكـأن فتـرة شبـابه قـد تركت أثـرها ا
عـلـيه بــشـدة  عـنـدمـا كــان جـنـديـا وحـارب مع بالده
ضــد الـــفـــرس  بـــاإلضـــافــة إلـى أنه وطـــوال عـــمــره
صـاحب بعثـات بالده إلى األ اخملتلـفة .. وقد زوده
ذلك بـثقافة واسـعة .. وجعله يـتذوق جمالـيات وسحر
الـعالم الفسيـح .. فتأثرت كتـابته بذلك فجـمع فيها ما
بـ جمـال الـشكـل وسحـره وبـ الفـلـسفـة والـتفـكـير
الـعميـق فبرزت شـخصـيته وبصـمته عـلى كل ما كتب
شاعـر واألحاسيس التى جنح .. وكـان لديه كم من ا
فـى الــتـــعـــبــيـــر عـــنـــهــا مـن خالل كـــتــابـــاته ... أحب
سـوفوكليس احلريـة وترفع عن كل ما عرض عليه من
ــا أيــضـا العــتــزازه بــنــفــسه مــنـاصـب بــالــدولــة ور

وكبريائه الشديد.
لم يـكن يـهم سـوفـوكلـيس أن يـنـتـصر بـطـله الـشـجاع
ـقدام فى الـنـهايـة بقـدر مـا يهـمه إبراز الـقـيمـة التى ا
بــــنى من أجـــلـــهـــا هــــذا الـــعـــمل الـــدرامى .. وتـــدور
مـسرحيات سوفوكليس حول إنسان قوى فى صراع
مع الــــقـــدر .. وفى مــــعـــظـم تـــلك
ـسرحيـات يختـار هذا اإلنسان ا
ــطًـا مـن الـســلــوك يــتـســبب فى
مـعاناته وقـد يؤدى إلى موته إال
أن ذلـك يـــــجــــعـــــله أكـــــثــــر نـــــبالً
وإنــســانـيــة قــال عــنه «أرســطـو»
تـعتبر مسرحيات سوفوكليس من
الـنـاحـيـة الـفـنـيـة والـدرامـيـة أكـثـر
اكـتمـاالً من مسـرحيـات اآلخرين
وهــو يــعـرض شــخــصــيــاته كــمـا
يـجب أن تكون وتعتبر مسرحياته
ـوذجا يجب اتباعه  ... وبجانب
الـسلـسـلة الـسابـقـة كان له أيـضا
أجــــاكس  نــــســــاء تــــراخــــيس 

إلكترا  فيلوكتيتيس.
ـأسـاوية وبـفـضل مـسـرحـيـاته ا
حــاز عـــلى جـــوائــز عـــديــدة فى
مـســابـقــات مـســرحـيــة ونـصب
جــنـــراالً أثــيـــنــيــا .. وأدى دورًا
نـشـطًا فى اجملـاالت الـدينـية فى
أثــيـــنــا.. وقـــد كــتـب واحــدة من
أعـظـم مـسـرحــيـاته وهى أوديب فى كــولـونس وهـو

فى سن التسع ...
وعـودة لسلـسلة أوديب فـقد كـانت مسرحـية أنتـيجون
واحـدة من األعمال التـى تستحق الـتأمل طويال فهى
تـطرح قضيـة من أهم القضايـا فى تاريخ اإلنسان أال
وهى : متى ينتهى حق احلاكم ويبدأ حق الشعب?..
أو بـشـكل آخـر : عـنـد أى نـقـطـة يـكـون عـصـيـان أمـر
هيمنة ـ شيئا ال مفر منه ولو كان احلـاكم ـ أو القوة ا
العقاب الدفن حيا فى قبر صخرى ب األموات?... 
ـسرحية أنتيجون خلـفية نلخصها فى اآلتى  تقول
ــلـعـون ـة: إن أوديب ا األسـطــورة الـيـونــانـيـة الــقـد
الـذى قتل أبـاه اليـوس وتزوج أمه جـوكاسـتا أجنب
من أمه أربـعـة أبــنـاء : إيـتـيـوكـلـيس وأخـاه األصـغـر
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بـولـيـنـيس وبـطـلـتـنـا أنـتـيـجــــون وأخـتـهـــا إسـم 
ـة قتـله ألبيه وزواجـه عـنـدمـا اكـتشـف أوديب  جـر
ــة الـتـى اقـتـرفـهـا من دون أن من أمه  تـلك اجلـر
يـدرى  فـقـأ عيـنـيـه وسـار هـائـمـا على وجـهه لـكنه
قـبل أن يتــــرك مـدينـتـه لعــن ابنـيه بلـعـنـة أن يـقتـال
بـعضـهمــا البـعض صراعا عـلى احلكم  الـذى كان
ـفتـرض أن يتولـياه مـشاركـة بالتـناوب ويـلجـأ من ا
األخ األكـبـــر إيـتـيـوكـلـيس إلى خــاله كـريـون لـطــرد
ـا يـدفـعــه إلى تـكــوين أخـيـه األصـغــر بـولـيـنـيس 
جــيش ويــحــاصـر مــديـنـتــه مـحــاربــا أخــاه وخــاله
ويـقتـتـل األخــوان ويقـتـل كل مـنهـمــا اآلخر ويـقول
سـوفـوكلـيس  فى جـمـلـة صـريحـة بـالـنص .. «هذان
األخـــــــوان فـى الــــــدم مـن أب واحـــــــد وأم واحــــــدة
مـتشـابـهان فى الـغضب ... تـصـادما وفـازا بجـائزة
شـتـركة».. وبـنـاء على هـذه الـنتـيـجة يـصبح ـوت ا ا
ــهـيــمـنـة ـلك احلــاكم والــقـوة ا اخلـال كــريـون هــو ا
ويـقرر حلظة تـملكه السـلطة أن يـشيع جثمـان حليفه
إيـتــوكـلـيس فـى احـتـفــال يـلـيـق بـبـطل عــظـيم إجالال
وتـشريـفـا له بـيـنمـا يـأمر بـعـدم دفن جـثة بـولـيـنيس
فترسـة والطيور اجلارحة عقوبة لـتنهشه الوحوش ا
خلـيانـته ـ من وجهـة نظـره ـ ويتـوعد من يـدفن اجلثة

وت الرهيب ...  ويخالف أمره أيا من كان  با
ـة أنـهـا ـعـروف عن الــعـقـيـدة الـيـونـانــيـة الـقـد ومن ا
ـوتى وتــعـتــبـرهــا خـطـيــئـة وأنه من حتـرم عــدم دفن ا
ـوتى ولو كـانوا من جـيش األعداء  الـضرورى دفن ا
لك الـغـاشم كريـون .. ورغم الظـلم الـكبـير فـقد لـكن ا
أخـرس اخلـوف ألـسـنـة اجلـمـيع ولم يـجـرؤ أحد عـلى
مـواجـهـة الـظـالم  وهـنـا تـبـدأ حـكـايـة أنـتـيـجـون ح
ـلك اجلــائـر وتــقـرر حتـدى تـتــقـدم وحــدهـا لــتـقــاوم ا
لـكيـة تلـبية لـألوامر اإللهـية الـتى حتث على األوامـر ا
وتى وتـقوم بـدفن جثـة أخيـها رغم الـتهـديدات دفـن ا
.. فـأنتيجون ترى ذلك واجبـاً وأمانة فى عنقها  ,فإذا
كــان كــريــون الــظـالـم ال يـخــشى وهــو بــشــر األمـر
اإللــهى فــكــيـف تــخــشى هى أمـــر بــشــر طــاغــيــة ?..
ان عـميق بأن مـوقفـها هو وبـشجـاعة مسـتمـدة من إ
احلق تـسـتعـجل تـنـفـيـذ قراره اجلـائـر بـقـتلـهـا وتـقول
ــكـنــنى أن أفـوز به «أعـطــنى اجملــد ..!.. وأى مـجـد 
أكــثـــر من أن أعــطى أخـى دفــنــا الئـــقــا ..?.. وهــؤالء
الـناس يـوافقـوننى جـمـيعـا ولوال أن شـفاهـهم يغـلقـها

ــدحـونـى كـذلـك .. يـا حلظ الــطــغــاة إنـهم اخلــوف  ,
ـلـكــون امـتـيـازات الـقــوة الـقـوة الـفـاسـدة وهى أن

يرغموا الناس على قول وفعل كل ما يرضيهم»!
وحـ يأخذ احلراس أنتيـجون لتنفيـذ احلكم بدفنها
حــيـة تــقـول «ال بــد أن أمـوت  لــقـد عــرفت ذلك كل
ـعـرفة .. إذا عـمـرى وكـيف أمـنع نـفـسى عن هـذه ا
كـان على أن أموت مبكرا فإنـنى أعتبر ذلك مكسبا
ً: فـــمن عـــلى األرض يـــعــيـش وسط حـــزن كــحـــزنى
ويـخفق فى أن يـرى موته جـائزة غالـية ?.. فـلو أننى
ســمــحت البن أمى أن يــتـــعــفن وتــركــته جــثــة غــيــر
مدفونة  لكان هذا هو العذاب .. وإذا كانت أفعالى
تـصدمك .. وتـرانى بسبـبهـا حمقـاء  فلـنقل: إنى قد

اتهمت باحلمق من أحمق»!
يحاول هيمون ابن كريون وخطيب أنتيجون أن يعيد
لـوالده الـبـصيـرة بـعد أن أعـمـاه الغـضب والـكبـرياء
وجـنون الـقوة  فـيقـول له «إن رجل الشـارع يخشى
إنه ال يـــقــول أبـــدا فى وجـــهك شـــيـــئــا ال طـــلـــعـــتك 
يـرضيك ولـكن مـهمـتى أن أصيـد لك الـهمـسات فى
ــديــنــة هـــذه الــفــتــاة الـــظالم فــأرى كـــيف تــبــكـى ا
ـوت الوحشى من الـصغيـرة .. إنهم يقـولون: أهذا ا
أجل عـمل عــظـيم?.. إنـهـا تـسـتــحق تـاجـا المـعـا من
الـذهب» .. ثم يـنـهى كلـمـاته بـ «لـيـست هنـاك مـديـنة

فرده » !..  على اإلطالق يحكمها رجل واحد 
يـســتــشـرى الــغـرور والــعــنـاد والــتـخــبط رغم أنف
الـعـقـيـدة واحلـكـمـة واحلب لـيـنـتـهى بـيت الـطـاغـية
كـريـون بــالـدمـار فــيـقـتل االبـن نـفـسه وتــتـبـعه أمه
حـزنا وهى تلعن زوجـها كريون الـذى خرب الديار
عــلى مــذبـح شــهــوة الــتـــســلط واالنـــفــراد بــالــرأى

وسطوة القوة الغاشمة ... 
ـبـصـر  فـاقــد الـبـصــيـرة  هـذه فـلـم يـر كـريــون ا
احلـكـمـة الـتى ســاقـهـا له حـكـيـمه األعـمى صـاحب
الـبصيرة تريسيـاس بقوله: «على األعمى أن يسير

مع دليل يرشده»
صادر : ا
www.beloit.edu
www.vtheatre.net
www.online-literature.com
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أدبـيـة مسـرحـية قـيـمـة ليـعـود ذلك بالـنـفع عـلى الطالب
. ونشـكركم عـلى حسن تـعاونـكم. وتفـضلوا والبـاحثـ

عهد". سيادتكم بقبول فائق االحترام.. عميد ا
كيف يـا عميد تستجدى احلصول على اجلريدة مجاناً وتصف ما
يـنشـر بهـا بأنه (قيّم) ثم تـعود ألنـنا لم نـلب طلبك لـتصـفها بـالتـافهة

وتستعدى علينا وزير الثقافة ورئيس هيئة قصور الثقافة..
ـيـرين من أكـثـر الـداعـم ـانـ الـكـب اعـلم يـا عـميـد أن هـذين الـفـن
ـاءاتـهم ـا وكـفـ ـلــجـريــدة ومن أكـثــر الــعـارفــ بـأقــدار مـحــرريـهـ ل
ـعـجـبـ بـهذا األداء الـصـحـفى احملـترم ونـزاهـتـهم ومن أكـثر ا
والنـبيل والـذى ال يـهدف إال إلى الـصالح الـعـام.. واعلم يـا عمـيد
ـا مـسرح الـدولـة وانـتـقدنـا أداءه ولم يـغـضب الـوزير ـا هاجـمـن أنـن
الـفـنان ألنه يـدرك قـيمـة احلـرية ويـدعـونا دائـماً إلـى رفع رايتـها..
واعلم أيضـاً أننا ننتقد مسرح الثقافة اجلماهيرية بعنف فى كثير
من األحيـان ورغم ذلك لم يغضب رئيس الهيـئة الفنان ألنه مصّر
ـة مـادام الـهـدف ـكن من احلـريـ ـارس أقـصى قــدر  عـلـى أن 
ـنطـقة ألنك لن نـبـيالً ومحـتـرماً.. أرجـوك (العب بـعـيد) عن هـذه ا
ـة باحلق ـة تـمامـاً.. حـصيـن حتـرز أى هـدف فهى مـنـطقـة حـصيـن

ثلك أن يخترقها. ستحيل  وضوعية.. ومن ا وا
ـعهد لم يتمـكنوا من توفير تدعى أن من سـبقوك إلى عمادة ا
عهد سبعة ما اسـتطعت أنت توفيره وتفخر بأنك جلبت إلى ا
أجــهـزة كـمـبــيـوتـر وأربع طــابـعـات ودش وجــهـاز تـلــيـفـزيـون
وكـامــيــرا ديـجــيـتــال.. هل هــذه إجنـازات يــا رجل? وهل من
كون عهد ا اإلجنازات أن يطالب ثمانية من أعضاء مجلس ا
من عشـرة أعضاء بسحب الثقة منك ثم تصّر علي البقاء فى

منصبك وال تقدم استقالتك?!
أخيـراً تطالب الـوزير ورئـيس الهيـئة بـتصحـيح مسـار اجلريدة
وتقول: "فأرجو التوجيه بتعديل مسار هذه اجلريدة حتى تكون
سار ليس باله وسط قاعدة تنوير تعرف دورها وتصحيح ا
تحكمة بـها".. وهذه اخلبرات التى تصفها اخلبرات الـضئيلة ا
اضى من بالضـئيلة يا عمـيد لن أعيد عليك مـا قلته فى العدد ا
أن أصـغـر واحـد فـى مـجـلس الـتــحـريـر له خـمــسـة كـتب عـلى
ـسرحى األقل وجـمـيـعـهم مـعروفـون لـكل مـشـتـغل بـالـعـمل ا
ـسـرحى ولـهم إســهـامـاتــهم الـبــارزة فى الـشــعـر واإلخــراج ا
والـــنــقــد والـــتــرجــمـــة وغــيــرهـــا.. فــقط أســألـك من أنت? ومــا
إجنـازاتك? ومـا مـوضوع رسـالـتـيك لـلمـاجـسـتيـر والـدكـتوراة?
ـاذا لم تـطـبـعـهمـا فى كـتب.. وهل تـعـتـبـر إصـدار "دفـتر" من و
ن هو ـية يقع فى أقل من 100  صـفحـة إجنازاً  دفـاتر األكاد

فى مثل سنك ومكانتك? والله عيب.

يتـخرج فى كلية أصالً.. فليس عيباً أن يكون الزميل محمد
ـسـرح عـبـد الــقـادر مـعـيـداً بـكـلـيـة الــتـجـارة وله اهـتـمـام بـا
ـاذا إذن سمـحت له بـتـسـجـيل احلـوار معك والـصـحـافـة.. 
أســـاســـاً.. ثم ألـــيس عـــيـــبــًا أن تـــتـــعــامـل وأنت األســـتــاذ
ـتـحـضرة اجلـامـعى  مع  زمـيل لك  بـهـذه الـطـريقـة غـيـر ا
وحتـاول ضــربه وتــسـتــدعى له األمن وتــخـطـف مـنه جــهـاز
الكـاسيت اخلاص باجلريدة وال تعيده حتى اليوم?.. عمومًا
أمــامك مــهـلــة آلخـر األســبــوع إذا لم تـعــد هــذا الـكــاسـيت

سيكون لنا معك تصرف آخر.
وتدعى وأنـت األستاذ اجلـامعـى أن الزميـل النابـه واحملترم
كان "يـسجل احلـوار خلـسة دون اسـتئـذان" وأنت هنـا تغالط
نفـسك حـيث تعـتـرف بأن حـوارًا دار بـينك وبـ الـزميل رغم
أنك ذكرت من قـبل اكتشافك أنه ليس لـديه ما يثبت أنه يعمل
بـ "مسـرحنـا".. كـيف يا رجل? وإذا كـنت صـادقًا فـيـما تـقول
ــاذا لم حتـتـفظ بــالـشـريط ـاذا حـطــمت شـريط الــكـاسـيت? 
لـيـكـون قـريـنة ضـد الـزمـيل? عـيب أن يـصـدر هذا الـكالم من

عهد محترم وعريق. عميد 
تـتـساءل يـا سيـادة الـعمـيد: "هل لـيس من الـفضـيحـة صرف
أموال الثقافة التى تقتطع من رزق وقوت الفقراء على مقاالت
القـيل والـقـال حيث إن ثـمن احلـبـر والورق فى هـذه اجلـريدة
أغلى بـكثـير ألنه قـوت شعب كـادح يحـتاج إلى الـثقـافة كـبناء
ومـأوى (كــذا) وإنى ألكــرر الـســؤال هل مــا يـنــشــر فى هـذه

قاالت ثقافة أم حواديت ولهذا لن أتساءل من أنت". ا
من حـقك يــا عـمـيـد أال تــتـسـاءل من أنــا ألنك تـعـرفـنى
جـيـداً واعــذرنى أنـا مـضــطـر إلى نـشــر خـطـابك الـذى
أرســلــته لى مــنـذ عــدة أســابــيع وفــيه تــقـول: "الــســيـد
األســتـــاذ / يــســرى حـــســان رئـــيس حتــريـــر جــريــدة
مـسـرحــنـا.. حتـيــة طـيـبـة وبــعـد.. نـتـشــرف بـتـهــنـئـتـكم
ـنـاسـبـة صـدور جـريـدة مـسـرحـنـا مـتـمنـ لـكم دوام
وافقـة واتخاذ الالزم نـاسبة نـأمل ا التـوفيق وبهـذه ا
سرحية بعدد عهد العالى للفنون ا نحو تزويد مكتبة ا
مناسب من األعداد التى  إصدارها وكذلك األعداد
عهد مـتابعة كن لطـالب ا التـالية بشـكل منتـظم حتى 
ـقــاالت واألبـحــاث ومـا حتــتـويه اجلــريـدة مـن أعـمـال ا

لكنى لن اكتفى.
قل "سبـعة كمبـيوترات" وال تقل: "سـبعة كمبـيوتر" قل: "سبع
طابـعات ليزر" وال تقل: "سـبعة طابـعة" قل: "أتساءل" وال تقل
"أتـسـأل".. ضع "ألـفاً" فى نـهـايـة "أشادوا" وال تـكـتـبهـا هـكذا
"أشادو" اكـتب الذين هكـذا وال تكتـبها (الـلذين) ألن األخيرة
ـذكـر فـقط ولـيس اجلمـع.. قل "التى ـثنى ا تـكـتب فى حـالـة ا
ـذكـر تـعـانى" وال تـقـل "الـذى تـعـانى" فـالـذى يــسـتـخـدم مع ا

ؤنث. والتى تستخدم مع ا
بصراحة أنا زهقت من كثرة أخطائك وأعتقد أن كل ما حاولت
أن أعلـمك إياه لن يـؤثر فيـك.. سأترك أخـطاء الـلغـة وانتقل إلى

أخطاء األسلوب.. والرجل أسلوب كما ال تعرف.
ا تقول فى جملة عبقرية لم أقرأ مثيالً لها فى حياتى ور
ـكن تقـود حمـلة ضـد تصـعيـد إحدى لن أقرأ "هل أنـتم 
الــكــفـاءات مـن الـســيـدات" مــا هــذا يـا رجـل.. أدركـنــا يـا
مــجـمع الــلـغـة الــعـربــيـة.. حــرام عـلـيـك هل هـذه صــيـاغـة
بذمـتك.. لن ألـومك ألننـا درسنـا األسلوب فـى اإلعدادية..

رحلة?!. كيف اجتزت هذه ا
مـكن أن تـرد بـقـولك: "أنـا لست خـوجـة" أنـا رجل بـتاع مـن ا
ديكـور.. ماشى بتاع ديكـور وأستاذ جامعى.. ألم تـقرأ كتابًا
فى حيـاتك? أعتـقد أنك لـو قـرأت خمـسة كـتب محـترمـة  فقط
فى حيـاتك - ستكمل الست بعد شهرين - الستقامت لغتك
ـفـتـرض فى أى أى أسـتـاذ جـامـعى أن يـكـون وأسـلـوبك فــا
ـعـلـومة ـتـلـكاً ألدواتـه من لغـة وأسـلـوب وإال كيـف يوصل ا

إلى طالبه.. كان الله فى عون طالبك يا عميد!!
أعتـرف أن أحدًا لـو أمسك لى بـهذه األخـطاء لـكنت "فـرفرت"
بــ يــديه.. لـكن الــعــمـيــد - فى ظــنى - لن يــتـأثــر .. وعــلـيه

سأنتقل إلى تفنيد ادعاءاته ومغالطاته التي وردت فى رده.
تـقـول يا سـيادة الـعـميـد: إننى أرسـلت مـحرراً يـتكـلم باسم
"مسـرحنـا" وليس لديه مـا يثـبت ذلك وبطـاقته مـدون بها أنه
مـعــيــد بـكــلــيـة جتــارة األزهــر.. وأرد عـلــيك بــأنــنـا جــريـدة
مـتـخصـصـة فـليس شـرطـًا أن يـكون جـمـيع الـعامـلـ بـها
أعضاًء بـنقـابة الصـحفيـ فهى تـستكـتب نقادًا ومـخرج
ـســرح وكـمـا وأســاتـذة جــامـعـيــ وكل من له اهــتـمــام بـا
ثلون وكتاب تخرجوا فى تعـرف فهناك نقاد ومخرجـون و
كــلـيـات الــطب والـتـجــارة واحلـقـوق وغــيـرهـا وبــعـضـهم لم

سـرحـية كـما هـانحـن ننـشر رد عـمـيد مـعهـد الـفنـون ا
ورد بــحــذافــيــره دون أن نــتــدخل حــتى فى األخــطــاء
اإلمالئيـة واللغويـة واألسلوبـية التى ال يقع فـيها تـلميذ

فى رابعة ابتدائى!!
ومرجع هـذا النشـر الوحيـد هو التأكـيد مجـددًا على ثـقتنا
بـأنـفـسـنـا وكـذلك عـلي عـدم انـحـيـازنـا ضـد طـرف حلـسـاب

طرف آخر.
وقبل أن نـفنـد ما جـاء فى هذا الـرد من مغـالطـات وادعاءات
دعونـا أوًال نعلم الـسيـد العـميد احملـترم ألف بـاء الكـتابة وإن
عاش بعد شهرين من كنا نثق أن الرجل الذى سيحال إلى ا

ستحيل أن يتعلم. ا
ربوطة وحتى ال يفـرق السيد العميد ب الـهاء وب التاء ا
يـتعـلم نقـول له عـندمـا تقـول: "لتـكون مـنبـرًا مشـعًا لـلجـهود
ــبـذوله"- كــمــا جـاء بــخـطــابك- يــجب أن تــكـون الــكـلــمـة ا
بـذولة"; فـاحلرف األخـير هـنا يسـمى "تاًء األخيـرة هكـذا "ا
مربـوطة" وعـندمـا تقـول: "ليس لـدية" نقـول لك: "لديـه" وهنا
تسمى الـهاء واألمر نفـسه بالنسبـة لـ "خلسة" التى كـتبتها
ـربوطـة.. نرجـو أال تقع فى هـذا اخلطأ بالـهاء وهى بـالتاء ا

التافه مرة أخرى.
ران لـعدة كن بـا ربـوطـة فهـذه أشيـاء  دعك من الهـاء والتـاء ا
سنـوات أن تدرك الـفرق بيـنهـا.. ولكن تـعال إلى أخـطاء نـحوية
أخـرى جتعل الواحد يشك أنك ذهبت إلى مدارس أصالً.. فيا
أخى عـنـدمــا تـقـول: "فال تـرسل مـحــرر" اعـلم  أن مـحـرر هـنـا
مـفـعـول به أى يجب أن تـكـون "مـحرراً" وهـذا أمـر أعـتقـد أنـنا
درســنــاه فى ثــالــثــة ابــتــدائى.. كــيف اجــتــزت امــتــحــان هـذه
السنـة?!!.. وعندما تقول: "تعانى من التـبعية منذ إنشاءها" اعلم
أن صحـتها "إنـشائهـا" وسأعلـمك - هل لديك استـعداد للـتعلم
- قـاعـدة بسـيـطة.. عـنـدمـا تكـون الـكلـمـة فى مـحل رفع توضع
الـهـمـزة فـوق الـواو وفى محـل النـصب تـوضع فـوق الـسـطر..
فوقه تـماماً أرجـوك أما فى محل اجلـر فالبد أن تكـون الهمزة

فوق نبرة أى تكتب هكذا: إنشائها!!
" اعـلم أنك مــخـطئ وعــنـدمـا تــقـول "بــهـا أســاتـذة جـامــعـيــ
بالعـشرة ألن صـحتهـا هى "بهـا أساتذة جـامعـيون" فالـصفة
وصوف وبالتالى تكـون "جامعيون" وحتى اربكك ألنك تتـبع ا
أغـظـتـنى بـكـثـرة أخـطـائـك سـأعـرب لك اجلـمـلـة كـامـلـة.. خـد
عـنـدك: بهـا: شبه جـملـة خبـر مقـدم وأساتـذة: مبـتدأ مـؤخر
بـتدأ كمـا تعرف - هل تـعرف فعًال - مـرفوع وجامـعيون وا
صفـة مرفوعـة وعالمة رفـعهـا الواو ألنهـا جمع مـذكر سالم..
ـذكـر السـالم فى رابـعة ابـتدائى.. أعـتـقد أنـنـا درسنـا جمع ا

كيف اجتزت امتحان هذه السنة?!
: "كفاية حرام" مثلما يفعل جمهور الكرة.. سيقـول القار

تعـلّم يـا عميـد..!!

ـســرح فى بــعض اجلـرائــد أم هل سـألت ــسـرح وصــفـحــات ا وأفـاق ا
ـسرحى فى وزارة الشبـاب وهيئة قصـور الثقافة عن مسـئولى النشاط ا
ـتــخـصص فـى مـعــهـد ســوريـا واجلــزائـر دوري فى الـقــيـام بــالــورش ا
وعضـويتى بلجـان التحكـيم وهل تعلم أن من يـشغل وظيفـة درجة أستاذ
يـة البد وأن يـكون قـد تقـدم برسـائل علـميـة متـخصـصة دكتـور باألكـاد
ـاجسـتيـر ثم الدكـتـوراة ويلى ذلك مـا يقـرب من عـشرة أبـحاث عـلمـية با
محـكمه منشورة فى التخصص الدقـيق ناهيك عن التواجد الفنى سواء
ـكنك أن تـسأل فى ذلك كـبار ـسرحـية و فى األعمـال التـليـفزيـونيـة أو ا
ـســرح مـثـل الـســيـد راضى وســمــيـر الــعـصــفـورى وجالل مـخــرجى ا
الـشـرقــاوى وشـاكـر عـبـد الــلـطـيف وآخـريـن هل قـرأت مـا صـدر لى فى

ية?!!. أصدارات األكاد
وإذا كـان كـل مـا سـبـق ال يـكــفى من وجـهه نــظـركم لــشـغل مــنـصب
عـهد والـذى يختـلف تمامـا عن إدارة فرقـة هواه للـمسرح أو عمـيد ا
ية بها ـا مؤسسة عـلمية أكـاد رتـزقة بدون هويه وإ مجـموعة من ا
أساتـذة جامعي لهم مكانتهم العـلمية فى اجملتمع وبعد كل ما تقدم
فإنى لن أتـسـأل من أنت!!. وأخيـراً أناشـد الـسيـد الوزيـر الفـنان د.
فاروق حـسـنى ود. أحمـد نوار األسـتاذ اجلـامـعى التـصدى لألقالم
صالح الشخصية ومن يستغلون مواقعهم فى غير غرضة وذوى ا ا
ـتناغم أهدافـها للـوقعيـة ب قطـاعات وزارة الثـقافة بـدالً من العمل ا
نشـودة أم أن هناك قصديه بـنشر مقاالت جتعل لتـحقيق األهداف ا

اليأس وفقدان الثقة فى القيادات سمه أساسية.
فأرجـو التوجـية بـتعـديل مسـار هذه اجلريـدة حتى تـكون قـاعدة تـنوير
سار لـيس بالـه وسط اخلـبرات الـضئـيلة تعـرف دورها وتـصحيـح ا
تـحكمة بها ألن عكس ذلك يعـنى الهدم وأخيرا سيدى لن أتسال من ا

دنية والقانونية. أنت النى عرفتك?!!. مع احتفاظى بكافه احلقوق ا

سرحية يرد على رئيس التحرير: عميد الفنون ا

هذه هى إجنازاتى: وفرت للمعهد  7   أجهزة كمبيوتر و 7 طابعات
ية و«تليفزيون» و«دش» ونشرت «دفتر» فى األكاد

وضوعى لتحقيق ما هو أفضل?!!. بذوله والنقد ا ا
هـل ال يـعـنى أحـدكم اجلـهـد الـذى بـذل خالل عـام مـضى فى تـوفـيـر
اإلحـتـيـاجـات الـتـعـلـيـمـيـة والـتى لم تـتـمـكن إدارات سـابـقـة لـلـمـعـهـد
ـعـهـد إال ــاضى كـان ال يـوجــد فى ا تـوفـيــرهـا فـنـحـن حـتى الـعـام ا
جهـازى كمـبيـوتـر وطابـعة واحـدة ولكن بـالـكثـير من الـعزم واإلدارة
واخلبـره اإلدارية ومجموعة عمل جادة  شـراء عدد سبعه كمبيوتر
وسـبعـة طـابعـة ليـزر والعـديـد من األجهـزة التـعلـيـميـة التى تـستـخدم
للـشرح باألضـافة الى كـاميرا ديـجيـتال وفيـديو وأخـرى فوتوغـرافيا
وتـلـيــفـزيـونـ ودش... الخ وذلك الســتـخـدامـات الــطالب ولـتـصـويـر
ـا يـعـود ـشـاريع واألنــشـطـة كل ذلك بــالـدخل الـذاتى لــلـمـعـهــد  ا
ـعـهد الـتى لم تـهتم بـها جـريـدة لهـا أهداف بـالـنفع عـلى األنـشطـة با
أخـرى. ولـهـذا لن أتـسـأل من أنت?!! إذا كـنت ال تـعـرف أسم رئـيس
قسم الـتمثـيل وكل ما تعـرفة أنهـا لهـا نفوذ أكـبر من العـميد الـسيد
احملـتـرم أرجـو من ســيـادتـكم إثـبــات ذلك إحـتـرامـاً لـلــلـجـريـدة الـتى
تـسـمــو عـلى إلـقــاء األتـهـامـات جــزافـاً أو اإلعـتــراف بـأنك ضـلع فى
ـعـهـد وقد الـنـميـمه هل تـعـرف أن سـيادتـهـا أقـدم أسـتاذ مـسـاعـد با

اكتسبت خبرات أدارية ليست لدى األخرين من أهل النميمه.
يـة فى نفـس يوم سـيادتـها أما عن الـسفـر لـلتـدريس بوحـدة األكـاد
فإنى كـنت أعتـقد أن رئيس حتـرير مـسرحنـا لديه من الـوعى الكافى
بأن الـوحدة تابعة للـمعهد األم لذا وجب اإلهـتمام بالوحدة من خالل
اجتماع بالطالب على اإلفطار وكذلك سماع رغبتهم بإقامة مهرجان
مسـرحى باألسكندرية لتـحقيق كيان الوحدة الـذى تعانى من التبعيه
منـذ إنشاءها وال أدرى ما السبب وراء األعتراض على سيادتها هل
كن تقود حملة ضد تصعيد أحدى الكفاءات من السيدات?!. أنتم 
أمــا عن أنك قــد ســألت عــنى ولم جتــد من يــعــرفـنـى فـإنـى أتـعــجب من
سألـت? هل سألـت رؤسائى ومـن عمـلت حتت قـيـادتـهم وأشـادو تـمـيزى
اإلدارى والعـلمى مثل د. فوزى فهمى ود. هانى مطاوع ود. مدكور ثابت
ود. عصـمت يـحيـى حيث شـرفت بـادارة مسـرح سـيد درويش لـسـنوات
ـية ـدة خمـس سنـوات وأمـ عـام األكـاد طـويـله وإدارة قـسم الـديـكـور 
ـنصب مـن ثقل إدارى ومـالى أم يـا تـرى سـألت عنى فى بكـل ما لـهـذا ا
ـصريـة مثـل الفـنون جـمـيلـة والـتطـبـيقـية كـليـات الـفنـون فى اجلـامعـات ا
ــسـرح بـأداب حـلـوان و 6أكـتــوبـر حـيث والـعــلـوم األجـتـمـاعــيـة وقـسم ا
ـاجستـير والدكـتوراة كمـا تخرج أشرفت ونـاقشت العـديد من رسائل ا
سرحى أم يا ترى هل قرأت حتت يدى الـعديد من العامل فى اجملال ا
ـسرح والـفـنون كل مـا كـتـبته من مـقـاالت نـقديـة مـتـخصص فـى مجـلـة ا

< صورة من رد العميد< صورة من رد العميد
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يوم 30 أكـتـوبـر من هـذا الـعـام يـكـون الـعـام
الـثمـانـون عـلى مـيالد الـشـاعـر الـعـظـيم فؤاد
حـداد وال أعــرف حــتى اآلن مــا الــذى أعـده
ناسبة وأيضا لِمَ لمْ الشعراء والنقاد لهـذه ا
ؤسـسات الثـقافية نقرأ خـبراً عن استـعداد ا
ـنـاسبـة / احلدث كـما تـفعل الكـبرى لـهذه ا
لندن مع شكسبير أو موسكو مع تشيكوف
رور خـمسة وهذه هى فرنـسا كلـها حتـتفل 
وعشرين عاماً على رحيل شاعرها وشاعرنا

أراجون...
وإحـقـاقــا لـلـحـق فـقـد فــعـلت الـهــيـئـة الــعـامـة
لـقـصـور الـثــقـافـة خـيـرا عــنـدمـا أعـادت طـبع
أشـعـاره فى مــجـلــدات أنـيـقــة ولـكن هـذا أال
يـــكــفـى ألن اجملـــلـــدات حتــتـــاج إلـى قــراءة
وبـحث ونـقــد واحـتـفـال وتــرويج وتـعـريف
واسع فـإعـادة طـبع أعـمـال أى شـاعـر جزء
يـســيـر من االحــتـفــال به وجـانب نــظـرى من

. التكر
ففؤاد حـداد والد الشـعراء وكـبيرهم يـحتاج
ألكثـر من تـظاهـرة وألكـثر من احـتـفال ومن
ـــمـــكن أن يـــقـــال : إن اســـتــمـــرار قـــراءته ا
ورسوخه فى قـلـوب مـحـبيه هـو احـتـفال دائم
له. نقـول حـسنـا فـهذا احـتفـال شـبه صامت
وشـبه سـلـبـى ونـقـول أيـضــا هـذا االحـتـفـال
والتـكر الـدائم ال يـعطى الـدولـة من واجبـها
جتـاه الـشـاعر الـعـظـيم الـذى أعـطـى لشـعـبه
فـنه وروحه وحــيـاتـه كـلــهـا من أجل تــخـلــيـد

مصر وتعميق هويتها ورفع قامتها عاليا.
وقـيـمـة فـؤاد حـداد ال يـخـتـلف عـلـيـهـا اثـنان
وهو الـضارب فى كل أشـكال الـشعر بـعمق
عاميته وفـصحاه وتفـعيلته وعـموده وجديته
درجة فـرداته العربـية الفـصحى ا وخفته 
فى روح مـــصــريـــة خــالـــصــة وكـــمــا يـــقــول
الــروائى خــيــرى شــلــبى : (شــعــره «تــمــثــيل
مصرى» للثقافـة العربية فى أوج ازدهارها)
وهذه جـمـلة - فـعال - قـادرة عـلى استـيـعاب
مشروع فؤاد حداد فـمن يدرس شعر حداد
ــصـرى البــد أن يــعــود لــلــفـنــون الــقــولــيـة ا

الـــعــربـــيـــة جـــمـــيـــعـــهــا
بــاإلضـافــة إلـى الـتــاريخ
الـسـيـاسى واالجـتـمـاعى
والثـقافى فـحداد مـحيط
مــــعــــرفـى مــــهــــول ومن
يـتأمـل مـعانـيـه ومفـرداته
وجـــمــلـه ومـــوضــوعـــاته
وتراكـيب أشـعاره وبـناء
قصـائده سـيـكتـشف ما
النـهايـة لـه فهـذا احملـيط
يــــكــــاد أن يــــلم بــــقــــمــــة
ــــــصـــــرى االمـــــتــــــزاج ا
العـربى فى قـمة مـعـانيه

وذروة حتققه..
لذلك سـنـتجـاوز احلديث

عن قـيـمــة فـؤاد حـداد الــشـعـريـة الــضـخـمـة
فـهــذا من نـافل الــقـول - كــمـا يــقـول الــنـقـاد
الـعــتـاة - ولــكـنــنى أريــد أن أحتـدث عن «فن
األراجـوز» عـنـد فؤاد حـداد هـذا الـفـن الذى
يـــواجه كــــارثـــة االنـــقــــراض ولم يـــتــــبق من
مـحـتــرفـيه إال قالئـل هـذا الـفن الــذى صـمـد
لــســبــعــة قــرون مـــضت وهــو أحــد الــفــنــون
الــشــعــبــيــة الــتـى لــعــبت أدواراً عــديــدة ولم
تـتــوقف عن احلــضـور إطـالقـاً فى الــشـارع
ــوالـــد واألفــراح وبــدون ــصـــرى عــبـــر ا ا
مناسبات هنـاك دائماً أو كان هناك - دوماً
صرية - فى كل مكان ومن يـعرف احليـاة ا
والشعبية منـذ ثالثة أو أربعة عقود - مثال -
سيتـذكر أن األراجوز كـان حاضـراً بقوة فى
ــصــرى دون ــشــهـــد الــشــعـــبى والــفـــنى ا ا
منازع وهو أحد الفنون اجلاذبة والتى جتد
رء ـر ا قبـوالً واسعـاً وكـان عاديـاً جداً أن 
فـيـجـد ســرادقـاً صـغـيــراً يـعـرض األراجـوز

استـمرت خـمس سـنوات وبـعـد ذلك صدرت
مــقــطـوعــات األراجــوز فـى كـتــاب بــعــد ذلك
ن يــتــنــاولـــهــا بــاإلعــداد لــتــصـــبح مــتــاحـــة 
واإلخراج والـتمـثـيل مثـلـما حـدث مع «الـليـلة
الــــكــــبـــــيــــرة» لــــصـالح جــــاهــــ وأزعم أن
البسات والظروف السياسـية العميقة التى ا
أحــاطـت بــفـــؤاد حــداد عـــطــلـت انــتـــشــاره
ـتـعددة ولـم ينل وانـتشـار فـنـونه الـشـعـريـة ا
حـداد حـظه إال مـتـأخـراً هـذا احلظ الـذى لم
يف بـقـيـمــته اجلـلـيـلــة.. ولم يـسـتـثــمـر طـاقـته
اجلبارة مثـلما فـعل اخملرج أحمـد إسماعيل
مع صالح جــــاهـــ عــــنـــدمــــا أعـــد ســــهـــرة
مسـرحـيـة رائـعة حتت عـنـوان «بـاألحـضان»
وحـقــقت جنــاحـاً بــاهـراً.. ورغـم ذلك فـهــنـاك
مجـهـودات فرديـة تـعـاملت مع إبـداعـات فؤاد
حـداد الـشــعـريـة مـثـل الـفـنـان مــحـمـد عـزت
والفنانة اخملرجة عـبير على ولكن يظل األمر

مجرد مجهودات فردية ال غير..
أراجوز فؤاد حـداد يخـتلف - بـالطبع - عن
األراجـوز الــعــفـوى والــذى يــتـشــابك حلــظـة
ـــســرح ورغم ذلك بــلـــحــظـــة مع جــمـــهــور ا
فـأراجــوز حـداد ابن بــلـد وســلـيط الــلـسـان
ـوضوعـات السـياسـية ويخـوض كثـيراً فى ا
رغم أن دوره اجـــتـــمــاعـى مـــحض ويـــعــرف

األراجوز نفسه:
أنا شيخ زغلول
وأبو زيد بهلول
وجحا فتوة

مصرى وبالذوق غلب القوة
الباشا زمان وزمان طول
كان بيقول عنى متسول
زرع الفجلة علف العجلة
شى يشخلل أدى له نكله 
ا أصهلل قلت قابلنى 
نوبى مهلهل وشى يهلل

أنا فرن الفول
أهجم ع الغول
قاتل مقتول
يانا يا هوه

وأراجــوز فـــؤاد حـــداد لــيـس مــقـــطـــوعــاً من
شجـرة ولم يـرض مـقـابلـة اجلـمـهـور قبل أن

يعـرف نـفـسه ويـشـرح طبع أسـالفه وتاريخ
ثال - ووالده نضاالت والده - عـلى سبيـل ا
ــهــنـــة أيــضــاً وأســتـــاذه فى الــتــمــرد فى ا
ويحـكى األراجـوز حـكـايـة والـده وهى تـشبه
احلـواديت الـشـعـبـية والـتـى تنـهـل من الـبـعد
األســطــورى واخلــيــال الــشــعــبى اخلــصب
فـيــضــيف إلى والــده أشــكـاالً مـن الـبــطــولـة

فردات اخلرافية فيقول األراجوز: وا
وفى يوم من األيام.. خلى بالك معايا

هنا العقدة
لك وكان ملك أعظم من العمدة ندهه ا

وعيّنه مضحك ولى العهده.
وقال له: با ألعب من القرموط..

تضحك الولد أعلى مراتبك..
تبكى الولد أقطع رقبتك..

ظبوط افهم كالمى وامشى با
ـســيه بـاخلـيــر مـاكـانش والـدى الــله 

ناقصه..
طــلع سـالح أبــيــضــانى وقـــطع رقــبــته

بنفسه
راح الـولـد فى الـبـكـا وأنـا والـدى مات

مبسوط
أنـا والدى مات مـبسـوط ألنه عكس أمر

لك ا
لك ملك ومصروف األمل أيام ما كـان ا

مضغوط
ومن ساعتها وأنا عندى جيوب أنفية

وعينى كما احلنفية
والدمع منى وفىَّ..
بحر ما له شطوط

اذا هذه احلـكايـة التى يسـردها لـنا أراجوز
فؤاد حـداد? أزعم أن أراجـوز حداد مـثقف
واألكثـر إدهاشـاً أنه أراجوز مـناضل ويـريد
أن يؤصل لنفسه شكالً ومـضموناً يختلف -
نـسـبـيـاً - عن األراجـوز الـذى اعـتـدنـاه رغم
أنه أخـنف - عــنـده جــيـوب أنـفــيـة - وعــيـنـاه
ـظـاهـرات حـمـراوان لـكـنه سـيــتـحـدث عن ا
والــعــدل االجـــتــمــاعـى والــفــقـــر والــزحــام
والـنــصب والـتــهـلــيب والـســرقـة ولــكـنه لن
ينسى أنه أراجوز أدواته الكلمة وبعيداً عن
ـــوضــوعــات احملــدودة يــتــمــرد الــنــكــتــة وا

أراجوز حداد كثيراً..
فيقول:

األراجوز معروف
ولزوم األراجوز نبوته
ولزوم لزوم األراجوز
كل دماغ مصفحة

تتفلسف من غير ما تتأسف
وتخاف ماتختشيش..

ويخوض األراجـوز فى ميـاه كثيـرة ويضرب
فى اجتــاهــات عــديــدة ولــكـــنه يــظل خــفــيف
الــــظل.. رشــــيق احلــــركــــة ال يـــتــــخــــلى عن

إضحاك الناس لكن دون ابتذال فيقول:
كان عندى طاقية شقية

من شقاوتها بقت طرطور..
ثم

أنا شلت العالم على راسى
واتقلقت مع استحراصى
وسألت عن الطور العاصى

العالم قالى ما تدور..
ويزداد الطرب عندما يستمع الناس إلى هذه

الكلمات من الفنان محمد عزت..
مـشـروع فـؤاد حداد فـى «األراجـوز» يـحـتاج
لــيـد قــويــة وعــادلــة لــكى تــتــنــاوله بــاإلخـراج
اجليد هذا اإلخراج الذى يلـيق بفنان عظيم
أعطى كل مـا تملك روحـه من نبل لـفنه.. فهل
كن أن نسـتعد ونـتأهب الستـقبال ثـمانيـنية

ا يليق به.. فؤاد حداد 

فـيــدخل ألن تــكــلـفــته قــلــيـلــة وهــو نـوع من
ــســرحــيـة والــتى ال جتــد عــنــتـاً األشـكــال ا
وتـعـقـيــداً فى إقـامـتـهــا... يـقـول «عم صـابـر»
لـريـاض أبــو عـواد مـديــر فـرانس بـرس وعم
صـابــر هـو الــفــنـان الــصـامــد فى حــقل هـذا
الفن وهو مواليد 1939 يقول: «عندما كنت
صـبــيــاً تــســلـقـت األشـجــار ألشــاهــد عـرض
األراجـوز الـذى قــدمه شـكــوكـو ومن حـيــنـهـا
ــسـارح الــتى ـنــزل والــتــحــقت بــا غــادرت ا
ــوالـد فى أرجــاء مـصــر حـيث تـنــتـقل بــ ا
تــعـــلـــمت الـــكــثـــيـــر».. ثم أضـــاف: «أهــمـــيــة
األراجـوز تــراجــعت فى مــوطـنه األصــلى فى
والد واالحـتفـاالت الدينـية بـعد صعـود تيار ا
تشـددين اإلسالميـ أواخر الـثمـانيـنيات ا
ومحاصرتـهم الكثيـر من الفنون الـتى تشتهر
ـــنـــاســـبـــات مـــثل الـــراقـــصــات بـــهـــا هــذه ا
والـغـازيـات واألراجـوز»... واألراجـوز حـسب
تقرير فرانس برس: «هو دمية لها مواصفات
مــحـــددة كــان رأســـهــا يـــنــحت مـن اخلــشب
فاسـتـعيض عـنه فى الـفـترات األخـيـرة برأس
بالسـتــيــكى».. ويــقـول نــبــيل بـهــجت أســتـاذ
ــثل الــشــخص ــســرحى «إنـه  ى ا األكــاد
الـفـهـلـوى الــذكى ابن الـبـلـد ســلـيط الـلـسـان
الـذى يـثــأر لـلـفــقـراء ويـســعى دائـمــاً لـفـضح
ـفـروض ـسـكـوت عــنه بـتـحـطــيم احملـظـور ا ا
ـؤسـسـات الـرسـمـية عـلى اجملـتـمع من قـبل ا
والثقافـية والدينـية» ومن الناحـية الفنـية يقول
الـــراحـل رشـــدى صــــالح: «إن األراجــــوز لم
يــــتـــطــــور فـى الـــشــــرق الــــعــــربى من حــــيث
«الـــتـــكـــنـــيك» أو تــــشـــكـــيل الـــدمـــيـــة أو من
وضـوعات الـتى يـؤديهـا من ناحـيـة تشـغيل ا
األراجـــوز وقــد ظـل الــفـــنـــان الـــذى يـــحــرك
األراجـوز يــسـتــعـمـل يـده من الــداخل وهـذا
ـا أدى إلـى تـقــلــيل احلــركـات».. وعــمــومـاً
موضـوعـات األراجـوز وشخـصـياتـه مسـتـقاة
من احمليط الشعبى الـغريب: احلماة والزوج
والـزوجــة وعــسـكــرى الــبـولــيس والــغـفــيـر
والعمدة وهكذا.. وفن العرائس أو األراجوز
اريـونـيت فن مـتـقدم أو ا
جـداً فى أوروبــا وأيــضـا
يعود هـذا الفن فـى مصر
إلى عـــصــور ســـحـــيـــقــة
وتـــطــــورت أشــــكــــاله إلى
مـــنــاح شـــتـى وكــان أول
اعـــتــــمــــاد رســـمـى له فى
أثـناء ؤسـسـة عام 1958  ا
زيــــارة فــــرقـــــة «ســــانــــدا
ريكيا» الرومانية للقاهرة
وبعـدها كانـت زيارة وزير
الــثــقـافــة الــتــشــيــكى إلى
مصر وحديـثه مع السيد
فــتــحـى رضــوان - وزيــر
الثقافة واإلرشاد آنذاك -
ـسرح الـعـرائس وبالـفعل حول تـكوين نـواة 
ـسـرح وكــان أول مـا قـدمه  إنـشـاء هــذا ا
شــخـــصــيــة «الـــشــاطـــر حــسن» من تـــألــيف
ـهم .. وفى كــتــابه ا الـشــاعــر صالح جـاهــ
والـرائـع (مـســرح األراجــوز) والــذى تــرجـمه
الــفـــنــان رمـــســيس يـــونــان يـــقــول الـــكــاتب
الروسى ومـؤلف الـكـتـاب ومـحتـرف صـنـعة
األراجــوز (لــيس من حق العب األراجــوز أن
يكـون عـنـيفـا فى حـركـاته إذ ال يـسـمح بذلك
حجم األراجـوز وال شـكله وسـحـنته وعـنـدما
يكـون األراجـوز مـعلـقـاً بخـيط أى بـعـيداً عن
مثل ال مناص من أن تتسم حركاته بشىء ا
من «الــتـــقــريب» وبـــشىء من االهـــتــزاز أمــا
األراجـوز الـقـفـازى فـيــتـحـرك فى دقـة حـركـة
أصــابع اإلنـــســـان وأصــابع اإلنـــســان أداة

نسقة». مرهفة جداً للحركة ا
بــدأ فـــؤاد حــداد عـــرض «فن األراجــوز» فى
ســجن الـــواحــات وهــو فى تـــغــريــبـــته الــتى
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هـذه الـنـدوة كانت مـدهـشـة بحق فـرغم عـدم وجـود سابق
معرفـة ب وفد سـوريا الشـقيقـة وبينـنا; إال أن اللـقاء كان
ـائـدة دون أية حـميـمـيـاً واتـخذ اجلـمـيع مـقـاعدهم حـول ا
ـمتـعة رسـميـات أو تـكلف من أى نـوع; لتـبـدأ تلك الـندوة ا
التى كـانت أشبه بـحديث أصدقـاء وتطرقت إلى كل شىء
سرح الـسورى ومشكالت فـنانيه قبل أن حول الـعرض وا
سرح العـربى سعد الله تخـتم بحوار دافئ حول عـمالق ا

ونوس.
أعـضـاء الوفـد الـسـورى كانـوا: رغـدا الـشعـرانى مـخـرجة
: بـسـام داود وعـالء الـزغـبى وكـامل ـمــثـلـ الـعـرض وا

بخفة.
> مسـرحـنا: نـتـحدث بـدايـة عن عرض «شـوكوال»
ـــاذا اخــتــرت هـــذا الــشــكل كــيف بــدأت فـــكــرته و
اإلخراجى هل هو نتيجة النص أم هو اجتاه فنى

تفضلينه? 
ـسـت فى سـؤالك - رغـدا: هــو نـتــيـجــة كل ذلك أنت قــد 
ـا كـنت أريـد قـوله «شـوكـوال» من تـألـيفـى وهو بـعـضـاً 
عمـل يعـتـمد عـلى الـتـفاصـيل الـصغـيـرة الـتى تمـر بـنا فى
ـشـاكل احلـيـاة وال نـنـتـبـه إلـيه ثم بـعـد ذلك تــصـبح هى ا
الـكبـيرة الـتى تـؤثر فى حـياتـنـا وهذه مـشكـلـة عامـة تمس
ــشـاكل الـشـبـاب اإلنـســان بـشـكل عـام ولـقــد اهـتـمـمتُ 
ـشاكل والـتـفاصـيل الصـغـيرة واجلـيل الذى يـعـيش هذه ا
شاكـل تتوارى وإن فى الدول الـعربـية كـلها ولـكن تلـك ا
كنـا نراها فى الشارع واحلياة وتعامل األهل مع أوالدهم
أعنى من ذلك مـشـاكل مـثل: اخملدرات الـشـذوذ وغيـرها

من مشكالت اجليل.
ـشـكالت لـنـجـد لهـا حالً مع وكـان رأيى أن نـواجه هـذه ا
الــعـلم أنــنى لم أقــدم حــلـوالً فى الــعــرض ولـكـن طـرحــنـا
ـتــلــقى أن يــفــكـر فى حـل  أو أضـعف مــشــاكل; وعــلى ا

شاكل. ان أن يحس بهذه ا اإل
بــعـدهـا انـتــقل الـنص إلى حــيـز الـعـمـل ثم بـدأت األفـكـار
ـمثـلـ حـتى وصـلـنـا لـلـحل اإلخـراجى الـعام تـخـرج مع ا
ـسرح الـذى قـدمنـاه والـقـائم عـلى تـداخل الـسيـنـمـا مع ا
مـثلـ إنسـانيـاً مع النص حـتى وصلـنا إلى وبـدأ تعـامل ا

هذه النتيجة.
> مسرحنا: ماذا تعنى "شوكوال"?

- رغــدا: لـقــد لـعــبـنــا عـلى الــكـلــمـة وأعـطــيـنــا االسم داللـة
مـزدوجة الـداللة األولى تـعـطيـها الـكـلمـة ككـل; ونقـصد بـها
مـيزة وداللة ثانية "الشيـكوالتة" بطعـمها اخلاص ونكـهتها ا
عـنى (عرض) يـعطـيهـا تقـسيم الـكلـمة إلى مـقطـع "شـو" 
و"كـوال" أى (الــقــيم االســتـهـالكـيــة الــتى ســادت حـيــاتــنـا)
عنى (كوكاكوال) ومـا يستتبعها من كن أن يراهـا أحد  و
دالالت وعلى الـعموم هذا التـأويل متروك للـمتلقى; وذلك ما

نبغيه .. أن ندفعه للتفكير ونفتح لديه اخليال.
> مسرحنـا: العرض هو أول جتربـة لكِ فى التأليف
ـقدار مـا هو رغـبة فى ولكـنى أرى أنه لـيس تألـيفـًا 

التعبير عن نفسك بدالً من أن يعبر أحد عنك.
- رغـدا: لم يـكن كــذلك تـمـامـاً لـكـن كـانت لـدى رغـبـة فى
تقـد مشاكل الشباب بدالً مـن أن يأتى أحد غيرنا بشىء
مـخـتـلـف ويـعـبـر عن مـشـاكـلـنـا نـحن ومن هـنـا حـ طـال
ـاذا ال أكتب أنا?! وقدمت العرض االنتـظار قلت لنفسى: 
ـوســيـقى الـتــابـعـة لـوزارة ـسـارح وا عن طــريق مـديـريــة ا

الثقافة السورية.
> مسرحنا: كم تكلف إنتاج عرض "شوكوال"?

- رغدا: تـكلف ملـيون ونصف مـليـون ليرة سـورية; أى ما
يعادل ثالث ألف دوالر.

> مـسـرحــنـا: أال تـرين أن الـلـهــجـة الـتى قـدم بـهـا
صرى? تلقى ا العرض قد تمثل عائقاً أمام ا
مثل الزغبى بالرد قائالً:  عند هذا السؤال تطوع ا

- الـزغــبى : الـعـرض كــانت به لـهـجــة شـامـيـة ومــقـطـعـان
بـالعـربيـة الفـصحى الـفصـحى قد فـهمت تـمامـا;ً وهذا ما
قصدنـاه من وجودها أما اللهجة الـشامية فأنا أتفق معك
سميات فى أنهـا قد تسبب عائـقاً; وذلك بسبب اخـتالف ا
فـكلـمـة «سـوبـيـا» مثـالً هى فى مـصر مـشـروب بـيـنـما فى
سـوريا تـعنى مـدفأة!. والـلـهجـة هى بنت بـيـئتـها والـلهـجة
الـشــامـيـة لـهـا صـوتـيــة مـعـيـنـة مـثـلــمـا احلـال مع الـلـهـجـة

ـصـريــة وإن كـان الـعـرب يــتـفـهـمــونـهـا بــسـبب الـدرامـا ا
صرية. ا

واجلزء األول من الـعرض كان مـضحكـاً فى الشام; بـينما
هــنــا فـى مــصــر لم يــكن بــنــفس الــدرجــة وهــذا مــرجــعه

الختالف اللهجات بالطبع.
 > مسـرحـنا : هل كـان النص مـؤلـفاً بـالكـامل قبل

البروفات أم أُجنز أثناءها?
- رغدا : كـان مؤلفاً كامـالً ثم على اخلشبـة أختُصر منه
ــمـثـل فـحــذف جـمــلـة إضــافـة وأضــيف إلـيه عـن طـريق ا
ـمثل; وهـو أمـر أحرص عـلـيه دائـماً ألنه أخـرى قـد تفـيـد ا
مثل للشخصية أو أنها ستكون بالنسبة له يتعـلق برؤية ا

أسلس فى األداء.
> مــسـرحــنــا : كـيف اخــتـرت نــقــطـة الــتـوقف فى

العرض?
- رغـدا : كـانت لـديـنـا ست شـخـصـيـات وسـتـة مـونـولـوجات
وست مشـاكل واحلكم بينـهم أن كل شخص حكى مـشكلته
وتـخلـل ذلك صراع بـ شخـصيـت ومـشـهد جـماعى انـتهى

شاكل هنا توقفت. بأن باحت اجملموعة بكل ا
سرح السورى عن ا

ـســرح الـســورى تـشــبه إلى حـد كــبـيــر أوضـاع أحــوال ا
صرى ولقـد أردنا من أسئـلتنـا أن نستوثق من سـرح ا ا

أهله ونتعرف على أحوالهم وهمومهم معه.
> مسرحنا: كم عرض ينتج سنوياً فى سوريا?

- بــسـام : فى دمـشـق وحـدهـا يــقـدم من ســتـة إلى ثـمــانـيـة
ـــســـرح الـــقـــومى فـــإذا مـــا جـــئـــنـــا عـــروض وهـــذا فـى ا
لـلـمـحـافـظـات هـنــاك عـروض تـنـتج سـنـويـًا يـتـجـاوز عـددهـا
ً والقطاع اخلاص فى سـوريا ينتج خمس الثالثـ عرضا
ا ـتوسط نعـلم أن هذه األرقام قـليلـة بالنـسبة  عرضًا فى ا
تنتـجه مصر; ولكن قـارن ب عدد األقاليم هـنا وهناك وعدد
الـسـكـان إذ ال يـعـقل أن يـنـتج شـعب قـوامه عـشـرة ماليـ

نسمة عدد ما ينتج شعب جتاوز الثمان مليوناً.
ــسـرح فى > مــسـرحــنـا : ومــاذا عن مـؤســسـات ا

سوريا?
- بسـام: لديـنا مسـرح قومى ومـسرح خاص خالف ذلك
هناك مـنظمات تقـدم مسرحاً مـثل اجلامعة; فلـدينا مسرح
جـامـعى احتـاد شبـيـبـة الـثـورة قـبل اجلـامـعـة الـذى يضم
طالبـاً من مـرحلـة مـا قـبل اجلامـعـة وهـو يقـدم من خـمـسة
وثالثـ إلى أربـعـ عـرضـاً سـنـويـاً وله أيـضـاً مـهـرجان
خـاص به هـنــاك أيـضـاً قــطـاع كـنــسى يـنـتـج لـلـكــنـيـسـة
ـسـرح اإلسالمى الـذى ظـهـر مـنـذ ثالث سـنوات وأيـضـاً ا
فــقط عـلـى يـد بــعض اجلـمــاعـات اإلسالمــيـة; إال أنــهم مـا
زالـوا يـقـدمـون عـروضـهم لـعـدد محـدد من أعـضـائـهم ولم

ستـوى تقد عروض لـلناس وحتى لم يصـلوا 
ـرحلـة تسـميتـه كـ «مسرح إسالمى» يصل 
سرح الكـنسى الذى ال يخرج مثـله مثل ا

عن كونه نـشاطاً فنيـاً داخل الكنيسة 
مــــثــــله مـــــثل األنــــشــــطــــة األخــــرى
كـالــكـشـافـة وغــيـرهـا; رغم أنـهم
يـقـدمـون إلى جـوار القـصص
الـــديـــنـــيـــة نــــصـــوصـــاً من
ى وذلك فى ــســـرح الــعــا ا

غالبية عروضهم.
ــــســـرح هـــنــــاك أيــــضــــاً ا
ــــدرسـى ولـــكـن نـــشــــاطه ا
مــقــتــصــر عــلى مــنــظــمـات
الــطالئع والـشــبـيــبـة ولـكن
ـــدارس اخلـــاصـــة بـــدأت ا
تهـتم بإضافة مادة التمثيل
ضـــمن مـــنــاهـــجـــهــا وعن
نــفـــسى كـــانت لى جتـــربــة
ـدارس حـيث أقـنـعت تـلك ا
بــإضـــافــة مــادة الــتـــمــثــيل
والــرقص إلى مــنــاهـجــهـا
وذلـك لألعـمـار الــصـغـيـرة
ثم تــكـبــر مـعـهـم بـعـد ذلك
ـشروع وحقـيـقة فـقـد بدأ ا

بأربع مـدارس ثم انتشر بـصورة كبـيرة فى وقت قياسى.
دارس اخلـاصة ابـتدائـية فقط لكن  الـظروف أن غالـبيـة ا
دارس الـثانـوية مـحدود. وبـالتـالى فـتدريس الـتمـثيـل فى ا
وإن كانت وجـهة نظر األهل ترفض دراسة أبنـائها للتمثيل
وتفضـل عليه أن تـدرس الريـاضيـات والفيـزياء وأمـلنا أن
ـدارس احلـكـومـيـة تـدرج مـادة الـتـمـثـيل ضـمن مـقـررات ا

وتصبح مادة رسوب.
> مسرحنا : هل تعانون من مشاكل مع الرقابة?
- بـســام : عـرض "شـوكــوال" كـان مـثــاًال جـيـدًا فــقـد تـطـرق
لــلــتـابــوهــات الـثالثــة احملــرمـة فى الــدول الــعـربــيــة (الـدين
اجلـنس الـسيـاسـة) واخلروج من هـذه القـيـود متـوقف على
بدع وااللتفاف حول هذه التابوهات لكن ال بد أن مراوغة ا
ـبـدع من يـتـوجه إلـيه بـاخلـطـاب وأنت تـريـد تـقد يـحـدد ا
ـباشرة من أجل رسالـتك بصورة واضـحة أنا ضـد فكرة ا
اجلـرأة فـقط ولـكن دعنى أقـدم فـكـرة فى إطار لـطـيف حتى

يتقبلها العالم ألنى راغب فى حضور اجلمهور.
> مــســـرحـــنــا : هـل صــادرت الـــرقـــابــة عـــروضــاً

مسرحية?
- بسـام : قليلة جداً هى تلك العروض التى صودرت; ألن
هنـاك نـظـامـاً ضـابـطـاً هنـاك جلـنـة لـقـراءة الـنـصوص فى
وسـيقى يقدم إليـها النص فإذا حصل سارح وا مديريـة ا
على مـوافقتـها بـدأ أصحـابه فى بروفـاته وقد أتيح لى أن
أطـلع على كـثيـر من تقـارير تـلك اللـجنـة فوجـدت أن معظم
ستـواها الفنى فقط ـرفوضة ألسباب تـتعلق  العروض ا

ال ألسباب سياسية أو دينية.
بعد جتـهيز العرض هناك جلنة مشاهدة ترى العرض قبل
وافـقة الـنهـائية. وفى الـسنـوات األخيرة افـتتـاحه لتـعطى ا
لـم يُـــوقف ســـوى عــرض واحـــد; ســـبب عـــدم صـالحــيـــته
للعـرض على مسرحنـا القومى لرداءة مسـتواه الفنى وقد
هوجم بشـدة أول ليلة لعرضه بسبب ضعفه وتقرر إيقافه
وأنـا أرى أن هــذه ظـاهــرة إيـجــابـيــة وأنـا أعــلم أن كــلـمـة
«تــوقف عــرض» تــخـيف ولــكن أؤكــد أن الــتـوقف لـم يـكن

سياسياً.
ـسرحـية فى هـرجـانات ا >  مسـرحـنا: مـاذا عن ا

سوريا?
ــسـرحـيــات مـثل (حـمص - رغــدا : هـنـاك مــهـرجـانـات ا
..) كل مـحافـظـة تقـيم مـهـرجانـاً خـاصاً بـها حـماة حـلب
كــمــا أن هــنـــاك مــهــرجــان دمــشق الــدولى الــذى يــحــدث
بـالـتـنــاوب مع مـهـرجـان الـســيـنـمـا; حـيـث يـقـدم مـهـرجـان
ـسـرح فى عـام والـسـيـنـما فـى الـعـام الـذى يلـيـه والـعام ا
ــاضى كــان عـقــد الــدورة الــثـالــثــة عــشــرة لـلــمــهــرجـان ا

سرحى والدورة التالية فى العام القادم. ا
> مسرحنا : ما مدى ارتباط اجلمهور

سرح فى سوريا? با
- رغدا : حـالياً هنـاك إقبال كـبير على
سـرح والـناس أصـبحت تـنزل من ا
بـيـوتهـا وتـتـرك شاشـات الـتـليـفـزيون

لتحضر عرضاً مسرحياً.
(وتــدخل بــاسم فى احلــديث لــيــلـفت

النظر إلى قضية مهمة)
ـرحـلـة الـتى أحـجـم فـيـها - بـاسم: ا
اجلـمـهـور عن الـذهـاب لـلـمـسرح فى
كل الـدول العـربـية تـرجع إلصـرارنا
ـــســـرحــــيـــ عـــلـى حـــشـــو نـــحـن ا
الـقـضـايـا الـقـومـيـة بـشـكل مـبـاشـر
ــواطن الــعــربى يــرى األخــبــار فى ا
بيـته ويقرؤها فى اجلرائـد ويسمعها
فى عـمله وهى أخـبار - كـما نـعلم
- محـزنة فهل يتوجه للمسرح كى
يــســمـع أخــبــاراً أيـــضــاً!? وفى
رأيى أن األهـم حـــــــالـــــــيـــــــاً أن
نـسـتـبـدل عـروض الـبـكـاء على
ضـــيــــاع الـــقـــدس والـــعـــراق
وشـهــداء االنـتـفـاضــة لـنـقـدم
ط ة و عـروضاً تقاوم الـعو
احليـاة الـتى شـوهـتـنـا; هذا

أفـضل. لـقد حـضـرت عـرضـاً فـلسـطـيـنـيـاً اسمـه (قصص
حتت االحـتالل) هـذا الـعرض أفـضل مـثـال لـكيـفـيـة تـقد
قضايـانا حالياً لقد قدم العرض بطريقة جعلتنا نغرق فى
الـضـحــكـات; بـيـنــمـا نـحن ســاخـطـ عـلـى مـا يـحـدث فى

. فلسط
ــسـرح فى > مــسـرحــنــا: كم يـبــلغ ســعـر تــذكـرة ا

سوريا?
- الزغبـى: ثمن التذكـرة خمسـون ليرة سوريـة  أى ما يعادل
مـتـازة بيـنـما الـدرجـة العـادية دوالرًا واحـدًا وذلك لـلدرجـة ا
ثـمـنـهـا  25  لـيـرة سـوريـة أى نـصف دوالر. ولـكن 80% من
حـضـور العـروض دعوات كـما أن أعـضـاء النـقابـة لهم احلق
قرر له واحد فى احلضـور اجملانى; ورغم ذلك فإن العرض ا
وعـشـرون لـيـلـة غـالـبـًا مـا يـنـحـصـر عـدد حـضـوره فى الـلـيـلة

الرابعة فيما ال يزيد عن ثالث شخصاً!
> مـسـرحـنـا : وهل مـسـرح الـطـفل فى سـوريـا هو

مسرح العرائس فقط?
- الـزغبى: ال لـقد قـدمنا مـنذ فـترة عـرضاً للـطفل بـعنوان
سحور» عن نص لـعزيز نصـرى وعرض بأكثر «العـسل ا
من مــكـان وأكـثـر من مــهـرجـان وشـهـد إقــبـاالً كـبـيـراً من
اجلمهـور وحقيقة كان نص موفقاً للغاية ح وجه خطابه

لألسرة بشكل عام.
- بـسـام: حتى مـسرح الـطفل بـه مشـكلـة ال بد أن نـفهم أن
اهتمـامنا ونحن أطفال منذ عـشرين عاماً يختلف جذرياً عن
اهـتـمام طـفل اليـوم الـذى يقـضى وقتـه مع «البالى سـتاشن
والدش»; وبـالتالى ال بد أن نكـون مدرك ذلك حتى نقدم له
مسرحـًا يشـغله وطريـقة اخلطـاب معه ال بد أن تـختلف عن
تصورنا نحن فال بد أن نتعمق فى أطفالنا أكثر حتى نقدم

لهم مشاكل تهمهم وجتذبهم للمسرح.
الفنان السورى

> مسرحنا : نعلم أن هناك معهداً فنياً فى سوريا
فهل يستوعب السوق كل خريجيه?

عـهـد العـالى بدمـشق به أقـسام سـينـوغرافـيا - رغـدا : ا
دراسات مـسرحية رقص تـعبيرى تمـثيل وتخصص كل
ـكن أن نقول إن كل قسم قسم من الـسنة األولى وبذلك 

ثابة معهد مستقل.
ـشــكـلـة أن قـسم الـتـمـثـيل مـثالً الـذى يـتـخـرج مـنه ولـكن ا
ــثالً ال يــجــد مــعـظــمــهم فــرصـة ســنـويــاً من  15: 18 
مبـاشرة وقد ينتـظر ثالث أو أربع سنوات لـيجد عمالً فى
سرح أو التليفزيون أو السينما حسبما تأتيه الفرصة. ا
ــعـهـد هـو اجلــهـة الـوحـيـدة > مـســرحـنـا : وهل ا

? مثل لتقد ا
عـهد ولكن هـناك كـثيرون لـيسوا - رغدا : األسـاس هو ا
ـعهـد ولديـهم موهـبة; وبـالتـالى يجـدون فرصهم خـريجى ا

ويعملون.
سرحى > مسرحـنا : وهل مسـتوى دخل الفـنان ا

ة? يكفل له حياة كر
ـسرحى ـمثل ا - كامل: إنه حـتى ال يكـفى احـتيـاجاته وا
ال بــد أن يــكـــون له رديف يــتـــكــسب مــنـه مــثل اإلذاعــة أو

التليفزيون أو السينما إن وجدت.
ــســرحى ــمـــثل ا ـــاذا ال يــضع ا > مــســرحــنــا : 

ثل الدراما السورية? السورى بصمة مثل 
- الـزغــبى : أنـا كــمـمـثل حــ يـأتـيــنى عـرض لــلـعـمل فى
ـسرح ـعروف بـدخـله الكـبـيـر بيـنـما أجـور ا التـلـيفـزيـون ا
ضئيلة جداً فماذا اختار?.. هذا سبب األزمة سبب مادى
ــسـرح يـوازى الــتـلـيــفـزيـون ســيـقـبل فـقط لــكن لـو أجـر ا

سرح. مثلون على ا ا
ويتـدخل كامل فى احلديث قائالً : ثمـة سبب آخر مهم هو
ً ومـنـذ سـنـت لـم يكن ـسـرح لـيس مدعـومـاً إعالمـيـا أن ا
مثل الشهرة سرح فماذا يختار ا مثلى ا هناك جنومية 
واألمـوال فى الــتـلـيــفـزيـون أم الــدخل الـقــلـيل والـتــهـمـيش

سرح? با
ـسـرح شهـدنا  >  مـسرحـنا : لـكن نـحن هـنا فى ا

الرقابة فى سوريا   ال تصادر  سوى النصوص الرديئة

باشرة إصرارنا على ا
سرح سبب إحجام اجلمهور عن ا

الـــــــــــتـــــــــــواصـل مـع
ــســـرحـــيــة فى الــظـــاهـــرة ا
الــــوطـن الــــعــــربـى ومــــتــــابــــعــــة
جتـــلــيـــاتــهـــا.. يــعـــد واحــداً من أهم
األهــــداف الــــتـى من أجــــلــــهــــا صــــدرت
«مسـرحـنـا». وهنـا نـنـشر إحـدى الـندوات
الـتى عـقـدتهـا «مـسـرحنـا» مع وفـود الدول
العربيـة التى شاركت فى الدورة الـتاسعة
ـهرجان الـقاهـرة الدولى للـمسرح عـشرة 
الـتـجـريـبى والـتى دارت حـول الـظـواهر
ـسـرحـيـة فى الـوطـن العـربـى وأبرز ا

جتلـياتـها.. تاريـخها وحـاضرها..
أحالمــــهــــا ومـــشــــاكــــلــــهـــا..

أجيالها وتياراتها.

فنانو سوريا:

ــسـرح الـقـطـاع اخلــاص قـدم اخملـرج حـسـام الــغـمـرى مـؤخـراً > فى أولى جتـاربه 
ـسرح الـرومـانى بدر ـسرحى "قـصـة احلب" من تـأليـفه وإخـراجه عـلى ا العـرض ا
النـد شـارك بـالـتـمـثـيـل فى الـعـرض كل من وفـاء حـمـدى وائل ذكى أحـمـد رشـدى
البس جملــدى عـبـد الـظـاهـر مـحـمـد جـمــال شـريف ذكى هـدى حـمــدى تـصـمـيم ا

وسيقى حلس معروف. وا

يـــــعــــــتــــــبـــــر
"اســــتـــــديــــو
ــــــــــمـــــــــثل" ا
مـــــــــــــــــــالذاً
فــــــــــكــــــــــونـه
خاصـاً ينأى
بـــــه عــــن أى
تــــــــــــــــــــدخـل
خــارجى قــد
يـــــــــــأتـى مـن
جــانب هــواة
الـــغــرائب أو
. ــسـتــغـلـ ا
ولـــــــــــــــــــــكــن
االســــتــــديـــو
يعد أكثر من
مـجرد مـعـبد
مــــــحــــــصَّن
ــــــمــــــثل فــــــا
ـــــــوهـــــــوب ا
يـــــجــــد فـــــيه
تـــــفــــــهـــــمـــــاً
لـــلــمـــشـــاكل
الـــــــــــــــــــــــتــى
يــواجـــهــهــا.
الــنــجــاح قـد
يـــكـــون عــدو
مثل األول ا
وقـد يــتـغـذى
عـلى حـسابه
ــــوهــــبـــة فــــا
تأكل نفـسها

بنفسها.
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> تبدأ أواخـر ينايـر القادم فـعاليـات مهرجان "حـكاية" والـتى تقام فى ثـالث دول عربية
دة ثالثة أسـابيع ويشارك فى فعالياته هرجان  هى (األردن سوريا مصر) ويـستمر ا
هرجان الفنان األردنى رائد عصفور. من مصر سيد رجب ورمضان خاطر ويرأس ا

< د. مدحت الكاشف
تعليم التمثيل  

ــكـن تــمــيــيــزه  تــصــبح شــيـــئــاً مــاديــاً 
ـثل ما بـأنه موهوب ويـجعلـنا نـطلق على 
وأن اآلخـر غير مـوهوب  األمر الـذى يثير
ــكن قــضـــيــة مـن هــو الـــشــخص الـــذى 
ـكن احلـكم تـعــلـيـمه الـتــمـثـيل ? .. كــيف 

على موهبته ?. 
وهـبة فى  القدرات الكامنة مـبدئيا تكمن ا
ن اختـصهم الله سبحانه لـبعض الناس 
وتـعالى بها  والتى ال تتـوفر فى جميعهم
لحـة التى تدفع إنـها الضـرورة الداخلـية ا
الـفرد للـتعبيـر بشكل يـختلف عن اآلخرين
 إنه مـا يـعرف بـالـتـعبـيـر اإلبـداعى وهذه
الــقــدرات الــكــامـنــة والــتـى سـوف تــتــولى
الـعملية التـعليمية تنـميتها وتأكـيدها تتمثل
مـثل  الرن  مـثل  نَفَس ا فى صـوت ا
وسـيـقـية  ـهـارات ا ـرونـة اجلسـديـة  ا ا
مـهارة تعلم احلركات وتذكـرها وتنفيذها 
هـذا إلى جـانـب مـهـارته فى حتـلـيل الـنص
الـدرامى والـشـخصـيـة أو الـدور  وفضال
عن ذلك قــدراته الـتـى تـرتـبـط بـاســتـعـداده
رونة الداخلـية التى تسمح بتغير لـتطوير ا
واقف مـدركاته فى التعامل مع األشياء وا
الـتى تفرضـها مهنـته كممثل  وال شك أن
ــثــابــة وســائل هــنــاك مــؤشــرات تــكـــون 
ـوهـبــة ألى شـخص يـتـقـدم لـقـيــاس هـذه ا
ثال - لـتعلم التمثيل منها - على سبيل ا
وضــــوح تــــعـــبــــيــــراته بــــشـــكـلٍ كـــاف عن
طـلوبة  وقدرته عـلى التفاعل االنـفعاالت ا
مع هـذه االنفعاالت حيـويته فى تعامله مع
الـتمثيل خاصة أثناء محاوالته فى األداء 
ــعـنى آخــر قـدرته عــلى اإليـحــاء بـأنه أو 
جرد إيصال معلومة أثناء األداء ال يقوم 
ـعنى والـداللة  ولـكنه يـقـدم فعال واضح ا
ـسـرح  حول أفـكـاره حـول الفن  حـول ا
الـتـمـثـيل وفـضال عن ذلك البـد من قـياس
ـتـقـدم لتـعـلم الـتـمـثيل قـابـليـة الـشـخص ا
ويـقصـد بهـذه القـابـليـة  استـعداده لـلقـيام
ــجــمــوعـــة من األفــعــال وردود األفــعــال
ــكن من مــسـتــخــدمـا خــيــاله بــأقل قـدر 
الـتـوتر  ومن ثم فـإن قـياس هـذه الـقابـلـية
مـثل مع انـخراطه هـو الـذى سوف يـقـود ا
فى الـعمـلية الـتعـليمـية إلى بـذل اجلهد من
أجل اكــتـشـاف ذاتـه وإمـكـانــيـاته وأدواته
وتـنـمـيـة الـشـعـور بـالـعـطـاء لـلـمـهـنـة مـهـنة
الـتمـثيل إن هـذه القـابلـية لـلتـمثـيل تتـحدد
فى قدرته على تفاعله – بصدق وإقناع –
فى مـوقف ما وذكائه فى التعامل مع ذلك
ـوقف وقبـوله لالنفـعاالت الـتى يفـرضها ا
ـوقف قــوة مالحـظــته وإدراكه لـكل هــذا ا
شىء من حـوله خياله قدرته على التعبير
اخلـارجى عن الصور الداخـلية التى تدور
ثيـرات احلقيـقية فى مـخيلـته تعامـله مع ا
واخلـيـالــيـة مع األمـاكن مع األشـيـاء مع
ـواقـف مع األشـخـاص .... إلخ قـدرته ا
عـلى الـتــشـابه مع مـشـكـالت الـشـخـصـيـة
وانـفـعـاالتهـا حـتى وإن كـانت تـخـتلف مع
خـبـراته الـشـخـصـيـة كـإنـسان  وفـوق كل
ذلك البـد أن يــكـون لـديه مــحـرك لـلــتـمـثـيل

مارسة مهنة التمثيل. وحافز شخصى 

مـنهج عـلمى تـمت جتربـته معـملـيا وتـطور
كن حـتى وصل إلى أسلوب فى التـمثيل 
ـارسـة أكـثر تـنـسـيـقا االنـطالق مـنه إلى 
فـاهـيم اخلاطـئة كـبديـل عن العـشوائـيـة وا
مـثلـ  خاصة الـتى تصـيب العـديد من ا
هـؤالء الذين ال يسعون إلى تطوير أدواتهم
وحـرفياتهم باستمـرار معتمدين فقط على

واهبهم فقط !! . قناعاتهم 
 إن فن الـتــمــثـيل أصــبح نـشــاطـاً مــهـنــيـاً
ـوهـبـة كأسـاس وعـلى الـعلم يـرتـكز عـلى ا
ـوهبة كـوسيلـة لتهـذيب وتنظـيم عمل هذه ا
الـتى بدون التـعلم تظل مـجرد شىء رمزى
ــكـن اإلمــســاك به  وعــنــدمــا داخــلى ال 
تـتحـول إلى مهـنة عـبر أسس عـلمـية فـإنها

ـمـثل بـنـوع الـتـعـلـيم الـذى يـرتـبط تـعـلـيم ا
ـمثل نـفـسه فـيه أو الـذى يـتاح له  يـجـد ا
ـيـات الـرسـمـيـة أو سـواء كـان فى األكـاد
عترف بها أو ـدارس غير الرسمية ا فى ا
ـعتـرف بـها  أو حـتى التـعلـيم على غـير ا
ـثل أو خـبـيـر أو مـا شابه يـد مـخـرج أو 
ذلك أو حــتى الـتـعــلم الـذاتى كــأن يـتـأمل
ـمـثل فى نـفـسه أو يـتـعـلم بـفـعـل اخلـبرة ا
ـــمــــارســـة أو حــــتى من ردود أفــــعـــال وا
اجلـمـهـور  وهو مـا يـؤكـد أهـميـة الـتـعـليم
عـلم أو مكان الـتعليم بـصرف النـظر عن ا
ـنع فى الـنهـاية أو مـنهـجه  لـكن هذا ال 
أنـنا اآلن ونحن نعيش عـصر العلم فالبد
مثل وفق بشكلٍ أو بآخر أن يكون تعليم ا

مـثل عـلى تطـويـر عالقته كـونه مـساعـدة ا
ـمــارســتـهــا بــشـكل ـهــنــته  وتـهــيــئـتـه 
احـتـرافى وعـلى كلٍ فـإن كلـمـة تـعـليم فى
عانى  حـد ذاتها تـشيـر إلى العديـد من ا
وهناك من سيرد حول عدم  ضرورة تعلم
ـن تعـلم ـمـثل بـطـرح األسـئـلـة اآلتـية :  ا
ــثـلـيـنـا الـكـبـار ? من الـرواد األوائل من 
الـذى علم زكى رستم ? أين درست سعاد
حــسـنى أو زيــنـات صــدقى  وإسـمــاعـيل
يس والــقـصــرى والـنــابــلـسى  وغــيـرهم
ن لم تـتـح لـهم فـرصـة دراسـة الـتـمـثـيل
بـشــكل عـلــمى مـنـهــجى? ومع ذلك أثـروا
حـيــاتـنــا الـفـنــيـة  وأثـروا  – بـل والزالوا
يـؤثرون  –فـينـا كمـتفـرج  وبـشكلٍ عام

 قـبل أن يــنـصـرم الــقـرن الـتــاسع عـشـر
ـمـثل كـانت احلـركـات اإلصالحـيـة لـفن ا
ـاط األدائـيـة الـتى والـتى ثــارت عـلى األ
سـادت لعصورٍ طويلـة قد بدأت بالظهور
بـغرض البـحث فى تقنـيات أدائيـة جديدة
مـثل  وما أن بدأ تـغوص فى عـمق فن ا
الـقرن الـعـشرون  حـتى ظهـر ذلك الزخم
من الــــطـــرق واألســــالـــيب واالجتــــاهـــات
ــــدارس والــــتـــيــــارات الـــتـى تـــتــــعـــلق وا
مـثل  وذلك عندما سعى بـحرفيات فن ا
ــســرحى  فى أمــاكن مــصــلــحــو الــفـن ا
مـتفـرقة فى الـعالم الـغربى إلـى محاوالت
إرسـاء قــواعـد أخالقـيــة وحـرفـيــة تـرتـبط
ـمـارسـة مـهـنـة الـتـمـثـيل .. األمـر الـذى
مـسح عـلى هـذه احملـاوالت  بـعـداً عـلـمـياً
وبـحثـياً مؤسـساً عـلى جتارب  مـعمـلية 
ومن هـنا أصبح فن التمـثيل وثيق الصلة
سرح من ناحية  والعلوم بالعلم  علم ا
اإلنـسانية من ناحية أخرى  وتعد عالقة
الـتـمـثـيل كـفن بـالـعـلـوم هى الـسـمة الـتى
مـيـزت جتـارب مــسـرح الـقـرن الـعـشـرين

تباينة . تنوعة وا ا
وقـد اتفق مـعظم الـباحـث واجملـرب على
ـكن تعـلمـها  أن الـتمـثيل  – كـمهـنة  – 
ـوهـبـة بالـطـبع  ومن ثم ال بـشـرط تـوفـر ا
ن ال تـتوفر فيه  تلك ـكن تعليم الـتمثيل 
ـمـثل هى مـهنـة  قـائـمة ـوهـبة  فـمـهـنة ا ا
عـلى أساس فنى إبداعـى   والبد أن يثير
ـشـكالت الـذاتـيـة لـلـممـثل تـعـلـمـهـا أوالً  ا
ـارسـته لـفـنه  ولـذا فإن ـوهـوب أثـنـاء  ا
ـمثل تـعلـيم الـتمـثـيل يبـدأ بـتطـويـر ذاتيـة ا
كـإنـسـان  بأسـلـوب يـدفـعه إلى اكـتـشاف
ـجـموعـة من اخلـبرات ذاته قـبل تـدعيـمه 
ـهـارات والتـقـنيـات وقـد اهتـمت مـعظم وا
ـمــثل ــمــثل بــتــحــفــيــز ا مــدارس إعـداد ا
ـبتد عـلى تطـوير نفـسه وتنمـية قدراته ا
عـلى التـأمل  وإثـراء مهـاراته فى التـعبـير
بشتى الوسائل  وعليه فإن تعليم التمثيل
من هـذه الـوجــهـة يـأخـذ بُـعــداً اجـتـمـاعـيـا
يــقــوم عــلـى بــنــاء جــســـور من الــعالقــات
تـدرب  حيث مـثلـ ا االجـتمـاعية بـ ا
هم فى ثابة العامل ا تـعد هذه العالقات 
تـطـويـر كل فـرد مـنـهم   لذاتـيـته  ومن ثم
اكـتسابه لـلمهـارات واخلبرات الـتى تميزه
كــفـــرد وسـط اجلــمـــاعـــة  ولـــذا اهــتـــمت
مـثل فى الـعالم مـدارس ومـعامل تـدريب ا
ـمــثـلـ بــنـاء عــلى خـصــالـهم بـاخــتـيــار ا
ـانـهم بــأهـداف الـرسـالـة األخالقـيــة  وإ
االجـتـمـاعـيــة الـتى تـبـحث عـنــهـا مـهـنـتـهم
كـمـمـثـلـ   وهـو مـا جنـده مـتـبـلـوراً عـند
مـجموعة كبيرة من الرواد من جاك كوبوه
 وســتـانــسالفـســكى  إلى  مــايـر هــولـد و
بـريــشت و جـروتـوفــسـكى  و بــيـتـر بـروك
ن وإيــوجــيــنــيـــو بــاربــا ..... وغــيــرهم  
ــمــثل يــهــدف فى يــعــتـقــدون أن تــعــلــيم ا
الـنهاية إلى بـناء إنسـان يستطـيع أن يعبر
عن اجملـتـمع والعـالم ولـيس مجـرد تـدريبه
جـموعـة من األدوار وفى الوقت لـلقـيـام 
ـكن بـأى ذاته هــنـاك من يـعــتـقـد بــأنه ال 
مثل أصول فنه ومهنته ومن حـال تعليم ا
ثم فإن ما تفعله مدارس التمثيل ال يتعدى
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ثال - جتـربة اشتراك فنان جنم على سبيل ا
مــثل عـــبــد الـــرحــمن أبـــو زهــرة فـى مــســرح
مـثل قهى; وذلـك جلذب جمـهور يشـاهد ا ا
الــنـاشــئـ إلى جــواره أمـازالت تــلك الـروح

موجودة فى فنانى هذه األيام?
ثلون بنفس تلك الروح وأكثر - بسـام : نعم هناك 
ثـال أروى لك جتـربتـنا ـا نـتصـور وعلـى سبـيل ا
ـهرجان الـشخـصيـة منـذ عامـ جئـنا بـعرض فى ا
التـجريـبى هنـا فى القـاهرة من إخـراج جهـاد سعد
وقتـها لم يـشتـرك جهاد فـى أى عمل تـليفـزيونى فى
ـسـرحـيـة نـحن ذلك الـعـام حـتى يـتـفـرغ لـبـروفـات ا
أيضاً حـ نبدأ بـروفات أى مسـرحية نـقدمهـا نلغى
ـسـرح يـسـتحق أن كل ارتـبـاطـاتنـا عن قـنـاعـة بأن ا
يُـضـحى من أجله. جـهاد كـان يـعمل فى الـتلـيفـزيون

سرح. لينفق على ا
- الـزغـبى : لـكن هـذا يـجـرنـا ألمـر مـهم الـدولة هى
ـسـئـولـة عن الـفن والبـد أن تـدعـمه واجلـيل قـبـلـنـا ا
لديه خـبراته وجتاربه ولـكن ال بد أن يسلم مـفاتيحه
سئول عن الـفجوة احلالية ب للـجيل اجلديد ألنه ا
الشـباب والكـبار فليـس لزاماً أن انتـظر حتى أصل
لـــسن اخلـــامـــســـة والـــثـالثـــ حـــتى أحـــصل عـــلى

اذا ال أجد الفرصة عند تخرجى? فرصتى 
هموم وجتارب مسرحية

ــســرح ــســرح اخلــاص وا > مــســـرحــنــا : ا
الــقـومى فى سـوريــا أيـهـمــا األكـثـر انــتـشـاراً

وجماهيرية?
ـسرح الـتـجارى فـى سوريـا له أسـماؤه - بـسـام : ا
سرح همة فى ا ثلوه ولكن األسماء ا وجمـهوره و
الــسـورى مـثل غــسـان مـســعـود فـايــز قـزح جـهـاد
ســعــد نـــائــلـــة األطــرش كل هـــؤالء مــوجــودون فى
ـسـرح الـقـومى وهم ال يـتـعـامـلـون مع جـهـة ثـانـيـة ا
ـعـهـد الـعـالى لـلـمـسـرح; حـيث يـقـدمون بـاسـتـثـنـاء ا
مشاريع تخرج قيمة جداً وال يتعاملون مع غير ذلك
ـسـرح ـســرح اخلـاص ال يـعـتـبـر ا إضـافـة إلى أن ا
اجلــاد جتــارة رابـحــة. لــكن هــنـاك جتــارب ســتــبـدأ
إلنـتـاج خـاص مسـتـمـر واجلهـة اخلـاصـة تضع فى
اعــتـبـارهـا أنـهـا لن تـربح قــبل سـنـوات ولـكـنـهـا فى
الـنــهـايـة جتــارب خـجـولــة ونـتـمــنى أن تـنــتـشـر فى
ـسـرح الــفـتـرات الـقـادمـة وتـفــرز نـوعـاًَ جـديـداً من ا
الــتـجــارى احملـتــرم يـقــدم لـلــمـشــاهـد فــنـاً يــرضـيه

وللممثل قيمة ومستوى يناسبه.
> مسرحـنا: إذا تـخلت الـدولة عن دورها هل

سنجد قطاعاً خاصاً ينفق على الفن?
وهـنـا أجاب اجلـمـيع بـالـنـفى وتقـدم بـسـام كى يـزيد

األمر إيضاحاً.
- بـسـام: حتـى فرنـسـا وزارة الـثـقـافـة لـديـهـا تـقدم
دعـم الـكــتـاب واجلــوائـز; ولــوال ذلك مــا اسـتــمـر فن
ً هـناك فـرنسـا تدفع راتـباً لـلفـنان جملـرد كونه فـنانا
سرحية مثل مسرح الشمس مدعومة ثم إن فرقـها ا
ـناسبـة كامل كان له جتـربة مع «مسرح حكـومياً با

الشمس».
كن أن حتكى لنا يا أستاذ > مسرحنا: هل 

كامل جتربتك مع مسرح الشمس?
ــــشــــروع يــــدعم من احلــــكــــومـــة - كـــامـل : كـــان ا
الـفـرنـسـيـة لالحــتـكـاك بـفـرق من دول أخـرى وجـاء
ــركــز الــثـقــافى ــشــروع إلى ســوريــا عن طــريق ا ا
ومـجـلس الشـيـوخ الـفرنـسى فى إطـار التـعـاون ب
ثل من سوريا لورشة سوريا وفرنسا. واختاروا 
عـمل بـفـرنـسـا - وكـنت واحـداً مـنـهم - وذهـبنـا إلى
هـنـاك وشـاركـنـا فى ثالث ورش عـمـل مـدة الـورشة
الـواحــدة أسـبــوعـان وعــمـلــنـا بــشـكـل مـكــثف عـلى
.. تخـصصات كثـيرة مثل: األقـنعة الـرقص الهندى
وبــنـهــايـة الــورشـة وجــدوا أن اإلجنـاز كــان كـبــيـراً
ــثـلـ ـخــرجـة فــرنـســيـة و فــقـدمــوا بـنــا عـرضــاً 
ســوريـــ وقـــدم الــعـــرض فى ســـوريـــا وطــاف كل
مــحــافـظــاتـهــا ثم اجته إلى تــونس والـيــمن وعـرض

سرح الشمس بفرنسا.
>  مسرحنا: جتربة إقامة العروض باألماكن
ـفـتوحـة بـدالً من احلـوائط األسـمـنـتـية هل ا

هناك جتارب مشابهة سورية?
- بسـام : هناك جتـارب مشابـهة لـكن ليست كـثيرة
ـسـرح التـفـاعـلى» مـجـمـوعة مـن الـشـبـاب تصـنـع «ا

وتطوف به الريف السورى.
هناك مـؤسسة أسـست منذ عـام بسوريـا اسمها
(الـــفــردوس) تـــديـــرهــا الـــســيـــدة األولى «أســـمــاء
ـسرح الـتفـاعلى» إلى ـؤسسـة أوفدت «ا األسد» ا
الـقـرى الـنـائـيـة خـارج دمـشق فى مـحـافـظـات مـثل
.. ) وهى قرى تـعانى من (حـلب الالذقيـة حمـص
أوضـاع صـعبـة وقـدموا هـنـاك عروضـاً عـبارة عن
اسـكــتــشـات ومن خالل لــعــبـة صــغـيــرة يـقــومـون
شاهدين إليـهم ودفعهم لطلب األداء الذى بجـذب ا
ــمــثـلــون هـذه الــعـروض كــانت تــقـدم فى يــقـدمه ا
ساحـة القـرية أو طريق أو فـناء مـدرسة وليس فى
قــاعــات أو حـجــرات; رغم إحلــاح أهـل الـقــرى من
أجل ذلك. وح كـنا نعود لقرية عـرضنا فيها قبالً
كنـا نلحظ أن هنـاك أمراً ما اختـلف أصبحوا أقل

انعزاالً وأكثر تفكيراً ولو بدرجة بسيطة.
 ثـمـة جتـربـة أخـرى مـوجـودة وهى مـسـرح تعـاونى
ـدارس لألطـفـال; حـيث تـقـوم فــرقـة بـالـتـنـقل بـ ا

واجلمـعيات اخلـيريـة كى يصـلوا لألطـفال ويـقدموا
لهم عروضاً مسرحية.

ـسرحى > مسـرحنـا: مع كل مشـاكل الفـنان ا
سرح? فى سوريا إال أنه ما زال متمسكاً با

سرح ضرورة ألى بلد يحب أن - رغدا : نعم ألن ا
ـسـئـولـة عن الـثـقـافـة تـدفع فى ـؤسـسـة ا يـتــطـور وا
ـسرحـيـون يحـاولون ـسرح بـشكل كـبـير وا اجتـاه ا
تقـد أكثر عـدد من العـروض ألنك تنشـر حضارتك
وثـقـافــتك فـفى جـو احلـرب الـسـائــد حـالـيـاً فـاعـلـيـة
سـرح كبيرة جـداً فالضغط الـذى يسحق اإلنسان ا
من اإلعالم تفـتح التلـيفـزيون جتد جـواً مرعبـاً وكماً
علومات  وهذا مؤثر خاصة على اجليل كبـيراً من ا
من  13: 18 سنـة فتحت شعـوره بكل هذا الضغط
ال يـسـتـطيـع حتديـد انـتـمـاءه اإلنـسـانى وهـو يـحاول
سـرح نحاول أن نقدم له مقـاومة هذا الشىء. وفى ا
مـا يـسـاعـده على الـتـوازن وهـنـا نـنـادى هـذا اجليل

تعالى هنا شاهد احلقيقة.
ـسرح > مسـرحـنا : إذن أنـتم مـقتـنـعون أن ا

سيظل فى النهاية?
- رغــدا: نـعم سـيــظل هـو يـشــبـهـنـا ويــسـتـوعب كل

احلضارات واألفكار.
- الزغـبى : أنا واثق أن فى النهـاية البقـاء للمسرح
وحـ أفـكـر أنه بـعد  15: 20 سـنـة كـيف سـيـكـون

سرح; أتخيل أنه سيكون أفضل من اآلن. ا
ـسرح > مـسـرحـنا: بـعـد أن مـلـكـنا نـاصـيـة ا
الكالسيكى وخـرج منا كتاب ومـخرجون كبار
ــسـرح عُــدوا كــعالمــات بــارزة فى مــســيــرة ا
الـــعـــربى اآلن مـــتى ســـنـــمـــسـك بـــنـــاصـــيــة

التجريب?
- الـزغـبى : فى مـدى زمنى مـنـظور مـا كـان يحـتاج
إلى زمن كبـير حـتى يتـطور أصـبح اآلن يحـتاج إلى
زمن أقل وإمسـاكنا بـناصـية التـجريب مـتوقف على

مدى استيعابنا للجيل اجلديد ومواكبته.
سـرح الـعـربى يـناقش ـا أن ا > مـسرحـنـا: 
ـكن أن قـضـايـا إنـسـانـيـة عـامـة حـالـيـاً هل 
يــفـــرض عـــلـــيــنـــا الـــغــرب جـــدول أولـــويــات

لقضايانا?
سـرح ال يدخل ضـمن نطـاق التـسييس - بسـام : ا

القضايا موجودة وبيدك سلطة االنتقاء.
> مسـرحنا : لـكن نحن بالـفعل يـفرض علـينا
قـضـايـا حـالـيـاً قـضـيـة كـ «حـقـوق األقـلـيـات»
مثالً  التى داهمتنا ودفعت مبدعينا للتصدى
لها والتخلى - ولو مؤقتاً - عن أولوياتهم?.
- بـسـام: هذا الـشىء ننـكـره ولكن الـقصـة بـبسـاطة

أن أية قضية يثيرونها تأخذ وقتها ثم تختفى ونعود
لـقـضايـانا الـرئيـسـية وأنت البـد أن تواكب عـصرك
حقيـقة هم دائماً مـا يشغلـوننا بشىء جـديد كل فترة
كى نـظل مـشـتـت . الـبـدايـة فـلـسـطـ ثم الـعراق ثم
الـتـربص بـسـوريـا وتـركـيـا ولكـن الـتـاريخ يـروى لـنا
أنـهم دائـماً مـا يضـعون الـعراقـيل فى طريـقنـا ونحن
نـتجـاوزهـا صـحيح أنك تـتـجـاوزها بـخـسائـر فـح
تـهـتم بـقـضـيـتـ لـفـتـرة طـويـلـة تـضـطـر لـلـتـخـلى عن
إحــداهـمـا لــتـحـافظ عــلى األهم; وبـالــتـالى يــفـقـدونك
القضـية الثانيـة واإلنسان العربى دائـماً يثبت قدرته
عـــلى جتــاوز كل ذلـك وقــادر عــلـى الــتــأقـــلم مع كل

عوقات. ا
>  مسرحنا: الدراما التليـفزيونية التاريخية
سرح جذبت اجلمـهور بصـورة خيالـية هل ا
التجريبى قادر على تقد الدراما التاريخية;
ـثل خـاصــة وأن الـنـاس حتــتـاج السـتــعـادة ا

األعلى?
- الـزغـبى : قدمـنـا عـرضاً عن عـمـر بن عـبد الـعـزيز
وكنـا نرى فى عيون الناس أنهم يـشكون فى إمكانية
أن يـروا عـمالً كهـذا عـلى شـاشة الـتـلـيفـزيـون كانت
ــعـــاجلــة مــعــاصـــرة وكــان جــمــهـــور الــعــرض من ا
الـطــبــقـات الــشــعـبــيــة الـبــســيـطــة وقــد  جتـســيـد
شـخصـية عـمر بن عـبد الـعزيـز ومالمح الـشخـصية
سـلسل ـا قدمه "نـور الشـريف" فى ا كانت مـخالـفة 
ـصــرى وتـنــاول الـكــاتب لــلـمــوضـوع أيــضـاً كـان ا

مختلفاً.
> مـسرحـنـا : قـدمتم شـخـصـية عـمـر بن عـبد
ـسـرح فـمـا رأيـكم فى جتـسـيد الـعـزيـز على ا
ــسـيح الــصـحــابـة واألنــبـيــاء? فـشــخـصــيـة ا
جُـسـدت وكذا شـخـصـيـة الـرسـول صلـى الله
عـــلـــيـه وســـلم والـــصـــحـــابـــة وذلك فى أفالم
بـدع أوربيـة وأمـريكـيـة فمـاذا عن مـوقف ا

العرب?
- رغــــدا : رأيـى الــــشـــخــــصـى أن جتــــســـيــــد تــــلك
الـشـخصـيـات - كمـا قـلت - لن يتـوقف ولـكن أنا ال
أعـتـقد فـى جتسـيـد األنـبـياء ولـيس لـنـا أن جنـسدهم
فهم رمـوز كبار سيدنـا «محمد» أكـبر من أن يجسد

أو يقدم أحد شخصيته طبقاً لرؤيته ووجهة نظره.
> مـسـرحـنــا: سـوريـا لـهـا تـوجـهـهـا الـقـومى
ومــواقـفــهــا جتــاه قــضــايــا أمــتــهــا مــعـروف
وواضح فــهل نـســتـطــيع أن جنــد تـعــبـيـرات
وموتـيفـات مسـرحيـة خاصـة بنـا ومن تراثـنا
الــعـربى نــصـيغ قـضــايـانـا الــقـومـيــة وتـكـون

واطن العربى? ملتصقة با

ـكن بـالـفن ولكن ـكن كل شىء  - رغدا : طـبـعاً 
ال بد أن تكـون بطـريقـة فنيـة راقيـة; ألن العـمل الفنى
ليس شـجاراً ولكن قم بتوصيل أفكارك بطريقة فنية
س الـسيـاسة حتـدد مـشكـلـتك كل من يـقدم عـمالً 
ـوضوع ـتلك ثـقـافة عـاليـة بـهذا ا حتـديـداً ال بد أن 
وإحـساسـاً عالـيـاً جداً ومـرهـفاً وطـريقـة فـنيـة مـعيـنة
حـــتى يــســـمــعك اآلخـــر. ولــكن إذا قـــدمت كل شىء
بـطـريق مـبـاشـر فـلن يــسـمـعك أحـد. قـدم مـشـكالتك
تـلقى لـلتـفكـير بـطريـقة بـطريـقة فـنيـة هادئـة وادفع ا
راقـيــة وفـنـيــة.. عـنـدئــذ يـنــاقـشك ويـســاهم مـعك فى

احلل.
صرى والسورى سرح ا حول ا

ــسـرحـ > مــسـرحـنــا: مـا هـو الــشـبه بـ ا
صرى والسورى? ا

ـهرجـان وحتى اآلن (الـثالثاء  9/4 - رغدا: فـى هذا ا
ـهـرجــان ) لم أر أيـة عـروض مــصـريـة إال ثـالث أيــام ا
أنـنى شـاهـدت فى سـوريـا مـسـرحـيـة "مـخـدة الـكـحل"
ـسـرح الـتـجـارى وأعــجـبـتـنى كــثـيـرًا ولـكن لألسـف ا
ـسرح ـصـرى يـسـوَّق له بـشـكل أكـبـر وأفـضل من ا ا
الـقـومى رأيت أيـضـاً مـسـرحـيـة يـوم من هـذا الـزمـان

ولكن.. (قالتها وصمتت تأدباً).
وهـنــا تـدخل بـاسم فى احلــديث قـائالً : آسف فـهـذه
ـســرحـيــة لم تـعــجـبــنى أبـداً يــقـولــون إنـهــا كـانت ا
مــسـرحـيــة هـواة; ولــكن هـذا يــتـنـاقـض مع األسـمـاء

الكبيرة بها. وعلى كل حال هذا رأيى.
ـكن أن يــحـدث تــآخ بـ > مــسـرحــنـا: هـل 
ــصــرى والــســورى? ومــا الــذى ــســرحــ ا ا

يعيقه حالياً?
- بــســام : أتــمـنى ذلـك.. ويـتم تــقــد الــعـروض فى

مصر وسوريا.
رغدا : الـتنسيق ب اجلهات الرسمية ال بد أنه يأتى
ــبــادرة من أحـد الــطــرفـ ولــكن تــلك اجلــهـات ال

تتحرك من تلقاء نفسها.
- الـــزغـــبى: هــذا يـــتـــوقف عــلـى طــرح األشـــخــاص
ـصـرى مـثالً قـد ـسـرح ا بـالـدرجـة األولى; فـمـديـر ا
ـسرح الـسورى حـينهـا يتـفقان دير ا يـكون صـديقـاً 
عـلى مـشــاريع مـشـتــركـة وبـعالقـتــهـمـا الـشــخـصـيـة

البحتة فقط وهكذا تكون البداية.
وقـــد انـــتـــهت الـــنـــدوة إلى حـــوار حـــول قـــيـــمـــتــ
مسرحيت سوريت هما: «نضال األشقر» و«سعد
الـله ونوس» حـيث أخـرجت األولى عـرضاً عن نص
للـثانى هـو «طقـوس اإلشارات والـتحـوالت» وكانت
مجـمل اآلراء التى طرحت حول نضال األشقر أنها
قـدمـت الـنـص بـأمــانــة مــبـدعــة; فــهى ال تــقف عــنـد
االلـتـزام احلـرفى بـالنص ولـكـنـهـا كـانت أمـيـنة فى
النص لـلفكرة الـتى يريدها ونـوس; وهذا هو جوهر
االلـتـزام بـيـنـمـا احلـديث عن الـكـاتب الـراحل سـعد
الـله ونـوس حـمـلــنـا إلى ذكـريـات حـول أسـلـوبه فى
الــتــعــامل مع اخملــرج فـقــد كــان - رحـمـه الـله - ال
ـانع فى تـقـد نـصـوصه بـالـعـامـيـة وال يـعـترض
عــلى وضع اخملـرج نـهــايـة لـلـعـرض تــخـالف نـهـايـة

النص.
واتـفق اجلـمـيع عـلى أن ونـوس كـان لـديه حـلم ولـديه
كن أن تمثل فعالً. ولكنه بعد عام قناعـة أن الكلمة 
لك ه عرض «ا  1967 أصيب بـصدمـة وبعـد تقـد
لك» أحس أن الناس خرجت دون شىء فتوقف هو ا

عن الكتابة  13 عاماً.

< أدار الندوة:  
إبراهيم احلسينى

     < أعدها للنشر:
 محمد عبد القادر

< تصوير:
 حسن احللوجى

أسعدنا عرض « مخدة الكحل» 
وأحزننا عرض « يوم من هذا الزمان»
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وأحزننا عرض « يوم من هذا الزمان»
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أسعدنا عرض « مخدة الكحل» 
وأحزننا عرض « يوم من هذا الزمان»

أسعدنا عرض « مخدة الكحل» 
وأحزننا عرض « يوم من هذا الزمان»

أسعدنا عرض « مخدة الكحل» 
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قــام بـــتـــأســيس
مثل" "استديو ا
كل من إيــــلــــيــــا
كازان وشيريل
كـــــــــراوفــــــــورد
روبـــرت لـــويس
وتَـكَــون أعـضـاء
االســـتـــديـــو من
خــــمـــــســــ من
ـمـثـل شـبـاب ا
احملترف الذين
 اخـــتــــيـــارهم
بـعــنـايـة بــفـضل
مـــــــواهــــــــبــــــــهم

الكبيرة.
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االثن 2007/10/22 هرجان10 > مسـرح مركز شبـاب ميت غمـر يشهـد فى الفترة من  29 أكـتوبر وحتى 9 نوفـمبر فـعاليـات الدورة اجلديـدة 
شاركة عروض مسرحية لفرق الهواة من مختلف محافظات مصر. سرحى" السنوى  "اإلبداع ا

ـهرجان الذى يتضمن عقد هرجان أكدت أن دورة هـذا العام سوف تكون مختـلفة فيما يتعلـق بالتنظيم وبرنامج ا إدارة ا
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حوار متفجّر مع ناقد استثنائى

ـنـطـقـة وأهم األحـداث الـتى مـرّت بـهـا الـشـارع وا
دون أن أطـلب مـنك ذلك هـذا األمـر له مـردود آخـر
ـكـننـا أن نـعتـبر ذلك فى كـتابـاتك الـنقـديـة فهل 

منهجاً فى احلياة ومن ثم فى الكتابة..?
- ال أستـطيع أن أقول إن هـذا منـهج ولكنه بـالنـسبة لى
- وكـمـا أفـهـمه - درجة مـن درجات إتـقـان الـعمل.. ألن
«الله يـحب إذا عـمل أحـدكم عمـالً أن يتـقـنه» وإذا أردنا
أن نـتــسع بـالـدائـرة فـأنـا - كـمــشـتـغل بـالـنـقـد - أواجه
ـشكلـة لنفـترض مثالً مشكـلة دائمـة وحتى تـتضح هذه ا
ـسـرحيـة أو لـغـيـر ذلك فـإننى أنـنى أقـدم نقـدا لـروايـة أو 
أواجه نـوعـ من الـقـراء األول مـنهـمـا من قـرأ أو شـاهد
ما أكـتب عنه والـثانى الـذى لم يقـرأ أو يشـاهد لـذا فأنا
أحـاول أن أقـدم لكل مـنهـما مـا يـريده مـنى وما يـلزمه من
كــتـابــتى فــأنـا أحــتـرم الــقـار لــدرجــة أنـنى ال أحب أن
أفـاجـئه بأحـكـامى من دون أن أقـدم له حيـثـيات ومـبررات
هـذه األحــكـام وهـذا هــو مـا تــسـمــيه بـالــتـفـاصــيل وأنـا
بشكـل خاص - ونتـيجـة ظروف شـخصيـة وموضـوعية -
كل كــتـــابــاتـى مــرتـــبــطـــة بــاجملالت والـــدوريــات األدبـــيــة
والـصــحـفـيـة سـواء كــانت أسـبـوعـيــة أو شـهـريـة أو حـتى
فصلـية ووصل األمر الـيوم ألن أكتب أسبـوعياً لصـحيفة
يومـية «البديل» وهـذه الدوريات هى التى تـصل بأفكارى
لــلـنــاس وهــذا مـخــتـلـف بـالــطـبـع عـمــا لـو كــنت أســتـاذاً
كن القول بأن هذا له انـعكاسه على العديد باجلامـعة و
من األشـيـاء فى حيـاتى مـنهـا هذا االهـتـمام بـالـتفـاصيل
عـلـومـات لـلـقـار وهذا من فـأنا مـلـزم بـتـقـد قـدر من ا
مكن أن نـطلق عليه طريـقة فى الكتابـة تهدف إلى خدمة ا

القار الذى أعتبر نفسى أعمل لديه..
قاالت.. والدراسات ا

* يــتــصف مــعـظـم إنـتــاجك الــنــقـدى والــفــكـرى -
بــخالف الــتـرجــمـات - بــصـفــة الـتــجـمــيع ولـيس
بـصفـة العـضويـة فـالكـتب التـى أصدرتـها عـبارة
قـاالت التى تضـرب فى مناح عن مجمـوعات من ا
أدبـية وفـنـيـة مخـتـلـفة وكـلـها  نـشـرهـا قبالً ثم
جمعت بعد ذلك داخل إطار كتاب فهل هى طريقة
أيـضــاً فى الـتـفــكـيـر الـنــقـدى واإلبـداعى أم أنك ال
ــطــولــة داخـل إطـار تــفــضـل كــتــابـة الــدراســات ا
موضوع واحد أو حلل إشكـالية ما مثل أى كاتب

أو مفكر آخر..?
كن أن نـعتبر ارتـباطى بالـكتابة فى الـدوريات األدبية  -
ـكن اجلـزء والـصـحـفــيـة جـزءاً من الـرد عــلى سـؤالك و
اآلخر فى سؤال: هل من األفضل أن أركز جهدى ووقتى
وضـوع واحد أو لقـضيـة واحدة أقوم بـدراستـها دراسة
مستـوفاة وشاملة ومتكاملة أم أقوم بتقد عدد كبير من
ـساحـة وبـنـفس اجلـهد ـوضـوعـات فى نـفس ا الـكـتاب وا
ـبـذول..? ولـنـضـرب مـثال بــأحـد كـتـبى األخـيـرة «غـروب ا
شـــمس احلــلم» والـــذى يــقع فى 500 صـــفــحـــة فى هــذا
الكـتاب ينـدر أن يسـقط من ب دفتـيه مبـدع عربى واحد
وهـذا يـقــودنـا إلى ســؤال أطـرحه عــلى نـفــسى وعـلى كل
ـشتـغـل بـالنـقـد وهو: هل هـذه الـطريـقـة فى تقـد هذا ا
هم من قـضايا هى ـبدعـ وما يتـضمنه تـقد العدد من ا
ــا اقــتــضـاه من األنــسب أم تــكـثــيف كـل هـذا اجلــهــد 
مـراجـعـات وتـدقيق فـى دراسة قـضـيـة واحـدة أو شخص
واحد..? وفى الـنهـاية ال أستـطيع أن أقـول إن هذا أفضل
من ذلك وطبـيعتى تـقول: إنـنى من أشد النـاس نفوراً من
فـكرة أفـعل الـتفضـيل فـهذا مـطلـوب وجائـز وذاك أيضا
مــطـلـوب وجــائـز وحـقــيـقــة األمـر أنـنـى أفـعل هـذا وذاك
فـهـنـاك كتـاب لى بـالـكـامل عن يوسـف إدريس وليس عن
سرحى ولكن عن كل يوسف إدريس الروائى والقاص وا
القـصة القـصيرة لـديه ونتـيجة دراسـتى ليوسف إدريس
وصـلت الســتـنـتـاج مـهـم هـو أن قـيـمـة إدريـس احلـقـيـقـيـة
وإجنـازه الـباقى فـى القـصـة القـصـيرة ولـيس فى الـرواية
ـسـرح ولم يـخطـر فى بـالى أفـضـلـية نـوع كـتـابة أو فى ا
عن الـنـوع اآلخـر فـمـا أفـعــله أتـصـوره دائـمـاً فى خـدمـة
القـار سواء كـنت أقدم له كـاتبـاً واحداً - كـما فى حـالة
يوسف إدريس - أو خمسة عشر كاتباً - كما فى حاالت
أخـرى - فـأنا فـخور مـثالً بـأننى قـدمت ألول مـرة للـقار

ـصــرى عـدداً مـن الـكـتــاب الـعــرب مـثل: عــبـد الــرحـمن ا
... وغيرهم قدمت منيف الطاهر وطار سعد الله ونوس
هؤالء الكـتّاب لقار - غالباً - لن يـتسنى له معرفتهم إال
ا يـكون على استعداد من خالل جهـد شخصى جهد ر

ا ال يكون.. للقيام به ور
سعدالله ونوس

* فكرة السبق فى تقد هؤالء الكتاب فكرة جيدة
صرى لكننى قرأت مقاالً ومفيدة بالفعل للمثقف ا
للـكاتبـة فريـدة النقـاش نشرتـه - على ما أعـتقد -
مجلة الهالل فى بداية عقد السبعينيات من القرن
ـاضى تــقـدم فـيه سـعــدالـله ونـوس وهـو مـا زال ا
بعد فى مـرحلة كتـاباته األولى; والتى كـان متأثراً
فــيــهــا بـالــعــبث «فــصـد الــدم مــيــدوزا حتـدق فى
احلـياة جـثة عـلى الـرصيـف... حتى «حـفـلة سـمر
ــقــال يــوحى من أجل 5 حــزيـــران» وأعــتــقــد أن ا
لـقارئه بـأنه يـقدم ونـوس فى مـصر لـلـمرة األولى

فلمن السبق إذن...?
ـعـنى فأنـا قـدمته - لـيس األمـر بهـذا الـتحـديـد وال بهـذا ا
ـصـرى وقـدمـته أيــضـا فـريـدة الـنـقـاش وهـذا لـلــقـار ا
يذكـرنى بحدث ظـهور الـشعر احلـديث فى األدب العربى
الئكـة: إن الـبدايـة كانـت لهـا فى عام وقـتـها قـالت نـازك ا
1947 عندمـا كتبت قـصيدة «الـكوليـرا» وهذا صحـيح لكنه

وفى نفس هـذا الوقت كان هنـاك ثالثة شعراء آخرون فى
العراق يـكتـبون الشـعر احلديث هم: بـدر شاكر الـسياب
عـبـد الوهـاب الـبـيـاتى بُـلنـد احلـيـدرى وهـذا فى الـعراق
فقط فمـا بالنـا ببقـية الدول الـعربيـة فقد كان هـناك على
أحمـد سعيد «أدونيس» فى سوريا صالح عبد الصبور
عطى حجازى فى مصر وما أقصده أننا ال أحمـد عبد ا
نـستـطـيع نسـبـة السـبق فى اإلتـيان بـالـشعـر احلديث ألى
من هؤالء وكـلهم بدأوا - تـقريـباً - معـاً فهـذا هاجس قد
ألح عــلى اجلـمــيع فى نــفس الــتـوقــيت ويــصـعـب نـســبـته
ألحدهم دون اآلخـر وعـندمـا قـرأت ونوس وجـدته جـديراً
بـالـتقـد فـقـدمـته هـذا فـضالً عن عالقـة الـصـداقـة التى
كانت تربـطنا معاً حتى آخر حلـظة فى حياته فقد تعرفت
عـلـيه عــنـدمـا ذهـبت ألول مـرة إلى دمـشق وكـان ذلك فى
عـام 1974 ومـسـألة مـعـرفـة فريـدة الـنقـاش لـونـوس كانت
فى نفس الـتوقيت الـذى عرفته فـيه فال ضرر وال ضرار
هى رأت عنـدما قرأته أنه يـستحق الـتقد وأنا رأيت ذلك

أيضا فقدمناه.
التخصص والشمول

* العالـم اآلن يتجه نـاحية الـتخـصص الدقيق فى
ح أن كتـاباتك تتـجه ناحيـة الشمـولية والـتنوع
... سرح السينما الشعر بنقد القصة الرواية ا
ــعـنى آخـر: فــهل تـرفض فــكـرة الـتــخـصص أو 

كيف تراها..?
- فـكـرة التـخصـص فى حد ذاتـها أنـا ال أرفـضهـا ولكن
ـمـكن أن يـكــون مـدخالً ألن أسـوق بـعض مـا أفـعـلـه من ا
ـارسـتى لـلـعـمل األفـكـار الـتى أؤمن بـهـا وألـتـزمـهـا فى 
النقـدى فكل مجال العمل النقدى الذى نعمل فيه يصعب
ـادة الـتى نـشـتغل جداً أن نـطـلق عـلـيه كـلـمـة «الـعـلم»; فـا
.. هى عـليـهـا نـقديـا سـواء كانت قـصـة روايـة مسـرحـية
عمل فنـى; والكتابة النقديـة عن هذا العمل يجب أن تكون
ـكن أن يـكون من نـفس اجلـنس الـفـنى وبـشـكل عـام ال 
ـعروفة نـضبـطة ا عنـاه العـام علـماً مـثل العلـوم ا الـنقـد 
كـالفـيـزياء والـريـاضة و... وبـالـتالـى ال تنـطـبق على الـنـقد
مـعايـير الـعمل الـعلـمى بصـرامة وأنـا ح أمـارس النـقد
أهتم بـالوضوح وليحاول مثال أن يتذكر القار لى مقاالً
ــجــرد قـراءتـه األولى هـذا غــامـضــاً أو مــقــاالً ال يـفــهم 
بصـرف النظـر عن االختالف أو االتفـاق حول ما أطرحه
واهـتمـامى الكـبيـر بفـكرة الـوضوح فـيمـا أكتب يـأتى كرد
فـعل على بـعض الكـتابـات النـقديـة التى ال تـفهم وأحـياناً
ـا تكـون فـرصة يـسـتحـيل فـهمـهـا على اإلطالق وهـذه ر
ـيـ أو الــنـقـد ألن أنـاقـش من يـسـمــون بـالــنـقـاد األكــاد
ى وهـنا أتـذكر مـعـركة لم تـكتـمل عـندمـا كتب د. األكـاد
مـحـمود الـربـيـعى وهو اآلن فـيـمـا أتصـور أسـتاذ األدب 

لم أجد أفـضل من كلمة «االستثنائى» لوصف فاروق عبد
القادر.

ـستقل ا كـنت ستمس طـرفاً من وصفه لـو قلت عنه ا ر
ــشـــاغب االنـــعـــزالى اجلـــرىء.. ولــكـــنك فـى كل هــذه ا
األحـوال لن تـصـيب احلـقيـقـة فى رجل كـهـذا يـسـتـعصى

على االختصار.
هـو اسـتثـنـاء بـالـفـعل لـيس فـقط من بـ من نـعرفـهم من

ا من ب من نعرفهم على اإلطالق. النقاد بل ر
وصـفـه بـاالسـتـثـنـائى يـبـدو أكـثـر مالءمـة وسـيـشـعـر به
الـقـار عـلى الـفـور وهـو يـطـالع هـذا احلوار وإال فـقل
ــكن أن يــنـصــرف - بــكل هـذه ن تــعـرفــهم  لـى: من 
الالمبـاالة - عن متابعة إجراءات تعيينه فى «األهرام»?!

ــكن أن يــرفض - بــكل هــذا الــوعـى - رئــاسـة أو من 
كن أن حتريـر مطبوعـة ثقافـية رسمـية? من - كذلك - 
ـوضـوعــيـة - د. رشـاد رشـدى? أو ــثل هـذه ا يـرى - 
من يــسـتـطــيع أن يـتــخـلص من ســطـوة اآلراء الـشــائـعـة

فيقرر رأيا كهذا فى مسرح يعقوب صنوع?..
ن تعـرفهم ال تغيب عنه األهـداف الكبرى فى نفس مَن 

الوقت الذى بذل فيه كل هذه العناية بالتفاصيل?!
* الحــظت أن لك اهــتــمـامــاً خــاصـاً بــالـتــفــاصـيل
الصـغيـرة وتضـع كل ما يـجرى عـلى ألسـنتـنا من
ـكــانى كـالمـنــا الــعــادى فى ســيــاقه الــزمـانـى وا
فـعـنـدمـا كـنت تـصف لى عـنـوانك مـثالً كـنت تـذكر
مـعـنى «منـيـة الـسـيـرج» وأصل التـسـمـيـة وتاريخ

سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهم فاروق عبد القادر: ا
همّى األول فى الكتابة هو الوضوح فمعظم كتابات النقاد غير مفهومة
سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهم سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا فاروق عبد القادر: ا

 حاوره :
< إبراهيم احلسينى 

تصوير:
<  حسن احللوجى

 É¡«a Éeh É«fódG

20
07

/1
0/

22
 
الثن
ا

23

áÑ£
°ü

ŸG

ـعـروفـة والـتى  لـلـمـسـرحـيـة الكـالسـيـكـيـة/ الـتـقـلـيـدية بـعـنـاصـرهـا ا
ـسـرح (أرسـطـو) فى كـتـابه الـشـهيـر (فن ـقـ األول لـفن ا وضـعـهـا ا
سرحـيات غير الـشعر) كمـا أنه يختلف عن الـبناء الدرامى ألشـكال ا
ـسرح لـحـمى/ ا ـسـرح ا ـسرح/ ا ـسـرح داخل ا الـتقـلـيـدية مـثل: (ا

قهورين). سرح الفقير/ مسرح ا التسجيلى/ مسرح الالمعقول/ ا
سرحية االستفهامية تتلخص فى اآلتى: وعناصر ا

سرحية االستفهامية ليس وضوع فا ا يسمى بوحدة ا (أ) ال وجـود 
فروض بـها مـوضوع/ مـضمـون; ألنه نوع من أنـواع البـرمجـة وكل ا
ـتفـرج هو عـليـنا ولـكى نـتحـرر فإن هـذا الـشكل يـسعى لـكي يـكون ا
ــوضـوع أو عـلى األقل مـشــارك فى وضـعه وإذا لم يـصل صـاحب ا
ــوضــوع يــكــفى أن يــكــون هــذا الــشــكل قــد جنح فى إثــارة/ لــهــذا ا

استفزاز عقله لكى يستفهم.
ـعنـى أنه ليس من ـكـان);  (ب) كـسـر كل من عـنصـرى (الـزمان) و(ا
الـضرورى استمراريـة الزمان ولكن قـد جنمع زمان فى وقت واحد
ـكـان; وبـالـطـبع الـغـرض من كـل هـذا هو ونـفس الـكالم يـنـطـبق عـلى ا
تـفرج لـكى يتدخل ويـستوضح/ يـفهم هذه (إثـارة/ استفـزاز) عقلـية ا

تابعة. سألة حتى يستمر فى ا ا
وقف ـسرحية االستفـهامية ال تهـتم بالعقدة أو احلـبكة; ولكن با (ج) ا
الـذى ينمو وأحياناً يـتفتت/ يتفكك وال يـصل إلى الذروة التى تنتهى

تفرج. باحلل ولكن بالشك والقلق واحليرة لدى ا
ـسرحية االستـفهاميـة ال يحكمـها قانون (االحـتمال والضرورة); (د) ا
ولـكن قانون كل مـا هو غـريب وعجيب ويـثيـر/ يستـفز الـعقل من مثل:

(التقابل التضاد اإلعادة والتكرار التقد والتأخير).
ثانياً: عدم الفصل ب العرض والصالة

سـرحى  الـتوصل إلى أن عـنـاصر بـعد عـدة جتـارب لهـذا الـشـكل ا
ـتفرج سـرحى االستـفهـامى غيـر كافـية لـتحقـيق عـمليـة دفع ا الـبنـاء ا
سألة فى لـكى يستفهم/ يتساءل; نظراً ألنه لم يعتد تربوياً على هذه ا
ـعـد لالسـتـمـتـاع ــكـان ا ـسـرح; وهـو ا حـيـاته الـعـمـلـيــة; فـمـا بـالك بـا
والـتـرفـيه واإلرشـاد وأحـيـانـاً الـتـفـكـيـر وبـناء عـلـيـه فـهو يـسـتـمـر فى
ـشـاهدة حـتى ولـو كـانت غـيـر مـتـرابـطة أو غـيـر مـفـهـومـة; بل ويـلقى ا
سـرحية وينتـظر للنهـاية وصوالً للحل وإذا لم بـالتبعيـة على صناع ا

سرحية فاشلة تماماً!! يجده لكي يرتاح نفسياً فا
هـذا األسلـوب فى الـتـفكـيـر - وهـو ينـطـبق عـلى العـام واخلـاص - هو
; وبالـتـالى الـتـلقى نـتاج أسـلـوب الـتـربيـة الـقـائم عـلى احلفـظ والتـلـقـ
الـسلـبى بـاالشـتراك مع أسـلـوب اخلوف والـقـهـر الذى يـتـعرض له من
قــبل اجملــتـمع الــذى يـحــيـا فــيه بـنــظـمه الــسـيــاسـيــة / االقـتــصـاديـة/
االجـتماعية/ اإلعالمية; لذلك كـان البد من عدم الفصل ب (العرض/
سرح ـرة (خشبـة ا الـصالة) بل ونـفضل عـدم وجود مكـان للعـرض با
ـسـرحيـة االسـتـفهـامـيـة فى األماكن الـتقـلـيـدية); لـذلك نـفـضل تقـد ا
ـفتوحة أو القـاعات التى ال يوجد بـها مكان مـحدد للتمـثيل; فقد ثبت ا
سرحية ال ـتفرج عنـدما يكون وسط األحـداث ا من واقع الـتجربة أن ا
ـا هذا يـدفعه لـلـتدخل بـاعـتبـار أن ما يـشعـر بـاخلجل أو اخلـوف ور
اً يـراه ما هو إال تمـثيل فى تمـثيل; وهذه اخلـاصية كـانت مرتبـطة قد

سرحية الشعبية مثل (احلكواتى/ خيال الظل). بالظواهر ا
تسائل تفرج ا ثالثاً: زرع ا

ـنطـقة ـواطن فى ا تـفرج/ ا ـسرح الـتي تـعوّد عـليـهـا ا ونـظراً آلداب ا
الـعـربيـة من مـثل: (عـدم الـكالم عـدم احلـركـة عدم الـشـوشـرة) أثـناء
سرح; فإنه لن يتخيل أن يكون مطلوبًا منه أثناء الـتمثيل على خشبة ا
ـشـاهــدة أن يـوقف الــعـرض لــكى يـســتـفـهـم/ يـتـســاءل; مـهــمـا كـان ا
الـعـرض غـيـر مفـهـوم أو مـشـوش أو مـلـخـبط أو غـيـر متـرابط فـإنه من
ـكن أن يـفـعلـه إذا ما ـسـتـحـيالت أن يـتـدخل ولـكن أكـثـر مـا  رابع ا

أصـبح متـفرجـاً إيجـابيـاً هـو أن يتـرك العـرض ويخـرج مهـما كـان ثمن
التذكرة!.

لـذلك رأينا من أجل تشجيعه / تدريبه على عملية التدخل/ االعتراض
بـاالستفهام/ التـساؤل; هو أن نزرع له فى الصالـة ما نطلق عليه اسم
ـثال; ألن فن التـمثيـل كما هـو معروف ـتسـائل) وهو ليس  ـتفرج ا (ا
ـزروع" كل وظيفته تفرج ا يـعتمد عـلى التقـمص لشخصـية ما; لكـن "ا
تـفرج احلـقـيقى" عـلى التـدخل أثـناء الـعرض هى تـشجـيع/ تـدريب "ا
ـسـرحـيـة األخـيـرة (الـسـاعـة وقـد جنـحت هـذه الـوسـيـلـة فى جتـاربى ا
ــزروع فى الــصــالــة هــو شــخص غــيــر ــتــفــرج ا كــام?) «1x3» ألن ا
سألـة متاحة لـلجميع تفـرج احلقيقى بـأن ا مـعروف وبالتـالى يعتقـد ا
ـسألة تختلف فى حالة إذا ما كان فـيتشجع ويتدخل ويتساءل ولكن ا
ـثالً غيـر معـروف; ولكـنه يعـتمد ـثالً معـروفاً أو  زروع"  ـتفـرج ا "ا
ـهم جداً أن يـكون تـفرجـ لذلك فـإنه من ا ـبالـغة فـى األداء وسط ا ا
زروع" فى مـنـتهى الـطـبيـعـية والـتـلقـائـية; لـكى يـصدقه تـفـرج ا هـذا "ا

سرح. تفرجون; وهى مسألة أصعب بكثير من فن التمثيل على ا ا
رابعاً: ارجتالية السؤال/ ارجتالية اجلواب

زروع فى الصـالة وصلنا إلى ولـكى نحقق منتـهى الطبيعـية للمـتفرج ا
هم والـصعب فى الوقت نفسه فبـدالً من كتابة األسئلة هـذا العنصر ا
ــعـنى أن يـتـدرب ــؤلف اسـتـبـدلــنـاهـا بــأسـلـوب االرجتـال;  من قـبل ا
عـنى الذى يدور ـزروع" فى الصالـة خالل البروفـات حول ا ـتفرج ا "ا
ـسـرحـيـة; وبـالـتـالى أثـنـاء الـعـرض حـوله الـسـؤال فى مـوقف مــا من ا
الفعلى عندما يتدخل ارجتاليا بالسؤال سوف يكون طبيعياً; نظراً ألنه
يـبحث عن الكلمـات التى تسعفه فى هـذه اللحظات أثـناء العرض; على

. عكس لو كان حافظاً للحوار مسبقاً
وال شك أن هـذه الــوسـيـلــة صـعـبــة جـداً; لــكـثـرة احــتـمــاالت الـتـدخل
ـتـفـرجون بـاإلضـافـة إلى صـعـوبـتـهـا أيـضـا فى حـالـة إذا مـا تـدخل ا
ـزروع فى الـصـالـة - أن ـتـفـرج ا احلـقـيـقـيـون لـذلك مـطـلـوب مـنه - ا
يـكـون فى منـتـهى الـيـقـظة والـوعى بـالـعـرض والـفكـرة والـقـضـايـا التى
سـرحى كـذلك أن يـتـخلى تـمـامـاً عن الـتدخل فى يـطـرحهـا الـعـرض ا
الـصـالــة بـاألسـئــلـة فى حــالـة إذا مـا تــدخل "مـتــفـرج حـقــيـقى" وطـرح
; حتى ولـو وصل األمر الـسؤال بـدالً منـه; فعـليه هـنـا أن يتـوقف تمـامـاً
إلى أن يـصـبح مــجـرد مـتـفـرج فى الـصــالـة طـوال الـعـرض; نـظـراً ألن
ـتـفـرج احلــقـيـقى" عـلى وظـيـفـتـه األسـاسـيـة هي تــشـجـيع / تـدريـب "ا
ـفـترض الـتـدخل بـاالستـفـهـام/ الـتسـاؤل ولـيس بـديالً عـنه; ألنه من ا
زيـد من التـجارب والشـهرة والـدراسات عن/ حول هـذا الشكل عـند ا
ـسرح تـفـرج احلـقيـقى" عـلى هـذا النـوع من ا ـسرحـى أن يعـتـاد "ا ا
شاهدة مـسرحيـة استفهـامية من الـطبيعي ويـدرك أنه فى حالة ذهابـه 
أن يـوقف الـعـرض ثم يـتـدخل بـاالسـتـفـهـام / الـتـسـاؤل وتـصبـح هذه

مسألة طبيعية عادية.
خامساً: أسلوب التمثيل فى "مسرح االستفهام"

ـمـثل الـذى اعـتـاد علـيه فى ـنهـج يؤدى إلى تـغـيـيـر فى مـفـهوم ا هـذا ا
سرح التقليدى; ألنه فى مسرح االستفهام البد وأن يكون فى منتهى ا
ـرونــة جــســديـاً وعــقــلــيـاً فى مــســألــتى الــدخـول واخلــروج من وإلى ا
ـثـلـهـا; ألنـه مـعـرّض لـلـتـوقف عن الـتـمـثـيل فى أيـة الـشـخـصـيـة الـتي 
حلـظة والرد عـلى سؤال مـوجه من متـفرج مـا بالصـالة كـما البد وأن
يـكون شـديد الـوعى ثـقافـياً وفى كل اجملـاالت وأن يـتسـلح باألعـصاب
البـاردة واليقظة واحلنكة واللياقة العالـية واللباقة وسرعة البديهة كما
ـنـاطق الـتـمـثـيـلـيـة الـسـاخنـة الـتي عـلـيه أن يـتـخـلى عن االنـدمـاج فى ا
ـتـفـرجـ فـتـصـفق له هـذا الـكالم مـرفـوض تـسـتـحـوذ عـلى إعـجـاب ا
ـمـثل هـنـا شبـيـه بـاآللة ال يـهـتم تـمـامـاً فى "مـسـرح االسـتـفـهـام"; ألن ا
ان بأن ـعايـشة لكن البـد وأن يؤمن تمـام اإل ـشاعر وا بـالعواطف وا
ـتـفـرجـ ـقــنع عـلى أسـئــلـة ا ـوفق وا أقـصى جنـاح له هــو فى الـرد ا

وجهة إليه من الصالة مهما كان نوع هذه األسئلة. احلقيقي ا
سـرحى االسـتفهـامى; فإن نـهايـةً وبعـد العـرض التوضـيحـى للشـكل ا
طـروحة احلـكم له / علـيه علـميـاً البـد وأن يكـون خاضـعاً لـلفـرضيـة ا
تـبع إلثبـات صحـة الفـرضيـة; وبنـاء علـيه يكـون احلكم نـهج ا وكـذلك ا

كاآلتى:
ـواطن ودفعه تـفـرج/ ا هل جنح الـعـرض فى إثـارة/ استـفـزاز عـقل ا

لكى يوقف العرض أثناء التمثيل ويتدخل باالستفهام/ التساؤل?!
وإذا كـان الــعــرض قــد جنح فى حتــقـيـق هـدفـه فـبــأى نــسـبــة هل هى

 20%أم 50%أم 70%ألنه إذا لم ينجح العرض فى إثارة/
. تفرج ال يصبح العرض عمالً مسرحياً استفهامياً استفزاز عقل ا

ـسـرحى االسـتـفهـامى مـن خالل الـعواطف أمـا احلـكم عـلى الـعـرض ا
سرحى التـقليدى من خالل جمـالياته وعناصره الـتى يثيرها الـشكل ا
التى تعتمد (احلبكة/ البداية/ الوسط/ النهاية/ الذروة/ احلل) كذلك
ـســرحـيـة احلـديـثـة مـثل احلـكم عـلـيه مـن خالل إسـقـاطـات األشـكـال ا
ـسرح) فـهذا كالم غـير مـنطقى سرح داخل ا ـلحمـية/ الـعبـثيـة/ ا (ا
وغـيـر عـلــمى والـدلـيل عـلى صــحـة كالمى; هـو اسـتــحـالـة احلـكم عـلى
ــلـحــمى أو شـكل الالمــعـقـول ـسـرحى ا مـسـرحــيـة تـنــتـمى لــلـشـكـل ا

سرحى التقليدى. قاييس الشكل ا
سـرحى االسـتفـهـامى بتـشـغيل إن الـدعوة الـتي يـدعو إلـيـها الـشـكل ا
ـواطن من خالل االستـفهـام/ التـساؤل هى مـن وجهة تـفرج/ ا عـقل ا
نـظرى مـهـمة ضـرورية والبـد من تـبنـيـها من قـبل الـهيـئات الـتي تـشكل
; وأهـمـها بـالـطـبع (وزارة الـتـعلـيم - وزارة الـثـقـافة - واطـنـ عـقـول ا
نـظـمـات اإلنـسـانيـة من مـثل (مـنـظـمة وزارة اإلعالم) بـاإلضـافـة إلى ا

حقوق اإلنسان هيئة اليونسكو).
نطقة العربية وما لـقد اكتشفت من خالل البحث والتنقيب أن مشكلة ا
وصـلت إليه اآلن تتلخص فى األداة/ العقل تتشكل بطريقة جتعلها ال
فـروض علـيـنا من تـفكـر بـشكل حـر ولـكن من خالل الـبرمـجة; وكـل ا
ـعروفـة لـذلك البـد أوالً من تصـلـيح هذه األداة/ ـؤسسـات ا قـبل كل ا
ـكن أن نـحقق الـعـقل; لكـى تعـمل بـشـكل صـحيح وحـر; ثم بـعـد ذلك 
اإلنـتاج/ اإلبـداع/ الـتـقدم / الـقـوة التي بـهـا نـصبح نـدا لـآلخرين أو

على األقل نصبح مشارك فى احلضارة.
لـذلك البـد وأن نتـحـرر ولن نـتـحرر إال بـتـحـرر عقـلـيـتـنا من الـبـرمـجة

والوسيلة الوحيدة من وجهة نظرى هى: (االستفهام / التساؤل).

2323232323
بتزون   ا
سرح فى ا
نـعم فى مصر احملـروسة  مخـرجون وكتّـاب بحكم
وظــائــفــهم  ومــخــرجـــون وكــتــاب بــحــكم أعــمــدة
يـسودونها فى بـعض الصحف .. وهذا مـا يسميه
الـبعض بـاالبتزاز.. ألنـهم اليعـرفون له اسـماً آخر
. وقـد يصيح بعضهم فى وجهى بقولة احلق التى
وظف فى ـنع ا يـراد بهـا الـباطل : هل هـنـاك ما 
اإلدارة أن يـكـون كــاتـبـا أو مـخـرجـا..? وهل حـرم
عـلى الـكاتب الـصحـفى أن يـكون نـاقـدا أو  كاتـبا

أو مخرجا أو هؤالء جميعاً فى آن واحد..?..
ــاء اجملــامــلــة . لــيس ــآلن  أقــول: ال.. وبــالــفم ا
ـقـزز أن ـنع عـقال وال مـنـطـقـا. لـكن  ا هـنـاك مـا 
ــواقـع اإلخــبــاريــة واإلعـالمــيــة  لــفــرض تــتــخــذ ا
أحـدهم وتنصيبه مؤلفا أو مخرجا أو ناقدا.. وهو
فى الــواقع العالقـة له البــالـتـألــيف  وال بـاإلخـراج

سرح. وال با
وعـلـينـا أن نـتـأمل  خـارطة  اإلبـداع الـفـنى لـهؤالء
حـ كـانوا فـى مواقـعـهم وقـبل أن يلـوهـا  وبـعد
ـأســاة  الـتى أن غـادروهــا  لـنــكـتــشف  حــجم  ا

خلقها  هؤالء فى وسطنا  الفنى.
ـوظف  مـثال قـلمه  فى ال غـضـاضـة  أن يجـرب  ا
الـكتابة  أو أن يختـبر  قريحته فى اإلخراج  لكن
عـلـيـهم أن يـتـركـوا  الــفـرصـة  احلـقـيـقـيـة  لـلـفـرق
لالخــتـــيــار احلـــر لـــلــنـــصــوص  واخملـــرجــ  بال

ضغوط  وال حتايل.
 ومن  احلــيـل  الــتى كـــان يـــتــبـــعــهـــا « أحــدهم »
إلجـبـار اخملـرجـ  عــلى  تـمـريـر  نـصـوصه تـلك
الـتــمـثــيـلــيـة الــتى ال أظــنه  أبـدع غــيـرهــا .. يـأتى
اخملـــرج  من قــــنـــا مــــثال .. وقـــد وضـع تـــصـــوراً
إلخـراج  عـمل مـن أعـمـال  الـرواد «ألـفـريـد فـرج»
ـستـألف : بيـنى وبينك وظف ا مـثال .. فيـقول له ا
مـا عندناش  اعتمـادات  تكفى شراء  نص ألفريد
فـرج.. يتنـازل اخملرج الشـاب ويقول ما رأيك  فى
وظف «يـا ريت» سبقك رأفت الـدويرى ?  فيـقول ا

إليه مخرج باإلسكندرية وبورسعيد  وطلخا.
ـ طيب  فتحى فضل

ـة .. ـ يـاعم .. فــتـحى فــضل مـات وقـضــايـاه قـد
استهلك..

ـ أمرنا لله .. ناخد درويش األسيوطى
ـ ياريت.. له عمل فى نفس اإلقليم .. والتعليمات .. 
ـ ومــا الــعــمـل  يــا أســتــاذ .. لــسـه  هــارجع قــنــا

وأقرا..
ـ والـله أنا عندى ورق بس حد مكـلمنى عليه .. ما

خلصتوش .. أستأذنه.. وأفك بيه زنقتك 
ـغــلــوب عـلى أمــره نــفـسه وهـكــذا يــجـد اخملــرج ا
ـبتز وظف ا مـضطـرا للـموافـقة عـلى مقـترحـات ا
ـقـايـسة  ويـقـول  لـنـفـسه: لن أعـول هم اعّـتـمـاد ا
وال هم الـنقـاد. فـالعـمل سوف يـلـقى  اجملامـلة من
تابعة وجلان احملكـم وسوف يهتم بعمله جلـان ا
ن يــنـتــدبـهـم لـتــغـطــيـة أنــشـطـة حـمــلـة األقالم  

هرجانات.. اإلدارة وحضور العروض وا
ــسـرح من ــكــاتب الــفــنـيــة لــفــرق ا إن تـشــكــيل ا
عـنــاصـر فـنــيـة وإداريـة حــقـيــقـيـة ال غــرض لـهـا 
وإعـطـاءها مـن  الصالحـيـات مـا يـفعـل عمـلـهـا هو
ــبـــتـــزين فى احلل األمـــثل لـــلـــخــروج مـن إطـــار ا
ـســرح . فـتــخـتــار الـفــرقـة عن طــريق  مـكــتـبــهـا ا
ا ه إلى جمهورها و الـنص الذى يناسبها لتقد
يـتـنــاسب مع ظـروفـهــا االجـتـمــاعـيـة والـســيـاسـيـة

واالقتصادية التى تختلف من وقت.

< درويش األسيوطى

ــــــــــــتــــــــــــلـك
ســتــراســبـرج
نــــــــظـــــــــريــــــــة
واضـحـة جداً
فــيـمــا يــخص
نــــوع الــــواقع
الــــذى يـــــجب
أن يخـدمه فن
ـــــمـــــثل من ا
وجــهــة نــظـره
يُــعـــد أحـــسن
فن مــســرحى
هــــــــو الــــــــذى
يــــــحــــــاول أن
يـعـطـى مـعـنى
ــــا يـــــقــــدمه
ولـــيـس الـــذى
ــــــــــــتــــــــــــلـئ
بــالــطــبــيــعــيــة
الــــــــفـــــــــجــــــــة
وتخضع لهذا
ـــعـــيـــار أيــة ا
مشكلة تواجه

مثل. ا

مصطفى سعد<
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- ال.. هـذه دراسة أخرى ولكـن ما قصدته
دراسة مـنفـصلـة عن مسـرح رشاد رشدى
والذى يعتبر كبيرهم وهم جميعا تالمذته.

مسرح الدكاترة
* ما هو رأيك اآلن فيما أطلق عليه
«مسرح الدكاترة» خاصة وأنك كتبت

وضوع..? قبل ذلك كثيراً فى هذا ا
- هذا مـسرح ليس له مبرر وجود نوع من
الــكــتــابـة اآلمــنــة الــتـى تـأتـى بــعــد احلـدث
وتـفـتـقـد تـمـامـا أى حـرارة فمـثـالً يكـتب د.
سـمـيـر سـرحــان مـسـرحـيـة «روض الـفـرج»
لـكى يـشـيـد بأنـور الـسـادات وبـطـولـته أثـناء
قضـية أمـ عثـمان سـنة 1946 فى ح أن
الــســادات كــان تــرتــيـبـه فى قــوائم االتــهـام
كـن الـقول إنـه مـسرح ـتـهم 26 إجـمـاال  ا
كـان لــصـيــقـاً بــالـســلـطــة ولم يـهــاجم أحـد
جــمــال عــبــد الـنــاصــر بــعــد وفــاته مــثــلــمـا
هـــاجــــمـــوه فــــمـــثـالً رشـــاد رشــــدى كـــتب
هـجـائيـات لعـبد الـناصـر بعـد وفاته ويـكفى
تــدلـــيالً عـــلى ذلك مـــســرحـــيــتـه «مــوال من
مـصر» والـتى كـنا نـطـلق عـليـهـا فيـمـا بيـنـنا
«أموال مـن مصـر» «شـهرزاد» والـتى تـقوم
تركـيبتها على رموز أن شهرزاد هى مصر
شــهـريـار هــو عـبـد الـنــاصـر والـتـى تـظـهـر
ـسـرحـيـة أنه كـان يـسـجـنـهـا ويـعـمل عـلى ا
إذاللهـا ومـا إلى ذلك ثم جاء حـبـيبـهـا أنور
الـسادت وبعـد غيبة 20 عامـاً ليـخلـصها من
السجن واإلذالل ويشيد أيضا بقرار إبعاد

اخلبراء السوفيت فى 1972 وهكذا.
االنهيار الشامل

سـرحى العربى شهـد ا * كيف تـرى ا
اآلن وخاصة رؤيتك له داخل مصر..?
- أراه كمظهر من مظاهر االنهيار الشامل
ـكن أن يـسـتــقـيم لـديـنــا مـسـرح جـيـد فال 
وسط أشـيـاء أخـرى كـثـيـرة غـيـر جـيـدة وال
يـوجـد أى مـبــرر لـكى يـكـون لــديـنـا مـسـرح
ـــعــنى آخــر جتــد كل الــشــروط جــيــد أو 
الـســيـاســيـة االقــتــصـاديــة االجـتــمـاعــيـة
والـثـقافـيـة بـالـتـالى تـلك الـتـى نـعيـشـهـا هى
فــتــرة جـــزر وانــحــســار شـــديــدين والــذى
ــســـرح من الـــفــنــون يـــســرى عـــلى غــيـــر ا
ـسرح وإذا اإلبداعـية يـسـرى أيضـا على ا
كان عـمل الكاتب الـروائى ينتـهى بعد كـتابة
سـرحى يبدأ بعد روايته فـإن عمل الكاتب ا
االنــتــهـاء من كــتـابــة مــسـرحــيـته وذلك ألن
ــســرح هى كـــونه عــمال مــركــبــاً طـــبــيــعــة ا
يشـترك فيه أكـثر من فـنان لكى يـكون لـدينا
عرض مـسرحى يـعرض عـلى الـناس; وهذا
هـو الــهـدف الــنــهـائى مـن عـمــلـيــة الــكـتــابـة
ـسـرحــيـة وهـذا بــدوره يـنـعــكس عـلى فن ا
ــســرح نــفــسه فــهــو يــحــتــاج عــلى األقل ا
جملموعـة صغيرة ومتآلفـة ومتفقة على احلد
األدنى من األفكـار والتـصورات الـفنـية لكى
يــقـدمــوا عـمال مــسـرحــيـاً خــارح الـســيـاق
سرح وجود الذى تـمثله هيـئة ا سـرحى ا ا
ــسـرح الـتـجـارى من نـاحـيـة من نـاحـيـة وا

أخـرى وهــذان اجلـنـاحـان لــلـمـسـرح - إذا
صح هــذا الــتــعــبــيــر - كــان خالفــهــمــا فى
ــــاضى له مــــعــــنـى أمـــا اآلن فــــلـم يــــعـــد ا
ـسرح ـعـنى وذلك ألن ا خالفـهمـا له هـذا ا
اجلـاد أخـطأ وارتـكب خـطـيئـة فـعـليـة عـنـدما
ـســرح الــتـجــارى بــنـفس قــرر أن يــنـافـس ا
أسلـحته وكانت هـذه هى الضـربة القـاضية
لـلــمـســرح اجلـاد هـذه هـى حتـوالت الـواقع
ـسـرحـيـ من نـاحـية من نـاحـيـة وخـيـانـة ا
أخـــرى كـــمـــا أنـه لـــيس هـــنـــاك مـــســـرحى
مـصــرى لم يــعـمل فى الــقـطــاع اخلـاص إال
ــســرح نــدرة الــنـــدرة كــلـــهم ذهــبـــوا إلى ا
التجارى وأصبح بعضهم من أعمدته وكان
ــثــلـون ذلك اجلــانب من فـهــمى لــهم أنــهم 
الــفــنــانــ الــذين يــشــبــهــون تــمــامــاً رجـال
االنــفـتـاح والـتى كــانت سـمـتـهم الــرئـيـسـيـة
أنـهم اكـتـسـبـوا خـبـرتـهم كـلـهـا من الـقـطـاع
الـعـام ثم اسـتـثمـروهـا بـعـد ذلك فى الـقـطاع
ـسرح مـثل: فؤاد اخلاص وعـلى مسـتوى ا
نعم مدبولى محمد عوض هـندس عبد ا ا
... كل هؤالء الذين يـشكلون سمـير خفـاجى
ـتــحــدين كــلـهم حــقــقـوا فــرقــة الــفـنــانــ ا
شـهـرتهم فـى القـطـاع العـام ثم اسـتثـمـروها

بعد ذلك فى القطاع اخلاص.
ـســرح ألنه يــعــرض مــشـاكل ونــحن نــهــتم بــا
النـاس فوق خشبـته وهناك فى ذهـنى مشاهد
كـثيـرة من مـسرح الـستـينـيـات منـها مـسرحـية
«حـالق بــــغــــداد» الــــتى عــــرضت 63 - 1964
عـتقالت وهنـاك بعض الـناس كـانت ذكريـات ا
حــيــة فـى أذهــانــهم وبـــســبب ذلـك كــان لــهــذا
العـرض معنى وعنـدما أعيد الـعرض بعد ذلك
عـنى أو فقـد جـزءًا كبـيرًا من لم يعـد له هـذا ا
مـعـنـاه كـذلك األمر مـع «عيـلـة الـدوغـرى» التى
وسم كان لـها معنى قدمت تـقريبا فى نـفس ا
فـ «مصـطفى الدوغرى» كان يـخون طبقته لكى
يشـكل بداية الطبقـة التى نراها حتكم اليوم فـ
شـخـصيـة «مـصطـفى» كـانت مبـشـرة بصـعود
طبقة جديدة بسبب الثراء الذى نالته وفى هذا
الـتـوقيت كـان جمـال عبـد الـناصـر يتـحدث فى
سرح اآلن خطـبه عن هذه الطبقة اجلديدة.. وا
فقـد قدرته عـلى جتـسيـد هذا الـدور والصـعود

شكالت الناس فوق خشبته.
جيل 1946

* على ذكر مسرح الستينيات.. ما هو
ـاذا يـفـرض نـفـسه عـند سـر تـفـوقه و
احلــديث عن أيــة قــضـايــا مــسـرحــيـة
ـــقـــابـل مـــســرح ـــاذا ال يـــذكـــر فى ا و
الــســـبــعـــيــنـــيــات والـــثــمـــانــيـــنــيــات

والتسعينيات وما بعد ذلك..?
- فى البداية أنا ضد هذا التقسيم العشرى
وفى اعتـقادى أن هذه النـهضة التى يجب أن
نـتـحـدث عـنـهـا هى تـلك الـنـهضـة الـتى قـامت
ـسـرح من جـيل 1946 أو عـلى أيـدى كـتاب ا
هـكـذا أحب أن أســمـيـهم فــمـنـذ الـعـام 54 -
1955 وحــتى بـدايــة الـســبـعـيــنـيــات ظـهـر أوًال

نــعــمـــان عــاشـــور صــاحب الـــدقــات الــثالث
ـسـرح ثم تاله ألـفـريـد فرج الـتـقـلـيديـة فى ا
يـوسـف إدريس لـطــفى اخلــولى مــيــخــائـيل
... ومع ظـهور هـؤالء الكتـاب عاد عدد رومان
من أعضـاء الـبعـثـات الذين درسـوا فى شرق
وغـرب أوربــا فى اجملـر فــرنـســا إيـطــالـيـا
أمــــثــــال: كــــرم مــــطــــاوع ســــعــــد أردش...
ـــــــمــــــــكن أن وآخــــــــريـن وكل هــــــــؤالء مـن ا
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احلصول 
على الدكتوراه
 ال يعنى أن
صاحبها ناقد!!
 ال أتقاضى مرتبات
شهرية من أى
مكان .. والترجمة
نقذ هى ا 
 من اإلفالس

العـربى باجلامـعة األمريـكيـة بالقـاهرة وهو
فى األصل خريج كـلية دار العلـوم ونظرتنا
نحن خـريـجى اآلداب لـلدراعـمـة - خـريجى
دار العـلـوم - أنـهم «زى الـلى رقـصـوا على
الــســلم» فال هم مــشــايخ وال هـم «مـودرن»
ـشـيـخة فـأحيـانـا مـا تـظـهـر علـيـهم نـصف ا
عاصرة وقـتها قال وأحيانـا تظهـر عليهـم ا
د. الـربـيــعى عـنى فى مــقـال نـشـرتـه مـجـلـة
الـعــربى الــكـويــتــيـة «إنــنى وصــلت بــالـنــقـد
ـكن الـوصـول به الـصـحـفـى إلى غـايـة مـا 
إلـيه» وعـنــدمـا حتـادثت مـعه طـلـبت مـنه أن
ى يــفــرق بـ الــنــقـد الــصــحـفـى واألكـاد
ـنشـور فى مجلـة العربى هل فمـثال مقاله ا
هـو نـقـد صـحفى ألنـه منـشـور فى مـطـبـوعة
ى; ألن صـحـفـيـة دوريـة.. أم أنه نـقـد أكـاد
ى..?! ود. ربـيعى الذى يـكتـبه أستـاذ أكاد
لم يـفرق لى بـيـنهـمـا; فى ح أن من أوائل
ى هـذه الـتــفـرقـة وحتـديـد واجـبـاته كــأكـاد
تـعـريف ما يـسـتخـدم من مصـطـلحـات حتى
ـتــابـعــة ولـيس مــعـنى يـســتـطــيع الـقــار ا
احلـصول عـلى درجة الـدكـتوراه فى أى من
أقـســام وفـروع اآلداب اخملــتـلــفـة أن يــكـون
صــاحــبــهـــا نــاقــداً فـــهــذا ال يــؤدى لــذاك
وشــهـــادة الــدكــتــوراه هــذه تــؤدى فــقط ألن
يكون صاحبها مدرساً باجلامعة وذلك ألنه
درس أحـد فروع األدب دراسـة جـيـدة وقدم
فــيه نـتــائج غــيـر مــسـبــوقــة وهـذا ال يــعـنى
بـالـضـرورة أن يــكـون حـامل هـذه الـشـهـادة
نــاقــداً وال تـوجــد شـهــادة تــسـمى شــهـادة
نــاقـد لــذا فـأنـا أضــحك كـثــيـراً من مــعـهـد
الــنـقــد فـالــنـقــد ال يـدرس فى أيــة مـعــاهـد
فـالــذى يـدرس هـنـاك األسس فــقط والـنـقـد
فـى جوهـره عـمل تطـبـيـقى امتـحـانه وصدق
ـمـكن أن ـارســته فـأنـا مـن ا أفـكــاره فى 
أحــــدثك طــــوال الـــيـــوم عـن أسس كــــتـــابـــة
الــروايــة لـكـن هـذا لـن يـصــنع مــنك كــاتــبـاً
روائــيـــاً وأســخف أنـــواع األدب عــلى وجه
العـموم هـى األعمـال األدبيـة جـيدة الـصنع
ــشـهـورة فى ـسـرحــيـة جـيــدة الـصـنع ا كــا

سرح. تاريخ ا
سرح عالقتى با

* هل لـنـا بـإطاللـة سـريـعة عـلى كـيف
ـســرح خــاصـة وأن بــدأت عالقــتك بــا
دراسـتك غيـر مـتـخصـصـة فـيه وماذا
ــســرحـى آنــذاك أغـراك ــشــهــد ا فى ا

بالدخول إليه..?
ـسرح بـاجلامـعة ولم - أنا بـالفـعل لم أدرس ا
أكن من خــريــجى أقــســام الــدرامــا لــكن فى
الفـترة التـى بدأ فيـها وعى جـيلى فى االنـفتاح
على الـعالم كـانت للـمسـرح اهتـمامـاته اجلادة
واألصــيــلـة أعــنى مــســرح نـعــمــان عــاشـور
محـمود ديـاب ميـخائـيل رومان ألـفريـد فرج
رشاد رشدى.. وكل هذه اجملموعة التى قامت
صـرى والتى سـرح ا على أكـتافـها نـهضـة ا
لم تــتــجــاوز 20 عــامــاً; بـــدأت من مــنـــتــصف
اخلمـسينـيات حـتى أوائل السـبعـينـيات مرورًا
بـعــقـد الــسـتــيـنــيــات وذلك فـيــمـا عــدا حتـفظ
ــســرح ضــرورى يــجـب أن أذكــره أال وهـــو ا
ـا بــشــكل عـام ــصــرى بـعــد عـام 1967 إ ا
وحتى أوائل الـسبعينيات كان للمسرح اهتمام
ـصــريـة جــاد فى صـلب احلــيـاة الــثـقــافـيــة ا
ـــيــون وبـــالـــتــالى تـــدافع إلى ســـاحـــته أكــاد
ـا زاده ثـراًء وتـنـوعًا وشـعـراء وصـحـفـيـون 

ـسـرح فى عـام 1964 وخـرجت عـلـيـنـا مـجـلـة ا
بـرئـاسـة حتـرير د. رشـاد رشـدى ويـعـمل معه
فى سكـرتارية التحرير سمير سرحان محمد
عــنــانى والــثالثــة مـن خــريــجى قــسم الــلــغــة

اإلجنــلــيـــزيــة بــآداب الـــقــاهــرة كــان د.
رشدى وقـتها رئيس القسم وسمير
وعـــنــــانى مـــازاال مــــعـــيــــدين ولم
يسافرا بعثتهما بعد وكان يوجد
فى هـذا التـوقـيت صـراع مـكـتوم
بـ أنـصـار الـثـقــافـة الـفـرنـسـيـة
وعـــلى رأســـهم د. طـه حـــســ

وأحــمـد لـطـفى الـسـيـد
وآخــــــــــــــــــــــرون

وأنــصـار الـثـقـافـة األجنـلـوسـكـسـونـيـة ومـنـهم
ـازنى وعبـد الرحـمن شكـرى لكن العـقاد وا
لهـذا موضوع آخـر وبعـد سفـر عنـانى لبـعثته
فى إجنـلـتـرا وسـرحـان ألمـريـكـا عـمل فـاروق
عبـد الوهاب سكرتيراً لـلمجلة حتى عام 1967
غـادرة عـبـد الـقادر عـنـدما تـغـيـرت الـظـروف 
ـنصـبه وتـغيـرت اجمللـة كـلهـا وكان من حـا 
حـظى أن أعــمل فى نـفس اجملــلـة كـســكـرتـيـر
حتـريـر أوالً مـع د. عـبـد الـقــادر الـقط كـرئـيس
لـلتـحريـر لفـترة تـلتـها فـترة أخـرى قصـيرة مع
سـعـد الـدين وهـبة ثـم بقـيـة الـفـترة مع صالح
عبـد الصبور وقـد تعرفت على هـذه اجملموعة
كلـها والحظت أنهم يـشكلـون «شلّة» يـشكلون
«عــصــابــة» وأنــا حــريص طــوال عــمـرى عــلى
سألة أكثر االستـقالل واليوم أصبحت هـذه ا
وضوحـاً من أى وقت مضـى فلم أكن مـنتـميًا
يـومـاً لـ «شـلّة» أو «جـمـاعـة» ألن هذا االنـتـماء
ـــكــسب يـــعــنـى مــشـــاركــة هـــذه الـ «شــلـــة» ا
واخلـســارة واألفـضل أن يـكــون مـكـسـبك لك
ــكــنـنـى الــقـول بــأنــنى وخــســارتك عــلــيك و
تـــعـــاونـت مـــعـــهم ورفـــضت االنـــضـــمـــام إلى
«ِشـّلـتـهم» تــعـاونت مـعـهـم فى إصـدار مـجـلـة
ة بدءاً من العدد الثالث من هذه سـرح القد ا
اجملــلــة الــتى صــدر عــددهــا األول فى يــنــايـر
1964 وفى الـعـدد الـثـالث مـارس 64 نـشـر لى

نص مــتـرجم لـتــنـسى ولــيـامـز بــعـنـوان «لــيـلـة
السـحلية» وآخر عدد كتبت فيه هو عدد يوليو
64 وكـــــانـت دراســــة عـن مـــــســــرح يـــــوسف

إدريس وكـــان قـــرارى بـــاالبـــتــعـــاد عـن هــذه
ـــجــــرد أن ظــــهـــرت لـى بـــعض «الـــشــــلــــة» 

مالمحها.
رشاد رشدى

* ذكرت أن د. رشاد رشـدى أحد كتاب
ـصـرى الـذين حــمـلـوا عـلى ـســرح ا ا
عـاتـقـهم نـهـضتـه مع آخـرين ثم تـعود
لــتــصـفـه بـالــشــلـلــيــة فـهـل رأيك هـذا

ينفصل عن ذاك..?
- لـى عـلى رشـاد رشـدى عـدة مـآخـذ أولـها
ـثل الـوجه الـرجـعى والـقـبـيح لـلـثـقـافـة أنه 
ـصـريــة ولـدى األدلـة الـكــافـيـة عـلى ذلك ا
ولــيالحظ الـــقــار أنه بــلـغ أوج مــجــده فى
الفتـرة التى اعتقل فـيها جمال عـبد الناصر
اركسـي واليسـاري والتى الشـيوعيـ وا
امـتدت من 1959 - 1964 وكـانت تـعرض له
ــوسم مــســرحـــيــتــان وأحــيــانـــا ثالث فى ا
ـــوسم ــــســـرحى الــــواحـــد; فـــمـــثـالً فى ا ا
ـــســـرحى 1963 - 1964 عـــرضـت له أربع ا
مــســرحــيــات وقــد كـــتــبت هــذا الــكالم فى
دراســــة مـــطــــولـــة عن مــــســـرح رشـــاد

رشدى..
* ألم يأت ما قلته هذا
فى سياق الدراسة
نشورة فى طولة ا ا
أحد كتبك حتت

عنوان ما أسمى بـ
«مسرح الدكاترة»..?

التأليف اجلاد للمسرح العربى بدأ على يد توفيق احلكيم
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نـقف وقفـة انـتبـاه; لـكي نسـأل أنـفسـنـا: إلى متى سـتـستـمـر حالـة الـنقل
وبالتالى التبعية?!!

والـعجـيب أنـنا ال نـشعـر بـأى حرج جتـاه هذه احلـالـة; بل نسـعـد منـتهى
ـبدع" الـسـعـادة عـنـدما نـتـقـن عمـلـيـة الـنـقل ونـطـلق عـلى الـنـاقـل لفـظ "ا
ـهرجـانات وهـذا إن دل على شىء واجملـدد بل ونعـطى له اجلـوائز فى ا
فـهـو يــدل عـلى مــنـتـهـى الـتـخــلف واألعـجب أنــنـا فى الــعـصــر الـذهـبى
ـسرح الـتـسجـيلى ـلحـمى وا سـرح ا لـلمـسرح فى الـسـتيـنـيات نـقـلنـا ا
ـســرح داخل مــســرح ومـســرح الالمــعــقــول والـيــوم نــنـقـل الـرقص وا

احلديث والتعبير احلركى واجلسدى!!
ولـقد توقفت كثـيراً عند هذه الـظاهرة وبحثت فى أصـلها وتوصلت إلى
ــنـطــقـة الــعـربــيـة - شــعـوبــاً وحـكــامـاً- لــيـست فى وضع أن مــشـكــلـة ا
الـنظريات وسوء تطبيقـها; ولكن ألن عقولهم مبرمجـة نظراً لتربيتهم التى
) وبالـتالى تصبح عقـليتهم عقلـية نقلية/ تعـتمد أسلوب (احلـفظ والتلق
ـشكـلـة فقط دون الـنـظـر إلى محـاولـة حتـليـلـها كالمـية/ قـولـيـة; تهـتم بـا
وصوالً لـلحل وبناء عليه البد من تغيير هذه العـقلية واستبدالها بالعقلية
االسـتفـهامـية / الـتسـاؤليـة و(فـعل التـساؤل) البـد وأن يكـون فطـرياً فى
اإلنسان; لذلك البد من غرز هذا الفعل من الصغر فى األطفال بداية من

سن اإلدراك (حوالى السادسة).
ــسـرحى لـيـس اهـتـمـامـه بـالـعـقل واجلـديـد الــذى يـفـجـره هــذا الـشـكل ا
وإعـمالـه; ولكن اكـتـشاف الـوسـيلـة الـتي حتـرك/ تشـغل الـعقل; أال وهى
(االسـتـفهـام / الـتـساؤل) ألنـه فى حالـة الـتـعرض ألى قـضـيـة باألدوات
ـاذا - لمَ - كـيف - متى - أين)... إلخ هـنا يـبدأ الـعقل االسـتفـهامـية (
يـعـمل ويــنـاقش ويـجـادل ويـصـل إلى حل مـا وبـهـذه الــوسـيـلـة (حتـريك
الـعقل عن طريق االستفهام / الـتساؤل) يتحرر الـعقل من البرمجة التي

عروفة مثل: ؤسسات ا تتم لدى أى شخص من خالل ا
درسة/ اجلامع/ الكنيسة/ اجلـامعة ثم اجملتمع كله بنظمه (األسـرة/ ا
الـسياسية/ االجتـماعية/ االقتصـادية/ اإلعالمية). وكلهـا وسائل تعتمد

. طريقة احلفظ والتلق
تبع إلثبات صحة الفرضية نهج ا ا

ـتفرج ؤثـر األول) فى حتريك عقول ا سـرحى هو (ا ـا أن العرض ا
لكى (يستفهموا/ يتساءلوا) فكان البد من توافر اآلتى
أوالً: البناء الدرامى للمسرحية االستفهامية

الـبناء الدرامى للمسرحيـة االستفهامية يخـتلف تماماً عن البناء الدرامي

قصود هو الوصول إلى بناء ما / شكل ما / تطوير عنصر من ا
ألـوف; الذى ـسرحى تـدخل فى جدل مع الـتقـليـدى / ا عـناصـر الفن ا
ـسـرح فى خـرج عـلـيه وهـذا الـكالم يـنـطـبق عـلي كل اجملـددين فى فن ا

العالم من مثل:
(أنـتونـ آرتـو بـيـرانديـلـلـو بـرتولـد بـريـخت كـتاب مـسـرح الالمـعـقول

جروتوفسكى أوجستو بوال).
وأعـتقد - من وجـهة نـظرى - وهى قابـلة للـنقـاش بالطـبع - أن عدم فهم
مـصـطلـحي (الـتـجـريب / الـتـنظـيـر) هـو الـسـبب الـرئيـسى فى فـشل كل
سـرحـيـة الـسابـقـة فى الـوصـول إلى نـظريـة مـسـرحـية أو اإلرهـاصـات ا
سرحية الغربية بداية من: مسرح مختلف يدخل فى جدل مع األشكال ا
تــوفــيق احلــكــيم يــوسـف إدريس ومــروراً بــســعــد الــله ونــوس عــادل
الـعـلـيمـى صـالح سـعد ووصـوالً إلى احلـكـواتـيـة بـلـبـنـان واالحـتـفـالـية

غرب. با
أطروحة / فرضية "مسرح االستفهام"

سرحى; ـتفرج أثنـاء العرض ا هـو شكل مسرحى يـثير / يسـتفز عقل ا
فـيدفـعه لـلـتدخل بـاالسـتـفهـام / الـتـساؤل حـول نـقـطة مـا / مـوقف ما /
فـكـرة/ قـضـيــة غـيـر واضـحـة أو غـيــر مـفـهـومـة وبـعــد إقـنـاعه من قـبل
ـسئـولـ عـنـهـا; مـثل ـسـرحـيـة أو أحـد ا ـمـثـلـ الـذين يـشـتـركـون بـا ا
ـؤلف/ اخملرج) بالرد على استفهـاماته / تساؤالته لكى يتم التواصل (ا
مع الـعـرض مـرة أخـرى إال أنه بـعـد فتـرة وجـيـزة يـثـيـر / يـسـتـفـز عقل
مـتفرج آخر; فيـعترض ويوقف العـرض ويتدخل باالستـفهام / التساؤل
تفـرجون فى حالتى (توقف / تـواصل / تساؤل / إجابة) وهـكذا يظل ا
ـســرحى ويـصـبح الـعـرض فى هــذه الـفـرضـيـة مـجـرد طـوال الـعـرض ا
تـفرج اجلالس فى وسـيلة أما الغايـة فهي استفهـامات/ تساؤالت ا

الصالة.
سـتـوى العـلمي أن أيـة فرضـيـة البد وأن تـكون مـرتبـطة ومـعروف عـلى ا
بـظاهرة مـا والظاهـرة التى طـرحت هذه الفـرضيـة هى ظاهرة (الـتكرار)
ـنطـقـة الـعربـيـة تـكرار أسـالـيب تـفكـيـرنـا تكـرار أسـاليـب حيـاتـنا فى ا
تــكــرار هــزائـمــنــا تـكــرار احــتاللــنـا تــكــرار الـذل والــهــوان والــضـعف
ستمرة وفى واالسـتسالم تكرار تخلـفنا ثم فى النهـاية عمليات الـنقل ا
ـسرحى الـذى مر كل اجملـاالت بدايـة من التـكنـولـوجيـا ووصوالً لـلفن ا

نطقة العربية حوالى القرن من الزمان!. على وجوده با
طـلوب على األقل أن وأنـا بالـطبع ال أدعو إلى الـعزلـة واالنغالق ولـكن ا

بـداية وقـبل الـدخول فى عـرض أطروحـة / فـرضيـة "مسـرح االسـتفـهام"
: فهوم البد وأن نعرض 

صـطلح "مسـرح االستـفهام" الـذى يبـدو أنه غير ـفهوم األول: خـاص  ا
سرح ; ألنهم يـصرون على أن ا تـخصص مـفهوم لدى بعض الـنقاد وا
تفرج ودوره األساسى هو إثارة فن اسـتفهامى يطرح األسئلـة على ا
ــســرحى الــدهــشــة لــديه وهــذا كـالم ال خالف عــلــيه ولــكـن الــشــكل ا
االسـتفـهـامى ال يطـرح أسـئلـة; ولـكـنه يعـكس الـعالقة ويـسـتبـدل الـطرح
; لكى يدفـعهم إلى أن يوقفوا العرض ـتفرج بـإثارة / استفزاز عقول ا
ـسرحى أثنـاء التـمثـيل ثم يسـتفـهمون / يـتسـاءلون حـول ما يـقدم لهم ا
من مــواقف غــيــر مــفــهــومـة أو غــيــر مــتــرابــطـة أو أفــكــار خــاطــئـة أو
شـخصيات شـهيرة مقـدمة بصـورة مختلـفة - .. إلخ.. وأعتقـد بأن هناك
: طرح الـسؤال وإثارة استفزاز الـعقل لكى يستفهم / فـرقاً جوهرياً ب
يـسأل; وهى مهـمة شديـدة الصـعوبة; والـدليل على صـحة كالمى هو أن
أيـة مسـرحيـة كالسـيكـية / تـقلـيـدية مـثل: (أوديب هامـلت بـيت الدمـية
بـستان الـكرز).. أو مـسرحيـة حديثـة خرجت عن الـشكل الـتقلـيدى مثل:
(ست شـخـصـيات تـبـحث عن مـؤلف األم شـجاعـة الـدرس فى انـتـظار
تفرج وجتعله يوقف جـودو).. فإن هذه األعمال ال تثـير / تستفز عقـل ا
الـعرض أثناء التمثـيل ثم تتدخل باالستفهـام / التساؤل; بل إنها جتعل
ـا التفـكير في ـسرحيـة التقـليدية أو ر ـتفرج مـجرد متلـقٍ فى حالة ا ا
ـتفرج سـرحيـات التي خـرجت على الـشكل التـقلـيدى أى أنه (ا حـالة ا
ـكن ـتـلـقى) يـظل فى حـالـة سـكـون أو إيـجـابـيـة فـردية وهـى حـالة ال  ا
ـتـلــقى فى مـسـرح ــتـفــرج / ا قــيـاسـهــا عـمـلــيـاً / فــعـلـيــاً عـلى عـكس ا
االسـتفهام الذى يعـترض / يحتج / يوقف الـعرض بشكل عملى واضح
سـرحى وكذلك خطورته; وضـوح العيان ومن هـنا أهميـة هذا الشكل ا
تفرج على أن يـعبر عن رأيه بدون خوف / قهر / ألنه يـشجع / يدرب ا

خجل وهذا هو اجلديد واخملتلف.
ـسرحى; فمن ـفهوم الـثانى: هـو تفـسير مـعنى "الـتجريب" فـى حقلـنا ا ا

عروف علمياً بأن أساس عملية التجريب ثالثة عناصر: ا
1 - طرح الفرضية.

تبع لتحقيق صحة الفرضية. نهج ا 2 -  ا
3  -  إثبات صحة الفرضية عن طريق التجارب التطبيقية حتي تتحول
الفرضية إلى نظرية / قانون. أما ما يقال عن أن التجريب هو "اخلروج
ألوف ألوف" فيعتبر كالمًا ناقصًا وغير علمى; ألن اخلروج عن ا عن ا
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كــان االســـتــديــو
فى الـبدايـة يضم
ــــثـــــلــــ فــــقط
كـانوا وال يـزالون
يــــــــــعــــــــــدون مـن
الـــــــعــــــنــــــاصــــــر
األســاســيـة فــيه.
وبــالـرغم من ذلك
فــــقــــد اكـــتــــشف
بــعض األعــضـاء
الــــــعـــــــديـــــــد من
الــــــــــكـــــــــــتّــــــــــاب
واخملــــــــــرجـــــــــ
الـــــــدرامــــــــيـــــــ
ودعــوهم لــلــعـمل
فى االســـتـــديـــو.
وقـــــــــــــد كـــــــــــــوّن
االســتــديـو خالل
ـــوسم -1957 ا
 1958احتــــــــاد
الــــــــــكـــــــــــتــــــــــاب
الــدرامـــيــ وفى
بــــــــدايــــــــة عـــــــام
 1960احتــــــــاد
اخملــــــــــــرجـــــــــــ
بــــــــــرئــــــــــاســــــــــة

ستراسبرج.
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فى عرض «دعاء الكروان»

إبراهيم احلسينى

صورة درامية مجردة وشخصيات يشغلها السرد الروائى
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أول مــا يــتــبــادر إلى ذهــنك وأنت تــذهب إلى
ـسـرحـى"دعـاء الـكروان" مـشـاهـدة الـعرض ا
" أخـوذ عن الروايـة الـشهـيرة لـ "طه حـس ا
أخوذ بنفس االسـم هو الفـيلم الـسيـنمـائى ا
أيضاً عن هـذه الرواية فـوجوه الشـخصيات
الـــروائــــيــــة: آمـــنــــة هـــنــــادى األم اخلـــال
هندس; تتخذ رغـماً عنك ومع رسوخها فى ا
الــذاكـــرة اجلــمـــعــيــة لـــلــمـــجــتـــمع مع مــرور
السـنوات صـور: فاتـن حمـامة زهـرة العال
أميـنـة رزق أحـمـد مظـهـر .. األمـاكن أيـضاً
داخل الــروايـــة ومن ثم داخـل الــفـــيــلم لـــهــا
أيضـا صـورهـا الـذهـنيـة لـدى قـار الـرواية
رئية لدى مشاهد الفيلم وبالطبع وصورها ا
هناك حتـوالت كثـيرة فى الـبنيـة الدرامـية وما
يـتـبـعـهـا من تـفـاصـيل وشـخـوص  وأزمـنـة
و... و... مـا بــ الـسـرد الــروائى ونــظـيـره
السينمائى وثـالثهما الـذى نتعرض له اليوم
ـسـرحى فـمـاذا فـعل عـرض "دعـاء الـسـرد ا
الكروان" الذى كتبه مسرحياً "متولى حامد"
وأخرجه"مـحـسن رزق" فى هذه الـروايـة وما

جديده الذى يقدمه لنا?.
مــنــذ الــلــحــظــة األولى وأنت تــنــتــظــر صــوت
الـكـروان لـكـنك ال جتـده تـنـتـظـر أيـضـاً بـنـية
مـســرحــيـة تــتـوالـى فى مـشــاهــدهـا وبــشـكل
متصاعـد يعيـد إلى ذاكرتك الروايـة والفيلم;
ويضـمن لك حـدوتـة متـمـاسكـة فـنـياً وفـكـرياً;
بـاإلضـافـة إلى قـدرتـهــا عـلى اإلمـتـاع. لـكـنك
ـعاجلـة مـختـلـفة عن كل ذلك أيضـاً تـفاجـأ 
واالختالف هـنـا ال يعـنى حـكم قيـمـة بقـدر ما
يعـنى أن مـا قـدم نـوع من الـتـجـاور نوع من
الـكـتـابـة اجلـديـدة الـتـى تـسـتـلـهم بـعـضـاً من
زخم روايـة طه حـسـ مـجــرد تـفـصـيـلـة من
الروايـة عبارة عـن اخلط الرئـيسى فـيها; خط
سقوط هنادى واحملاولة الفـاشلة ألختها آمنة
فى االنــتـــقـــام خط مــجـــرد دون ظــهـــور أيــة
تـفــاصـيل جــانــبـيــة له تـتــمـثـل فى أمـاكن أو
شخصيات أو تواريخ أو...  أو.... كما قام
ـــــســــــرحى بـــــحــــــذف أحـــــد أهم اإلعـــــداد ا
شـــخـــصـــيـــات هـــذا اخلـط الـــرئـــيـــسى وهى
ـهـنـدس" وقـام بـاحلـديث اجملرد شخـصـيـة "ا
عــنه وصــوّره عــلـى أنه مــجــرد قــوة كــبــيــرة
خارجة عن نطـاق قدرة بقـية شخـصيات هذا
اخلط الرئيسى اجملرد فبدا منفصالً غيبياً
ـكن تخـيـله على أنه شىء غـير ذلك غائـباً و

هندس الذى نعرفه من الرواية. ا
وإعداد مـتـولى حـامـد لـلـرواية يـشـبـهه كـثـيراً
وينسق مع بعض سمات اخلط الكتابى الذى
اختاره لنـفسه فهـو هنا يـصور الروايـة كلها
بـشـخــوصـهـا وأزمــنـتـهـا وأمــاكـنـهــا بـشـكل
مـــجـــرّد شـــكل ســـردى يـــتـــخـــذ من الـــقص
الـروائى ســمـته األسـاســيـة فــهـو هـنــا يـقـدم
"الـعـرافـة" كـراويـة ويـقـدم كل الـشـخـصـيـات
ـعـاجلـة األخـرى والـتى اخــتـصـرهـا داخـل ا
فى: آمــنــة هــنــادى األم اخلــال الــعــرافـة
يقـدمـهـا كشـخـصـيـات مجـردة حتـمل أفـكاراً
ورؤى عن الـــواقع ولـــهـــا الــقـــدرة الـــدائـــمــة
للـتـعـلـيق عـلى هـذا الـواقع فى كل حلـظـاتـها
فهـو يقـدمـهم أيضـاً كـرواة للـمـوضوع بـنفس
القدر الـذى يبـدون فيه كـشخـصيـات درامية
واإلعــداد يــشــبه مــتــولى حــامــد ألن به أحــد
سـمات كـتـابـته الـرئـيـسـيـة واخلـاصـة بـتـقد
الـشـخـصـيـة بـأكـثــر من عـمـر داخل الـلـحـظـة
الـدراميـة الـراهـنـة فـفى مـسـرحـيـته "إلـكـترا"
حـدث ذلك ووضح هـذا بـأكـثـر مـا يـكـون فى
مـســرحــيــته "شـفــيــقــة ومـتــولى" والــتى غــيـر
عنـوانهـا بعـد ذلك لـتصـبح "غـنوة شـفيـقة فى

والـبـنـاء يـتــشـكل جـانب كـبـيــر من جـمـالـيـات
سرحـى والذى سـاعدت تفـاصيل العـرض ا
الــصــورة الــديــكــوريــة لـ "عــمــرو حــسن" فى
ـه الـسـحــرى ذلك الـعــالم الـذى صـنــاعـة عـا
اســتــمــد مــفــرداته من عــالم الــروايــة والــذى
ــنـــظـــر فى مـــفـــردات: بــرج جتـــســد داخـل ا
احلــمــام ســرب اجلــمــال "بــنــيــة احلــمــام"
اخلـنــجـر األعـمــدة الـرســومـات الــسـجـاد
البس الــبــدويــة كل ذلك ... وأيــضــاً ا و...و
يـحـيــلك مع لـهــجـة الـلــغـة إلى عــالم الـروايـة
والصورة الكـلية للـعرض حتيـلك إلى معاجلة
موازية ال تـشبـهها حـرفياً بـنفس الـقدر الذى
تشـبه فـيه صانـعـيهـا فـما رأيـنـاه هو فـهـمهم
اخلاص وتـخيـلهم الـذاتى عن الروايـة وليس
ا سـاهم الفـيلم فى هذه الرواية نـفسـها ور
الرؤية وذلك بـرغبـتهم الـفنـية الطـامحـة بشدة

إلى االبتعاد عنه.
مـوســيــقى صالح مــصــطــفى ســاعــدت عـلى
تأطيـر هذا الـعالم الـسحـرى اجملرد بـخياالت

مبـتـعـدة فى ذلك عن الـشـكل الـتقـلـيـدى الذى
يتبادر إلى الذهن ألول مرة.

أمـا فــريق الــتــمــثـيـل فـقــد حــاول جــاهـداً أن
ـــســـرحى/الـــروائى يـــصــوغ هـــذا الـــعـــالم ا
« بتفـاصيله األدائـية الصـغيرة فـ «نـهير أم
لـهـا مـقــدرة كـبـيـرة عــلى الـنـفـاذ إلـى مـنـطـقـة
ان سامح الصدق لديـنا أما سـمر عالم وإ
فقد استطاعتا جتسيد دوريهما فى حدود ما
تـمـلى به شــخـصـيـتــهـمـا وتـعــلـيـمـات اخملـرج
أيضاً أما الطفلتـان: لقاء الصيرفى وهدير
فقد كانتا حلظت من البراءة داخل العرض
ومـحــمـد عــبـد الــعـظــيم فـقــد بـدا أداؤه قــويـاً
بـصـوت رخـيم وحــركـة مـتـزنـة ثـابــتـة بـيـنـمـا
ــحـاولـة أدائـيـة مــجـتـهـدة رغم ظـهـرت وفـاء 
ـبـاشــرة الـتى اسـتــلـزمـهــا دورهـا كـسـاردة ا

ومعلقة على احلدث.
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رؤيـته الـنـقــديـة والـتـحـلــيـلـيـة الـنــفـسـيـة لـهـذه
الـشــخــصــيـة وهــو مــا فــعـله هــنــا فى آمــنـة
هما أيضاً فى أعمار صغيرة وهنادى بتقد
لكن لم يكن لـهما نـفس القدرة الـدرامية التى

كانت فى "شفيقة".
أمـا إخـراج "مـحسـن رزق" بـاجـتهـاده الـفـنى
الـواضح وحـســاسـيـته الــفـنـيــة الـشـديـدة فى
التـعامل مـع هذه الـشخـصـيات اجملـردة التى
حتمل دراميتها كشخصية وقدرتها على أن
حتـكى وتـعلـق فى نـفس الـوقت عن مـاضـيـها
وحاضرها وتستشرف مسـتقبلها تعامل مع
كل هــذا بــشــاعــريــة فى رسم احلــركــة ومــا
صـاحب هـذا من تعـبـيـرات حـركـيـة صـمـمـها
ن مصطفى بنعومة كبيرة وهذا ما ساعد أ
الـعــرض عــلى أن يــبــدو كـصــور تــشــكـيــلــيـة
متـوالـية الـظـهور مـا أن تكـتـمل صـورة منـها
حتى يـعـاد تـفكـيـكهـا لـيتـم عبـر هـذا التـفـكيك
صنـاعة صـورة أخـرى وهكـذا مـا ب الـهدم
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ــسـرح كــفن كــتـابــة وعـرض ومـا إلى ذلـك فـا
وجمـهور هو فن غربى وافد علينا يعنى عمره
لـديـنـا يـقـدر بـأقل من مـائـتى سـنـة أى أنه فى
عــام 1847 ظـهــر مــارون الــنــقــاش فى بــيـروت
وبعـده أبو خليل القـبانى فى دمشق ثم يعقوب

صنوع فى مصر.
يعقوب صنوع

* هـــؤالء الـــرواد الــــثالثـــة «الــــنـــقـــاش
القبانى صنوع» دارت حولهم كثير من
الدراسات واألقوال وخاصة صنوع فهل
لك رأى مختـلف عمـا أثير حـوله.. أقصد

صنوع -?
- لـــقــد دخــلـت مــعــركـــة من قــبل مـع نــعــمــان
عــاشــور حــول يــعـقــوب صــنــوع ألن لى رأيـا
كـونــته من خالل قــراءتى لـلــفــتـرة الــتى عـاش
فيـها صنوع وقراءتى لكـتاباته وأعماله ولدى
اقـتـنـاع شـبه يـقـيــنى بـأن صـنـوع كـان عـمـيالً
إلحــدى الــقــوى الــراغــبـة فـى االسـتــيالء عــلى
مصـر فى تلك الـفـترة فـقد كـان هنـاك صراع
دائر بـ إجنلتـرا وفرنسا عـلى مناطـق النفوذ
فى الـعـالم وذلك فى سـبعـيـنيـات وثـمـانيـنـيات
القرن الـتاسع عشر وبالنسبة ليعقوب صنوع
أوالً فهـو يهودى ومع أنـنى لست ضد الـيهود
إال أن ذلك يعـنى شـيئـاً فى مـوضوعـنا ثم إنه
تــربـى داخل الــقـــصــر ألن والــده كـــان يــعــمل
هـنـاك وعـنـدمـا وجـد اخلـديـوى إسـمـاعـيل أن
لديه مالمح نـباهـة أرسله إلى فـرنسا لـذا فقد
كـان صـنوع سـعـيداً جـداً بـالـلقب الـذى أطـلقه
علـيه اخلديـوى بأنه «مـوليـير مـصر» أنا رأيى
بـبـسـاطـة أن كل هذا كـذب.. وقـد كـتب صـنوع
كل هـذا وهـو آمن فـى مـكانـه بـبـاريس نـاسـباً
عقول أن لنـفسه بطـوالت ال تصدق فـهل من ا
يــقـــدم «صــنـــوع» مــســرحـــيــة تـــهــاجـم تــعــدد
الـزوجـات ويـحـضرهـا اخلـديـوى بـنـفـسه وهو
مـتـعـدد الزوجـات..?! ثم كـيف يـنفـيه اخلـديوى
من مصـر فترحب به باريس..?! هذا باإلضافة
ـديح لـنفـسه.. كل هـذه الـشـواهد إلى تـكـيـيل ا

وقف منه. هى ما جعلتنى آخذ هذا ا
* وهـل كل مـــا قـــام بـه من مـــجـــهـــودات
مـسرحـيـة قد تـرك أثـراً له داخل الثـقـافة

صرية..? ا
ـثل - ال.. نــحن فـقط نـذكـر اسـمه جملـرد أنه 
واقـعـة تـاريـخـيـة لـكنـه لم يـتـرك أثراً مـن ترك

األثر هم من جاءوا من بعده..
* خالصة األمـر.. هل نسـتطـيع أن نقول
إن مـــجــــهـــودات يــــعـــقــــوب صـــنـــوع -

كجاسوس -
 قــد أتت بــإفـادة مــا أو كــشىء إيــجـابى

للطرف اآلخر الذى يعمل من أجله..?
- ال نـقـول عـلـيه «جــاسـوس» فـهـذه الـكـلـمـة ال
ـا من الــواضح أنه أحب أن أســتـخــدمــهــا إ
كان يـعمل حلـساب فـرنسـا فى إطار الـصراع
الــــدائـــر بـــ الــــدول آنـــذاك والحظ أنه درس
بــإيــطــالــيــا ثم درس فى فــرنــسـا وعــاش فى
الــبـلــدين هــذا بـاإلضــافـة ألصــوله الــيـهــوديـة
ـوظف بـالـقـصـر.. كل هـذه الـشـواهد ووالـده ا
جتـعـلنى أمـام شـخـصيـة غـريـبة ومـلـغـزة هذا
باإلضـافة إلى أن مـسرحه الذى نـشره بـنفسه

ليست له قيمة.
البداية لتوفيق احلكيم!

* هـل هـــنــــاك شك فـى وجـــود مـن كـــتب
لصنوع مسرحياته..?

- ال أعـــتـــقـــد ذلك فـــهـــذا احـــتـــمـــال بـــعـــيــد
ومسرحـياته كما قلت ليست لـها أهمية كبيرة
ـســرحى الــعــربى اجلــاد بـدأ فى والــتــألــيف ا
ـاضى عــلى يـد تــوفـيق عــشـريــنـيــات الـقــرن ا
احلكـيم وقبله كـانت هنـاك محاوالت لـ«عـثمان
جـالل إبـراهـيم رمـزى فـرح أنـطـون» وكـانت
ــســرح كــفن له ــا ا مــجــرد بــدايــات فــقـط إ
ـسـرحيـة كـان هـناك أصـول تتـعـلق بـالـكتـابـة ا
مــحــمــد تــيـمــور ولم تــكــتــمل جتــربــته لــعــمـره
القـصير والذى ال حيلة لنا فى ذلك لكن الذى
ـتـكامل ـسرحى ا اسـتـمـر وكان له مـشـروعه ا

توفيق احلكيم..
وت سرح لن  ا

ـسرح * هل تـرى فـائـدة وضـرورة لـفن ا
اآلن أم أنـه أصـــبح مـــجـــرد حـــفـــريـــات
مكن أن  مزعجة إذا تخلصنا منها من ا

أحـدهـمـا يـناقـش قضـيـة واحـدة وهـو «ازدهار
صرى» والـثانى عن القصة سرح ا وسقـوط ا
القـصيـرة لدى كاتب واحـد هو يوسف إدريس
ثالن - كمـا ذكـرت قبالً - وهـذان الـكتـابـان 
وجـهـة الـنـظر األخـرى بـأنه تـوجـد كـتب أخرى
لـــيـــست جتـــمــيـع مــقـــاالت وأنـــا أحــيـــلك إلى
ـنـاقـشة الـتى دارت قـبالً عن أفـضـليـة تـقد ا
20 كـاتـبـاً لـلـقـار داخل كـتـاب; أم أن أقدم له

كاتـباً واحـداً بكل التـفاصـيل هل أقدم صورة
مكـبرة لشخـصية واحدة أم أقـدم صورة عامة
ـا ال تـكـون مـكبـرة بـالـقـدر الـكـافى - أنا - ر
ــنــهـج الــذى يــقــدم أرى هــنـــا واآلن أن هــذا ا
الــصـــورة الــعــامــة لـ 20 كــاتـــبــاً هــو األجــدى
مادمت أعـمل خلدمة القار لكن أعود وأقول
إن الـنـوعـ مطـلـوبـان وأضع خـطوطـاً كـثـيرة
حتت هــذا فــمــا أفــعــله ال يــنــفى اجــتــهــادات
اآلخرين وليس هو الشكل الوحيد الصحيح.
* عـندمـا فـكرنـا فى عـمل حـوار معك عن
ــســرح أحــلـتــنى قــبل احلــوار لــقـراءة ا
ـــســـرح كـــتـــابك «جتــــريب وتـــخــــريب ا
صـرى» وذكرت لى أن هـذا الكـتاب هو ا
ـسـرح وعـنـدما قـرأته آخـر عالقـة لك بـا
ـقاالته منذ عدة وجدت أن أحدث تاريخ 
سنوات فهل أنت ومنذ هذا التاريخ فى

اذا..? حالة مقاطعة للمسرح.. و
- مـقـاطـعـة لـيـسـت مـتـعـمـدة وال مـقـصـودة فـهـناك
مقـاالت داخل هـذا الكـتـاب كتـبت أعوام 2003

..2004

* لكنـها مقـاالت قليـلة وكتبت
عــــــلـى أوقــــــات زمـــــــنــــــيــــــة

متباعدة..?
- بــالــفــعل وهــذا ألنى أشــفق
عــلى نــفــسى من إهــدار وقــتى
حـــتى ولـــو لــلـــيــلـــة واحــدة فى
ـســرح ثم أقـوم الــفـرجــة عـلـى ا
بـالـكتـابـة بعـد ذلك.. فـهل مـا رأيته أثـار عـندى
مـــا يــــســـتــــدعى أن أعــــكف عـــلـى الـــكــــتـــابـــة
ـراجـعـة..! وتـعــلـيـقـاً عـلى ذلك لـدى سـؤال وا

ــمـــكن أن يــكـــون مــوجـــهــاً لك - ســؤال مـن ا
يـقـصـدنى - أو جلـيـلك كـله: إذا كـنـا نـقول إن
الـــزمن تـــبـــاعـــد أربـــعـــ عــامـــا عـن مـــســرح
ـسرحـيـون الذين اذا لم يـخـلق ا الـسـتيـنـيـات 

جاءوا بعد ذلك نقادهم..?
* اسمح لى أنت أن أعـيـد ترديـد سؤالك
بـصيـغـة أخرى هل خـلـقت - من وجـهة
نظرك - فترة ما بعد السـتينيات كتابها
ــسـرحــيـ أوالً لــكى يـظــهـر بــعـد ذلك ا

نقادها..?
كنـنا أن نتـحدث بعد الـستيـنيات عن جيل  -
سرحية وقد ذكرت السبـعينيات فى الكتـابة ا
-بــشـكل عـابــر أثـنــاء حـديـثــنـا - بــعـضـهم د.
سمـير سـرحان والـدكاتـرة : د. فوزى فـهمى
د. محمد عنانى د. عبد العزيز حمودة معهم
يسـرى اجلنـدى أبـو العال الـسالمونى بـهيج
كن الـقول عـليهم جـميـعاً إنهم  ... إسمـاعيل
جيل الـسبعيـنيات وبـعضهم من اسـتمر حتى
اآلن وبعـضـهم من تـوقف ألسـبـاب عـدم وجود
دافع قوى لـديه لـتـغيـيـر شىء فى الواقع ومن
توقف من هـؤالء ليس مهموماً بهذا التغيير فـ
«مــجــمــوعــة الــدكـاتــرة» هــذه تــكــتـب ألن هـذه
الكـتابة هى سـلعة فى صـعودهم فقط وعـندما
يــحـقــقــون هـذا الــصــعـود ألســبــاب أو أخـرى
فإنـهم يتوقـفون عن الكـتابة وإذا كـان هذا هو
ـمكن أن تـطالب ـسرح فـبأى وجه من ا حال ا
الــكـتـاب بــأن يـكـتــبـوا لـلــمـسـرح أمن أجل أن
سـرح يـكـتب من يـضـعوه داخـل األدراج..!? ا
أجل أن يـنـفـذ ال يـجب أن نـضـع الـعـربـة أمام
ــســرح احلــصــان والــتــاريخ يــقــول لــنــا إن ا
يـزدهـر عـنـدمـا تـقف أمـة من األ عـلى مـفرق
طـــريق وتـــتـــســـاءل: أين الـــطـــريق..? وإلى أى
وجــهــة أســيــر..? هــذه هى أنــسب الــلــحــظـات
ــســرح لـــدى اإلغــريق ــســـرح وا لــظـــهــور ا
ـصــريـ أيــضـا ظـهــر بـهـذه والـفــرنـســيـ وا
سرح بالنسـبة لنا نحن العرب فن الطريـقة وا
جــديــد فـــأنــا لــسـت مع مــا يــطـــرحه د. عــلى
الـراعى من وجـود أشـكـال ومـنـاظـر مـسـرحـية
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سرحى شهد ا ا
اآلن أحد مظاهر
االنهيار العربى
الشامل

عـليهم - كما قلت - جيل 1946 أثـناء انتفاضة
احتـاد الـطــلـبــة والـعـمــال ضـد وزارة صـدقى
والـتى فـتح فـيـهـا كــوبـرى عـبـاس وقـتـهـا هـذا

اجليل هو ما صنع هذه النهضة..
صرى سرح ا بعث ا

سـرح الـراهن اآلن به مـثل هذا * واقع ا
اجلــيل فـــهــنـــاك كــتـــاب لــهم جتـــاربــهم
ـهـمـة وهـنـاك أيـضـا عودة ـتـمـايـزة وا ا
ـبـعوثـ لـدراسة مـجمـوعـة كـبيـرة من ا
ــكن ــســـرح اخملــتـــلــفـــة.. أال  فــنـــون ا
احلـديث إذن عن نهـضـة مـسرحـيـة آنـية

اثلة..?
اضـية - ال تـوجـد اآلن قضـيـة فهـذه الفـتـرة ا
كانت فـترة صـعود فى جـميع اجملـاالت وكانت
قــمـتــهـا الــدامـيـة 1967 وهـذا مـا شــرحـته فى
ـصـرى» ـســرح ا كـتــابى «ازدهـار وســقـوط ا
ـكـنــنى أن أقـول إنـنى أرى صـورة ومن هــنـا 
ـتــواجـد حـالــيـاً وقـد فــقـدت كل مـا ــسـرح ا ا
ــكن أن يـــجــعـــلــهــا عـــلى عالقـــة بــقـــضــايــا
ـسرح الـراهن غير اجلمـاهيـر ولم يعـد أمام ا
شـاعـر من يدفع له تـقـد التـسـرية والـتـدليـك 
التـذكرة ولم يـعد هـناك اخـتالف كبـير بـ ما
ـسـرح الـتـجـارى ومـسـرح الـدولـة من يـقـدمه ا
الهى الــلــيـلــيـة من نــاحـيــة وبـ مــا تـقــدمه ا
نـــــاحــــــيــــــة أخـــــرى فــــــاجلــــــنس الــــــعـــــرى
... االسـتـعــراضـات الـغــنـاء بـأصــوات رديـئـة
كـلـهـا عـنـاصـر مـوجـودة فى كل هـذه األنـواع
ـصــرى اآلن كــمـا ــســرح ا هـذه هـى صـورة ا
ـصرى إال أراها ولن يـحـدث بعث لـلـمسـرح ا
عنـدمـا يحـدث هـذا البـعث أوالً جلـوانب أخرى
أكــثــر جــديــة وأهــمــيــة كــالــبــعث الــســيــاسى
... حلـظتها االجتـماعى االقتصـادى الثقافى

مكن أن نأمل فى مسرح مختلف.. من ا
لست متفائال

* كــيـف يـــســمـــيـك ســـعــد الـــلـه ونــوس
«مـتـفائـل تاريـخى» وأنت حتـمل كـل ثقل

تشائمة..? هذه النظرة ا
- ســعــد الــلـه ونــوس نــفــسه كــان أشــد مــنى
تشـاؤماً وأنا لى اعتراض على هـذه التسمية
فـأنـا لسـت متـفـائالً تـاريـخيـاً «وال حـاجـة» لـقد
كـان يقـول لى: «شـو بـدك واقع أسـوأ من هيك
عـشـان تتـشـائم» فأنـا أرى عـوامل الـفسـاد قد
تــزايــدت فى الــســنــوات الــعــشـريـن األخــيـرة
وعوامل االنـهيـار أصـبحت أكـثر وضـوحاً ولن
جتــدى مــحــاوالت إنـــكــارهــا يــكــفى أن تــرى
األداءات السـياسية االجتمـاعية االقتصادية

... اإلدارية
* هـل يـنــتــظم مــجــمــوعــة الـكــتب الــتى
أصدرتـها مشـروع فكـرى أم أنهـا مجرد
تـقـد جملـمـوعـات من الـكـتـاب واألفـكـار
ـعــلـومـات لـلــمـهـتـمــ خـاصـة أنـهـا وا

مـــــقـــــاالت ودراســــات 
نــشـرهــا ثم جــمـعــهـا
بعـد ذلك فـى كتب
- كــــمـــا ذكــــرنـــا

قبالً - ?
- أنـــــا أســــــعى
فــى اجتــــــــــــــــــاه
الــشـيــئـ مــعـا
لــكن ال تـنس أن
لـى كــــــتــــــابــــــ
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هرجان شبـرا اخليمة للمسرح > وافق د. أحمد نوار "رئيس الـهيئة العامة لقـصور الثقافة" على رئاسـة دورة هذا العام 
ؤسسة العمالية بشبرا. احلر والذى تبدأ فعالياته يوم 28 أكتوبر اجلارى وتستمر حتى 7 نوفمـبر القادم على مسرح ا
ـهرجـان أكثر من خـمس عشـرة فرقة ويتـولى إدارة هذه الـدورة الشاعـر والكـاتب الصـحفى يسـرى حسـان يشارك فى ا
ـؤسسـات الثـقافـية كمـا قال صالح ـهرجـان التى تـقدم بـدعم عدد من الـهيـئات وا هـواة تتـنافس عـروضهـا على جـوائز ا

هرجان". محمود "منسق عام ا

عنـدى اقـتـناع شـبه يـقيـنى.. بـأن يـعقـوب صـنوع كـان عـميال!!

 إن ستراسبرج
يــــــكــــــون فى
غــايـــة الــدقــة
عـندمـا يـبـغى
ذلك لـــــــكــــــنه
يــعى أيـــضــاً
أن جــــــــــــــزءاً
كــــبــــيــــراً من
مهنة الـتمثيل
يــــــــــــكــــــــــــون
الشــــعــــوريـــاً
ــبــاد وأن ا
والــــقـــــواعــــد
واألفـــــــكـــــــار
ــكـــنــهــا أن
تــــتــــدخل فى
طـريـقـة عـمـله
أوالً. فــــــهــــــو
يعظ ويـشجع
ويـســتــنـهض
ويـدلل ويـدين
ويـــــســــــخـــــر
ويــــــــــحــــــــــذر
ويـــســـتـــثـــيــر
ويـــــــــــثــــــــــرى
ويــــــــــهــــــــــرج
ويــــلـــــهم; أى
أنه يـــنــــطـــلق
فى عـــــــمـــــــله
بـــــحـــــيـــــويــــة
وخــــــيــــــال ال
حدود لهما.
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سرحى "حلم > قاعة احلكمة بساقية الصاوى شهدت مؤخراً تقد العرض ا
لــيـلـة نــحس" من تـألــيف وإخـراج عـبــدالـله الـشــاعـر وتــمـثـيل عــدد من الـوجـوه
ـسـرحـيـة طوال الـشـابـة كـانت سـاقـيـة الـصـاوى قد جـمـدت بـرامج الـعـروض ا

اضى. رمضان ا

< د. مصطفى يوسف منصور
كــاسـتـر» وقـبـل أن يـشـرح لـنــا مـدلـول هـذا
ــوسـيــقــيـون مــعه فى حـوار االسـم يـدخل ا
وسيقية فى عزف منفرد جميل فى بآالتـهم ا
حد ذاتـه لكـنه يـثـيـر فـيـنـا الـرغـبة فـى كشف

غموض اسم «جامبول كاستر».
ـوسيـقـية االرجتـالـية ـشاغـبـات ا وقد بـدت ا
ـعزوفات الفردية طويلة نسبياً لكن فى هذه ا
ـــســـرح الـــشــعـــبى هـــذا من جـــمـــالـــيــات ا
ــهــمــة الــتى فــاالرجتــال أحــد الــعــنــاصـــر ا

يستمتع بها اجلمهور.
زيارة إستطالعية

يـوضح احلكواتى من هـو «جامبـول كاستر»
ـدرسة حـيث إنه االسم الذى أطـلـقه فراش ا
عروف «جان ـفكر الفـرنسى ا بعـفوية على ا
بـــول ســارتـــر» وأخــذ الـــتالمـــيــذ والـــعــمــال
يــــــــــرددون هــــــــــذا االسـم وذلـك أثــــــــــنـــــــــاء
فكر الذى أتى إلى استعداداتهم للقاء هذا ا
مصر فى عام 1967 فى زيـارة استطالعية
ثـقافـية وزار عـدة مـدن ومراكـز ثـقافـية ومن
بيـنها مديـنة طوخ لقـد أدت هذه الزيارة إلى
دينة الصغيرة حيث النظافة فى تغـير وجه ا
ــدرســ الــذين كـل شىء فى الــتالمـــيــذ وا
يــرتـدون األزيــاء اجلــديـدة والــنــاظـر أحــمـد
شـحــاتـة عــلى أهـبــة االسـتـعــداد لـلــقـاء هـذا
ـفــكـر مــدعــيـاً أنه قــرأ كل أعــمـاله بــالـلــغـة ا
عـروف - ال يعرف الـفرنسـية مع أنه - من ا
هـذه اللـغة فيـكشـف الفرمـاوى عن ادعاءات
هـذه الـشـخــصـيـة فــكـان يـردد أنه درس فى
ـلـكة إلـيـزابـيـث بـيده إجنـلـتـرا وسـلم عـلـى ا
ويـواصل احلكواتى سرد ذكرياته وكيف أنه
ــدرسـة لــسـخــريـتـه من الـنــاظـر فــصل من ا
وتــرديــده السم كــاسـتــر ويــنــتــقــد أســلـوب
التعليم الذى يحول دون أن يعبر الطالب عن
ذاته واتـباع أسلوب القـهر والضرب لدرجة
االمـتهان وقد أدى هذا األسلوب بأن يرسل
الــطــفل ســعــيــد إلـى الــرئــيس جــمــال عــبــد
النـاصـر يـسـتـنـجـد به «إلـى أبى جـمـال عـبد
ــفــاجـأة أن اســتــجـاب الــنــاصـر» وكــانت ا
الـرئـيس لــنـداء الــطـفل وأرسل إلــيه صـورته
الشـخصيـة مبـهورة بتـوقيـعه فتغـير الوضع
درسة تمـاماً حيث صار الطفل سعيد جنم ا

بعد أن كان منبوذاً ومفصوالً.
يـعـود احلكـواتـى من غـربتـه الـطويـلـة فى بالد
الـــعـــالم إلـى مـــســقـط رأسه طـــوخ لـــيـــفـــاجــأ
حت ـتغيرات الكثيـرة وبأن الذكريات قد ا با
و طالء اجلـدران وتـغـيــر األلـوان والـبـشـر..
لـيــبـقى الــسـؤال حـول مــاذا يـكـون حــالـنـا لـو
ـاضى لــو تــنـاســيــنـا الــذكــريـات أو ضــاع ا

ة والزمن. حت بفعل فيروس العو ا
نعـيش مع الفرمـاوى حلظات الغـربة وأشعاره
وعـزفه ورســومـاتـه عـلى اجلــدران فى عـرض
يؤكـد لنا بـبساطته وسـامريته وبـراعة مخرجه
وأحلــــان الـــرشـــيـــدى واســـتـــعـــادته األغـــانى
كتوبة للعرض الفـولكلورية وأحلان األغانى ا
واسـتـعــراضـات وفـيق كـمـال وتـمـثـيل سـعـيـد
الـــفـــرمــاوى وســـنـــاء عـــوض وســيـــد عـــبــد
الــرحـمـن وخــالـد جــمــعــة وإبــراهــيم غــنـام
وأحـمد رشـوان وراضى غا ويـوسف عبد

اهرون. الله والعازفون ا
ـثل هذه إنـنا نرى أنـه فى التـجارب الـقادمة 
األعــمــال من الــضــرورى أن يــراعى تــدعــيم
العـمل بـلـوحـات حـوارية درامـيـة تـتـفاعل مع
ـلل من طول فـعل احلكى حـتى ال يتـسرب ا

السرد.

وقـاهـره ويـقـدم اخملـرج هـذه الـشـخـصـيـات
بـالغـات جروتـسـكيـة تثـير الـسـخريـة منـها
تد ثال كرشه  فالـريس جمعة على سبيل ا
أمــامه ووجـهه عـلــيه سـيـمـاء الــغـبـاء وصـوته
مـــزعج ويـــواصل احلـــكــواتـى رسم صــورة
تــودى الـذى نــتـيـجــة ضـعـف بـصـره يــسـقط
دائـمـا من فــوق أعـمـدة اإلنــارة ويـحـدث أنه
بـــعــــد أن انـــتـــهى مـن إنـــارة قـــبــــة الـــشـــيخ
الــطــوخـى إال أنه كــاد أن يــســقـط فــتــتــدلى
قــــدمـــاه من أعــــلى الــــقـــبـــة وسـط صـــيـــاح
وصرخـات اجلمـاهير وفـجأة يـتحرك بـقدميه
فى الـهـواء ويـخـتـفى عن األنـظـار مـفـسـرين
ذلك بـكـرامـات الـطـوخى وتـسـتـمـر سـخـرية
سـعيـد الـفرمـاوى من هـذا النـمط حـيث تأتى
ـاً كـبــيـراً لـلــفـضـاء فى األنـبــاء أنه صـار عــا
وكـالـة نــاسـا األمـريـكـيـة ويـعـود بـعـد غـيـاب
طـويل إلى طــوخ راكـبـاً سـيـارته الـ (127).
ـهـاجرة اط ا هل يـسخـر احلـكـواتى من األ

ا. والتى تعود إلى وطنها? ر
جامبول كاستر

يخـرج احلكواتى من اللوحة السابقة ليختتم
الــعــرض بـــأهم لــوحــاتـه والــتى مـــهــد لــهــا
اخملـرج عــصـام الـسـيــد تـمـهـيــداً جـيـداً بـأن
جــعل احلـــكــواتى يــنـــطق بــاسـم «جــامــبــول

وسـخرنـا من هـذه الـسلـوكـيـات فى الزواج
اً إال أنه ما الهدف من هذه السخرية? قـد
هـل هــو رفــضــهــا?! إذا كــان ذلك فــإن فى
هــذه اآلونـة فى عـام 2007 ال تــوجـد مـثل
ـظاهر بهذه احلرفية لكن هناك شيئاً هذه ا
ـعنى العام وهو أن ظاهر هو ا وراء هـذه ا
الــغش واالنــتــهــازيــة فى الــزواج والــنــفـاق
االجـــتـــمـــاعى بـــ الــــزوجـــ فى مـــراحل
الـزواج اخملتلـفة مـازالت قائـمة حتى اآلن
ـشـاهـد بـطـريـقـة غـيـر مـبـاشرة لـذلك فـإن ا

اضى وب احلاضر. يصنع عالقة ب ا
يـقدم احلكواتى لوحة بعنوان «تودى» فتردد
اجملـموعـة هذا االسم بـتكـرار يـعطى حلـامله
أهـمـيـة كبـيـرة ويـؤكـد علـيـهـا ويثـيـر الـشغف
لتـلـقـيهـا واالسم فى حـد ذاته يـثـير الـقـرابة
«تــودى عــبــد احلــمــيـد الــشــيـخ» ذو الــنــظـر
الـضعـيف ويعـمل عـامل فى البـلديـة إلضاءة
أعــمـدة الـنـور وإصالحـهــا ويـقـوم بـتـوصـيل
لـونة لتـزي قبة اإلضاءة وتـركيب اللـمبات ا

ولد. الطوخى أثناء ا
يصـف احلكواتى شخصية تودى ويستخدم
ــســرح اخملــرج الــســلـــويت عــلى جـــانــبى ا
لــتــجــســيــد الــعالقــة بــ تــودى وأمه وأبــيه
وكيف أنـهـمـا يـقـهـرانه دائمـا وأيـضـاً تـظـهر
صورة الريس جمعة رئيس تودى فى العمل

ـ إلى مــوتـيـفــات شـعـبـيــة أخـرى وعـلى 
ـنزل يـوجـد جـدار مـسـجـد وعـلـى الـيـسار ا
مـقـام سـيـدى الطـوخـى وفى مـنـتصـف هذا
ــسـرح وفى الـصـدارة تـوجـد كـنـبـة عـربـيـة ا
ــيـنه الــطــراز خـاصــة بــاحلــكــواتى وعــلى 
كـرسى خـالٍ عـلـيه عـود. وفى مـواجـهـة هـذا
ــتـــفـــرجــون عـــلـى الــكـــنـــبــة كــلـه يــجـــلـس ا
األســيـوطى الــشــعـبى فـى بـســاطـة وحــريـة
ودون قيـود جمالـيات مسرح الـعلبة مـهيئ
ـشـاهـدة الـفــرجـة الـشـعــبـيـة حـيث ال بـذلـك 
ســتـــار وال حــاجــز وال حـــفــرة أوركـــســتــرا
فـالــعــرض مـكــشــوف وجـمــالــيـات الــفــرجـة

الشعبية وسائلها متحققة.
يدخـل احلكواتى (سعـيد الفرمـاوى) بحيوية
ـتـنـوع الـنـغـمات وبـهـجـة يـجـسـدها صـوته ا
والـترددات ومالمح وجهه وتعبيرات جسده
وقـدرته على التواصل الـسريع مع اجلمهور
ـعهـودة فى أعمـال الرواة ـة ا بادئـا بـالتـقد
ــديح الـرسـول واحلــكـومـتــيـ وهـو الــبـدء 
صــلى الــله عــلــيه وســلـم وتالوة الــصــلـوات
اخملــتـلـفــة عـلى أشـرف خـلـق الـله وإضـفـاء
عـانى اخملتلفـة على تلك الصلـوات ليجسد ا
بــــهـــا احلـــلم بـــالــــسالم واألمـــان والـــرخـــاء
والعـدل. هكذا استطاع احلـكواتى السيطرة
عــلى اجلــمـهــور وجــذبـهـم إلـيـه لـيــشــاركـوه
الــتـجــربــة فـاجلــمــهـور صــار مــتــورطـاً فى

العرض وجزءاً أساسياً فيه.
تـبـدأ احلـكـايـة بـإثـارة الـشـغـف حـول مـاهـية
عــزبـة مـحـروس لـيـكـشف لـنـا الـفـرمـاوى -
سـرحـيـة وكاتب أشـعـارها - أنه ال مـؤلف ا
ا هى عبارة عن تـوجد عزبة بهذا االسم وإ
اسم لـشارع هام فى مديـنة طوخ الـتى تبعد
عن الـقــاهـرة حـوالى 34 كـيــلـو مــتـراً ومن
خالل وصف احلـكـواتى لــتـفـاصـيل احلـيـاة
ــــكــــان فـى ذلك الــــشــــارع جنــــد أن هــــذا ا
بتـفـاصيـله هـو نـفسه مـجـسداً فى تـفـاصيل
ديــكـور عــبــاس حـســ لــقـد حــقق عــبـاس
حـــســ مـــصــمم الـــديــكـــور جــو الـــســامــر
ـسرحى ـنظر ا والـبهجـة فى تـوزيع أجزاء ا
ـتـمـيــزة ووجـود الـعـازفـ عـلى بـألــوانـهـا ا
ــتـلـقى فى مــقـاعـدهـم وكـأنـنــا فى عـرس وا
هـذا الـوضع أنـه فى الـسـاحــة اخلـاصـة فى

شارع عزبة محروس.
يــحـدثـنـا احلــكـواتى عن تـفــاصـيل الـشـارع
ولد وذكريـاته احلميمة به بادئـاً باالحتفال 
سيـدى الطوخى وهو االحتـفال الذى ينتظره
ـديـنـة والــقـرى احملـيــطـة حـيث أفـراح أهـل ا
ــوســيـقى الــزواج وطــهـور األبــنــاء وكـشك ا
ـتواصل ركـز الـشرطـة والعـزف ا اجملـاور 

للموسيقى.
يـتوقف احلكواتى عنـد مظاهر موكب احلج
ومـدح الرسـول صـلى الله عـلـيه وسلم فى
هذه الـلـوحـة يـحـدث التـحـاور بـ عـنـاصر
ديح فنـيـة كـثيـرة وفى مـقـدمـتهـا الـغـنـاء وا
والــرقص بــالـــتــنــورة الــذى بـــرع مــؤديــهــا
بـرمــزيــة حـركــة ذراعـيه وكــفـيه بــاالبـتــهـال
والــضـراعــة وحــالــة الـتــجــلى الـتـى يـصل
إلــيـــهــا الـــراقص وغــنـــاء رحــاب مـــطــاوع
ـسرحـى لـوحـة الزواج ويـجـسـد الـعـرض ا
وتـطوره مـنـذ فـتـرة اخلطـوبـة والـزفـاف وما
يحـدث ليـلة الـدخلـة وما بـعدهـا مسـتخـدماً
فى ذلـك إضــــافــــة إلى ســــرد احلــــكــــواتى
ــراحل فى كــاريـكــاتــوريـة جتــسـيــد هــذه ا
ـــمــثــلــ ســاخـــرة بــواســطــة مـــجــمــوعــة ا
ـا ضـحــكـنـا ــمـثالت وفى احلــقـيـقــة ر وا

احلــكى / الــســرد له تـــأثــيــره الــكــبــيــر فى
الـوجدان الـشـعـبى واحلـكـواتى الـذى يـقوم
تزج بفـعل احلكى بـطريقـته اخلاصة الـتى 
فـيـهـا الـسـرد بـاحلـوار واحلـكى بـالـتـمـثـيل
اضى وبخـاصة سيـر األبطال يعـيد علـينـا ا
واألحـداث الــشـعـبــيـة والـتـاريــخـيـة فــيـنـعش
وجـدان األمة وذاكرتـها ويـعبـر عن همـومها
إضـــــافــــة إلـى ذلك يـــــحــــتـــــاج الـــــواقع إلى
احلـكـواتى ألنه يـجـدد هـذا الـواقع ويـدفع به
إلى واقع أكـثـر صـحـة وإشـراقـاً فـهـو دائم
االنـتــقـاد واالنـتـقــاء ويـصـنع عالقـتـه الـفـنـيـة

اجلمالية احلميمة مع هذا الواقع.
إن احلكـواتى يدفعنا كمـتلق إلى مشاركته
تـزج فيه عـمله وصـناعـته فى لـعب طفـولى 
اخلــيـال بـالــواقع واحلـقــيـقـة بــالـوهم واجلـد
ــبــاشــرة ـــصــارحــة إلى حـــد ا بــالــهــزل وا

واربة إلى حد الغموض. با
وتـاريخ احلكواتى فى واقـعنا الـعربى تاريخ
طــويـل وقــد اتــخــذ أســمــاء مـــخــتــلــفــة مــثل
الـــقــــصــــاص أو الـــراوى أو اإلخــــبـــارى أو
الـشـاعــر وكـلـهـا شـخـصــيـات مـتـقـاربـة فى
وظـائـفـهـا وفى خـصـائـصـهـا إنـه مـسـرحـنا
الــشـعــبى الــقــد الـذى ســعى الــعــديـد من
ـسرحـي الـعرب إلى إحـيـائه مثل احلـكيم ا
ـــعــروفـــة فى كـــتــابه «قـــالــبـــنــا فـى دعــواه ا
ــســرحى» وفــرقــة احلــكــواتى فى لــبــنـان ا
ـــعـــروفـــة مـــثـل «أيـــام اخلـــيــام» وأعـــمـــاله ا
و«1930» ومـــــخـــــرجـــــهــــا الـالمع روجـــــيه
ــبـدع جنـيب عــسـاف ومـحــاولـة شـاعــرنـا ا
ســـرور فى إحــيـــاء هــذا احلــكـى عن طــريق
اســـــتــــــخـــــدام الــــــراوى أو الـــــكــــــورس فى

مسرحياته اخملتلفة.
أهمية احلكواتى

ـسرحـى «حكـايات لقـد أثـار فيـنـا العـرض ا
عـــزبـــة مــحـــروس» الــســـؤال حـــول أهــمـــيــة
ـــعـــاصــــر حـــيث احلــــكـــواتـى فى الـــواقـع ا
الـتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة ووســائط اإلعالم
ـسـرحـيـة إلى ــتـعـددة وجـنـوح عـروضـنـا ا ا
اسـتخـدام أقـصى مـا هـو مـتـاح أمـامـها من
تقـنيـات وتكـنـولوجـيا مـعقـدة لإلبهـار وجذب
اجلــمـهــور هـنــا يــقـدم احلــكـواتـى (سـعــيـد
ـالبسه الـعصريـة حكـاياته من الـفرماوى) 
ـــعـــاصـــر له ولـــيـس من الـــتـــاريخ الـــواقع ا

البعيد.
وال يقدم حكاية أبطال أسطوري فى السير
ــا يـقـدم حــكـايـات الــبـسـطـاء الـشــعـبـيـة وإ
هزوم فى عزبة محروس وفى غيرها من ا
ــســرحى عـنــد هـذا األمــاكن إن الــعـرض ا
احلـكـواتى يـجـنح إلـى االسـتـخـدام الـضـيق
لـــلــتــكـــنــولــوجـــيــا فى أضــيـق احلــدود مــثل
ـيكـروفونـات واإلنارة والـسـلويت ومـا عدا ا
ذلك يـــعــتـــمـــد عــلـى الــعـــنـــصــر الـــبـــشــرى
) بصورة مـثلـ وسـيقـي وا (احلكـواتى وا
أسـاسية وقد حتقق هذا من إخراج عصام
الـســيـد ومـن إنـتــاج الـبــيت الــفـنى لــلـفــنـون

الشعبية واالستعراضية.
فـى سـرادق من أقــمــشــة اخلـيــامــيـة األزرق
ــمــتـزج بــاألحــمـر وعــلى خــشــبـة الــلـون وا
مسـرح بـسـيـطـة ارجتالـيـة مـقـامـة فى صدر
ــوســـيــقــيــون بــآالتــهم الــســرادق يــجــلس ا
الــشــرقـــيــة ومـــعــهم أفـــراد الــكــورس وفى
ـــنـــزل اخلـــلف يـــوجـــد جـــدار فـى الـــوسط 
ثل أبو منـحوت عليه بـالنحت البـارز شكل 
عهودة حامالً سيفه إضافة زيـد بشواربه ا
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ـكن نقـلـها من خالل تـوصـيلـهـا للـنـاس ال 
ـتـعـارف عـلـيـهـا لـذا فـأنت هـذه األشـكـال ا
تهـدم األشكال التـقليـدية لكى تـخلق الشكل
اخلــاص بك والــذى يــنـاسـب تــوصـيـل هـذه
الرسـالة والذى سـيصـبح تقلـيديـا بعد ذلك

فى يوم ما..
ـفهـوم مـقتـرن بـالفن مـنذ * لكـن هذا ا
ـــكن إجـــمـــاله عـــلى أنه بـــدايـــاته و

مرادف للتجديد..?
ـفـهـوم الـذى أنـحـاز إليه - نـعم وهـذا هـو ا
وأحـد الـكـتب الـتى تـرجـمـتـهـا كـان بـعـنـوان
سرح التجريبى من ستانسالفسكى إلى «ا
تـلك مـسـرحاً الـيـوم» مـؤلفه مـخـرج وكـان 
فى لــنـدن بـعـنـوان «اسـتـيـدچ رقم 2» وهـذا
يــعـنـى أنه يـوجــد «اســتــيـدچ رقم 1» وكـان
يــقـصـد بــهـذا الــعـنـوان أنه يــقـدم مــسـرحـاً
جتـريـبيـاً هـذا الرجـل كانت له جـمـلة مـهـمة
جـــداً هى «الــتـــجــريـب غــزو لـــلــمـــجــهــول»;
فاجملـرب ال يعرف على وجه التحديد ما هو
مـقـدم عـلى غـزوه لـكن مـا يـثق فـيـه اجملرب
ويـــــعـــــرفـه هـــــو أنه ال يـــــوجـــــد فى األدوات
عـروفة فى حلـظته مـا يسـتطيع والتـقنيـات ا
حـمل رسـالـته ورؤيـته لـذا فـهـذا مـا يـدعوك

للمغامرة..
ــــغــــامـــرة * لــــكن أال تــــتــــيـح هــــذه ا
الـــتــجـــريـــبـــيـــة ادعـــاءات فـــنــيـــة من

البعض..?
ـــمــكن ولـــكــنـــهم ال يـــســتـــطــيـــعــون - من ا
االسـتـمـرار فهم يـأخـذون الـع لـلـحـظة ثم
يـنـتـهـون تــمـامـاً هـذا بــرغم كل مـا حتـتـوى
سـرح الذى علـيه أعمـالهـم من "بهـرجة" فـا
ســـيـــصــــبح جـــزءاً من الــــتـــراث بـــعـــد ذلك
وتقلـيديـا أيضـاً هو هذه الـنوعـية الـتى تلبى
احتـياجـاً موجـوداً فى الواقع فـمثالً عـندما
ظهـرت كل احلركات التـجريبـية فى مسارح
الـعـالم كانـت تلـبى احـتيـاجـات فعـلـية داخل
الـواقع الـذى تــوجـد فـيه احـتــيـاجـات جـيل
مــعـ ذلـك اجلـيل الــذى خــرج من احلـرب
ـيـة الـثـانـيـة مـنـهـزمـاً وأبـنـيـته الـفـكـريـة الـعـا
مشـوشة ولم جتد معه أفـكار الوجودية وال
أيـة تـوجـهات فـكـريـة أخرى ومن هـنـا ظـهر
الـعـبث فـهذا الـظـهـور لـلعـبث بـأفـكـاره كان
ـظـهـريـة التى ـا ا يـلـبى احتـيـاجـاً قـائـماً إ
تخرج عـلينا بدون احتياج حقيقى ال تصمد

وتذهب كما جاءت.
ـاضـيـة من * طـوال الـعـشـرين عـامـا ا
التجريب والـتى حفلت أيضـا بالعديد
ــســـرحــيــة داخل ــهــرجـــانــات ا مـن ا
القـاهرة وفى أقالـيم مصـر اخملتـلفة..
هل اســتــطــاع هـذا أن يــخــلق أجــيـاال
ــســرحـــيــ ويــقــدمــهم جـــديــدة من ا

سرحية فى مصر..? للحركة ا
- ال.. لـم يــحــدث.. ألن كل هــذا لم يــؤسس
على أرضـية صحيحة فمثال قبل عام 1952
ـلـكـيـة مـبـاشـرة كـانـت تـوجـد دار األوبـرا ا
وكانت تـقوم بتقليد أرى أن له معنى كانت

تــقـــوم بــإرســال بــعـــثــة كل عــام لـــتــشــاهــد
ـوجــودة فـى اخلـارج ثـم تــعـود الــعــروض ا
لتـقدم تقريراً عنها ثم تقوم دار األوبرا بعد
ذلك باسـتقـدام أهم هـذه العـروض لتـقدمـها
عـلى خـشبـتها بـتذاكـر للـجمـهور أتـمنى أن
كـنـنا أن يـحـدث هذا مـرة ثـانـية حـيـنـذاك 
نــتــحــدث عن جــيل مــســرحى جــديــد لــكن
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى
والـــــذى تـــــابـــــعــــتـه خـــــمس أو ست دورات
وتـــــوقــــــفـت; ألنـــــنـى لم أجــــــد جــــــدوى من
ـمكن أن جتد بعض االستـمرار نعم.. من ا
الـعـروض الـطــريـفـة اجلـذابـة أو تـلك الـتى
بها شىء الفت للنظر.. لكن هذا غير كاف..
* حتــافـظ طــوال الــوقـت عــلى وجــود
مـــوقف مــعـــ من أجـــهــزة الــثـــقــافــة

الرسمية فهل هناك أسباب لهذا..?
ـا - طــوال عــمـــرى - كــمــا قــلت من قــبل - وأنـ
أســعى وراء االســتـــقالل أريــد أن أكــون حــرًا
دون أيـة قــيـود وفـكــرة االنـتــمـاء إلـى «شـلـة» ال
تـروقـنـى ولـيس لـهـذا أسـبـاب بـعـيـنـهـا ولـكـنـهـا
الرغبة الشديدة فى أن أبدو خارج أى سرب..

* هل حـدث يـومــا - طـوال تـاريـخك -
نـعك من الـكتـابة فى أن قام أحـدهم 
الدوريـات الثـقافـية التـى تصدر داخل
مــصـــر ولـــذا كـــان تـــغـــريـــدك خــارج

السرب..?
- ال لم يحدث..

* هل حدث أن قـدمت كـتابـاً لـلنـشر أو
حتى مقاالً و رفضه..?

- ال.. لـم يـحــدث ولـكن هى رغــبـتى فى أن
أكون مـستقالً أكـتب ما أريد وأرفض ما ال
أريـــد وخالفــاتـى مع أى أحــد هـى مــحض

خالفات فكرية وليست شخصية..
ـــــمــــكن أن ــــوقـف من ا * إذن هـــــذا ا

نصنفه على أنه اختيار خاص..?
- ليس اخـتيارا خاصاً بقـدر ما هو اختيار
مالئم لى يجـعلـنى ال أشعـر بوجـود تناقض
ـعـنى بـ مـا أفـكر بـ الـفـكـر والسـلـوك 

فيه وما أفعله..
* بـالـرغم من هــذه االسـتـقاللـيـة الـتى
تفضلهـا وتراها مالئمة لك إال أنك فى
نـهـايـة األمــر تـتـعـامل داخل مـصـر أو
خارجـها مـع مؤسـسات ثـقافـية أيـضا
لـهـا شـروطـهـا اخلـاصـة وسـقـفـهـا من

احلرية..
- هذه لـيست مـؤسسات - وكـلنـا نعلم ذلك
- بـــقـــدر مــا هـى أفـــراد وســقـف احلـــريــة
بـالـطـبع يـزداد وال يوجـد من يـسـألـنى عـما
أكتب وفى كثير من كتاباتى أحلت القضية
اخلالفـيـة الـتى أحتـدث فـيـهـا إلى الـضـمـيـر
الـــنـــقـــدى وانــتـــظـــرت أن يـــخــرج لـى هــذا
الــضـمــيــر الــنـقــدى من أى مــكــان لـكــنه لم
يــخــرج فــأنــا عــنـدمــا أخــتــلف مـع أحـد أو
أهـاجــمه فى الـنــهـايـة أقــول إنـنى ال أهـاجم
أشــخــاصــاً ولــكــنـنـى أهـاجـم أعـمــاالً وفى
النهـاية أظل محتكـماً للضمـير النقدى الذى

ال أعـلـم مـكـانه.. فــهل تـعــرف مـكـانه أنت..?
وما أقـصده ? وتلخيـصاً لألمر أنه ال يوجد
رأى جــــمـــعى وهــــنـــاك واقـــعــــة حـــدثت لى
حتـضـرنى اآلن بـدأت هـذه الـواقـعـة عـنـدما
ن يـــعــمـــلــون جــاء لـى أحــد األشـــخــاص 
بـاجملــال الـثــقــافى وقـال لى إنـه مـكــلف بـأن
يعـرض علىّ عـرضا فـقلت له اعـرضه فقال
إنه كــان يــتـــحــدث مع د. ســمــيــر ســرحــان
عـنـدما كـان رئـيـسـاً لـهيـئـة الـكـتـاب  وسأله
ـاذا ال يجىء بـها لكى سرحـان عن كتـاباته 
ينـشرها له فـقال له إنه ينـشر كتـابات رديئة
 وأنه كـــواحـــد من جـــيـل الـــشـــبـــاب ومـــعه
آخـرون يـريـد أن تــخـرج لـهم هـيــئـة الـكـتـاب
مـجـلـة إلبـداعاتـهم  واقـتـرح الـرجل على د.
سمـير سرحان بأن أكون رئيـساً لتحريرها
وهــنـا قــال له سـرحــان إنه يــوافق عـلى ذلك
ولكن يـنتظر مـوافقتى عـلى ذلك وعندما أ

الرجل عرضه لى رفضت ذلك تماما..
اذا ..?  *

- ألننى أعـلم كـيف سـيـتصـرف د. سـرحان
معى فـقد كـنت قادراً على تـوقع تصرفه فال
ــكـن أن يــنــسى أنــنى ضــده خــصــوصــاً

وأننى ضده بوضوح..
* هل كــان ذلك بـعــد مــقـالــتك عن أحـد
كـــتـــبه «كل هـــذه األكـــاذيب فى كـــتــاب
واحــد» والــتـى نــشــرتــهــا فى جــريــدة
األهــالى وضـمـنــتـهــا أحـد كـتــبك بـعـد

ذلك..?
- نعم بـعدها كان ذلك تقريباً فى عام 1988
ونـشـرتـهـا أوالً بـاألهـالى وأتـذكـر أن فـريدة
دة قـالة فى درجـها  النـقاش وضـعت هذه ا
شـــهــرين وهى تـــخــتــلـف مــعى عــلـى كــلــمــة
قـال  فـقـد كـان من رأيـها «األكاذيـب» فى ا
أن أحـذفــهــا وصـمــمت أنــا عــلى أال حتـذف
ــقــال بـهــا أو ال يــنــشــر عــلى وأن يــنــشــر ا
اإلطالق سـميـر سـرحـان إذن لن يـنسى لى

أبداً أننى نشرت عنه هذا الكالم..
اذا ا أنه لـم ينس لك هـذا الـكالم   *
وافق عــلى اقـتــراح أن تـتـولـى رئـاسـة
حتـريـر مجـلـة أدبـية تـصـدر عن هـيـئة

الكتاب التى كان يرأسها آنذاك..?
ـاذا وافق.. أوًال ألنه سيـكسب - سـأقول لك 
اسـمى  وثـانـيـًا «هـيـسـوأ سـمـعـتى»  وثـالـثًا
ســيـــأتى بـــعـــد عــدديـن أو ثالثـــة ويــقـــول لى
«مــفــيش ورق»  وال أســتــطــيع حلــظــتــهـا أن
ـسئول.. أجادلـه وهو رئيس مـجلس اإلدارة ا
ــوقف وقــد حــقق إذن يــخــرج هــو من هــذا ا
مـكـاسـبه وأنــا لم أحـقق شـيــئـًا «ويـا فـرحـتى
بعـددين تالتة أبقى رئـيس حترير» فـأنا أعلم
ا يـكون هذا - وفى جيـداً مع من أتعـامل ر
أحــد اجلـوانب مـنه - ردًّا عـلى سـؤالك فـأنـا
أعـرف هــؤالء جــيـدًا وأصــبح خــاطــئـًا إن لم
أتصـرف كذلك فمـقدرات الواقع كـلها تـشير
إلـى أنه كان سـيـتـصرف مـعى بـهـذا الـشكل
ــكن أن أقــول إن هــنـــاك جــانــبــاً من أو أنـه 

الواقع مخفياً عنى إن لم أتصرف كذلك..
ــكــنــنــا أن نــقــول إن هـذا * إجــمــاالً 

يفسر كل مواقفك إذن..?
ـكنـنى أن أفـسر كل ذلك فى - باخـتـصار 
جـمــلـة «ال انـا عــايـز حــاجـة مـن حـد وال أنـا
خـــايف مـن حـــد.. بس..» وأتــــمـــنى أن أظل
لـنــهـايـة قــدرتى عـلى الـكــتـابـة وأنــا مـحـتـفظ
بــدرجــة من االسـتــقالل جتـعــلــنى أسـتــطـيع
الـتـعـبـيـر عن آرائى وقـتـمـا أريـد ألم تالحظ
مـثالً أنـنى ال أكـتب فى األهـرام وال األخـبار
وال حتى أيـة صحيفة حزبـية. وبعد فترة من
كـــــتــــابـــــتى فـى األهـــــالى ; ألنـــــنى رأيت أن
التـجمع ال يعبـر عنى توقفت وأحـياناً أنشر

قاالت فى الوفد.. بعض ا
* هل يوجد انـتماء سـياسى أو حزبى

?.. مع
- أنـا شـيـوعى قـد وهـذه مـسـألـة مـعـروفـة

وموجودة فى سجالت أمن الدولة..
اليسار أعاد لى التوازن

* وهـل مـــــازلـت كـــــذلـك حـــــتى اآلن أم
تغـيرت الـقنـاعات بـعد سـقوط الـيسار

فى العالم..?
- ال.. هـــذا مـــوضـــوع يـــطـــول الــــكالم فـــيه
ولــكـنــنى إجـمــاًال أقـول: إنــنى مـازلت مــؤمـنـا
بــصـحــة األفــكـار األســاســيــة فـمــنــذ عـرفت
ـصـرى وكـنت سـاعـتـهـا احلـزب الـشـيـوعـى ا
مــازلت طــالــبــًا بـــاجلــامــعــة ســاهم هــذا فى
إحداث نوع من التوازن لى وذلك ألننى كنت
أدرس فى قـــسم عـــلم الــنـــفس والـــتـــحـــلــيل
النفسى كان طاغيا على دراستنا وأساتذتنا
- « الذين كـان يدّرسـون لنـا كانـوا «فرويـدي
نـســبــة إلى سـيــجـمــونــد فـرويــد - فـقــد كـان
مــصــطـــفى زيــوار «فـــرويــدى» ومـــصــطــفى
صــفــوان «فــرويـدى» وبــالــتــالـى فـمــعــرفــتى
بـالـشـيـوعـيـ أعـادت التـوازن لى ولـفت ذلك
نــظـــرى إلى االهــتــمـــام بــالــطــبـــقــة  الــداللــة
االجــتـمـاعــيـة الــنـاس اجلـمــاهـيــر ولم تـعـد
سـألة مقتـصرة على أن كل شىء هو داخل ا

سرح أخطأ ا
اجلاد.. عندما
سرح نافس ا
التجارى بنفس

أسلحته!
سرح نهضة ا
قامت على كتّاب
جيل 1946
 أيام انتفاضة
الطلبة
والعمال وفتح
كوبرى عباس
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نعيش فى سالم..?
ـسرح هو كن لـلمـسرح أن يلـغى فا - ال 
الـتجـربـة الفـنيـة الـوحيـدة التى يـحـدث فيـها
ـبـاشـر ب الـفـنـان واجلمـهـور ب الـلـقاء ا

اإلنــــســـان احلى واإلنــــســـان احلى اآلخـــر;
وهذا هـو اجلوهـرى فيـها أمـا بقـية أشـكال
الـفـرجــة عـلى األداء فـتــوجـد مـســافـة هـذه
ـسـرح وولـعى بـبـيـتـر ـسـافـة مـلـغـاة فى ا ا
بـــروك يــجــعـــلــنى أومن بـــقــولــتـه: «أعــطــنى
مساحـة فارغة يتحرك عليها إنسان وهناك
إنسـان آخر يـتفرج عـليه هـذه هى الشروط
ــســرح» وعــلى مــر الــضــروريــة لـــوجــود ا
سرح; إال التاريخ تغيرت أشكال وأهداف ا
أن الـشىء الـذى لم يــتـغـيـر هــو هـذا الـلـقـاء

احلى والذى سيظل دوما.
ـســرح لـلــنـاس * كــيف نـصل إذن بــا
كـــيف نـــغـــيــر نـــظــرتـــهم عـــنه من أنه
بنايات أسـمنتيـة وأفراد أمن يرتدون
الــبــذالت لــيــفــرضــوا شــكالً رســمــيـاً
ا ال تـستـهويـهم ألنهم ال وعروضـاً ر
عادلة التى يفهمونهـا ثم كيف جند ا
تـروق للـنـاس والـنقـاد فـمـثالً إذا قدّم
ــســرح عـروضــاً خـفــيــفـة هــاجـمــهـا ا
الــنـقــاد وإذا قـدم عــروضـاً نــخـبــويـة

هجرها الناس..?
ـمـكن أن نـســتـفـيـد بـتــجـربـة مـسـرح - مـن ا
«الثـقافة اجلماهيرية»; كما أحب أن أسميها
فـهــذه الــتـســمـيــة أنـسـب من تـســمـيــة ثـروت
عكاشـة لها بـ«الهـيئة العـامة لقصـور الثقافة»
ـوذج قصـور الـثـقـافة فى مـحـتـذيـاً فى ذلك 
فرنـسا هذه التجربة كـانت فى بدايتها وكنا
سرحية جمـيعاً نؤمن أن الذهاب بالتجارب ا
ـدن الـصــغـيـرة فى كل جلـمـاهــيـر الـقــرى وا
أنحاء مـصر واقعة ثـقافية مهـمة واالستفادة
من هـذه الـتـجـربـة ال تـكـمن فـقط فـى الـذهاب
ـسرح للمنـاطق احملرومة منه ولـكن بتنقل با
ــسـرح بــ الـقــاهــرة واألقـالــيم اخملــتـلــفـة ا
ـعـنـى أن تـذهب عـروض الـقــاهـرة لألقـالـيم
وأن تأتى عـروض األقالـيم للـقاهـرة وهذا ما
لم يحـدث .. كما أننى أرى الـصيغة األفضل
مكن أن يقدم اآلن يكمن للـمسرح الذى من ا
فى مضـمون بـسيط غيـر معـقد وال مـتحذلق
وإخراج بسـيط أيضاً ال يـتكلم بـلغة متـحذلقة
أيــــضــــًا من حــــيـث اســــتــــخــــدام اإلضـــاءة
... إلى آخره.. ومن ـمثل وسـيقى حركة ا ا
ـمــكن أن يـنــجح هـذا كـمــا أنه ال يـجب أن ا
نظل طـوال حياتنـا أسرى العـلبة «اإليـطالية»

يجب أن نخرج منها..
* هنـاك جتارب بـالفـعل خرجت مـنها
وظـــــهــــــرت بـــــفــــــعـل هـــــذا اخلـــــروج
مصـطلـحات من مـثل: مسـرح الشارع

... فتوحة األماكن ا
- نعم أعـرف وقد حـضرت عـدة جتارب مـهمة
فى هذا الـسياق أتـذكرها إلى اآلن وال أنـساها
الـتـجـربة الـتى قـام بـهـا أحـمـد عـبـد الـهادى فى
ـون» 1969 فى عــرض «الــهالفــيت» قــريــة «أر
حملــمــود ديــاب جتـارب أحــمــد إســمـاعــيل فى
«شبـرابخوم» وهناء عبد الفتاح فى «دنشواى»
وعـبـد الـعـزيـز مــخـيـون فى قـريـة "زكى أفـنـدى"
هم تغيير األرض الـتى تعرض عليها وغيـرها ا
األعــمــال وأنـا لــست ضــد أى جتــريب من أى
ـا تـريده وذلك نـوع شـريـطة أن تـكـون واعـياً 
ألننـا عانيـنا كثـيراً من الـتجريب.. فـهل يعقل أن
وسم العشـرون للتجريب يكـون هذا العام هـو ا

ولم نتفق على معنى له حتى اآلن..!
عن التجريب

* يــقــودنــا هـذا إلى ســؤالــنــا الــتـالى
حـــول مــعــنى الـــتــجــريـب من وجــهــة
نظرك; خـاصة فى ظل عـدم وجود هذا
ــعـــنى طــوال عـــشــريـن عــامـــاً كــمــا ا

تقول..?
ألوفة - يعـنى أنك قمت بتجريب األشـكال ا
الـســائـدة ووجـدت أن الــرسـالــة الـتـى تـريـد
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الكتابة عند معظم جيل  السبعينيات مجرد   سلمَّ للصعود

إن االسـتـديو
ـكان يعـتـبر ا
ـــكن الــــذى 
فــــيـه دراســـة
وحــــــــــــــــــــــــــل
ـــــشـــــكالت ا
ــــتــــعــــلــــقـــة ا
ــــمـــثـــلـــ بـــا
بـــــوصــــفـــــهم
ـــثــلــ وال
أخفى عـلـيكم
فــنـحن نــقـول
: إنه أحـــيــانــاً
ــكــان الـذى ا
ــــــــــــــــــــــكــن
الـسـقـوط فـيه
ســـــــقــــــوطــــــاً

مدوياً.
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يس الضوى

كن تالتة واربعة. مرة واتن و
ــا قــدمه الــطــوخى أول ظــهــور «بــكــره» ده كــان 
ومن يـومـهـا حـقق الـنص مـخـرجـًا فى اجلــامـعـة 
صـيـًتا وذيـوًعـا بـ فـرق الـهـواة واخملـرجـ اللى
بـيـتـعـاملـوا مـعـاهم فى شـتى مـسـارح الـقـطـاعات
عـنـيـة بـنـشاط ـؤسـسـات ا الـعـامـة والشـركـات وا
ـسرح ومـراكـز الـشـبـاب  وأهم الـقـطـاعات دى ا
مـــواقع الــثــقــافـــة «الالجــمــاهـــيــريــة» ومن خالل
سرحـية كتير تسـابقات ومهـرجانات هذه الـفرق ا
من عـروض «بـكره» حـصلت عـلى جـوائز ومـراكز

متقدمة فى األقاليم والعاصمة.
فى شكل كاريكاتورى ساخر « ح نتكلم إذا كانت
هـذه الـسـخـريـة الذعـة وال أل?» عـمل الـطـوخى 12
بـتعـرى وتشاور لـوحة مـشاهـد سريعـة ورشيـقة 
شاكل والظروف احملبطة وتعلق على مانشيـتات ا
ثبطـة آلمال وطموحات شـباب مصر احملروسة وا
من الفـقرا والد الفقـرا اللى مالـهمش ال ضهر وال

واسطة وال عندهم استعداد يـ............
وده من خالل الـشـاب اجلامـعى « تـامر» وزمـيـلته
وبـنت حــتــته «رشــا» االتـنــ فــقـرا والد فــقـرا ..
بيتنـيلوا يحبـوا بعض وبتقابـلهم فى اجلامعة وما
بـعـدها كـل إفرازات االحـتـيـاج والـفـسـاد وتـفسخ

اجملتمع واالستغالل... إلخ.
ومـة واستمرار تناول كان الطوخى بـيتكلم عن د
الـنص ده عبـر السـنوات الـلى فاتت; كـإشارة إلى
شـكالت هى هى من خمسـتاشر أن احملبـطات وا
ـكن تـكـون عـنـاوين ســنـة بـاتـفق مـعـاه جـزئــيـا;
ا حـجـمـهـا وحجم تـأثـيـرهـا على ـشاكل هـى إ ا
ـشكـلـة عـايز الـناس أضـخم بـكـتـير من عـنـوان ا
ـا يبـقى فى مـشـهد من أقول بـاخـتـصار شـديـد 
عــرض «بـكــره» بــيــسـخــر من االنــتــخــابـات ومن
ـــرشـــحـــ والـــهـــتــاف لـــهـم بــنـــفـس الــشـــكل ا
الـكـاريـكـاتـورى والـلى عـمـلـتـه الـسـيـنـمـا واإلذاعة

ـونـولـوجات سـرح وفى األزجـال الـسـاخـرة وا وا
كن يبقى الغـنائيـة الهازئـة وكله هل ده دلوقتـى 
« الذع» ?! كــــذلك األمــــر فى الــــتـــعــــرض حلـــال
وجتار العـمالة ـستشـفيـات واللى حاصل فـيهـا  ا
ـصرى فى خارج أرضه  خارج مـصر وإهـانة ا
وشــراء الـفــلــوس لــكل شـىء حــتى الــشــهـادات
ـية وحتكم احملـسوبيات راكـز العلـمية واألكاد وا
فى مــســتــقــبل الــنــاس والــبــلــد  إلـى آخــر هـذه
ـنـاشـيتـات هل نـفس قـدر الـسـخـريـة الـلى كان ا
كن يبقى الذع الذع ومؤثر من خمستاشر سنة 
دلـــوقت?!  أنــا شـــايف إن الـــنص مـــحـــتــاج من
اخملرج وفريق العمل إنهم يتـعاملوا معاه باعتباره
مــادة درامـيــة خــام مــحــطــوطـة فـى قـوام رشــيق
وإيـقــاع حـار وهــو ه ا بــالـضــبط الــلى بـيــجـذب
ـضـمـون  اخملـرجـ والـهـواة لــلـنص أكـتـر من ا
واللى بيحاول النص تعريته أنا واثق إن الطوخى
عـارف ده أكـتـر مـنى  وألنه مـخرج كـمـان فـكانت
ـشاهد وتكنيك تـتابعها لكن الكتابـة رايحة لبناء ا
الـنص محتـاج لصـور أخرى تـفضح فى الـصميم
وتـضــحــكـنــا بــجـد فى زمن شــحت فــيه الــنـكت
ــبـاشـرة مش ــبـاشـرة دى ألن ا ـكن بــنـفس ا و
ــكن تــبـقـى أنـقح ــا  عــيب عــلى طــول اخلط  إ

وأسخن.
كان اإلسـكـندرانـية: مـجمـوعـة شبـاب إيه ..إوعى!
مـتع هو حـماسهم احلـقيقى جـدا فى عرضـهم وا
اجلامـعى اللى بقالـنا كتيـر ما بنشـوفهوش وكان
واضح إنهم حاب اخملرج والليدر بتاعهم «محمد
مرسى»  وألنى حبيت هذه الطـاقة اجلماعية اللى
ثلة  عايز أهمس بكل ثًال و بذلها حوالى 18 

حب لهم وخملرجهم وأقول:
ـسرح كلمة» لكن الكلمة تعظيم سالم للى قالوا «ا
ـسـرح  ويـديـهـا عـشرة دى إيه? حـد يقف عـلى ا
ـّنقى على خمستـاشر نكتة ويبقى كيلو كالم من ا

مـحـمــود الـطـوخى مــصـرى مـوهـوب
أسـمـر حـبُّـوب ومـجـنـون فن شـايل قـد
نص قـرن ملـيـان جتـارب مفـعـمـة بالـهـموم
والشقاء والصياعة واألسفار ومشاعر الغربة
فى الـــداخل قـــبل اخلــارج كـــتب - وإن كــان

سرح واحلياة. قليالً- للفيديو والسينما وا
ا بـاشـوف الطـوخى وآخـر مرة بـابـقى سـعيـد 
نـاسـبة الـعرض شـفـته كان فـى مسـرح الـسالم 
ـسرحى الـلى بنتـكلم عـنه وكان ساعـتهـا أسعد ا
مــــنى وفــــرحــــان مش ; جملـــرد إنـه له نص وح
يـتـعـرض ولـكن عـشـان الـلى ح يـتـعـرض هو
وكمان النص اللى بيعشـقه وبيحبه « بكره» 
عشان اللى بيقدموه مش جنوم شباك وال
أقــــمـــــار بــــاب  دول شــــلـــــة شــــبــــاب
إسـكـندرانى من والد عـلى بـنـات هواة
وحـبيـبـة مسـرح  وده كـان فى إطار
هرجان الـقومى للمسرح عروض ا

فى دورته الثانية.
آه صـحـيح .. الـطـوخـى يـومـها
كــان ســعـيــد بــرضه عــشـان
شـافنى طـبـعًا. بـكره : نص
مــسـرحى كـتــبه الـطـوخى
من يـيـجـى خـمـسـتـاشر
سـنـة واحلـقـيـقة إنه
- زى مــجـــمــوعــة
لــــــة من يــــــ لــــــ قــــــ
الــــنــــصـــوص -
طـوال الـسـنـ
ــــــــدة دى وا
بـــيــــتـــقـــدم
الـنص ده
ويتعرض
كل سـنة

«بُكره» بقى امبارح  محتاج شغل جديد
 غمضت عينى فى العرض وما حصلش حاجة 

سرح  ا
صورة 
يا جماعة !

ده الكالم?!
ــسـرح كـلــمـته مــرتـبـطــة بـالــصـورة الـكــلـمـة ا
ـصـورة «بفـتح الـشـدة عـلى الواو ـصـوَّرة وا ا
ـعــنى إنـنــا بــنـروح نــتـفــرج عـلى وكــسـرهــا» 
مسرح مش بنسمع مسرح  وبصراحة شديدة
أنــا لــو كــنت دورت الــكــرسى واديـت ضــهـرى
للـعرض وسمـعت مادته الـصوتيـة أل.. صحيح
الــكـراسى فى مــسـرح الــسالم ثـابــتـة وصـعب
تتحرك! يـبقى نقول لو غمـضت عينى واكتفيت
بـسـمـاع صوتـيـات الـعـرض من حـوار ومـكـلـمة
ونــكت مع أغــانى الــشــيخ إمــام والــتــوزيــعـات
اجلديـدة  والـلى كانـت فى كتـيـر منـهـا جمـيـلة
ـكن كـنت ح لــلـفـنــان « هـادى عـبــد الـعـزيــز» 
أشوف صور مسرحية أغنى من اللى كان على
سرح بـبساطـة ما كانش فى شىء - مش ح ا
أقـول مـدهش - مــا كـانش فى شـىء جـمـيل أو
الفـت يعـنى لو اتـسـابت اخلشـبة عـاريـة تمـاما
كـان ح يـبـقى أغـنى فى اخلـيـال وكـمـان كـانت
تـشكـيالت الـشـباب وجـيـسـتاتـهم فى كـتـير من
رات مـجـانـية وبال مـبـرر حـقيـقى وكـمـان ما ا
كـــانش الـــفــــصل والـــتـــداخـل فى االنـــتـــحـــال
والتشخيص واخلروج منه متقن وال معفوق يا

سرح صورة. جماعة ا
شخصـاتية:  باكرر حتيـاتى للوالد والبنات دول ا
وبـاشـكـرهم عـلى اجلـهـد ده وكـان فـيـهم مـواهب
تمثـيلية حـقيقية قـوى زى محمد عـبد الكر اللى
ـرشح كـان بـيـعـمل عـضـو مجـلس الـشـعب  أو ا
«دبـور»  ورشاد عـبد الـعزيز كـان عامل أكـتر من
حـاجـة منـها «الـعـربى أو اخللـيـجى»  منى أحـمد

مرضة» . عملت حاجات كتيرة منها «ا

ــهــرجـان ــاضـى فـعــالــيــات الــدورة الــســادســة  بــدأت مــسـاء الــســبت ا   <
ديـنة اإلسـكنـدرية وتـستـمر عـروض دورته احلالـية حتى 27 "إسـكنـدراما" 
ـهرجـان خصـصوا هـذه الدورة لـفن "احلكى أكـتوبـر اجلارى... مـسئـولو ا
ـهـرجـان عـلى الـعروض ـرة األولى الـتى يـشـتـرط فـيـهـا ا والبـوح" وهى ا

شاركة فى فعالياته تقد أعمال من هذا النوع.. سرحية ا ا

مـثل الـطـريــقـة الـفـاسـدة الـتى تــدار بـهـا عـمـلـيـة
سـرح وعليه سـرحى خلشبـة ا صعود الـنص ا
أيضا أن يتحلى بالـصبر فى أن يكتب ويضع ما
يكـتـبه فى درج مـكتـبه كـما فـعل من قـبل تـوفيق
احلكيم عندما كتب مثال «أهل الكهف» عام 1932
ووضعـها فى درج مـكتـبه ليـخرجهـا نبـيل األلفى
فى السـتيـنيـات فى أول تنـفيـذ لهـا وال أعرف إن
ـسرح اآلن لم كان هـناك تـنـفيـذ لـها من قـبـله فا

غرية فى الكتابة.. يعد من األشكال ا
* مــا الــذى يـشــغل فـاروق عــبـد الــقـادر

اآلن..?
كـتب أمامك.. هذا هو ما - كل ما تراه على ا

يشغلنى اآلن..
ـوجـودة فـوق * ولـكـن كل هـذه الـكـتب ا
مكتـبك كلـها فى النـقد األدبى والـقصة
والـرواية والـشـعر والـسيـاسـة وليس

بينها أية كتب مسرحية..?
- هذه الكـتب هى اهتمـاماتى اآلنيـة وأنا لست
شاهدة سـرح اآلن وعندما أذهـب  مشغـوًال با
ــا يــكـــون ذلك ألســبــاب عــرض مــســـرحى ر
ا تتعلق مـثالً باألصدقاء وهنا أقول أخرى ر
شـاهـدة عـرضه إننى لكل مـسـرحى يـدعـونى 
تعة الفنية شريطة أن أتنازل عن كل حقى فى ا
ـــســـرحى كـــمــا دخـــلت أخـــرج من عـــرضه ا
وقليلون من يستطيعون تقد هذا العرض لى.
ــكـنــنـا إذن أن نــقـول - وطــبـقـا * هل 
لـهــذه الـنــظـرة - إن مـا يــقـدم اآلن عـلى
ـا يسـميه بيـتر بروك مسارحـنا وطـبقاً 

يت»..? سرح ا «ا
- غالباً هذا هو ما يـحدث لكن ال تأخذ حكمى
هذا حكمًا قاطعًا بسـبب عدم متابعتى للمسرح
اآلن وال أستـطـيع أيـضاً أن أجـزم بـذلك; حتى

تابعة. ال يخرج لى أحد ويتهمنى بعدم ا
سرح أعمدة كتاب ا

سرح * من الـذى تعـتبرهم أعـمدة كتـاب ا
فى مــصـر وعـلى الــذى يـتـصــدى لـلـعـمل
ر إليه من خالل أعمالهم..? سرحى أن  ا
ـفـترض أن ـرور ولكن من ا ـعـنى ا - ليس 
يــكـون قــد اطــلع عــلــيــهم من هــؤالء نــعــمـان
عاشور بداللته الـتاريخية وألـفريد فرج ولوال
أنـنى ال أحـب اسـتــخـدام «أفــعل الــتـفــضـيل»
لكـنت اسـتخـدمـتـها هـنـا فألـفـريد يـعى جـيداً
ـسـرحـيـة الـتـراث الـعـربى وشـروط الــكـتـابـة ا
مـعـرفـة جــيـدة وأيـضـاً ال أسـتــطـيع أن أنـكـر
سـرح العربى مـحمود سعد الـله ونوس فى ا
دياب ميخائيل رومان وأيضاً رشاد رشدى
بــالــرغـم من اخــتالفـى مــعه وهـــنــاك أيــضــا

كن إنكار أهميتهم.. آخرون ال 
ـسرح بـعد * هل اختـلفـت النـظرة إلى ا
نكسة 1967 وإذا كانت قـد اختلفت.. هل
أفـرز هـذا االنـكــسـار كـتـابــاً يـحـاكـمـون
الـواقـع كـما هـو احلـال لـدى سـعـد الـله
ونوس مـثالً والذى حتولت كـتاباته من
.. الـرؤى التجريـدية العـبثية اخلـيالية

إلى كتابة مسرحية حتاكم الواقع..?
- نعـم اختـلـفت الـنـظـرة بـعد 1967 وأفرز ذلك
كتابة مغـايرة لدى بعض الكـتاب ويوجد مثالً
ســـعــد الـــدين وهـــبـــة وذلك كـــمــا حـــدث فى

سامير» مثالً.. مسرحيته «ا
سرح للناس..? * أخيراً .. كيف نصل با
- إذا كــان خـــارجــاً مـــنـــهم البــد وأن يـــعــود
فـيـنـعـكس عـلـيـهم لـكن هـذا غـيـر حـادث اآلن

ا جتاوزت الفرد - كما يقرر علم النفس - وإ
ذلك عندى إلى االهتمام باجملتمع.

* بــشــكل مــبــاشــر.. هـل كـنـت مــوظــفـاً
حكومياً فى يوم من األيام..?

- نـعـم كـنت وذلـك لـفــتــرتـ قــصــيـتــ جـداً
أولـهمـا كـانت فى الـهـيـئـة العـامـة لـلـكـتاب مع
صالح عـبـد الـصـبـور وعبـد الـقـادر الـقط فى

سرح».. «مجلة ا
* أكان ذلك تعيينا..?

كافأة شاملـة ولكن كان تعيينى - ال.. كان 
بعـد ذلك فى جـريـدة «األهرام» وهـذه مـرحـلة
تالـيـة وكان عن طـريق لـطـفى اخلولى عـنـدما
قـام بـتـعـيـ كل مــحـررى «الـطـلـيـعـة»; وكـنت
واحدا منهم وكنت من 1972 - 1977 مسئوالً
لحق األدبى جملـلة الطـليعة حـتى توقفت عن ا

فى هذا التاريخ..
*  ومــا مــصــيـر عــمــلـك فى صــحــيــفـة

«األهرام» اآلن..?
- ال أعرف عنه أى شىء.

* لــــكـــنك اســـتــــلـــمت الـــعــــمل وقـــمت
مارسته حتى مارس 1977 وقت إغالق

«الطليعة»..
ـجــلـة - نـعـم فـأنــا كـنـت مـحــرراً مـســئــوال 
«الطـلـيعـة» ومكـتـبى كان فـى الدور الـسادس

بنى «األهرام».
* وهل مازال موجوداً حتى اآلن..?

- ال أعــرف بــالـطــبـع فـأنــا فـى مـارس 1977
عــنـــدمـــا أوقف يــوسـف الــســـبــاعـى مــجـــلــة
«الـطـلــيـعـة» اسـتــجـابـة ألوامــر الـرئـيس أنـور
ـبـنى مـكـيف الـسـادات أدرت ظـهـرى لـهــذا ا

الهواء وانطلقت فى شوارع القاهرة..
* انــقـطـعت عن الــراتب الـشـهـرى وعن
الـــــــعـــــــمـل وعـن أى دور داخـل هــــــذه

ؤسسة منذ مارس 1977..? ا
- انـقـطـعت عن كل شـىء يـخص هـذه اجلـزئـيـة
ً حــتى قـابــلت لــطـفى اخلــولى ذات مـرة تـمــامـا
بشكل عابر أمام «التـجمع» وقال لى: ماذا فعلت
بقـرار تعـيـينك فى األهـرام..? فـقلت له: ال شىء
ثم طـلب مـنى أن يـتــوسط لى فى األمـر إلعـادتى
مرة أخـرى فـرفـضت وقـلت له: هل يـرضيك أن
أعود ألجد رئيس حتريرى أو رئيسى «فالن» أو

«عالن» إن هذا ال يرضينى.
* هـل تـتـقــاضى أيـة مــرتـبـات شــهـريـة

منتظمة..?
- كنت أتقاضى 75 جنـيهـاً شهريـاً من مـجلة
«الـطــلـيـعــة» وكـان مـبــلـغــاً جـيـداً وقــتـهـا فى
الـسـبـعـيـنـيـات ولـكـنـنى اآلن ال أتـقـاضى أيـة
مرتـبـات شهـرية مـن أى مكـان وتسـتـطيع أن

تكتب هذا على لسانى.
* تعيش فقط من عائد الكتابة..?

- أعــيش حــرفـيــاً من الــكــتــابـة والــتــرجــمـة
والــتــرجــمــة حتـديــداً تــلــعب دوراً جــيــداً فى
نـقـذ من الـضالل حـيـاتى فـهى كـمـا أقـول ا
ـنــقـذ من اإلفالس. فــعـنــدمـا أتــرجم كــتـابـا ا
وأتقاضى أجراً لذلك عدة آالف فـإنها تنفعنى

لفترة من الزمن..
* ومنـذ مارس 1977 لم يـستـهوك الـعمل

الوظيفى مرة أخرى..?
- إغالق «الطـلـيعـة» بـالـطريـقـة التى تـمت بـها
استـفـزنى وجـعـلـنى أخـرج من مـبـنى األهرام
بــــإرادتى ولم أعــــد إلــــيه مــــرة أخــــرى وكل
أصـدقـائى يــعـلـمــون هـذه الـوقـائـع وأحـيـانـاً
يسألوننى عن مصـير تعيينى فى «األهرام»..
وأقول لهم ال أعـلم عنه شـيئاً ولـكننى اآلن لم

أعد أريد من األهرام شيئاً.
 جائزة يوسف السباعى

* ألم تـقم «األهرام» - كـجهـة حكـومية -
ــراســـلـــتـك والــســـؤال عـن تــغـــيـــبك

الفجائى..?
- من يهتم بذلك وبالتأكيد هم قاموا بإقالتى
وأنـا من األصل لم أهــتم بـذلك وأتــذكـر هـنـا
واقعـة طـلب يـوسف السـبـاعى لى لـكى يرانى
«يتـفرّج عـلىّ» وقال لى «إنت بـقى فاروق عـبد
الــقــادر..?» فـقــلـت له نــعم.. أيــوه يــا أســتـاذ
يوسف إنت كنت متـصورنى إيه..?» فقال لى:
«كنت متـصورك أكـبر من كـده» فقلت له: «فى
السن يـعنى تـقصـد?» فقـال لى: طبـعاً أقـصد
ـوضوع الذى ا كان ذلـك بسبب ا العمـر.. ر
كتبته عنه وكان ذلك قبل أن يأتى إلى األهرام
ـقـال االفـتـتـاحـى لـلـمـلـحق مـبـاشـرة وكــان ا

كل خالفاتى
 مع اآلخرين
خالفات فكرية
وليست سياسية 

تـقدمـت فيـهـا إلـيـهـا وكـان ذلك مـنـاصـفة مع د.
ـنى الــعـيـد الـلــبـنـانــيـة فى الـنــقـد األدبى وقـد
أغرانـى أيضـا بـالـتـقدم لـهـا من حـصـلوا عـلـيـها
قبلى وهم: عبد الرحمن منيف سعد الله ونوس
ألفـريد فـرج وقلت فى نـفسى إنه إذا كـانت هذه
اجلائـزة غيـر مزعـجـة لهـؤالء فال يجب أيـضاً أن
كننى أن أقول تكون مزعجة بالنـسبة لى وهنا 
إنه لـيس لدى طـمـوح فى احلـصـول عـلى جـائزة
من أى نـوع «هـو انـا ها أبـقـى رافض ومـرفوض
عنى أننى ال أريد تقديرية أو ويدّونى اجلايزة» 
غـيـرهــا فى ظل وجـود هـؤالء.. وألن هــذا مـعـنـاه
الــرضـــا الـــرســمى ولـــيس لـــدى هــذا الـــرضــا

الرسمى.. أال تعرف أين أجده..?
* قــلت فى كــتــابــاتك إنك تــخـشـى عـلى
سـرحى أبو الـعال السالمونى الـكاتب ا
صرى وأن الكاتب سـرح ا من تدهور ا
يسرى اجلـندى قد أخذه التـليفزيون من
ـسـرح غـير ـسـرح وأنه لم يـكـتب فى ا ا
«الـــيــهـــودى الـــتــائه» أو أنـــهـــا أفــضل

أعماله..
- وهــــذا هــــو مــــا حــــدث فــــأين أبــــو الــــعال
السالمـونى..? وأين يسـرى اجلنـدى..? إنهـما

اآلن فى الكتابة للتليفزيون..
ــسـرح ولــكن مـازال لــهــمــا عـطــاء فى ا

خاصة أبو العال السالمونى..?
- نعم ولكن مـا كتبـته عنـهما هـو الشىء الذى

يفعالنه اآلن.
* ولــكـــنك كــنت تـــراهن عــلــيـــهــمــا فى

كتاباتك..?
- نعم  فأنا أعرفـهما من أوائل أعمالـهما فأنا
أتذكر يـسرى اجلـندى مـنذ أن كـان مدرساً فى
دمـيـاط وعــنـدمـا كــتب مـســرحـيـته «الــيـهـودى
سرح وأنا التائه» جاء لى بـها وأنا فى مجـلة ا
من أوائل الـنــاس الــذين قـرأوهــا وأنـا أول من
كـتب عـنـهـمـا عـلى وجه الـقـطع فى مـجـلـة «روز
ـا كان ذلـك حتت عـنـوان «أقدام الـيوسـف» ر

سرح لكنها ال جتيد اجلرى». تعشق ا
* رهـانـك عـلـيـهـمـا.. هل مـازال .. أم أنك

خسرته اآلن..?
- أعتقد أننى خسرته..

* إذن مـن الــــذى تــــراهـن عــــلــــيه اآلن..
?.. ثل مخرج ؤلف 

ـا تـكــون مـتـابــعـتى اآلن نــاقـصـة لـذا ال - ر
غامرة بأية أسماء.. أستطيع ا

اذا تفـسر عدم وجود نهـضة كتابية  *
ـثل ـكن احلـديث عـنـهـا  ـسـرح  فـى ا

قوة حديثنا عن نهضة الستينيات..?
- االنــهـــيـــار الــعـــام الــشـــامل وخـــاصــة فى

سرح. ا
* هل تــريـد أن تــقــول إن الــظـروف اآلن
غــيــر مــهـيــأة لــوجــود كــاتب مــسـرحى

متميز..?
- أعـتقـد أن عـلـيه أن يـتـحـدى أشـيـاء كـثـيرة من

األدبى جملــلــة «الـطــلــيــعــة» بـعــنــوان «الــوزيـر
واجلـائـزة» وكـان ذلك عـنـدمـا قـبل الـسـبـاعى
جـائـزة الـدولــة الـتـقـديـريــة وقـمت فى مـقـالى
«بفـتح الـنـار علـيه»; ألنه كـان يـجب أن يرفض
ــرشـحـ ألنه مـجـرد ذكــر اسـمه فـى قـوائم ا

سئول. الوزير ا
* هل نــال اجلــائـزة وقت أن كــان وزيـراً

للثقافة..?
- نعم.. أخذها وهو فى الوزارة ثم تنازل عن

ادية.. قيمتها ا
* اعـتـراضـك إذن عـلى أنه أخـذهـا وهـو

وزير أم ألنه ال يستحقها..?
ن أخـذوها ـقـارنـة  - ال يسـتـحـقـهـا.. أما بـا

بعد ذلك فهو يستحقها..
ن أخذوها حتى اآلن..?  *

- حتى اآلن وبعد اآلن..
جائزة سلطان العويس

ـثـقف.. * فـكـرة اجلـوائـز فـى صـنـاعـة ا
كيف تراها?

- أنا لم أحصل فى حيـاتى سوى على جائزة
واحدة هى جائـزة سلطـان العويس عام 1993
نظور مختلف فصاحبها وهى جائزة أراها 
هو ثرى خليجى من قبل ظهور النفط فهو من
نـطـقـة وقـد خصص كبـار جتـار الـلـؤلؤ فـى ا
مبـلغـاً من ثروته لـكى يـكون الـعائـد منه عـبارة
عن جـوائـز وأغـرانى بـالـتـقـدم لـهـذه اجلـائزة
أحد شـروطـهـا الـتى تـقـول «إن من حق الـفرد

أن يتقدم لها بنفسه».
* هـــذه هى اجلــائـــزة الــوحــيـــدة الــتى

تقدمت لها وحصلت عليها..?
- ال .. هنـاك جائـزة أخرى تـقدمت لـها بـعد ذلك
بفترة وكانت نـتيجتها أنـنى دخلت فى معركة مع
جابر عصفـور وكانت هذه اجلائـزة فى الترجمة
دة سنة مثالً فى وكانت عبارة عن منحة لإلقامة 
إيطاليا وكان اإلعـالن عنها قد  من قبل وزارة
تـرجم «النـقطة الثـقافـة وتقـدمت إليـها بـكتابـى ا
ـتـحـولـة» لـبـيـتــر بـروك ولـكـنـهم أعـطـوهـا ألحـد ا
ية ال أتـذكر اسمه وقتها كتبت مترجمى األكاد
مـقــاًال فى مـجــلـة «روز الـيــوسف» بـعــنـوان «عم
عصفـور وجلانه وجـوائزه» وقام عـصفـور بالرد
ـا اجلائـزة الـوحيـدة التى على وانـتهـى األمر إ
تقدمت لـها وحتى عام 1993 هى جائـزة العويس
وأخـذتــهـا عن مــجــمل األعـمــال أنـا اآلن لى 15
كتابًا وكـان لى وقتها سبـعة كتب فى عام 1993
هل تصدقنى لو قلت لك إنهم فى جائزة العويس
كانـوا يريدون خـمس نسـخ من كل كتـاب كشرط
للـتقـدم ولكى أحـصل على هـذه النـسخ اخلمس
كـان البـد لى أن أقـوم بـتـصـويـر بـعـضـهـا ولـقد
كـلــفـنـى األمـر كــله وقــتـهــا حـوالى (300 جـنـيه)
ثالثـمائـة جـنـيه.. هل تـصـدقـنى لـو قلت لـك إننى
اقـتـرضـتــهم..? فـلم يـكن حتت يــدى وقـتـهـا هـذا
ــبــلغ وحــصــلـت عــلى اجلــائــزة من أول مــرة ا
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الطاغية
حتـتفى األوسـاط األدبية فى بـريطانـيا هذه األيـام بذكرى مـولد الـكاتب اإلجنلـيزى «جيـفرى تريس»;
الـذى رفع اسم بـريـطـانـيــا عـالـيـاً فى مـجـال الـكـتـابـة لألطـفـال الـتى وهب لـهـا نـفـسه قـرابـة الـثالثـة

والست عاماً من حياته اإلبداعية وحتديداً منذ عام 1934 حتى عام 1997.
ولـد تـريس فى مـقاطـعـة نـوتـنـجهـام فى احلـادى عـشـر من أغـسـطس عام 1898 وتـوفى فى الـسابع
والـعـشرين من يـنـايـر عام 1997 كـانت أسـرته تـعمل فـى مجـال الـتـجـارة ولـكنه قـرّر مـنـذ طـفـولته
البـاكرة أن يتـخذ لـنفسه طـريقـاً آخر ال سيـما عنـدما اكـتشف ميـوله األدبيـة إذ اجتذبـه الكتـاب منذ
ـارس ويـكـتـسب اخلـبـرات فى سـنى عـمـره األولى فـكـتب مـراحل الـدراسـة األولـيـة فـراح يـجـرّب و
سـرحية أيـضاً التى استـهوته على وجه اخلـصوص فنجح فى مـضمارها القـصة والقـصيدة بل وا
نـزلـة نقـطة االنـطالق لرحـلـة طويـلة من الـكتـابة ـدرسى واحـداً من عروضه كـان  ـسرح ا لـيشـهد ا

سرحية. ا
وتـوافقاً مع حب «تـريس» لعالم األدب عـموماً وأدب الـطفل على وجه اخلـصوص فقـد هجر جـامعة
«أكـسـفـورد» الـتى قـدمت لـه مـنـحـة دراسـيـة لـيـهب نـفـسه تـمـامـا لـرحـلـة اإلبـداع بـعـيـداً عن األجـواء
ا أعطاه الفرصة كاملة للكتـابة فجاء إنتاجه غزيراً بدرجة غير مسبوقة إذ نشر أكثر ية  األكاد
سـرحية من مائة وعـشرة كـتب ما ب اجملـموعـة القصـصية والـرواية الـتاريخـية والـدراسة بل وا
ية ولـعل السبب اجلوهرى فى تمت ترجـمتها جمـيعاً حسب اعتـقادى إلى حوالى عشرين لـغة عا
ا جتاوز ذلك جـغرافيا ذلك هو أن الـكاتب لم يحـصر نفسه فى دائـرة حدود اجلزر الـبريطانـية وإ
بـل وتاريخـياً أيضـاً فراح يكـتب عن بالد اليونـان وعن فرنـسا وروسيـا البلـشفيـة وامتدت كـتاباته

لتطول حدود الص فى أقصى القارة اآلسيوية.
غير أن اهـتمـام تريس األول تمـثل فى الكـتابة لإلذاعـة والتـليفـزيون; حـيث أغدق علـيهـما بوابل من

ـسرحـيات الـتاريـخـية الـتى كـانت تعـنى بعـالم الـطفل مـثل «بـعد الـعاصـفة» ا
(1938) التـى حازت على جـائزة أفضل مـسرحـيات الفـصل الواحد و«الـتن
الـذى كان مـختـلفـاً ومسـرحيـات أخرى (1938) و«ظل إسـبانـيا ومـسرحـيات
أخرى» (1941) وكـلها مـسرحيـات تكـشف دوماً عن حـالة من الصـراع الدائر
دوماً ب بنى البشر وقـتما وأينما كانوا وإن كـان صراعاً غير مأساوى كما
ـسرحية الـتى تنفرد جريـدة «مسرحنـا» بنشرها اآلن; وهى يتجـلى عبر هذه ا
مسـرحيـة «الطـاغيـة» التى أخـذها تـريس عن عمل صـينى قـد وأطلق عـليـها
ـثـابـة العـمـيل لـلـطـبـقة ـوظف الـصـيـنى الكـبـيـر» وكـان  عنـوانـاً داالً وهـو «ا
ـة حيث راح يـجمع الضـرائب عنـوة من الفالح اإلقـطاعيـة فى الصـ القد
الفقراء مستخدماً سطوته وبطشه جتاه هؤالء البؤساء. غير أن تريس يجعل
ذلك الصـراع صـراعاً بـ األجـيال ولـيس صـراع طبـقـات  فى إطار كـومـيدى
ألنه قصـد منذ البـداية أن ينتـصر جيل الصـغار ال الكبـار; وإال حتوّل الصراع
إلى صراع مـأسـاوى; كمـا هـو احلال فى «رومـيـو وجولـيت» مـثالً وبـانتـصار
تسـلطـ وهذا - فى تقـديرى - ما الـصغـار ينتـصر الفـقراء عـلى اجلبابـرة ا
ـسـرحيـة التى كـتـبهـا - كغـيـرها - وعـينه كان يـقـصده تـريس من وراء هذه ا

على مجتمع الصغار بأحالمهم وطموحاتهم ورؤاهم لغد أكثر إشراقاً.
ـشـهد األول ـسـرحـيـة فى مشـهـدين يـنـتـصر الـطـاغـيـة مـرحلـيـا فى ا وتـقع ا

ـته النكـراء جتاه الدهاء عركة ويـعلن عن هز شـهد الثـانى ويخسـر ا ولـكنه سريـعاً ما يـنهزم فى ا
تغطرس الطغاة. ا كان أعمق ذكاءً من جيل الكبار ا الطفولى الذى أثبت أن الطفل ر

عن مسرحية
وظف الصينى «ا
الكبير»

جيفرى تريس
تأليف:  

جيفرى تريسجيفرى تريسجيفرى تريسجيفرى تريسجيفرى تريس

الطاغيةالطاغيةالطاغيةالطاغيةالطاغية
< ترجمة وتمصير:

د. جمال عبد الناصر

دى احليطان عاليه خالص
وعليها ألف حارس.

يا ناس قولولى لـ إمتى حاصبر
والصبر علقم ما يقدر

دى احليطان عاليه خالص
وعليها ألف حارس.

يا ناس قولولى اهه جه نصيبى
كيف اقدر اهرب أنا وحبيبى
دى احليطان عاليه خالص

وعليها ألف حارس.
(جتلـس حسـنيـة مع نـهايـة األغنـية

منكَّسة الرأس)
حسنية : ياما حاولت كتير اهرب وما قدرتش!
حــسـونـة : أيـوه.. لــكن مـاحــاولــتـيش تــمـرى من

البوابات!
حسنية : البوابات? وم كان حيسمحلى بكده?

حسونة : أنا باسمح لك دلوقتى.
حسنية : أنت أكيد السفر هرش نافوخك.

حسونة : مش مصدَّقانى ?
حـسـنـيـة : أصـدقك ازاى? ده الـســلـطـان حـاطط
عَـسْـكَــر كـتـيــر عـنـد كل بــوابـة ومـحـدش

يقدر يفلت منهم?!
حسونة : سيبى احلكاية دى عـلىّ. خدى العباية
دى والالسـه. روحى ورا الــــســـــاتــــر ده

والبسيهم. وامسكى الناى ده.
حسنية : عايزنى اتخفى زى العازف?

حسونة : بالظبط كده !
حسـنية : طب. وإيه الفـايدة? صـحـيح أنا لىّ فى
الفن (بدالل) بس فـ هـز الوسـط والدلع.

(تهز وسطها).
حسونة : إلعب يا لولو.. (مصفقا)

حسنية : بس ما اعرفش اعزف.
حــســونـة : ومــ قــالك إن انــا عــايــزك تــلــعــبى
بالـنـاى? حـطـيه بس ف بـقك. ده كل الـلى

مطلوب منك.
(تخـتـفى حـسـنـيـة خـلف الـبـارافان.
يجثو حسونة أمام كرسى السلطان

ويدق شيئا)
حسنية : (وهى تتطـلع من خلف البارافان)
إيه اخلــبط ده? إنت بــتــدق إيه عــنــدك يــا

حسونة?!
حــســونــة : أبــدا مـــفـــيش. أنــا بـس بــثـــبت خف
ــا تـدخل الـســلــطـان ف األرض عــشــان 

رجليه فيه مايقدرش يتحرك.
حسنية : (وهى تعود بعد التخفى) بس انت

كده حتبوَّظ اخلف وتكشفنا.
حسونة : جمّدى قبلك أمّال.

(صخب من بعيد وقرع اجلرس)
حـسـنـيـة : طب بـســرعــة أحـسن ده بــاين عــلـيه

جاى. (قرع آخر).
حـسـونـة : (بـلـهـجـة مـحذرة) ودلـوقـتى ركـزى
مـعـايــا. حـيـيـجـى الـسـلـطــان ويـطـلب انك
ـا حـيــسـمع األصـوات تـعـزفى. اعــزفى 
النشاز اللى حتـعمليهـا حيطردك. تمشى
ا تـطلعى بـره استنـينى عند على طول و
البـوابة الـبرونـزية. حـسنـية.. مـاتخـافيش

سك بكتفيها). (وهو 
حسنية : (باستكانة) حاضر.

حسونة : ال إله إال الله!
حسنية : محمد رسول الله!

(يـخـتـفى حـسونـة خـلف الـبـارافان
وجتـلس حسـنـيـة عـلى األرض أمام

كرسى السلطان)
(يدخل خادم)

اخلادم : مواليا السلطان نهمان ! (يخرج)
(يــدخل جــنـــديــان ويــقــفــان قــبــالــة
ر بعضهما حتـية للسلطان الذى 
شى بـينهـما. يخـرجان. السـلطان 
بـــزهــو. وإن ظـــهــرت عـــلـــيه مالمح

اإلعياء ويتبعه زهقان وطهقان)
تخفية) الواد زهقان : (مشيرا إلى حسنية ا
الصـايع اللى كـان بيـضرب ع الـناى أهه

يا موالى!
حسنية : (مقلدة صوت الرجال) عبدك الفقير

«على دربكَّة» يا موالى (تنحنى).
الـسلـطـان نـهـمان: بـتـقـول هتـنـام ع الـدكـة? من

أولها حنسلبط!
طهـقان : (جانـباً) يادى الـنيـلة! ده بـيقـولك على
اســمه. يــا مــوالى ده اســـمه «عــلى أسى

تُكَّه».
زهقان : دربكة يا طهقان? انت جرى لك إيه?!

طهقان : أعمل له إيه يا زهقان ده طهقنى فى عيشتى.

حسونة : إلعب براحتك يا لولو!
الـسلـطـان نـهـمان: ودلـوقـتى. مـا دام الـبـلوه ده

راح حلاله..
حـــســـونـــة : أيــــوه راح حلــــاله.. احلــــمــــد لــــله

(للجمهور) ربنا كبير!
السلطان نهمان: متروّشى اجلو بقه شوية.

حسونة : (بدلع) من عنيَّه!
السلطان نهمان: أل.. من وسطك.

حسونة : حرقصلك رقصة جديدة!
السلطان نهمان: جديدة?!

حسونة : وحغنى غنوة سعيدة.
السلطان نهمان: سعيدة!

حسونة : بس انت يا روحى تطبّل.
السلطان نهمان: أطبّل.

حسونة : وتدندن بالتنهيدة!
(يشـرع حـسونـة فى الـوثوب بـشكل

.( جنونى ويصدر أصواتاً نشازاً
الـسلـطـان نـهـمان: ده انـتى عـايـزه تـأبـيـده! دى
حــاجـــة نــيــلـــة خــالـص! إيه مــعـــنى الــلى
بـيـحـصل ده?! إنـتى مش حـسـنـيـة! إنـتى

? م
(يحاول أن ينـهض ولكنه يعجز عن

أن يحرك قدميه)
حــســونـة : (وقــد خــلـع عــنه الــتــخــفّى) أنـا
حسونـة خطيب حـسنـية. إيه رأيك بقه ف

اللعبة ديّه?!
السـلطان نـهمان: إيه اللى حصل لـرجلـيا? وليه

مش قادر احترّك من مكانى?
(يــشـــرع حـــســـونـــة فى شـــد وثــاق
ذراعى الـسـلــطـان ثم يــضع كـمـامه
فـوق فمه.. يـحاول األخـير أن يـقاوم
ــنـة قــدر اســتــطــاعــته مــتــحــركــاً 

ويسرة)
حسونة : وال حركة القطع خبرك! (بعد حلظة)
! (يـتـدثــر حـسـونــة بـعـبـاءة يـا تـخ
الـطــاغــيــة بــعـد أن يــحــشــو نــفـسه
بـوسادة الـتـقـطـهـا من على األرض.
سـك بعـمـامـته ومـروحـته بـيـنـما
يـناً يسـتمـر السـلطـان فى ترنـحه 
ويــســاراً. بـعــد أن يــكــمل الــتــخـفى
بـلـصق شـارب طـويل مـتـجـعـد يقف
معـتـداً بـنـفسه) هه? إيه رأيك? قـوللى
انت بقه.. أنا م دلوقتى? وشكل م يا
تـــرى? (يــــتـــرنـح نـــهــــمـــان) واخلـــدم
والعـسـكر مـ حيـفـتكـرونى وهم راكـع

قدَّامى وفـاحت بـوابـات القـصر الـتالتة?
مش حـيقـولـوا إن أنـا الـسـلـطـان نـهـمان?
(يـــخــرج مـــقـــلــدا مـــشــيـــة نــهـــمــان
تطاوسـة. تسمع قرعات األجراس ا

الثالث للمرة األخيرة)
الــســـلــطــان نـــهــمــان: (بــعــد أن تـــمــكن من
مـســكـوه! الـتــخـلص مـن الـكــمـامـة) ا
زهقان! طهقان! ده بيهرب اقطعوا راسه!
الـنــدل! اجلــبــان! ده هـرب! آه آه (تـأتى
من بـعـيـد نــغـمـات أغـنـيــة حـسـنـيـة

وهى تتغنى بها مع حسونة)
احلب بسمتنا.. وكل فرحتنا

ياريت نعرف نكونه
ده احلب بهجتنا.. وكل دنيتنا

يارب نعرف نصونه.
(يتـمايل السـلطان ندمـا مع األغنية.
إظالم. يـــدخل الـــراوى وسط دائــرة

من الضوء)
الرواى : ودى كانت نهاية كل اللى يتجبّر
وع اخلاليق بطغيانه يعلى ويتكبّر
ينصّب نفسه حاكم يأمر ويتأمَّر
وينسى رب قادر بحكمته أكبر

ولى تقدر على كل ظالم وطاغى إيد ا
يا ريتك يا ابن آدم تتعِظ وتتنوَّر.

(ستار )

زهقان.
السلـطان نهمان: والله القطع خبـرك يا طرشان

- (لزهقان).
زهقان : الرحمة يا مـوالى ! الغلطـة مش حتتكرر

تانى..
زيـكاتى الـغبره ده طهقان : حنـعمل إيه مـعالـيك 
(متـفحصـاً إياه فى غيظ) إيه رأيك لو

شنقناه?
الـســلـطــان نـهــمـان: أله.. شـيــلــوه وارمــوه بـرَّه

كن. القصر بأسرع ما 
زهقان : أمر موالنا.

الـسـلـطـان نـهـمـان: وإيـاك يـعــدًّى من نـواحــيـنـا
تانى.

الـسـلـطـان نـهـمان: ولـو شـفـتــوه قـريب من هـنـا
اقـطعـوا رقـبـته ف احلـال.. أحـسن اقـطع

انا رقبتك انت وهو.
سك بتالبيب حسنية) تعالى هنا زهقان : (

يا ابن اللئيمة.
السـلـطان نـهـمان: استـنى.. إديـله فـلس وقل له

يقلع على طول!
طهقان : حنين طول عمرك!! أهى دى األصول!

السلطان نهمان: إوعى يفلت منكو!
زهقان وطقهان : ماتخافش يا موالنا (بصوت

خافض) يابن التخنانه.
(يـذهب زهـقـان وطـهـقـان بـحـسـنـيـة
تـدق األجــراس الــثالثــة. فــيــبــتـسم
ــتـخـفى مع كل نـهـمــان وحـسـونـة ا
دقــة ويـــومئ كـل مــنـــهـــمـــا بــرأسه

تعبيراً عن رضاه).
الـسـلــطـان نــهـمـان: مـتــهــيـألى الــبــلـوه ده مش

حيخش هنا تانى.. يا سوسو.
حسـونة : أنا مـتأكـدة يـا موالى.. مـتأكـدة قوى..

قوى.. قوى (بتكرار ذى معنى).
الـسلـطان نـهمان: على فكـرة.. أنا مـابرحـمشى

اللى يحاول يضحك علىّ.
حسونة : (متهكماً) طبعاً.. طبعاً يا موالى!

السلطان نهمان: ياما سلخت جلد ناس.
حسونة : صحيح?!

السلطان نهمان: ونتفت ريشهم كمان!
حسونة : يا حالوة!

الــسـلـطــان نـهـمـان: أل.. بـإيـدى.. حــتى اسـألى
طرشان وخرفان.

حسونة : مصدقاك يا موالى.
السلـطان نهمان: وم يعلم? مش جـايز يجيلك

يوم وجترّبى!
.. أنا? تسـلخ جلدى وتـنتف ريشى حسونة : م

طب ازاى?!
السلطان نهمان: ده لو حاولتى تلعبى بديلك?!

حسونة : وانا استجرى يا موالى?!
السلـطان نهمان: أنا عارف كـده.. أنا كنت بس

بالعبك.

السـلـطان نـهـمان: (مـخاطـبـاً حـسنـيـة وهو
يـتأهب لـلجـلوس) سمَّـعنـا بـقه يا سى
ـا أريَّح دُقه.. وال أقـولـك اسـتــنى شــويــة 
اجلــته كـــده.. وادلع نـــفــسى. (ىحتــول
بـبـصـره إلى زهـقـان وبـصـوت عال)

زهقان!
زهـقان : عارف وحـافض. (مـقـلـدا الـسـلـطان)
الـــعــــبـــايــــة يـــا طــــرشـــان. (يــأخـــد عن
الـسـلـطـان الـعـبــاءة ويـعـلـقـهـا عـلى
الـبـارافان ويـقف مـشـدوهـا للـحـظة
عندما تظهر يد من اخللف وتخطف

العباءة)
السلطان نهمان: طهقان!

طهـقان : أمر مـوالنا (يـرفع يديه داعـياً) يارب
اخلعه من هنا.

السلطان نهمان: بتقول إيه يا ولد?
طـهـقـان : بـقـول أنـا جـاى اخـلـع نـعل مـعـالـيك يـا

موالنا السلطان.
(يـخلع عن السـلطـان حذاءه ويدخل
قـدمـيه فى اخلـفـ ويـقف مـشـدوها
لــلــحــظـة عــنــدمــا يـكــتــشف أنــهــمـا
مــثــبـــتــتــان. يــرتــمى نــهــمــان عــلى

الكرسى مستنداً)
الـسـلـطـان نـهـمان: اتـأكـد إن رجـلى دخـلت فى

اخلف كويس وياريت تتبّت ع الرباط.
طهقان : (وهو لم يزل دهشاً) أمر موالنا!

السـلطان نـهمان: ياما نـفسى أشوف اخلف ده
فى يـــوم م األيـــام! (يــلـــفت نـــظــره أن
حسـنية غـير موجودة) حسنـية! إنتى

رحتى ف يا شقيَّة?!
حسونة : (من خلف البارافـات مقلداً صوت

النساء) أنا جايه أهه يا عنيه!
(يـأتى حـسـونـة فى عـبـاءة حـسـنـية

وقد وضع زهرة فى شعره)
السلطان نهمان: (وقد اطمأن أن كل
شىء عــلى مـا يـرام) ودلـوقــتى يـاسى

«حمقه» اتفضل.. قول.. سمَّعنا!
(تـنـفخ حـسـنـيـة فى الـنـاى فـتـصـدر
عـنه أصــوات مـتــنـافــرة الـنــغـمـات.

يضع اجلميع أكفهم على آذانهم)
الـسلـطان نـهمان: عنـدك! إيه الـزفت ده! خرمت

ودنى الله يخرم بيتك.
مـسـتـدركـا) رقـبــته يـا زهـقـان : نـقـطع وِدْنُه - (

موالى?
السلطان نهمان: أله... البالط نضيف
ومش عايزين نوسّخه! (بغيظ مخاطبا
طهقان) تعالى هنا يا طرشان. إنت قلت
لى واحد بيعزف ناى ده بيعزف ناى?!

وضوع ده يا موالى?! طهقان : طب وأنا مالى با
السلطان نهمان: بتقول إيه يا خرفان?

طـهـقـان : مش انـا الــلى جـبــته يـا ســلـطـان .. ده
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!! للبنى آدم
زهقان :  ده فالح غلبـان يا مواليـا عنده الـتماس

وعايز..
الـسلـطـان نـهـمان: (مـقـاطـعا) احتـبـاس?! طب
واحنـا مـالـنـا?! يـكونـش فاكـرنـا بـنـشـتغل

مسلّكاتيه!! قال احتباس... قال!!
طهقان : التمـاس يا موالنا (مكررا) التماس عن

اجملاعة.
السلطان نهمان: (مقاطعا مرة ثانية)! بتقول
لــبــاس لــلــجــمــاعـــة? والــله القــطع خــبــره

وخبرك!! يا سياف.
(يدخل جندى ضخم مشهرا سيفه) .

اجلندى : أمر موالنا السلطان!
زهـقـان : (مـخـاطــبـا الــسـيـاف) يـا جــدع انت

بتتلكك!
طـهـقان : (مـخاطـبـا الـسيـاف أيـضا) أنت ما
بـتـصدق! (ثم مخـاطـبـا السـلـطان) يا
مـواليــا الــشــيخ حــسـان بــيــقــول إن فـيه
مــجــاعـــة فى الــبــلـــد الــلى جـــاى مــنــهــا
ومايقدرش يدفع الضرايب اللى عليه...
الـســلـطــان نـهــمـان: (يـلــوح لـلـسـيـاف
ـكـان) ده عالمــة لـلــخـروج فــيـتــرك ا
كالم فاضى! يعنى إيه مايقدرش يدفع?!
الـشيخ حـسان: لكن ده صـحـيح والله يـا مـواليا

. ده حتى احنا مفلس
حسن : ماعندناش لقمة عيش. 
حس : وبناكل ورق الشجر.

: وبنبلبع بالتراب.  حسن
. حسن : واحنا دلوقتى جعان

حسن : قوى.
زهقان : (وهو ينظـر شذرا إلى حس الذى
كان يتأهب للتحدث) بطَّلوا االسطوانة
الحْــسـن اقــطـع رقــابـــيـــكم مــنـك له له له!

(مستال سيفه).
حسن : (بصوت خافت) ومعدتنا بتصوصو!
الـســلـطــان نـهــمـان: إيه? مــاعـنــدكــوش حــاجـة

تبيعوها?
الشيخ حسان: بعنا اجلاموسة...

حسن : واحملرات...
حس : وشبكة الصيد...

حسن : حتى الصنارة بعناها.
السلطان نهمان: عظيم... اطلعوا بالفلوس!

الشيخ حسان: اتفوّتنا بيها يا موالنا. الكالم ده
عدَّى عليه شهور!

الــســـلــطــان نـــهــمــان: آه... عــشـــان كـــده مش
حتقـدروا تدفعـوا اللى عـليكـوا... آه إحنا

شكلة دى فورا... بقه حنحل ا
الشيخ حسان: الله يعمر بيتك...

السلطان نهمان: وحنريحكم ع اآلخر...
الشيخ حسان: الله يطوّل لنا ف عمرك...

الـســلــطــان نـهــمــان: ومش حــنــخـلــيــكـوا
تشتكوا من أى حاجة بعد كده أبدا...

الـشيخ حـسان: طول عـمـرك قلـبك كـبيـر واحـنا
كنـا عارفـ إنك رحـيم وحتـرأُف بـحالـنا.

ده احنا حتى جعا...
(طـهـقـان يـضع كـفه عـلى فم الـشـيخ

حسان)
السلطان نهمان: لو عذبتكم حضيَّع وقتى...

الشـيخ حسان: طبـعا يـا مواليـا... ده حتى وقت
... معاليك ثم

السـلـطان نـهـمان: بتـقول إيـه يـا جربـوع انت?
? أنا جسمى سم

الـشـيخ حـسـان: الـعــفـو يــا مــوالنـا. بــقـول وقت
سعادتك غالى وحرام تضيَّعه مع الغالبة

اللى زينا..
الـسـلطـان نهـمان: عشـان كـده زهـقان وطـهـقان

حيقطعوا روسكم من غير أى شوشرة.
الشيخ حسان: (لنفسه) يا خبر ابيض!
وأنـا الـلى عـمَّـال أقولـك الـله يـعـمر بـيـتك
والله يطـوّل لنا ف عمـرك... روح يا شيخ
الله يخرب بيتك... الله يقصف عمرك...

حسن : معاليك قلت حيقطعوا الروس?
السلطان نهمان: أيوه الروس?

حس : كل الروس?
السلطان نهمان: كل الروس!

حسن : طب والشيشان?
زهقان : بتنّكت يا روح أمك!

السلـطان نهمان: (ألبناء الـشيخ حسان) أنا
متـأكد إنكـوا عايـزين تروحـوا ورا أبوكم.
أوعدكم إنه مش حيـروح بعيد. (بلهجة
من يصدر فرمانا) زهقان... طهقان...
الـشــيخ حــســان: أل... بالش يــا مــوالنـا.

دلوقـتى يـا حـلوة مـفـيش داعى لـلدلع ده.
يـالال ودّعى أبــوكى. يـا زهــقـان: إرمــيـهم
بـره الـبــوابـات وانت يــا طـهـقــان: خـدهـا

على جوَّه.
سك (حسنـية تـقاوم لـكن طهـقان 
. يـخـرج الـشــيخ حـسـان بــهـا جـيــداً
وأوالده الـــواحــد تـــلـــو اآلخـــر وهم
يـــرمـــقــــونـــهـــا بــــنـــظـــرات الـــوداع

واحلسرة فى عيونهم)
حسنية : ماتسيبونيش .. أرجوكم..

(يقرع اجلرس)
الـسلـطان نـهمان: آدى البـوابة الـذهبـيـة اتقـفلت

وراهم..
(قرع آخر)

حسنية : سيبنى.. سيبنى.
(قرع آخر)

السلـطان نهمان: خالص مشيو يـا حلوة.. آخر
بوابة اتقفلت وراهم.. اطَّمنى.. حتنسيهم

بسرعة.
(ســتـار يـشــيـر إلى انـقــضـاء شـهـر
وإذا لم يـكن هـناك سـتار فـيجب أن
يـخـرج السـلـطـان نـهـمـان بـكل فـخر
مـتبوعـاً بـ حسنـية تبكـى فى قبضة

طهقان)

شهد الثانى ا
ـشهـد تدخل حـسنـية أو (فى هذا ا
نراها مع زهقان وهى ترتدى عباءة
فــوق مالبـسـهــا األخـرى كى تـسـهّل
لها عملية التنكر وشيكة احلدوث)

كن أبص بصَّه من ورا البوابة دى.. حسنية : 
نوع بأمر موالنا. زهقان : 

حسنية : أنا اتخنقت.. شهر بحاله ماخرجتش.
زهـقان : ده انـتى غـريـبـة قــوى.. الـقـصـر ده كـله

مش مكفيكى. وال انتى غاوية ضرب ..
حــسـنــيـة : أله.. بس اخلــدامــات كــلــهم بــيــروحــو

السوق وانا أل.. اشمعنى..
زهقان : دى أوامر موالنا.. خالص?!

(يأتى صوت مندول من بعيد)
حسنية : إنت سامع اللى أنا سامعاه?

زهــقــان : تالقــيـه واد مــغـــنَّــواتى صـــايع.. أصل
موالنا غاوى قرف..

ـوسـيـقى يـقـرع اجلـرس (تـتـوقف ا
ثالث مرات)

حـسـنـيـة : ده حلن أنـا عــارفـاه.. يــامــا سـمــعـته
زمان.. الله.. ده قرب من هنا..

(يدخـل طهـقان يـتبـعه حـسونـة وقد
تــــخــــفى كــــعــــازف جــــائل يــــحــــمل
مــنــدولــ يــرتـدى عــبــاءة طــويــلـة

وقبعة حمّال تخفى وجهه)
طهقان : ريَّح جتتك هـنا ِحلد مـا ييجى الـسلطان

يا مطرب زمانك..
زهقان : تقدر تدردش مع الـبنية دى الـلى نفسها

تشوف ناس بيئة زيَّك..
(زهـقــان وطـهــقـان يـخــرجـان يـرفع

حسونة قبعته)
حسونة : حسنية!!

?! حسونة! حلم ده وال علم.. حسنية : م
حسونة : علم! علم يا حسنية. أنا جيتلك بعد ما
سمعت الـلى حصل. أنا قـررت اخلصك.

أنا حخلعك يا حسنية.
حـسنـية : تخـلـعـنى? هـو احـنـا حلقـنـا نـتـجـوز يا

روح امك!!
حسونة : إحنا حنهرب سوا وحندوّر على رزقنا

سوا.
حسنية : يا ريت يا حسونة!

حسونة : يالال .. مفيش وقت نضيَّعه!
حسنية : يالال إيه? نهرب?!

حسونة : أيوه نهرب.. يالال يا حسنية.
حـسـنـيـة : نـهــرب ازاى? وإمـتـى? دى احلـيــطـان

عالية خالص.. وعليها ألف حارس!
(تـأخـذ حـسنـيـة عـدة خـطوات وهى
مـنـكَّـسـة الـرأس تـنبـعـث موسـيـقى

شجية وتبدأ فى الغناء)
يا ناس قولولى كيف الوسيله
سلمت أمرى ما بيدى حيله
دى احليطان عاليه خالص

وعليها ألف حارس.
يا ناس قولولى إيه احلكايه
غُلبت اخبى همّى وأسايا

ـبة كـشر.. هـزّى وسطك ولو إنك زهقان : يا يا 
ً إشجـينا يا روح ما فيكـيش وسط أصال

أمك..
(ترقص حسنية)

الشـيخ حسان: شايف يـا موالنـا اخلفـة والدلع
شايف السُسَتْ بتتهز إزاى?

الـــســلـــطــان نـــهــمــان: مش بـــطَّـــال.. خالص..
حــاخــدهــا تـســلــيــنـى بـدل الــديــون الــلى

عليكم..
الـشـيخ حـسان وأوالده: شـكـراً لـيك يـا مـوالنـا

السلطان..
السلطان نهمان: هى طبعاً بتعرف حتمر الرز..
وتـسـبّـك الـصـلــصـة.. وتــشـوى الـلــحـمـة
وأكــيـــد بـــتـــعــرف تـــعـــمل شـــاى.. وتــلف
ســــجــــايــــر.. وتــــولّـع الــــفــــحم.. وتــــرص

الشيشة.. والذى منه..
الشيخ حسان: طبعاً.. طبعاً يا موالى.

السلطان نهمان: وطبعاً بتعرف تمسح البالط..
وتنـضّف الزريـبة وحتلـب البقـر.. وتخُض
ـسائل الـبسـيطة الزبدة وتـخلّل الـلفت.. ا

دى يعنى..
الشيخ حسان: طبعاً.. طبعاً يا موالى.

ـا تخلّص كل ده السـلطان نـهمان: وآخر الليل 
تستحمَّى وجتينى عشان ترقصلى..

زهـقان : واحنـا طـبـعـاً حـنـهريـهـا ضـرب عـلـشان
ماتنساش أصلها الواطى.

الشيخ حسان: وطّى بوسى إيد موالنا يا بت.
حــســنــيــة : بس أنــا مــوش عــايــزه أكـون

جارية.. أنا عايزه حسونة..
السـلـطان نـهـمان: صـابونـة? صـابـونـة إيه الـلى

عايزاها?!
الشيخ حسان: ما تشغـلش بالك بيهـا يا موالنا.
دى بنت خـرفانـة.. متـعـلقـة بشـاب صايع
مـا منـوّش الـرجـا.. قـعـد مـعـشّـمـها وراح

سايبها وسافر..
حـسنـية : ده سافـر يـعـمل فـلـوس عـشـانى.. ولو
كان هنا كان جه وخلّصنى من الهم ده.
الـسـلـطـان نـهـمـان: ومـدام هـو مـوش هـنا

(يـــــومئ ألوالده حـــــسـن وحـــــســــ
( وحسن

حسن : بالش الله يطوّل لنا ف عمرك!
الشيخ حسان: لسه فيه حاجة مابعنهاش...

السلطان نهمان: حاجة? حاجة إيه?
الشيخ حسان: بنتى... حسنية.

السلطان نهمان: كمان اسمها رَزِيَّه?!
عاليك اسمها حسنية! طهقان : بيقول 
السلطان نهمان: آه.. ما لها دى بقى?

الشـيخ حسان: أهه أحسن لهـا تكـون جارية ف
ـوت أبـوها قصـرك يـا مـواليـا.. بدل مـا 

واخواتها وتموت هى م اجلوع!!
السلطان نهمان: وم قال إنى عاوز جوارى?
الــشــيخ حــســان: دى مش بس هـــاتــخـــدمك يــا
مـــواليـــا.. دى كـــمـــان حـــتـــبـــســـطك. دى
بـتــرقص فــشــر وال أجــدع رقــاصـة.. والّ
صـــوتـــهـــا.. يـــا سـالم عـــلى صـــوتـــهـــا..

تقولشى صوت كروان..
السلطان نهمان: بس أنا مابحبش البدجنان!

ـعـاليك.. (جانـبا) داهيـة تـقطع زهقان : بيـقول 
معاليك.. إن صوت بنته زى الكروان.

الـــســـلـــطـــان نـــهـــمـــان: طب فـــ هى يـــا
طرشان? (يقصد زهقان).

زهـقـان: سـبـنــاهـا بــرّه يـا مـوالى.. (مـعـتـرضـا)
زهـــقـــان يـــا مـــوالنــــا.. اســـمى زهـــقـــان!
(جـــــانـــــبــــا). ده انت الـــــلـى راسك وال

البدجنان!
الـسـلـطـان نـهـمان: هـاتـوهـا. أنـا بـحب الـرقص

بحكم إنى رشيق.
(يخرج زهقان ويعود بحسنية التى

تنحنى فى تذلل)
حسنية : ربنا يطول لنا فى عمرك يا موالنا!

السلطان نهمان: إيه دى?! دى سفروته أوى.
الشيخ حسان: أصلها جعانة..

حسن : قوى..
طــهــقــان : (وهــو يــنــظـــر شــذراً إلى كلّ من

) وال كلمة.. حس وحسن
السلطان نهمان: خليها ترقص كده.
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فى صف واحـــد وجـــبــاهـــهم عـــلى
األرض. يــدخل الــسـلــطــان نـهــمـان
وهـو مـهــيب جـدا وضــخم اجلـسـد
يـرتـدى عـمــامـة كـبـيـرة تــبـرز مـنـهـا
كن ريشة طاووس طـويلة وعباءة 
ـسـرح أن يـخــلـعـهـا عـلـى خـشـبـة ا
يــحــمـل مــروحــة وله شــارب طــويل

مجعد).
السلطان نهمان: (بصوت عال) زهقان!
الـعـبـايـة يـا طـرشان! (زهـقـان يـأخـذها
ويـعـلـقـهـا عـلى الـبـارافـان). طـهـقـان!
نـعلـى يـا خـرفان! (طهـقـان يـخـلع عنه
حــذاءه ويـدخل قـدمــيه فى اخلـفـ

يـــرتـــمى نـــهــــمـــان عـــلى الـــكـــرسى
مـتنـهدا). هه! رجلـيـا النـحيـلـة أخبـارها

إيه?
طـهــقـان : رجــلـ مــعــالــيك. بــخــيــر يـا صــاحب

العزة...
السلـطان نهمان: إيه? بتقـول فيها وزة? وزة إيه

يا طرشان? 
عاليك إن رجليك مسمسمه! زهقان : بيقول 

السـلطان نـهمان: ما انـا سامعـه يا خـرفان. أنا
بس حـبيت  أتـأكـد أصـلى مـا شـفـتـهمش
. آه. (يـلـفـت انـتـبـاهه من عـشـر سـنـ
اجلـــاثــــون أمـــام الـــعـــرش) ودى إيه

البالوى اللى على األرض دى?! 
الـشـيخ حـسـان: (مـعـتـدال) الـعـفـو ال يـا مـواليـا
الـســلــطــان. ده عـبــدك الــفــقـيــر حــسـان
. ووالده الغالبة حسن وحس وحسن
الـسـلـطـان نـهـمان: (مـتـجـاهال إياه) أنا مش
? فاهم الـبالوى دى بتـتـحدف عـليـنا مـن
مع إنى منـبه إن الـبـوابات مـاتـفـتحش إال

ـا زهـقـان : جـايــز غـلـطــنـا يــا طـهـقــان يـا خــويـا 
سمحنا لهم يدخلوا هنا?
طهقان : جايز يا زهقان يا خويا.

زهقان : عشـان كده الزم نـطردهم قـبل ما يـيجى
مـوالنـا ويـزعل مـنــنـا وانت طـبـعـا عـارف
زعله. (ىحتسس قـفاه ومؤخرته فى

وقت واحد).
الـشـيخ حـسان: أل. بالش الـله يـخـلـيـكـوا. إحـنـا
الزم نـــقـــابل حـــضـــرة الـــســـلـــطـــان. دى
فـرصـتــنـا األخــيـرة! أرجـوك يــا بـنى انت

وهو.
زهـقان : ماشى... لـكن... مـاتـصحـى معـانـا كده
سائل! (يدس الشيخ حسان وترَوش ا
عملة فى يده) فلس? وجاى على نفسك

كده ليه?!
الـشيخ حـسان: ده كل اللى مـعـايـا. أصل احـنا

. زى ما انتو شايف غلبان
. حسـن : وجعان

حس : قوى.
حسن : ومعدتنا بتصوصو!!

(صخب من بعيد وقرع اجلرس).
زهقان : أهو جاى! أهم بيدقُّوا اجلرس ع البوابة

البرونزية!
(قرع آخر).

طهقان :  أهو دخل م البوابة الفضية!
(قـرع ثالث. يـدخل جـنـديان ويـقـفان
قـبـالـة بـعـضـهـما لـيـمـر من بـيـنـهـما
السـلطـان. يدخل خـادم معـلنـا قدوم

السلطان).
اخلادم : مواليا السلطان نهمان!

زهــقـان : أهــو جه. وطى مــنك له له لـه واركــعـوا
قدام السلطان. (يجثو حسان وأوالده
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الطـــاغية
الشخصيات 

(حسب الظهور على خشبة
سرح): ا

< الراوى.
< زهقان - خادم الطاغية.

< طهقان - خادم آخر.
< الشيخ حسّان - فالح.

< حسن
أوالده. < حس

< حسن
< السلطان نهمان - الطاغية.

< حسنية - ابنة الشيخ حسّان.
< حسونة - شاب فالح خطيب حسنية.

< جنود وخدم آخرون
وعازفون.

كان   ا
ـنـظـر: حـجــرة فى قـصـر الـطـاغـيـة. ا
مقـعـد عالى الـظـهر وخـفّـان ضخـمان
أسـفــله. بــارافـان يــخـفى أحــد أركـان
ـسرح. بـضـعة وسـائـد على خشـبـة ا
األرض. يـــجـب أن يـــتــــوافــــر جـــرس

شهد األولخارج اخلشبة يقرع وقت احلاجة. ا
يقرع اجلـرس ثالث مرات كل مـرة أكثر
صـــخـــبـــا عن ذى قــــبل. يـــدخل زهـــقـــان
وطهقان يحـمالن سيف عربـييّن طويل

وهــــمـــا شــــخــــصــــان طـــويـالن جـــدا أو
أحــدهـــمــا طـــويل واآلخــر قـــصــيـــر جــدا

ليغايره.
زهقان : خُش يا مـواطن منك لـه له له. دخّلـهم يا

طهقان.
طهقان: حاضر يـا زهقـان. يالال ادخـلوا وخـللوا
دعـمسه تشـوف اللى عمـرها ما عنيـكو ا

شافته فـ قصر السلطان نهمان.
(يدخل الـشـيخ حسـان وهـو يرتـعد
مـتبـوعـا بأوالده الـثالثـة كل أقـصر
مـن أخــــــــيـه الـــــــــذى أمــــــــامـه وهم

متشابهون بدرجة كبيرة).
الـشـيخ حــسـان: شــكـرا يـا بــنى يـا تـرى
موالنا السلطان حيتأخر? أصل احنا زى

.. ما انتوا شايف تعبان
.. حسن : وجعان

حس : قوى..
: ومعدتنا بتصوصو!! حسن

(يربتون جميعاً فوق بطونهم).
زهقان : واحنا ماعندناش هنا أكل منك له له له!!

طهقان : انتو فاكرينها إيه? تكيَّه?!
زهـقان : ثم إنه مـحـدش هـنـا بـيـعـرف أبـدا إمـتى

يرجع السلطان.
طهـقان : ده شرف مـاحتـلمـوش بـيه إنـكوا تـيـجو
للقصر ده وتعدوا ع البوابة البرونزية.

زهقان : والبوابة الفضية.

طهقان : والبوابة الذهبية.

(يـدخل الرواى مـقدمـاً لـلمـسرحـية
ومـخـاطـبـاً اجلـمـهـور وسط دائـرة

من الضوء).
الراوى: أنا راوى فى جعبته حكايات ياما

حفرت فى خطوته من كترها شامه
ِعَبر كتير صادفته وحكّم آخر قيامه

ناس ما ترضى أبدًا فى احلق تسمع مالمه
وبعزة نفس تمشى مرفوعة الهامه
تعالوا بينا نسمع ونشغل الفهامه.
كان ياما كان واللى كان ماضى

سلطان... زمان عمره ما كان راضى
االسم نهمان... والنعت كان قاضى
َغِنى ومتكبَّر... ظالم ومتجبَّر

ا بيتذّمر وم الرعايا الغالبه... دا
ُحضر آدى راجل فقير َبَعت يجيبه 

ما تيجو نشوف ومع بعض األمر ِنْتدّبر.
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!! للبنى آدم
زهقان :  ده فالح غلبـان يا مواليـا عنده الـتماس

وعايز..
الـسلـطـان نـهـمان: (مـقـاطـعا) احتـبـاس?! طب
واحنـا مـالـنـا?! يـكونـش فاكـرنـا بـنـشـتغل

مسلّكاتيه!! قال احتباس... قال!!
طهقان : التمـاس يا موالنا (مكررا) التماس عن

اجملاعة.
السلطان نهمان: (مقاطعا مرة ثانية)! بتقول
لــبــاس لــلــجــمــاعـــة? والــله القــطع خــبــره

وخبرك!! يا سياف.
(يدخل جندى ضخم مشهرا سيفه) .

اجلندى : أمر موالنا السلطان!
زهـقـان : (مـخـاطــبـا الــسـيـاف) يـا جــدع انت

بتتلكك!
طـهـقان : (مـخاطـبـا الـسيـاف أيـضا) أنت ما
بـتـصدق! (ثم مخـاطـبـا السـلـطان) يا
مـواليــا الــشــيخ حــسـان بــيــقــول إن فـيه
مــجــاعـــة فى الــبــلـــد الــلى جـــاى مــنــهــا
ومايقدرش يدفع الضرايب اللى عليه...
الـســلـطــان نـهــمـان: (يـلــوح لـلـسـيـاف
ـكـان) ده عالمــة لـلــخـروج فــيـتــرك ا
كالم فاضى! يعنى إيه مايقدرش يدفع?!
الـشيخ حـسان: لكن ده صـحـيح والله يـا مـواليا

. ده حتى احنا مفلس
حسن : ماعندناش لقمة عيش. 
حس : وبناكل ورق الشجر.

: وبنبلبع بالتراب.  حسن
. حسن : واحنا دلوقتى جعان

حسن : قوى.
زهقان : (وهو ينظـر شذرا إلى حس الذى
كان يتأهب للتحدث) بطَّلوا االسطوانة
الحْــسـن اقــطـع رقــابـــيـــكم مــنـك له له له!

(مستال سيفه).
حسن : (بصوت خافت) ومعدتنا بتصوصو!
الـســلـطــان نـهــمـان: إيه? مــاعـنــدكــوش حــاجـة

تبيعوها?
الشيخ حسان: بعنا اجلاموسة...

حسن : واحملرات...
حس : وشبكة الصيد...

حسن : حتى الصنارة بعناها.
السلطان نهمان: عظيم... اطلعوا بالفلوس!

الشيخ حسان: اتفوّتنا بيها يا موالنا. الكالم ده
عدَّى عليه شهور!

الــســـلــطــان نـــهــمــان: آه... عــشـــان كـــده مش
حتقـدروا تدفعـوا اللى عـليكـوا... آه إحنا

شكلة دى فورا... بقه حنحل ا
الشيخ حسان: الله يعمر بيتك...

السلطان نهمان: وحنريحكم ع اآلخر...
الشيخ حسان: الله يطوّل لنا ف عمرك...

الـســلــطــان نـهــمــان: ومش حــنــخـلــيــكـوا
تشتكوا من أى حاجة بعد كده أبدا...

الـشيخ حـسان: طول عـمـرك قلـبك كـبيـر واحـنا
كنـا عارفـ إنك رحـيم وحتـرأُف بـحالـنا.

ده احنا حتى جعا...
(طـهـقـان يـضع كـفه عـلى فم الـشـيخ

حسان)
السلطان نهمان: لو عذبتكم حضيَّع وقتى...

الشـيخ حسان: طبـعا يـا مواليـا... ده حتى وقت
... معاليك ثم

السـلـطان نـهـمان: بتـقول إيـه يـا جربـوع انت?
? أنا جسمى سم

الـشـيخ حـسـان: الـعــفـو يــا مــوالنـا. بــقـول وقت
سعادتك غالى وحرام تضيَّعه مع الغالبة

اللى زينا..
الـسـلطـان نهـمان: عشـان كـده زهـقان وطـهـقان

حيقطعوا روسكم من غير أى شوشرة.
الشيخ حسان: (لنفسه) يا خبر ابيض!
وأنـا الـلى عـمَّـال أقولـك الـله يـعـمر بـيـتك
والله يطـوّل لنا ف عمـرك... روح يا شيخ
الله يخرب بيتك... الله يقصف عمرك...

حسن : معاليك قلت حيقطعوا الروس?
السلطان نهمان: أيوه الروس?

حس : كل الروس?
السلطان نهمان: كل الروس!

حسن : طب والشيشان?
زهقان : بتنّكت يا روح أمك!

السلـطان نهمان: (ألبناء الـشيخ حسان) أنا
متـأكد إنكـوا عايـزين تروحـوا ورا أبوكم.
أوعدكم إنه مش حيـروح بعيد. (بلهجة
من يصدر فرمانا) زهقان... طهقان...
الـشــيخ حــســان: أل... بالش يــا مــوالنـا.

دلوقـتى يـا حـلوة مـفـيش داعى لـلدلع ده.
يـالال ودّعى أبــوكى. يـا زهــقـان: إرمــيـهم
بـره الـبــوابـات وانت يــا طـهـقــان: خـدهـا

على جوَّه.
سك (حسنـية تـقاوم لـكن طهـقان 
. يـخـرج الـشــيخ حـسـان بــهـا جـيــداً
وأوالده الـــواحــد تـــلـــو اآلخـــر وهم
يـــرمـــقــــونـــهـــا بــــنـــظـــرات الـــوداع

واحلسرة فى عيونهم)
حسنية : ماتسيبونيش .. أرجوكم..

(يقرع اجلرس)
الـسلـطان نـهمان: آدى البـوابة الـذهبـيـة اتقـفلت

وراهم..
(قرع آخر)

حسنية : سيبنى.. سيبنى.
(قرع آخر)

السلـطان نهمان: خالص مشيو يـا حلوة.. آخر
بوابة اتقفلت وراهم.. اطَّمنى.. حتنسيهم

بسرعة.
(ســتـار يـشــيـر إلى انـقــضـاء شـهـر
وإذا لم يـكن هـناك سـتار فـيجب أن
يـخـرج السـلـطـان نـهـمـان بـكل فـخر
مـتبوعـاً بـ حسنـية تبكـى فى قبضة

طهقان)

شهد الثانى ا
ـشهـد تدخل حـسنـية أو (فى هذا ا
نراها مع زهقان وهى ترتدى عباءة
فــوق مالبـسـهــا األخـرى كى تـسـهّل
لها عملية التنكر وشيكة احلدوث)

كن أبص بصَّه من ورا البوابة دى.. حسنية : 
نوع بأمر موالنا. زهقان : 

حسنية : أنا اتخنقت.. شهر بحاله ماخرجتش.
زهـقان : ده انـتى غـريـبـة قــوى.. الـقـصـر ده كـله

مش مكفيكى. وال انتى غاوية ضرب ..
حــسـنــيـة : أله.. بس اخلــدامــات كــلــهم بــيــروحــو

السوق وانا أل.. اشمعنى..
زهقان : دى أوامر موالنا.. خالص?!

(يأتى صوت مندول من بعيد)
حسنية : إنت سامع اللى أنا سامعاه?

زهــقــان : تالقــيـه واد مــغـــنَّــواتى صـــايع.. أصل
موالنا غاوى قرف..

ـوسـيـقى يـقـرع اجلـرس (تـتـوقف ا
ثالث مرات)

حـسـنـيـة : ده حلن أنـا عــارفـاه.. يــامــا سـمــعـته
زمان.. الله.. ده قرب من هنا..

(يدخـل طهـقان يـتبـعه حـسونـة وقد
تــــخــــفى كــــعــــازف جــــائل يــــحــــمل
مــنــدولــ يــرتـدى عــبــاءة طــويــلـة

وقبعة حمّال تخفى وجهه)
طهقان : ريَّح جتتك هـنا ِحلد مـا ييجى الـسلطان

يا مطرب زمانك..
زهقان : تقدر تدردش مع الـبنية دى الـلى نفسها

تشوف ناس بيئة زيَّك..
(زهـقــان وطـهــقـان يـخــرجـان يـرفع

حسونة قبعته)
حسونة : حسنية!!

?! حسونة! حلم ده وال علم.. حسنية : م
حسونة : علم! علم يا حسنية. أنا جيتلك بعد ما
سمعت الـلى حصل. أنا قـررت اخلصك.

أنا حخلعك يا حسنية.
حـسنـية : تخـلـعـنى? هـو احـنـا حلقـنـا نـتـجـوز يا

روح امك!!
حسونة : إحنا حنهرب سوا وحندوّر على رزقنا

سوا.
حسنية : يا ريت يا حسونة!

حسونة : يالال .. مفيش وقت نضيَّعه!
حسنية : يالال إيه? نهرب?!

حسونة : أيوه نهرب.. يالال يا حسنية.
حـسـنـيـة : نـهــرب ازاى? وإمـتـى? دى احلـيــطـان

عالية خالص.. وعليها ألف حارس!
(تـأخـذ حـسنـيـة عـدة خـطوات وهى
مـنـكَّـسـة الـرأس تـنبـعـث موسـيـقى

شجية وتبدأ فى الغناء)
يا ناس قولولى كيف الوسيله
سلمت أمرى ما بيدى حيله
دى احليطان عاليه خالص

وعليها ألف حارس.
يا ناس قولولى إيه احلكايه
غُلبت اخبى همّى وأسايا

ـبة كـشر.. هـزّى وسطك ولو إنك زهقان : يا يا 
ً إشجـينا يا روح ما فيكـيش وسط أصال

أمك..
(ترقص حسنية)

الشـيخ حسان: شايف يـا موالنـا اخلفـة والدلع
شايف السُسَتْ بتتهز إزاى?

الـــســلـــطــان نـــهــمــان: مش بـــطَّـــال.. خالص..
حــاخــدهــا تـســلــيــنـى بـدل الــديــون الــلى

عليكم..
الـشـيخ حـسان وأوالده: شـكـراً لـيك يـا مـوالنـا

السلطان..
السلطان نهمان: هى طبعاً بتعرف حتمر الرز..
وتـسـبّـك الـصـلــصـة.. وتــشـوى الـلــحـمـة
وأكــيـــد بـــتـــعــرف تـــعـــمل شـــاى.. وتــلف
ســــجــــايــــر.. وتــــولّـع الــــفــــحم.. وتــــرص

الشيشة.. والذى منه..
الشيخ حسان: طبعاً.. طبعاً يا موالى.

السلطان نهمان: وطبعاً بتعرف تمسح البالط..
وتنـضّف الزريـبة وحتلـب البقـر.. وتخُض
ـسائل الـبسـيطة الزبدة وتـخلّل الـلفت.. ا

دى يعنى..
الشيخ حسان: طبعاً.. طبعاً يا موالى.

ـا تخلّص كل ده السـلطان نـهمان: وآخر الليل 
تستحمَّى وجتينى عشان ترقصلى..

زهـقان : واحنـا طـبـعـاً حـنـهريـهـا ضـرب عـلـشان
ماتنساش أصلها الواطى.

الشيخ حسان: وطّى بوسى إيد موالنا يا بت.
حــســنــيــة : بس أنــا مــوش عــايــزه أكـون

جارية.. أنا عايزه حسونة..
السـلـطان نـهـمان: صـابونـة? صـابـونـة إيه الـلى

عايزاها?!
الشيخ حسان: ما تشغـلش بالك بيهـا يا موالنا.
دى بنت خـرفانـة.. متـعـلقـة بشـاب صايع
مـا منـوّش الـرجـا.. قـعـد مـعـشّـمـها وراح

سايبها وسافر..
حـسنـية : ده سافـر يـعـمل فـلـوس عـشـانى.. ولو
كان هنا كان جه وخلّصنى من الهم ده.
الـسـلـطـان نـهـمـان: ومـدام هـو مـوش هـنا

(يـــــومئ ألوالده حـــــسـن وحـــــســــ
( وحسن

حسن : بالش الله يطوّل لنا ف عمرك!
الشيخ حسان: لسه فيه حاجة مابعنهاش...

السلطان نهمان: حاجة? حاجة إيه?
الشيخ حسان: بنتى... حسنية.

السلطان نهمان: كمان اسمها رَزِيَّه?!
عاليك اسمها حسنية! طهقان : بيقول 
السلطان نهمان: آه.. ما لها دى بقى?

الشـيخ حسان: أهه أحسن لهـا تكـون جارية ف
ـوت أبـوها قصـرك يـا مـواليـا.. بدل مـا 

واخواتها وتموت هى م اجلوع!!
السلطان نهمان: وم قال إنى عاوز جوارى?
الــشــيخ حــســان: دى مش بس هـــاتــخـــدمك يــا
مـــواليـــا.. دى كـــمـــان حـــتـــبـــســـطك. دى
بـتــرقص فــشــر وال أجــدع رقــاصـة.. والّ
صـــوتـــهـــا.. يـــا سـالم عـــلى صـــوتـــهـــا..

تقولشى صوت كروان..
السلطان نهمان: بس أنا مابحبش البدجنان!

ـعـاليك.. (جانـبا) داهيـة تـقطع زهقان : بيـقول 
معاليك.. إن صوت بنته زى الكروان.

الـــســـلـــطـــان نـــهـــمـــان: طب فـــ هى يـــا
طرشان? (يقصد زهقان).

زهـقـان: سـبـنــاهـا بــرّه يـا مـوالى.. (مـعـتـرضـا)
زهـــقـــان يـــا مـــوالنــــا.. اســـمى زهـــقـــان!
(جـــــانـــــبــــا). ده انت الـــــلـى راسك وال

البدجنان!
الـسـلـطـان نـهـمان: هـاتـوهـا. أنـا بـحب الـرقص

بحكم إنى رشيق.
(يخرج زهقان ويعود بحسنية التى

تنحنى فى تذلل)
حسنية : ربنا يطول لنا فى عمرك يا موالنا!

السلطان نهمان: إيه دى?! دى سفروته أوى.
الشيخ حسان: أصلها جعانة..

حسن : قوى..
طــهــقــان : (وهــو يــنــظـــر شــذراً إلى كلّ من

) وال كلمة.. حس وحسن
السلطان نهمان: خليها ترقص كده.
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فى صف واحـــد وجـــبــاهـــهم عـــلى
األرض. يــدخل الــسـلــطــان نـهــمـان
وهـو مـهــيب جـدا وضــخم اجلـسـد
يـرتـدى عـمــامـة كـبـيـرة تــبـرز مـنـهـا
كن ريشة طاووس طـويلة وعباءة 
ـسـرح أن يـخــلـعـهـا عـلـى خـشـبـة ا
يــحــمـل مــروحــة وله شــارب طــويل

مجعد).
السلطان نهمان: (بصوت عال) زهقان!
الـعـبـايـة يـا طـرشان! (زهـقـان يـأخـذها
ويـعـلـقـهـا عـلى الـبـارافـان). طـهـقـان!
نـعلـى يـا خـرفان! (طهـقـان يـخـلع عنه
حــذاءه ويـدخل قـدمــيه فى اخلـفـ

يـــرتـــمى نـــهــــمـــان عـــلى الـــكـــرسى
مـتنـهدا). هه! رجلـيـا النـحيـلـة أخبـارها

إيه?
طـهــقـان : رجــلـ مــعــالــيك. بــخــيــر يـا صــاحب

العزة...
السلـطان نهمان: إيه? بتقـول فيها وزة? وزة إيه

يا طرشان? 
عاليك إن رجليك مسمسمه! زهقان : بيقول 

السـلطان نـهمان: ما انـا سامعـه يا خـرفان. أنا
بس حـبيت  أتـأكـد أصـلى مـا شـفـتـهمش
. آه. (يـلـفـت انـتـبـاهه من عـشـر سـنـ
اجلـــاثــــون أمـــام الـــعـــرش) ودى إيه

البالوى اللى على األرض دى?! 
الـشـيخ حـسـان: (مـعـتـدال) الـعـفـو ال يـا مـواليـا
الـســلــطــان. ده عـبــدك الــفــقـيــر حــسـان
. ووالده الغالبة حسن وحس وحسن
الـسـلـطـان نـهـمان: (مـتـجـاهال إياه) أنا مش
? فاهم الـبالوى دى بتـتـحدف عـليـنا مـن
مع إنى منـبه إن الـبـوابات مـاتـفـتحش إال

ـا زهـقـان : جـايــز غـلـطــنـا يــا طـهـقــان يـا خــويـا 
سمحنا لهم يدخلوا هنا?
طهقان : جايز يا زهقان يا خويا.

زهقان : عشـان كده الزم نـطردهم قـبل ما يـيجى
مـوالنـا ويـزعل مـنــنـا وانت طـبـعـا عـارف
زعله. (ىحتسس قـفاه ومؤخرته فى

وقت واحد).
الـشـيخ حـسان: أل. بالش الـله يـخـلـيـكـوا. إحـنـا
الزم نـــقـــابل حـــضـــرة الـــســـلـــطـــان. دى
فـرصـتــنـا األخــيـرة! أرجـوك يــا بـنى انت

وهو.
زهـقان : ماشى... لـكن... مـاتـصحـى معـانـا كده
سائل! (يدس الشيخ حسان وترَوش ا
عملة فى يده) فلس? وجاى على نفسك

كده ليه?!
الـشيخ حـسان: ده كل اللى مـعـايـا. أصل احـنا

. زى ما انتو شايف غلبان
. حسـن : وجعان

حس : قوى.
حسن : ومعدتنا بتصوصو!!

(صخب من بعيد وقرع اجلرس).
زهقان : أهو جاى! أهم بيدقُّوا اجلرس ع البوابة

البرونزية!
(قرع آخر).

طهقان :  أهو دخل م البوابة الفضية!
(قـرع ثالث. يـدخل جـنـديان ويـقـفان
قـبـالـة بـعـضـهـما لـيـمـر من بـيـنـهـما
السـلطـان. يدخل خـادم معـلنـا قدوم

السلطان).
اخلادم : مواليا السلطان نهمان!

زهــقـان : أهــو جه. وطى مــنك له له لـه واركــعـوا
قدام السلطان. (يجثو حسان وأوالده
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الطـــاغية
الشخصيات 

(حسب الظهور على خشبة
سرح): ا

< الراوى.
< زهقان - خادم الطاغية.

< طهقان - خادم آخر.
< الشيخ حسّان - فالح.

< حسن
أوالده. < حس

< حسن
< السلطان نهمان - الطاغية.

< حسنية - ابنة الشيخ حسّان.
< حسونة - شاب فالح خطيب حسنية.

< جنود وخدم آخرون
وعازفون.

كان   ا
ـنـظـر: حـجــرة فى قـصـر الـطـاغـيـة. ا
مقـعـد عالى الـظـهر وخـفّـان ضخـمان
أسـفــله. بــارافـان يــخـفى أحــد أركـان
ـسرح. بـضـعة وسـائـد على خشـبـة ا
األرض. يـــجـب أن يـــتــــوافــــر جـــرس

شهد األولخارج اخلشبة يقرع وقت احلاجة. ا
يقرع اجلـرس ثالث مرات كل مـرة أكثر
صـــخـــبـــا عن ذى قــــبل. يـــدخل زهـــقـــان
وطهقان يحـمالن سيف عربـييّن طويل

وهــــمـــا شــــخــــصــــان طـــويـالن جـــدا أو
أحــدهـــمــا طـــويل واآلخــر قـــصــيـــر جــدا

ليغايره.
زهقان : خُش يا مـواطن منك لـه له له. دخّلـهم يا

طهقان.
طهقان: حاضر يـا زهقـان. يالال ادخـلوا وخـللوا
دعـمسه تشـوف اللى عمـرها ما عنيـكو ا

شافته فـ قصر السلطان نهمان.
(يدخل الـشـيخ حسـان وهـو يرتـعد
مـتبـوعـا بأوالده الـثالثـة كل أقـصر
مـن أخــــــــيـه الـــــــــذى أمــــــــامـه وهم

متشابهون بدرجة كبيرة).
الـشـيخ حــسـان: شــكـرا يـا بــنى يـا تـرى
موالنا السلطان حيتأخر? أصل احنا زى

.. ما انتوا شايف تعبان
.. حسن : وجعان

حس : قوى..
: ومعدتنا بتصوصو!! حسن

(يربتون جميعاً فوق بطونهم).
زهقان : واحنا ماعندناش هنا أكل منك له له له!!

طهقان : انتو فاكرينها إيه? تكيَّه?!
زهـقان : ثم إنه مـحـدش هـنـا بـيـعـرف أبـدا إمـتى

يرجع السلطان.
طهـقان : ده شرف مـاحتـلمـوش بـيه إنـكوا تـيـجو
للقصر ده وتعدوا ع البوابة البرونزية.

زهقان : والبوابة الفضية.

طهقان : والبوابة الذهبية.

(يـدخل الرواى مـقدمـاً لـلمـسرحـية
ومـخـاطـبـاً اجلـمـهـور وسط دائـرة

من الضوء).
الراوى: أنا راوى فى جعبته حكايات ياما

حفرت فى خطوته من كترها شامه
ِعَبر كتير صادفته وحكّم آخر قيامه

ناس ما ترضى أبدًا فى احلق تسمع مالمه
وبعزة نفس تمشى مرفوعة الهامه
تعالوا بينا نسمع ونشغل الفهامه.
كان ياما كان واللى كان ماضى

سلطان... زمان عمره ما كان راضى
االسم نهمان... والنعت كان قاضى
َغِنى ومتكبَّر... ظالم ومتجبَّر

ا بيتذّمر وم الرعايا الغالبه... دا
ُحضر آدى راجل فقير َبَعت يجيبه 

ما تيجو نشوف ومع بعض األمر ِنْتدّبر.
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الطاغية
حتـتفى األوسـاط األدبية فى بـريطانـيا هذه األيـام بذكرى مـولد الـكاتب اإلجنلـيزى «جيـفرى تريس»;
الـذى رفع اسم بـريـطـانـيــا عـالـيـاً فى مـجـال الـكـتـابـة لألطـفـال الـتى وهب لـهـا نـفـسه قـرابـة الـثالثـة

والست عاماً من حياته اإلبداعية وحتديداً منذ عام 1934 حتى عام 1997.
ولـد تـريس فى مـقاطـعـة نـوتـنـجهـام فى احلـادى عـشـر من أغـسـطس عام 1898 وتـوفى فى الـسابع
والـعـشرين من يـنـايـر عام 1997 كـانت أسـرته تـعمل فـى مجـال الـتـجـارة ولـكنه قـرّر مـنـذ طـفـولته
البـاكرة أن يتـخذ لـنفسه طـريقـاً آخر ال سيـما عنـدما اكـتشف ميـوله األدبيـة إذ اجتذبـه الكتـاب منذ
ـارس ويـكـتـسب اخلـبـرات فى سـنى عـمـره األولى فـكـتب مـراحل الـدراسـة األولـيـة فـراح يـجـرّب و
سـرحية أيـضاً التى استـهوته على وجه اخلـصوص فنجح فى مـضمارها القـصة والقـصيدة بل وا
نـزلـة نقـطة االنـطالق لرحـلـة طويـلة من الـكتـابة ـدرسى واحـداً من عروضه كـان  ـسرح ا لـيشـهد ا

سرحية. ا
وتـوافقاً مع حب «تـريس» لعالم األدب عـموماً وأدب الـطفل على وجه اخلـصوص فقـد هجر جـامعة
«أكـسـفـورد» الـتى قـدمت لـه مـنـحـة دراسـيـة لـيـهب نـفـسه تـمـامـا لـرحـلـة اإلبـداع بـعـيـداً عن األجـواء
ا أعطاه الفرصة كاملة للكتـابة فجاء إنتاجه غزيراً بدرجة غير مسبوقة إذ نشر أكثر ية  األكاد
سـرحية من مائة وعـشرة كـتب ما ب اجملـموعـة القصـصية والـرواية الـتاريخـية والـدراسة بل وا
ية ولـعل السبب اجلوهرى فى تمت ترجـمتها جمـيعاً حسب اعتـقادى إلى حوالى عشرين لـغة عا
ا جتاوز ذلك جـغرافيا ذلك هو أن الـكاتب لم يحـصر نفسه فى دائـرة حدود اجلزر الـبريطانـية وإ
بـل وتاريخـياً أيضـاً فراح يكـتب عن بالد اليونـان وعن فرنـسا وروسيـا البلـشفيـة وامتدت كـتاباته

لتطول حدود الص فى أقصى القارة اآلسيوية.
غير أن اهـتمـام تريس األول تمـثل فى الكـتابة لإلذاعـة والتـليفـزيون; حـيث أغدق علـيهـما بوابل من

ـسرحـيات الـتاريـخـية الـتى كـانت تعـنى بعـالم الـطفل مـثل «بـعد الـعاصـفة» ا
(1938) التـى حازت على جـائزة أفضل مـسرحـيات الفـصل الواحد و«الـتن
الـذى كان مـختـلفـاً ومسـرحيـات أخرى (1938) و«ظل إسـبانـيا ومـسرحـيات
أخرى» (1941) وكـلها مـسرحيـات تكـشف دوماً عن حـالة من الصـراع الدائر
دوماً ب بنى البشر وقـتما وأينما كانوا وإن كـان صراعاً غير مأساوى كما
ـسرحية الـتى تنفرد جريـدة «مسرحنـا» بنشرها اآلن; وهى يتجـلى عبر هذه ا
مسـرحيـة «الطـاغيـة» التى أخـذها تـريس عن عمل صـينى قـد وأطلق عـليـها
ـثـابـة العـمـيل لـلـطـبـقة ـوظف الـصـيـنى الكـبـيـر» وكـان  عنـوانـاً داالً وهـو «ا
ـة حيث راح يـجمع الضـرائب عنـوة من الفالح اإلقـطاعيـة فى الصـ القد
الفقراء مستخدماً سطوته وبطشه جتاه هؤالء البؤساء. غير أن تريس يجعل
ذلك الصـراع صـراعاً بـ األجـيال ولـيس صـراع طبـقـات  فى إطار كـومـيدى
ألنه قصـد منذ البـداية أن ينتـصر جيل الصـغار ال الكبـار; وإال حتوّل الصراع
إلى صراع مـأسـاوى; كمـا هـو احلال فى «رومـيـو وجولـيت» مـثالً وبـانتـصار
تسـلطـ وهذا - فى تقـديرى - ما الـصغـار ينتـصر الفـقراء عـلى اجلبابـرة ا
ـسـرحيـة التى كـتـبهـا - كغـيـرها - وعـينه كان يـقـصده تـريس من وراء هذه ا

على مجتمع الصغار بأحالمهم وطموحاتهم ورؤاهم لغد أكثر إشراقاً.
ـشـهد األول ـسـرحـيـة فى مشـهـدين يـنـتـصر الـطـاغـيـة مـرحلـيـا فى ا وتـقع ا

ـته النكـراء جتاه الدهاء عركة ويـعلن عن هز شـهد الثـانى ويخسـر ا ولـكنه سريـعاً ما يـنهزم فى ا
تغطرس الطغاة. ا كان أعمق ذكاءً من جيل الكبار ا الطفولى الذى أثبت أن الطفل ر

عن مسرحية
وظف الصينى «ا
الكبير»

جيفرى تريس
تأليف:  

جيفرى تريسجيفرى تريسجيفرى تريسجيفرى تريسجيفرى تريس

الطاغيةالطاغيةالطاغيةالطاغيةالطاغية
< ترجمة وتمصير:

د. جمال عبد الناصر

دى احليطان عاليه خالص
وعليها ألف حارس.

يا ناس قولولى لـ إمتى حاصبر
والصبر علقم ما يقدر

دى احليطان عاليه خالص
وعليها ألف حارس.

يا ناس قولولى اهه جه نصيبى
كيف اقدر اهرب أنا وحبيبى
دى احليطان عاليه خالص

وعليها ألف حارس.
(جتلـس حسـنيـة مع نـهايـة األغنـية

منكَّسة الرأس)
حسنية : ياما حاولت كتير اهرب وما قدرتش!
حــسـونـة : أيـوه.. لــكن مـاحــاولــتـيش تــمـرى من

البوابات!
حسنية : البوابات? وم كان حيسمحلى بكده?

حسونة : أنا باسمح لك دلوقتى.
حسنية : أنت أكيد السفر هرش نافوخك.

حسونة : مش مصدَّقانى ?
حـسـنـيـة : أصـدقك ازاى? ده الـســلـطـان حـاطط
عَـسْـكَــر كـتـيــر عـنـد كل بــوابـة ومـحـدش

يقدر يفلت منهم?!
حسونة : سيبى احلكاية دى عـلىّ. خدى العباية
دى والالسـه. روحى ورا الــــســـــاتــــر ده

والبسيهم. وامسكى الناى ده.
حسنية : عايزنى اتخفى زى العازف?

حسونة : بالظبط كده !
حسـنية : طب. وإيه الفـايدة? صـحـيح أنا لىّ فى
الفن (بدالل) بس فـ هـز الوسـط والدلع.

(تهز وسطها).
حسونة : إلعب يا لولو.. (مصفقا)

حسنية : بس ما اعرفش اعزف.
حــســونـة : ومــ قــالك إن انــا عــايــزك تــلــعــبى
بالـنـاى? حـطـيه بس ف بـقك. ده كل الـلى

مطلوب منك.
(تخـتـفى حـسـنـيـة خـلف الـبـارافان.
يجثو حسونة أمام كرسى السلطان

ويدق شيئا)
حسنية : (وهى تتطـلع من خلف البارافان)
إيه اخلــبط ده? إنت بــتــدق إيه عــنــدك يــا

حسونة?!
حــســونــة : أبــدا مـــفـــيش. أنــا بـس بــثـــبت خف
ــا تـدخل الـســلــطـان ف األرض عــشــان 

رجليه فيه مايقدرش يتحرك.
حسنية : (وهى تعود بعد التخفى) بس انت

كده حتبوَّظ اخلف وتكشفنا.
حسونة : جمّدى قبلك أمّال.

(صخب من بعيد وقرع اجلرس)
حـسـنـيـة : طب بـســرعــة أحـسن ده بــاين عــلـيه

جاى. (قرع آخر).
حـسـونـة : (بـلـهـجـة مـحذرة) ودلـوقـتى ركـزى
مـعـايــا. حـيـيـجـى الـسـلـطــان ويـطـلب انك
ـا حـيــسـمع األصـوات تـعـزفى. اعــزفى 
النشاز اللى حتـعمليهـا حيطردك. تمشى
ا تـطلعى بـره استنـينى عند على طول و
البـوابة الـبرونـزية. حـسنـية.. مـاتخـافيش

سك بكتفيها). (وهو 
حسنية : (باستكانة) حاضر.

حسونة : ال إله إال الله!
حسنية : محمد رسول الله!

(يـخـتـفى حـسونـة خـلف الـبـارافان
وجتـلس حسـنـيـة عـلى األرض أمام

كرسى السلطان)
(يدخل خادم)

اخلادم : مواليا السلطان نهمان ! (يخرج)
(يــدخل جــنـــديــان ويــقــفــان قــبــالــة
ر بعضهما حتـية للسلطان الذى 
شى بـينهـما. يخـرجان. السـلطان 
بـــزهــو. وإن ظـــهــرت عـــلـــيه مالمح

اإلعياء ويتبعه زهقان وطهقان)
تخفية) الواد زهقان : (مشيرا إلى حسنية ا
الصـايع اللى كـان بيـضرب ع الـناى أهه

يا موالى!
حسنية : (مقلدة صوت الرجال) عبدك الفقير

«على دربكَّة» يا موالى (تنحنى).
الـسلـطـان نـهـمان: بـتـقـول هتـنـام ع الـدكـة? من

أولها حنسلبط!
طهـقان : (جانـباً) يادى الـنيـلة! ده بـيقـولك على
اســمه. يــا مــوالى ده اســـمه «عــلى أسى

تُكَّه».
زهقان : دربكة يا طهقان? انت جرى لك إيه?!

طهقان : أعمل له إيه يا زهقان ده طهقنى فى عيشتى.

حسونة : إلعب براحتك يا لولو!
الـسلـطـان نـهـمان: ودلـوقـتى. مـا دام الـبـلوه ده

راح حلاله..
حـــســـونـــة : أيــــوه راح حلــــاله.. احلــــمــــد لــــله

(للجمهور) ربنا كبير!
السلطان نهمان: متروّشى اجلو بقه شوية.

حسونة : (بدلع) من عنيَّه!
السلطان نهمان: أل.. من وسطك.

حسونة : حرقصلك رقصة جديدة!
السلطان نهمان: جديدة?!

حسونة : وحغنى غنوة سعيدة.
السلطان نهمان: سعيدة!

حسونة : بس انت يا روحى تطبّل.
السلطان نهمان: أطبّل.

حسونة : وتدندن بالتنهيدة!
(يشـرع حـسونـة فى الـوثوب بـشكل

.( جنونى ويصدر أصواتاً نشازاً
الـسلـطـان نـهـمان: ده انـتى عـايـزه تـأبـيـده! دى
حــاجـــة نــيــلـــة خــالـص! إيه مــعـــنى الــلى
بـيـحـصل ده?! إنـتى مش حـسـنـيـة! إنـتى

? م
(يحاول أن ينـهض ولكنه يعجز عن

أن يحرك قدميه)
حــســونـة : (وقــد خــلـع عــنه الــتــخــفّى) أنـا
حسونـة خطيب حـسنـية. إيه رأيك بقه ف

اللعبة ديّه?!
السـلطان نـهمان: إيه اللى حصل لـرجلـيا? وليه

مش قادر احترّك من مكانى?
(يــشـــرع حـــســـونـــة فى شـــد وثــاق
ذراعى الـسـلــطـان ثم يــضع كـمـامه
فـوق فمه.. يـحاول األخـير أن يـقاوم
ــنـة قــدر اســتــطــاعــته مــتــحــركــاً 

ويسرة)
حسونة : وال حركة القطع خبرك! (بعد حلظة)
! (يـتـدثــر حـسـونــة بـعـبـاءة يـا تـخ
الـطــاغــيــة بــعـد أن يــحــشــو نــفـسه
بـوسادة الـتـقـطـهـا من على األرض.
سـك بعـمـامـته ومـروحـته بـيـنـما
يـناً يسـتمـر السـلطـان فى ترنـحه 
ويــســاراً. بـعــد أن يــكــمل الــتــخـفى
بـلـصق شـارب طـويل مـتـجـعـد يقف
معـتـداً بـنـفسه) هه? إيه رأيك? قـوللى
انت بقه.. أنا م دلوقتى? وشكل م يا
تـــرى? (يــــتـــرنـح نـــهــــمـــان) واخلـــدم
والعـسـكر مـ حيـفـتكـرونى وهم راكـع

قدَّامى وفـاحت بـوابـات القـصر الـتالتة?
مش حـيقـولـوا إن أنـا الـسـلـطـان نـهـمان?
(يـــخــرج مـــقـــلــدا مـــشــيـــة نــهـــمــان
تطاوسـة. تسمع قرعات األجراس ا

الثالث للمرة األخيرة)
الــســـلــطــان نـــهــمــان: (بــعــد أن تـــمــكن من
مـســكـوه! الـتــخـلص مـن الـكــمـامـة) ا
زهقان! طهقان! ده بيهرب اقطعوا راسه!
الـنــدل! اجلــبــان! ده هـرب! آه آه (تـأتى
من بـعـيـد نــغـمـات أغـنـيــة حـسـنـيـة

وهى تتغنى بها مع حسونة)
احلب بسمتنا.. وكل فرحتنا

ياريت نعرف نكونه
ده احلب بهجتنا.. وكل دنيتنا

يارب نعرف نصونه.
(يتـمايل السـلطان ندمـا مع األغنية.
إظالم. يـــدخل الـــراوى وسط دائــرة

من الضوء)
الرواى : ودى كانت نهاية كل اللى يتجبّر
وع اخلاليق بطغيانه يعلى ويتكبّر
ينصّب نفسه حاكم يأمر ويتأمَّر
وينسى رب قادر بحكمته أكبر

ولى تقدر على كل ظالم وطاغى إيد ا
يا ريتك يا ابن آدم تتعِظ وتتنوَّر.

(ستار )

زهقان.
السلـطان نهمان: والله القطع خبـرك يا طرشان

- (لزهقان).
زهقان : الرحمة يا مـوالى ! الغلطـة مش حتتكرر

تانى..
زيـكاتى الـغبره ده طهقان : حنـعمل إيه مـعالـيك 
(متـفحصـاً إياه فى غيظ) إيه رأيك لو

شنقناه?
الـســلـطــان نـهــمـان: أله.. شـيــلــوه وارمــوه بـرَّه

كن. القصر بأسرع ما 
زهقان : أمر موالنا.

الـسـلـطـان نـهـمـان: وإيـاك يـعــدًّى من نـواحــيـنـا
تانى.

الـسـلـطـان نـهـمان: ولـو شـفـتــوه قـريب من هـنـا
اقـطعـوا رقـبـته ف احلـال.. أحـسن اقـطع

انا رقبتك انت وهو.
سك بتالبيب حسنية) تعالى هنا زهقان : (

يا ابن اللئيمة.
السـلـطان نـهـمان: استـنى.. إديـله فـلس وقل له

يقلع على طول!
طهقان : حنين طول عمرك!! أهى دى األصول!

السلطان نهمان: إوعى يفلت منكو!
زهقان وطقهان : ماتخافش يا موالنا (بصوت

خافض) يابن التخنانه.
(يـذهب زهـقـان وطـهـقـان بـحـسـنـيـة
تـدق األجــراس الــثالثــة. فــيــبــتـسم
ــتـخـفى مع كل نـهـمــان وحـسـونـة ا
دقــة ويـــومئ كـل مــنـــهـــمـــا بــرأسه

تعبيراً عن رضاه).
الـسـلــطـان نــهـمـان: مـتــهــيـألى الــبــلـوه ده مش

حيخش هنا تانى.. يا سوسو.
حسـونة : أنا مـتأكـدة يـا موالى.. مـتأكـدة قوى..

قوى.. قوى (بتكرار ذى معنى).
الـسلـطان نـهمان: على فكـرة.. أنا مـابرحـمشى

اللى يحاول يضحك علىّ.
حسونة : (متهكماً) طبعاً.. طبعاً يا موالى!

السلطان نهمان: ياما سلخت جلد ناس.
حسونة : صحيح?!

السلطان نهمان: ونتفت ريشهم كمان!
حسونة : يا حالوة!

الــسـلـطــان نـهـمـان: أل.. بـإيـدى.. حــتى اسـألى
طرشان وخرفان.

حسونة : مصدقاك يا موالى.
السلـطان نهمان: وم يعلم? مش جـايز يجيلك

يوم وجترّبى!
.. أنا? تسـلخ جلدى وتـنتف ريشى حسونة : م

طب ازاى?!
السلطان نهمان: ده لو حاولتى تلعبى بديلك?!

حسونة : وانا استجرى يا موالى?!
السلـطان نهمان: أنا عارف كـده.. أنا كنت بس

بالعبك.

السـلـطان نـهـمان: (مـخاطـبـاً حـسنـيـة وهو
يـتأهب لـلجـلوس) سمَّـعنـا بـقه يا سى
ـا أريَّح دُقه.. وال أقـولـك اسـتــنى شــويــة 
اجلــته كـــده.. وادلع نـــفــسى. (ىحتــول
بـبـصـره إلى زهـقـان وبـصـوت عال)

زهقان!
زهـقان : عارف وحـافض. (مـقـلـدا الـسـلـطان)
الـــعــــبـــايــــة يـــا طــــرشـــان. (يــأخـــد عن
الـسـلـطـان الـعـبــاءة ويـعـلـقـهـا عـلى
الـبـارافان ويـقف مـشـدوهـا للـحـظة
عندما تظهر يد من اخللف وتخطف

العباءة)
السلطان نهمان: طهقان!

طهـقان : أمر مـوالنا (يـرفع يديه داعـياً) يارب
اخلعه من هنا.

السلطان نهمان: بتقول إيه يا ولد?
طـهـقـان : بـقـول أنـا جـاى اخـلـع نـعل مـعـالـيك يـا

موالنا السلطان.
(يـخلع عن السـلطـان حذاءه ويدخل
قـدمـيه فى اخلـفـ ويـقف مـشـدوها
لــلــحــظـة عــنــدمــا يـكــتــشف أنــهــمـا
مــثــبـــتــتــان. يــرتــمى نــهــمــان عــلى

الكرسى مستنداً)
الـسـلـطـان نـهـمان: اتـأكـد إن رجـلى دخـلت فى

اخلف كويس وياريت تتبّت ع الرباط.
طهقان : (وهو لم يزل دهشاً) أمر موالنا!

السـلطان نـهمان: ياما نـفسى أشوف اخلف ده
فى يـــوم م األيـــام! (يــلـــفت نـــظــره أن
حسـنية غـير موجودة) حسنـية! إنتى

رحتى ف يا شقيَّة?!
حسونة : (من خلف البارافـات مقلداً صوت

النساء) أنا جايه أهه يا عنيه!
(يـأتى حـسـونـة فى عـبـاءة حـسـنـية

وقد وضع زهرة فى شعره)
السلطان نهمان: (وقد اطمأن أن كل
شىء عــلى مـا يـرام) ودلـوقــتى يـاسى

«حمقه» اتفضل.. قول.. سمَّعنا!
(تـنـفخ حـسـنـيـة فى الـنـاى فـتـصـدر
عـنه أصــوات مـتــنـافــرة الـنــغـمـات.

يضع اجلميع أكفهم على آذانهم)
الـسلـطان نـهمان: عنـدك! إيه الـزفت ده! خرمت

ودنى الله يخرم بيتك.
مـسـتـدركـا) رقـبــته يـا زهـقـان : نـقـطع وِدْنُه - (

موالى?
السلطان نهمان: أله... البالط نضيف
ومش عايزين نوسّخه! (بغيظ مخاطبا
طهقان) تعالى هنا يا طرشان. إنت قلت
لى واحد بيعزف ناى ده بيعزف ناى?!

وضوع ده يا موالى?! طهقان : طب وأنا مالى با
السلطان نهمان: بتقول إيه يا خرفان?

طـهـقـان : مش انـا الــلى جـبــته يـا ســلـطـان .. ده
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يس الضوى

كن تالتة واربعة. مرة واتن و
ــا قــدمه الــطــوخى أول ظــهــور «بــكــره» ده كــان 
ومن يـومـهـا حـقق الـنص مـخـرجـًا فى اجلــامـعـة 
صـيـًتا وذيـوًعـا بـ فـرق الـهـواة واخملـرجـ اللى
بـيـتـعـاملـوا مـعـاهم فى شـتى مـسـارح الـقـطـاعات
عـنـيـة بـنـشاط ـؤسـسـات ا الـعـامـة والشـركـات وا
ـسرح ومـراكـز الـشـبـاب  وأهم الـقـطـاعات دى ا
مـــواقع الــثــقــافـــة «الالجــمــاهـــيــريــة» ومن خالل
سرحـية كتير تسـابقات ومهـرجانات هذه الـفرق ا
من عـروض «بـكره» حـصلت عـلى جـوائز ومـراكز

متقدمة فى األقاليم والعاصمة.
فى شكل كاريكاتورى ساخر « ح نتكلم إذا كانت
هـذه الـسـخـريـة الذعـة وال أل?» عـمل الـطـوخى 12
بـتعـرى وتشاور لـوحة مـشاهـد سريعـة ورشيـقة 
شاكل والظروف احملبطة وتعلق على مانشيـتات ا
ثبطـة آلمال وطموحات شـباب مصر احملروسة وا
من الفـقرا والد الفقـرا اللى مالـهمش ال ضهر وال

واسطة وال عندهم استعداد يـ............
وده من خالل الـشـاب اجلامـعى « تـامر» وزمـيـلته
وبـنت حــتــته «رشــا» االتـنــ فــقـرا والد فــقـرا ..
بيتنـيلوا يحبـوا بعض وبتقابـلهم فى اجلامعة وما
بـعـدها كـل إفرازات االحـتـيـاج والـفـسـاد وتـفسخ

اجملتمع واالستغالل... إلخ.
ومـة واستمرار تناول كان الطوخى بـيتكلم عن د
الـنص ده عبـر السـنوات الـلى فاتت; كـإشارة إلى
شـكالت هى هى من خمسـتاشر أن احملبـطات وا
ـكن تـكـون عـنـاوين ســنـة بـاتـفق مـعـاه جـزئــيـا;
ا حـجـمـهـا وحجم تـأثـيـرهـا على ـشاكل هـى إ ا
ـشكـلـة عـايز الـناس أضـخم بـكـتـير من عـنـوان ا
ـا يبـقى فى مـشـهد من أقول بـاخـتـصار شـديـد 
عــرض «بـكــره» بــيــسـخــر من االنــتــخــابـات ومن
ـــرشـــحـــ والـــهـــتــاف لـــهـم بــنـــفـس الــشـــكل ا
الـكـاريـكـاتـورى والـلى عـمـلـتـه الـسـيـنـمـا واإلذاعة

ـونـولـوجات سـرح وفى األزجـال الـسـاخـرة وا وا
كن يبقى الغـنائيـة الهازئـة وكله هل ده دلوقتـى 
« الذع» ?! كــــذلك األمــــر فى الــــتـــعــــرض حلـــال
وجتار العـمالة ـستشـفيـات واللى حاصل فـيهـا  ا
ـصرى فى خارج أرضه  خارج مـصر وإهـانة ا
وشــراء الـفــلــوس لــكل شـىء حــتى الــشــهـادات
ـية وحتكم احملـسوبيات راكـز العلـمية واألكاد وا
فى مــســتــقــبل الــنــاس والــبــلــد  إلـى آخــر هـذه
ـنـاشـيتـات هل نـفس قـدر الـسـخـريـة الـلى كان ا
كن يبقى الذع الذع ومؤثر من خمستاشر سنة 
دلـــوقت?!  أنــا شـــايف إن الـــنص مـــحـــتــاج من
اخملرج وفريق العمل إنهم يتـعاملوا معاه باعتباره
مــادة درامـيــة خــام مــحــطــوطـة فـى قـوام رشــيق
وإيـقــاع حـار وهــو ه ا بــالـضــبط الــلى بـيــجـذب
ـضـمـون  اخملـرجـ والـهـواة لــلـنص أكـتـر من ا
واللى بيحاول النص تعريته أنا واثق إن الطوخى
عـارف ده أكـتـر مـنى  وألنه مـخرج كـمـان فـكانت
ـشاهد وتكنيك تـتابعها لكن الكتابـة رايحة لبناء ا
الـنص محتـاج لصـور أخرى تـفضح فى الـصميم
وتـضــحــكـنــا بــجـد فى زمن شــحت فــيه الــنـكت
ــبـاشـرة مش ــبـاشـرة دى ألن ا ـكن بــنـفس ا و
ــكن تــبـقـى أنـقح ــا  عــيب عــلى طــول اخلط  إ

وأسخن.
كان اإلسـكـندرانـية: مـجمـوعـة شبـاب إيه ..إوعى!
مـتع هو حـماسهم احلـقيقى جـدا فى عرضـهم وا
اجلامـعى اللى بقالـنا كتيـر ما بنشـوفهوش وكان
واضح إنهم حاب اخملرج والليدر بتاعهم «محمد
مرسى»  وألنى حبيت هذه الطـاقة اجلماعية اللى
ثلة  عايز أهمس بكل ثًال و بذلها حوالى 18 

حب لهم وخملرجهم وأقول:
ـسرح كلمة» لكن الكلمة تعظيم سالم للى قالوا «ا
ـسـرح  ويـديـهـا عـشرة دى إيه? حـد يقف عـلى ا
ـّنقى على خمستـاشر نكتة ويبقى كيلو كالم من ا

مـحـمــود الـطـوخى مــصـرى مـوهـوب
أسـمـر حـبُّـوب ومـجـنـون فن شـايل قـد
نص قـرن ملـيـان جتـارب مفـعـمـة بالـهـموم
والشقاء والصياعة واألسفار ومشاعر الغربة
فى الـــداخل قـــبل اخلــارج كـــتب - وإن كــان

سرح واحلياة. قليالً- للفيديو والسينما وا
ا بـاشـوف الطـوخى وآخـر مرة بـابـقى سـعيـد 
نـاسـبة الـعرض شـفـته كان فـى مسـرح الـسالم 
ـسرحى الـلى بنتـكلم عـنه وكان ساعـتهـا أسعد ا
مــــنى وفــــرحــــان مش ; جملـــرد إنـه له نص وح
يـتـعـرض ولـكن عـشـان الـلى ح يـتـعـرض هو
وكمان النص اللى بيعشـقه وبيحبه « بكره» 
عشان اللى بيقدموه مش جنوم شباك وال
أقــــمـــــار بــــاب  دول شــــلـــــة شــــبــــاب
إسـكـندرانى من والد عـلى بـنـات هواة
وحـبيـبـة مسـرح  وده كـان فى إطار
هرجان الـقومى للمسرح عروض ا

فى دورته الثانية.
آه صـحـيح .. الـطـوخـى يـومـها
كــان ســعـيــد بــرضه عــشـان
شـافنى طـبـعًا. بـكره : نص
مــسـرحى كـتــبه الـطـوخى
من يـيـجـى خـمـسـتـاشر
سـنـة واحلـقـيـقة إنه
- زى مــجـــمــوعــة
لــــــة من يــــــ لــــــ قــــــ
الــــنــــصـــوص -
طـوال الـسـنـ
ــــــــدة دى وا
بـــيــــتـــقـــدم
الـنص ده
ويتعرض
كل سـنة

«بُكره» بقى امبارح  محتاج شغل جديد
 غمضت عينى فى العرض وما حصلش حاجة 

سرح  ا
صورة 
يا جماعة !

ده الكالم?!
ــسـرح كـلــمـته مــرتـبـطــة بـالــصـورة الـكــلـمـة ا
ـصـورة «بفـتح الـشـدة عـلى الواو ـصـوَّرة وا ا
ـعــنى إنـنــا بــنـروح نــتـفــرج عـلى وكــسـرهــا» 
مسرح مش بنسمع مسرح  وبصراحة شديدة
أنــا لــو كــنت دورت الــكــرسى واديـت ضــهـرى
للـعرض وسمـعت مادته الـصوتيـة أل.. صحيح
الــكـراسى فى مــسـرح الــسالم ثـابــتـة وصـعب
تتحرك! يـبقى نقول لو غمـضت عينى واكتفيت
بـسـمـاع صوتـيـات الـعـرض من حـوار ومـكـلـمة
ونــكت مع أغــانى الــشــيخ إمــام والــتــوزيــعـات
اجلديـدة  والـلى كانـت فى كتـيـر منـهـا جمـيـلة
ـكن كـنت ح لــلـفـنــان « هـادى عـبــد الـعـزيــز» 
أشوف صور مسرحية أغنى من اللى كان على
سرح بـبساطـة ما كانش فى شىء - مش ح ا
أقـول مـدهش - مــا كـانش فى شـىء جـمـيل أو
الفـت يعـنى لو اتـسـابت اخلشـبة عـاريـة تمـاما
كـان ح يـبـقى أغـنى فى اخلـيـال وكـمـان كـانت
تـشكـيالت الـشـباب وجـيـسـتاتـهم فى كـتـير من
رات مـجـانـية وبال مـبـرر حـقيـقى وكـمـان ما ا
كـــانش الـــفــــصل والـــتـــداخـل فى االنـــتـــحـــال
والتشخيص واخلروج منه متقن وال معفوق يا

سرح صورة. جماعة ا
شخصـاتية:  باكرر حتيـاتى للوالد والبنات دول ا
وبـاشـكـرهم عـلى اجلـهـد ده وكـان فـيـهم مـواهب
تمثـيلية حـقيقية قـوى زى محمد عـبد الكر اللى
ـرشح كـان بـيـعـمل عـضـو مجـلس الـشـعب  أو ا
«دبـور»  ورشاد عـبد الـعزيز كـان عامل أكـتر من
حـاجـة منـها «الـعـربى أو اخللـيـجى»  منى أحـمد

مرضة» . عملت حاجات كتيرة منها «ا

ــهــرجـان ــاضـى فـعــالــيــات الــدورة الــســادســة  بــدأت مــسـاء الــســبت ا   <
ديـنة اإلسـكنـدرية وتـستـمر عـروض دورته احلالـية حتى 27 "إسـكنـدراما" 
ـهرجـان خصـصوا هـذه الدورة لـفن "احلكى أكـتوبـر اجلارى... مـسئـولو ا
ـهـرجـان عـلى الـعروض ـرة األولى الـتى يـشـتـرط فـيـهـا ا والبـوح" وهى ا

شاركة فى فعالياته تقد أعمال من هذا النوع.. سرحية ا ا

مـثل الـطـريــقـة الـفـاسـدة الـتى تــدار بـهـا عـمـلـيـة
سـرح وعليه سـرحى خلشبـة ا صعود الـنص ا
أيضا أن يتحلى بالـصبر فى أن يكتب ويضع ما
يكـتـبه فى درج مـكتـبه كـما فـعل من قـبل تـوفيق
احلكيم عندما كتب مثال «أهل الكهف» عام 1932
ووضعـها فى درج مـكتـبه ليـخرجهـا نبـيل األلفى
فى السـتيـنيـات فى أول تنـفيـذ لهـا وال أعرف إن
ـسرح اآلن لم كان هـناك تـنـفيـذ لـها من قـبـله فا

غرية فى الكتابة.. يعد من األشكال ا
* مــا الــذى يـشــغل فـاروق عــبـد الــقـادر

اآلن..?
كـتب أمامك.. هذا هو ما - كل ما تراه على ا

يشغلنى اآلن..
ـوجـودة فـوق * ولـكـن كل هـذه الـكـتب ا
مكتـبك كلـها فى النـقد األدبى والـقصة
والـرواية والـشـعر والـسيـاسـة وليس

بينها أية كتب مسرحية..?
- هذه الكـتب هى اهتمـاماتى اآلنيـة وأنا لست
شاهدة سـرح اآلن وعندما أذهـب  مشغـوًال با
ــا يــكـــون ذلك ألســبــاب عــرض مــســـرحى ر
ا تتعلق مـثالً باألصدقاء وهنا أقول أخرى ر
شـاهـدة عـرضه إننى لكل مـسـرحى يـدعـونى 
تعة الفنية شريطة أن أتنازل عن كل حقى فى ا
ـــســـرحى كـــمــا دخـــلت أخـــرج من عـــرضه ا
وقليلون من يستطيعون تقد هذا العرض لى.
ــكـنــنـا إذن أن نــقـول - وطــبـقـا * هل 
لـهــذه الـنــظـرة - إن مـا يــقـدم اآلن عـلى
ـا يسـميه بيـتر بروك مسارحـنا وطـبقاً 

يت»..? سرح ا «ا
- غالباً هذا هو ما يـحدث لكن ال تأخذ حكمى
هذا حكمًا قاطعًا بسـبب عدم متابعتى للمسرح
اآلن وال أستـطـيع أيـضاً أن أجـزم بـذلك; حتى

تابعة. ال يخرج لى أحد ويتهمنى بعدم ا
سرح أعمدة كتاب ا

سرح * من الـذى تعـتبرهم أعـمدة كتـاب ا
فى مــصـر وعـلى الــذى يـتـصــدى لـلـعـمل
ر إليه من خالل أعمالهم..? سرحى أن  ا
ـفـترض أن ـرور ولكن من ا ـعـنى ا - ليس 
يــكـون قــد اطــلع عــلــيــهم من هــؤالء نــعــمـان
عاشور بداللته الـتاريخية وألـفريد فرج ولوال
أنـنى ال أحـب اسـتــخـدام «أفــعل الــتـفــضـيل»
لكـنت اسـتخـدمـتـها هـنـا فألـفـريد يـعى جـيداً
ـسـرحـيـة الـتـراث الـعـربى وشـروط الــكـتـابـة ا
مـعـرفـة جــيـدة وأيـضـاً ال أسـتــطـيع أن أنـكـر
سـرح العربى مـحمود سعد الـله ونوس فى ا
دياب ميخائيل رومان وأيضاً رشاد رشدى
بــالــرغـم من اخــتالفـى مــعه وهـــنــاك أيــضــا

كن إنكار أهميتهم.. آخرون ال 
ـسرح بـعد * هل اختـلفـت النـظرة إلى ا
نكسة 1967 وإذا كانت قـد اختلفت.. هل
أفـرز هـذا االنـكــسـار كـتـابــاً يـحـاكـمـون
الـواقـع كـما هـو احلـال لـدى سـعـد الـله
ونوس مـثالً والذى حتولت كـتاباته من
.. الـرؤى التجريـدية العـبثية اخلـيالية

إلى كتابة مسرحية حتاكم الواقع..?
- نعـم اختـلـفت الـنـظـرة بـعد 1967 وأفرز ذلك
كتابة مغـايرة لدى بعض الكـتاب ويوجد مثالً
ســـعــد الـــدين وهـــبـــة وذلك كـــمــا حـــدث فى

سامير» مثالً.. مسرحيته «ا
سرح للناس..? * أخيراً .. كيف نصل با
- إذا كــان خـــارجــاً مـــنـــهم البــد وأن يـــعــود
فـيـنـعـكس عـلـيـهم لـكن هـذا غـيـر حـادث اآلن

ا جتاوزت الفرد - كما يقرر علم النفس - وإ
ذلك عندى إلى االهتمام باجملتمع.

* بــشــكل مــبــاشــر.. هـل كـنـت مــوظــفـاً
حكومياً فى يوم من األيام..?

- نـعـم كـنت وذلـك لـفــتــرتـ قــصــيـتــ جـداً
أولـهمـا كـانت فى الـهـيـئـة العـامـة لـلـكـتاب مع
صالح عـبـد الـصـبـور وعبـد الـقـادر الـقط فى

سرح».. «مجلة ا
* أكان ذلك تعيينا..?

كافأة شاملـة ولكن كان تعيينى - ال.. كان 
بعـد ذلك فى جـريـدة «األهرام» وهـذه مـرحـلة
تالـيـة وكان عن طـريق لـطـفى اخلولى عـنـدما
قـام بـتـعـيـ كل مــحـررى «الـطـلـيـعـة»; وكـنت
واحدا منهم وكنت من 1972 - 1977 مسئوالً
لحق األدبى جملـلة الطـليعة حـتى توقفت عن ا

فى هذا التاريخ..
*  ومــا مــصــيـر عــمــلـك فى صــحــيــفـة

«األهرام» اآلن..?
- ال أعرف عنه أى شىء.

* لــــكـــنك اســـتــــلـــمت الـــعــــمل وقـــمت
مارسته حتى مارس 1977 وقت إغالق

«الطليعة»..
ـجــلـة - نـعـم فـأنــا كـنـت مـحــرراً مـســئــوال 
«الطـلـيعـة» ومكـتـبى كان فـى الدور الـسادس

بنى «األهرام».
* وهل مازال موجوداً حتى اآلن..?

- ال أعــرف بــالـطــبـع فـأنــا فـى مـارس 1977
عــنـــدمـــا أوقف يــوسـف الــســـبــاعـى مــجـــلــة
«الـطـلــيـعـة» اسـتــجـابـة ألوامــر الـرئـيس أنـور
ـبـنى مـكـيف الـسـادات أدرت ظـهـرى لـهــذا ا

الهواء وانطلقت فى شوارع القاهرة..
* انــقـطـعت عن الــراتب الـشـهـرى وعن
الـــــــعـــــــمـل وعـن أى دور داخـل هــــــذه

ؤسسة منذ مارس 1977..? ا
- انـقـطـعت عن كل شـىء يـخص هـذه اجلـزئـيـة
ً حــتى قـابــلت لــطـفى اخلــولى ذات مـرة تـمــامـا
بشكل عابر أمام «التـجمع» وقال لى: ماذا فعلت
بقـرار تعـيـينك فى األهـرام..? فـقلت له: ال شىء
ثم طـلب مـنى أن يـتــوسط لى فى األمـر إلعـادتى
مرة أخـرى فـرفـضت وقـلت له: هل يـرضيك أن
أعود ألجد رئيس حتريرى أو رئيسى «فالن» أو

«عالن» إن هذا ال يرضينى.
* هـل تـتـقــاضى أيـة مــرتـبـات شــهـريـة

منتظمة..?
- كنت أتقاضى 75 جنـيهـاً شهريـاً من مـجلة
«الـطــلـيـعــة» وكـان مـبــلـغــاً جـيـداً وقــتـهـا فى
الـسـبـعـيـنـيـات ولـكـنـنى اآلن ال أتـقـاضى أيـة
مرتـبـات شهـرية مـن أى مكـان وتسـتـطيع أن

تكتب هذا على لسانى.
* تعيش فقط من عائد الكتابة..?

- أعــيش حــرفـيــاً من الــكــتــابـة والــتــرجــمـة
والــتــرجــمــة حتـديــداً تــلــعب دوراً جــيــداً فى
نـقـذ من الـضالل حـيـاتى فـهى كـمـا أقـول ا
ـنــقـذ من اإلفالس. فــعـنــدمـا أتــرجم كــتـابـا ا
وأتقاضى أجراً لذلك عدة آالف فـإنها تنفعنى

لفترة من الزمن..
* ومنـذ مارس 1977 لم يـستـهوك الـعمل

الوظيفى مرة أخرى..?
- إغالق «الطـلـيعـة» بـالـطريـقـة التى تـمت بـها
استـفـزنى وجـعـلـنى أخـرج من مـبـنى األهرام
بــــإرادتى ولم أعــــد إلــــيه مــــرة أخــــرى وكل
أصـدقـائى يــعـلـمــون هـذه الـوقـائـع وأحـيـانـاً
يسألوننى عن مصـير تعيينى فى «األهرام»..
وأقول لهم ال أعـلم عنه شـيئاً ولـكننى اآلن لم

أعد أريد من األهرام شيئاً.
 جائزة يوسف السباعى

* ألم تـقم «األهرام» - كـجهـة حكـومية -
ــراســـلـــتـك والــســـؤال عـن تــغـــيـــبك

الفجائى..?
- من يهتم بذلك وبالتأكيد هم قاموا بإقالتى
وأنـا من األصل لم أهــتم بـذلك وأتــذكـر هـنـا
واقعـة طـلب يـوسف السـبـاعى لى لـكى يرانى
«يتـفرّج عـلىّ» وقال لى «إنت بـقى فاروق عـبد
الــقــادر..?» فـقــلـت له نــعم.. أيــوه يــا أســتـاذ
يوسف إنت كنت متـصورنى إيه..?» فقال لى:
«كنت متـصورك أكـبر من كـده» فقلت له: «فى
السن يـعنى تـقصـد?» فقـال لى: طبـعاً أقـصد
ـوضوع الذى ا كان ذلـك بسبب ا العمـر.. ر
كتبته عنه وكان ذلك قبل أن يأتى إلى األهرام
ـقـال االفـتـتـاحـى لـلـمـلـحق مـبـاشـرة وكــان ا
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تـقدمـت فيـهـا إلـيـهـا وكـان ذلك مـنـاصـفة مع د.
ـنى الــعـيـد الـلــبـنـانــيـة فى الـنــقـد األدبى وقـد
أغرانـى أيضـا بـالـتـقدم لـهـا من حـصـلوا عـلـيـها
قبلى وهم: عبد الرحمن منيف سعد الله ونوس
ألفـريد فـرج وقلت فى نـفسى إنه إذا كـانت هذه
اجلائـزة غيـر مزعـجـة لهـؤالء فال يجب أيـضاً أن
كننى أن أقول تكون مزعجة بالنـسبة لى وهنا 
إنه لـيس لدى طـمـوح فى احلـصـول عـلى جـائزة
من أى نـوع «هـو انـا ها أبـقـى رافض ومـرفوض
عنى أننى ال أريد تقديرية أو ويدّونى اجلايزة» 
غـيـرهــا فى ظل وجـود هـؤالء.. وألن هــذا مـعـنـاه
الــرضـــا الـــرســمى ولـــيس لـــدى هــذا الـــرضــا

الرسمى.. أال تعرف أين أجده..?
* قــلت فى كــتــابــاتك إنك تــخـشـى عـلى
سـرحى أبو الـعال السالمونى الـكاتب ا
صرى وأن الكاتب سـرح ا من تدهور ا
يسرى اجلـندى قد أخذه التـليفزيون من
ـسـرح غـير ـسـرح وأنه لم يـكـتب فى ا ا
«الـــيــهـــودى الـــتــائه» أو أنـــهـــا أفــضل

أعماله..
- وهــــذا هــــو مــــا حــــدث فــــأين أبــــو الــــعال
السالمـونى..? وأين يسـرى اجلنـدى..? إنهـما

اآلن فى الكتابة للتليفزيون..
ــسـرح ولــكن مـازال لــهــمــا عـطــاء فى ا

خاصة أبو العال السالمونى..?
- نعم ولكن مـا كتبـته عنـهما هـو الشىء الذى

يفعالنه اآلن.
* ولــكـــنك كــنت تـــراهن عــلــيـــهــمــا فى

كتاباتك..?
- نعم  فأنا أعرفـهما من أوائل أعمالـهما فأنا
أتذكر يـسرى اجلـندى مـنذ أن كـان مدرساً فى
دمـيـاط وعــنـدمـا كــتب مـســرحـيـته «الــيـهـودى
سرح وأنا التائه» جاء لى بـها وأنا فى مجـلة ا
من أوائل الـنــاس الــذين قـرأوهــا وأنـا أول من
كـتب عـنـهـمـا عـلى وجه الـقـطع فى مـجـلـة «روز
ـا كان ذلـك حتت عـنـوان «أقدام الـيوسـف» ر

سرح لكنها ال جتيد اجلرى». تعشق ا
* رهـانـك عـلـيـهـمـا.. هل مـازال .. أم أنك

خسرته اآلن..?
- أعتقد أننى خسرته..

* إذن مـن الــــذى تــــراهـن عــــلــــيه اآلن..
?.. ثل مخرج ؤلف 

ـا تـكــون مـتـابــعـتى اآلن نــاقـصـة لـذا ال - ر
غامرة بأية أسماء.. أستطيع ا

اذا تفـسر عدم وجود نهـضة كتابية  *
ـثل ـكن احلـديث عـنـهـا  ـسـرح  فـى ا

قوة حديثنا عن نهضة الستينيات..?
- االنــهـــيـــار الــعـــام الــشـــامل وخـــاصــة فى

سرح. ا
* هل تــريـد أن تــقــول إن الــظـروف اآلن
غــيــر مــهـيــأة لــوجــود كــاتب مــسـرحى

متميز..?
- أعـتقـد أن عـلـيه أن يـتـحـدى أشـيـاء كـثـيرة من

األدبى جملــلــة «الـطــلــيــعــة» بـعــنــوان «الــوزيـر
واجلـائـزة» وكـان ذلك عـنـدمـا قـبل الـسـبـاعى
جـائـزة الـدولــة الـتـقـديـريــة وقـمت فى مـقـالى
«بفـتح الـنـار علـيه»; ألنه كـان يـجب أن يرفض
ــرشـحـ ألنه مـجـرد ذكــر اسـمه فـى قـوائم ا

سئول. الوزير ا
* هل نــال اجلــائـزة وقت أن كــان وزيـراً

للثقافة..?
- نعم.. أخذها وهو فى الوزارة ثم تنازل عن

ادية.. قيمتها ا
* اعـتـراضـك إذن عـلى أنه أخـذهـا وهـو

وزير أم ألنه ال يستحقها..?
ن أخـذوها ـقـارنـة  - ال يسـتـحـقـهـا.. أما بـا

بعد ذلك فهو يستحقها..
ن أخذوها حتى اآلن..?  *

- حتى اآلن وبعد اآلن..
جائزة سلطان العويس

ـثـقف.. * فـكـرة اجلـوائـز فـى صـنـاعـة ا
كيف تراها?

- أنا لم أحصل فى حيـاتى سوى على جائزة
واحدة هى جائـزة سلطـان العويس عام 1993
نظور مختلف فصاحبها وهى جائزة أراها 
هو ثرى خليجى من قبل ظهور النفط فهو من
نـطـقـة وقـد خصص كبـار جتـار الـلـؤلؤ فـى ا
مبـلغـاً من ثروته لـكى يـكون الـعائـد منه عـبارة
عن جـوائـز وأغـرانى بـالـتـقـدم لـهـذه اجلـائزة
أحد شـروطـهـا الـتى تـقـول «إن من حق الـفرد

أن يتقدم لها بنفسه».
* هـــذه هى اجلــائـــزة الــوحــيـــدة الــتى

تقدمت لها وحصلت عليها..?
- ال .. هنـاك جائـزة أخرى تـقدمت لـها بـعد ذلك
بفترة وكانت نـتيجتها أنـنى دخلت فى معركة مع
جابر عصفـور وكانت هذه اجلائـزة فى الترجمة
دة سنة مثالً فى وكانت عبارة عن منحة لإلقامة 
إيطاليا وكان اإلعـالن عنها قد  من قبل وزارة
تـرجم «النـقطة الثـقافـة وتقـدمت إليـها بـكتابـى ا
ـتـحـولـة» لـبـيـتــر بـروك ولـكـنـهم أعـطـوهـا ألحـد ا
ية ال أتـذكر اسمه وقتها كتبت مترجمى األكاد
مـقــاًال فى مـجــلـة «روز الـيــوسف» بـعــنـوان «عم
عصفـور وجلانه وجـوائزه» وقام عـصفـور بالرد
ـا اجلائـزة الـوحيـدة التى على وانـتهـى األمر إ
تقدمت لـها وحتى عام 1993 هى جائـزة العويس
وأخـذتــهـا عن مــجــمل األعـمــال أنـا اآلن لى 15
كتابًا وكـان لى وقتها سبـعة كتب فى عام 1993
هل تصدقنى لو قلت لك إنهم فى جائزة العويس
كانـوا يريدون خـمس نسـخ من كل كتـاب كشرط
للـتقـدم ولكى أحـصل على هـذه النـسخ اخلمس
كـان البـد لى أن أقـوم بـتـصـويـر بـعـضـهـا ولـقد
كـلــفـنـى األمـر كــله وقــتـهــا حـوالى (300 جـنـيه)
ثالثـمائـة جـنـيه.. هل تـصـدقـنى لـو قلت لـك إننى
اقـتـرضـتــهم..? فـلم يـكن حتت يــدى وقـتـهـا هـذا
ــبــلغ وحــصــلـت عــلى اجلــائــزة من أول مــرة ا
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سرحى "حلم > قاعة احلكمة بساقية الصاوى شهدت مؤخراً تقد العرض ا
لــيـلـة نــحس" من تـألــيف وإخـراج عـبــدالـله الـشــاعـر وتــمـثـيل عــدد من الـوجـوه
ـسـرحـيـة طوال الـشـابـة كـانت سـاقـيـة الـصـاوى قد جـمـدت بـرامج الـعـروض ا

اضى. رمضان ا

< د. مصطفى يوسف منصور
كــاسـتـر» وقـبـل أن يـشـرح لـنــا مـدلـول هـذا
ــوسـيــقــيـون مــعه فى حـوار االسـم يـدخل ا
وسيقية فى عزف منفرد جميل فى بآالتـهم ا
حد ذاتـه لكـنه يـثـيـر فـيـنـا الـرغـبة فـى كشف

غموض اسم «جامبول كاستر».
ـوسيـقـية االرجتـالـية ـشاغـبـات ا وقد بـدت ا
ـعزوفات الفردية طويلة نسبياً لكن فى هذه ا
ـــســـرح الـــشــعـــبى هـــذا من جـــمـــالـــيــات ا
ــهــمــة الــتى فــاالرجتــال أحــد الــعــنــاصـــر ا

يستمتع بها اجلمهور.
زيارة إستطالعية

يـوضح احلكواتى من هـو «جامبـول كاستر»
ـدرسة حـيث إنه االسم الذى أطـلـقه فراش ا
عروف «جان ـفكر الفـرنسى ا بعـفوية على ا
بـــول ســارتـــر» وأخــذ الـــتالمـــيــذ والـــعــمــال
يــــــــــرددون هــــــــــذا االسـم وذلـك أثــــــــــنـــــــــاء
فكر الذى أتى إلى استعداداتهم للقاء هذا ا
مصر فى عام 1967 فى زيـارة استطالعية
ثـقافـية وزار عـدة مـدن ومراكـز ثـقافـية ومن
بيـنها مديـنة طوخ لقـد أدت هذه الزيارة إلى
دينة الصغيرة حيث النظافة فى تغـير وجه ا
ــدرســ الــذين كـل شىء فى الــتالمـــيــذ وا
يــرتـدون األزيــاء اجلــديـدة والــنــاظـر أحــمـد
شـحــاتـة عــلى أهـبــة االسـتـعــداد لـلــقـاء هـذا
ـفــكـر مــدعــيـاً أنه قــرأ كل أعــمـاله بــالـلــغـة ا
عـروف - ال يعرف الـفرنسـية مع أنه - من ا
هـذه اللـغة فيـكشـف الفرمـاوى عن ادعاءات
هـذه الـشـخــصـيـة فــكـان يـردد أنه درس فى
ـلـكة إلـيـزابـيـث بـيده إجنـلـتـرا وسـلم عـلـى ا
ويـواصل احلكواتى سرد ذكرياته وكيف أنه
ــدرسـة لــسـخــريـتـه من الـنــاظـر فــصل من ا
وتــرديــده السم كــاسـتــر ويــنــتــقــد أســلـوب
التعليم الذى يحول دون أن يعبر الطالب عن
ذاته واتـباع أسلوب القـهر والضرب لدرجة
االمـتهان وقد أدى هذا األسلوب بأن يرسل
الــطــفل ســعــيــد إلـى الــرئــيس جــمــال عــبــد
النـاصـر يـسـتـنـجـد به «إلـى أبى جـمـال عـبد
ــفــاجـأة أن اســتــجـاب الــنــاصـر» وكــانت ا
الـرئـيس لــنـداء الــطـفل وأرسل إلــيه صـورته
الشـخصيـة مبـهورة بتـوقيـعه فتغـير الوضع
درسة تمـاماً حيث صار الطفل سعيد جنم ا

بعد أن كان منبوذاً ومفصوالً.
يـعـود احلكـواتـى من غـربتـه الـطويـلـة فى بالد
الـــعـــالم إلـى مـــســقـط رأسه طـــوخ لـــيـــفـــاجــأ
حت ـتغيرات الكثيـرة وبأن الذكريات قد ا با
و طالء اجلـدران وتـغـيــر األلـوان والـبـشـر..
لـيــبـقى الــسـؤال حـول مــاذا يـكـون حــالـنـا لـو
ـاضى لــو تــنـاســيــنـا الــذكــريـات أو ضــاع ا

ة والزمن. حت بفعل فيروس العو ا
نعـيش مع الفرمـاوى حلظات الغـربة وأشعاره
وعـزفه ورســومـاتـه عـلى اجلــدران فى عـرض
يؤكـد لنا بـبساطته وسـامريته وبـراعة مخرجه
وأحلــــان الـــرشـــيـــدى واســـتـــعـــادته األغـــانى
كتوبة للعرض الفـولكلورية وأحلان األغانى ا
واسـتـعــراضـات وفـيق كـمـال وتـمـثـيل سـعـيـد
الـــفـــرمــاوى وســـنـــاء عـــوض وســيـــد عـــبــد
الــرحـمـن وخــالـد جــمــعــة وإبــراهــيم غــنـام
وأحـمد رشـوان وراضى غا ويـوسف عبد

اهرون. الله والعازفون ا
ـثل هذه إنـنا نرى أنـه فى التـجارب الـقادمة 
األعــمــال من الــضــرورى أن يــراعى تــدعــيم
العـمل بـلـوحـات حـوارية درامـيـة تـتـفاعل مع
ـلل من طول فـعل احلكى حـتى ال يتـسرب ا

السرد.

وقـاهـره ويـقـدم اخملـرج هـذه الـشـخـصـيـات
بـالغـات جروتـسـكيـة تثـير الـسـخريـة منـها
تد ثال كرشه  فالـريس جمعة على سبيل ا
أمــامه ووجـهه عـلــيه سـيـمـاء الــغـبـاء وصـوته
مـــزعج ويـــواصل احلـــكــواتـى رسم صــورة
تــودى الـذى نــتـيـجــة ضـعـف بـصـره يــسـقط
دائـمـا من فــوق أعـمـدة اإلنــارة ويـحـدث أنه
بـــعــــد أن انـــتـــهى مـن إنـــارة قـــبــــة الـــشـــيخ
الــطــوخـى إال أنه كــاد أن يــســقـط فــتــتــدلى
قــــدمـــاه من أعــــلى الــــقـــبـــة وسـط صـــيـــاح
وصرخـات اجلمـاهير وفـجأة يـتحرك بـقدميه
فى الـهـواء ويـخـتـفى عن األنـظـار مـفـسـرين
ذلك بـكـرامـات الـطـوخى وتـسـتـمـر سـخـرية
سـعيـد الـفرمـاوى من هـذا النـمط حـيث تأتى
ـاً كـبــيـراً لـلــفـضـاء فى األنـبــاء أنه صـار عــا
وكـالـة نــاسـا األمـريـكـيـة ويـعـود بـعـد غـيـاب
طـويل إلى طــوخ راكـبـاً سـيـارته الـ (127).
ـهـاجرة اط ا هل يـسخـر احلـكـواتى من األ

ا. والتى تعود إلى وطنها? ر
جامبول كاستر

يخـرج احلكواتى من اللوحة السابقة ليختتم
الــعــرض بـــأهم لــوحــاتـه والــتى مـــهــد لــهــا
اخملـرج عــصـام الـسـيــد تـمـهـيــداً جـيـداً بـأن
جــعل احلـــكــواتى يــنـــطق بــاسـم «جــامــبــول

وسـخرنـا من هـذه الـسلـوكـيـات فى الزواج
اً إال أنه ما الهدف من هذه السخرية? قـد
هـل هــو رفــضــهــا?! إذا كــان ذلك فــإن فى
هــذه اآلونـة فى عـام 2007 ال تــوجـد مـثل
ـظاهر بهذه احلرفية لكن هناك شيئاً هذه ا
ـعنى العام وهو أن ظاهر هو ا وراء هـذه ا
الــغش واالنــتــهــازيــة فى الــزواج والــنــفـاق
االجـــتـــمـــاعى بـــ الــــزوجـــ فى مـــراحل
الـزواج اخملتلـفة مـازالت قائـمة حتى اآلن
ـشـاهـد بـطـريـقـة غـيـر مـبـاشرة لـذلك فـإن ا

اضى وب احلاضر. يصنع عالقة ب ا
يـقدم احلكواتى لوحة بعنوان «تودى» فتردد
اجملـموعـة هذا االسم بـتكـرار يـعطى حلـامله
أهـمـيـة كبـيـرة ويـؤكـد علـيـهـا ويثـيـر الـشغف
لتـلـقـيهـا واالسم فى حـد ذاته يـثـير الـقـرابة
«تــودى عــبــد احلــمــيـد الــشــيـخ» ذو الــنــظـر
الـضعـيف ويعـمل عـامل فى البـلديـة إلضاءة
أعــمـدة الـنـور وإصالحـهــا ويـقـوم بـتـوصـيل
لـونة لتـزي قبة اإلضاءة وتـركيب اللـمبات ا

ولد. الطوخى أثناء ا
يصـف احلكواتى شخصية تودى ويستخدم
ــســرح اخملــرج الــســلـــويت عــلى جـــانــبى ا
لــتــجــســيــد الــعالقــة بــ تــودى وأمه وأبــيه
وكيف أنـهـمـا يـقـهـرانه دائمـا وأيـضـاً تـظـهر
صورة الريس جمعة رئيس تودى فى العمل

ـ إلى مــوتـيـفــات شـعـبـيــة أخـرى وعـلى 
ـنزل يـوجـد جـدار مـسـجـد وعـلـى الـيـسار ا
مـقـام سـيـدى الطـوخـى وفى مـنـتصـف هذا
ــسـرح وفى الـصـدارة تـوجـد كـنـبـة عـربـيـة ا
ــيـنه الــطــراز خـاصــة بــاحلــكــواتى وعــلى 
كـرسى خـالٍ عـلـيه عـود. وفى مـواجـهـة هـذا
ــتـــفـــرجــون عـــلـى الــكـــنـــبــة كــلـه يــجـــلـس ا
األســيـوطى الــشــعـبى فـى بـســاطـة وحــريـة
ودون قيـود جمالـيات مسرح الـعلبة مـهيئ
ـشـاهـدة الـفــرجـة الـشـعــبـيـة حـيث ال بـذلـك 
ســتـــار وال حــاجــز وال حـــفــرة أوركـــســتــرا
فـالــعــرض مـكــشــوف وجـمــالــيـات الــفــرجـة

الشعبية وسائلها متحققة.
يدخـل احلكواتى (سعـيد الفرمـاوى) بحيوية
ـتـنـوع الـنـغـمات وبـهـجـة يـجـسـدها صـوته ا
والـترددات ومالمح وجهه وتعبيرات جسده
وقـدرته على التواصل الـسريع مع اجلمهور
ـعهـودة فى أعمـال الرواة ـة ا بادئـا بـالتـقد
ــديح الـرسـول واحلــكـومـتــيـ وهـو الــبـدء 
صــلى الــله عــلــيه وســلـم وتالوة الــصــلـوات
اخملــتـلـفــة عـلى أشـرف خـلـق الـله وإضـفـاء
عـانى اخملتلفـة على تلك الصلـوات ليجسد ا
بــــهـــا احلـــلم بـــالــــسالم واألمـــان والـــرخـــاء
والعـدل. هكذا استطاع احلـكواتى السيطرة
عــلى اجلــمـهــور وجــذبـهـم إلـيـه لـيــشــاركـوه
الــتـجــربــة فـاجلــمــهـور صــار مــتــورطـاً فى

العرض وجزءاً أساسياً فيه.
تـبـدأ احلـكـايـة بـإثـارة الـشـغـف حـول مـاهـية
عــزبـة مـحـروس لـيـكـشف لـنـا الـفـرمـاوى -
سـرحـيـة وكاتب أشـعـارها - أنه ال مـؤلف ا
ا هى عبارة عن تـوجد عزبة بهذا االسم وإ
اسم لـشارع هام فى مديـنة طوخ الـتى تبعد
عن الـقــاهـرة حـوالى 34 كـيــلـو مــتـراً ومن
خالل وصف احلـكـواتى لــتـفـاصـيل احلـيـاة
ــــكــــان فـى ذلك الــــشــــارع جنــــد أن هــــذا ا
بتـفـاصيـله هـو نـفسه مـجـسداً فى تـفـاصيل
ديــكـور عــبــاس حـســ لــقـد حــقق عــبـاس
حـــســ مـــصــمم الـــديــكـــور جــو الـــســامــر
ـسرحى ـنظر ا والـبهجـة فى تـوزيع أجزاء ا
ـتـمـيــزة ووجـود الـعـازفـ عـلى بـألــوانـهـا ا
ــتـلـقى فى مــقـاعـدهـم وكـأنـنــا فى عـرس وا
هـذا الـوضع أنـه فى الـسـاحــة اخلـاصـة فى

شارع عزبة محروس.
يــحـدثـنـا احلــكـواتى عن تـفــاصـيل الـشـارع
ولد وذكريـاته احلميمة به بادئـاً باالحتفال 
سيـدى الطوخى وهو االحتـفال الذى ينتظره
ـديـنـة والــقـرى احملـيــطـة حـيث أفـراح أهـل ا
ــوســيـقى الــزواج وطــهـور األبــنــاء وكـشك ا
ـتواصل ركـز الـشرطـة والعـزف ا اجملـاور 

للموسيقى.
يـتوقف احلكواتى عنـد مظاهر موكب احلج
ومـدح الرسـول صـلى الله عـلـيه وسلم فى
هذه الـلـوحـة يـحـدث التـحـاور بـ عـنـاصر
ديح فنـيـة كـثيـرة وفى مـقـدمـتهـا الـغـنـاء وا
والــرقص بــالـــتــنــورة الــذى بـــرع مــؤديــهــا
بـرمــزيــة حـركــة ذراعـيه وكــفـيه بــاالبـتــهـال
والــضـراعــة وحــالــة الـتــجــلى الـتـى يـصل
إلــيـــهــا الـــراقص وغــنـــاء رحــاب مـــطــاوع
ـسرحـى لـوحـة الزواج ويـجـسـد الـعـرض ا
وتـطوره مـنـذ فـتـرة اخلطـوبـة والـزفـاف وما
يحـدث ليـلة الـدخلـة وما بـعدهـا مسـتخـدماً
فى ذلـك إضــــافــــة إلى ســــرد احلــــكــــواتى
ــراحل فى كــاريـكــاتــوريـة جتــسـيــد هــذه ا
ـــمــثــلــ ســاخـــرة بــواســطــة مـــجــمــوعــة ا
ـا ضـحــكـنـا ــمـثالت وفى احلــقـيـقــة ر وا

احلــكى / الــســرد له تـــأثــيــره الــكــبــيــر فى
الـوجدان الـشـعـبى واحلـكـواتى الـذى يـقوم
تزج بفـعل احلكى بـطريقـته اخلاصة الـتى 
فـيـهـا الـسـرد بـاحلـوار واحلـكى بـالـتـمـثـيل
اضى وبخـاصة سيـر األبطال يعـيد علـينـا ا
واألحـداث الــشـعـبــيـة والـتـاريــخـيـة فــيـنـعش
وجـدان األمة وذاكرتـها ويـعبـر عن همـومها
إضـــــافــــة إلـى ذلك يـــــحــــتـــــاج الـــــواقع إلى
احلـكـواتى ألنه يـجـدد هـذا الـواقع ويـدفع به
إلى واقع أكـثـر صـحـة وإشـراقـاً فـهـو دائم
االنـتــقـاد واالنـتـقــاء ويـصـنع عالقـتـه الـفـنـيـة

اجلمالية احلميمة مع هذا الواقع.
إن احلكـواتى يدفعنا كمـتلق إلى مشاركته
تـزج فيه عـمله وصـناعـته فى لـعب طفـولى 
اخلــيـال بـالــواقع واحلـقــيـقـة بــالـوهم واجلـد
ــبــاشــرة ـــصــارحــة إلى حـــد ا بــالــهــزل وا

واربة إلى حد الغموض. با
وتـاريخ احلكواتى فى واقـعنا الـعربى تاريخ
طــويـل وقــد اتــخــذ أســمــاء مـــخــتــلــفــة مــثل
الـــقــــصــــاص أو الـــراوى أو اإلخــــبـــارى أو
الـشـاعــر وكـلـهـا شـخـصــيـات مـتـقـاربـة فى
وظـائـفـهـا وفى خـصـائـصـهـا إنـه مـسـرحـنا
الــشـعــبى الــقــد الـذى ســعى الــعــديـد من
ـسرحـي الـعرب إلى إحـيـائه مثل احلـكيم ا
ـــعــروفـــة فى كـــتــابه «قـــالــبـــنــا فـى دعــواه ا
ــســرحى» وفــرقــة احلــكــواتى فى لــبــنـان ا
ـــعـــروفـــة مـــثـل «أيـــام اخلـــيــام» وأعـــمـــاله ا
و«1930» ومـــــخـــــرجـــــهــــا الـالمع روجـــــيه
ــبـدع جنـيب عــسـاف ومـحــاولـة شـاعــرنـا ا
ســـرور فى إحــيـــاء هــذا احلــكـى عن طــريق
اســـــتــــــخـــــدام الــــــراوى أو الـــــكــــــورس فى

مسرحياته اخملتلفة.
أهمية احلكواتى

ـسرحـى «حكـايات لقـد أثـار فيـنـا العـرض ا
عـــزبـــة مــحـــروس» الــســـؤال حـــول أهــمـــيــة
ـــعـــاصــــر حـــيث احلــــكـــواتـى فى الـــواقـع ا
الـتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة ووســائط اإلعالم
ـسـرحـيـة إلى ــتـعـددة وجـنـوح عـروضـنـا ا ا
اسـتخـدام أقـصى مـا هـو مـتـاح أمـامـها من
تقـنيـات وتكـنـولوجـيا مـعقـدة لإلبهـار وجذب
اجلــمـهــور هـنــا يــقـدم احلــكـواتـى (سـعــيـد
ـالبسه الـعصريـة حكـاياته من الـفرماوى) 
ـــعـــاصـــر له ولـــيـس من الـــتـــاريخ الـــواقع ا

البعيد.
وال يقدم حكاية أبطال أسطوري فى السير
ــا يـقـدم حــكـايـات الــبـسـطـاء الـشــعـبـيـة وإ
هزوم فى عزبة محروس وفى غيرها من ا
ــســرحى عـنــد هـذا األمــاكن إن الــعـرض ا
احلـكـواتى يـجـنح إلـى االسـتـخـدام الـضـيق
لـــلــتــكـــنــولــوجـــيــا فى أضــيـق احلــدود مــثل
ـيكـروفونـات واإلنارة والـسـلويت ومـا عدا ا
ذلك يـــعــتـــمـــد عــلـى الــعـــنـــصــر الـــبـــشــرى
) بصورة مـثلـ وسـيقـي وا (احلكـواتى وا
أسـاسية وقد حتقق هذا من إخراج عصام
الـســيـد ومـن إنـتــاج الـبــيت الــفـنى لــلـفــنـون

الشعبية واالستعراضية.
فـى سـرادق من أقــمــشــة اخلـيــامــيـة األزرق
ــمــتـزج بــاألحــمـر وعــلى خــشــبـة الــلـون وا
مسـرح بـسـيـطـة ارجتالـيـة مـقـامـة فى صدر
ــوســـيــقــيــون بــآالتــهم الــســرادق يــجــلس ا
الــشــرقـــيــة ومـــعــهم أفـــراد الــكــورس وفى
ـــنـــزل اخلـــلف يـــوجـــد جـــدار فـى الـــوسط 
ثل أبو منـحوت عليه بـالنحت البـارز شكل 
عهودة حامالً سيفه إضافة زيـد بشواربه ا
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ـكن نقـلـها من خالل تـوصـيلـهـا للـنـاس ال 
ـتـعـارف عـلـيـهـا لـذا فـأنت هـذه األشـكـال ا
تهـدم األشكال التـقليـدية لكى تـخلق الشكل
اخلــاص بك والــذى يــنـاسـب تــوصـيـل هـذه
الرسـالة والذى سـيصـبح تقلـيديـا بعد ذلك

فى يوم ما..
ـفهـوم مـقتـرن بـالفن مـنذ * لكـن هذا ا
ـــكن إجـــمـــاله عـــلى أنه بـــدايـــاته و

مرادف للتجديد..?
ـفـهـوم الـذى أنـحـاز إليه - نـعم وهـذا هـو ا
وأحـد الـكـتب الـتى تـرجـمـتـهـا كـان بـعـنـوان
سرح التجريبى من ستانسالفسكى إلى «ا
تـلك مـسـرحاً الـيـوم» مـؤلفه مـخـرج وكـان 
فى لــنـدن بـعـنـوان «اسـتـيـدچ رقم 2» وهـذا
يــعـنـى أنه يـوجــد «اســتــيـدچ رقم 1» وكـان
يــقـصـد بــهـذا الــعـنـوان أنه يــقـدم مــسـرحـاً
جتـريـبيـاً هـذا الرجـل كانت له جـمـلة مـهـمة
جـــداً هى «الــتـــجــريـب غــزو لـــلــمـــجــهــول»;
فاجملـرب ال يعرف على وجه التحديد ما هو
مـقـدم عـلى غـزوه لـكن مـا يـثق فـيـه اجملرب
ويـــــعـــــرفـه هـــــو أنه ال يـــــوجـــــد فى األدوات
عـروفة فى حلـظته مـا يسـتطيع والتـقنيـات ا
حـمل رسـالـته ورؤيـته لـذا فـهـذا مـا يـدعوك

للمغامرة..
ــــغــــامـــرة * لــــكن أال تــــتــــيـح هــــذه ا
الـــتــجـــريـــبـــيـــة ادعـــاءات فـــنــيـــة من

البعض..?
ـــمــكن ولـــكــنـــهم ال يـــســتـــطــيـــعــون - من ا
االسـتـمـرار فهم يـأخـذون الـع لـلـحـظة ثم
يـنـتـهـون تــمـامـاً هـذا بــرغم كل مـا حتـتـوى
سـرح الذى علـيه أعمـالهـم من "بهـرجة" فـا
ســـيـــصــــبح جـــزءاً من الــــتـــراث بـــعـــد ذلك
وتقلـيديـا أيضـاً هو هذه الـنوعـية الـتى تلبى
احتـياجـاً موجـوداً فى الواقع فـمثالً عـندما
ظهـرت كل احلركات التـجريبـية فى مسارح
الـعـالم كانـت تلـبى احـتيـاجـات فعـلـية داخل
الـواقع الـذى تــوجـد فـيه احـتــيـاجـات جـيل
مــعـ ذلـك اجلـيل الــذى خــرج من احلـرب
ـيـة الـثـانـيـة مـنـهـزمـاً وأبـنـيـته الـفـكـريـة الـعـا
مشـوشة ولم جتد معه أفـكار الوجودية وال
أيـة تـوجـهات فـكـريـة أخرى ومن هـنـا ظـهر
الـعـبث فـهذا الـظـهـور لـلعـبث بـأفـكـاره كان
ـظـهـريـة التى ـا ا يـلـبى احتـيـاجـاً قـائـماً إ
تخرج عـلينا بدون احتياج حقيقى ال تصمد

وتذهب كما جاءت.
ـاضـيـة من * طـوال الـعـشـرين عـامـا ا
التجريب والـتى حفلت أيضـا بالعديد
ــســـرحــيــة داخل ــهــرجـــانــات ا مـن ا
القـاهرة وفى أقالـيم مصـر اخملتـلفة..
هل اســتــطــاع هـذا أن يــخــلق أجــيـاال
ــســرحـــيــ ويــقــدمــهم جـــديــدة من ا

سرحية فى مصر..? للحركة ا
- ال.. لـم يــحــدث.. ألن كل هــذا لم يــؤسس
على أرضـية صحيحة فمثال قبل عام 1952
ـلـكـيـة مـبـاشـرة كـانـت تـوجـد دار األوبـرا ا
وكانت تـقوم بتقليد أرى أن له معنى كانت

تــقـــوم بــإرســال بــعـــثــة كل عــام لـــتــشــاهــد
ـوجــودة فـى اخلـارج ثـم تــعـود الــعــروض ا
لتـقدم تقريراً عنها ثم تقوم دار األوبرا بعد
ذلك باسـتقـدام أهم هـذه العـروض لتـقدمـها
عـلى خـشبـتها بـتذاكـر للـجمـهور أتـمنى أن
كـنـنا أن يـحـدث هذا مـرة ثـانـية حـيـنـذاك 
نــتــحــدث عن جــيل مــســرحى جــديــد لــكن
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى
والـــــذى تـــــابـــــعــــتـه خـــــمس أو ست دورات
وتـــــوقــــــفـت; ألنـــــنـى لم أجــــــد جــــــدوى من
ـمكن أن جتد بعض االستـمرار نعم.. من ا
الـعـروض الـطــريـفـة اجلـذابـة أو تـلك الـتى
بها شىء الفت للنظر.. لكن هذا غير كاف..
* حتــافـظ طــوال الــوقـت عــلى وجــود
مـــوقف مــعـــ من أجـــهــزة الــثـــقــافــة

الرسمية فهل هناك أسباب لهذا..?
ـا - طــوال عــمـــرى - كــمــا قــلت من قــبل - وأنـ
أســعى وراء االســتـــقالل أريــد أن أكــون حــرًا
دون أيـة قــيـود وفـكــرة االنـتــمـاء إلـى «شـلـة» ال
تـروقـنـى ولـيس لـهـذا أسـبـاب بـعـيـنـهـا ولـكـنـهـا
الرغبة الشديدة فى أن أبدو خارج أى سرب..

* هل حـدث يـومــا - طـوال تـاريـخك -
نـعك من الـكتـابة فى أن قام أحـدهم 
الدوريـات الثـقافـية التـى تصدر داخل
مــصـــر ولـــذا كـــان تـــغـــريـــدك خــارج

السرب..?
- ال لم يحدث..

* هل حدث أن قـدمت كـتابـاً لـلنـشر أو
حتى مقاالً و رفضه..?

- ال.. لـم يـحــدث ولـكن هى رغــبـتى فى أن
أكون مـستقالً أكـتب ما أريد وأرفض ما ال
أريـــد وخالفــاتـى مع أى أحــد هـى مــحض

خالفات فكرية وليست شخصية..
ـــــمــــكن أن ــــوقـف من ا * إذن هـــــذا ا

نصنفه على أنه اختيار خاص..?
- ليس اخـتيارا خاصاً بقـدر ما هو اختيار
مالئم لى يجـعلـنى ال أشعـر بوجـود تناقض
ـعـنى بـ مـا أفـكر بـ الـفـكـر والسـلـوك 

فيه وما أفعله..
* بـالـرغم من هــذه االسـتـقاللـيـة الـتى
تفضلهـا وتراها مالئمة لك إال أنك فى
نـهـايـة األمــر تـتـعـامل داخل مـصـر أو
خارجـها مـع مؤسـسات ثـقافـية أيـضا
لـهـا شـروطـهـا اخلـاصـة وسـقـفـهـا من

احلرية..
- هذه لـيست مـؤسسات - وكـلنـا نعلم ذلك
- بـــقـــدر مــا هـى أفـــراد وســقـف احلـــريــة
بـالـطـبع يـزداد وال يوجـد من يـسـألـنى عـما
أكتب وفى كثير من كتاباتى أحلت القضية
اخلالفـيـة الـتى أحتـدث فـيـهـا إلى الـضـمـيـر
الـــنـــقـــدى وانــتـــظـــرت أن يـــخــرج لـى هــذا
الــضـمــيــر الــنـقــدى من أى مــكــان لـكــنه لم
يــخــرج فــأنــا عــنـدمــا أخــتــلف مـع أحـد أو
أهـاجــمه فى الـنــهـايـة أقــول إنـنى ال أهـاجم
أشــخــاصــاً ولــكــنـنـى أهـاجـم أعـمــاالً وفى
النهـاية أظل محتكـماً للضمـير النقدى الذى

ال أعـلـم مـكـانه.. فــهل تـعــرف مـكـانه أنت..?
وما أقـصده ? وتلخيـصاً لألمر أنه ال يوجد
رأى جــــمـــعى وهــــنـــاك واقـــعــــة حـــدثت لى
حتـضـرنى اآلن بـدأت هـذه الـواقـعـة عـنـدما
ن يـــعــمـــلــون جــاء لـى أحــد األشـــخــاص 
بـاجملــال الـثــقــافى وقـال لى إنـه مـكــلف بـأن
يعـرض علىّ عـرضا فـقلت له اعـرضه فقال
إنه كــان يــتـــحــدث مع د. ســمــيــر ســرحــان
عـنـدما كـان رئـيـسـاً لـهيـئـة الـكـتـاب  وسأله
ـاذا ال يجىء بـها لكى سرحـان عن كتـاباته 
ينـشرها له فـقال له إنه ينـشر كتـابات رديئة
 وأنه كـــواحـــد من جـــيـل الـــشـــبـــاب ومـــعه
آخـرون يـريـد أن تــخـرج لـهم هـيــئـة الـكـتـاب
مـجـلـة إلبـداعاتـهم  واقـتـرح الـرجل على د.
سمـير سرحان بأن أكون رئيـساً لتحريرها
وهــنـا قــال له سـرحــان إنه يــوافق عـلى ذلك
ولكن يـنتظر مـوافقتى عـلى ذلك وعندما أ

الرجل عرضه لى رفضت ذلك تماما..
اذا ..?  *

- ألننى أعـلم كـيف سـيـتصـرف د. سـرحان
معى فـقد كـنت قادراً على تـوقع تصرفه فال
ــكـن أن يــنــسى أنــنى ضــده خــصــوصــاً

وأننى ضده بوضوح..
* هل كــان ذلك بـعــد مــقـالــتك عن أحـد
كـــتـــبه «كل هـــذه األكـــاذيب فى كـــتــاب
واحــد» والــتـى نــشــرتــهــا فى جــريــدة
األهــالى وضـمـنــتـهــا أحـد كـتــبك بـعـد

ذلك..?
- نعم بـعدها كان ذلك تقريباً فى عام 1988
ونـشـرتـهـا أوالً بـاألهـالى وأتـذكـر أن فـريدة
دة قـالة فى درجـها  النـقاش وضـعت هذه ا
شـــهــرين وهى تـــخــتــلـف مــعى عــلـى كــلــمــة
قـال  فـقـد كـان من رأيـها «األكاذيـب» فى ا
أن أحـذفــهــا وصـمــمت أنــا عــلى أال حتـذف
ــقــال بـهــا أو ال يــنــشــر عــلى وأن يــنــشــر ا
اإلطالق سـميـر سـرحـان إذن لن يـنسى لى

أبداً أننى نشرت عنه هذا الكالم..
اذا ا أنه لـم ينس لك هـذا الـكالم   *
وافق عــلى اقـتــراح أن تـتـولـى رئـاسـة
حتـريـر مجـلـة أدبـية تـصـدر عن هـيـئة

الكتاب التى كان يرأسها آنذاك..?
ـاذا وافق.. أوًال ألنه سيـكسب - سـأقول لك 
اسـمى  وثـانـيـًا «هـيـسـوأ سـمـعـتى»  وثـالـثًا
ســيـــأتى بـــعـــد عــدديـن أو ثالثـــة ويــقـــول لى
«مــفــيش ورق»  وال أســتــطــيع حلــظــتــهـا أن
ـسئول.. أجادلـه وهو رئيس مـجلس اإلدارة ا
ــوقف وقــد حــقق إذن يــخــرج هــو من هــذا ا
مـكـاسـبه وأنــا لم أحـقق شـيــئـًا «ويـا فـرحـتى
بعـددين تالتة أبقى رئـيس حترير» فـأنا أعلم
ا يـكون هذا - وفى جيـداً مع من أتعـامل ر
أحــد اجلـوانب مـنه - ردًّا عـلى سـؤالك فـأنـا
أعـرف هــؤالء جــيـدًا وأصــبح خــاطــئـًا إن لم
أتصـرف كذلك فمـقدرات الواقع كـلها تـشير
إلـى أنه كان سـيـتـصرف مـعى بـهـذا الـشكل
ــكن أن أقــول إن هــنـــاك جــانــبــاً من أو أنـه 

الواقع مخفياً عنى إن لم أتصرف كذلك..
ــكــنــنــا أن نــقــول إن هـذا * إجــمــاالً 

يفسر كل مواقفك إذن..?
ـكنـنى أن أفـسر كل ذلك فى - باخـتـصار 
جـمــلـة «ال انـا عــايـز حــاجـة مـن حـد وال أنـا
خـــايف مـن حـــد.. بس..» وأتــــمـــنى أن أظل
لـنــهـايـة قــدرتى عـلى الـكــتـابـة وأنــا مـحـتـفظ
بــدرجــة من االسـتــقالل جتـعــلــنى أسـتــطـيع
الـتـعـبـيـر عن آرائى وقـتـمـا أريـد ألم تالحظ
مـثالً أنـنى ال أكـتب فى األهـرام وال األخـبار
وال حتى أيـة صحيفة حزبـية. وبعد فترة من
كـــــتــــابـــــتى فـى األهـــــالى ; ألنـــــنى رأيت أن
التـجمع ال يعبـر عنى توقفت وأحـياناً أنشر

قاالت فى الوفد.. بعض ا
* هل يوجد انـتماء سـياسى أو حزبى

?.. مع
- أنـا شـيـوعى قـد وهـذه مـسـألـة مـعـروفـة

وموجودة فى سجالت أمن الدولة..
اليسار أعاد لى التوازن

* وهـل مـــــازلـت كـــــذلـك حـــــتى اآلن أم
تغـيرت الـقنـاعات بـعد سـقوط الـيسار

فى العالم..?
- ال.. هـــذا مـــوضـــوع يـــطـــول الــــكالم فـــيه
ولــكـنــنى إجـمــاًال أقـول: إنــنى مـازلت مــؤمـنـا
بــصـحــة األفــكـار األســاســيــة فـمــنــذ عـرفت
ـصـرى وكـنت سـاعـتـهـا احلـزب الـشـيـوعـى ا
مــازلت طــالــبــًا بـــاجلــامــعــة ســاهم هــذا فى
إحداث نوع من التوازن لى وذلك ألننى كنت
أدرس فى قـــسم عـــلم الــنـــفس والـــتـــحـــلــيل
النفسى كان طاغيا على دراستنا وأساتذتنا
- « الذين كـان يدّرسـون لنـا كانـوا «فرويـدي
نـســبــة إلى سـيــجـمــونــد فـرويــد - فـقــد كـان
مــصــطـــفى زيــوار «فـــرويــدى» ومـــصــطــفى
صــفــوان «فــرويـدى» وبــالــتــالـى فـمــعــرفــتى
بـالـشـيـوعـيـ أعـادت التـوازن لى ولـفت ذلك
نــظـــرى إلى االهــتــمـــام بــالــطــبـــقــة  الــداللــة
االجــتـمـاعــيـة الــنـاس اجلـمــاهـيــر ولم تـعـد
سـألة مقتـصرة على أن كل شىء هو داخل ا

سرح أخطأ ا
اجلاد.. عندما
سرح نافس ا
التجارى بنفس

أسلحته!
سرح نهضة ا
قامت على كتّاب
جيل 1946
 أيام انتفاضة
الطلبة
والعمال وفتح
كوبرى عباس
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نعيش فى سالم..?
ـسرح هو كن لـلمـسرح أن يلـغى فا - ال 
الـتجـربـة الفـنيـة الـوحيـدة التى يـحـدث فيـها
ـبـاشـر ب الـفـنـان واجلمـهـور ب الـلـقاء ا

اإلنــــســـان احلى واإلنــــســـان احلى اآلخـــر;
وهذا هـو اجلوهـرى فيـها أمـا بقـية أشـكال
الـفـرجــة عـلى األداء فـتــوجـد مـســافـة هـذه
ـسـرح وولـعى بـبـيـتـر ـسـافـة مـلـغـاة فى ا ا
بـــروك يــجــعـــلــنى أومن بـــقــولــتـه: «أعــطــنى
مساحـة فارغة يتحرك عليها إنسان وهناك
إنسـان آخر يـتفرج عـليه هـذه هى الشروط
ــســرح» وعــلى مــر الــضــروريــة لـــوجــود ا
سرح; إال التاريخ تغيرت أشكال وأهداف ا
أن الـشىء الـذى لم يــتـغـيـر هــو هـذا الـلـقـاء

احلى والذى سيظل دوما.
ـســرح لـلــنـاس * كــيف نـصل إذن بــا
كـــيف نـــغـــيــر نـــظــرتـــهم عـــنه من أنه
بنايات أسـمنتيـة وأفراد أمن يرتدون
الــبــذالت لــيــفــرضــوا شــكالً رســمــيـاً
ا ال تـستـهويـهم ألنهم ال وعروضـاً ر
عادلة التى يفهمونهـا ثم كيف جند ا
تـروق للـنـاس والـنقـاد فـمـثالً إذا قدّم
ــســرح عـروضــاً خـفــيــفـة هــاجـمــهـا ا
الــنـقــاد وإذا قـدم عــروضـاً نــخـبــويـة

هجرها الناس..?
ـمـكن أن نـســتـفـيـد بـتــجـربـة مـسـرح - مـن ا
«الثـقافة اجلماهيرية»; كما أحب أن أسميها
فـهــذه الــتـســمـيــة أنـسـب من تـســمـيــة ثـروت
عكاشـة لها بـ«الهـيئة العـامة لقصـور الثقافة»
ـوذج قصـور الـثـقـافة فى مـحـتـذيـاً فى ذلك 
فرنـسا هذه التجربة كـانت فى بدايتها وكنا
سرحية جمـيعاً نؤمن أن الذهاب بالتجارب ا
ـدن الـصــغـيـرة فى كل جلـمـاهــيـر الـقــرى وا
أنحاء مـصر واقعة ثـقافية مهـمة واالستفادة
من هـذه الـتـجـربـة ال تـكـمن فـقط فـى الـذهاب
ـسرح للمنـاطق احملرومة منه ولـكن بتنقل با
ــسـرح بــ الـقــاهــرة واألقـالــيم اخملــتـلــفـة ا
ـعـنـى أن تـذهب عـروض الـقــاهـرة لألقـالـيم
وأن تأتى عـروض األقالـيم للـقاهـرة وهذا ما
لم يحـدث .. كما أننى أرى الـصيغة األفضل
مكن أن يقدم اآلن يكمن للـمسرح الذى من ا
فى مضـمون بـسيط غيـر معـقد وال مـتحذلق
وإخراج بسـيط أيضاً ال يـتكلم بـلغة متـحذلقة
أيــــضــــًا من حــــيـث اســــتــــخــــدام اإلضـــاءة
... إلى آخره.. ومن ـمثل وسـيقى حركة ا ا
ـمــكن أن يـنــجح هـذا كـمــا أنه ال يـجب أن ا
نظل طـوال حياتنـا أسرى العـلبة «اإليـطالية»

يجب أن نخرج منها..
* هنـاك جتارب بـالفـعل خرجت مـنها
وظـــــهــــــرت بـــــفــــــعـل هـــــذا اخلـــــروج
مصـطلـحات من مـثل: مسـرح الشارع

... فتوحة األماكن ا
- نعم أعـرف وقد حـضرت عـدة جتارب مـهمة
فى هذا الـسياق أتـذكرها إلى اآلن وال أنـساها
الـتـجـربة الـتى قـام بـهـا أحـمـد عـبـد الـهادى فى
ـون» 1969 فى عــرض «الــهالفــيت» قــريــة «أر
حملــمــود ديــاب جتـارب أحــمــد إســمـاعــيل فى
«شبـرابخوم» وهناء عبد الفتاح فى «دنشواى»
وعـبـد الـعـزيـز مــخـيـون فى قـريـة "زكى أفـنـدى"
هم تغيير األرض الـتى تعرض عليها وغيـرها ا
األعــمــال وأنـا لــست ضــد أى جتــريب من أى
ـا تـريده وذلك نـوع شـريـطة أن تـكـون واعـياً 
ألننـا عانيـنا كثـيراً من الـتجريب.. فـهل يعقل أن
وسم العشـرون للتجريب يكـون هذا العام هـو ا

ولم نتفق على معنى له حتى اآلن..!
عن التجريب

* يــقــودنــا هـذا إلى ســؤالــنــا الــتـالى
حـــول مــعــنى الـــتــجــريـب من وجــهــة
نظرك; خـاصة فى ظل عـدم وجود هذا
ــعـــنى طــوال عـــشــريـن عــامـــاً كــمــا ا

تقول..?
ألوفة - يعـنى أنك قمت بتجريب األشـكال ا
الـســائـدة ووجـدت أن الــرسـالــة الـتـى تـريـد
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الكتابة عند معظم جيل  السبعينيات مجرد   سلمَّ للصعود

إن االسـتـديو
ـكان يعـتـبر ا
ـــكن الــــذى 
فــــيـه دراســـة
وحــــــــــــــــــــــــــل
ـــــشـــــكالت ا
ــــتــــعــــلــــقـــة ا
ــــمـــثـــلـــ بـــا
بـــــوصــــفـــــهم
ـــثــلــ وال
أخفى عـلـيكم
فــنـحن نــقـول
: إنه أحـــيــانــاً
ــكــان الـذى ا
ــــــــــــــــــــــكــن
الـسـقـوط فـيه
ســـــــقــــــوطــــــاً

مدوياً.
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فى عرض «دعاء الكروان»

إبراهيم احلسينى

صورة درامية مجردة وشخصيات يشغلها السرد الروائى
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أول مــا يــتــبــادر إلى ذهــنك وأنت تــذهب إلى
ـسـرحـى"دعـاء الـكروان" مـشـاهـدة الـعرض ا
" أخـوذ عن الروايـة الـشهـيرة لـ "طه حـس ا
أخوذ بنفس االسـم هو الفـيلم الـسيـنمـائى ا
أيضاً عن هـذه الرواية فـوجوه الشـخصيات
الـــروائــــيــــة: آمـــنــــة هـــنــــادى األم اخلـــال
هندس; تتخذ رغـماً عنك ومع رسوخها فى ا
الــذاكـــرة اجلــمـــعــيــة لـــلــمـــجــتـــمع مع مــرور
السـنوات صـور: فاتـن حمـامة زهـرة العال
أميـنـة رزق أحـمـد مظـهـر .. األمـاكن أيـضاً
داخل الــروايـــة ومن ثم داخـل الــفـــيــلم لـــهــا
أيضـا صـورهـا الـذهـنيـة لـدى قـار الـرواية
رئية لدى مشاهد الفيلم وبالطبع وصورها ا
هناك حتـوالت كثـيرة فى الـبنيـة الدرامـية وما
يـتـبـعـهـا من تـفـاصـيل وشـخـوص  وأزمـنـة
و... و... مـا بــ الـسـرد الــروائى ونــظـيـره
السينمائى وثـالثهما الـذى نتعرض له اليوم
ـسـرحى فـمـاذا فـعل عـرض "دعـاء الـسـرد ا
الكروان" الذى كتبه مسرحياً "متولى حامد"
وأخرجه"مـحـسن رزق" فى هذه الـروايـة وما

جديده الذى يقدمه لنا?.
مــنــذ الــلــحــظــة األولى وأنت تــنــتــظــر صــوت
الـكـروان لـكـنك ال جتـده تـنـتـظـر أيـضـاً بـنـية
مـســرحــيـة تــتـوالـى فى مـشــاهــدهـا وبــشـكل
متصاعـد يعيـد إلى ذاكرتك الروايـة والفيلم;
ويضـمن لك حـدوتـة متـمـاسكـة فـنـياً وفـكـرياً;
بـاإلضـافـة إلى قـدرتـهــا عـلى اإلمـتـاع. لـكـنك
ـعاجلـة مـختـلـفة عن كل ذلك أيضـاً تـفاجـأ 
واالختالف هـنـا ال يعـنى حـكم قيـمـة بقـدر ما
يعـنى أن مـا قـدم نـوع من الـتـجـاور نوع من
الـكـتـابـة اجلـديـدة الـتـى تـسـتـلـهم بـعـضـاً من
زخم روايـة طه حـسـ مـجــرد تـفـصـيـلـة من
الروايـة عبارة عـن اخلط الرئـيسى فـيها; خط
سقوط هنادى واحملاولة الفـاشلة ألختها آمنة
فى االنــتـــقـــام خط مــجـــرد دون ظــهـــور أيــة
تـفــاصـيل جــانــبـيــة له تـتــمـثـل فى أمـاكن أو
شخصيات أو تواريخ أو...  أو.... كما قام
ـــــســــــرحى بـــــحــــــذف أحـــــد أهم اإلعـــــداد ا
شـــخـــصـــيـــات هـــذا اخلـط الـــرئـــيـــسى وهى
ـهـنـدس" وقـام بـاحلـديث اجملرد شخـصـيـة "ا
عــنه وصــوّره عــلـى أنه مــجــرد قــوة كــبــيــرة
خارجة عن نطـاق قدرة بقـية شخـصيات هذا
اخلط الرئيسى اجملرد فبدا منفصالً غيبياً
ـكن تخـيـله على أنه شىء غـير ذلك غائـباً و

هندس الذى نعرفه من الرواية. ا
وإعداد مـتـولى حـامـد لـلـرواية يـشـبـهه كـثـيراً
وينسق مع بعض سمات اخلط الكتابى الذى
اختاره لنـفسه فهـو هنا يـصور الروايـة كلها
بـشـخــوصـهـا وأزمــنـتـهـا وأمــاكـنـهــا بـشـكل
مـــجـــرّد شـــكل ســـردى يـــتـــخـــذ من الـــقص
الـروائى ســمـته األسـاســيـة فــهـو هـنــا يـقـدم
"الـعـرافـة" كـراويـة ويـقـدم كل الـشـخـصـيـات
ـعـاجلـة األخـرى والـتى اخــتـصـرهـا داخـل ا
فى: آمــنــة هــنــادى األم اخلــال الــعــرافـة
يقـدمـهـا كشـخـصـيـات مجـردة حتـمل أفـكاراً
ورؤى عن الـــواقع ولـــهـــا الــقـــدرة الـــدائـــمــة
للـتـعـلـيق عـلى هـذا الـواقع فى كل حلـظـاتـها
فهـو يقـدمـهم أيضـاً كـرواة للـمـوضوع بـنفس
القدر الـذى يبـدون فيه كـشخـصيـات درامية
واإلعــداد يــشــبه مــتــولى حــامــد ألن به أحــد
سـمات كـتـابـته الـرئـيـسـيـة واخلـاصـة بـتـقد
الـشـخـصـيـة بـأكـثــر من عـمـر داخل الـلـحـظـة
الـدراميـة الـراهـنـة فـفى مـسـرحـيـته "إلـكـترا"
حـدث ذلك ووضح هـذا بـأكـثـر مـا يـكـون فى
مـســرحــيــته "شـفــيــقــة ومـتــولى" والــتى غــيـر
عنـوانهـا بعـد ذلك لـتصـبح "غـنوة شـفيـقة فى

والـبـنـاء يـتــشـكل جـانب كـبـيــر من جـمـالـيـات
سرحـى والذى سـاعدت تفـاصيل العـرض ا
الــصــورة الــديــكــوريــة لـ "عــمــرو حــسن" فى
ـه الـسـحــرى ذلك الـعــالم الـذى صـنــاعـة عـا
اســتــمــد مــفــرداته من عــالم الــروايــة والــذى
ــنـــظـــر فى مـــفـــردات: بــرج جتـــســد داخـل ا
احلــمــام ســرب اجلــمــال "بــنــيــة احلــمــام"
اخلـنــجـر األعـمــدة الـرســومـات الــسـجـاد
البس الــبــدويــة كل ذلك ... وأيــضــاً ا و...و
يـحـيــلك مع لـهــجـة الـلــغـة إلى عــالم الـروايـة
والصورة الكـلية للـعرض حتيـلك إلى معاجلة
موازية ال تـشبـهها حـرفياً بـنفس الـقدر الذى
تشـبه فـيه صانـعـيهـا فـما رأيـنـاه هو فـهـمهم
اخلاص وتـخيـلهم الـذاتى عن الروايـة وليس
ا سـاهم الفـيلم فى هذه الرواية نـفسـها ور
الرؤية وذلك بـرغبـتهم الـفنـية الطـامحـة بشدة

إلى االبتعاد عنه.
مـوســيــقى صالح مــصــطــفى ســاعــدت عـلى
تأطيـر هذا الـعالم الـسحـرى اجملرد بـخياالت

مبـتـعـدة فى ذلك عن الـشـكل الـتقـلـيـدى الذى
يتبادر إلى الذهن ألول مرة.

أمـا فــريق الــتــمــثـيـل فـقــد حــاول جــاهـداً أن
ـــســـرحى/الـــروائى يـــصــوغ هـــذا الـــعـــالم ا
« بتفـاصيله األدائـية الصـغيرة فـ «نـهير أم
لـهـا مـقــدرة كـبـيـرة عــلى الـنـفـاذ إلـى مـنـطـقـة
ان سامح الصدق لديـنا أما سـمر عالم وإ
فقد استطاعتا جتسيد دوريهما فى حدود ما
تـمـلى به شــخـصـيـتــهـمـا وتـعــلـيـمـات اخملـرج
أيضاً أما الطفلتـان: لقاء الصيرفى وهدير
فقد كانتا حلظت من البراءة داخل العرض
ومـحــمـد عــبـد الــعـظــيم فـقــد بـدا أداؤه قــويـاً
بـصـوت رخـيم وحــركـة مـتـزنـة ثـابــتـة بـيـنـمـا
ــحـاولـة أدائـيـة مــجـتـهـدة رغم ظـهـرت وفـاء 
ـبـاشــرة الـتى اسـتــلـزمـهــا دورهـا كـسـاردة ا

ومعلقة على احلدث.

25  سـنــة لــيـقــدم من خالل ذلك 15 عُـمـر 7
رؤيـته الـنـقــديـة والـتـحـلــيـلـيـة الـنــفـسـيـة لـهـذه
الـشــخــصــيـة وهــو مــا فــعـله هــنــا فى آمــنـة
هما أيضاً فى أعمار صغيرة وهنادى بتقد
لكن لم يكن لـهما نـفس القدرة الـدرامية التى

كانت فى "شفيقة".
أمـا إخـراج "مـحسـن رزق" بـاجـتهـاده الـفـنى
الـواضح وحـســاسـيـته الــفـنـيــة الـشـديـدة فى
التـعامل مـع هذه الـشخـصـيات اجملـردة التى
حتمل دراميتها كشخصية وقدرتها على أن
حتـكى وتـعلـق فى نـفس الـوقت عن مـاضـيـها
وحاضرها وتستشرف مسـتقبلها تعامل مع
كل هــذا بــشــاعــريــة فى رسم احلــركــة ومــا
صـاحب هـذا من تعـبـيـرات حـركـيـة صـمـمـها
ن مصطفى بنعومة كبيرة وهذا ما ساعد أ
الـعــرض عــلى أن يــبــدو كـصــور تــشــكـيــلــيـة
متـوالـية الـظـهور مـا أن تكـتـمل صـورة منـها
حتى يـعـاد تـفكـيـكهـا لـيتـم عبـر هـذا التـفـكيك
صنـاعة صـورة أخـرى وهكـذا مـا ب الـهدم

3
ــسـرح كــفن كــتـابــة وعـرض ومـا إلى ذلـك فـا
وجمـهور هو فن غربى وافد علينا يعنى عمره
لـديـنـا يـقـدر بـأقل من مـائـتى سـنـة أى أنه فى
عــام 1847 ظـهــر مــارون الــنــقــاش فى بــيـروت
وبعـده أبو خليل القـبانى فى دمشق ثم يعقوب

صنوع فى مصر.
يعقوب صنوع

* هـــؤالء الـــرواد الــــثالثـــة «الــــنـــقـــاش
القبانى صنوع» دارت حولهم كثير من
الدراسات واألقوال وخاصة صنوع فهل
لك رأى مختـلف عمـا أثير حـوله.. أقصد

صنوع -?
- لـــقــد دخــلـت مــعــركـــة من قــبل مـع نــعــمــان
عــاشــور حــول يــعـقــوب صــنــوع ألن لى رأيـا
كـونــته من خالل قــراءتى لـلــفــتـرة الــتى عـاش
فيـها صنوع وقراءتى لكـتاباته وأعماله ولدى
اقـتـنـاع شـبه يـقـيــنى بـأن صـنـوع كـان عـمـيالً
إلحــدى الــقــوى الــراغــبـة فـى االسـتــيالء عــلى
مصـر فى تلك الـفـترة فـقد كـان هنـاك صراع
دائر بـ إجنلتـرا وفرنسا عـلى مناطـق النفوذ
فى الـعـالم وذلك فى سـبعـيـنيـات وثـمـانيـنـيات
القرن الـتاسع عشر وبالنسبة ليعقوب صنوع
أوالً فهـو يهودى ومع أنـنى لست ضد الـيهود
إال أن ذلك يعـنى شـيئـاً فى مـوضوعـنا ثم إنه
تــربـى داخل الــقـــصــر ألن والــده كـــان يــعــمل
هـنـاك وعـنـدمـا وجـد اخلـديـوى إسـمـاعـيل أن
لديه مالمح نـباهـة أرسله إلى فـرنسا لـذا فقد
كـان صـنوع سـعـيداً جـداً بـالـلقب الـذى أطـلقه
علـيه اخلديـوى بأنه «مـوليـير مـصر» أنا رأيى
بـبـسـاطـة أن كل هذا كـذب.. وقـد كـتب صـنوع
كل هـذا وهـو آمن فـى مـكانـه بـبـاريس نـاسـباً
عقول أن لنـفسه بطـوالت ال تصدق فـهل من ا
يــقـــدم «صــنـــوع» مــســرحـــيــة تـــهــاجـم تــعــدد
الـزوجـات ويـحـضرهـا اخلـديـوى بـنـفـسه وهو
مـتـعـدد الزوجـات..?! ثم كـيف يـنفـيه اخلـديوى
من مصـر فترحب به باريس..?! هذا باإلضافة
ـديح لـنفـسه.. كل هـذه الـشـواهد إلى تـكـيـيل ا

وقف منه. هى ما جعلتنى آخذ هذا ا
* وهـل كل مـــا قـــام بـه من مـــجـــهـــودات
مـسرحـيـة قد تـرك أثـراً له داخل الثـقـافة

صرية..? ا
ـثل - ال.. نــحن فـقط نـذكـر اسـمه جملـرد أنه 
واقـعـة تـاريـخـيـة لـكنـه لم يـتـرك أثراً مـن ترك

األثر هم من جاءوا من بعده..
* خالصة األمـر.. هل نسـتطـيع أن نقول
إن مـــجــــهـــودات يــــعـــقــــوب صـــنـــوع -

كجاسوس -
 قــد أتت بــإفـادة مــا أو كــشىء إيــجـابى

للطرف اآلخر الذى يعمل من أجله..?
- ال نـقـول عـلـيه «جــاسـوس» فـهـذه الـكـلـمـة ال
ـا من الــواضح أنه أحب أن أســتـخــدمــهــا إ
كان يـعمل حلـساب فـرنسـا فى إطار الـصراع
الــــدائـــر بـــ الــــدول آنـــذاك والحظ أنه درس
بــإيــطــالــيــا ثم درس فى فــرنــسـا وعــاش فى
الــبـلــدين هــذا بـاإلضــافـة ألصــوله الــيـهــوديـة
ـوظف بـالـقـصـر.. كل هـذه الـشـواهد ووالـده ا
جتـعـلنى أمـام شـخـصيـة غـريـبة ومـلـغـزة هذا
باإلضـافة إلى أن مـسرحه الذى نـشره بـنفسه

ليست له قيمة.
البداية لتوفيق احلكيم!

* هـل هـــنــــاك شك فـى وجـــود مـن كـــتب
لصنوع مسرحياته..?

- ال أعـــتـــقـــد ذلك فـــهـــذا احـــتـــمـــال بـــعـــيــد
ومسرحـياته كما قلت ليست لـها أهمية كبيرة
ـســرحى الــعــربى اجلــاد بـدأ فى والــتــألــيف ا
ـاضى عــلى يـد تــوفـيق عــشـريــنـيــات الـقــرن ا
احلكـيم وقبله كـانت هنـاك محاوالت لـ«عـثمان
جـالل إبـراهـيم رمـزى فـرح أنـطـون» وكـانت
ــســرح كــفن له ــا ا مــجــرد بــدايــات فــقـط إ
ـسـرحيـة كـان هـناك أصـول تتـعـلق بـالـكتـابـة ا
مــحــمــد تــيـمــور ولم تــكــتــمل جتــربــته لــعــمـره
القـصير والذى ال حيلة لنا فى ذلك لكن الذى
ـتـكامل ـسرحى ا اسـتـمـر وكان له مـشـروعه ا

توفيق احلكيم..
وت سرح لن  ا

ـسرح * هل تـرى فـائـدة وضـرورة لـفن ا
اآلن أم أنـه أصـــبح مـــجـــرد حـــفـــريـــات
مكن أن  مزعجة إذا تخلصنا منها من ا

أحـدهـمـا يـناقـش قضـيـة واحـدة وهـو «ازدهار
صرى» والـثانى عن القصة سرح ا وسقـوط ا
القـصيـرة لدى كاتب واحـد هو يوسف إدريس
ثالن - كمـا ذكـرت قبالً - وهـذان الـكتـابـان 
وجـهـة الـنـظر األخـرى بـأنه تـوجـد كـتب أخرى
لـــيـــست جتـــمــيـع مــقـــاالت وأنـــا أحــيـــلك إلى
ـنـاقـشة الـتى دارت قـبالً عن أفـضـليـة تـقد ا
20 كـاتـبـاً لـلـقـار داخل كـتـاب; أم أن أقدم له

كاتـباً واحـداً بكل التـفاصـيل هل أقدم صورة
مكـبرة لشخـصية واحدة أم أقـدم صورة عامة
ـا ال تـكـون مـكبـرة بـالـقـدر الـكـافى - أنا - ر
ــنــهـج الــذى يــقــدم أرى هــنـــا واآلن أن هــذا ا
الــصـــورة الــعــامــة لـ 20 كــاتـــبــاً هــو األجــدى
مادمت أعـمل خلدمة القار لكن أعود وأقول
إن الـنـوعـ مطـلـوبـان وأضع خـطوطـاً كـثـيرة
حتت هــذا فــمــا أفــعــله ال يــنــفى اجــتــهــادات
اآلخرين وليس هو الشكل الوحيد الصحيح.
* عـندمـا فـكرنـا فى عـمل حـوار معك عن
ــســرح أحــلـتــنى قــبل احلــوار لــقـراءة ا
ـــســـرح كـــتـــابك «جتــــريب وتـــخــــريب ا
صـرى» وذكرت لى أن هـذا الكـتاب هو ا
ـسـرح وعـنـدما قـرأته آخـر عالقـة لك بـا
ـقاالته منذ عدة وجدت أن أحدث تاريخ 
سنوات فهل أنت ومنذ هذا التاريخ فى

اذا..? حالة مقاطعة للمسرح.. و
- مـقـاطـعـة لـيـسـت مـتـعـمـدة وال مـقـصـودة فـهـناك
مقـاالت داخل هـذا الكـتـاب كتـبت أعوام 2003

..2004

* لكنـها مقـاالت قليـلة وكتبت
عــــــلـى أوقــــــات زمـــــــنــــــيــــــة

متباعدة..?
- بــالــفــعل وهــذا ألنى أشــفق
عــلى نــفــسى من إهــدار وقــتى
حـــتى ولـــو لــلـــيــلـــة واحــدة فى
ـســرح ثم أقـوم الــفـرجــة عـلـى ا
بـالـكتـابـة بعـد ذلك.. فـهل مـا رأيته أثـار عـندى
مـــا يــــســـتــــدعى أن أعــــكف عـــلـى الـــكــــتـــابـــة
ـراجـعـة..! وتـعــلـيـقـاً عـلى ذلك لـدى سـؤال وا

ــمـــكن أن يــكـــون مــوجـــهــاً لك - ســؤال مـن ا
يـقـصـدنى - أو جلـيـلك كـله: إذا كـنـا نـقول إن
الـــزمن تـــبـــاعـــد أربـــعـــ عــامـــا عـن مـــســرح
ـسرحـيـون الذين اذا لم يـخـلق ا الـسـتيـنـيـات 

جاءوا بعد ذلك نقادهم..?
* اسمح لى أنت أن أعـيـد ترديـد سؤالك
بـصيـغـة أخرى هل خـلـقت - من وجـهة
نظرك - فترة ما بعد السـتينيات كتابها
ــسـرحــيـ أوالً لــكى يـظــهـر بــعـد ذلك ا

نقادها..?
كنـنا أن نتـحدث بعد الـستيـنيات عن جيل  -
سرحية وقد ذكرت السبـعينيات فى الكتـابة ا
-بــشـكل عـابــر أثـنــاء حـديـثــنـا - بــعـضـهم د.
سمـير سـرحان والـدكاتـرة : د. فوزى فـهمى
د. محمد عنانى د. عبد العزيز حمودة معهم
يسـرى اجلنـدى أبـو العال الـسالمونى بـهيج
كن الـقول عـليهم جـميـعاً إنهم  ... إسمـاعيل
جيل الـسبعيـنيات وبـعضهم من اسـتمر حتى
اآلن وبعـضـهم من تـوقف ألسـبـاب عـدم وجود
دافع قوى لـديه لـتـغيـيـر شىء فى الواقع ومن
توقف من هـؤالء ليس مهموماً بهذا التغيير فـ
«مــجــمــوعــة الــدكـاتــرة» هــذه تــكــتـب ألن هـذه
الكـتابة هى سـلعة فى صـعودهم فقط وعـندما
يــحـقــقــون هـذا الــصــعـود ألســبــاب أو أخـرى
فإنـهم يتوقـفون عن الكـتابة وإذا كـان هذا هو
ـمكن أن تـطالب ـسرح فـبأى وجه من ا حال ا
الــكـتـاب بــأن يـكـتــبـوا لـلــمـسـرح أمن أجل أن
سـرح يـكـتب من يـضـعوه داخـل األدراج..!? ا
أجل أن يـنـفـذ ال يـجب أن نـضـع الـعـربـة أمام
ــســرح احلــصــان والــتــاريخ يــقــول لــنــا إن ا
يـزدهـر عـنـدمـا تـقف أمـة من األ عـلى مـفرق
طـــريق وتـــتـــســـاءل: أين الـــطـــريق..? وإلى أى
وجــهــة أســيــر..? هــذه هى أنــسب الــلــحــظـات
ــســرح لـــدى اإلغــريق ــســـرح وا لــظـــهــور ا
ـصــريـ أيــضـا ظـهــر بـهـذه والـفــرنـســيـ وا
سرح بالنسـبة لنا نحن العرب فن الطريـقة وا
جــديــد فـــأنــا لــسـت مع مــا يــطـــرحه د. عــلى
الـراعى من وجـود أشـكـال ومـنـاظـر مـسـرحـية
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سرحى شهد ا ا
اآلن أحد مظاهر
االنهيار العربى
الشامل

عـليهم - كما قلت - جيل 1946 أثـناء انتفاضة
احتـاد الـطــلـبــة والـعـمــال ضـد وزارة صـدقى
والـتى فـتح فـيـهـا كــوبـرى عـبـاس وقـتـهـا هـذا

اجليل هو ما صنع هذه النهضة..
صرى سرح ا بعث ا

سـرح الـراهن اآلن به مـثل هذا * واقع ا
اجلــيل فـــهــنـــاك كــتـــاب لــهم جتـــاربــهم
ـهـمـة وهـنـاك أيـضـا عودة ـتـمـايـزة وا ا
ـبـعوثـ لـدراسة مـجمـوعـة كـبيـرة من ا
ــكن ــســـرح اخملــتـــلــفـــة.. أال  فــنـــون ا
احلـديث إذن عن نهـضـة مـسرحـيـة آنـية

اثلة..?
اضـية - ال تـوجـد اآلن قضـيـة فهـذه الفـتـرة ا
كانت فـترة صـعود فى جـميع اجملـاالت وكانت
قــمـتــهـا الــدامـيـة 1967 وهـذا مـا شــرحـته فى
ـصـرى» ـســرح ا كـتــابى «ازدهـار وســقـوط ا
ـكـنــنى أن أقـول إنـنى أرى صـورة ومن هــنـا 
ـتــواجـد حـالــيـاً وقـد فــقـدت كل مـا ــسـرح ا ا
ــكن أن يـــجــعـــلــهــا عـــلى عالقـــة بــقـــضــايــا
ـسرح الـراهن غير اجلمـاهيـر ولم يعـد أمام ا
شـاعـر من يدفع له تـقـد التـسـرية والـتـدليـك 
التـذكرة ولم يـعد هـناك اخـتالف كبـير بـ ما
ـسـرح الـتـجـارى ومـسـرح الـدولـة من يـقـدمه ا
الهى الــلــيـلــيـة من نــاحـيــة وبـ مــا تـقــدمه ا
نـــــاحــــــيــــــة أخـــــرى فــــــاجلــــــنس الــــــعـــــرى
... االسـتـعــراضـات الـغــنـاء بـأصــوات رديـئـة
كـلـهـا عـنـاصـر مـوجـودة فى كل هـذه األنـواع
ـصــرى اآلن كــمـا ــســرح ا هـذه هـى صـورة ا
ـصرى إال أراها ولن يـحـدث بعث لـلـمسـرح ا
عنـدمـا يحـدث هـذا البـعث أوالً جلـوانب أخرى
أكــثــر جــديــة وأهــمــيــة كــالــبــعث الــســيــاسى
... حلـظتها االجتـماعى االقتصـادى الثقافى

مكن أن نأمل فى مسرح مختلف.. من ا
لست متفائال

* كــيـف يـــســمـــيـك ســـعــد الـــلـه ونــوس
«مـتـفائـل تاريـخى» وأنت حتـمل كـل ثقل

تشائمة..? هذه النظرة ا
- ســعــد الــلـه ونــوس نــفــسه كــان أشــد مــنى
تشـاؤماً وأنا لى اعتراض على هـذه التسمية
فـأنـا لسـت متـفـائالً تـاريـخيـاً «وال حـاجـة» لـقد
كـان يقـول لى: «شـو بـدك واقع أسـوأ من هيك
عـشـان تتـشـائم» فأنـا أرى عـوامل الـفسـاد قد
تــزايــدت فى الــســنــوات الــعــشـريـن األخــيـرة
وعوامل االنـهيـار أصـبحت أكـثر وضـوحاً ولن
جتــدى مــحــاوالت إنـــكــارهــا يــكــفى أن تــرى
األداءات السـياسية االجتمـاعية االقتصادية

... اإلدارية
* هـل يـنــتــظم مــجــمــوعــة الـكــتب الــتى
أصدرتـها مشـروع فكـرى أم أنهـا مجرد
تـقـد جملـمـوعـات من الـكـتـاب واألفـكـار
ـعــلـومـات لـلــمـهـتـمــ خـاصـة أنـهـا وا

مـــــقـــــاالت ودراســــات 
نــشـرهــا ثم جــمـعــهـا
بعـد ذلك فـى كتب
- كــــمـــا ذكــــرنـــا

قبالً - ?
- أنـــــا أســــــعى
فــى اجتــــــــــــــــــاه
الــشـيــئـ مــعـا
لــكن ال تـنس أن
لـى كــــــتــــــابــــــ
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هرجان شبـرا اخليمة للمسرح > وافق د. أحمد نوار "رئيس الـهيئة العامة لقـصور الثقافة" على رئاسـة دورة هذا العام 
ؤسسة العمالية بشبرا. احلر والذى تبدأ فعالياته يوم 28 أكتوبر اجلارى وتستمر حتى 7 نوفمـبر القادم على مسرح ا
ـهرجـان أكثر من خـمس عشـرة فرقة ويتـولى إدارة هذه الـدورة الشاعـر والكـاتب الصـحفى يسـرى حسـان يشارك فى ا
ـؤسسـات الثـقافـية كمـا قال صالح ـهرجـان التى تـقدم بـدعم عدد من الـهيـئات وا هـواة تتـنافس عـروضهـا على جـوائز ا

هرجان". محمود "منسق عام ا

عنـدى اقـتـناع شـبه يـقيـنى.. بـأن يـعقـوب صـنوع كـان عـميال!!

 إن ستراسبرج
يــــــكــــــون فى
غــايـــة الــدقــة
عـندمـا يـبـغى
ذلك لـــــــكــــــنه
يــعى أيـــضــاً
أن جــــــــــــــزءاً
كــــبــــيــــراً من
مهنة الـتمثيل
يــــــــــــكــــــــــــون
الشــــعــــوريـــاً
ــبــاد وأن ا
والــــقـــــواعــــد
واألفـــــــكـــــــار
ــكـــنــهــا أن
تــــتــــدخل فى
طـريـقـة عـمـله
أوالً. فــــــهــــــو
يعظ ويـشجع
ويـســتــنـهض
ويـدلل ويـدين
ويـــــســــــخـــــر
ويــــــــــحــــــــــذر
ويـــســـتـــثـــيــر
ويـــــــــــثــــــــــرى
ويــــــــــهــــــــــرج
ويــــلـــــهم; أى
أنه يـــنــــطـــلق
فى عـــــــمـــــــله
بـــــحـــــيـــــويــــة
وخــــــيــــــال ال
حدود لهما.
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- ال.. هـذه دراسة أخرى ولكـن ما قصدته
دراسة مـنفـصلـة عن مسـرح رشاد رشدى
والذى يعتبر كبيرهم وهم جميعا تالمذته.

مسرح الدكاترة
* ما هو رأيك اآلن فيما أطلق عليه
«مسرح الدكاترة» خاصة وأنك كتبت

وضوع..? قبل ذلك كثيراً فى هذا ا
- هذا مـسرح ليس له مبرر وجود نوع من
الــكــتــابـة اآلمــنــة الــتـى تـأتـى بــعــد احلـدث
وتـفـتـقـد تـمـامـا أى حـرارة فمـثـالً يكـتب د.
سـمـيـر سـرحــان مـسـرحـيـة «روض الـفـرج»
لـكى يـشـيـد بأنـور الـسـادات وبـطـولـته أثـناء
قضـية أمـ عثـمان سـنة 1946 فى ح أن
الــســادات كــان تــرتــيـبـه فى قــوائم االتــهـام
كـن الـقول إنـه مـسرح ـتـهم 26 إجـمـاال  ا
كـان لــصـيــقـاً بــالـســلـطــة ولم يـهــاجم أحـد
جــمــال عــبــد الـنــاصــر بــعــد وفــاته مــثــلــمـا
هـــاجــــمـــوه فــــمـــثـالً رشـــاد رشــــدى كـــتب
هـجـائيـات لعـبد الـناصـر بعـد وفاته ويـكفى
تــدلـــيالً عـــلى ذلك مـــســرحـــيــتـه «مــوال من
مـصر» والـتى كـنا نـطـلق عـليـهـا فيـمـا بيـنـنا
«أموال مـن مصـر» «شـهرزاد» والـتى تـقوم
تركـيبتها على رموز أن شهرزاد هى مصر
شــهـريـار هــو عـبـد الـنــاصـر والـتـى تـظـهـر
ـسـرحـيـة أنه كـان يـسـجـنـهـا ويـعـمل عـلى ا
إذاللهـا ومـا إلى ذلك ثم جاء حـبـيبـهـا أنور
الـسادت وبعـد غيبة 20 عامـاً ليـخلـصها من
السجن واإلذالل ويشيد أيضا بقرار إبعاد

اخلبراء السوفيت فى 1972 وهكذا.
االنهيار الشامل

سـرحى العربى شهـد ا * كيف تـرى ا
اآلن وخاصة رؤيتك له داخل مصر..?
- أراه كمظهر من مظاهر االنهيار الشامل
ـكن أن يـسـتــقـيم لـديـنــا مـسـرح جـيـد فال 
وسط أشـيـاء أخـرى كـثـيـرة غـيـر جـيـدة وال
يـوجـد أى مـبــرر لـكى يـكـون لــديـنـا مـسـرح
ـــعــنى آخــر جتــد كل الــشــروط جــيــد أو 
الـســيـاســيـة االقــتــصـاديــة االجـتــمـاعــيـة
والـثـقافـيـة بـالـتـالى تـلك الـتـى نـعيـشـهـا هى
فــتــرة جـــزر وانــحــســار شـــديــدين والــذى
ــســـرح من الـــفــنــون يـــســرى عـــلى غــيـــر ا
ـسرح وإذا اإلبداعـية يـسـرى أيضـا على ا
كان عـمل الكاتب الـروائى ينتـهى بعد كـتابة
سـرحى يبدأ بعد روايته فـإن عمل الكاتب ا
االنــتــهـاء من كــتـابــة مــسـرحــيـته وذلك ألن
ــســرح هى كـــونه عــمال مــركــبــاً طـــبــيــعــة ا
يشـترك فيه أكـثر من فـنان لكى يـكون لـدينا
عرض مـسرحى يـعرض عـلى الـناس; وهذا
هـو الــهـدف الــنــهـائى مـن عـمــلـيــة الــكـتــابـة
ـسـرحــيـة وهـذا بــدوره يـنـعــكس عـلى فن ا
ــســرح نــفــسه فــهــو يــحــتــاج عــلى األقل ا
جملموعـة صغيرة ومتآلفـة ومتفقة على احلد
األدنى من األفكـار والتـصورات الـفنـية لكى
يــقـدمــوا عـمال مــسـرحــيـاً خــارح الـســيـاق
سرح وجود الذى تـمثله هيـئة ا سـرحى ا ا
ــسـرح الـتـجـارى من نـاحـيـة من نـاحـيـة وا

أخـرى وهــذان اجلـنـاحـان لــلـمـسـرح - إذا
صح هــذا الــتــعــبــيــر - كــان خالفــهــمــا فى
ــــاضى له مــــعــــنـى أمـــا اآلن فــــلـم يــــعـــد ا
ـسرح ـعـنى وذلك ألن ا خالفـهمـا له هـذا ا
اجلـاد أخـطأ وارتـكب خـطـيئـة فـعـليـة عـنـدما
ـســرح الــتـجــارى بــنـفس قــرر أن يــنـافـس ا
أسلـحته وكانت هـذه هى الضـربة القـاضية
لـلــمـســرح اجلـاد هـذه هـى حتـوالت الـواقع
ـسـرحـيـ من نـاحـية من نـاحـيـة وخـيـانـة ا
أخـــرى كـــمـــا أنـه لـــيس هـــنـــاك مـــســـرحى
مـصــرى لم يــعـمل فى الــقـطــاع اخلـاص إال
ــســرح نــدرة الــنـــدرة كــلـــهم ذهــبـــوا إلى ا
التجارى وأصبح بعضهم من أعمدته وكان
ــثــلـون ذلك اجلــانب من فـهــمى لــهم أنــهم 
الــفــنــانــ الــذين يــشــبــهــون تــمــامــاً رجـال
االنــفـتـاح والـتى كــانت سـمـتـهم الــرئـيـسـيـة
أنـهم اكـتـسـبـوا خـبـرتـهم كـلـهـا من الـقـطـاع
الـعـام ثم اسـتـثمـروهـا بـعـد ذلك فى الـقـطاع
ـسرح مـثل: فؤاد اخلاص وعـلى مسـتوى ا
نعم مدبولى محمد عوض هـندس عبد ا ا
... كل هؤالء الذين يـشكلون سمـير خفـاجى
ـتــحــدين كــلـهم حــقــقـوا فــرقــة الــفـنــانــ ا
شـهـرتهم فـى القـطـاع العـام ثم اسـتثـمـروها

بعد ذلك فى القطاع اخلاص.
ـســرح ألنه يــعــرض مــشـاكل ونــحن نــهــتم بــا
النـاس فوق خشبـته وهناك فى ذهـنى مشاهد
كـثيـرة من مـسرح الـستـينـيـات منـها مـسرحـية
«حـالق بــــغــــداد» الــــتى عــــرضت 63 - 1964
عـتقالت وهنـاك بعض الـناس كـانت ذكريـات ا
حــيــة فـى أذهــانــهم وبـــســبب ذلـك كــان لــهــذا
العـرض معنى وعنـدما أعيد الـعرض بعد ذلك
عـنى أو فقـد جـزءًا كبـيرًا من لم يعـد له هـذا ا
مـعـنـاه كـذلك األمر مـع «عيـلـة الـدوغـرى» التى
وسم كان لـها معنى قدمت تـقريبا فى نـفس ا
فـ «مصـطفى الدوغرى» كان يـخون طبقته لكى
يشـكل بداية الطبقـة التى نراها حتكم اليوم فـ
شـخـصيـة «مـصطـفى» كـانت مبـشـرة بصـعود
طبقة جديدة بسبب الثراء الذى نالته وفى هذا
الـتـوقيت كـان جمـال عبـد الـناصـر يتـحدث فى
سرح اآلن خطـبه عن هذه الطبقة اجلديدة.. وا
فقـد قدرته عـلى جتـسيـد هذا الـدور والصـعود

شكالت الناس فوق خشبته.
جيل 1946

* على ذكر مسرح الستينيات.. ما هو
ـاذا يـفـرض نـفـسه عـند سـر تـفـوقه و
احلــديث عن أيــة قــضـايــا مــسـرحــيـة
ـــقـــابـل مـــســرح ـــاذا ال يـــذكـــر فى ا و
الــســـبــعـــيــنـــيــات والـــثــمـــانــيـــنــيــات

والتسعينيات وما بعد ذلك..?
- فى البداية أنا ضد هذا التقسيم العشرى
وفى اعتـقادى أن هذه النـهضة التى يجب أن
نـتـحـدث عـنـهـا هى تـلك الـنـهضـة الـتى قـامت
ـسـرح من جـيل 1946 أو عـلى أيـدى كـتاب ا
هـكـذا أحب أن أســمـيـهم فــمـنـذ الـعـام 54 -
1955 وحــتى بـدايــة الـســبـعـيــنـيــات ظـهـر أوًال

نــعــمـــان عــاشـــور صــاحب الـــدقــات الــثالث
ـسـرح ثم تاله ألـفـريـد فرج الـتـقـلـيديـة فى ا
يـوسـف إدريس لـطــفى اخلــولى مــيــخــائـيل
... ومع ظـهور هـؤالء الكتـاب عاد عدد رومان
من أعضـاء الـبعـثـات الذين درسـوا فى شرق
وغـرب أوربــا فى اجملـر فــرنـســا إيـطــالـيـا
أمــــثــــال: كــــرم مــــطــــاوع ســــعــــد أردش...
ـــــــمــــــــكن أن وآخــــــــريـن وكل هــــــــؤالء مـن ا

1111111111

احلصول 
على الدكتوراه
 ال يعنى أن
صاحبها ناقد!!
 ال أتقاضى مرتبات
شهرية من أى
مكان .. والترجمة
نقذ هى ا 
 من اإلفالس

العـربى باجلامـعة األمريـكيـة بالقـاهرة وهو
فى األصل خريج كـلية دار العلـوم ونظرتنا
نحن خـريـجى اآلداب لـلدراعـمـة - خـريجى
دار العـلـوم - أنـهم «زى الـلى رقـصـوا على
الــســلم» فال هم مــشــايخ وال هـم «مـودرن»
ـشـيـخة فـأحيـانـا مـا تـظـهـر علـيـهم نـصف ا
عاصرة وقـتها قال وأحيانـا تظهـر عليهـم ا
د. الـربـيــعى عـنى فى مــقـال نـشـرتـه مـجـلـة
الـعــربى الــكـويــتــيـة «إنــنى وصــلت بــالـنــقـد
ـكن الـوصـول به الـصـحـفـى إلى غـايـة مـا 
إلـيه» وعـنــدمـا حتـادثت مـعه طـلـبت مـنه أن
ى يــفــرق بـ الــنــقـد الــصــحـفـى واألكـاد
ـنشـور فى مجلـة العربى هل فمـثال مقاله ا
هـو نـقـد صـحفى ألنـه منـشـور فى مـطـبـوعة
ى; ألن صـحـفـيـة دوريـة.. أم أنه نـقـد أكـاد
ى..?! ود. ربـيعى الذى يـكتـبه أستـاذ أكاد
لم يـفرق لى بـيـنهـمـا; فى ح أن من أوائل
ى هـذه الـتــفـرقـة وحتـديـد واجـبـاته كــأكـاد
تـعـريف ما يـسـتخـدم من مصـطـلحـات حتى
ـتــابـعــة ولـيس مــعـنى يـســتـطــيع الـقــار ا
احلـصول عـلى درجة الـدكـتوراه فى أى من
أقـســام وفـروع اآلداب اخملــتـلــفـة أن يــكـون
صــاحــبــهـــا نــاقــداً فـــهــذا ال يــؤدى لــذاك
وشــهـــادة الــدكــتــوراه هــذه تــؤدى فــقط ألن
يكون صاحبها مدرساً باجلامعة وذلك ألنه
درس أحـد فروع األدب دراسـة جـيـدة وقدم
فــيه نـتــائج غــيـر مــسـبــوقــة وهـذا ال يــعـنى
بـالـضـرورة أن يــكـون حـامل هـذه الـشـهـادة
نــاقــداً وال تـوجــد شـهــادة تــسـمى شــهـادة
نــاقـد لــذا فـأنـا أضــحك كـثــيـراً من مــعـهـد
الــنـقــد فـالــنـقــد ال يـدرس فى أيــة مـعــاهـد
فـالــذى يـدرس هـنـاك األسس فــقط والـنـقـد
فـى جوهـره عـمل تطـبـيـقى امتـحـانه وصدق
ـمـكن أن ـارســته فـأنـا مـن ا أفـكــاره فى 
أحــــدثك طــــوال الـــيـــوم عـن أسس كــــتـــابـــة
الــروايــة لـكـن هـذا لـن يـصــنع مــنك كــاتــبـاً
روائــيـــاً وأســخف أنـــواع األدب عــلى وجه
العـموم هـى األعمـال األدبيـة جـيدة الـصنع
ــشـهـورة فى ـسـرحــيـة جـيــدة الـصـنع ا كــا

سرح. تاريخ ا
سرح عالقتى با

* هل لـنـا بـإطاللـة سـريـعة عـلى كـيف
ـســرح خــاصـة وأن بــدأت عالقــتك بــا
دراسـتك غيـر مـتـخصـصـة فـيه وماذا
ــســرحـى آنــذاك أغـراك ــشــهــد ا فى ا

بالدخول إليه..?
ـسرح بـاجلامـعة ولم - أنا بـالفـعل لم أدرس ا
أكن من خــريــجى أقــســام الــدرامــا لــكن فى
الفـترة التـى بدأ فيـها وعى جـيلى فى االنـفتاح
على الـعالم كـانت للـمسـرح اهتـمامـاته اجلادة
واألصــيــلـة أعــنى مــســرح نـعــمــان عــاشـور
محـمود ديـاب ميـخائـيل رومان ألـفريـد فرج
رشاد رشدى.. وكل هذه اجملموعة التى قامت
صـرى والتى سـرح ا على أكـتافـها نـهضـة ا
لم تــتــجــاوز 20 عــامــاً; بـــدأت من مــنـــتــصف
اخلمـسينـيات حـتى أوائل السـبعـينـيات مرورًا
بـعــقـد الــسـتــيـنــيــات وذلك فـيــمـا عــدا حتـفظ
ــســرح ضــرورى يــجـب أن أذكــره أال وهـــو ا
ـا بــشــكل عـام ــصــرى بـعــد عـام 1967 إ ا
وحتى أوائل الـسبعينيات كان للمسرح اهتمام
ـصــريـة جــاد فى صـلب احلــيـاة الــثـقــافـيــة ا
ـــيــون وبـــالـــتــالى تـــدافع إلى ســـاحـــته أكــاد
ـا زاده ثـراًء وتـنـوعًا وشـعـراء وصـحـفـيـون 

ـسـرح فى عـام 1964 وخـرجت عـلـيـنـا مـجـلـة ا
بـرئـاسـة حتـرير د. رشـاد رشـدى ويـعـمل معه
فى سكـرتارية التحرير سمير سرحان محمد
عــنــانى والــثالثــة مـن خــريــجى قــسم الــلــغــة

اإلجنــلــيـــزيــة بــآداب الـــقــاهــرة كــان د.
رشدى وقـتها رئيس القسم وسمير
وعـــنــــانى مـــازاال مــــعـــيــــدين ولم
يسافرا بعثتهما بعد وكان يوجد
فى هـذا التـوقـيت صـراع مـكـتوم
بـ أنـصـار الـثـقــافـة الـفـرنـسـيـة
وعـــلى رأســـهم د. طـه حـــســ

وأحــمـد لـطـفى الـسـيـد
وآخــــــــــــــــــــــرون

وأنــصـار الـثـقـافـة األجنـلـوسـكـسـونـيـة ومـنـهم
ـازنى وعبـد الرحـمن شكـرى لكن العـقاد وا
لهـذا موضوع آخـر وبعـد سفـر عنـانى لبـعثته
فى إجنـلـتـرا وسـرحـان ألمـريـكـا عـمل فـاروق
عبـد الوهاب سكرتيراً لـلمجلة حتى عام 1967
غـادرة عـبـد الـقادر عـنـدما تـغـيـرت الـظـروف 
ـنصـبه وتـغيـرت اجمللـة كـلهـا وكان من حـا 
حـظى أن أعــمل فى نـفس اجملــلـة كـســكـرتـيـر
حتـريـر أوالً مـع د. عـبـد الـقــادر الـقط كـرئـيس
لـلتـحريـر لفـترة تـلتـها فـترة أخـرى قصـيرة مع
سـعـد الـدين وهـبة ثـم بقـيـة الـفـترة مع صالح
عبـد الصبور وقـد تعرفت على هـذه اجملموعة
كلـها والحظت أنهم يـشكلـون «شلّة» يـشكلون
«عــصــابــة» وأنــا حــريص طــوال عــمـرى عــلى
سألة أكثر االستـقالل واليوم أصبحت هـذه ا
وضوحـاً من أى وقت مضـى فلم أكن مـنتـميًا
يـومـاً لـ «شـلّة» أو «جـمـاعـة» ألن هذا االنـتـماء
ـــكــسب يـــعــنـى مــشـــاركــة هـــذه الـ «شــلـــة» ا
واخلـســارة واألفـضل أن يـكــون مـكـسـبك لك
ــكــنـنـى الــقـول بــأنــنى وخــســارتك عــلــيك و
تـــعـــاونـت مـــعـــهم ورفـــضت االنـــضـــمـــام إلى
«ِشـّلـتـهم» تــعـاونت مـعـهـم فى إصـدار مـجـلـة
ة بدءاً من العدد الثالث من هذه سـرح القد ا
اجملــلــة الــتى صــدر عــددهــا األول فى يــنــايـر
1964 وفى الـعـدد الـثـالث مـارس 64 نـشـر لى

نص مــتـرجم لـتــنـسى ولــيـامـز بــعـنـوان «لــيـلـة
السـحلية» وآخر عدد كتبت فيه هو عدد يوليو
64 وكـــــانـت دراســــة عـن مـــــســــرح يـــــوسف

إدريس وكـــان قـــرارى بـــاالبـــتــعـــاد عـن هــذه
ـــجــــرد أن ظــــهـــرت لـى بـــعض «الـــشــــلــــة» 

مالمحها.
رشاد رشدى

* ذكرت أن د. رشاد رشـدى أحد كتاب
ـصـرى الـذين حــمـلـوا عـلى ـســرح ا ا
عـاتـقـهم نـهـضتـه مع آخـرين ثم تـعود
لــتــصـفـه بـالــشــلـلــيــة فـهـل رأيك هـذا

ينفصل عن ذاك..?
- لـى عـلى رشـاد رشـدى عـدة مـآخـذ أولـها
ـثل الـوجه الـرجـعى والـقـبـيح لـلـثـقـافـة أنه 
ـصـريــة ولـدى األدلـة الـكــافـيـة عـلى ذلك ا
ولــيالحظ الـــقــار أنه بــلـغ أوج مــجــده فى
الفتـرة التى اعتقل فـيها جمال عـبد الناصر
اركسـي واليسـاري والتى الشـيوعيـ وا
امـتدت من 1959 - 1964 وكـانت تـعرض له
ــوسم مــســرحـــيــتــان وأحــيــانـــا ثالث فى ا
ـــوسم ــــســـرحى الــــواحـــد; فـــمـــثـالً فى ا ا
ـــســـرحى 1963 - 1964 عـــرضـت له أربع ا
مــســرحــيــات وقــد كـــتــبت هــذا الــكالم فى
دراســــة مـــطــــولـــة عن مــــســـرح رشـــاد

رشدى..
* ألم يأت ما قلته هذا
فى سياق الدراسة
نشورة فى طولة ا ا
أحد كتبك حتت

عنوان ما أسمى بـ
«مسرح الدكاترة»..?

التأليف اجلاد للمسرح العربى بدأ على يد توفيق احلكيم
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نـقف وقفـة انـتبـاه; لـكي نسـأل أنـفسـنـا: إلى متى سـتـستـمـر حالـة الـنقل
وبالتالى التبعية?!!

والـعجـيب أنـنا ال نـشعـر بـأى حرج جتـاه هذه احلـالـة; بل نسـعـد منـتهى
ـبدع" الـسـعـادة عـنـدما نـتـقـن عمـلـيـة الـنـقل ونـطـلق عـلى الـنـاقـل لفـظ "ا
ـهرجـانات وهـذا إن دل على شىء واجملـدد بل ونعـطى له اجلـوائز فى ا
فـهـو يــدل عـلى مــنـتـهـى الـتـخــلف واألعـجب أنــنـا فى الــعـصــر الـذهـبى
ـسرح الـتـسجـيلى ـلحـمى وا سـرح ا لـلمـسرح فى الـسـتيـنـيات نـقـلنـا ا
ـســرح داخل مــســرح ومـســرح الالمــعــقــول والـيــوم نــنـقـل الـرقص وا

احلديث والتعبير احلركى واجلسدى!!
ولـقد توقفت كثـيراً عند هذه الـظاهرة وبحثت فى أصـلها وتوصلت إلى
ــنـطــقـة الــعـربــيـة - شــعـوبــاً وحـكــامـاً- لــيـست فى وضع أن مــشـكــلـة ا
الـنظريات وسوء تطبيقـها; ولكن ألن عقولهم مبرمجـة نظراً لتربيتهم التى
) وبالـتالى تصبح عقـليتهم عقلـية نقلية/ تعـتمد أسلوب (احلـفظ والتلق
ـشكـلـة فقط دون الـنـظـر إلى محـاولـة حتـليـلـها كالمـية/ قـولـيـة; تهـتم بـا
وصوالً لـلحل وبناء عليه البد من تغيير هذه العـقلية واستبدالها بالعقلية
االسـتفـهامـية / الـتسـاؤليـة و(فـعل التـساؤل) البـد وأن يكـون فطـرياً فى
اإلنسان; لذلك البد من غرز هذا الفعل من الصغر فى األطفال بداية من

سن اإلدراك (حوالى السادسة).
ــسـرحى لـيـس اهـتـمـامـه بـالـعـقل واجلـديـد الــذى يـفـجـره هــذا الـشـكل ا
وإعـمالـه; ولكن اكـتـشاف الـوسـيلـة الـتي حتـرك/ تشـغل الـعقل; أال وهى
(االسـتـفهـام / الـتـساؤل) ألنـه فى حالـة الـتـعرض ألى قـضـيـة باألدوات
ـاذا - لمَ - كـيف - متى - أين)... إلخ هـنا يـبدأ الـعقل االسـتفـهامـية (
يـعـمل ويــنـاقش ويـجـادل ويـصـل إلى حل مـا وبـهـذه الــوسـيـلـة (حتـريك
الـعقل عن طريق االستفهام / الـتساؤل) يتحرر الـعقل من البرمجة التي

عروفة مثل: ؤسسات ا تتم لدى أى شخص من خالل ا
درسة/ اجلامع/ الكنيسة/ اجلـامعة ثم اجملتمع كله بنظمه (األسـرة/ ا
الـسياسية/ االجتـماعية/ االقتصـادية/ اإلعالمية). وكلهـا وسائل تعتمد

. طريقة احلفظ والتلق
تبع إلثبات صحة الفرضية نهج ا ا

ـتفرج ؤثـر األول) فى حتريك عقول ا سـرحى هو (ا ـا أن العرض ا
لكى (يستفهموا/ يتساءلوا) فكان البد من توافر اآلتى
أوالً: البناء الدرامى للمسرحية االستفهامية

الـبناء الدرامى للمسرحيـة االستفهامية يخـتلف تماماً عن البناء الدرامي

قصود هو الوصول إلى بناء ما / شكل ما / تطوير عنصر من ا
ألـوف; الذى ـسرحى تـدخل فى جدل مع الـتقـليـدى / ا عـناصـر الفن ا
ـسـرح فى خـرج عـلـيه وهـذا الـكالم يـنـطـبق عـلي كل اجملـددين فى فن ا

العالم من مثل:
(أنـتونـ آرتـو بـيـرانديـلـلـو بـرتولـد بـريـخت كـتاب مـسـرح الالمـعـقول

جروتوفسكى أوجستو بوال).
وأعـتقد - من وجـهة نـظرى - وهى قابـلة للـنقـاش بالطـبع - أن عدم فهم
مـصـطلـحي (الـتـجـريب / الـتـنظـيـر) هـو الـسـبب الـرئيـسى فى فـشل كل
سـرحـيـة الـسابـقـة فى الـوصـول إلى نـظريـة مـسـرحـية أو اإلرهـاصـات ا
سرحية الغربية بداية من: مسرح مختلف يدخل فى جدل مع األشكال ا
تــوفــيق احلــكــيم يــوسـف إدريس ومــروراً بــســعــد الــله ونــوس عــادل
الـعـلـيمـى صـالح سـعد ووصـوالً إلى احلـكـواتـيـة بـلـبـنـان واالحـتـفـالـية

غرب. با
أطروحة / فرضية "مسرح االستفهام"

سرحى; ـتفرج أثنـاء العرض ا هـو شكل مسرحى يـثير / يسـتفز عقل ا
فـيدفـعه لـلـتدخل بـاالسـتـفهـام / الـتـساؤل حـول نـقـطة مـا / مـوقف ما /
فـكـرة/ قـضـيــة غـيـر واضـحـة أو غـيــر مـفـهـومـة وبـعــد إقـنـاعه من قـبل
ـسئـولـ عـنـهـا; مـثل ـسـرحـيـة أو أحـد ا ـمـثـلـ الـذين يـشـتـركـون بـا ا
ـؤلف/ اخملرج) بالرد على استفهـاماته / تساؤالته لكى يتم التواصل (ا
مع الـعـرض مـرة أخـرى إال أنه بـعـد فتـرة وجـيـزة يـثـيـر / يـسـتـفـز عقل
مـتفرج آخر; فيـعترض ويوقف العـرض ويتدخل باالستـفهام / التساؤل
تفـرجون فى حالتى (توقف / تـواصل / تساؤل / إجابة) وهـكذا يظل ا
ـســرحى ويـصـبح الـعـرض فى هــذه الـفـرضـيـة مـجـرد طـوال الـعـرض ا
تـفرج اجلالس فى وسـيلة أما الغايـة فهي استفهـامات/ تساؤالت ا

الصالة.
سـتـوى العـلمي أن أيـة فرضـيـة البد وأن تـكون مـرتبـطة ومـعروف عـلى ا
بـظاهرة مـا والظاهـرة التى طـرحت هذه الفـرضيـة هى ظاهرة (الـتكرار)
ـنطـقـة الـعربـيـة تـكرار أسـالـيب تـفكـيـرنـا تكـرار أسـاليـب حيـاتـنا فى ا
تــكــرار هــزائـمــنــا تـكــرار احــتاللــنـا تــكــرار الـذل والــهــوان والــضـعف
ستمرة وفى واالسـتسالم تكرار تخلـفنا ثم فى النهـاية عمليات الـنقل ا
ـسرحى الـذى مر كل اجملـاالت بدايـة من التـكنـولـوجيـا ووصوالً لـلفن ا

نطقة العربية حوالى القرن من الزمان!. على وجوده با
طـلوب على األقل أن وأنـا بالـطبع ال أدعو إلى الـعزلـة واالنغالق ولـكن ا

بـداية وقـبل الـدخول فى عـرض أطروحـة / فـرضيـة "مسـرح االسـتفـهام"
: فهوم البد وأن نعرض 

صـطلح "مسـرح االستـفهام" الـذى يبـدو أنه غير ـفهوم األول: خـاص  ا
سرح ; ألنهم يـصرون على أن ا تـخصص مـفهوم لدى بعض الـنقاد وا
تفرج ودوره األساسى هو إثارة فن اسـتفهامى يطرح األسئلـة على ا
ــســرحى الــدهــشــة لــديه وهــذا كـالم ال خالف عــلــيه ولــكـن الــشــكل ا
االسـتفـهـامى ال يطـرح أسـئلـة; ولـكـنه يعـكس الـعالقة ويـسـتبـدل الـطرح
; لكى يدفـعهم إلى أن يوقفوا العرض ـتفرج بـإثارة / استفزاز عقول ا
ـسرحى أثنـاء التـمثـيل ثم يسـتفـهمون / يـتسـاءلون حـول ما يـقدم لهم ا
من مــواقف غــيــر مــفــهــومـة أو غــيــر مــتــرابــطـة أو أفــكــار خــاطــئـة أو
شـخصيات شـهيرة مقـدمة بصـورة مختلـفة - .. إلخ.. وأعتقـد بأن هناك
: طرح الـسؤال وإثارة استفزاز الـعقل لكى يستفهم / فـرقاً جوهرياً ب
يـسأل; وهى مهـمة شديـدة الصـعوبة; والـدليل على صـحة كالمى هو أن
أيـة مسـرحيـة كالسـيكـية / تـقلـيـدية مـثل: (أوديب هامـلت بـيت الدمـية
بـستان الـكرز).. أو مـسرحيـة حديثـة خرجت عن الـشكل الـتقلـيدى مثل:
(ست شـخـصـيات تـبـحث عن مـؤلف األم شـجاعـة الـدرس فى انـتـظار
تفرج وجتعله يوقف جـودو).. فإن هذه األعمال ال تثـير / تستفز عقـل ا
الـعرض أثناء التمثـيل ثم تتدخل باالستفهـام / التساؤل; بل إنها جتعل
ـا التفـكير في ـسرحيـة التقـليدية أو ر ـتفرج مـجرد متلـقٍ فى حالة ا ا
ـتفرج سـرحيـات التي خـرجت على الـشكل التـقلـيدى أى أنه (ا حـالة ا
ـكن ـتـلـقى) يـظل فى حـالـة سـكـون أو إيـجـابـيـة فـردية وهـى حـالة ال  ا
ـتـلــقى فى مـسـرح ــتـفــرج / ا قــيـاسـهــا عـمـلــيـاً / فــعـلـيــاً عـلى عـكس ا
االسـتفهام الذى يعـترض / يحتج / يوقف الـعرض بشكل عملى واضح
سـرحى وكذلك خطورته; وضـوح العيان ومن هـنا أهميـة هذا الشكل ا
تفرج على أن يـعبر عن رأيه بدون خوف / قهر / ألنه يـشجع / يدرب ا

خجل وهذا هو اجلديد واخملتلف.
ـسرحى; فمن ـفهوم الـثانى: هـو تفـسير مـعنى "الـتجريب" فـى حقلـنا ا ا

عروف علمياً بأن أساس عملية التجريب ثالثة عناصر: ا
1 - طرح الفرضية.

تبع لتحقيق صحة الفرضية. نهج ا 2 -  ا
3  -  إثبات صحة الفرضية عن طريق التجارب التطبيقية حتي تتحول
الفرضية إلى نظرية / قانون. أما ما يقال عن أن التجريب هو "اخلروج
ألوف ألوف" فيعتبر كالمًا ناقصًا وغير علمى; ألن اخلروج عن ا عن ا
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كــان االســـتــديــو
فى الـبدايـة يضم
ــــثـــــلــــ فــــقط
كـانوا وال يـزالون
يــــــــــعــــــــــدون مـن
الـــــــعــــــنــــــاصــــــر
األســاســيـة فــيه.
وبــالـرغم من ذلك
فــــقــــد اكـــتــــشف
بــعض األعــضـاء
الــــــعـــــــديـــــــد من
الــــــــــكـــــــــــتّــــــــــاب
واخملــــــــــرجـــــــــ
الـــــــدرامــــــــيـــــــ
ودعــوهم لــلــعـمل
فى االســـتـــديـــو.
وقـــــــــــــد كـــــــــــــوّن
االســتــديـو خالل
ـــوسم -1957 ا
 1958احتــــــــاد
الــــــــــكـــــــــــتــــــــــاب
الــدرامـــيــ وفى
بــــــــدايــــــــة عـــــــام
 1960احتــــــــاد
اخملــــــــــــرجـــــــــــ
بــــــــــرئــــــــــاســــــــــة

ستراسبرج.

«1x3» لقطة من عرض
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االثن 2007/10/22 هرجان10 > مسـرح مركز شبـاب ميت غمـر يشهـد فى الفترة من  29 أكـتوبر وحتى 9 نوفـمبر فـعاليـات الدورة اجلديـدة 
شاركة عروض مسرحية لفرق الهواة من مختلف محافظات مصر. سرحى" السنوى  "اإلبداع ا

ـهرجان الذى يتضمن عقد هرجان أكدت أن دورة هـذا العام سوف تكون مختـلفة فيما يتعلـق بالتنظيم وبرنامج ا إدارة ا
هرجان وأخبار العروض. تابعة أحداث ا شاركة إضافة إلى إصدار نشرة يومية  ناقشة العروض ا عدد من الندوات  1010101010

حوار متفجّر مع ناقد استثنائى

ـنـطـقـة وأهم األحـداث الـتى مـرّت بـهـا الـشـارع وا
دون أن أطـلب مـنك ذلك هـذا األمـر له مـردود آخـر
ـكـننـا أن نـعتـبر ذلك فى كـتابـاتك الـنقـديـة فهل 

منهجاً فى احلياة ومن ثم فى الكتابة..?
- ال أستـطيع أن أقول إن هـذا منـهج ولكنه بـالنـسبة لى
- وكـمـا أفـهـمه - درجة مـن درجات إتـقـان الـعمل.. ألن
«الله يـحب إذا عـمل أحـدكم عمـالً أن يتـقـنه» وإذا أردنا
أن نـتــسع بـالـدائـرة فـأنـا - كـمــشـتـغل بـالـنـقـد - أواجه
ـشكلـة لنفـترض مثالً مشكـلة دائمـة وحتى تـتضح هذه ا
ـسـرحيـة أو لـغـيـر ذلك فـإننى أنـنى أقـدم نقـدا لـروايـة أو 
أواجه نـوعـ من الـقـراء األول مـنهـمـا من قـرأ أو شـاهد
ما أكـتب عنه والـثانى الـذى لم يقـرأ أو يشـاهد لـذا فأنا
أحـاول أن أقـدم لكل مـنهـما مـا يـريده مـنى وما يـلزمه من
كــتـابــتى فــأنـا أحــتـرم الــقـار لــدرجــة أنـنى ال أحب أن
أفـاجـئه بأحـكـامى من دون أن أقـدم له حيـثـيات ومـبررات
هـذه األحــكـام وهـذا هــو مـا تــسـمــيه بـالــتـفـاصــيل وأنـا
بشكـل خاص - ونتـيجـة ظروف شـخصيـة وموضـوعية -
كل كــتـــابــاتـى مــرتـــبــطـــة بــاجملالت والـــدوريــات األدبـــيــة
والـصــحـفـيـة سـواء كــانت أسـبـوعـيــة أو شـهـريـة أو حـتى
فصلـية ووصل األمر الـيوم ألن أكتب أسبـوعياً لصـحيفة
يومـية «البديل» وهـذه الدوريات هى التى تـصل بأفكارى
لــلـنــاس وهــذا مـخــتـلـف بـالــطـبـع عـمــا لـو كــنت أســتـاذاً
كن القول بأن هذا له انـعكاسه على العديد باجلامـعة و
من األشـيـاء فى حيـاتى مـنهـا هذا االهـتـمام بـالـتفـاصيل
عـلـومـات لـلـقـار وهذا من فـأنا مـلـزم بـتـقـد قـدر من ا
مكن أن نـطلق عليه طريـقة فى الكتابـة تهدف إلى خدمة ا

القار الذى أعتبر نفسى أعمل لديه..
قاالت.. والدراسات ا

* يــتــصف مــعـظـم إنـتــاجك الــنــقـدى والــفــكـرى -
بــخالف الــتـرجــمـات - بــصـفــة الـتــجـمــيع ولـيس
بـصفـة العـضويـة فـالكـتب التـى أصدرتـها عـبارة
قـاالت التى تضـرب فى مناح عن مجمـوعات من ا
أدبـية وفـنـيـة مخـتـلـفة وكـلـها  نـشـرهـا قبالً ثم
جمعت بعد ذلك داخل إطار كتاب فهل هى طريقة
أيـضــاً فى الـتـفــكـيـر الـنــقـدى واإلبـداعى أم أنك ال
ــطــولــة داخـل إطـار تــفــضـل كــتــابـة الــدراســات ا
موضوع واحد أو حلل إشكـالية ما مثل أى كاتب

أو مفكر آخر..?
كن أن نـعتبر ارتـباطى بالـكتابة فى الـدوريات األدبية  -
ـكن اجلـزء والـصـحـفــيـة جـزءاً من الـرد عــلى سـؤالك و
اآلخر فى سؤال: هل من األفضل أن أركز جهدى ووقتى
وضـوع واحد أو لقـضيـة واحدة أقوم بـدراستـها دراسة
مستـوفاة وشاملة ومتكاملة أم أقوم بتقد عدد كبير من
ـساحـة وبـنـفس اجلـهد ـوضـوعـات فى نـفس ا الـكـتاب وا
ـبـذول..? ولـنـضـرب مـثال بــأحـد كـتـبى األخـيـرة «غـروب ا
شـــمس احلــلم» والـــذى يــقع فى 500 صـــفــحـــة فى هــذا
الكـتاب ينـدر أن يسـقط من ب دفتـيه مبـدع عربى واحد
وهـذا يـقــودنـا إلى ســؤال أطـرحه عــلى نـفــسى وعـلى كل
ـشتـغـل بـالنـقـد وهو: هل هـذه الـطريـقـة فى تقـد هذا ا
هم من قـضايا هى ـبدعـ وما يتـضمنه تـقد العدد من ا
ــا اقــتــضـاه من األنــسب أم تــكـثــيف كـل هـذا اجلــهــد 
مـراجـعـات وتـدقيق فـى دراسة قـضـيـة واحـدة أو شخص
واحد..? وفى الـنهـاية ال أستـطيع أن أقـول إن هذا أفضل
من ذلك وطبـيعتى تـقول: إنـنى من أشد النـاس نفوراً من
فـكرة أفـعل الـتفضـيل فـهذا مـطلـوب وجائـز وذاك أيضا
مــطـلـوب وجــائـز وحـقــيـقــة األمـر أنـنـى أفـعل هـذا وذاك
فـهـنـاك كتـاب لى بـالـكـامل عن يوسـف إدريس وليس عن
سرحى ولكن عن كل يوسف إدريس الروائى والقاص وا
القـصة القـصيرة لـديه ونتـيجة دراسـتى ليوسف إدريس
وصـلت الســتـنـتـاج مـهـم هـو أن قـيـمـة إدريـس احلـقـيـقـيـة
وإجنـازه الـباقى فـى القـصـة القـصـيرة ولـيس فى الـرواية
ـسـرح ولم يـخطـر فى بـالى أفـضـلـية نـوع كـتـابة أو فى ا
عن الـنـوع اآلخـر فـمـا أفـعــله أتـصـوره دائـمـاً فى خـدمـة
القـار سواء كـنت أقدم له كـاتبـاً واحداً - كـما فى حـالة
يوسف إدريس - أو خمسة عشر كاتباً - كما فى حاالت
أخـرى - فـأنا فـخور مـثالً بـأننى قـدمت ألول مـرة للـقار

ـصــرى عـدداً مـن الـكـتــاب الـعــرب مـثل: عــبـد الــرحـمن ا
... وغيرهم قدمت منيف الطاهر وطار سعد الله ونوس
هؤالء الكـتّاب لقار - غالباً - لن يـتسنى له معرفتهم إال
ا يـكون على استعداد من خالل جهـد شخصى جهد ر

ا ال يكون.. للقيام به ور
سعدالله ونوس

* فكرة السبق فى تقد هؤالء الكتاب فكرة جيدة
صرى لكننى قرأت مقاالً ومفيدة بالفعل للمثقف ا
للـكاتبـة فريـدة النقـاش نشرتـه - على ما أعـتقد -
مجلة الهالل فى بداية عقد السبعينيات من القرن
ـاضى تــقـدم فـيه سـعــدالـله ونـوس وهـو مـا زال ا
بعد فى مـرحلة كتـاباته األولى; والتى كـان متأثراً
فــيــهــا بـالــعــبث «فــصـد الــدم مــيــدوزا حتـدق فى
احلـياة جـثة عـلى الـرصيـف... حتى «حـفـلة سـمر
ــقــال يــوحى من أجل 5 حــزيـــران» وأعــتــقــد أن ا
لـقارئه بـأنه يـقدم ونـوس فى مـصر لـلـمرة األولى

فلمن السبق إذن...?
ـعـنى فأنـا قـدمته - لـيس األمـر بهـذا الـتحـديـد وال بهـذا ا
ـصـرى وقـدمـته أيــضـا فـريـدة الـنـقـاش وهـذا لـلــقـار ا
يذكـرنى بحدث ظـهور الـشعر احلـديث فى األدب العربى
الئكـة: إن الـبدايـة كانـت لهـا فى عام وقـتـها قـالت نـازك ا
1947 عندمـا كتبت قـصيدة «الـكوليـرا» وهذا صحـيح لكنه

وفى نفس هـذا الوقت كان هنـاك ثالثة شعراء آخرون فى
العراق يـكتـبون الشـعر احلديث هم: بـدر شاكر الـسياب
عـبـد الوهـاب الـبـيـاتى بُـلنـد احلـيـدرى وهـذا فى الـعراق
فقط فمـا بالنـا ببقـية الدول الـعربيـة فقد كان هـناك على
أحمـد سعيد «أدونيس» فى سوريا صالح عبد الصبور
عطى حجازى فى مصر وما أقصده أننا ال أحمـد عبد ا
نـستـطـيع نسـبـة السـبق فى اإلتـيان بـالـشعـر احلديث ألى
من هؤالء وكـلهم بدأوا - تـقريـباً - معـاً فهـذا هاجس قد
ألح عــلى اجلـمــيع فى نــفس الــتـوقــيت ويــصـعـب نـســبـته
ألحدهم دون اآلخـر وعـندمـا قـرأت ونوس وجـدته جـديراً
بـالـتقـد فـقـدمـته هـذا فـضالً عن عالقـة الـصـداقـة التى
كانت تربـطنا معاً حتى آخر حلـظة فى حياته فقد تعرفت
عـلـيه عــنـدمـا ذهـبت ألول مـرة إلى دمـشق وكـان ذلك فى
عـام 1974 ومـسـألة مـعـرفـة فريـدة الـنقـاش لـونـوس كانت
فى نفس الـتوقيت الـذى عرفته فـيه فال ضرر وال ضرار
هى رأت عنـدما قرأته أنه يـستحق الـتقد وأنا رأيت ذلك

أيضا فقدمناه.
التخصص والشمول

* العالـم اآلن يتجه نـاحية الـتخـصص الدقيق فى
ح أن كتـاباتك تتـجه ناحيـة الشمـولية والـتنوع
... سرح السينما الشعر بنقد القصة الرواية ا
ــعـنى آخـر: فــهل تـرفض فــكـرة الـتــخـصص أو 

كيف تراها..?
- فـكـرة التـخصـص فى حد ذاتـها أنـا ال أرفـضهـا ولكن
ـمـكن أن يـكــون مـدخالً ألن أسـوق بـعض مـا أفـعـلـه من ا
ـارسـتى لـلـعـمل األفـكـار الـتى أؤمن بـهـا وألـتـزمـهـا فى 
النقـدى فكل مجال العمل النقدى الذى نعمل فيه يصعب
ـادة الـتى نـشـتغل جداً أن نـطـلق عـلـيه كـلـمـة «الـعـلم»; فـا
.. هى عـليـهـا نـقديـا سـواء كانت قـصـة روايـة مسـرحـية
عمل فنـى; والكتابة النقديـة عن هذا العمل يجب أن تكون
ـكن أن يـكون من نـفس اجلـنس الـفـنى وبـشـكل عـام ال 
ـعروفة نـضبـطة ا عنـاه العـام علـماً مـثل العلـوم ا الـنقـد 
كـالفـيـزياء والـريـاضة و... وبـالـتالـى ال تنـطـبق على الـنـقد
مـعايـير الـعمل الـعلـمى بصـرامة وأنـا ح أمـارس النـقد
أهتم بـالوضوح وليحاول مثال أن يتذكر القار لى مقاالً
ــجــرد قـراءتـه األولى هـذا غــامـضــاً أو مــقــاالً ال يـفــهم 
بصـرف النظـر عن االختالف أو االتفـاق حول ما أطرحه
واهـتمـامى الكـبيـر بفـكرة الـوضوح فـيمـا أكتب يـأتى كرد
فـعل على بـعض الكـتابـات النـقديـة التى ال تـفهم وأحـياناً
ـا تكـون فـرصة يـسـتحـيل فـهمـهـا على اإلطالق وهـذه ر
ـيـ أو الــنـقـد ألن أنـاقـش من يـسـمــون بـالــنـقـاد األكــاد
ى وهـنا أتـذكر مـعـركة لم تـكتـمل عـندمـا كتب د. األكـاد
مـحـمود الـربـيـعى وهو اآلن فـيـمـا أتصـور أسـتاذ األدب 

لم أجد أفـضل من كلمة «االستثنائى» لوصف فاروق عبد
القادر.

ـستقل ا كـنت ستمس طـرفاً من وصفه لـو قلت عنه ا ر
ــشـــاغب االنـــعـــزالى اجلـــرىء.. ولــكـــنك فـى كل هــذه ا
األحـوال لن تـصـيب احلـقيـقـة فى رجل كـهـذا يـسـتـعصى

على االختصار.
هـو اسـتثـنـاء بـالـفـعل لـيس فـقط من بـ من نـعرفـهم من

ا من ب من نعرفهم على اإلطالق. النقاد بل ر
وصـفـه بـاالسـتـثـنـائى يـبـدو أكـثـر مالءمـة وسـيـشـعـر به
الـقـار عـلى الـفـور وهـو يـطـالع هـذا احلوار وإال فـقل
ــكن أن يــنـصــرف - بــكل هـذه ن تــعـرفــهم  لـى: من 
الالمبـاالة - عن متابعة إجراءات تعيينه فى «األهرام»?!

ــكن أن يــرفض - بــكل هــذا الــوعـى - رئــاسـة أو من 
كن أن حتريـر مطبوعـة ثقافـية رسمـية? من - كذلك - 
ـوضـوعــيـة - د. رشـاد رشـدى? أو ــثل هـذه ا يـرى - 
من يــسـتـطــيع أن يـتــخـلص من ســطـوة اآلراء الـشــائـعـة

فيقرر رأيا كهذا فى مسرح يعقوب صنوع?..
ن تعـرفهم ال تغيب عنه األهـداف الكبرى فى نفس مَن 

الوقت الذى بذل فيه كل هذه العناية بالتفاصيل?!
* الحــظت أن لك اهــتــمـامــاً خــاصـاً بــالـتــفــاصـيل
الصـغيـرة وتضـع كل ما يـجرى عـلى ألسـنتـنا من
ـكــانى كـالمـنــا الــعــادى فى ســيــاقه الــزمـانـى وا
فـعـنـدمـا كـنت تـصف لى عـنـوانك مـثالً كـنت تـذكر
مـعـنى «منـيـة الـسـيـرج» وأصل التـسـمـيـة وتاريخ

سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهم فاروق عبد القادر: ا
همّى األول فى الكتابة هو الوضوح فمعظم كتابات النقاد غير مفهومة
سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهم سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا سرح ال يصل إلى الناس إال إذا كان خارجاً منهمفاروق عبد القادر: ا فاروق عبد القادر: ا

 حاوره :
< إبراهيم احلسينى 
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<  حسن احللوجى
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ـعـروفـة والـتى  لـلـمـسـرحـيـة الكـالسـيـكـيـة/ الـتـقـلـيـدية بـعـنـاصـرهـا ا
ـسـرح (أرسـطـو) فى كـتـابه الـشـهيـر (فن ـقـ األول لـفن ا وضـعـهـا ا
سرحـيات غير الـشعر) كمـا أنه يختلف عن الـبناء الدرامى ألشـكال ا
ـسرح لـحـمى/ ا ـسـرح ا ـسرح/ ا ـسـرح داخل ا الـتقـلـيـدية مـثل: (ا

قهورين). سرح الفقير/ مسرح ا التسجيلى/ مسرح الالمعقول/ ا
سرحية االستفهامية تتلخص فى اآلتى: وعناصر ا

سرحية االستفهامية ليس وضوع فا ا يسمى بوحدة ا (أ) ال وجـود 
فروض بـها مـوضوع/ مـضمـون; ألنه نوع من أنـواع البـرمجـة وكل ا
ـتفـرج هو عـليـنا ولـكى نـتحـرر فإن هـذا الـشكل يـسعى لـكي يـكون ا
ــوضـوع أو عـلى األقل مـشــارك فى وضـعه وإذا لم يـصل صـاحب ا
ــوضــوع يــكــفى أن يــكــون هــذا الــشــكل قــد جنح فى إثــارة/ لــهــذا ا

استفزاز عقله لكى يستفهم.
ـعنـى أنه ليس من ـكـان);  (ب) كـسـر كل من عـنصـرى (الـزمان) و(ا
الـضرورى استمراريـة الزمان ولكن قـد جنمع زمان فى وقت واحد
ـكـان; وبـالـطـبع الـغـرض من كـل هـذا هو ونـفس الـكالم يـنـطـبق عـلى ا
تـفرج لـكى يتدخل ويـستوضح/ يـفهم هذه (إثـارة/ استفـزاز) عقلـية ا

تابعة. سألة حتى يستمر فى ا ا
وقف ـسرحية االستفـهامية ال تهـتم بالعقدة أو احلـبكة; ولكن با (ج) ا
الـذى ينمو وأحياناً يـتفتت/ يتفكك وال يـصل إلى الذروة التى تنتهى

تفرج. باحلل ولكن بالشك والقلق واحليرة لدى ا
ـسرحية االستـفهاميـة ال يحكمـها قانون (االحـتمال والضرورة); (د) ا
ولـكن قانون كل مـا هو غـريب وعجيب ويـثيـر/ يستـفز الـعقل من مثل:

(التقابل التضاد اإلعادة والتكرار التقد والتأخير).
ثانياً: عدم الفصل ب العرض والصالة

سـرحى  الـتوصل إلى أن عـنـاصر بـعد عـدة جتـارب لهـذا الـشـكل ا
ـتفرج سـرحى االستـفهـامى غيـر كافـية لـتحقـيق عـمليـة دفع ا الـبنـاء ا
سألة فى لـكى يستفهم/ يتساءل; نظراً ألنه لم يعتد تربوياً على هذه ا
ـعـد لالسـتـمـتـاع ــكـان ا ـسـرح; وهـو ا حـيـاته الـعـمـلـيــة; فـمـا بـالك بـا
والـتـرفـيه واإلرشـاد وأحـيـانـاً الـتـفـكـيـر وبـناء عـلـيـه فـهو يـسـتـمـر فى
ـشـاهدة حـتى ولـو كـانت غـيـر مـتـرابـطة أو غـيـر مـفـهـومـة; بل ويـلقى ا
سـرحية وينتـظر للنهـاية وصوالً للحل وإذا لم بـالتبعيـة على صناع ا

سرحية فاشلة تماماً!! يجده لكي يرتاح نفسياً فا
هـذا األسلـوب فى الـتـفكـيـر - وهـو ينـطـبق عـلى العـام واخلـاص - هو
; وبالـتـالى الـتـلقى نـتاج أسـلـوب الـتـربيـة الـقـائم عـلى احلفـظ والتـلـقـ
الـسلـبى بـاالشـتراك مع أسـلـوب اخلوف والـقـهـر الذى يـتـعرض له من
قــبل اجملــتـمع الــذى يـحــيـا فــيه بـنــظـمه الــسـيــاسـيــة / االقـتــصـاديـة/
االجـتماعية/ اإلعالمية; لذلك كـان البد من عدم الفصل ب (العرض/
سرح ـرة (خشبـة ا الـصالة) بل ونـفضل عـدم وجود مكـان للعـرض با
ـسـرحيـة االسـتـفهـامـيـة فى األماكن الـتقـلـيـدية); لـذلك نـفـضل تقـد ا
ـفتوحة أو القـاعات التى ال يوجد بـها مكان مـحدد للتمـثيل; فقد ثبت ا
سرحية ال ـتفرج عنـدما يكون وسط األحـداث ا من واقع الـتجربة أن ا
ـا هذا يـدفعه لـلـتدخل بـاعـتبـار أن ما يـشعـر بـاخلجل أو اخلـوف ور
اً يـراه ما هو إال تمـثيل فى تمـثيل; وهذه اخلـاصية كـانت مرتبـطة قد

سرحية الشعبية مثل (احلكواتى/ خيال الظل). بالظواهر ا
تسائل تفرج ا ثالثاً: زرع ا

ـنطـقة ـواطن فى ا تـفرج/ ا ـسرح الـتي تـعوّد عـليـهـا ا ونـظراً آلداب ا
الـعـربيـة من مـثل: (عـدم الـكالم عـدم احلـركـة عدم الـشـوشـرة) أثـناء
سرح; فإنه لن يتخيل أن يكون مطلوبًا منه أثناء الـتمثيل على خشبة ا
ـشـاهــدة أن يـوقف الــعـرض لــكى يـســتـفـهـم/ يـتـســاءل; مـهــمـا كـان ا
الـعـرض غـيـر مفـهـوم أو مـشـوش أو مـلـخـبط أو غـيـر متـرابط فـإنه من
ـكن أن يـفـعلـه إذا ما ـسـتـحـيالت أن يـتـدخل ولـكن أكـثـر مـا  رابع ا

أصـبح متـفرجـاً إيجـابيـاً هـو أن يتـرك العـرض ويخـرج مهـما كـان ثمن
التذكرة!.

لـذلك رأينا من أجل تشجيعه / تدريبه على عملية التدخل/ االعتراض
بـاالستفهام/ التـساؤل; هو أن نزرع له فى الصالـة ما نطلق عليه اسم
ـثال; ألن فن التـمثيـل كما هـو معروف ـتسـائل) وهو ليس  ـتفرج ا (ا
ـزروع" كل وظيفته تفرج ا يـعتمد عـلى التقـمص لشخصـية ما; لكـن "ا
تـفرج احلـقـيقى" عـلى التـدخل أثـناء الـعرض هى تـشجـيع/ تـدريب "ا
ـسـرحـيـة األخـيـرة (الـسـاعـة وقـد جنـحت هـذه الـوسـيـلـة فى جتـاربى ا
ــزروع فى الــصــالــة هــو شــخص غــيــر ــتــفــرج ا كــام?) «1x3» ألن ا
سألـة متاحة لـلجميع تفـرج احلقيقى بـأن ا مـعروف وبالتـالى يعتقـد ا
ـسألة تختلف فى حالة إذا ما كان فـيتشجع ويتدخل ويتساءل ولكن ا
ـثالً غيـر معـروف; ولكـنه يعـتمد ـثالً معـروفاً أو  زروع"  ـتفـرج ا "ا
ـهم جداً أن يـكون تـفرجـ لذلك فـإنه من ا ـبالـغة فـى األداء وسط ا ا
زروع" فى مـنـتهى الـطـبيـعـية والـتـلقـائـية; لـكى يـصدقه تـفـرج ا هـذا "ا

سرح. تفرجون; وهى مسألة أصعب بكثير من فن التمثيل على ا ا
رابعاً: ارجتالية السؤال/ ارجتالية اجلواب

زروع فى الصـالة وصلنا إلى ولـكى نحقق منتـهى الطبيعـية للمـتفرج ا
هم والـصعب فى الوقت نفسه فبـدالً من كتابة األسئلة هـذا العنصر ا
ــعـنى أن يـتـدرب ــؤلف اسـتـبـدلــنـاهـا بــأسـلـوب االرجتـال;  من قـبل ا
عـنى الذى يدور ـزروع" فى الصالـة خالل البروفـات حول ا ـتفرج ا "ا
ـسـرحـيـة; وبـالـتـالى أثـنـاء الـعـرض حـوله الـسـؤال فى مـوقف مــا من ا
الفعلى عندما يتدخل ارجتاليا بالسؤال سوف يكون طبيعياً; نظراً ألنه
يـبحث عن الكلمـات التى تسعفه فى هـذه اللحظات أثـناء العرض; على

. عكس لو كان حافظاً للحوار مسبقاً
وال شك أن هـذه الــوسـيـلــة صـعـبــة جـداً; لــكـثـرة احــتـمــاالت الـتـدخل
ـتـفـرجون بـاإلضـافـة إلى صـعـوبـتـهـا أيـضـا فى حـالـة إذا مـا تـدخل ا
ـزروع فى الـصـالـة - أن ـتـفـرج ا احلـقـيـقـيـون لـذلك مـطـلـوب مـنه - ا
يـكـون فى منـتـهى الـيـقـظة والـوعى بـالـعـرض والـفكـرة والـقـضـايـا التى
سـرحى كـذلك أن يـتـخلى تـمـامـاً عن الـتدخل فى يـطـرحهـا الـعـرض ا
الـصـالــة بـاألسـئــلـة فى حــالـة إذا مـا تــدخل "مـتــفـرج حـقــيـقى" وطـرح
; حتى ولـو وصل األمر الـسؤال بـدالً منـه; فعـليه هـنـا أن يتـوقف تمـامـاً
إلى أن يـصـبح مــجـرد مـتـفـرج فى الـصــالـة طـوال الـعـرض; نـظـراً ألن
ـتـفـرج احلــقـيـقى" عـلى وظـيـفـتـه األسـاسـيـة هي تــشـجـيع / تـدريـب "ا
ـفـترض الـتـدخل بـاالستـفـهـام/ الـتسـاؤل ولـيس بـديالً عـنه; ألنه من ا
زيـد من التـجارب والشـهرة والـدراسات عن/ حول هـذا الشكل عـند ا
ـسرح تـفـرج احلـقيـقى" عـلى هـذا النـوع من ا ـسرحـى أن يعـتـاد "ا ا
شاهدة مـسرحيـة استفهـامية من الـطبيعي ويـدرك أنه فى حالة ذهابـه 
أن يـوقف الـعـرض ثم يـتـدخل بـاالسـتـفـهـام / الـتـسـاؤل وتـصبـح هذه

مسألة طبيعية عادية.
خامساً: أسلوب التمثيل فى "مسرح االستفهام"

ـمـثل الـذى اعـتـاد علـيه فى ـنهـج يؤدى إلى تـغـيـيـر فى مـفـهوم ا هـذا ا
سرح التقليدى; ألنه فى مسرح االستفهام البد وأن يكون فى منتهى ا
ـرونــة جــســديـاً وعــقــلــيـاً فى مــســألــتى الــدخـول واخلــروج من وإلى ا
ـثـلـهـا; ألنـه مـعـرّض لـلـتـوقف عن الـتـمـثـيل فى أيـة الـشـخـصـيـة الـتي 
حلـظة والرد عـلى سؤال مـوجه من متـفرج مـا بالصـالة كـما البد وأن
يـكون شـديد الـوعى ثـقافـياً وفى كل اجملـاالت وأن يـتسـلح باألعـصاب
البـاردة واليقظة واحلنكة واللياقة العالـية واللباقة وسرعة البديهة كما
ـنـاطق الـتـمـثـيـلـيـة الـسـاخنـة الـتي عـلـيه أن يـتـخـلى عن االنـدمـاج فى ا
ـتـفـرجـ فـتـصـفق له هـذا الـكالم مـرفـوض تـسـتـحـوذ عـلى إعـجـاب ا
ـمـثل هـنـا شبـيـه بـاآللة ال يـهـتم تـمـامـاً فى "مـسـرح االسـتـفـهـام"; ألن ا
ان بأن ـعايـشة لكن البـد وأن يؤمن تمـام اإل ـشاعر وا بـالعواطف وا
ـتـفـرجـ ـقــنع عـلى أسـئــلـة ا ـوفق وا أقـصى جنـاح له هــو فى الـرد ا

وجهة إليه من الصالة مهما كان نوع هذه األسئلة. احلقيقي ا
سـرحى االسـتفهـامى; فإن نـهايـةً وبعـد العـرض التوضـيحـى للشـكل ا
طـروحة احلـكم له / علـيه علـميـاً البـد وأن يكـون خاضـعاً لـلفـرضيـة ا
تـبع إلثبـات صحـة الفـرضيـة; وبنـاء علـيه يكـون احلكم نـهج ا وكـذلك ا

كاآلتى:
ـواطن ودفعه تـفـرج/ ا هل جنح الـعـرض فى إثـارة/ استـفـزاز عـقل ا

لكى يوقف العرض أثناء التمثيل ويتدخل باالستفهام/ التساؤل?!
وإذا كـان الــعــرض قــد جنح فى حتــقـيـق هـدفـه فـبــأى نــسـبــة هل هى

 20%أم 50%أم 70%ألنه إذا لم ينجح العرض فى إثارة/
. تفرج ال يصبح العرض عمالً مسرحياً استفهامياً استفزاز عقل ا

ـسـرحى االسـتـفهـامى مـن خالل الـعواطف أمـا احلـكم عـلى الـعـرض ا
سرحى التـقليدى من خالل جمـالياته وعناصره الـتى يثيرها الـشكل ا
التى تعتمد (احلبكة/ البداية/ الوسط/ النهاية/ الذروة/ احلل) كذلك
ـســرحـيـة احلـديـثـة مـثل احلـكم عـلـيه مـن خالل إسـقـاطـات األشـكـال ا
ـسرح) فـهذا كالم غـير مـنطقى سرح داخل ا ـلحمـية/ الـعبـثيـة/ ا (ا
وغـيـر عـلــمى والـدلـيل عـلى صــحـة كالمى; هـو اسـتــحـالـة احلـكم عـلى
ــلـحــمى أو شـكل الالمــعـقـول ـسـرحى ا مـسـرحــيـة تـنــتـمى لــلـشـكـل ا

سرحى التقليدى. قاييس الشكل ا
سـرحى االسـتفـهـامى بتـشـغيل إن الـدعوة الـتي يـدعو إلـيـها الـشـكل ا
ـواطن من خالل االستـفهـام/ التـساؤل هى مـن وجهة تـفرج/ ا عـقل ا
نـظرى مـهـمة ضـرورية والبـد من تـبنـيـها من قـبل الـهيـئات الـتي تـشكل
; وأهـمـها بـالـطـبع (وزارة الـتـعلـيم - وزارة الـثـقـافة - واطـنـ عـقـول ا
نـظـمـات اإلنـسـانيـة من مـثل (مـنـظـمة وزارة اإلعالم) بـاإلضـافـة إلى ا

حقوق اإلنسان هيئة اليونسكو).
نطقة العربية وما لـقد اكتشفت من خالل البحث والتنقيب أن مشكلة ا
وصـلت إليه اآلن تتلخص فى األداة/ العقل تتشكل بطريقة جتعلها ال
فـروض علـيـنا من تـفكـر بـشكل حـر ولـكن من خالل الـبرمـجة; وكـل ا
ـعروفـة لـذلك البـد أوالً من تصـلـيح هذه األداة/ ـؤسسـات ا قـبل كل ا
ـكن أن نـحقق الـعـقل; لكـى تعـمل بـشـكل صـحيح وحـر; ثم بـعـد ذلك 
اإلنـتاج/ اإلبـداع/ الـتـقدم / الـقـوة التي بـهـا نـصبح نـدا لـآلخرين أو

على األقل نصبح مشارك فى احلضارة.
لـذلك البـد وأن نتـحـرر ولن نـتـحرر إال بـتـحـرر عقـلـيـتـنا من الـبـرمـجة

والوسيلة الوحيدة من وجهة نظرى هى: (االستفهام / التساؤل).

2323232323
بتزون   ا
سرح فى ا
نـعم فى مصر احملـروسة  مخـرجون وكتّـاب بحكم
وظــائــفــهم  ومــخــرجـــون وكــتــاب بــحــكم أعــمــدة
يـسودونها فى بـعض الصحف .. وهذا مـا يسميه
الـبعض بـاالبتزاز.. ألنـهم اليعـرفون له اسـماً آخر
. وقـد يصيح بعضهم فى وجهى بقولة احلق التى
وظف فى ـنع ا يـراد بهـا الـباطل : هل هـنـاك ما 
اإلدارة أن يـكـون كــاتـبـا أو مـخـرجـا..? وهل حـرم
عـلى الـكاتب الـصحـفى أن يـكون نـاقـدا أو  كاتـبا

أو مخرجا أو هؤالء جميعاً فى آن واحد..?..
ــاء اجملــامــلــة . لــيس ــآلن  أقــول: ال.. وبــالــفم ا
ـقـزز أن ـنع عـقال وال مـنـطـقـا. لـكن  ا هـنـاك مـا 
ــواقـع اإلخــبــاريــة واإلعـالمــيــة  لــفــرض تــتــخــذ ا
أحـدهم وتنصيبه مؤلفا أو مخرجا أو ناقدا.. وهو
فى الــواقع العالقـة له البــالـتـألــيف  وال بـاإلخـراج

سرح. وال با
وعـلـينـا أن نـتـأمل  خـارطة  اإلبـداع الـفـنى لـهؤالء
حـ كـانوا فـى مواقـعـهم وقـبل أن يلـوهـا  وبـعد
ـأســاة  الـتى أن غـادروهــا  لـنــكـتــشف  حــجم  ا

خلقها  هؤالء فى وسطنا  الفنى.
ـوظف  مـثال قـلمه  فى ال غـضـاضـة  أن يجـرب  ا
الـكتابة  أو أن يختـبر  قريحته فى اإلخراج  لكن
عـلـيـهم أن يـتـركـوا  الــفـرصـة  احلـقـيـقـيـة  لـلـفـرق
لالخــتـــيــار احلـــر لـــلــنـــصــوص  واخملـــرجــ  بال

ضغوط  وال حتايل.
 ومن  احلــيـل  الــتى كـــان يـــتــبـــعــهـــا « أحــدهم »
إلجـبـار اخملـرجـ  عــلى  تـمـريـر  نـصـوصه تـلك
الـتــمـثــيـلــيـة الــتى ال أظــنه  أبـدع غــيـرهــا .. يـأتى
اخملـــرج  من قــــنـــا مــــثال .. وقـــد وضـع تـــصـــوراً
إلخـراج  عـمل مـن أعـمـال  الـرواد «ألـفـريـد فـرج»
ـستـألف : بيـنى وبينك وظف ا مـثال .. فيـقول له ا
مـا عندناش  اعتمـادات  تكفى شراء  نص ألفريد
فـرج.. يتنـازل اخملرج الشـاب ويقول ما رأيك  فى
وظف «يـا ريت» سبقك رأفت الـدويرى ?  فيـقول ا

إليه مخرج باإلسكندرية وبورسعيد  وطلخا.
ـ طيب  فتحى فضل

ـة .. ـ يـاعم .. فــتـحى فــضل مـات وقـضــايـاه قـد
استهلك..

ـ أمرنا لله .. ناخد درويش األسيوطى
ـ ياريت.. له عمل فى نفس اإلقليم .. والتعليمات .. 
ـ ومــا الــعــمـل  يــا أســتــاذ .. لــسـه  هــارجع قــنــا

وأقرا..
ـ والـله أنا عندى ورق بس حد مكـلمنى عليه .. ما

خلصتوش .. أستأذنه.. وأفك بيه زنقتك 
ـغــلــوب عـلى أمــره نــفـسه وهـكــذا يــجـد اخملــرج ا
ـبتز وظف ا مـضطـرا للـموافـقة عـلى مقـترحـات ا
ـقـايـسة  ويـقـول  لـنـفـسه: لن أعـول هم اعّـتـمـاد ا
وال هم الـنقـاد. فـالعـمل سوف يـلـقى  اجملامـلة من
تابعة وجلان احملكـم وسوف يهتم بعمله جلـان ا
ن يــنـتــدبـهـم لـتــغـطــيـة أنــشـطـة حـمــلـة األقالم  

هرجانات.. اإلدارة وحضور العروض وا
ــسـرح من ــكــاتب الــفــنـيــة لــفــرق ا إن تـشــكــيل ا
عـنــاصـر فـنــيـة وإداريـة حــقـيــقـيـة ال غــرض لـهـا 
وإعـطـاءها مـن  الصالحـيـات مـا يـفعـل عمـلـهـا هو
ــبـــتـــزين فى احلل األمـــثل لـــلـــخــروج مـن إطـــار ا
ـســرح . فـتــخـتــار الـفــرقـة عن طــريق  مـكــتـبــهـا ا
ا ه إلى جمهورها و الـنص الذى يناسبها لتقد
يـتـنــاسب مع ظـروفـهــا االجـتـمــاعـيـة والـســيـاسـيـة

واالقتصادية التى تختلف من وقت.

< درويش األسيوطى

ــــــــــــتــــــــــــلـك
ســتــراســبـرج
نــــــــظـــــــــريــــــــة
واضـحـة جداً
فــيـمــا يــخص
نــــوع الــــواقع
الــــذى يـــــجب
أن يخـدمه فن
ـــــمـــــثل من ا
وجــهــة نــظـره
يُــعـــد أحـــسن
فن مــســرحى
هــــــــو الــــــــذى
يــــــحــــــاول أن
يـعـطـى مـعـنى
ــــا يـــــقــــدمه
ولـــيـس الـــذى
ــــــــــــتــــــــــــلـئ
بــالــطــبــيــعــيــة
الــــــــفـــــــــجــــــــة
وتخضع لهذا
ـــعـــيـــار أيــة ا
مشكلة تواجه

مثل. ا

مصطفى سعد<
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> تبدأ أواخـر ينايـر القادم فـعاليـات مهرجان "حـكاية" والـتى تقام فى ثـالث دول عربية
دة ثالثة أسـابيع ويشارك فى فعالياته هرجان  هى (األردن سوريا مصر) ويـستمر ا
هرجان الفنان األردنى رائد عصفور. من مصر سيد رجب ورمضان خاطر ويرأس ا

< د. مدحت الكاشف
تعليم التمثيل  

ــكـن تــمــيــيــزه  تــصــبح شــيـــئــاً مــاديــاً 
ـثل ما بـأنه موهوب ويـجعلـنا نـطلق على 
وأن اآلخـر غير مـوهوب  األمر الـذى يثير
ــكن قــضـــيــة مـن هــو الـــشــخص الـــذى 
ـكن احلـكم تـعــلـيـمه الـتــمـثـيل ? .. كــيف 

على موهبته ?. 
وهـبة فى  القدرات الكامنة مـبدئيا تكمن ا
ن اختـصهم الله سبحانه لـبعض الناس 
وتـعالى بها  والتى ال تتـوفر فى جميعهم
لحـة التى تدفع إنـها الضـرورة الداخلـية ا
الـفرد للـتعبيـر بشكل يـختلف عن اآلخرين
 إنه مـا يـعرف بـالـتـعبـيـر اإلبـداعى وهذه
الــقــدرات الــكــامـنــة والــتـى سـوف تــتــولى
الـعملية التـعليمية تنـميتها وتأكـيدها تتمثل
مـثل  الرن  مـثل  نَفَس ا فى صـوت ا
وسـيـقـية  ـهـارات ا ـرونـة اجلسـديـة  ا ا
مـهارة تعلم احلركات وتذكـرها وتنفيذها 
هـذا إلى جـانـب مـهـارته فى حتـلـيل الـنص
الـدرامى والـشـخصـيـة أو الـدور  وفضال
عن ذلك قــدراته الـتـى تـرتـبـط بـاســتـعـداده
رونة الداخلـية التى تسمح بتغير لـتطوير ا
واقف مـدركاته فى التعامل مع األشياء وا
الـتى تفرضـها مهنـته كممثل  وال شك أن
ــثــابــة وســائل هــنــاك مــؤشــرات تــكـــون 
ـوهـبــة ألى شـخص يـتـقـدم لـقـيــاس هـذه ا
ثال - لـتعلم التمثيل منها - على سبيل ا
وضــــوح تــــعـــبــــيــــراته بــــشـــكـلٍ كـــاف عن
طـلوبة  وقدرته عـلى التفاعل االنـفعاالت ا
مع هـذه االنفعاالت حيـويته فى تعامله مع
الـتمثيل خاصة أثناء محاوالته فى األداء 
ــعـنى آخــر قـدرته عــلى اإليـحــاء بـأنه أو 
جرد إيصال معلومة أثناء األداء ال يقوم 
ـعنى والـداللة  ولـكنه يـقـدم فعال واضح ا
ـسـرح  حول أفـكـاره حـول الفن  حـول ا
الـتـمـثـيل وفـضال عن ذلك البـد من قـياس
ـتـقـدم لتـعـلم الـتـمـثيل قـابـليـة الـشـخص ا
ويـقصـد بهـذه القـابـليـة  استـعداده لـلقـيام
ــجــمــوعـــة من األفــعــال وردود األفــعــال
ــكن من مــسـتــخــدمـا خــيــاله بــأقل قـدر 
الـتـوتر  ومن ثم فـإن قـياس هـذه الـقابـلـية
مـثل مع انـخراطه هـو الـذى سوف يـقـود ا
فى الـعمـلية الـتعـليمـية إلى بـذل اجلهد من
أجل اكــتـشـاف ذاتـه وإمـكـانــيـاته وأدواته
وتـنـمـيـة الـشـعـور بـالـعـطـاء لـلـمـهـنـة مـهـنة
الـتمـثيل إن هـذه القـابلـية لـلتـمثـيل تتـحدد
فى قدرته على تفاعله – بصدق وإقناع –
فى مـوقف ما وذكائه فى التعامل مع ذلك
ـوقف وقبـوله لالنفـعاالت الـتى يفـرضها ا
ـوقف قــوة مالحـظــته وإدراكه لـكل هــذا ا
شىء من حـوله خياله قدرته على التعبير
اخلـارجى عن الصور الداخـلية التى تدور
ثيـرات احلقيـقية فى مـخيلـته تعامـله مع ا
واخلـيـالــيـة مع األمـاكن مع األشـيـاء مع
ـواقـف مع األشـخـاص .... إلخ قـدرته ا
عـلى الـتــشـابه مع مـشـكـالت الـشـخـصـيـة
وانـفـعـاالتهـا حـتى وإن كـانت تـخـتلف مع
خـبـراته الـشـخـصـيـة كـإنـسان  وفـوق كل
ذلك البـد أن يــكـون لـديه مــحـرك لـلــتـمـثـيل

مارسة مهنة التمثيل. وحافز شخصى 

مـنهج عـلمى تـمت جتربـته معـملـيا وتـطور
كن حـتى وصل إلى أسلوب فى التـمثيل 
ـارسـة أكـثر تـنـسـيـقا االنـطالق مـنه إلى 
فـاهـيم اخلاطـئة كـبديـل عن العـشوائـيـة وا
مـثلـ  خاصة الـتى تصـيب العـديد من ا
هـؤالء الذين ال يسعون إلى تطوير أدواتهم
وحـرفياتهم باستمـرار معتمدين فقط على

واهبهم فقط !! . قناعاتهم 
 إن فن الـتــمــثـيل أصــبح نـشــاطـاً مــهـنــيـاً
ـوهـبـة كأسـاس وعـلى الـعلم يـرتـكز عـلى ا
ـوهبة كـوسيلـة لتهـذيب وتنظـيم عمل هذه ا
الـتى بدون التـعلم تظل مـجرد شىء رمزى
ــكـن اإلمــســاك به  وعــنــدمــا داخــلى ال 
تـتحـول إلى مهـنة عـبر أسس عـلمـية فـإنها

ـمـثل بـنـوع الـتـعـلـيم الـذى يـرتـبط تـعـلـيم ا
ـمثل نـفـسه فـيه أو الـذى يـتاح له  يـجـد ا
ـيـات الـرسـمـيـة أو سـواء كـان فى األكـاد
عترف بها أو ـدارس غير الرسمية ا فى ا
ـعتـرف بـها  أو حـتى التـعلـيم على غـير ا
ـثل أو خـبـيـر أو مـا شابه يـد مـخـرج أو 
ذلك أو حــتى الـتـعــلم الـذاتى كــأن يـتـأمل
ـمـثل فى نـفـسه أو يـتـعـلم بـفـعـل اخلـبرة ا
ـــمــــارســـة أو حــــتى من ردود أفــــعـــال وا
اجلـمـهـور  وهو مـا يـؤكـد أهـميـة الـتـعـليم
عـلم أو مكان الـتعليم بـصرف النـظر عن ا
ـنع فى الـنهـاية أو مـنهـجه  لـكن هذا ال 
أنـنا اآلن ونحن نعيش عـصر العلم فالبد
مثل وفق بشكلٍ أو بآخر أن يكون تعليم ا

مـثل عـلى تطـويـر عالقته كـونه مـساعـدة ا
ـمــارســتـهــا بــشـكل ـهــنــته  وتـهــيــئـتـه 
احـتـرافى وعـلى كلٍ فـإن كلـمـة تـعـليم فى
عانى  حـد ذاتها تـشيـر إلى العديـد من ا
وهناك من سيرد حول عدم  ضرورة تعلم
ـن تعـلم ـمـثل بـطـرح األسـئـلـة اآلتـية :  ا
ــثـلـيـنـا الـكـبـار ? من الـرواد األوائل من 
الـذى علم زكى رستم ? أين درست سعاد
حــسـنى أو زيــنـات صــدقى  وإسـمــاعـيل
يس والــقـصــرى والـنــابــلـسى  وغــيـرهم
ن لم تـتـح لـهم فـرصـة دراسـة الـتـمـثـيل
بـشــكل عـلــمى مـنـهــجى? ومع ذلك أثـروا
حـيــاتـنــا الـفـنــيـة  وأثـروا  – بـل والزالوا
يـؤثرون  –فـينـا كمـتفـرج  وبـشكلٍ عام

 قـبل أن يــنـصـرم الــقـرن الـتــاسع عـشـر
ـمـثل كـانت احلـركـات اإلصالحـيـة لـفن ا
ـاط األدائـيـة الـتى والـتى ثــارت عـلى األ
سـادت لعصورٍ طويلـة قد بدأت بالظهور
بـغرض البـحث فى تقنـيات أدائيـة جديدة
مـثل  وما أن بدأ تـغوص فى عـمق فن ا
الـقرن الـعـشرون  حـتى ظهـر ذلك الزخم
من الــــطـــرق واألســــالـــيب واالجتــــاهـــات
ــــدارس والــــتـــيــــارات الـــتـى تـــتــــعـــلق وا
مـثل  وذلك عندما سعى بـحرفيات فن ا
ــســرحى  فى أمــاكن مــصــلــحــو الــفـن ا
مـتفـرقة فى الـعالم الـغربى إلـى محاوالت
إرسـاء قــواعـد أخالقـيــة وحـرفـيــة تـرتـبط
ـمـارسـة مـهـنـة الـتـمـثـيل .. األمـر الـذى
مـسح عـلى هـذه احملـاوالت  بـعـداً عـلـمـياً
وبـحثـياً مؤسـساً عـلى جتارب  مـعمـلية 
ومن هـنا أصبح فن التمـثيل وثيق الصلة
سرح من ناحية  والعلوم بالعلم  علم ا
اإلنـسانية من ناحية أخرى  وتعد عالقة
الـتـمـثـيل كـفن بـالـعـلـوم هى الـسـمة الـتى
مـيـزت جتـارب مــسـرح الـقـرن الـعـشـرين

تباينة . تنوعة وا ا
وقـد اتفق مـعظم الـباحـث واجملـرب على
ـكن تعـلمـها  أن الـتمـثيل  – كـمهـنة  – 
ـوهـبـة بالـطـبع  ومن ثم ال بـشـرط تـوفـر ا
ن ال تـتوفر فيه  تلك ـكن تعليم الـتمثيل 
ـمـثل هى مـهنـة  قـائـمة ـوهـبة  فـمـهـنة ا ا
عـلى أساس فنى إبداعـى   والبد أن يثير
ـشـكالت الـذاتـيـة لـلـممـثل تـعـلـمـهـا أوالً  ا
ـارسـته لـفـنه  ولـذا فإن ـوهـوب أثـنـاء  ا
ـمثل تـعلـيم الـتمـثـيل يبـدأ بـتطـويـر ذاتيـة ا
كـإنـسـان  بأسـلـوب يـدفـعه إلى اكـتـشاف
ـجـموعـة من اخلـبرات ذاته قـبل تـدعيـمه 
ـهـارات والتـقـنيـات وقـد اهتـمت مـعظم وا
ـمــثل ــمــثل بــتــحــفــيــز ا مــدارس إعـداد ا
ـبتد عـلى تطـوير نفـسه وتنمـية قدراته ا
عـلى التـأمل  وإثـراء مهـاراته فى التـعبـير
بشتى الوسائل  وعليه فإن تعليم التمثيل
من هـذه الـوجــهـة يـأخـذ بُـعــداً اجـتـمـاعـيـا
يــقــوم عــلـى بــنــاء جــســـور من الــعالقــات
تـدرب  حيث مـثلـ ا االجـتمـاعية بـ ا
هم فى ثابة العامل ا تـعد هذه العالقات 
تـطـويـر كل فـرد مـنـهم   لذاتـيـته  ومن ثم
اكـتسابه لـلمهـارات واخلبرات الـتى تميزه
كــفـــرد وسـط اجلــمـــاعـــة  ولـــذا اهــتـــمت
مـثل فى الـعالم مـدارس ومـعامل تـدريب ا
ـمــثـلـ بــنـاء عــلى خـصــالـهم بـاخــتـيــار ا
ـانـهم بــأهـداف الـرسـالـة األخالقـيــة  وإ
االجـتـمـاعـيــة الـتى تـبـحث عـنــهـا مـهـنـتـهم
كـمـمـثـلـ   وهـو مـا جنـده مـتـبـلـوراً عـند
مـجموعة كبيرة من الرواد من جاك كوبوه
 وســتـانــسالفـســكى  إلى  مــايـر هــولـد و
بـريــشت و جـروتـوفــسـكى  و بــيـتـر بـروك
ن وإيــوجــيــنــيـــو بــاربــا ..... وغــيــرهم  
ــمــثل يــهــدف فى يــعــتـقــدون أن تــعــلــيم ا
الـنهاية إلى بـناء إنسـان يستطـيع أن يعبر
عن اجملـتـمع والعـالم ولـيس مجـرد تـدريبه
جـموعـة من األدوار وفى الوقت لـلقـيـام 
ـكن بـأى ذاته هــنـاك من يـعــتـقـد بــأنه ال 
مثل أصول فنه ومهنته ومن حـال تعليم ا
ثم فإن ما تفعله مدارس التمثيل ال يتعدى
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ثال - جتـربة اشتراك فنان جنم على سبيل ا
مــثل عـــبــد الـــرحــمن أبـــو زهــرة فـى مــســرح
مـثل قهى; وذلـك جلذب جمـهور يشـاهد ا ا
الــنـاشــئـ إلى جــواره أمـازالت تــلك الـروح

موجودة فى فنانى هذه األيام?
ثلون بنفس تلك الروح وأكثر - بسـام : نعم هناك 
ثـال أروى لك جتـربتـنا ـا نـتصـور وعلـى سبـيل ا
ـهرجان الـشخـصيـة منـذ عامـ جئـنا بـعرض فى ا
التـجريـبى هنـا فى القـاهرة من إخـراج جهـاد سعد
وقتـها لم يـشتـرك جهاد فـى أى عمل تـليفـزيونى فى
ـسـرحـيـة نـحن ذلك الـعـام حـتى يـتـفـرغ لـبـروفـات ا
أيضاً حـ نبدأ بـروفات أى مسـرحية نـقدمهـا نلغى
ـسـرح يـسـتحق أن كل ارتـبـاطـاتنـا عن قـنـاعـة بأن ا
يُـضـحى من أجله. جـهاد كـان يـعمل فى الـتلـيفـزيون

سرح. لينفق على ا
- الـزغـبى : لـكن هـذا يـجـرنـا ألمـر مـهم الـدولة هى
ـسـئـولـة عن الـفن والبـد أن تـدعـمه واجلـيل قـبـلـنـا ا
لديه خـبراته وجتاربه ولـكن ال بد أن يسلم مـفاتيحه
سئول عن الـفجوة احلالية ب للـجيل اجلديد ألنه ا
الشـباب والكـبار فليـس لزاماً أن انتـظر حتى أصل
لـــسن اخلـــامـــســـة والـــثـالثـــ حـــتى أحـــصل عـــلى

اذا ال أجد الفرصة عند تخرجى? فرصتى 
هموم وجتارب مسرحية

ــســرح ــســرح اخلــاص وا > مــســـرحــنــا : ا
الــقـومى فى سـوريــا أيـهـمــا األكـثـر انــتـشـاراً

وجماهيرية?
ـسرح الـتـجارى فـى سوريـا له أسـماؤه - بـسـام : ا
سرح همة فى ا ثلوه ولكن األسماء ا وجمـهوره و
الــسـورى مـثل غــسـان مـســعـود فـايــز قـزح جـهـاد
ســعــد نـــائــلـــة األطــرش كل هـــؤالء مــوجــودون فى
ـسـرح الـقـومى وهم ال يـتـعـامـلـون مع جـهـة ثـانـيـة ا
ـعـهـد الـعـالى لـلـمـسـرح; حـيث يـقـدمون بـاسـتـثـنـاء ا
مشاريع تخرج قيمة جداً وال يتعاملون مع غير ذلك
ـسـرح ـســرح اخلـاص ال يـعـتـبـر ا إضـافـة إلى أن ا
اجلــاد جتــارة رابـحــة. لــكن هــنـاك جتــارب ســتــبـدأ
إلنـتـاج خـاص مسـتـمـر واجلهـة اخلـاصـة تضع فى
اعــتـبـارهـا أنـهـا لن تـربح قــبل سـنـوات ولـكـنـهـا فى
الـنــهـايـة جتــارب خـجـولــة ونـتـمــنى أن تـنــتـشـر فى
ـسـرح الــفـتـرات الـقـادمـة وتـفــرز نـوعـاًَ جـديـداً من ا
الــتـجــارى احملـتــرم يـقــدم لـلــمـشــاهـد فــنـاً يــرضـيه

وللممثل قيمة ومستوى يناسبه.
> مسرحـنا: إذا تـخلت الـدولة عن دورها هل

سنجد قطاعاً خاصاً ينفق على الفن?
وهـنـا أجاب اجلـمـيع بـالـنـفى وتقـدم بـسـام كى يـزيد

األمر إيضاحاً.
- بـسـام: حتـى فرنـسـا وزارة الـثـقـافـة لـديـهـا تـقدم
دعـم الـكــتـاب واجلــوائـز; ولــوال ذلك مــا اسـتــمـر فن
ً هـناك فـرنسـا تدفع راتـباً لـلفـنان جملـرد كونه فـنانا
سرحية مثل مسرح الشمس مدعومة ثم إن فرقـها ا
ـناسبـة كامل كان له جتـربة مع «مسرح حكـومياً با

الشمس».
كن أن حتكى لنا يا أستاذ > مسرحنا: هل 

كامل جتربتك مع مسرح الشمس?
ــــشــــروع يــــدعم من احلــــكــــومـــة - كـــامـل : كـــان ا
الـفـرنـسـيـة لالحــتـكـاك بـفـرق من دول أخـرى وجـاء
ــركــز الــثـقــافى ــشــروع إلى ســوريــا عن طــريق ا ا
ومـجـلس الشـيـوخ الـفرنـسى فى إطـار التـعـاون ب
ثل من سوريا لورشة سوريا وفرنسا. واختاروا 
عـمل بـفـرنـسـا - وكـنت واحـداً مـنـهم - وذهـبنـا إلى
هـنـاك وشـاركـنـا فى ثالث ورش عـمـل مـدة الـورشة
الـواحــدة أسـبــوعـان وعــمـلــنـا بــشـكـل مـكــثف عـلى
.. تخـصصات كثـيرة مثل: األقـنعة الـرقص الهندى
وبــنـهــايـة الــورشـة وجــدوا أن اإلجنـاز كــان كـبــيـراً
ــثـلـ ـخــرجـة فــرنـســيـة و فــقـدمــوا بـنــا عـرضــاً 
ســوريـــ وقـــدم الــعـــرض فى ســـوريـــا وطــاف كل
مــحــافـظــاتـهــا ثم اجته إلى تــونس والـيــمن وعـرض

سرح الشمس بفرنسا.
>  مسرحنا: جتربة إقامة العروض باألماكن
ـفـتوحـة بـدالً من احلـوائط األسـمـنـتـية هل ا

هناك جتارب مشابهة سورية?
- بسـام : هناك جتـارب مشابـهة لـكن ليست كـثيرة
ـسـرح التـفـاعـلى» مـجـمـوعة مـن الـشـبـاب تصـنـع «ا

وتطوف به الريف السورى.
هناك مـؤسسة أسـست منذ عـام بسوريـا اسمها
(الـــفــردوس) تـــديـــرهــا الـــســيـــدة األولى «أســـمــاء
ـسرح الـتفـاعلى» إلى ـؤسسـة أوفدت «ا األسد» ا
الـقـرى الـنـائـيـة خـارج دمـشق فى مـحـافـظـات مـثل
.. ) وهى قرى تـعانى من (حـلب الالذقيـة حمـص
أوضـاع صـعبـة وقـدموا هـنـاك عروضـاً عـبارة عن
اسـكــتــشـات ومن خالل لــعــبـة صــغـيــرة يـقــومـون
شاهدين إليـهم ودفعهم لطلب األداء الذى بجـذب ا
ــمــثـلــون هـذه الــعـروض كــانت تــقـدم فى يــقـدمه ا
ساحـة القـرية أو طريق أو فـناء مـدرسة وليس فى
قــاعــات أو حـجــرات; رغم إحلــاح أهـل الـقــرى من
أجل ذلك. وح كـنا نعود لقرية عـرضنا فيها قبالً
كنـا نلحظ أن هنـاك أمراً ما اختـلف أصبحوا أقل

انعزاالً وأكثر تفكيراً ولو بدرجة بسيطة.
 ثـمـة جتـربـة أخـرى مـوجـودة وهى مـسـرح تعـاونى
ـدارس لألطـفـال; حـيث تـقـوم فــرقـة بـالـتـنـقل بـ ا

واجلمـعيات اخلـيريـة كى يصـلوا لألطـفال ويـقدموا
لهم عروضاً مسرحية.

ـسرحى > مسـرحنـا: مع كل مشـاكل الفـنان ا
سرح? فى سوريا إال أنه ما زال متمسكاً با

سرح ضرورة ألى بلد يحب أن - رغدا : نعم ألن ا
ـسـئـولـة عن الـثـقـافـة تـدفع فى ـؤسـسـة ا يـتــطـور وا
ـسرحـيـون يحـاولون ـسرح بـشكل كـبـير وا اجتـاه ا
تقـد أكثر عـدد من العـروض ألنك تنشـر حضارتك
وثـقـافــتك فـفى جـو احلـرب الـسـائــد حـالـيـاً فـاعـلـيـة
سـرح كبيرة جـداً فالضغط الـذى يسحق اإلنسان ا
من اإلعالم تفـتح التلـيفـزيون جتد جـواً مرعبـاً وكماً
علومات  وهذا مؤثر خاصة على اجليل كبـيراً من ا
من  13: 18 سنـة فتحت شعـوره بكل هذا الضغط
ال يـسـتـطيـع حتديـد انـتـمـاءه اإلنـسـانى وهـو يـحاول
سـرح نحاول أن نقدم له مقـاومة هذا الشىء. وفى ا
مـا يـسـاعـده على الـتـوازن وهـنـا نـنـادى هـذا اجليل

تعالى هنا شاهد احلقيقة.
ـسرح > مسـرحـنا : إذن أنـتم مـقتـنـعون أن ا

سيظل فى النهاية?
- رغــدا: نـعم سـيــظل هـو يـشــبـهـنـا ويــسـتـوعب كل

احلضارات واألفكار.
- الزغـبى : أنا واثق أن فى النهـاية البقـاء للمسرح
وحـ أفـكـر أنه بـعد  15: 20 سـنـة كـيف سـيـكـون

سرح; أتخيل أنه سيكون أفضل من اآلن. ا
ـسرح > مـسـرحـنا: بـعـد أن مـلـكـنا نـاصـيـة ا
الكالسيكى وخـرج منا كتاب ومـخرجون كبار
ــسـرح عُــدوا كــعالمــات بــارزة فى مــســيــرة ا
الـــعـــربى اآلن مـــتى ســـنـــمـــسـك بـــنـــاصـــيــة

التجريب?
- الـزغـبى : فى مـدى زمنى مـنـظور مـا كـان يحـتاج
إلى زمن كبـير حـتى يتـطور أصـبح اآلن يحـتاج إلى
زمن أقل وإمسـاكنا بـناصـية التـجريب مـتوقف على

مدى استيعابنا للجيل اجلديد ومواكبته.
سـرح الـعـربى يـناقش ـا أن ا > مـسرحـنـا: 
ـكن أن قـضـايـا إنـسـانـيـة عـامـة حـالـيـاً هل 
يــفـــرض عـــلـــيــنـــا الـــغــرب جـــدول أولـــويــات

لقضايانا?
سـرح ال يدخل ضـمن نطـاق التـسييس - بسـام : ا

القضايا موجودة وبيدك سلطة االنتقاء.
> مسـرحنا : لـكن نحن بالـفعل يـفرض علـينا
قـضـايـا حـالـيـاً قـضـيـة كـ «حـقـوق األقـلـيـات»
مثالً  التى داهمتنا ودفعت مبدعينا للتصدى
لها والتخلى - ولو مؤقتاً - عن أولوياتهم?.
- بـسـام: هذا الـشىء ننـكـره ولكن الـقصـة بـبسـاطة

أن أية قضية يثيرونها تأخذ وقتها ثم تختفى ونعود
لـقـضايـانا الـرئيـسـية وأنت البـد أن تواكب عـصرك
حقيـقة هم دائماً مـا يشغلـوننا بشىء جـديد كل فترة
كى نـظل مـشـتـت . الـبـدايـة فـلـسـطـ ثم الـعراق ثم
الـتـربص بـسـوريـا وتـركـيـا ولكـن الـتـاريخ يـروى لـنا
أنـهم دائـماً مـا يضـعون الـعراقـيل فى طريـقنـا ونحن
نـتجـاوزهـا صـحيح أنك تـتـجـاوزها بـخـسائـر فـح
تـهـتم بـقـضـيـتـ لـفـتـرة طـويـلـة تـضـطـر لـلـتـخـلى عن
إحــداهـمـا لــتـحـافظ عــلى األهم; وبـالــتـالى يــفـقـدونك
القضـية الثانيـة واإلنسان العربى دائـماً يثبت قدرته
عـــلى جتــاوز كل ذلـك وقــادر عــلـى الــتــأقـــلم مع كل

عوقات. ا
>  مسرحنا: الدراما التليـفزيونية التاريخية
سرح جذبت اجلمـهور بصـورة خيالـية هل ا
التجريبى قادر على تقد الدراما التاريخية;
ـثل خـاصــة وأن الـنـاس حتــتـاج السـتــعـادة ا

األعلى?
- الـزغـبى : قدمـنـا عـرضاً عن عـمـر بن عـبد الـعـزيز
وكنـا نرى فى عيون الناس أنهم يـشكون فى إمكانية
أن يـروا عـمالً كهـذا عـلى شـاشة الـتـلـيفـزيـون كانت
ــعـــاجلــة مــعــاصـــرة وكــان جــمــهـــور الــعــرض من ا
الـطــبــقـات الــشــعـبــيــة الـبــســيـطــة وقــد  جتـســيـد
شـخصـية عـمر بن عـبد الـعزيـز ومالمح الـشخـصية
سـلسل ـا قدمه "نـور الشـريف" فى ا كانت مـخالـفة 
ـصــرى وتـنــاول الـكــاتب لــلـمــوضـوع أيــضـاً كـان ا

مختلفاً.
> مـسرحـنـا : قـدمتم شـخـصـية عـمـر بن عـبد
ـسـرح فـمـا رأيـكم فى جتـسـيد الـعـزيـز على ا
ــسـيح الــصـحــابـة واألنــبـيــاء? فـشــخـصــيـة ا
جُـسـدت وكذا شـخـصـيـة الـرسـول صلـى الله
عـــلـــيـه وســـلم والـــصـــحـــابـــة وذلك فى أفالم
بـدع أوربيـة وأمـريكـيـة فمـاذا عن مـوقف ا

العرب?
- رغــــدا : رأيـى الــــشـــخــــصـى أن جتــــســـيــــد تــــلك
الـشـخصـيـات - كمـا قـلت - لن يتـوقف ولـكن أنا ال
أعـتـقد فـى جتسـيـد األنـبـياء ولـيس لـنـا أن جنـسدهم
فهم رمـوز كبار سيدنـا «محمد» أكـبر من أن يجسد

أو يقدم أحد شخصيته طبقاً لرؤيته ووجهة نظره.
> مـسـرحـنــا: سـوريـا لـهـا تـوجـهـهـا الـقـومى
ومــواقـفــهــا جتــاه قــضــايــا أمــتــهــا مــعـروف
وواضح فــهل نـســتـطــيع أن جنــد تـعــبـيـرات
وموتـيفـات مسـرحيـة خاصـة بنـا ومن تراثـنا
الــعـربى نــصـيغ قـضــايـانـا الــقـومـيــة وتـكـون

واطن العربى? ملتصقة با

ـكن بـالـفن ولكن ـكن كل شىء  - رغدا : طـبـعاً 
ال بد أن تكـون بطـريقـة فنيـة راقيـة; ألن العـمل الفنى
ليس شـجاراً ولكن قم بتوصيل أفكارك بطريقة فنية
س الـسيـاسة حتـدد مـشكـلـتك كل من يـقدم عـمالً 
ـوضوع ـتلك ثـقـافة عـاليـة بـهذا ا حتـديـداً ال بد أن 
وإحـساسـاً عالـيـاً جداً ومـرهـفاً وطـريقـة فـنيـة مـعيـنة
حـــتى يــســـمــعك اآلخـــر. ولــكن إذا قـــدمت كل شىء
بـطـريق مـبـاشـر فـلن يــسـمـعك أحـد. قـدم مـشـكالتك
تـلقى لـلتـفكـير بـطريـقة بـطريـقة فـنيـة هادئـة وادفع ا
راقـيــة وفـنـيــة.. عـنـدئــذ يـنــاقـشك ويـســاهم مـعك فى

احلل.
صرى والسورى سرح ا حول ا

ــسـرحـ > مــسـرحـنــا: مـا هـو الــشـبه بـ ا
صرى والسورى? ا

ـهرجـان وحتى اآلن (الـثالثاء  9/4 - رغدا: فـى هذا ا
ـهـرجــان ) لم أر أيـة عـروض مــصـريـة إال ثـالث أيــام ا
أنـنى شـاهـدت فى سـوريـا مـسـرحـيـة "مـخـدة الـكـحل"
ـسـرح الـتـجـارى وأعــجـبـتـنى كــثـيـرًا ولـكن لألسـف ا
ـسرح ـصـرى يـسـوَّق له بـشـكل أكـبـر وأفـضل من ا ا
الـقـومى رأيت أيـضـاً مـسـرحـيـة يـوم من هـذا الـزمـان

ولكن.. (قالتها وصمتت تأدباً).
وهـنــا تـدخل بـاسم فى احلــديث قـائالً : آسف فـهـذه
ـســرحـيــة لم تـعــجـبــنى أبـداً يــقـولــون إنـهــا كـانت ا
مــسـرحـيــة هـواة; ولــكن هـذا يــتـنـاقـض مع األسـمـاء

الكبيرة بها. وعلى كل حال هذا رأيى.
ـكن أن يــحـدث تــآخ بـ > مــسـرحــنـا: هـل 
ــصــرى والــســورى? ومــا الــذى ــســرحــ ا ا

يعيقه حالياً?
- بــســام : أتــمـنى ذلـك.. ويـتم تــقــد الــعـروض فى

مصر وسوريا.
رغدا : الـتنسيق ب اجلهات الرسمية ال بد أنه يأتى
ــبــادرة من أحـد الــطــرفـ ولــكن تــلك اجلــهـات ال

تتحرك من تلقاء نفسها.
- الـــزغـــبى: هــذا يـــتـــوقف عــلـى طــرح األشـــخــاص
ـصـرى مـثالً قـد ـسـرح ا بـالـدرجـة األولى; فـمـديـر ا
ـسرح الـسورى حـينهـا يتـفقان دير ا يـكون صـديقـاً 
عـلى مـشــاريع مـشـتــركـة وبـعالقـتــهـمـا الـشــخـصـيـة

البحتة فقط وهكذا تكون البداية.
وقـــد انـــتـــهت الـــنـــدوة إلى حـــوار حـــول قـــيـــمـــتــ
مسرحيت سوريت هما: «نضال األشقر» و«سعد
الـله ونوس» حـيث أخـرجت األولى عـرضاً عن نص
للـثانى هـو «طقـوس اإلشارات والـتحـوالت» وكانت
مجـمل اآلراء التى طرحت حول نضال األشقر أنها
قـدمـت الـنـص بـأمــانــة مــبـدعــة; فــهى ال تــقف عــنـد
االلـتـزام احلـرفى بـالنص ولـكـنـهـا كـانت أمـيـنة فى
النص لـلفكرة الـتى يريدها ونـوس; وهذا هو جوهر
االلـتـزام بـيـنـمـا احلـديث عن الـكـاتب الـراحل سـعد
الـله ونـوس حـمـلــنـا إلى ذكـريـات حـول أسـلـوبه فى
الــتــعــامل مع اخملــرج فـقــد كــان - رحـمـه الـله - ال
ـانع فى تـقـد نـصـوصه بـالـعـامـيـة وال يـعـترض
عــلى وضع اخملـرج نـهــايـة لـلـعـرض تــخـالف نـهـايـة

النص.
واتـفق اجلـمـيع عـلى أن ونـوس كـان لـديه حـلم ولـديه
كن أن تمثل فعالً. ولكنه بعد عام قناعـة أن الكلمة 
لك ه عرض «ا  1967 أصيب بـصدمـة وبعـد تقـد
لك» أحس أن الناس خرجت دون شىء فتوقف هو ا

عن الكتابة  13 عاماً.

< أدار الندوة:  
إبراهيم احلسينى

     < أعدها للنشر:
 محمد عبد القادر

< تصوير:
 حسن احللوجى
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قــام بـــتـــأســيس
مثل" "استديو ا
كل من إيــــلــــيــــا
كازان وشيريل
كـــــــــراوفــــــــورد
روبـــرت لـــويس
وتَـكَــون أعـضـاء
االســـتـــديـــو من
خــــمـــــســــ من
ـمـثـل شـبـاب ا
احملترف الذين
 اخـــتــــيـــارهم
بـعــنـايـة بــفـضل
مـــــــواهــــــــبــــــــهم

الكبيرة.
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يوم 30 أكـتـوبـر من هـذا الـعـام يـكـون الـعـام
الـثمـانـون عـلى مـيالد الـشـاعـر الـعـظـيم فؤاد
حـداد وال أعــرف حــتى اآلن مــا الــذى أعـده
ناسبة وأيضا لِمَ لمْ الشعراء والنقاد لهـذه ا
ؤسـسات الثـقافية نقرأ خـبراً عن استـعداد ا
ـنـاسبـة / احلدث كـما تـفعل الكـبرى لـهذه ا
لندن مع شكسبير أو موسكو مع تشيكوف
رور خـمسة وهذه هى فرنـسا كلـها حتـتفل 
وعشرين عاماً على رحيل شاعرها وشاعرنا

أراجون...
وإحـقـاقــا لـلـحـق فـقـد فــعـلت الـهــيـئـة الــعـامـة
لـقـصـور الـثــقـافـة خـيـرا عــنـدمـا أعـادت طـبع
أشـعـاره فى مــجـلــدات أنـيـقــة ولـكن هـذا أال
يـــكــفـى ألن اجملـــلـــدات حتــتـــاج إلـى قــراءة
وبـحث ونـقــد واحـتـفـال وتــرويج وتـعـريف
واسع فـإعـادة طـبع أعـمـال أى شـاعـر جزء
يـســيـر من االحــتـفــال به وجـانب نــظـرى من

. التكر
ففؤاد حـداد والد الشـعراء وكـبيرهم يـحتاج
ألكثـر من تـظاهـرة وألكـثر من احـتـفال ومن
ـــمـــكن أن يـــقـــال : إن اســـتــمـــرار قـــراءته ا
ورسوخه فى قـلـوب مـحـبيه هـو احـتـفال دائم
له. نقـول حـسنـا فـهذا احـتفـال شـبه صامت
وشـبه سـلـبـى ونـقـول أيـضــا هـذا االحـتـفـال
والتـكر الـدائم ال يـعطى الـدولـة من واجبـها
جتـاه الـشـاعر الـعـظـيم الـذى أعـطـى لشـعـبه
فـنه وروحه وحــيـاتـه كـلــهـا من أجل تــخـلــيـد

مصر وتعميق هويتها ورفع قامتها عاليا.
وقـيـمـة فـؤاد حـداد ال يـخـتـلف عـلـيـهـا اثـنان
وهو الـضارب فى كل أشـكال الـشعر بـعمق
عاميته وفـصحاه وتفـعيلته وعـموده وجديته
درجة فـرداته العربـية الفـصحى ا وخفته 
فى روح مـــصــريـــة خــالـــصــة وكـــمــا يـــقــول
الــروائى خــيــرى شــلــبى : (شــعــره «تــمــثــيل
مصرى» للثقافـة العربية فى أوج ازدهارها)
وهذه جـمـلة - فـعال - قـادرة عـلى استـيـعاب
مشروع فؤاد حداد فـمن يدرس شعر حداد
ــصـرى البــد أن يــعــود لــلــفـنــون الــقــولــيـة ا

الـــعــربـــيـــة جـــمـــيـــعـــهــا
بــاإلضـافــة إلـى الـتــاريخ
الـسـيـاسى واالجـتـمـاعى
والثـقافى فـحداد مـحيط
مــــعــــرفـى مــــهــــول ومن
يـتأمـل مـعانـيـه ومفـرداته
وجـــمــلـه ومـــوضــوعـــاته
وتراكـيب أشـعاره وبـناء
قصـائده سـيـكتـشف ما
النـهايـة لـه فهـذا احملـيط
يــــكــــاد أن يــــلم بــــقــــمــــة
ــــــصـــــرى االمـــــتــــــزاج ا
العـربى فى قـمة مـعـانيه

وذروة حتققه..
لذلك سـنـتجـاوز احلديث

عن قـيـمــة فـؤاد حـداد الــشـعـريـة الــضـخـمـة
فـهــذا من نـافل الــقـول - كــمـا يــقـول الــنـقـاد
الـعــتـاة - ولــكـنــنى أريــد أن أحتـدث عن «فن
األراجـوز» عـنـد فؤاد حـداد هـذا الـفـن الذى
يـــواجه كــــارثـــة االنـــقــــراض ولم يـــتــــبق من
مـحـتــرفـيه إال قالئـل هـذا الـفن الــذى صـمـد
لــســبــعــة قــرون مـــضت وهــو أحــد الــفــنــون
الــشــعــبــيــة الــتـى لــعــبت أدواراً عــديــدة ولم
تـتــوقف عن احلــضـور إطـالقـاً فى الــشـارع
ــوالـــد واألفــراح وبــدون ــصـــرى عــبـــر ا ا
مناسبات هنـاك دائماً أو كان هناك - دوماً
صرية - فى كل مكان ومن يـعرف احليـاة ا
والشعبية منـذ ثالثة أو أربعة عقود - مثال -
سيتـذكر أن األراجوز كـان حاضـراً بقوة فى
ــصــرى دون ــشــهـــد الــشــعـــبى والــفـــنى ا ا
منازع وهو أحد الفنون اجلاذبة والتى جتد
رء ـر ا قبـوالً واسعـاً وكـان عاديـاً جداً أن 
فـيـجـد ســرادقـاً صـغـيــراً يـعـرض األراجـوز

استـمرت خـمس سـنوات وبـعـد ذلك صدرت
مــقــطـوعــات األراجــوز فـى كـتــاب بــعــد ذلك
ن يــتــنــاولـــهــا بــاإلعــداد لــتــصـــبح مــتــاحـــة 
واإلخراج والـتمـثـيل مثـلـما حـدث مع «الـليـلة
الــــكــــبـــــيــــرة» لــــصـالح جــــاهــــ وأزعم أن
البسات والظروف السياسـية العميقة التى ا
أحــاطـت بــفـــؤاد حــداد عـــطــلـت انــتـــشــاره
ـتـعددة ولـم ينل وانـتشـار فـنـونه الـشـعـريـة ا
حـداد حـظه إال مـتـأخـراً هـذا احلظ الـذى لم
يف بـقـيـمــته اجلـلـيـلــة.. ولم يـسـتـثــمـر طـاقـته
اجلبارة مثـلما فـعل اخملرج أحمـد إسماعيل
مع صالح جــــاهـــ عــــنـــدمــــا أعـــد ســــهـــرة
مسـرحـيـة رائـعة حتت عـنـوان «بـاألحـضان»
وحـقــقت جنــاحـاً بــاهـراً.. ورغـم ذلك فـهــنـاك
مجـهـودات فرديـة تـعـاملت مع إبـداعـات فؤاد
حـداد الـشــعـريـة مـثـل الـفـنـان مــحـمـد عـزت
والفنانة اخملرجة عـبير على ولكن يظل األمر

مجرد مجهودات فردية ال غير..
أراجوز فؤاد حـداد يخـتلف - بـالطبع - عن
األراجـوز الــعــفـوى والــذى يــتـشــابك حلــظـة
ـــســرح ورغم ذلك بــلـــحــظـــة مع جــمـــهــور ا
فـأراجــوز حـداد ابن بــلـد وســلـيط الــلـسـان
ـوضوعـات السـياسـية ويخـوض كثـيراً فى ا
رغم أن دوره اجـــتـــمــاعـى مـــحض ويـــعــرف

األراجوز نفسه:
أنا شيخ زغلول
وأبو زيد بهلول
وجحا فتوة

مصرى وبالذوق غلب القوة
الباشا زمان وزمان طول
كان بيقول عنى متسول
زرع الفجلة علف العجلة
شى يشخلل أدى له نكله 
ا أصهلل قلت قابلنى 
نوبى مهلهل وشى يهلل

أنا فرن الفول
أهجم ع الغول
قاتل مقتول
يانا يا هوه

وأراجــوز فـــؤاد حـــداد لــيـس مــقـــطـــوعــاً من
شجـرة ولم يـرض مـقـابلـة اجلـمـهـور قبل أن

يعـرف نـفـسه ويـشـرح طبع أسـالفه وتاريخ
ثال - ووالده نضاالت والده - عـلى سبيـل ا
ــهــنـــة أيــضــاً وأســتـــاذه فى الــتــمــرد فى ا
ويحـكى األراجـوز حـكـايـة والـده وهى تـشبه
احلـواديت الـشـعـبـية والـتـى تنـهـل من الـبـعد
األســطــورى واخلــيــال الــشــعــبى اخلــصب
فـيــضــيف إلى والــده أشــكـاالً مـن الـبــطــولـة

فردات اخلرافية فيقول األراجوز: وا
وفى يوم من األيام.. خلى بالك معايا

هنا العقدة
لك وكان ملك أعظم من العمدة ندهه ا

وعيّنه مضحك ولى العهده.
وقال له: با ألعب من القرموط..

تضحك الولد أعلى مراتبك..
تبكى الولد أقطع رقبتك..

ظبوط افهم كالمى وامشى با
ـســيه بـاخلـيــر مـاكـانش والـدى الــله 

ناقصه..
طــلع سـالح أبــيــضــانى وقـــطع رقــبــته

بنفسه
راح الـولـد فى الـبـكـا وأنـا والـدى مات

مبسوط
أنـا والدى مات مـبسـوط ألنه عكس أمر

لك ا
لك ملك ومصروف األمل أيام ما كـان ا

مضغوط
ومن ساعتها وأنا عندى جيوب أنفية

وعينى كما احلنفية
والدمع منى وفىَّ..
بحر ما له شطوط

اذا هذه احلـكايـة التى يسـردها لـنا أراجوز
فؤاد حـداد? أزعم أن أراجـوز حداد مـثقف
واألكثـر إدهاشـاً أنه أراجوز مـناضل ويـريد
أن يؤصل لنفسه شكالً ومـضموناً يختلف -
نـسـبـيـاً - عن األراجـوز الـذى اعـتـدنـاه رغم
أنه أخـنف - عــنـده جــيـوب أنـفــيـة - وعــيـنـاه
ـظـاهـرات حـمـراوان لـكـنه سـيــتـحـدث عن ا
والــعــدل االجـــتــمــاعـى والــفــقـــر والــزحــام
والـنــصب والـتــهـلــيب والـســرقـة ولــكـنه لن
ينسى أنه أراجوز أدواته الكلمة وبعيداً عن
ـــوضــوعــات احملــدودة يــتــمــرد الــنــكــتــة وا

أراجوز حداد كثيراً..
فيقول:

األراجوز معروف
ولزوم األراجوز نبوته
ولزوم لزوم األراجوز
كل دماغ مصفحة

تتفلسف من غير ما تتأسف
وتخاف ماتختشيش..

ويخوض األراجـوز فى ميـاه كثيـرة ويضرب
فى اجتــاهــات عــديــدة ولــكـــنه يــظل خــفــيف
الــــظل.. رشــــيق احلــــركــــة ال يـــتــــخــــلى عن

إضحاك الناس لكن دون ابتذال فيقول:
كان عندى طاقية شقية

من شقاوتها بقت طرطور..
ثم

أنا شلت العالم على راسى
واتقلقت مع استحراصى
وسألت عن الطور العاصى

العالم قالى ما تدور..
ويزداد الطرب عندما يستمع الناس إلى هذه

الكلمات من الفنان محمد عزت..
مـشـروع فـؤاد حداد فـى «األراجـوز» يـحـتاج
لــيـد قــويــة وعــادلــة لــكى تــتــنــاوله بــاإلخـراج
اجليد هذا اإلخراج الذى يلـيق بفنان عظيم
أعطى كل مـا تملك روحـه من نبل لـفنه.. فهل
كن أن نسـتعد ونـتأهب الستـقبال ثـمانيـنية

ا يليق به.. فؤاد حداد 

فـيــدخل ألن تــكــلـفــته قــلــيـلــة وهــو نـوع من
ــســرحــيـة والــتى ال جتــد عــنــتـاً األشـكــال ا
وتـعـقـيــداً فى إقـامـتـهــا... يـقـول «عم صـابـر»
لـريـاض أبــو عـواد مـديــر فـرانس بـرس وعم
صـابــر هـو الــفــنـان الــصـامــد فى حــقل هـذا
الفن وهو مواليد 1939 يقول: «عندما كنت
صـبــيــاً تــســلـقـت األشـجــار ألشــاهــد عـرض
األراجـوز الـذى قــدمه شـكــوكـو ومن حـيــنـهـا
ــسـارح الــتى ـنــزل والــتــحــقت بــا غــادرت ا
ــوالـد فى أرجــاء مـصــر حـيث تـنــتـقل بــ ا
تــعـــلـــمت الـــكــثـــيـــر».. ثم أضـــاف: «أهــمـــيــة
األراجـوز تــراجــعت فى مــوطـنه األصــلى فى
والد واالحـتفـاالت الدينـية بـعد صعـود تيار ا
تشـددين اإلسالميـ أواخر الـثمـانيـنيات ا
ومحاصرتـهم الكثيـر من الفنون الـتى تشتهر
ـــنـــاســـبـــات مـــثل الـــراقـــصــات بـــهـــا هــذه ا
والـغـازيـات واألراجـوز»... واألراجـوز حـسب
تقرير فرانس برس: «هو دمية لها مواصفات
مــحـــددة كــان رأســـهــا يـــنــحت مـن اخلــشب
فاسـتـعيض عـنه فى الـفـترات األخـيـرة برأس
بالسـتــيــكى».. ويــقـول نــبــيل بـهــجت أســتـاذ
ــثل الــشــخص ــســرحى «إنـه  ى ا األكــاد
الـفـهـلـوى الــذكى ابن الـبـلـد ســلـيط الـلـسـان
الـذى يـثــأر لـلـفــقـراء ويـســعى دائـمــاً لـفـضح
ـفـروض ـسـكـوت عــنه بـتـحـطــيم احملـظـور ا ا
ـؤسـسـات الـرسـمـية عـلى اجملـتـمع من قـبل ا
والثقافـية والدينـية» ومن الناحـية الفنـية يقول
الـــراحـل رشـــدى صــــالح: «إن األراجــــوز لم
يــــتـــطــــور فـى الـــشــــرق الــــعــــربى من حــــيث
«الـــتـــكـــنـــيك» أو تــــشـــكـــيل الـــدمـــيـــة أو من
وضـوعات الـتى يـؤديهـا من ناحـيـة تشـغيل ا
األراجـــوز وقــد ظـل الــفـــنـــان الـــذى يـــحــرك
األراجـوز يــسـتــعـمـل يـده من الــداخل وهـذا
ـا أدى إلـى تـقــلــيل احلــركـات».. وعــمــومـاً
موضـوعـات األراجـوز وشخـصـياتـه مسـتـقاة
من احمليط الشعبى الـغريب: احلماة والزوج
والـزوجــة وعــسـكــرى الــبـولــيس والــغـفــيـر
والعمدة وهكذا.. وفن العرائس أو األراجوز
اريـونـيت فن مـتـقدم أو ا
جـداً فى أوروبــا وأيــضـا
يعود هـذا الفن فـى مصر
إلى عـــصــور ســـحـــيـــقــة
وتـــطــــورت أشــــكــــاله إلى
مـــنــاح شـــتـى وكــان أول
اعـــتــــمــــاد رســـمـى له فى
أثـناء ؤسـسـة عام 1958  ا
زيــــارة فــــرقـــــة «ســــانــــدا
ريكيا» الرومانية للقاهرة
وبعـدها كانـت زيارة وزير
الــثــقـافــة الــتــشــيــكى إلى
مصر وحديـثه مع السيد
فــتــحـى رضــوان - وزيــر
الثقافة واإلرشاد آنذاك -
ـسرح الـعـرائس وبالـفعل حول تـكوين نـواة 
ـسـرح وكــان أول مـا قـدمه  إنـشـاء هــذا ا
شــخـــصــيــة «الـــشــاطـــر حــسن» من تـــألــيف
ـهم .. وفى كــتــابه ا الـشــاعــر صالح جـاهــ
والـرائـع (مـســرح األراجــوز) والــذى تــرجـمه
الــفـــنــان رمـــســيس يـــونــان يـــقــول الـــكــاتب
الروسى ومـؤلف الـكـتـاب ومـحتـرف صـنـعة
األراجــوز (لــيس من حق العب األراجــوز أن
يكـون عـنـيفـا فى حـركـاته إذ ال يـسـمح بذلك
حجم األراجـوز وال شـكله وسـحـنته وعـنـدما
يكـون األراجـوز مـعلـقـاً بخـيط أى بـعـيداً عن
مثل ال مناص من أن تتسم حركاته بشىء ا
من «الــتـــقــريب» وبـــشىء من االهـــتــزاز أمــا
األراجـوز الـقـفـازى فـيــتـحـرك فى دقـة حـركـة
أصــابع اإلنـــســـان وأصــابع اإلنـــســان أداة

نسقة». مرهفة جداً للحركة ا
بــدأ فـــؤاد حــداد عـــرض «فن األراجــوز» فى
ســجن الـــواحــات وهــو فى تـــغــريــبـــته الــتى
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هـذه الـنـدوة كانت مـدهـشـة بحق فـرغم عـدم وجـود سابق
معرفـة ب وفد سـوريا الشـقيقـة وبينـنا; إال أن اللـقاء كان
ـائـدة دون أية حـميـمـيـاً واتـخذ اجلـمـيع مـقـاعدهم حـول ا
ـمتـعة رسـميـات أو تـكلف من أى نـوع; لتـبـدأ تلك الـندوة ا
التى كـانت أشبه بـحديث أصدقـاء وتطرقت إلى كل شىء
سرح الـسورى ومشكالت فـنانيه قبل أن حول الـعرض وا
سرح العـربى سعد الله تخـتم بحوار دافئ حول عـمالق ا

ونوس.
أعـضـاء الوفـد الـسـورى كانـوا: رغـدا الـشعـرانى مـخـرجة
: بـسـام داود وعـالء الـزغـبى وكـامل ـمــثـلـ الـعـرض وا

بخفة.
> مسـرحـنا: نـتـحدث بـدايـة عن عرض «شـوكوال»
ـــاذا اخــتــرت هـــذا الــشــكل كــيف بــدأت فـــكــرته و
اإلخراجى هل هو نتيجة النص أم هو اجتاه فنى

تفضلينه? 
ـسـت فى سـؤالك - رغـدا: هــو نـتــيـجــة كل ذلك أنت قــد 
ـا كـنت أريـد قـوله «شـوكـوال» من تـألـيفـى وهو بـعـضـاً 
عمـل يعـتـمد عـلى الـتـفاصـيل الـصغـيـرة الـتى تمـر بـنا فى
ـشـاكل احلـيـاة وال نـنـتـبـه إلـيه ثم بـعـد ذلك تــصـبح هى ا
الـكبـيرة الـتى تـؤثر فى حـياتـنـا وهذه مـشكـلـة عامـة تمس
ــشـاكل الـشـبـاب اإلنـســان بـشـكل عـام ولـقــد اهـتـمـمتُ 
ـشاكل والـتـفاصـيل الصـغـيرة واجلـيل الذى يـعـيش هذه ا
شاكـل تتوارى وإن فى الدول الـعربـية كـلها ولـكن تلـك ا
كنـا نراها فى الشارع واحلياة وتعامل األهل مع أوالدهم
أعنى من ذلك مـشـاكل مـثل: اخملدرات الـشـذوذ وغيـرها

من مشكالت اجليل.
ـشـكالت لـنـجـد لهـا حالً مع وكـان رأيى أن نـواجه هـذه ا
الــعـلم أنــنى لم أقــدم حــلـوالً فى الــعــرض ولـكـن طـرحــنـا
ـتــلــقى أن يــفــكـر فى حـل  أو أضـعف مــشــاكل; وعــلى ا

شاكل. ان أن يحس بهذه ا اإل
بــعـدهـا انـتــقل الـنص إلى حــيـز الـعـمـل ثم بـدأت األفـكـار
ـمثـلـ حـتى وصـلـنـا لـلـحل اإلخـراجى الـعام تـخـرج مع ا
ـسرح الـذى قـدمنـاه والـقـائم عـلى تـداخل الـسيـنـمـا مع ا
مـثلـ إنسـانيـاً مع النص حـتى وصلـنا إلى وبـدأ تعـامل ا

هذه النتيجة.
> مسرحنا: ماذا تعنى "شوكوال"?

- رغــدا: لـقــد لـعــبـنــا عـلى الــكـلــمـة وأعـطــيـنــا االسم داللـة
مـزدوجة الـداللة األولى تـعـطيـها الـكـلمـة ككـل; ونقـصد بـها
مـيزة وداللة ثانية "الشيـكوالتة" بطعـمها اخلاص ونكـهتها ا
عـنى (عرض) يـعطـيهـا تقـسيم الـكلـمة إلى مـقطـع "شـو" 
و"كـوال" أى (الــقــيم االســتـهـالكـيــة الــتى ســادت حـيــاتــنـا)
عنى (كوكاكوال) ومـا يستتبعها من كن أن يراهـا أحد  و
دالالت وعلى الـعموم هذا التـأويل متروك للـمتلقى; وذلك ما

نبغيه .. أن ندفعه للتفكير ونفتح لديه اخليال.
> مسرحنـا: العرض هو أول جتربـة لكِ فى التأليف
ـقدار مـا هو رغـبة فى ولكـنى أرى أنه لـيس تألـيفـًا 

التعبير عن نفسك بدالً من أن يعبر أحد عنك.
- رغـدا: لم يـكن كــذلك تـمـامـاً لـكـن كـانت لـدى رغـبـة فى
تقـد مشاكل الشباب بدالً مـن أن يأتى أحد غيرنا بشىء
مـخـتـلـف ويـعـبـر عن مـشـاكـلـنـا نـحن ومن هـنـا حـ طـال
ـاذا ال أكتب أنا?! وقدمت العرض االنتـظار قلت لنفسى: 
ـوســيـقى الـتــابـعـة لـوزارة ـسـارح وا عن طــريق مـديـريــة ا

الثقافة السورية.
> مسرحنا: كم تكلف إنتاج عرض "شوكوال"?

- رغدا: تـكلف ملـيون ونصف مـليـون ليرة سـورية; أى ما
يعادل ثالث ألف دوالر.

> مـسـرحــنـا: أال تـرين أن الـلـهــجـة الـتى قـدم بـهـا
صرى? تلقى ا العرض قد تمثل عائقاً أمام ا
مثل الزغبى بالرد قائالً:  عند هذا السؤال تطوع ا

- الـزغــبى : الـعـرض كــانت به لـهـجــة شـامـيـة ومــقـطـعـان
بـالعـربيـة الفـصحى الـفصـحى قد فـهمت تـمامـا;ً وهذا ما
قصدنـاه من وجودها أما اللهجة الـشامية فأنا أتفق معك
سميات فى أنهـا قد تسبب عائـقاً; وذلك بسبب اخـتالف ا
فـكلـمـة «سـوبـيـا» مثـالً هى فى مـصر مـشـروب بـيـنـما فى
سـوريا تـعنى مـدفأة!. والـلـهجـة هى بنت بـيـئتـها والـلهـجة
الـشــامـيـة لـهـا صـوتـيــة مـعـيـنـة مـثـلــمـا احلـال مع الـلـهـجـة

ـصـريــة وإن كـان الـعـرب يــتـفـهـمــونـهـا بــسـبب الـدرامـا ا
صرية. ا

واجلزء األول من الـعرض كان مـضحكـاً فى الشام; بـينما
هــنــا فـى مــصــر لم يــكن بــنــفس الــدرجــة وهــذا مــرجــعه

الختالف اللهجات بالطبع.
 > مسـرحـنا : هل كـان النص مـؤلـفاً بـالكـامل قبل

البروفات أم أُجنز أثناءها?
- رغدا : كـان مؤلفاً كامـالً ثم على اخلشبـة أختُصر منه
ــمـثـل فـحــذف جـمــلـة إضــافـة وأضــيف إلـيه عـن طـريق ا
ـمثل; وهـو أمـر أحرص عـلـيه دائـماً ألنه أخـرى قـد تفـيـد ا
مثل للشخصية أو أنها ستكون بالنسبة له يتعـلق برؤية ا

أسلس فى األداء.
> مــسـرحــنــا : كـيف اخــتـرت نــقــطـة الــتـوقف فى

العرض?
- رغـدا : كـانت لـديـنـا ست شـخـصـيـات وسـتـة مـونـولـوجات
وست مشـاكل واحلكم بينـهم أن كل شخص حكى مـشكلته
وتـخلـل ذلك صراع بـ شخـصيـت ومـشـهد جـماعى انـتهى

شاكل هنا توقفت. بأن باحت اجملموعة بكل ا
سرح السورى عن ا

ـســرح الـســورى تـشــبه إلى حـد كــبـيــر أوضـاع أحــوال ا
صرى ولقـد أردنا من أسئـلتنـا أن نستوثق من سـرح ا ا

أهله ونتعرف على أحوالهم وهمومهم معه.
> مسرحنا: كم عرض ينتج سنوياً فى سوريا?

- بــسـام : فى دمـشـق وحـدهـا يــقـدم من ســتـة إلى ثـمــانـيـة
ـــســـرح الـــقـــومى فـــإذا مـــا جـــئـــنـــا عـــروض وهـــذا فـى ا
لـلـمـحـافـظـات هـنــاك عـروض تـنـتج سـنـويـًا يـتـجـاوز عـددهـا
ً والقطاع اخلاص فى سـوريا ينتج خمس الثالثـ عرضا
ا ـتوسط نعـلم أن هذه األرقام قـليلـة بالنـسبة  عرضًا فى ا
تنتـجه مصر; ولكن قـارن ب عدد األقاليم هـنا وهناك وعدد
الـسـكـان إذ ال يـعـقل أن يـنـتج شـعب قـوامه عـشـرة ماليـ

نسمة عدد ما ينتج شعب جتاوز الثمان مليوناً.
ــسـرح فى > مــسـرحــنـا : ومــاذا عن مـؤســسـات ا

سوريا?
- بسـام: لديـنا مسـرح قومى ومـسرح خاص خالف ذلك
هناك مـنظمات تقـدم مسرحاً مـثل اجلامعة; فلـدينا مسرح
جـامـعى احتـاد شبـيـبـة الـثـورة قـبل اجلـامـعـة الـذى يضم
طالبـاً من مـرحلـة مـا قـبل اجلامـعـة وهـو يقـدم من خـمـسة
وثالثـ إلى أربـعـ عـرضـاً سـنـويـاً وله أيـضـاً مـهـرجان
خـاص به هـنــاك أيـضـاً قــطـاع كـنــسى يـنـتـج لـلـكــنـيـسـة
ـسـرح اإلسالمى الـذى ظـهـر مـنـذ ثالث سـنوات وأيـضـاً ا
فــقط عـلـى يـد بــعض اجلـمــاعـات اإلسالمــيـة; إال أنــهم مـا
زالـوا يـقـدمـون عـروضـهم لـعـدد محـدد من أعـضـائـهم ولم

ستـوى تقد عروض لـلناس وحتى لم يصـلوا 
ـرحلـة تسـميتـه كـ «مسرح إسالمى» يصل 
سرح الكـنسى الذى ال يخرج مثـله مثل ا

عن كونه نـشاطاً فنيـاً داخل الكنيسة 
مــــثــــله مـــــثل األنــــشــــطــــة األخــــرى
كـالــكـشـافـة وغــيـرهـا; رغم أنـهم
يـقـدمـون إلى جـوار القـصص
الـــديـــنـــيـــة نــــصـــوصـــاً من
ى وذلك فى ــســـرح الــعــا ا

غالبية عروضهم.
ــــســـرح هـــنــــاك أيــــضــــاً ا
ــــدرسـى ولـــكـن نـــشــــاطه ا
مــقــتــصــر عــلى مــنــظــمـات
الــطالئع والـشــبـيــبـة ولـكن
ـــدارس اخلـــاصـــة بـــدأت ا
تهـتم بإضافة مادة التمثيل
ضـــمن مـــنــاهـــجـــهــا وعن
نــفـــسى كـــانت لى جتـــربــة
ـدارس حـيث أقـنـعت تـلك ا
بــإضـــافــة مــادة الــتـــمــثــيل
والــرقص إلى مــنــاهـجــهـا
وذلـك لألعـمـار الــصـغـيـرة
ثم تــكـبــر مـعـهـم بـعـد ذلك
ـشروع وحقـيـقة فـقـد بدأ ا

بأربع مـدارس ثم انتشر بـصورة كبـيرة فى وقت قياسى.
دارس اخلـاصة ابـتدائـية فقط لكن  الـظروف أن غالـبيـة ا
دارس الـثانـوية مـحدود. وبـالتـالى فـتدريس الـتمـثيـل فى ا
وإن كانت وجـهة نظر األهل ترفض دراسة أبنـائها للتمثيل
وتفضـل عليه أن تـدرس الريـاضيـات والفيـزياء وأمـلنا أن
ـدارس احلـكـومـيـة تـدرج مـادة الـتـمـثـيل ضـمن مـقـررات ا

وتصبح مادة رسوب.
> مسرحنا : هل تعانون من مشاكل مع الرقابة?
- بـســام : عـرض "شـوكــوال" كـان مـثــاًال جـيـدًا فــقـد تـطـرق
لــلــتـابــوهــات الـثالثــة احملــرمـة فى الــدول الــعـربــيــة (الـدين
اجلـنس الـسيـاسـة) واخلروج من هـذه القـيـود متـوقف على
بدع وااللتفاف حول هذه التابوهات لكن ال بد أن مراوغة ا
ـبـدع من يـتـوجه إلـيه بـاخلـطـاب وأنت تـريـد تـقد يـحـدد ا
ـباشرة من أجل رسالـتك بصورة واضـحة أنا ضـد فكرة ا
اجلـرأة فـقط ولـكن دعنى أقـدم فـكـرة فى إطار لـطـيف حتى

يتقبلها العالم ألنى راغب فى حضور اجلمهور.
> مــســـرحـــنــا : هـل صــادرت الـــرقـــابــة عـــروضــاً

مسرحية?
- بسـام : قليلة جداً هى تلك العروض التى صودرت; ألن
هنـاك نـظـامـاً ضـابـطـاً هنـاك جلـنـة لـقـراءة الـنـصوص فى
وسـيقى يقدم إليـها النص فإذا حصل سارح وا مديريـة ا
على مـوافقتـها بـدأ أصحـابه فى بروفـاته وقد أتيح لى أن
أطـلع على كـثيـر من تقـارير تـلك اللـجنـة فوجـدت أن معظم
ستـواها الفنى فقط ـرفوضة ألسباب تـتعلق  العروض ا

ال ألسباب سياسية أو دينية.
بعد جتـهيز العرض هناك جلنة مشاهدة ترى العرض قبل
وافـقة الـنهـائية. وفى الـسنـوات األخيرة افـتتـاحه لتـعطى ا
لـم يُـــوقف ســـوى عــرض واحـــد; ســـبب عـــدم صـالحــيـــته
للعـرض على مسرحنـا القومى لرداءة مسـتواه الفنى وقد
هوجم بشـدة أول ليلة لعرضه بسبب ضعفه وتقرر إيقافه
وأنـا أرى أن هــذه ظـاهــرة إيـجــابـيــة وأنـا أعــلم أن كــلـمـة
«تــوقف عــرض» تــخـيف ولــكن أؤكــد أن الــتـوقف لـم يـكن

سياسياً.
ـسرحـية فى هـرجـانات ا >  مسـرحـنا: مـاذا عن ا

سوريا?
ــسـرحـيــات مـثل (حـمص - رغــدا : هـنـاك مــهـرجـانـات ا
..) كل مـحافـظـة تقـيم مـهـرجانـاً خـاصاً بـها حـماة حـلب
كــمــا أن هــنـــاك مــهــرجــان دمــشق الــدولى الــذى يــحــدث
بـالـتـنــاوب مع مـهـرجـان الـســيـنـمـا; حـيـث يـقـدم مـهـرجـان
ـسـرح فى عـام والـسـيـنـما فـى الـعـام الـذى يلـيـه والـعام ا
ــاضى كــان عـقــد الــدورة الــثـالــثــة عــشــرة لـلــمــهــرجـان ا

سرحى والدورة التالية فى العام القادم. ا
> مسرحنا : ما مدى ارتباط اجلمهور

سرح فى سوريا? با
- رغدا : حـالياً هنـاك إقبال كـبير على
سـرح والـناس أصـبحت تـنزل من ا
بـيـوتهـا وتـتـرك شاشـات الـتـليـفـزيون

لتحضر عرضاً مسرحياً.
(وتــدخل بــاسم فى احلــديث لــيــلـفت

النظر إلى قضية مهمة)
ـرحـلـة الـتى أحـجـم فـيـها - بـاسم: ا
اجلـمـهـور عن الـذهـاب لـلـمـسرح فى
كل الـدول العـربـية تـرجع إلصـرارنا
ـــســـرحــــيـــ عـــلـى حـــشـــو نـــحـن ا
الـقـضـايـا الـقـومـيـة بـشـكل مـبـاشـر
ــواطن الــعــربى يــرى األخــبــار فى ا
بيـته ويقرؤها فى اجلرائـد ويسمعها
فى عـمله وهى أخـبار - كـما نـعلم
- محـزنة فهل يتوجه للمسرح كى
يــســمـع أخــبــاراً أيـــضــاً!? وفى
رأيى أن األهـم حـــــــالـــــــيـــــــاً أن
نـسـتـبـدل عـروض الـبـكـاء على
ضـــيــــاع الـــقـــدس والـــعـــراق
وشـهــداء االنـتـفـاضــة لـنـقـدم
ط ة و عـروضاً تقاوم الـعو
احليـاة الـتى شـوهـتـنـا; هذا

أفـضل. لـقد حـضـرت عـرضـاً فـلسـطـيـنـيـاً اسمـه (قصص
حتت االحـتالل) هـذا الـعرض أفـضل مـثـال لـكيـفـيـة تـقد
قضايـانا حالياً لقد قدم العرض بطريقة جعلتنا نغرق فى
الـضـحــكـات; بـيـنــمـا نـحن ســاخـطـ عـلـى مـا يـحـدث فى

. فلسط
ــسـرح فى > مــسـرحــنــا: كم يـبــلغ ســعـر تــذكـرة ا

سوريا?
- الزغبـى: ثمن التذكـرة خمسـون ليرة سوريـة  أى ما يعادل
مـتـازة بيـنـما الـدرجـة العـادية دوالرًا واحـدًا وذلك لـلدرجـة ا
ثـمـنـهـا  25  لـيـرة سـوريـة أى نـصف دوالر. ولـكن 80% من
حـضـور العـروض دعوات كـما أن أعـضـاء النـقابـة لهم احلق
قرر له واحد فى احلضـور اجملانى; ورغم ذلك فإن العرض ا
وعـشـرون لـيـلـة غـالـبـًا مـا يـنـحـصـر عـدد حـضـوره فى الـلـيـلة

الرابعة فيما ال يزيد عن ثالث شخصاً!
> مـسـرحـنـا : وهل مـسـرح الـطـفل فى سـوريـا هو

مسرح العرائس فقط?
- الـزغبى: ال لـقد قـدمنا مـنذ فـترة عـرضاً للـطفل بـعنوان
سحور» عن نص لـعزيز نصـرى وعرض بأكثر «العـسل ا
من مــكـان وأكـثـر من مــهـرجـان وشـهـد إقــبـاالً كـبـيـراً من
اجلمهـور وحقيقة كان نص موفقاً للغاية ح وجه خطابه

لألسرة بشكل عام.
- بـسـام: حتى مـسرح الـطفل بـه مشـكلـة ال بد أن نـفهم أن
اهتمـامنا ونحن أطفال منذ عـشرين عاماً يختلف جذرياً عن
اهـتـمام طـفل اليـوم الـذى يقـضى وقتـه مع «البالى سـتاشن
والدش»; وبـالتالى ال بد أن نكـون مدرك ذلك حتى نقدم له
مسرحـًا يشـغله وطريـقة اخلطـاب معه ال بد أن تـختلف عن
تصورنا نحن فال بد أن نتعمق فى أطفالنا أكثر حتى نقدم

لهم مشاكل تهمهم وجتذبهم للمسرح.
الفنان السورى

> مسرحنا : نعلم أن هناك معهداً فنياً فى سوريا
فهل يستوعب السوق كل خريجيه?

عـهـد العـالى بدمـشق به أقـسام سـينـوغرافـيا - رغـدا : ا
دراسات مـسرحية رقص تـعبيرى تمـثيل وتخصص كل
ـكن أن نقول إن كل قسم قسم من الـسنة األولى وبذلك 

ثابة معهد مستقل.
ـشــكـلـة أن قـسم الـتـمـثـيل مـثالً الـذى يـتـخـرج مـنه ولـكن ا
ــثالً ال يــجــد مــعـظــمــهم فــرصـة ســنـويــاً من  15: 18 
مبـاشرة وقد ينتـظر ثالث أو أربع سنوات لـيجد عمالً فى
سرح أو التليفزيون أو السينما حسبما تأتيه الفرصة. ا
ــعـهـد هـو اجلــهـة الـوحـيـدة > مـســرحـنـا : وهل ا

? مثل لتقد ا
عـهد ولكن هـناك كـثيرون لـيسوا - رغدا : األسـاس هو ا
ـعهـد ولديـهم موهـبة; وبـالتـالى يجـدون فرصهم خـريجى ا

ويعملون.
سرحى > مسرحـنا : وهل مسـتوى دخل الفـنان ا

ة? يكفل له حياة كر
ـسرحى ـمثل ا - كامل: إنه حـتى ال يكـفى احـتيـاجاته وا
ال بــد أن يــكـــون له رديف يــتـــكــسب مــنـه مــثل اإلذاعــة أو

التليفزيون أو السينما إن وجدت.
ــســرحى ــمـــثل ا ـــاذا ال يــضع ا > مــســرحــنــا : 

ثل الدراما السورية? السورى بصمة مثل 
- الـزغــبى : أنـا كــمـمـثل حــ يـأتـيــنى عـرض لــلـعـمل فى
ـسرح ـعروف بـدخـله الكـبـيـر بيـنـما أجـور ا التـلـيفـزيـون ا
ضئيلة جداً فماذا اختار?.. هذا سبب األزمة سبب مادى
ــسـرح يـوازى الــتـلـيــفـزيـون ســيـقـبل فـقط لــكن لـو أجـر ا

سرح. مثلون على ا ا
ويتـدخل كامل فى احلديث قائالً : ثمـة سبب آخر مهم هو
ً ومـنـذ سـنـت لـم يكن ـسـرح لـيس مدعـومـاً إعالمـيـا أن ا
مثل الشهرة سرح فماذا يختار ا مثلى ا هناك جنومية 
واألمـوال فى الــتـلـيــفـزيـون أم الــدخل الـقــلـيل والـتــهـمـيش

سرح? با
ـسـرح شهـدنا  >  مـسرحـنا : لـكن نـحن هـنا فى ا

الرقابة فى سوريا   ال تصادر  سوى النصوص الرديئة

باشرة إصرارنا على ا
سرح سبب إحجام اجلمهور عن ا

الـــــــــــتـــــــــــواصـل مـع
ــســـرحـــيــة فى الــظـــاهـــرة ا
الــــوطـن الــــعــــربـى ومــــتــــابــــعــــة
جتـــلــيـــاتــهـــا.. يــعـــد واحــداً من أهم
األهــــداف الــــتـى من أجــــلــــهــــا صــــدرت
«مسـرحـنـا». وهنـا نـنـشر إحـدى الـندوات
الـتى عـقـدتهـا «مـسـرحنـا» مع وفـود الدول
العربيـة التى شاركت فى الدورة الـتاسعة
ـهرجان الـقاهـرة الدولى للـمسرح عـشرة 
الـتـجـريـبى والـتى دارت حـول الـظـواهر
ـسـرحـيـة فى الـوطـن العـربـى وأبرز ا

جتلـياتـها.. تاريـخها وحـاضرها..
أحالمــــهــــا ومـــشــــاكــــلــــهـــا..

أجيالها وتياراتها.

فنانو سوريا:

ــسـرح الـقـطـاع اخلــاص قـدم اخملـرج حـسـام الــغـمـرى مـؤخـراً > فى أولى جتـاربه 
ـسرح الـرومـانى بدر ـسرحى "قـصـة احلب" من تـأليـفه وإخـراجه عـلى ا العـرض ا
النـد شـارك بـالـتـمـثـيـل فى الـعـرض كل من وفـاء حـمـدى وائل ذكى أحـمـد رشـدى
البس جملــدى عـبـد الـظـاهـر مـحـمـد جـمــال شـريف ذكى هـدى حـمــدى تـصـمـيم ا

وسيقى حلس معروف. وا

يـــــعــــــتــــــبـــــر
"اســــتـــــديــــو
ــــــــــمـــــــــثل" ا
مـــــــــــــــــــالذاً
فــــــــــكــــــــــونـه
خاصـاً ينأى
بـــــه عــــن أى
تــــــــــــــــــــدخـل
خــارجى قــد
يـــــــــــأتـى مـن
جــانب هــواة
الـــغــرائب أو
. ــسـتــغـلـ ا
ولـــــــــــــــــــــكــن
االســــتــــديـــو
يعد أكثر من
مـجرد مـعـبد
مــــــحــــــصَّن
ــــــمــــــثل فــــــا
ـــــــوهـــــــوب ا
يـــــجــــد فـــــيه
تـــــفــــــهـــــمـــــاً
لـــلــمـــشـــاكل
الـــــــــــــــــــــــتــى
يــواجـــهــهــا.
الــنــجــاح قـد
يـــكـــون عــدو
مثل األول ا
وقـد يــتـغـذى
عـلى حـسابه
ــــوهــــبـــة فــــا
تأكل نفـسها

بنفسها.
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رداً عـلـى مــا نــشـر بــتــاريخ  2007/10/15 وفى الــصـفــحــة األخــيـرة
بعـنوان "إنت مـ أساسـاً?! "سيـدى أنا ال أسـألك من أنت قد عـلمت
عنك الـكـثيـر وأقـدرك حق قدرك فـأنت احملـترم رئـيس حتـرير جـريدة
مسرحـنا الـتى تصدرهـا وزارة الثـقافة لـتكـون منبـراً مشـعاً للـجهود
سـرح واإلهتـمـام بالـقضـايا الـثـقافـية ومـناقـشة ـبـذوله فى مجـال ا ا

السلبيات فى موضوعية وحيادية.
يـة الفنـون حتتوى على وأعلم تـماماً إنك خـير من تعـلم أن أكاد
معـاهد وليس كليات كما  نشره بالصفحة األولى فى جريدتكم
ـوقــره وأعـلم أيـضــاً إنـكم ال جتـهــلـون قـدر األسـتــاذ اجلـامـعى ا
ومجـال تـرقيـته الـذى يـختـلف عن الـعمـل الصـحـفى وكذلك أدرك
حرصك الـشـديد فى إخـتيـار محـررى اجلريـده فال ترسل مـحرر
يتـكلم بـاسم "مسـرحنـا" وليس لـدية مـا يثبـت ذلك وبطـاقته مدون
ـواجهه بـهـا إنه مـعـيد بـكـلـية جتـارة األزهـر وال يـتحـلى بـشـرف ا
ويسـجل احلـوار خلـسه دون إستـئذان ويـذكـر أقاويل ومـغالـطات
بعـيده عن احلـقيـقة; فـأنا عـلى يقـ أن سيـادتكم تـعلمـون كل ما

سبق وإال كيف تختار كرئيس حترير.
كمـا أننى أعجب من قلـمكم الذى حول مـقالكم إلى حاله مـن التلميح

وضوعيه. والهمز واللمز فهل هذا ينم عن اإلنفعال أو عدم ا
وأحيـطـكم عـلـمـاً بـأنـنى لم أوسط أحـداً لإلعـتـذار ألنه إذا كـان يجب
عـلى اإلعـتــذار فـانـنى أتـوجه بـه لـلـقـراء لـوجــود مـثل هـذا الـنـوع من
قـاالت التى تشغل وقته بدون طائل وأعـتذر لوزارة الثقافة عن هذا ا
اجلـهـد الــضـائع والـذى أثق أنه أبـعـد مـا يــكـون عن الـسـيـاسه الـتى
خطط لـهـا عنـد إنـشاء هـذه اجلريـده وأعـتذر عن احملـررين الـلذين ال
ـكــان الـذى يـكـتــبـون عـنه وأعــتـذر عن ضـيـاع يـدركـون حــتى إسم ا
ــوازيـن بـــوضع األقالم واألضـــواء فى آيـــدى من احلـــقــوق وقـــلـب ا

يضيعونها وهو سلوك معجب به رئيس حتريرها!!
ولكـني أتـوجه بالـتسـاؤل/ هل ليـس من الفـضيـحة صـرف أموال
الثـقـافة الـتى تـقتـطع من رزق وقـوت الـفقـراء عـلى مقـاالت الـقيل
والقـال حيث أن ثمن احلبر والورق فى هذه اجلريدة أغلى بكثير
ألنه قـوت شــعب كـادح يـحـتـاج إلى الـثــقـافـة كـبـنـاء ومـأوى وإنى
قـاالت ثـقافـة أم حواديت ألكرر الـسـؤال هل ما يـنـشر فى هـذه ا

ولهذا لن أتساءل من أنت?!!
ولـكـنى أتـوجه بـالـتـسـاؤل إلى الـوزيـر الـفـنـان فـاروق حـسـنى
وإلى د./ أحـمد نوار إذا كان الهدف من جريدة مسرحنا هو
ؤسسات الثقافية ورفض تسليط األضواء على اجلهود هدم ا
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بـدايات األشـياء .. والنـسمـات األولى دائمـا ما حتمل
عن النظـر والتفكير فى أصل أهـمية كبيـرة لدى من 
األشـيــاء .. وعــنــدمــا تـكــون الــنــشــأة قـويــة ومــبــهـرة
وواضـحة  تتـرك أثرا كبـيرا وتسـطر بحـروف ماسية
بـكـتـب الـتـأريخ ومـوسـوعــاته هـذا من جـانب .. وتـظل
مـجال بـحث وتـنـقيب مع كل تـطـور يصـيـبهـا عـلى مر

العصور من جانب آخر.
ــســـرحى األســـطـورى يــعــد الــشـــاعــر والـكـــاتب ا
ـيـالد الـيــونـانى الـقــد سـوفـوكـليس  496 قـبـل ا
ــبـــــدعـ فـى الـتــــاريخ ــنــشــئــيـن وا هــــو أحـــد ا
ـسـرحـية الـســـحـيق  للـثـقـافـة والـشـعـر والكـتـابـة ا
ــسـرح الـتـراجــيــدى  فـقـد وضع الــلـبـنــة خـاصـة ا
ـأســـاة ـســـرح هـــو ا األولى لـلـون مــسـتـقـل  من ا
ووضـع له من خـــالل  مـسـرحـيـاته أسـسـاً وقـواعـد
واضــحــة ... وهـــو واحــد من  الـــفــنــانـــ الــثــالثــة
الـكـبــار الـتـراجيـــديـ الـيونـانـيـ القـــدامى  فـقد
ســبـــقه اســـخــيـــلــوس  Aeschylus وجـــاء بــعــده
ـــا ذكـــر فى «Soda» وهى يــوربـــيـــديس طـــبــقــــــا 
ة  ألفَّ أكثر وسوعات اليونانية القد إحدى أهم ا
من  123 مـسـرحيـة .. ولـكن لم يـبق منـهـا إال سبع
كـاملة بجـانب أجزاء من ثمانـ أو تسع مـسرحية
أخـرى كمـا عثـر على جـزء من مسـرحيـة له اسمـها

تعقبون عام 1907. ا
بـدأ حياته بتقليـد كتابة الكبـير اسخيلوس .. وكان
لـ هــومــيـروس صــاحب اإللــيــاذة األثــر األكــبـر فى
حـياة وكتابـات سوفوكـليس .. وانخرط فى الـكتابة
بـغــزارة شـديــدة .. وشــارك فى مـســابـقــات أثـيــنـا
 Dio-" ــة من خالل مــهــرجـان ديــونــيـوس الــقـد
nysiaحـــــيث كـــــان كل كـــــاتب يـــــتــــقـــــدم  بــــأربع
مـسـرحــيـات; ثالث تـراجـيــديـا وواحـدة سـاخـرة ..

وهيمن عليها ألكثر من  50 عاما.
ـعاصـرون إلـى كتـابـاته فى اسـتـنـد عـلـمـاء الـنـفس ا
وضع الـعديد من األسس والقواعد النفسية وحتليل
ــرضـيـة .. ومــنـهــا سـلــسـلـة الـكــثـيـر مـن احلـاالت ا

أوديـب Oedipus وهـى ثـالث
An- مـسـرحـيـات أنتـيجـــون
tigone أوديـــــب مـــلـــكـــــــــا
Rex Oedipus وأوديــــــــــب
Oedipus at فى كـــــلونوس
Colonus  ونـاقش فيـها عدة
مشكالت نفسية من خالل هذه
الــســـلــســـلــة وكـــان أخــطـــرهــا
وأهـمـهـا هى تـلك الـعـقـدة الـتى
سـمــيت بـعـقـدة أوديب عن هـذا
الـتــعـلق اجلــنـونى لــشـاب بـأمه
إلى حـد قـتله ألبـيه لالستـحواذ
عــلـيــهـا لــنــفـسه .. أيــضــا تـلك
رء عندما احلالة التى تصيب ا
تــأتـــيه الــثـــروة والــســـلــطــة وال
يـستطيع السـيطرة على دوافعه
وانـفـعـاالته .. وتلك الـتـحـليالت
الـسـيـكـولـوجـيـة الـعـمـيـقـة الـتى
تـساعد على فـهم هذه الظواهر

ومحاولة معاجلتها ... 
رغم بـــعــــد ســـوفـــوكــــلـــيس عن

الـسـياسـة إال أن كـتـاباته غـالـبـا ما كـانت تـمس حـياة
ـلوك والـفـرسان وكـأن فتـرة شبـابه قـد تركت أثـرها ا
عـلـيه بــشـدة  عـنـدمـا كــان جـنـديـا وحـارب مع بالده
ضــد الـــفـــرس  بـــاإلضـــافــة إلـى أنه وطـــوال عـــمــره
صـاحب بعثـات بالده إلى األ اخملتلـفة .. وقد زوده
ذلك بـثقافة واسـعة .. وجعله يـتذوق جمالـيات وسحر
الـعالم الفسيـح .. فتأثرت كتـابته بذلك فجـمع فيها ما
بـ جمـال الـشكـل وسحـره وبـ الفـلـسفـة والـتفـكـير
الـعميـق فبرزت شـخصـيته وبصـمته عـلى كل ما كتب
شاعـر واألحاسيس التى جنح .. وكـان لديه كم من ا
فـى الــتـــعـــبــيـــر عـــنـــهــا مـن خالل كـــتــابـــاته ... أحب
سـوفوكليس احلريـة وترفع عن كل ما عرض عليه من
ــا أيــضـا العــتــزازه بــنــفــسه مــنـاصـب بــالــدولــة ور

وكبريائه الشديد.
لم يـكن يـهم سـوفـوكلـيس أن يـنـتـصر بـطـله الـشـجاع
ـقدام فى الـنـهايـة بقـدر مـا يهـمه إبراز الـقـيمـة التى ا
بــــنى من أجـــلـــهـــا هــــذا الـــعـــمل الـــدرامى .. وتـــدور
مـسرحيات سوفوكليس حول إنسان قوى فى صراع
مع الــــقـــدر .. وفى مــــعـــظـم تـــلك
ـسرحيـات يختـار هذا اإلنسان ا
ــطًـا مـن الـســلــوك يــتـســبب فى
مـعاناته وقـد يؤدى إلى موته إال
أن ذلـك يـــــجــــعـــــله أكـــــثــــر نـــــبالً
وإنــســانـيــة قــال عــنه «أرســطـو»
تـعتبر مسرحيات سوفوكليس من
الـنـاحـيـة الـفـنـيـة والـدرامـيـة أكـثـر
اكـتمـاالً من مسـرحيـات اآلخرين
وهــو يــعـرض شــخــصــيــاته كــمـا
يـجب أن تكون وتعتبر مسرحياته
ـوذجا يجب اتباعه  ... وبجانب
الـسلـسـلة الـسابـقـة كان له أيـضا
أجــــاكس  نــــســــاء تــــراخــــيس 

إلكترا  فيلوكتيتيس.
ـأسـاوية وبـفـضل مـسـرحـيـاته ا
حــاز عـــلى جـــوائــز عـــديــدة فى
مـســابـقــات مـســرحـيــة ونـصب
جــنـــراالً أثــيـــنــيــا .. وأدى دورًا
نـشـطًا فى اجملـاالت الـدينـية فى
أثــيـــنــا.. وقـــد كــتـب واحــدة من
أعـظـم مـسـرحــيـاته وهى أوديب فى كــولـونس وهـو

فى سن التسع ...
وعـودة لسلـسلة أوديب فـقد كـانت مسرحـية أنتـيجون
واحـدة من األعمال التـى تستحق الـتأمل طويال فهى
تـطرح قضيـة من أهم القضايـا فى تاريخ اإلنسان أال
وهى : متى ينتهى حق احلاكم ويبدأ حق الشعب?..
أو بـشـكل آخـر : عـنـد أى نـقـطـة يـكـون عـصـيـان أمـر
هيمنة ـ شيئا ال مفر منه ولو كان احلـاكم ـ أو القوة ا
العقاب الدفن حيا فى قبر صخرى ب األموات?... 
ـسرحية أنتيجون خلـفية نلخصها فى اآلتى  تقول
ــلـعـون ـة: إن أوديب ا األسـطــورة الـيـونــانـيـة الــقـد
الـذى قتل أبـاه اليـوس وتزوج أمه جـوكاسـتا أجنب
من أمه أربـعـة أبــنـاء : إيـتـيـوكـلـيس وأخـاه األصـغـر
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بـولـيـنـيس وبـطـلـتـنـا أنـتـيـجــــون وأخـتـهـــا إسـم 
ـة قتـله ألبيه وزواجـه عـنـدمـا اكـتشـف أوديب  جـر
ــة الـتـى اقـتـرفـهـا من دون أن من أمه  تـلك اجلـر
يـدرى  فـقـأ عيـنـيـه وسـار هـائـمـا على وجـهه لـكنه
قـبل أن يتــــرك مـدينـتـه لعــن ابنـيه بلـعـنـة أن يـقتـال
بـعضـهمــا البـعض صراعا عـلى احلكم  الـذى كان
ـفتـرض أن يتولـياه مـشاركـة بالتـناوب ويـلجـأ من ا
األخ األكـبـــر إيـتـيـوكـلـيس إلى خــاله كـريـون لـطــرد
ـا يـدفـعــه إلى تـكــوين أخـيـه األصـغــر بـولـيـنـيس 
جــيش ويــحــاصـر مــديـنـتــه مـحــاربــا أخــاه وخــاله
ويـقتـتـل األخــوان ويقـتـل كل مـنهـمــا اآلخر ويـقول
سـوفـوكلـيس  فى جـمـلـة صـريحـة بـالـنص .. «هذان
األخـــــــوان فـى الــــــدم مـن أب واحـــــــد وأم واحــــــدة
مـتشـابـهان فى الـغضب ... تـصـادما وفـازا بجـائزة
شـتـركة».. وبـنـاء على هـذه الـنتـيـجة يـصبح ـوت ا ا
ــهـيــمـنـة ـلك احلــاكم والــقـوة ا اخلـال كــريـون هــو ا
ويـقرر حلظة تـملكه السـلطة أن يـشيع جثمـان حليفه
إيـتــوكـلـيس فـى احـتـفــال يـلـيـق بـبـطل عــظـيم إجالال
وتـشريـفـا له بـيـنمـا يـأمر بـعـدم دفن جـثة بـولـيـنيس
فترسـة والطيور اجلارحة عقوبة لـتنهشه الوحوش ا
خلـيانـته ـ من وجهـة نظـره ـ ويتـوعد من يـدفن اجلثة

وت الرهيب ...  ويخالف أمره أيا من كان  با
ـة أنـهـا ـعـروف عن الــعـقـيـدة الـيـونـانــيـة الـقـد ومن ا
ـوتى وتــعـتــبـرهــا خـطـيــئـة وأنه من حتـرم عــدم دفن ا
ـوتى ولو كـانوا من جـيش األعداء  الـضرورى دفن ا
لك الـغـاشم كريـون .. ورغم الظـلم الـكبـير فـقد لـكن ا
أخـرس اخلـوف ألـسـنـة اجلـمـيع ولم يـجـرؤ أحد عـلى
مـواجـهـة الـظـالم  وهـنـا تـبـدأ حـكـايـة أنـتـيـجـون ح
ـلك اجلــائـر وتــقـرر حتـدى تـتــقـدم وحــدهـا لــتـقــاوم ا
لـكيـة تلـبية لـألوامر اإللهـية الـتى حتث على األوامـر ا
وتى وتـقوم بـدفن جثـة أخيـها رغم الـتهـديدات دفـن ا
.. فـأنتيجون ترى ذلك واجبـاً وأمانة فى عنقها  ,فإذا
كــان كــريــون الــظـالـم ال يـخــشى وهــو بــشــر األمـر
اإللــهى فــكــيـف تــخــشى هى أمـــر بــشــر طــاغــيــة ?..
ان عـميق بأن مـوقفـها هو وبـشجـاعة مسـتمـدة من إ
احلق تـسـتعـجل تـنـفـيـذ قراره اجلـائـر بـقـتلـهـا وتـقول
ــكـنــنى أن أفـوز به «أعـطــنى اجملــد ..!.. وأى مـجـد 
أكــثـــر من أن أعــطى أخـى دفــنــا الئـــقــا ..?.. وهــؤالء
الـناس يـوافقـوننى جـمـيعـا ولوال أن شـفاهـهم يغـلقـها

ــدحـونـى كـذلـك .. يـا حلظ الــطــغــاة إنـهم اخلــوف  ,
ـلـكــون امـتـيـازات الـقــوة الـقـوة الـفـاسـدة وهى أن

يرغموا الناس على قول وفعل كل ما يرضيهم»!
وحـ يأخذ احلراس أنتيـجون لتنفيـذ احلكم بدفنها
حــيـة تــقـول «ال بــد أن أمـوت  لــقـد عــرفت ذلك كل
ـعـرفة .. إذا عـمـرى وكـيف أمـنع نـفـسى عن هـذه ا
كـان على أن أموت مبكرا فإنـنى أعتبر ذلك مكسبا
ً: فـــمن عـــلى األرض يـــعــيـش وسط حـــزن كــحـــزنى
ويـخفق فى أن يـرى موته جـائزة غالـية ?.. فـلو أننى
ســمــحت البن أمى أن يــتـــعــفن وتــركــته جــثــة غــيــر
مدفونة  لكان هذا هو العذاب .. وإذا كانت أفعالى
تـصدمك .. وتـرانى بسبـبهـا حمقـاء  فلـنقل: إنى قد

اتهمت باحلمق من أحمق»!
يحاول هيمون ابن كريون وخطيب أنتيجون أن يعيد
لـوالده الـبـصيـرة بـعد أن أعـمـاه الغـضب والـكبـرياء
وجـنون الـقوة  فـيقـول له «إن رجل الشـارع يخشى
إنه ال يـــقــول أبـــدا فى وجـــهك شـــيـــئــا ال طـــلـــعـــتك 
يـرضيك ولـكن مـهمـتى أن أصيـد لك الـهمـسات فى
ــديــنــة هـــذه الــفــتــاة الـــظالم فــأرى كـــيف تــبــكـى ا
ـوت الوحشى من الـصغيـرة .. إنهم يقـولون: أهذا ا
أجل عـمل عــظـيم?.. إنـهـا تـسـتــحق تـاجـا المـعـا من
الـذهب» .. ثم يـنـهى كلـمـاته بـ «لـيـست هنـاك مـديـنة

فرده » !..  على اإلطالق يحكمها رجل واحد 
يـســتــشـرى الــغـرور والــعــنـاد والــتـخــبط رغم أنف
الـعـقـيـدة واحلـكـمـة واحلب لـيـنـتـهى بـيت الـطـاغـية
كـريـون بــالـدمـار فــيـقـتل االبـن نـفـسه وتــتـبـعه أمه
حـزنا وهى تلعن زوجـها كريون الـذى خرب الديار
عــلى مــذبـح شــهــوة الــتـــســلط واالنـــفــراد بــالــرأى

وسطوة القوة الغاشمة ... 
ـبـصـر  فـاقــد الـبـصــيـرة  هـذه فـلـم يـر كـريــون ا
احلـكـمـة الـتى ســاقـهـا له حـكـيـمه األعـمى صـاحب
الـبصيرة تريسيـاس بقوله: «على األعمى أن يسير

مع دليل يرشده»
صادر : ا
www.beloit.edu
www.vtheatre.net
www.online-literature.com
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أدبـيـة مسـرحـية قـيـمـة ليـعـود ذلك بالـنـفع عـلى الطالب
. ونشـكركم عـلى حسن تـعاونـكم. وتفـضلوا والبـاحثـ

عهد". سيادتكم بقبول فائق االحترام.. عميد ا
كيف يـا عميد تستجدى احلصول على اجلريدة مجاناً وتصف ما
يـنشـر بهـا بأنه (قيّم) ثم تـعود ألنـنا لم نـلب طلبك لـتصـفها بـالتـافهة

وتستعدى علينا وزير الثقافة ورئيس هيئة قصور الثقافة..
ـيـرين من أكـثـر الـداعـم ـانـ الـكـب اعـلم يـا عـميـد أن هـذين الـفـن
ـاءاتـهم ـا وكـفـ ـلــجـريــدة ومن أكـثــر الــعـارفــ بـأقــدار مـحــرريـهـ ل
ـعـجـبـ بـهذا األداء الـصـحـفى احملـترم ونـزاهـتـهم ومن أكـثر ا
والنـبيل والـذى ال يـهدف إال إلى الـصالح الـعـام.. واعلم يـا عمـيد
ـا مـسرح الـدولـة وانـتـقدنـا أداءه ولم يـغـضب الـوزير ـا هاجـمـن أنـن
الـفـنان ألنه يـدرك قـيمـة احلـرية ويـدعـونا دائـماً إلـى رفع رايتـها..
واعلم أيضـاً أننا ننتقد مسرح الثقافة اجلماهيرية بعنف فى كثير
من األحيـان ورغم ذلك لم يغضب رئيس الهيـئة الفنان ألنه مصّر
ـة مـادام الـهـدف ـكن من احلـريـ ـارس أقـصى قــدر  عـلـى أن 
ـنطـقة ألنك لن نـبـيالً ومحـتـرماً.. أرجـوك (العب بـعـيد) عن هـذه ا
ـة باحلق ـة تـمامـاً.. حـصيـن حتـرز أى هـدف فهى مـنـطقـة حـصيـن

ثلك أن يخترقها. ستحيل  وضوعية.. ومن ا وا
ـعهد لم يتمـكنوا من توفير تدعى أن من سـبقوك إلى عمادة ا
عهد سبعة ما اسـتطعت أنت توفيره وتفخر بأنك جلبت إلى ا
أجــهـزة كـمـبــيـوتـر وأربع طــابـعـات ودش وجــهـاز تـلــيـفـزيـون
وكـامــيــرا ديـجــيـتــال.. هل هــذه إجنـازات يــا رجل? وهل من
كون عهد ا اإلجنازات أن يطالب ثمانية من أعضاء مجلس ا
من عشـرة أعضاء بسحب الثقة منك ثم تصّر علي البقاء فى

منصبك وال تقدم استقالتك?!
أخيـراً تطالب الـوزير ورئـيس الهيـئة بـتصحـيح مسـار اجلريدة
وتقول: "فأرجو التوجيه بتعديل مسار هذه اجلريدة حتى تكون
سار ليس باله وسط قاعدة تنوير تعرف دورها وتصحيح ا
تحكمة بـها".. وهذه اخلبرات التى تصفها اخلبرات الـضئيلة ا
اضى من بالضـئيلة يا عمـيد لن أعيد عليك مـا قلته فى العدد ا
أن أصـغـر واحـد فـى مـجـلس الـتــحـريـر له خـمــسـة كـتب عـلى
ـسرحى األقل وجـمـيـعـهم مـعروفـون لـكل مـشـتـغل بـالـعـمل ا
ـسـرحى ولـهم إســهـامـاتــهم الـبــارزة فى الـشــعـر واإلخــراج ا
والـــنــقــد والـــتــرجــمـــة وغــيــرهـــا.. فــقط أســألـك من أنت? ومــا
إجنـازاتك? ومـا مـوضوع رسـالـتـيك لـلمـاجـسـتيـر والـدكـتوراة?
ـاذا لم تـطـبـعـهمـا فى كـتب.. وهل تـعـتـبـر إصـدار "دفـتر" من و
ن هو ـية يقع فى أقل من 100  صـفحـة إجنازاً  دفـاتر األكاد

فى مثل سنك ومكانتك? والله عيب.

يتـخرج فى كلية أصالً.. فليس عيباً أن يكون الزميل محمد
ـسـرح عـبـد الــقـادر مـعـيـداً بـكـلـيـة الــتـجـارة وله اهـتـمـام بـا
ـاذا إذن سمـحت له بـتـسـجـيل احلـوار معك والـصـحـافـة.. 
أســـاســـاً.. ثم ألـــيس عـــيـــبــًا أن تـــتـــعــامـل وأنت األســـتــاذ
ـتـحـضرة اجلـامـعى  مع  زمـيل لك  بـهـذه الـطـريقـة غـيـر ا
وحتـاول ضــربه وتــسـتــدعى له األمن وتــخـطـف مـنه جــهـاز
الكـاسيت اخلاص باجلريدة وال تعيده حتى اليوم?.. عمومًا
أمــامك مــهـلــة آلخـر األســبــوع إذا لم تـعــد هــذا الـكــاسـيت

سيكون لنا معك تصرف آخر.
وتدعى وأنـت األستاذ اجلـامعـى أن الزميـل النابـه واحملترم
كان "يـسجل احلـوار خلـسة دون اسـتئـذان" وأنت هنـا تغالط
نفـسك حـيث تعـتـرف بأن حـوارًا دار بـينك وبـ الـزميل رغم
أنك ذكرت من قـبل اكتشافك أنه ليس لـديه ما يثبت أنه يعمل
بـ "مسـرحنـا".. كـيف يا رجل? وإذا كـنت صـادقًا فـيـما تـقول
ــاذا لم حتـتـفظ بــالـشـريط ـاذا حـطــمت شـريط الــكـاسـيت? 
لـيـكـون قـريـنة ضـد الـزمـيل? عـيب أن يـصـدر هذا الـكالم من

عهد محترم وعريق. عميد 
تـتـساءل يـا سيـادة الـعمـيد: "هل لـيس من الـفضـيحـة صرف
أموال الثقافة التى تقتطع من رزق وقوت الفقراء على مقاالت
القـيل والـقـال حيث إن ثـمن احلـبـر والورق فى هـذه اجلـريدة
أغلى بـكثـير ألنه قـوت شعب كـادح يحـتاج إلى الـثقـافة كـبناء
ومـأوى (كــذا) وإنى ألكــرر الـســؤال هل مــا يـنــشــر فى هـذه

قاالت ثقافة أم حواديت ولهذا لن أتساءل من أنت". ا
من حـقك يــا عـمـيـد أال تــتـسـاءل من أنــا ألنك تـعـرفـنى
جـيـداً واعــذرنى أنـا مـضــطـر إلى نـشــر خـطـابك الـذى
أرســلــته لى مــنـذ عــدة أســابــيع وفــيه تــقـول: "الــســيـد
األســتـــاذ / يــســرى حـــســان رئـــيس حتــريـــر جــريــدة
مـسـرحــنـا.. حتـيــة طـيـبـة وبــعـد.. نـتـشــرف بـتـهــنـئـتـكم
ـنـاسـبـة صـدور جـريـدة مـسـرحـنـا مـتـمنـ لـكم دوام
وافقـة واتخاذ الالزم نـاسبة نـأمل ا التـوفيق وبهـذه ا
سرحية بعدد عهد العالى للفنون ا نحو تزويد مكتبة ا
مناسب من األعداد التى  إصدارها وكذلك األعداد
عهد مـتابعة كن لطـالب ا التـالية بشـكل منتـظم حتى 
ـقــاالت واألبـحــاث ومـا حتــتـويه اجلــريـدة مـن أعـمـال ا

لكنى لن اكتفى.
قل "سبـعة كمبـيوترات" وال تقل: "سـبعة كمبـيوتر" قل: "سبع
طابـعات ليزر" وال تقل: "سـبعة طابـعة" قل: "أتساءل" وال تقل
"أتـسـأل".. ضع "ألـفاً" فى نـهـايـة "أشادوا" وال تـكـتـبهـا هـكذا
"أشادو" اكـتب الذين هكـذا وال تكتـبها (الـلذين) ألن األخيرة
ـذكـر فـقط ولـيس اجلمـع.. قل "التى ـثنى ا تـكـتب فى حـالـة ا
ـذكـر تـعـانى" وال تـقـل "الـذى تـعـانى" فـالـذى يــسـتـخـدم مع ا

ؤنث. والتى تستخدم مع ا
بصراحة أنا زهقت من كثرة أخطائك وأعتقد أن كل ما حاولت
أن أعلـمك إياه لن يـؤثر فيـك.. سأترك أخـطاء الـلغـة وانتقل إلى

أخطاء األسلوب.. والرجل أسلوب كما ال تعرف.
ا تقول فى جملة عبقرية لم أقرأ مثيالً لها فى حياتى ور
ـكن تقـود حمـلة ضـد تصـعيـد إحدى لن أقرأ "هل أنـتم 
الــكــفـاءات مـن الـســيـدات" مــا هــذا يـا رجـل.. أدركـنــا يـا
مــجـمع الــلـغـة الــعـربــيـة.. حــرام عـلـيـك هل هـذه صــيـاغـة
بذمـتك.. لن ألـومك ألننـا درسنـا األسلوب فـى اإلعدادية..

رحلة?!. كيف اجتزت هذه ا
مـكن أن تـرد بـقـولك: "أنـا لست خـوجـة" أنـا رجل بـتاع مـن ا
ديكـور.. ماشى بتاع ديكـور وأستاذ جامعى.. ألم تـقرأ كتابًا
فى حيـاتك? أعتـقد أنك لـو قـرأت خمـسة كـتب محـترمـة  فقط
فى حيـاتك - ستكمل الست بعد شهرين - الستقامت لغتك
ـفـتـرض فى أى أى أسـتـاذ جـامـعى أن يـكـون وأسـلـوبك فــا
ـعـلـومة ـتـلـكاً ألدواتـه من لغـة وأسـلـوب وإال كيـف يوصل ا

إلى طالبه.. كان الله فى عون طالبك يا عميد!!
أعتـرف أن أحدًا لـو أمسك لى بـهذه األخـطاء لـكنت "فـرفرت"
بــ يــديه.. لـكن الــعــمـيــد - فى ظــنى - لن يــتـأثــر .. وعــلـيه

سأنتقل إلى تفنيد ادعاءاته ومغالطاته التي وردت فى رده.
تـقـول يا سـيادة الـعـميـد: إننى أرسـلت مـحرراً يـتكـلم باسم
"مسـرحنـا" وليس لديه مـا يثـبت ذلك وبطـاقته مـدون بها أنه
مـعــيــد بـكــلــيـة جتــارة األزهــر.. وأرد عـلــيك بــأنــنـا جــريـدة
مـتـخصـصـة فـليس شـرطـًا أن يـكون جـمـيع الـعامـلـ بـها
أعضاًء بـنقـابة الصـحفيـ فهى تـستكـتب نقادًا ومـخرج
ـســرح وكـمـا وأســاتـذة جــامـعـيــ وكل من له اهــتـمــام بـا
ثلون وكتاب تخرجوا فى تعـرف فهناك نقاد ومخرجـون و
كــلـيـات الــطب والـتـجــارة واحلـقـوق وغــيـرهـا وبــعـضـهم لم

سـرحـية كـما هـانحـن ننـشر رد عـمـيد مـعهـد الـفنـون ا
ورد بــحــذافــيــره دون أن نــتــدخل حــتى فى األخــطــاء
اإلمالئيـة واللغويـة واألسلوبـية التى ال يقع فـيها تـلميذ

فى رابعة ابتدائى!!
ومرجع هـذا النشـر الوحيـد هو التأكـيد مجـددًا على ثـقتنا
بـأنـفـسـنـا وكـذلك عـلي عـدم انـحـيـازنـا ضـد طـرف حلـسـاب

طرف آخر.
وقبل أن نـفنـد ما جـاء فى هذا الـرد من مغـالطـات وادعاءات
دعونـا أوًال نعلم الـسيـد العـميد احملـترم ألف بـاء الكـتابة وإن
عاش بعد شهرين من كنا نثق أن الرجل الذى سيحال إلى ا

ستحيل أن يتعلم. ا
ربوطة وحتى ال يفـرق السيد العميد ب الـهاء وب التاء ا
يـتعـلم نقـول له عـندمـا تقـول: "لتـكون مـنبـرًا مشـعًا لـلجـهود
ــبـذوله"- كــمــا جـاء بــخـطــابك- يــجب أن تــكـون الــكـلــمـة ا
بـذولة"; فـاحلرف األخـير هـنا يسـمى "تاًء األخيـرة هكـذا "ا
مربـوطة" وعـندمـا تقـول: "ليس لـدية" نقـول لك: "لديـه" وهنا
تسمى الـهاء واألمر نفـسه بالنسبـة لـ "خلسة" التى كـتبتها
ـربوطـة.. نرجـو أال تقع فى هـذا اخلطأ بالـهاء وهى بـالتاء ا

التافه مرة أخرى.
ران لـعدة كن بـا ربـوطـة فهـذه أشيـاء  دعك من الهـاء والتـاء ا
سنـوات أن تدرك الـفرق بيـنهـا.. ولكن تـعال إلى أخـطاء نـحوية
أخـرى جتعل الواحد يشك أنك ذهبت إلى مدارس أصالً.. فيا
أخى عـنـدمــا تـقـول: "فال تـرسل مـحــرر" اعـلم  أن مـحـرر هـنـا
مـفـعـول به أى يجب أن تـكـون "مـحرراً" وهـذا أمـر أعـتقـد أنـنا
درســنــاه فى ثــالــثــة ابــتــدائى.. كــيف اجــتــزت امــتــحــان هـذه
السنـة?!!.. وعندما تقول: "تعانى من التـبعية منذ إنشاءها" اعلم
أن صحـتها "إنـشائهـا" وسأعلـمك - هل لديك استـعداد للـتعلم
- قـاعـدة بسـيـطة.. عـنـدمـا تكـون الـكلـمـة فى مـحل رفع توضع
الـهـمـزة فـوق الـواو وفى محـل النـصب تـوضع فـوق الـسـطر..
فوقه تـماماً أرجـوك أما فى محل اجلـر فالبد أن تكـون الهمزة

فوق نبرة أى تكتب هكذا: إنشائها!!
" اعـلم أنك مــخـطئ وعــنـدمـا تــقـول "بــهـا أســاتـذة جـامــعـيــ
بالعـشرة ألن صـحتهـا هى "بهـا أساتذة جـامعـيون" فالـصفة
وصوف وبالتالى تكـون "جامعيون" وحتى اربكك ألنك تتـبع ا
أغـظـتـنى بـكـثـرة أخـطـائـك سـأعـرب لك اجلـمـلـة كـامـلـة.. خـد
عـنـدك: بهـا: شبه جـملـة خبـر مقـدم وأساتـذة: مبـتدأ مـؤخر
بـتدأ كمـا تعرف - هل تـعرف فعًال - مـرفوع وجامـعيون وا
صفـة مرفوعـة وعالمة رفـعهـا الواو ألنهـا جمع مـذكر سالم..
ـذكـر السـالم فى رابـعة ابـتدائى.. أعـتـقد أنـنـا درسنـا جمع ا

كيف اجتزت امتحان هذه السنة?!
: "كفاية حرام" مثلما يفعل جمهور الكرة.. سيقـول القار

تعـلّم يـا عميـد..!!

ـســرح فى بــعض اجلـرائــد أم هل سـألت ــسـرح وصــفـحــات ا وأفـاق ا
ـسرحى فى وزارة الشبـاب وهيئة قصـور الثقافة عن مسـئولى النشاط ا
ـتــخـصص فـى مـعــهـد ســوريـا واجلــزائـر دوري فى الـقــيـام بــالــورش ا
وعضـويتى بلجـان التحكـيم وهل تعلم أن من يـشغل وظيفـة درجة أستاذ
يـة البد وأن يـكون قـد تقـدم برسـائل علـميـة متـخصـصة دكتـور باألكـاد
ـاجسـتيـر ثم الدكـتـوراة ويلى ذلك مـا يقـرب من عـشرة أبـحاث عـلمـية با
محـكمه منشورة فى التخصص الدقـيق ناهيك عن التواجد الفنى سواء
ـكنك أن تـسأل فى ذلك كـبار ـسرحـية و فى األعمـال التـليـفزيـونيـة أو ا
ـســرح مـثـل الـســيـد راضى وســمــيـر الــعـصــفـورى وجالل مـخــرجى ا
الـشـرقــاوى وشـاكـر عـبـد الــلـطـيف وآخـريـن هل قـرأت مـا صـدر لى فى

ية?!!. أصدارات األكاد
وإذا كـان كـل مـا سـبـق ال يـكــفى من وجـهه نــظـركم لــشـغل مــنـصب
عـهد والـذى يختـلف تمامـا عن إدارة فرقـة هواه للـمسرح أو عمـيد ا
ية بها ـا مؤسسة عـلمية أكـاد رتـزقة بدون هويه وإ مجـموعة من ا
أساتـذة جامعي لهم مكانتهم العـلمية فى اجملتمع وبعد كل ما تقدم
فإنى لن أتـسـأل من أنت!!. وأخيـراً أناشـد الـسيـد الوزيـر الفـنان د.
فاروق حـسـنى ود. أحمـد نوار األسـتاذ اجلـامـعى التـصدى لألقالم
صالح الشخصية ومن يستغلون مواقعهم فى غير غرضة وذوى ا ا
ـتناغم أهدافـها للـوقعيـة ب قطـاعات وزارة الثـقافة بـدالً من العمل ا
نشـودة أم أن هناك قصديه بـنشر مقاالت جتعل لتـحقيق األهداف ا

اليأس وفقدان الثقة فى القيادات سمه أساسية.
فأرجـو التوجـية بـتعـديل مسـار هذه اجلريـدة حتى تـكون قـاعدة تـنوير
سار لـيس بالـه وسط اخلـبرات الـضئـيلة تعـرف دورها وتـصحيـح ا
تـحكمة بها ألن عكس ذلك يعـنى الهدم وأخيرا سيدى لن أتسال من ا

دنية والقانونية. أنت النى عرفتك?!!. مع احتفاظى بكافه احلقوق ا

سرحية يرد على رئيس التحرير: عميد الفنون ا

هذه هى إجنازاتى: وفرت للمعهد  7   أجهزة كمبيوتر و 7 طابعات
ية و«تليفزيون» و«دش» ونشرت «دفتر» فى األكاد

وضوعى لتحقيق ما هو أفضل?!!. بذوله والنقد ا ا
هـل ال يـعـنى أحـدكم اجلـهـد الـذى بـذل خالل عـام مـضى فى تـوفـيـر
اإلحـتـيـاجـات الـتـعـلـيـمـيـة والـتى لم تـتـمـكن إدارات سـابـقـة لـلـمـعـهـد
ـعـهـد إال ــاضى كـان ال يـوجــد فى ا تـوفـيــرهـا فـنـحـن حـتى الـعـام ا
جهـازى كمـبيـوتـر وطابـعة واحـدة ولكن بـالـكثـير من الـعزم واإلدارة
واخلبـره اإلدارية ومجموعة عمل جادة  شـراء عدد سبعه كمبيوتر
وسـبعـة طـابعـة ليـزر والعـديـد من األجهـزة التـعلـيـميـة التى تـستـخدم
للـشرح باألضـافة الى كـاميرا ديـجيـتال وفيـديو وأخـرى فوتوغـرافيا
وتـلـيــفـزيـونـ ودش... الخ وذلك الســتـخـدامـات الــطالب ولـتـصـويـر
ـا يـعـود ـشـاريع واألنــشـطـة كل ذلك بــالـدخل الـذاتى لــلـمـعـهــد  ا
ـعـهد الـتى لم تـهتم بـها جـريـدة لهـا أهداف بـالـنفع عـلى األنـشطـة با
أخـرى. ولـهـذا لن أتـسـأل من أنت?!! إذا كـنت ال تـعـرف أسم رئـيس
قسم الـتمثـيل وكل ما تعـرفة أنهـا لهـا نفوذ أكـبر من العـميد الـسيد
احملـتـرم أرجـو من ســيـادتـكم إثـبــات ذلك إحـتـرامـاً لـلــلـجـريـدة الـتى
تـسـمــو عـلى إلـقــاء األتـهـامـات جــزافـاً أو اإلعـتــراف بـأنك ضـلع فى
ـعـهـد وقد الـنـميـمه هل تـعـرف أن سـيادتـهـا أقـدم أسـتاذ مـسـاعـد با

اكتسبت خبرات أدارية ليست لدى األخرين من أهل النميمه.
يـة فى نفـس يوم سـيادتـها أما عن الـسفـر لـلتـدريس بوحـدة األكـاد
فإنى كـنت أعتـقد أن رئيس حتـرير مـسرحنـا لديه من الـوعى الكافى
بأن الـوحدة تابعة للـمعهد األم لذا وجب اإلهـتمام بالوحدة من خالل
اجتماع بالطالب على اإلفطار وكذلك سماع رغبتهم بإقامة مهرجان
مسـرحى باألسكندرية لتـحقيق كيان الوحدة الـذى تعانى من التبعيه
منـذ إنشاءها وال أدرى ما السبب وراء األعتراض على سيادتها هل
كن تقود حملة ضد تصعيد أحدى الكفاءات من السيدات?!. أنتم 
أمــا عن أنك قــد ســألت عــنى ولم جتــد من يــعــرفـنـى فـإنـى أتـعــجب من
سألـت? هل سألـت رؤسائى ومـن عمـلت حتت قـيـادتـهم وأشـادو تـمـيزى
اإلدارى والعـلمى مثل د. فوزى فهمى ود. هانى مطاوع ود. مدكور ثابت
ود. عصـمت يـحيـى حيث شـرفت بـادارة مسـرح سـيد درويش لـسـنوات
ـية ـدة خمـس سنـوات وأمـ عـام األكـاد طـويـله وإدارة قـسم الـديـكـور 
ـنصب مـن ثقل إدارى ومـالى أم يـا تـرى سـألت عنى فى بكـل ما لـهـذا ا
ـصريـة مثـل الفـنون جـمـيلـة والـتطـبـيقـية كـليـات الـفنـون فى اجلـامعـات ا
ــسـرح بـأداب حـلـوان و 6أكـتــوبـر حـيث والـعــلـوم األجـتـمـاعــيـة وقـسم ا
ـاجستـير والدكـتوراة كمـا تخرج أشرفت ونـاقشت العـديد من رسائل ا
سرحى أم يا ترى هل قرأت حتت يدى الـعديد من العامل فى اجملال ا
ـسرح والـفـنون كل مـا كـتـبته من مـقـاالت نـقديـة مـتـخصص فـى مجـلـة ا
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نــحن/  (US)أعــد بـــيــتــر بـــروك نص عــرض 
تـحـدة وأخـرجه فـى سـنة  1966 الـواليـات ا
وكـــان مـــوضــوعـه احلـــرب فى فـــيـــتـــنــام أو
ــســتــمــرة لــشــر الــعــالم كــمـا االســتــعـارة ا
وصـفــهــا بـيــتـر ســانـســبــيـرى مــنـتـج الـفــيـلم
التسجيـلى (فائدة الشك -  1967 )الذى تابع
الـعـرض فى جـمـيع مـراحـله ولـقـد اسـتـمرت
االســتــعـارة بــالــفــعل وهــا هـى تـتــجــدد مع
أزق األمريكى فى العراق وفشل استمرار ا

محاوالت إسقاط الشر على اآلخرين.
سرحية عمالً يتقدم باستمرار اعتبر بروك ا
وجهداً جتريبياً تتغير تفاصيله فى احملاوالت
شكلة بـعينها هى توالية لـلعثور علـى حل  ا
ــعـــاصــرة إلى مــشـــكــلــة إدخـــال األحــداث ا
ـسـرحـيــة فـيـلـمـاً ـسـرح بـدون أن تـصــبح ا ا
تـسـجــيـلـيـاً أو قــاعـة مـحــاضـرات أو مـلـصق
دعايـة وهـذا مـا يـدعـو للـتـسـاؤل عن مـفـارقة
الـعـنـوان (US) من نـحن? هل نــحن الـواليـات
/ ـتـحـدة/ إسـرائـيل أم فـيـتـنـام/ فـلـسـط ا

العراق/ أفغانستان?!
العـنوان مـرآة تـعكس احلـقيـقـة قنـاع يتـبادل
الظـهـور مع الـوجه لـذلك يُـتـرجم أحـيـاناً إلى
تحدة" لكن روح العرض "نحن أو الواليات ا
ال تطـرح ذلك االختـيار احلـاد ب بديـل بل
تـقـتـرح مــواجـهـة االنــفـصـام وفـهم أنــفـسـنـا

مـــواجـــهـــة الـــهـــروب من
احلقـيـقة وحتـلـيل دورنا
فى جتـــــدد اســــتـــــعــــارة

الشر.
يـتــضــاءل هـذا االرتــبـاط
الـسـيـاسى أمـام الـقـيـمـة
الفـنيـة واإلنـسانـية لـرؤية
ـســرح فى أهم فــنـانـى ا
ـــعــاصــر وهــو الــغــرب ا
يــعـــمل ثم رؤيـــة عــرض
طلـيـعى لم يـصـنعه نص
بل صـنـع هـو الــنص من
ـثـلـ خالل ارجتـاالت 
درّبـــــــــــهـم بـــــــــــروك كـى
ــشــاهــد فى يــســبــقــوا ا

طريق يـعـرف أنه طـريـقه ويعـرف أنه سـيـجد
واجـهة حـ يتوقف فيه حلـظة احلقـيقـة أو ا
الـزعم بــالـتـمــثـيل ويـصــبح الـصــمت جـائـزة

مثل واجلمهور معاً. ا
مـثلة جـليـندا جاكـسون قبل أن تـنهار قالت ا
فى نــهـايــة الــعــرض: "كل إنــســان -  يـرجئ
ـا ـســألــة كـلــهـا لــيــوم احلـســاب  - يـريــد  ا

... كل مـا نـسـتــطـيـعه هـو أن نـحن فى لـنــدن
نــواجه جــمــهــوراً مــعــيــنــاً فى لــيــلــة مــعــيــنـة
كن تـوصيله بأجسـادنا غيـر احملترقـة وما 
فى الـنـهـايـة سيـأتـى  - ال من خالل الـتـقـلـيد
ـظـاهــر األلم - ولـكن من خالل هـذه الـبـارع 
ــواجــهــة نــفــســهــا". من هــنــا جــاء عــنــوان ا
ثل العرض الـذى يشـبه مرآة أصـابت كل 
بسلـسلة مـتوالـية من االنعـكاسات الـصادمة
ـاذا لـعل أهـمـهــا إجـبـاره عـلـى أن يـتـسـاءل: 

ثل?!
ـمثـل إلى أشار بـروك فى لقـائه األول با
: راهب بـوذى يحرق صورة تطـارده دائماً
وت احـتجاجـاً على احلرب نفسه حـتى ا
ــــكـن أن يــــدفع وتــــســـــاءل: "مــــا الـــــذى 
ـكن ـثـل هـذا الـفــعل?! وكـيف  اإلنـسـان 
لنا أن نـفهم شـمول هـذا االلتـزام?". وبعد
أسبوع من بدء البروفات قرر مع معاونيه
ركزية أن يكون "االحتراق" هو الصورة ا
ــسـرحــيـة ونــاقـشــوا كـيف لـلــحـدث فى ا
تخـرج مـن هذا الـفـعل الـعـارى كل مالمح
االنــقــطــاع/ الــتــواصـل الــتى تــعــكــســهــا

احلرب.

اقتـرح الكـاتب ديـنيس كـانان إضـافـة مشـهد
عن صـبى إجنـلـيـزى يـريـد أن يـحرق نـفـسه
وبـــعــد أيـــام جـــلس بـــروك عـــلى األرض إلى
مثل مارك جونز وقال: "هناك شىء جانب ا
اسمه احلياة فى داخلك هل لك احلق فى أن
تـدمـره? إن مــا تـريــد أن تـفـعــله بـنــفـسك هـو
بالضبط مـا يفعله الـعالم بنـفسه أنت تطالب
باحليـاة لهذا العـالم فلمـاذا ال حتيا أنت إذا
توقـفت اآلن عن أن حتـرق نفـسك فـستـنقص
أفـعـال الـقــسـوة فى الـعــالم فـعالً واحـدا إن
ا ـوقف بـحاجـة لـشجـاعـة أكثـر  مواجـهة ا

حتتاجها كى حترق نفسك".
ـــــمـــــثل رأسـه بــــ راحـــــتـــــيه ودام وضع ا
الـصمـت خمـس دقـائق لـقد هـبـط كل الـتزام
مارك بأن يحرق نفسه حداً جعله عاجزاً عن
الكالم فااللتزام- كما حاول بروك أن يقنعه
- عالقـة متـغـيـرة مـثل احلب ال صـفـقـة مثل
أى زواج فــاشل والــصــمت الــذى يــأتى فى
النهـاية يجب أن يـكون صمت الـفاغر فمه ال
ــغـــلق عـــيــنـــيه صـــمت االهــتـــمــام صــمـت ا
احلــــقـــيــــقـى واألصـــيـل ال صــــمت الــــيـــأس

والعجز.
ـسرح لـديـنـا عادة فى يبـرز االنـشـغال بـا
أشهر الصيف باعـتباره موسم العطالت
والــــســــيــــاحـــة لــــذلـك تــــروج الــــعـــروض
الـترفـيـهـيـة الـبـعـيدة بـطـابـعـهـا الـتـجارى
ـبـتــذل عن عـمق اإلشــكـاالت الـواقــعـيـة ا
ـؤسـفـة الـتى يـشى بـهـا عـمل والـنـتـيجـة ا
سرح بروك أن مسرحـنا اليـوم من نوع ا
ُـمــيت وال يــعـنـى هـذا أنه مــيت بل إنه ا

نشط إلى حد يدعو للكآبة.
مـثلون والـنقاد واجلمـهور كلهم سارح وا ا
قـون" فى آلـة واحـدة قـد تـصـرّ وتـئز "معـشـَّ
لكنـها ال تتـوقف أبداً ولذلك تـزداد احلاجة
الـيــوم إلى الــتــوقف لــلـتــســاؤل مــجـدداً مع
ـسـرح أصـالً? هل خلـشـبـته ـاذا ا بـروك: و
ــسـرح مــكـان حــقــيــقى فى حــيــاتــنــا? مــا ا
? وهـل هــــــنــــــاك أمل فـى أن يــــــوجـــــد احلىّ

ويسود?
>االقــتــبـاســات مــنـقــولــة من نص الــعـرض
وتـــقـــد بـــيـــتـــر بـــروك لـه ضـــمن أعـــمـــاله
الـكاملة الصـادرة عن دار الهالل بالقاهرة

ترجمة د. فاروق عبد القادر.

يحدث أن يستمـر. كل إنسان يريد أن يحدث
ا يـحدث أن التـغيـير وال يـتغـير هـوو - يريـد 
يستمـر وإذا كان ال يعـنيك أن يتـحول العالم
إلى رماد ألن حـيـاتك رمـاد فأنـت تريـد لـهذا
الذى يحدث أن يستـمر. وهذا هو السبب فى
أن األمور تزداد سـوءاً وهذا هـو السبب فى

أن الكارثة قادمة ال شك".
ـــثل لــيــطـــلق فــراشـــات حتــلق فى ويــدخل 
ـكان ثـم يـشعـل قـداحة ويـضـع فراشـة فى ا
اللـهب وحـ حتـتـرق يـتـجمـد تـمـامـاً تـضاء
ــمـثـلــون جـمـيــعـاً بال حـراك األنـوار ويـظل ا
ـسرح. لم حتـى يغـادر اجلـمـهـور كـله قـاعـة ا
ـسرحـيـة ولـيست يخـطط بـيـتـر بروك لـهـذه ا
فى حقـيـقـتهـا سـوى عمـلـيـة "بحث اجـتـماعى
قـامت به جـمـاعـة من الـنـاس أرادت أن تـقول
شـيـئـاً صـادقـاً وشـريــفـاً ومـفـيـداً عن قـضـيـة
أحـسـوا بـأنـهـا فـائــقـة األهـمـيـة وهى قـضـيـة

احلرب في فيتنام".
ـا لم يـكن مـا قـيل عـلى مـسـرح األولدفـيك ر
فى  13 أكتـوبر 1966 مُرضـيـاً لـلجـمـيع لـكنه
ظــهــر من خالل الــعــمل نــفــسه ال من خالل
ـسرحـية عقل بـروك الذى بـدأ التـفكـير فى ا
من هذا الـسـؤال "إذا قلـت إننى أهـتم بـحرب
ــكن لــهــذا أن يــؤثــر فى فــيــتــنــام.. فــكــيف 

الطريقة التى أقضى بها وقتى".
وألشهـر عـشـرة هى زمن
الــبــروفـــات ظل الــســؤال
يتردد بـأشكال كـثيرة مع
مراحل تنظـيم ما كتب عن
احلــــــرب من حــــــيـث هى
. تــــــصـــــــادم ألحالم األ
أوضح بـروك فـى الـبــدايـة
أنه ال يحاول تقد عرض
تسـجيلـى عن فيـتنام وأن
ـــمـــثــــلـــ لن يــــكـــتـــبـــوا ا
سرحـية بل سيـرجتلون ا
ادة اجملـمـوعـة ثم حـول ا
يــتــنــاول كــاتب مــســرحى
ارجتالـهم ليـعـيد تـشكـيله.
وفى نــهــايــة الــيـوم األول
عقب مرجتالت سـطحيـة وشاحبـة قال بروك
إن لديه فـكـرة مشـهـد ختـامى لـلعـرض: "بـعد
كل الـصـخـب والـعـنف تــعـقب فــتـرة صـمت..
كن أن تنطلق فراشة". ووسط هذا الصمت 
كـان هــاجس بــروك الـبــحث عن لــغـة جــديـدة
ـيتة ولم للتـواصل بعيـداً عن االستـجابات ا
يـكن لـديه مـا يـقـدمه كـمـا يـقول سـوى "نـحن
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 بوينج - بوينج  تنادى جينفر
Matthew Warchus«قـرر اخملـرج الشـاب والـواعـد «ماثـيـو وارشوس
للعام  Boeing – Boeing «سرحى «بـوينج ـ بوينج استمـرار عرضه ا
Jennifer«اجلديد وقد جنح فى جذب الـنجمة الفاتنـة «جنيفر إليسون
ـشــاركـة فى هـذا الـعـرض لـتــكـون إضـافـة قـويـة له ..   Ellison إلى ا
والــــعـــــرض عن نص كـالســــيــــكى قــــد قـــــام بــــإعــــداده «بــــفــــيــــرلى
ضـيـفــة كروس» Beverley Cross وتقـوم جـنيـفـر بـدور «جلـوريــا» ا
وتـشــاركـهـــــا «تــريـســـى آن أوبــرمـــان» Tracy-Ann Oberman فى
دور «جــريــتــشــن» وأيـــضــــا «إلــيــنـــا روجــر» Elena Roger فى دور
«جبـريال» والعرض يـقدم على مـسرح برودواى الـكوميـدى وهو يدور
هندس الذى يعـيش فى باريس .. متعدد العالقات .. الذى حول ذلك ا
جنح فى اجلمع بـ ثالث مضـيفات وقـد رتب أموره من خالل جدول
زمنى متقن حتى يرتبك الوضع مع تغيير اجلداول اخلاصة بالطيران

وتتوالى األحداث ...
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نيا بعد سرحية بـا سـرحى حمدى طلبـة بدأ اإلعداد لتقـد عرض مسرحى جديـد لفرقة بنى مـزار ا >  اخملرج ا
اضى وحـصل عـلى شـهادة تـقـدير خـاصة جناح عـرضه األخـير "مـنـمنـمـات تاريـخـية" الـذى قـدمته الـفـرقة الـعـام ا

اضى. صرى فى يوليو ا هرجان القومى للمسرح ا وجائزة مالية قدرها خمسة آالف جنيه من جلنة حتكيم ا
فرقة بـنى مزار تواجه مـشكـلة كبـيرة تتـعلق بـعدم وجود دور عـرض مسرحى خـاصة بـها بجـانب عدم توافـر مكان

خاص إلجراء بروفات العروض وهو ما يسعى حمدى طلبة لتجاوزه. 66666
ية الذى لم يفعل شيئاً حتى اآلن: سرح لرئيس األكاد أساتذة معهد ا

عـندمـا ذكرنـا على صـفحـات هذه اجلـريدة أن هـناك
صـــراعــات ومــشــاكل بـــ عــمــيــد مــعـــهــد الــفــنــون
ـسـرحـيـة وب أعـضـاء هـيـئـة الـتدريـس لم يـعجب ا
كالمـنـا سيـادة الـعـميـد احملـترم وثـار وهـاج وماج
عهد بإيحاء من بعض واتهمنا بأننا نثير الفتنة فى ا
ـعـهـد وال ـسـئــولـ الـذيـن يـريـدون تــدمـيـر هــذا ا ا
نـدرى ما مـصلـحتـهم فى تدمـير مـعهـد عريق يـعد -
دعك من الــعــمــيــد - بــأســاتــذته وطالبه وخــريــجــيه

صر ولكل الوطن العربى. مفخرة 
ـعـهد مـسـتـمرة وكـذلك الـصـراعات اخلالفـات فى ا
ذكرتان اللـتان ننشر نصيهما واخملـالفات وهاتان ا
ـعـهـد ـتـرديــة الـتى وصل إلـيــهـا ا تـؤكـدان احلــالـة ا
سـرحية فى عـهد هـذا الرجل ففى الـعالى لـلفنـون ا
عـهد وأعـضاء األولى الـتى رفعـهـا أعضـاء مجـلس ا
ــيـة د. عـصـمت هـيــئـة الـتـدريس إلـى رئـيس األكـاد
عـهـد لم يـسـبق لـها يـحـيى أكـدوا أن جتاوزاتـه فى ا
مـثيل.. أما فى الثانيـة فقد طالبوا بـسحب الثقة منه
ـيـة فى وال نـدرى مــاذا فـعل الــسـيــد رئـيس األكــاد

. ذكرت ا
عـهد ـذكرتـان وقَّع عـليـهـما الـعـديد من أسـاتـذة ا ا
ـاضى وهم: د. مصـطفى بـتاريخ 5 و 8 أغـسطس ا
يوسف د. رضا غالب د. عبد الرحمن الدسوقى
د. نــبــيـل مــنــيـب د. أحــمــد ســـخــســـوخ د. عــبــد
الــرحــمـن عــبـــده د. عــصــام أبـــو الــعـال د. عــبــد
الــلـطــيف الــشــيــتى د. ســامى صالح د. ســمــيـر
أحـمد د. عـصام عـبـد العـزيز د. حـسام عـطا د.
ن الـشـيـوى د. عـبـد الـرحـمن عـرنوس د. عالء أ
قـوقـة د. سـيـد اإلمـام د. رأفت نـاعـوم وآخرون..

: ذكرت وإليكم نص ا
ذكرة األولى ا

وقر / عصمت يحيى السيد األستاذ الدكتور ا
ية الفنون رئيس أكاد
حتية طيبة وبعد

بـرجاء اتـخاذ اإلجـراءات الـقانـونيـة نحـو التـجاوزات
اآلتـيـة الـتى يــقـوم بـهـا األسـتـاذ الــدكـتـور مـصـطـفى
ـسرحية حتى عهد العـالى للفنون ا سـلطان عميـد ا
عـهـد فى الـعـام الدراسى 2007 - يـسـتقـر الـعـمل بـا

:2008

ـسـرحـيـة على عـهـد الـعـالى لـلـفنـون ا * لم يـشـهـد ا

مـدار تــاريــخه الـطــويل بل ولـم تـشــهـد كـل مـعــاهـد
ـيـة ما حـدث هـذا الـعـام من اعتـصـام طـلـبة األكـاد
سرحيـة بسبب سوء مـعاملة ـعهد العـالى للفنـون ا ا
ـعـهـد للـطالب وعـدم حـنـكته فى إدارة أ. د. عـمـيد ا
األزمـة حــ وقـعت لـوال تـدخل بــعض احلـكـمـاء من
ـعهـد وعـلى رأسهم أ. د. أعـضـاء هيـئـة التـدريس بـا
ـــيــة الــذى ســهــر مـع الــطالب حــتى رئــيس األكــاد

الصباح إلى أن حلت األزمة.
ــعـهـد ــسـتــمـر من قــبل أ. د. عـمــيـد ا * الـتــجـاوز ا
لألقـسـام الـعــلـمـيـة وعـدم أخـذ رأيــهم فـيـمـا هـو من
صـلب اخـتـصـاصـهم ويـتـجـلى هـذا  - عـلى سـبـيل

ثال ال احلصر -  فيما يلى: ا
سرحى * تـوزيع جلان التحكيم اخلاصـة بالنشاط ا
اجلـامعى عـلى سـيادته وعـلى السـيدة أ. م. د. نـبيـلة
ــنـصـورة حـسـن وتـكـرار هــذا األمـر مـع جـامــعـة ا
وانـفــرد بـتــعـيــ آخـريـن جلـامــعـتى الــقـاهــرة وعـ

شمس دون الرجوع لألقسام العلمية.
ــوضــوع اخلــاص بــدورة اإلخــراج * عــدم عــرض ا
ـعهـد من يوم 2007/7/21 وحـتى قـامة بـا ـسرحـى ا ا
 2007/8/2 عـلى مـجالس األقـسـام حـتى يتـسـنى لكل

قـسم أن يبدى رأيه من النـاحية العلـمية وترشيح من
يـقــوم بـالـتــدريس بـالـدورة والــسـاعــات الالزمـة لـكل

مادة.
عـهد بأن السيدة * فـوجئ أعضاء هيئـة التدريس با
أ.م.د. نـبيلـة حسن مـشرفة عـلى الدورة دون إصدار
قــرار مــكـــتــوب من الـــســيــد أ.د. الـــعــمـــيــد وإبالغه
ـعـهـد رغم مـا يـترتب لألقـسـام الـعلـمـيـة واإلداريـة با

على ذلك من تبعات مالية وإدارية وعلمية.
ـادى اخلاص بـهذه * عـدم عرض سـيادته لالتـفاق ا
الـدورة بكل تفاصيله عـلى مجالس األقسام ومجلس
ـعـهـد والـذى  بيـنه وبـ الـسـيـد مـحـسن بـهادر ا
ا ـملكـة العربـية السـعودية  رئـيس مركز بـهادر با

طلوبة. يتعارض تماما مع اللوائح والشفافية ا
* انـفراد سيـادته بتوزيع اجلـدول الدراسى اخلاص
ت للعدالة بصلة إذ استأثر بـهذه الدورة توزيعا ال 
لـنفسه والسيدة أ.م.د. نـبيلة حسن بـالنصيب األكبر
من عـدد ساعات التدريس وحرمان كثير من أعضاء

هيئة التدريس من العمل بالدورة.
* اسـتعانة سيـادته بأعضاء هـيئة تدريس من خارج
ـعهد لـلتدريس بالـدورة إضافة إلى تـكليف مدرس ا
مــعـــار بــدولـــة الـــكــويت  حـــرمـــان بــعض
ـعـهد رغم تـوفر أعـضاء هـيـئة الـتـدريس با

التخصص لديهم.
* إقـامة أنشطة مالـية دون أخذ التصاريح
الالزمـة لذلك إذ إنه قد  فتح بـوفيه لبيع
شـروبات تـشرف عـليه أ.م.د. األطـعمـة وا
ا أثار نـبيلة حسن ال يعلم حلساب من 
الـكثير من الـتساؤالت حول التـربح بطريقة
ـكانـة األستـاذ اجلامـعى خاصة ال تـليق 
أن سـيـادتـهـمــا قـد ألـزمـا بـعض الـعـامـلـ
عهد للعمل حلساب البوفيه. وظف با وا
ال العام من خالل استخدام كل * إهـدار ا
من أ.د. الـــعــمـــيـــد وأ.م.د. نـــبـــيـــلــة حـــسن
ـشرف على الدورة لسلـطاتهما فى صرف ا
اخلــامـــات اخلــاصـــة بــعـــروض الــدورة من
ــعـــهـــد بــاإلضـــافـــة إلى صــرف األدوات ا
ـكـتـبـيـة من رزم ورق الـتـصـويـر بـكـمـيـات ا
ـادة الـعـلــمـيـة اخلـاصـة كـبـيــرة لـتـصـويــر ا
بجميع أساتذة الدورة وبعدد جميع طالبها;

ا أدى أيضا إلى عطل آلة التصوير.
* اسـتـخـدام األجـهـزة الـواردة حـديـثـا من
كـاميـرات تصـويـر وخالفه والتى لم يـسبق
عـهد بعـد لتسـجيل أعمال اسـتخدامـها با

ـشـرفـة عـلى الـدورة من أن هـناك الـدورة رغم زعم ا
ميزانية مخصصة لذلك من حساب الدورة..

ـــيـــة * عــــدم االلـــتـــزام بـــقـــرار أ.د. رئـــيس األكـــاد
ــدنى بــعــدم ــشــددة مـن الــدفــاع ا والـــتــعــلــيــمــات ا
ـعهـد إال بعـد اسـتيـفاء الـشروط اسـتخـدام مسـرح ا
اخلـاصة بـالسالمـة ضد أخـطار احلـريق ورش كافة
ــعــهــد الــســتــائــر... إلـخ. حــيث  قــام أ.د. عــمـــيــد ا
ــشـــرفــة عــلى الــدورة بـــتــنــفــيــذ والـــســيــدة أ.م.د. ا
ــشــاريـع اخلــتــامـــيــة بــكل االحــتــفـــاالت وعــروض ا
مـشـتـمالت الـعـرض من ديـكـور وإضـاءة... إلخ عـلى

عهد. خشبة مسرح ا
* قـبول هبـات من مؤسسة مـحسن بهـادر تتمثل فى
ــعـهـد ـراوح دون الـرجــوع إلى مـجـلس ا عـدد مـن ا
ـعــهــد حــسب مــا تــنص عــلـيه إلدخـالــهــا مــخــازن ا

. اللوائح والقوان
ـشــرفـة عــلى الـدورة * جتـاوز أ.م.د. نــبـيــلـة حــسن ا
ــيـة فى تـقـد الـسـادة لـلـتـقـالــيـد اجلـامـعـيـة واألكـاد
ــكـرمـ حــسب درجـاتـهم أعـضــاء هـيـئـة الــتـدريس ا
ـها نسـخة للـسيد الـعلمـية والوظـيفيـة; وذلك عنـد تقد
يـة لتـحـيتـهم عـلى مشـاركـتهم فى أ.د. رئـيس األكـاد
ـــا أدى ذلك إلى الــدورة وأيـــضــا عـــنـــد الــتـــكــر 
مـغادرة كل من أ.د. عبد الرحمن دسوقى رئيس قسم

سرح. الديكور وأ.م.د. عبد الناصر اجلميل من ا
وظف للعمل فى * تـكليف دون أمر كتابى لبـعض ا
جلـان رصــد امــتـحــانـات مــرحــلـتى الــبــكـالــوريـوس
والـدراسـات العـلـيـا  بل وكـتـاباتـهم لـبـعض كـشوف

ـا يـتـعـارض مع قـرارات رئيس الـنـتـائج الـنهـائـيـة; 
ـيــة األسـبق أ.د. فـوزى فـهــمى أحـمـد بـعـدم األكـاد

وظف فى جلان الرصد. عمل ا
* وفـيما يـتعلق بـلجـان الرصد أيـضا فقـد تقدم أ.د.
سـامى صالح بـاسـتـقـالة مـسـبـبـة من عـمـله كـرئيس
جلـان رصد مرحـلة البـكالـوريوس بأقـسامهـا الثالثة
ـعـهـد مـتـضـرراً من بـعض إلى الـسـيـد أ.د. عـمــيـد ا
إجراءات العمل بالكنترول; والغريب فى األمر أنه لم
ـعـهـد بـإجــراء قـانـونى جتـاه هـذه يـقم أ. د. عـمــيـد ا

سببة. االستقالة ا
ذكرة الثانية ا

وقر / عصمت يحيى السيد األستاذ الدكتور ا
ية الفنون رئيس أكاد
حتية طيبة وبعد

ـعـهـد الـعـالى مـقـدمـة لـســيـادتـكم أعـضـاء مـجــلس ا
سرحية. للفنون ا

قـدمة لسـيادتـكم بتاريخ /2007 ـذكرة ا إحلـاقاً إلى ا
8/5 برقم 4087.

نـنـاشــد سـيـادتـكم ســحب الـثـقــة من أ.د. مـصـطـفى
سـرحية حتى عـهد العـالى للفـنون ا سـلطان عـميد ا
عـهد فى الـعام الدراسى يـستقـر ويسـتقـيم العمل بـا
ـذكرة 2007 - 2008 وذلك بـاإلضافـة إلى ما جـاء با

شار إليها. ا
وقرين عهد ا * سوء معاملة بعض أعضاء مجلس ا

أثناء إدارة اجللسات.
ـستـمرة ألعـضاء اجمللـس أثناء * مـقاطـعة سـيادته ا
طـرح آرائـهم وقـبل اســتـكـمـالـهـا بـحـجـة أن سـيـادته

منظم اجللسة.
ـتـمـثـلة * عـدم اتـخـاذ سـيادته لـإلجراءات اإلداريـة ا
ــيـة إلقـامـة طالب فى تـعــلـيـمــات أ.د. رئـيس األكـاد
قـسم التمثيل واإلخراج بوحدة اإلسـكندرية بالقاهرة
ـشـاركـ فى عرض مـسـرحـيـة «كالـيـجـوال» الذى وا
ـيـة الفـنـون والـذى يـعـرض عـلى مـسرح ـثل أكـاد
الـسالم األمر الـذى جعل مـخرج الـعرض يـستـغيث
بـالـسـيـد الـدكـتـور أشـرف زكى رئـيس الـبـيت الـفـنى
لــلـمــســرح وأ.د. مــحـمــد أبــو اخلــيــر رئـيس اإلدارة
ـركزية للبرامج الشبابية باجمللس القومى للشباب ا

بيت الطالب. للبحث عن مكان 
عهد أعضاء مجلس ا

انقذنا من مصطفى سلطان.. جتاوزاته فاقت كل احلدود 
ويستأثر بكل شىء لنفسه هو ورئيسة قسم التمثيل

نطالب بسحب الثقة
منه بعد استمرار
مخالفاته

< سلطان 

ذكرت إن أول مـــــــــا< صورة من ا
نُــقــيّــمه عــنــد
قــبـول عـضـو
جــــديــــد هــــو
مـــــــوهــــــبــــــته
بــــالــــرغم من
أننا كمديرين
ــكـان لـهــذا ا
لم جنــد أبـداً
الطريقة التي
نـــحـــدد بـــهــا

كـــــــــــــــيـف 
الـتوصل إلى
هــذا احلــكم
إال أن
ــوهــبــة هى ا
فى الــنــهــايـة
الــتي تــعــطى
للممثل احلق
فــــــــــــــــــــى أن
يــــــــــصــــــــــبح
عــــضــــواً فى
"اســـــتـــــديــــو

مثل". ا
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نـخـطئ كـثـيـراً لو تـعـامـلـنـا مع الـطفل عـلى أنه
صـــــاحب خـــــيــــال ســـــاذج فال شـك أن هــــذا
االعتقاد اخلاطئ هو أحـد أسباب عدم اجلدية
مع األدب الـذى يـستـهـدف الـطـفل فى مـراحله

اخملتلفة.
ومـوضــوع هــذا الــكــتـاب « الــدرامــا ومــسـرح
الــطـفل» لــلـدكــتـور حــسن مـحــسن يـدور حـول
تفنـيد هذا الفـهم الشائع.. ويتـألف الكتاب من
تــوطـئـة وثـالثـة عـشــر فـصالً  حتـمـل عـنـاوين:
عوامل خلو األدب العـربى القد من الدراما
ـصـرى االحتـكاك ـظاهـر األوليـة لـلمـسرح ا ا
ـسرحى احلـضـارى والفـنى  فـنـية الـتـألـيف ا
ـســرحـيـة بـ الـتـراجـيـديـا ـتـأثـر بـالـغـرب ا ا
والكـوميـديا نشـأة مسـرح الالمعقـول فلـسفة
مــســرح الالمـــعــقــول  االجتــاه الـــفــكــرى فى
واكب للـتغييـر االجتماعى ـسرح ا سرح ا ا
ــــاذج من مـــــســــرح الــــطــــفـل ويــــثــــبـت فــــيه
مـسـرحـيـات: الـذئب والـغـنم حـلم الـطـفـل لـيـلة

العيد عواطف البن ضباب .
لـقـد آثــرت اسـتـعـراض أسـمـاء هـذه الـفـصـول
لـكى يـتضح لـلـقـار أن الـكاتب قـد ابـتـعد عن
الــعــنــوان الــذى وضــعـه لــلــكــتــاب دون ســبب
ـتوقع أن يـدور الكـتاب واضح فقـد كان من ا
كـله أو معـظـمه حول «مـسـرح الطـفل» كـيفـيات
توظـيف الدرامـا فى بنائه وخـصائـصه الفـنية
ـوضوع على أهـميته لم لكنـنا نفـاجأ أن هذا ا
يـتـجــاوز الـتــوطـئــة الـتى قــدمت مـجــمـوعـة من
الـتصـورات النـظريـة حـول أهمـية أدب الـطفل
ثم الـفــصل األخــيــر الـذى يــثــبت فــيه الــكـاتب
ـكـتـوبـة ـسـرحـيـة ا مـجـمـوعـة من الـنـصـوص ا

للطفل دون إشارة ألصحابها!!
ومع ذلك فــإن الـكـتــاب عـلى درجـة كــبـيـرة من
األهـمـيـة فـيـمـا قـدم من مـوضـوعـات; وإن كـان
بعـضهـا قد بحـث كثيـراً ولم تعـد هنـاك فائدة
من طرحه مـرة أخرى مـثل أسبـاب خلو األدب
الــــعـــربـى من الـــدرامــــا ويــــكـــفـى أن نـــراجع
ــنـاقــشــة اجلـادة الــتى قـدمــهـا د. عــز الـدين ا
إسـمــاعــيل فى كــتــابه «قـضــايــا اإلنــسـان فى

عاصر» لهذه القضية. سرحى ا األدب ا
وعـلى كل حـال يـبـدو أن الـكـاتب قـد بـدأ بـهذه
القضية كتمهيد عام لكى يتابع بعد ذلك نشأة
ـسـرح الـعــربى فى الـعـصـر احلـديث وتـطـور ا
ــســرح من خالل االحــتــكــاك بــالــغــرب  د. محمد السيد إسماعيلهــذا ا

سرحـية التـابعة لـفرع ثقـافة اجليزة ـسرحى "لعـنة الفـراعنة" الـذى قدمته فـرقة البدرشـ ا > فريق عـمل العرض ا
الـية حتى اآلن من قـبل إقليم الـقاهرة الـكبرى وشـمال الصـعيد اضى لم يـتقـاض أفراده مسـتحقـاتهم ا فى يولـيو ا
الثـقافى الـذى ترأسه اخملـرجة إجالل هـاشم العـامـلون بـاإلقلـيم قرروا جتـميـد عقـود مخـرج العـمل وكاتب أشـعاره

يزانية العرض. خالفات مالية مرتبطة  مثالت حل االنتهاء من حتقيقات تتعلق  لحن وعدد من ا وا
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كيفيات توظيف الدراما للمسرح

واالطالع عـلى ما جـاءت به احلمـلـة الفـرنسـية
صرى على يد ـسرح ا على مصر; وتأصيل ا
أحــمـــد شــوقى وتـــوفــيق احلـــكــيم فــيـــمــا بــ
احلرب األولى والـثانيـة ثم يعرض فى فصل
سرحية ب الـتراجيديا والكـوميديا» لنشأة «ا
الـتراجـيـديا احلـديثـة وخـروجهـا عـلى القـواعد
ـذهب األرسـطـيـة عـلى يـد « إبسـن» وازدهار ا
الطبيعى على دراما الـقرن التاسع عشر هذا
ا ذهب الـذى قدم حيـاة اإلنسـان الواقعـية  ا

فيها من بيئة ومؤثرات.
ــسـرح إلى الــكــومـيــديـا ثم يـعــرض لــتـحــول ا
نـتـيجـة ارتـباطه بـالـواقعـيـة ومعـاجلـته لقـضـايا

وعـادات األشخـاص الـتى قد تـتـفق مع تقـالـيد
اجملـتمع أو قـد تتـعارض  مـعـها; وقـد استـفاد
تغيرات حتى رأينا صرى من هذه ا سرح ا ا
مــــا يـــســــمى بــــالــــكــــومـــيــــديــــا الــــســـوداء أو
«الـتـراجيـكـومـيدى» كـمـا فى «عـيلـة الـدوغرى»
لـنــعـمـان عـاشـور; والـبــعـد عن الـبـطل الـواحـد
ـــوقف» كـــمــا فى وانـــتــقـــال الــبـــطــولـــة إلى «ا
«الــلـحــظـة احلــرجـة»  و«جـمــهـوريــة فـرحـات »

ليوسف إدريس.
ثم عاجلت الفصول التالية مظاهر الثورة على
ـظاهر: االنتقال سرحية ومن هذه ا التقاليـد ا
من الـشـعــر إلى الـنــثـر  وعـدم الــتـقـيــد بـعـدد

ـكـان واختـيار الـفصـول أو بوحـدة الـزمان وا
ـســرحـيـة وأبـطـالــهـا من جـمـيع شــخـصـيـات ا
ـواقف اجلـلــيـلـة أو الــطـبـقــات والـعـدول عـن ا

واقف اخليالية. ا
ثم جاء مسرح «الال مـعقول» على يـد « ألفريد
جـارى» كـثـورة أخـرى عـلى الـدرامـا الـواقـعـيـة
والـطبـيعـية; واسـتمـر مـسرح «الـعبث» عـلى يد
«أرتو ويوج يـونسكو» اللـذين يشتركان فى
إنـكـار مـا وصـلت إلـيه احلـضـارة الـغـربيـة من
فــصــام عن احلـــيــاة ومــا أدت إلــيـه من عــزلــة
سرح مذاهب اإلنسان . وقد نتـجت عن هذا ا
سـتقـبلـية والـوجوديـة  وإن كنت ال الداديـة وا
ـنـاقـشـات الـطـويـلـة الـتى أرى ضـرورة لـهـذه ا
ذاهب وفلسفاتها وكان ؤلف لهذه ا ساقها ا
سرح; حتى يخلص يكفى بيان جتلياتها فى ا

ألهداف كتابه.
وفى فـصل حتت عـنوان «االجتـاه الـفـكرى فى
ــــســـرح» يــــرى أنه عــــلى الــــرغم من تــــعـــدد ا
ـسرحـية فـإن الدرامـا البد أن تـلتزم ذاهب ا ا
ـوضوع  ورسم بـثالثـة عنـاصـر هى: وحـدة ا
الشخصـيات بدقة وعـمق  ثم الصراع القوى
الواضح ويستـعرض طبيعـة الصراع وتطوره
ـــســـرحـــيــات ـــســـرح الـــيـــونــانـى ثم ا مـــنـــذ ا
سرح الكالسـيكيـة والرومانـسية والـواقعيـة وا
سرح الـذهنى أو مسرح األفكار لحمى ثم ا ا

عند برنارد شو.
 وفى الفـصل التالى يـتوقف عـند الواقـعية فى
ـــصـــرى الــــتى واكـــبت الــــتـــغـــيـــر ــــســـرح ا ا
االجتماعى عند كل من نعمان عاشور وتوفيق
احلكـيم  ويسـتعرض  بـاستـفاضـة خصائص
ــسـرح الـشــعـرى عـنـد ـلــحـمى ثم ا ــسـرح ا ا
ـسـرح إلــيـوت تـمــهـيـداً لـلــحـديث عن جتــربـة ا
الـشعـرى فى مصـر عـند شـوقى وعـزيز أبـاظة

وصالح عبد الصبور.
عرفة الكتاب مفـيد فعالً ويخرج مـنه القار 
سرحية وتطورها لكنه من ذاهب ا حقيقية با
وضـوع الـذى حدده نـاحيـة يـبـعد كـثـيـراً عن ا
الــعـنـوان  كــمـا أنه من نــاحـيـة أخــرى يـعـطى
ـوضـوعـات مهـمـة تـسـتحق صـورة بـانـوراميـة 
ـا جـعـله هـذا كل مـنـهـا دراسـة مـسـتـقـلـة ور
مـــفـــيــداً لـــلـــقــار الـــعـــام أكــثـــر من الـــقــار

تخصص فى نقد الدراما وتاريخها. ا

 < الكتاب : «الدراما ومسرح الطفل» 
< تأليف : د. حسن محسن 
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دعوة مـفتـوحة وجـهها الـفنـان د. أحمـد نوار "رئيس
الـهـيــئـة الـعــامـة لـقـصــور الـثـقــافـة" خملـرجى نـوادى
ـواقع الــثـقــافـيــة بـاحملــافـظــات لـلــتـقـدم ــسـرح بــا ا
ـشروعـات إلنـتاج عـروض مـسـرحيـة داخل سـياق
ـيـزانـيـات احملـدودة جتـربـة الـنـوادى دون الـتـقـيـد بـا
الــتـي يــتم تــخــصــيــصـــهــا عــادة إلنــتــاج مــثل هــذه
ــانـعــة الـهـيــئـة فى الــعـروض وأكـد د. نــوار عـدم 
إنتـاج عمل مسرحى ضخم بـشرط اتصافه باجلدية

واالبتعاد عن األفكار التقليدية.
 هذه الـدعوة وجههـا نوار خالل لقائه ومـجموعة من
سرح من الفائزين بجوائز العـامل بحركة نوادى ا
ــســـرحى اخملـــتــلـــفــة فى عن عـــنــاصـــر الــعـــرض ا
سـرح بداية من عام هـرجانات اخلـتامية لـنوادى ا ا
 2003وحـتي اآلن بجانب مخـرجى العروض التى

 تصعيدها للمشاركة فى مهرجان هذا العام.
اتسم الـلقاء باحلمـيمية الشـديدة وشارك فيه د. عبد
ـــركــزيــة الــوهـــاب عــبـــد احملــسن "رئـــيس اإلدارة ا
للـشئون الفنية بالهيـئة" ود. محمود نسيم "مدير عام
ــهـتــمــ والـعــامــلـ بــحــركـة ـســرح" وعــدد من ا ا
سـرح اإلقليـمى منهم عـبد النـاصر حنـفى حمدى ا

ن اخلشاب وآخرون. طلبة جمال ياقوت د. أ
ومن خالل حلـقـة نقـاشـيـة مفـتـوحة شـهـدتهـا قـاعة
دني باجلزيرة تبادل ركز التعليم ا االجتـماعات 
ـسـرح اآلراء مع د. أحـمـد نـوار أعـضـاء نـوادى ا
فـى محـاولـة لـلوصـول لـصـياغـة مـشـتركـة تـتـضمن
أحالمـهم وطموحاتهم نحو تطوير وحتديث أسلوب

سرح باألقاليم. عمل نوادى ا
وكـانت اإلدارة العـامة لـلمـسـرح قد وضـعت عددًا من
ـسـرح احملـاور بـهـدف تـطـويـر آلـيـة الـعـمل بـنـوادى ا
أهمـها إنشاء نوادى مسـرح مركزية باألقالـيم الثقافية
اخلمـسة بـجانب نـاٍد مركزى بـقاعـة منف مع ضرورة
ـسرحى والـتـدريب والورش إنشـاء مـركز لـلـتجـريب ا
سـرحية تطوير آليـات اإلنتاج والعضوية مع وضع ا
لوائح مـنظمـة لعضـوية النـوادى وضرورة تفـعيل عمل
هــذه الــنــوادى طــوال الــعـام دون انــقــطــاع مع وضع
برنـامج عمل سنوى لها يتضمن خطة إنتاج العروض

وعددًا من احملاضرات واللقاءات بشكل أسبوعى..
وفى الـسـيـاق نـفـسه أكـد د. أحـمـد نـوار  ضـرورة
ـسرح طـرح تـصـور جـديـد لـفـلـسـفـة عـمل نـوادى ا
التى أثـبتـت جناحـها طـوال سبـعة عـشر عـاما مـنذ
بـدء عــمـلـهـا ألول مــرة بـشـكل مــنـتـظم عـام 1990
وجناحـهـا فى تقـد عروض مـسـرحيـة تمـكنت من
ـسرح الدولية نـافسة هذا العـام فى مهرجانات ا ا
بــعـــد حـــصـــول عـــرض "كالم فـى ســـرى" لـــنــادى
األنـفـوشى عـلـي جـائـزة أحـسن عــمل جـمـاعي من
مهـرجـان القـاهـرة الدولى لـلـمسـرح التـجـريبى فى

سرح" إلى "برنامج عمل" للمستقبل د. نوار يحوّل أحالم "شباب نوادى ا
سرحى وأسلوب جديد للدعاية والتوثيق والتسويق ركزية ومركز للتجريب ا مجموعة من النوادى ا

هرجانات عروض النوادى تعرف طريقها إلى ا
الدولية وحتريك العروض فى محافظات مصر

دورته األخـيرة لذلك حـرصت الهيـئة على ضرورة
وضـع خـطـة عامـة لـتـقـد عـروض مـسـرحـيـة عـلى
ـسـرح وزيادة مـسـتـوى متـمـيـز مـن خالل نـوادى ا
عـدد لـيـالى عـرض هـذه األعـمـال من خالل اإلدارة
الـعـامـة لـلمـسـرح والـعـمل عـلى مـتابـعـة تـنـفـيذ ذلك
باألقـاليم مع إعادة تـنظيم العالقـة فيما ب اإلدارة
ــسـرح وتــذلـيل الــعـقـبــات الـتى وأعـضــاء نـوادى ا
تـواجــهـهم أثـنـاء مـراحل إنـتـاج الـعـروض وخـاصـة
فــيـمــا يـرتــبط بـتــوفـيــر أمـاكن مــجـهــزة لـلــبـروفـات
والــعـروض وإلــغـاء ظــاهـرة تــقـد عــروض نـوادى
ائة عرض سنوياً ليوم واحد سرح التى تتعدى ا ا

فقط..
ــيــزانــيــة وأوصى د. نــوار بــوضع تـــصــور جــديــد 
الـدعــايـة اخلـاصـة بــعـروض الـنـوادى والــعـمل عـلى
تسـويقـها بـشكل مـناسب مع حتـريكـها بـاحملافـظات
لتـوسـيع رقعـة مـشاهـدتـها وخـاصـة بعـد تـوافر دور

عروض مـسرحى على مستوى متـميز ومتطور بعدد
مـن قـصــور وبــيــوت الــثــقـافــة وهــو مــا يــتــيح لــهـذه
الـــعــروض تــقـــد أكــبــر عـــدد من لــيـــالى الــعــرض

جلمهور مختلف ومتغير.
د. نـوار أعــلـن ســعى الــهــيــئــة لــتـرشــيـح الــعـروض
هرجانات العربية تميزة للمشاركة فى ا سـرحية ا ا
يـة من خالل الـتنـسيق مـع العالقـات الثـقافـية والعـا
واخلـارجــيــة بــوزارة الـثــقــافــة وهى خــطـوة مــهــمـة
تـأخرت كـثـيرًا - حـسب كالم د. نـوار - حـيث ظلت
ـهرجـانـات قـاصـرة على مشـاركـة الـهيـئـة فى هـذه ا

فرق الفنون الشعبية فقط.
وقـد كلف د. أحمد نوار كال من د. عبد الوهاب عبد
احملـسن ود. مـحـمـود نـسـيم بـوضع دراسـة عـاجـلـة
سرحـية التى تقدمها فرق لتـحويل جميع العروض ا
الهـيئة إلى اسطوانـات مدمجة وإنشاء مـكتبة خاصة
ـهـتـمـ من االطالع عـلى ـسـرح وا لـتــمـكـ هـواة ا

هذه الـعـروض ومشـاهـدتهـا مع احلـفاظ عـلى تـوثيق
ـسـرحى الـذى تـقـدمه فـرق الـهـيـئـة بشـكل اإلنـتـاج ا

سنوى.
ـسـرح ـقــتـرحـات الـتى عـرضـهـا أعـضـاء نـوادى ا ا
خالل الـلقاء القت قبوال كبيرًا من قبل د. أحمد نوار
وطالب بـضرورة تفعيـلها أهمـها عمل خطة مـتكاملة
الـى لتـنـفـيـذها لـلـتـدريب والـتثـقـيف وتـوفـيـر الـدعم ا
سرحية الئم مع إعادة إنتاج العروض ا بالـشكل ا
سـرح فى السـنوات تـمـيزة الـتى قدمـتهـا نـوادى ا ا
اخلــمس األخــيــرة وطـالب الــبــعض بــضـرورة فض
سرح سـتمر فـيما بـ أعضاء نـوادى ا االشتـباك ا
ــواقع الـثــقــافـيــة مع ضـرورة بـاألقــالــيم ومـوظــفى ا
ـطــلـقـة فى اخــتـيـاراتــهم لألعـمـال امـتـالك احلـريـة ا
ـــســرحــيـــة الــتـي يــقــدمـــونــهـــا من خالل عــروض ا

النوادى.
د. أحمـد نـوار اختـتم الـلـقاء مـؤكـدًا عـلى حقـيـقة أن
ــســرح مــسـئــولــيــة الــشــبـاب تــفــعــيل دور نــوادى ا

شارك فى هذه احلركة. ا
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ـــنــصــور" دورته الرابعة تبدأ اليوم  وإخــراج "مـــنــصــور حـــســ ا
ـقتـرح للـعـرض هو مـنتـزه مرح كـان ا وا

الند الصباحية.
واعـترافاً بـدورهم يتم تـكر تـسعة من رواد
: "فقيد ـسرح الكويتى من الـراحل ورموز ا
سـرح الكويتى اخملـرج الكبير "عـبد العزيز ا
ــنـصــور" واسم الـفــنــان الـراحل الــكـبــيـر ا
"خـالـد الـنــفـيـسى" والـراحل الـفـنـان الـكـبـيـر
"كــنــعــان حــمــد" كــمــا يــتم تــكــر عــدد من
ــبـدعــ الـذين ال يـزالــون يـنــيـرون اإلبـداع ا
بدع ـتميـزة.. الفنـان ا سـرحى بأعـمالهم ا ا
"أحـمــد الـصــالح" والــنـاقــد الـكــبـيــر: "خـالـد
الريـس" والفـنـان الـكـبـيـر: "جـاسم الـنـبـهان"
والفـنـان الـكبـيـر: "جـمال الـردهـان" والـكاتب
ـتـمــيـز: "بـدر مـحـارب" والـفــنـانـة الـكـبـيـرة: ا

"عواطف البدر".
وتــتـكــون جلــنـة الــتــحـكــيم هــذه الـدورة من:
ـنصور" رئـيساً و اخملرج الـكبـير "منـصور ا
"جـاسم الـصـفـار" مـقـرراً وعضـويـة كل من
سـارح األهلـية "د. "كامـلـة العـياد" مـديـرة ا
نبـيل الفيلكـاوى" األستاذ بالكـلية األساسية
ــعـهــد الــعـالى د. "إلــهـام الــشالل" وكــيـلــة ا
سـرحيـة "حياة سـرحيـة الفـنانـة ا للـفنـون ا
" و "محمـد باقر الفـهد" والـفنان" خـالد أمـ

ال عبد الله".
أكـد الــفـنـان عـبــد الـله عـبــد الـرسـول رئـيس
ــهــرجــان أن اجلـــمــيع يــبـــذلــون قــصــارى ا
ــهـرجــان فى دورته جــهــدهم إلجنــاح هــذا ا
الرابـعة ويـعملـون على حتـقيق الشـعار الذى

أقيم من أجله.

مهرجان مسرحى كويتى يذهب إلى اجلمهور 
ـــســرحــيــة وتــقــوم فـــرقــة مــســرح مــراكــز ا
الشـبـاب بعـرض مسـرحيـة "لـعبـة الدبـابيس"
تـألـيف "سـعـد الـله ونـوس" إخـراج "إبـراهـيم
ـعـهــد الـعـالى بـوطــيـبـان" ومــكـان الـعــرض ا

سرحية. للفنون ا
سـرح الكـويتى فـتقـدم عرض أمـا فرقـة ا
"وسمـية تخرج من الـبحر" تألـيف الكاتبة
"لـيلى العثمان" وإخـراج "نصار النصار"
ــسـرح الــكـويــتى. أمـا ويــتم عـرضــهـا بــا
فـرقة مـسرح دور الـرعـاية فـتـقدم عـرضاً
بـعنـوان "الـبـاحـثـ عن" تـألـيف "حـمودى
احملـبـوب" وإخـراج "يـحــيى عـبـد الـرضـا"
ــقــتــرح لــلــعــرض مــجــمع دور ــكــان ا وا
الرعـايـا/ الـصلـيـبخـات كـمـا تقـوم فـرقة
اجلـــيل الـــواعى بـــتـــقـــد عـــرض "ســوق
ـــســلم" اجلــمـــعــة" تـــألـــيف "د. حــســـ ا
ــكــان " أمـــا ا وإخــراج "مـــحــمــد حـــســ
قـتـرح للـعرض فـهو حـديـقة جـمال عـبد ا
الــنــاص وفــرقــة مــســـرح عــبــد الــعــزيــز
احلــداد تـقــدم عـرضــهـا بـعــنـوان "مــقـهى
الـدراويش" تألـيف وإخـراج "عـبد الـعـزيز
ـقـتـرح لـعـرضه سـطح ـكـان ا احلـداد" وا
بـــاخــرة وتـــعــرض فـــرقـــة الــرواد األوائل
مـســرحـيـة "لـعــبـة من بـ الــلـعب" تـألـيف

ـتـكـررة الـنـمـطـيـة والـبـنـاءات عن األشــكـال ا
سرحية السائدة. ا

ـا ـسـرح  كـمــا أوصت الـلـجـنـة بــتـوظـيف ا
يـتالءم وأحـداث الـوقت احلــالى الـذى يـحـيـا
الــشـبـاب فى مــعـتـركه والــدعـوة إلى إيـجـاد
حـدث مـسـرحى اجـتـمـاعى وحـدث جمـاعى
فى مـحاولة جادة للـمزاوجة بإخالص شديد
ب تلك القاعدة العريضة من اجلمهور وب
ـسرح بكل وشائجه إليـجاد تلك احلالة من ا
ـتبـادل ولـعل حـاالت الـتجـانـس والـتعـايـش ا
ــسـابـقـة الـرســمـيـة الـتى أهم مــا تـشـتـرطه ا
يـتبارى فـى احلصـول على جـوائزها الـثالثة
ــســـرحــيــة عـــشــرة هـــو أن تــقـــوم الــفـــرق ا
كان البديل" تـنافسة فيمـا بينها بتـقد "ا ا
الئم لـعرض عمـلها لـيس ذلك فحسب بل وا
ــسـرحى وتـتـسـابق ســبع فـرق مـسـرحـيـة ا
ـسـرح عــلى تـلك اجلــوائـز بـعــد انـسـحــاب ا
الـشعبى الـذى كان سيـشارك بعـرض "عيال
ؤلـفه "فاطمى الـعطار" ومـخرجه "بدر قريـة" 
نــاصـر مــحـمــد" والـذى كــان مـقــرراً أن يـتم
ـسـرح الشـعبى وتـقدم عـرضه فى حديـقة ا
فــرقــة مـــســرح الـــشــبــاب عـــرض "حــراســة
ـوسى" وإخـراج مـشـددة" تــألـيف "مـشــعل ا
عـهد الـعالى للـفنون "بدر الـبلـوشى" وذلك با

تنـطلق اليوم فى العـاصمة الكويتـية فعاليات
ــهـــرجـــان أيــام مـــســرح الـــدورة الـــرابــعـــة 
الـشبـاب وتـستـمـر حتى  30 أكـتـوبـر احلالى

. على مسرح عبد العزيز حس
تــــنـــدرج الــــدورة حتت شــــعـــار "الــــفـــضـــاء
ـسـرحى الـبـديل" وهى تـظـاهـرة مـسـرحـية ا
تـــتــبـــنى الـــدعــوة لـالبــتـــعــاد عن الـــعــروض
سـرحيـة الـتقـليـدية لـتـعود من خاللـها إلى ا
تـجدد فى محاولة خللق سرحى ا الـشكل ا
صـيغ وأشـكال مـسـرحـيـة جـديدة من خالل

إيـــــــجـــــــاد فـــــــضــــــاءات
مـسرحية متـعددة تعتمد
عـــلى الـــنـــهج الـــعـــلـــمى
الـصـحــيح والـدعـوة إلى
أسلوب مسرحى متطور
والـــــذى يـــــشـــــهــــد اآلن
تــفـــاعالت خـالقــة عـــلى
ـــســرحـــيــة الـــســاحـــة ا
عاصرة وذلك الكويتية ا
بـهـدف إيـجـاد حـالـة من
ـــــــســــــرحى احلــــــراك ا
ــــتــــجــــدد وفى نــــفس ا
الــــــوقت يــــــصــــــبـح ذلك
ــــســــرحى الــــفــــضـــاء ا
الـبــديل هـو تــلك احلـالـة

اجلديدة من حاالت التطوير والدعوة اجلادة
ــســرحى نـــحــو الــتـــغــيــيـــر فى األســلـــوب ا
وتـوظـيف فــضـاءاته عـبــر هـاالت جـديـدة من
االنفـتاح على الـعوالم احمليطـة لذا كان قرار
ـنظـمة لـلمـهـرجان أن تـكون أعـمال اللـجنـة ا
هــذه الـــدورة والـــتى حتـــمل هـــذا الــشـــعــار

<  صفاء البيلى
الكويت

د. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيم

صائـبة فى اختيارها له على اعتبار أنه أحد
ـنـطـلـقـات احلـديثـة نـحـو آفـاق الـتـغـيـير فى ا
تـخصـصة سـرحيـة ا هـرجانـات ا أسلـوب ا
والــــدعــــوة إلى الــــنـــزول
لـلـجــمـهــور فى مــحـاولـة
صـادقـة خلــلق حـالـة من
حـــــــاالت االلـــــــتـــــــفــــــاف
اجلـــمــاعـى احلــقـــيــقى
الـــوثـــيـق والـــعـــمل عـــلى
ـسرح دمـجه بـقـضـايـا ا
ـتـعـددة بـعد وأسـالـيـبه ا
أن كـــان بــعـــيــداً عـــنــهــا
ــا أوقـعه لــوقت طــويل 
فى شـــــراك الـــــتـــــكــــرار

والعادة.
ولــــعـل هــــذا األســــلــــوب
ـــــــســــــــرحـى أكـــــــثـــــــر ا
األســـــالـــــيب دعـــــوة إلى
ـثـارة وحـيـواته مالمـسـة الـواقع بـقـضـايـاه ا
تـدفـقة ومـشـكالته الـكامـنة والـظـاهرة ومن ا
هنـا تـتجـسـد الـقدرة فى اخـتـيار الـنـصوص
التـى تتالءم مـع القـاعـدة الـعـامة والـعـريـضة
مـن اجلـمــهــور كـذلـك الـدعــوة إلى أن تــكـون
قـدمة مـتحـررة وبعـيدة كل الـبعد العـروض ا

د. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيمد. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيمد. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيمد. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيمد. أحمد نوار ود. عبد الوهاب عبد احملسن ود. محمود نسيم

حينما نتعامل مع الطفل دون جدية:

كيفيات توظيف الدراما للمسرح
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>  الـكاتب الـصحـفى محـمد الـروبى انـتهى من وضع الـتصـور النـهائي لـشكل الـنشـرة التى سـتصـدر يومـياً
قرر عقده نهاية الشهر صرى فى األقاليم وا سرح ا تابعـة فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر العلمى لقـضايا ا
ؤتمر من قـبل أمانته العامة كمـا يستعد أيضاً نيا الروبى  تكـليفه برئاسة حتريـر نشرة ا ديـنة ا احلالى 

سرح فى دورته القادمة. هرجان نوادى ا لتولى رئاسة حترير النشرة اليومية 

بعد تبنيه لـ «الهيئة العربية للمسرح»
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يــبــدأ الــكــتــاب بــسـيــرة ذاتــيــة يــتم فــيــهــا الــتـعــريف
نـسى الـذى قال بـشـخصـيـة عبـاس حـافظ ..األديب ا
ـوتـون فـطـيـسـاً  فـقـلـة قـبل وفـاته 1959 «إن األدبـاء 
منهم هى الـتى تستأثر باهتمام الباحث بعد رحيلهم
ـا إلى يوم أمـا الكـثـرة الكـاثـرة فيـغلـفـها الـنـسيـان ر

الدين».
وتـعـتـبـر الـكـتـابـة عن عـبـاس حـافظ أو إنـتـاجه األدبى
قـلـيلـة بل نـادرة; فكل مـا هـو متـوافر عـنه قـبل صدور
هـذا الــكـتـاب عـدة أسـطـر قـلـيــلـة كـتـبت عن إحـصـاء
لـبعض أعـماله عام 1949 فـقد ورد فى مجـلة «االثن
والــدنــيــا» عــدد 803 بــتــاريخ 49/10/31 بــيــان بــبــعض
تـميزة عن الـلغة كتابـاته األدبية والـعلمـية وترجـماته ا
اإلجنــلــيــزيــة  ومــا كــتـــبه خــيــر الــدين الــزركــلى فى
مـوسـوعـته «األعالم » كـما سـبق لـلـدكـتـور سـيـد على
إسـمـاعـيل نـفسه كـتـابـة هـامش عن عـبـاس حافظ فى
ـصـرى - اجلـزء األول - ـسـرح ا كـتـابه « مــسـيـرة ا

سرح الغنائى - 2003». فرق ا
وقــد أشـار الــكـاتب نــبــيل فـرج إلى هــذا الـكــتـاب فى
كتـابه «طه حـس ومـعاصـروه - دار الهالل - كـتاب

الهالل - العدد  521 مايو 1994.
ــنــهج « وقــد اســتــخــدم د. ســـيــد عــلى إســمــاعــيل ا
الـتـاريـخى بـأدواته مــعـتـمـداً عـلى الـوثـائق واألحـداث
ــعـــاصــرين والـــســجالت الــتـــاريــخــيـــة وشــهـــادات ا
الرسـمية فضال عن اإلجناز الـفكرى واألدبى لعباس

حافظ ذاته.
ولـد عبـاس حافظ عـلى حـافظ  يوم 24 ديـسمـبر 1893
ـوســكى وحــصل عــلى ـرخـم بــا بــشــارع اخلــلـيـج ا
االبـتـدائـيـة عـام 1908م  وعـلى الـثـانـويـة عـام 1913م
وبـعــد ثالثـة أعــوام الـتـحـق بـوظـيــفـة ســكـرتــيـر مـالى
ـدة شـهـرين عـلى سـبـيل الـتـجـربـة بـوزارة احلـربـيـة 
فـأثـبت جدارة كـبـيـرة فى أعمـال الـتـرجمـة فـاسـتحق
ـتمـيز ـسـتواه ا الـتثـبـيت فى وظيـفتـه وأشاد رئـيسه 
فى الـتـرجـمـة بـاإلضـافـة إلـى مـا تـمـيـز به من دمـاثـة

األخالق وإطاعة األوامر.
ورصــدت الـــدراســة أن عــبــاس حـــافظ قــد أجنــز فى
الـــفـــتــــرة مـــا بـــ عـــامى 1917 و1922 الــــعـــديــــد من
التـرجمات اخلـاصة باجملـال العـسكرى والـتى نسبت

فى أغلبها إلى غيره.
وبـعد صـراع كبـيـر مع متـطلـبات احلـياة واحـتيـاجات
األسرة وقـلة الـراتب طـلب عبـاس حـافظ االنتـقال إلى
وظف من هناك و له ما السودان مبادلة مع أحد ا

أراد.
ولــكن ظــروف عـبــاس حـافظ لـم تـتــحـسن بل تــعـرض
ـظـلـمة إلى لـعقـاب إدارى لـتـغـيـبه عن عـملـه فتـقـدم 
وزيـر احلربـية مـحمـد رفقى بـاشا ذكـر فيـها مـا سبق
أن ترجـمه ونشـر بـاسم الغـير وأن لـديه من األسرار

ما يريد اإلفضاء بها إليه شخصياً.
ويسـتشف من هذا أن أسباب تغيب عباس حافظ عن
الــعــمل أســبــاب خــطــيــرة وتــمس شــخــصــيــات لــهــا
اعتبـارها فى الـوزارة!! ولوال خـطورتـها وأهمـيتـها ما
ـطالبـة مقـابلـة الوزير شـخصـياَ! وكانت كـان يتـجرأ 
الـتـقــاريـر الـسـريـة الـسـنـويـة دائـمـة اإلشـادة بـقـدرات
ـقدرة الـفائـقة عـلى أداء ما عـباس حـافظ الـوظيفـية وا
يكـلف به من أعمال; وعلى الرغم من ذلك حرم عباس
ـدة ثالثـة عـشـر عـامـاً.. حـافظ من الـتـرقى الـوظـيـفى 

ـسـئـولون وعـنـدما طـلب نـقـله إلى مـكـان آخر حتـفظ ا
فى الــوزارة عـــلى نــقــلـه وأصــروا أيــضـــا عــلى عــدم

ترقيته.
ولـكن فى عـام 1930 حـصل عـلـى تـرقـيــة اسـتـثــنـائـيـة
منحـها له مـصطفى الـنحاس بـاشا وإبان فـترة حكم
وزارة إســـمــاعـــيل صـــدقى صـــدر قــرار نـــقل له إلى

أسـوان دون مراعاة لظروفه أو  ظروف أسرته بل 
فصله فيما بعد.

ولم يـعـد لوظـيـفـته إال بقـرار آخـر من الوزارة الـوفـدية
ــعــانـاة عــبــاس حـافظ يــقـضى بــعــودته إلى عــمـله و
الـكــبـيـرة من الــتـعـنت مــعه بـســبب آرائه الـســيـاسـيـة
ومـعـتـقداته الـفـكـريـة قرر عـبـاس حـافظ عام  1950 أن
ـعاش دون انـتظـار للـموعد يـحيـل نفسـه بنـفسه إلى ا

قرر ديسمبر 1953. الرسمى ا
ـؤلف حــيـاة عـبـاس حـافظ األدبـيـة من ويـسـتـعـرض ا
ـقـاالت الـصـحـفـيـة ; وإن كـان تــألـيف ونـقـد وكـتـابـة ا

تميزه األظهر فى الترجمة.
ويتـمثل اإلنتاج األدبى فى تأليف وترجمة عشرة كتب
وثـمــانى عــشـرة مــسـرحــيـة بــاإلضــافـة إلى مــقـاالته

ومتابعاته النقدية.
ومن أشهر مؤلفاته فى السياسة واالجتماع :
ـطـبـعـة الـتـوفـيـقـيـة بـشـارع درب - نـهـضـة مـصــر  ا

اجلماميز 1922.
صرية الكـبرى سعد زغلول باشا  - بطل النـهضة ا

نشره عبد العال أحمد حمدان الكتبى عام 1936م.
- مـصـطفى الـنـحـاس أو الـزعـامة والـزعـيم  مـطـبـعة

مصر 1937م.
كتبة التجارية الكبرى. - الشيوعية فى اإلسالم ا

- علم الـنفس االجـتمـاعى: بحث فى نـشأة االجـتماع
كتبة التجارية الكبرى 1948. وتطوره  ا

ترجمة : ومن الكتب ا
ـلك سـلــيـمــان  لـلـســيـد ريـدرهــجـارد عـام - كـنــوز ا

.1911

- ألـوان من احلب  سـلـسـلـة كــتب لـلـجـمـيع مـطـابع
صرى 1950. جريدة ا

- رواية الشهداء كتابات مسامرات الشعب  مطبعة
الشعب.

- قصـة أسطـورة احليـوانات الـثائـرة جلورج أوريل 
عارف 1951. دار ا

عـبود الـذى هوى : دراسات فى الـشيـوعية دار -  ا
النيل للطباعة 1951.

- العبـرة باخلواتيم لشكسبير مسرحيات شكسبير
اجملـلد الـثالـث عشـر اإلدارة الثـقافـية بـجامـعة الدول

عارف 1983. العربية دار ا
نشورة: ترجمة غير ا سرحيات ا أما ا

- شاترتون أو شقاء الشاعر أللفريد دوڤينى 1916.
وسوس 1916. - الزوج ا
- تيمون لشكسبير 1921.

وليير. - زواج باحليلة 
- االستعمار.

قدمة فى هذا الكتاب. سرحيات ا وهى ا
ويـرصــد ســيـد عــلى إســمـاعــيل أســمـاء الــعــديـد من
ؤلـفة الـتى تعـتبـر مجـهولة ـترجـمة أو ا ـسرحـيات ا ا
ولم تنـشر وال يـوجد لهـا نصـوص حتت يد أى باحث

أو مؤرخ.
أمــا فى اجملــال الــصـحــفى فــكــان عــبـاس حــافظ من
أعالمه وكانت مـقـاالته تنـشـر فى الصـفـحات األولى
حتت اسم الــكــاتب  الــكــبـيــر عــبــاس حــافظ  وتــنـوع
ــقــاالت والـقــصص نـشــاطه الــصــحــفى بــ نــشــر ا
ـقــاالت األدبـيـة ــتـرجــمـة فى اجملالت وبــ نـشــر ا ا

والسياسية فى الصحف.
ومــا يـخـص نـشــاط عـبــاس حــافظ فـقــد عــدَّد احملـقق
ؤلفة سواء التى ترجمة وا مسرحـيات عباس حافظ ا

سرح  أو التى لم تعرض. عرضت على خشبة ا
ولم يتـوقف نشاط عبـاس حافظ على ذلك فحسب بل
ـســرحـيـة ــسـرحى قــبل الـتـرجــمـة ا مـارس الــنـقـد ا
وأولى مـحاوالته النقـدية بدأت فى مارس 1916 عـندما
ـنـبر ـقـاالت الـنـقـديـة بـجـريـدة ا نـشـر مـجـمـوعـة من ا
ـــســـرح حتـت عـــنـــوان « الـــروح الـــعـــامـــة فى آداب ا
ظهر قاالت ظهر عباس حافظ  صـرى» فى هذه ا ا
ـظـهر ـبـتد بل وظـهـر  ـتـمـرس ال النـاقـد ا الـناقـد ا
ــســرح ونــصــوصــهـا الــرائــد فى مــجــال نــقــد لـغــة ا

مثلة. سرحيات ا وباألخص لغة ترجمة ا
ــثـقـفـ وكـان عــبـاس حـافظ مــيـاال السـتـخــدام لـغـة ا

تعلم وال يفضل لغة العوام إطالقا. ا
سـرحية وعمل عـباس حافـظ رقيبـاً على الـنصـوص ا
ـطبـوعات بـوزارة الداخـليـة وانتـهج أسلـوباً فـى قلم ا
سرحية لم يكن معهوداً من قبل; جديـداً فى الرقابة ا
ويعتـبر رائداً فى انـتهاجه . فـقد كان تقـريره الرقابى
ــســرحى يــحــارب الـركــاكــة والــضــعف فى الــعــمل ا
سـرحيـة.. إلخ  وكان ويبـحث عن العـقدة واحلـبكـة ا
ــســـرحى ال يــكـــون بــســبب يــرى أن رفض الـــعــمل ا
تـعلقة بـاألمور الدينـية واألمن العام وانع الرقـابية ا ا
سـتوى الفنى أو فحـسب; بل وأيضا بسـبب ضعف ا

بتذلة. التجارب ا
يجـمل البـاحث بعض احلـقائق عن عـباس حـافظ هذا

نسى: األديب ا
1- ولد يوم 1893/12/24 وتوفى 1959/6/24.

2- عمل مـوظفا ومترجمـا فى وزارة احلربية منذ عام

ـســتــحق رغم محمد أم عبد الصمد1916 إلى 1950 ولم يــتــلق  الــتــقــديــر ا

2929292929
نهج التاريخى يكشفه ا

التاريخ اجملهول
سرح عباس حافظ

< الكتاب : مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
: د. سيد على إسماعيل < دراسة وتقد

وسيقى والفنون الشعبية ركز القومى للمسرح وا <  الناشر: ا
ــتـــمــيـــز وأخالقه إشــادة جـــمــيـع رؤســائـه بــعـــمــلـه ا

احلميدة.
ــبـدئه 3-  اضــطـهــاده وظــيــفــيــا بـســبب إخـالصه 

ـسـتـحـقـة عـام 1925 الــسـيـاسى فـحـرم من الـتـرقـيـة ا
وفـصل من وظيـفـته عام 1930 لنـشره مـقـالة صـحفـية
أبـدى فـيـهـا رأيه السـيـاسى وفـصل ثـانـيـة عام 1938
دون سـابق إنـذار وفــصل لـلــمـرة الـثــالـثـة عـام 1944
ألسـبــاب سـيـاســيـة فــقـرر إحــالـة نـفــسه بـنــفـسه إلى

عاش قبل موعده بثالث سنوات. ا
4- تـــــرجم  مـن عــــام 1923 إلى 1942  - بــــصـــــفـــــته

الـوظيـفـية - مـجمـوعـة من الكـتب احلكـومـية اخلـاصة
بوزارة احلـربـيـة مـنـهـا: مـجمـوعـة الـقـوانـ احلـديـثة
ــالى  قــوانــ قــانــون الــبـــيــاد احلــديث الــقــانــون ا
الـطوبـجيـة  الفـنون الـعسـكريـة  رسالـة خبـير األرز

رسالة خبير القطن.
5- ألف عدة كـتب فى التـاريخ والسيـاسة واالجـتماع

وعـلم الـنفس  مـنـها : نـهـضـة مصـر  بـطل النـهـضة
ـصــريـة الـكــبـرى ســعـد زغــلـول بــاشـا  مـصــطـفى ا
الـنـحاس بـاشـا أو الزعـامـة والزعـيم  الـشيـوعـية فى
اإلسالم عــلم الــنــفس االجـــتــمــاعى الــعــقل الــبــاطن

وعالقته باألمراض النفسية.
ـلك ـرب كــتــبـاً عــديــدة مــنـهــا : كــنــوز ا 6- تـرجم وعـَّ

سلـيمان راويـة الشـهداء قـصة أسـطورة احلـيوانات
عـبود الـذى هوى دراسات فى الـشيـوعية الثـائرة ا

فقود ألوان من احلب. ملوك ا مذكرات بكوك ا
7- ترجم ونـشر عـدة مسرحـيات  مـنهـا : سرانودى

بـرجـراك ألدمـون روسـتان  ضـجـة فـارغـة  والـعـبرة
باخلواتيم لشكسبير.

ـركز ـسرحـيـات  يـحتـفظ ا 8- تـرجم مـجمـوعـة من ا

وسيقى والفنون الشعبية بأغلبها القومى لـلمسرح وا
فـى صورتـهـا اخملطـوطـة  وهى : شـاترتـون أو شـقاء
الـشـاعر تـيـمـون  زواج بـاحلـيلـة االسـتـعـمار وهى

منشورة بهذا الكتاب.
ـســرحـيــات مـازالت 9- تــرجم وألف مــجـمــوعـة مـن ا

مـفـقودة رغم تـمثـيلـها فى الـفتـرة ما بـ عامى -1925
1916 ومنها:

شرقة فتونة  قسوة الشرائع الشمس ا العـذاراء ا
قابيل  زعيم الشعب  نبى الوطنية.

ـقـاالت الــسـيـاسـيـة واألدبــيـة والـقـصص 10- نــشـر ا

ـتـرجـمـة فى كـثــيـر من اجملالت واجلـرائـد مـنـذ عـام ا
1912  مـنهـا : مجـلة الـبيـان  مجـلة الـتجـارب مجـلة

ــصـورة  جـريـدة احلـال الـهالل مـجـلــة الـلـطـائف ا
نبر  جـريدة كواكب الشـرق جريدة صوت جريـدة ا

صرى. مصر جريدة البالغ  جريدة ا
ـنـبر ـسـرحـى عام 1916 بـجـريـدة ا 11- بـدأ الـنـقد ا

ـسـرحـيـات وكـشف واجته نـقـده نـحـو لـغـة تـرجـمـة ا
السرقات األدبية.

12- كـان أول رقـيب مـسـرحى انـتهج أسـلـوبـا جـديداً

ـسـرحـيــة  ولم يـكن مـعـهـوداً من قـبل فى الـرقـابـة ا
ويــعــتـبــر رائــداًَ فى انــتــهـاجـه  عـنــدمــا مــنع تــمــثـيل
ـسـرحـيات بـسـبب هـبـوط مـسـتـواهـا الفـنى واألدبى ا
ـتـعـلـقة ـوانـع الـرقـابـيـة ا رغم عـدم اشـتـمـالـهـا عـلى ا

بالدين أو باألمن العام.

< عباس حافظ 

سرح يستضيف   أتيليه ا
«ريتشارد الثانى» 

«السامر الشعبى» و«زورق الورق»
ركز القومى للمسرح فى ا

ركـز القـومى للـمسـرح حلـقة نـقاشيـة حول كـتاب "زورق من ينـظم ا
ــسـرح" تــألـيف ـبــاد الـعــامـة ألنــثـروبــولـوجــيـة ا الـورق- عــرض ا
نـاقشة "أيوجيـنيو بـاربا" ترجـمة "دكتـور قاسم بيـاتلى" وسيـقوم 
الــــكــــتــــاب "د. أحــــمــــد عــــلى
مــــرسى" األســــتــــاذ بــــآداب
القاهرة و "د. أحـمد حامد"
أســتـــاذ األنـــثــروبـــولــوجـــيــا
الثقافيـة و "د. حسن عطية"
أســـتـــاذ الـــدرامـــا والـــنـــقـــد

ية الفنون. بأكاد
كـمـا سـيــتم مـنـاقــشـة كـتـاب
"السامـر الشـعبى" بـحضور
مؤلـفه "الـسـيـد مـحـمـد على"
ويناقشه "إبراهيم احلسينى
ـســرحى عـثــمــان" الــنــاقــد ا
والـنـاقــد "أحـمـد عــبـد الـرازق
". وسـتعـقد الـندوتان ـسرحى "حـمدى حـس أبو الـعال" واخملرج ا

كتبة القاهرة بالزمالك.
ركز ببث وقائع الندوت على موقعه اإللكترونى. وسيقوم ا

محمد أم عبد الصمد

< أحمد عبد الرازق أبو العال

ئوية جامعة القاهرة ملوك جابر يحتفالن  تشيكوف وا
تــسـتـعــد جـامــعـة الـقــاهـرة حـالــيـًا لـتــقـد مــجـمـوعــة من الـعـروض
ـئـويـتـهـا تـبـدأ يوم 2007/12/30 ـهـا احـتـفـاالً  ـسـرحـيـة لتـقـد ا

وتستمر طوال العام وتشارك فيها كليات اجلامعة.
كـلية التجارة ستقدم عـرضًا غنائيًا راقصًا بعـنوان «مائة سنة جامعة»
فى افـتتاح االحتفال والعرض تصمـيم محمد فهيم وإخراج أحمد عبد
الـراضى ويــشـارك فــيه الـراقــصـون هــيـثم عــصـام وأحــمـد صالح
وزهـرة ومـحـمـد مصـطـفى وكـر عـفـيـفى ومـنـار مـحـمـد وتـصمـيم
اإلضـاءة خلالد حس ومـعه منفذ إضاءة خـالد كمال ثم تقد
عـرض مـسـرحـيـة «مـسـتـر دوالر» إخـراج مـحـمـد جـمـعـة
وتــمـثــيل فــاروق قــاسم وبــاســمــة مــاهــر ويـحــيى
مــحـمــود وعــلى ربــيع وأحــمــد عــبــد الــرضـا
وأحــمــد عــبــد الــوهـــاب وأحــمــد الــشــاذلى
ويـاسـر فـيـصل وحـسـنـة رمـضـان وفاروق
ــنــفــذ رامى اجلــنـدى مــحــمـد واخملــرج ا
ويـاسـر فـيـصل مـسـاعـد مـخـرج وديـكـور
عـبـد الـله الـشاعـر ثم يـقـوم فـريق الـعمل

ـمـلـوك جابـر»  لـلـكـاتب الراحل نـفـسه بتـقـد عـرض «مـغامـرة رأس ا
دة سـعدا الـله ونوس إخراج أحـمد عـبد الـرضا ويسـتمـر كل عرض 
أربـعة أيـام على مـسرح كـليـة التـجارة أمـا كلـية احلقـوق فتـشارك فى
ـئـويـة بـعـرض «كـأنك يـا أبـو زيـد» تـألـيف لـيـنـ الـرمـلى االحـتـفـال بـا
إخـراج جماعى عمر أحمد وسالمة السيد وعمر وهبى وتمثيل نادر
أحـمد وهيـثم شرقـاوى وإبراهـيم سعـيد وفوزيـة عبـد السـتار ونوار
رجب وديـكـور بـسـنت عـلـى ومـحـمـود نـاجى ومـوسـيـقى مـصـطـفى
سـرحيـة على سـامى للـمشـاركة فى االحـتـفالـية وسـوف تعـرض ا
ـدة أربـعـة أيـام بـيـنـمـا يشـارك عالء حـسن مـسـرح كـلـية احلـقـوق 
بـإخــراج مـســرحـيــة «الـدهــان» وهى قـصــة قـصــيـرة مــأخـوذة عن
تـشـيكـوف تـمـثـيل أعـضـاء ورشـة الـتمـثـيل بـكـلـيـة احلـقوق وهم :
بـسنت علـى ومحمـود ناجى ومـحمد نـبيل ومـحمد عـبد الـستار.
وهــيــثم شــرقــاوى وأحــمــد ســعــيــد وتــامــر أحــمــد وإسـمــاعــيل
مـصطـفى وفرح صـبرى ومـوسيـقى محـمد نـور وديكـور محـمود

ناجى ومالبس سما صبرى ونهلة عبد العزيز.
مروة سعيد  < سعد الله ونوس 

> 
لين

الرملى
>

ية للمسرح ليون يورو للهيئة العا القاسمى يتبرع 
أعـلـنت الـهــيـئـة الـعــربـيـة لـلـمــسـرح عن تـبـرع
صـاحب الـسمـو الـدكـتـور سـلـطـان بن مـحـمد
الــقــاســمـى عــضــو اجملــلـس األعــلى وحــاكم
ية للمسرح ليون يورو للهيئة العا الشارقة 
ـانــيـا; حـيث يـعــقـد لـقـاء فى مـديـنــة «هـال» بـأ
ى بــحـــضــور عــدد كـــبــيــر من مــســرحـى عــا
اإلعالميـ كمـا سـيتم اإلعالن عن ذلك أثـناء
ـيـة انـعـقـاد اجملــلس الـتـنــفـيـذى لـلــهـيـئـة الــعـا
للمسـرح خالل شهر ديـسمبـر القادم فى دكا

بجمهورية بنجالدش 
أعلن ذلك عـبد الـله بن مـحمـد الـعويس مـدير
عام دائرة الـثقافـة واإلعالم بالشـارقة .. وقال
: إن الـتـبـرع اجلــديـد يـأتى فـى سـيـاق الـدعم
تـواصل لـلـمـؤسـسات الـثـقـافـية واإلنـسـانـية ا
مـحــلـيــا وعـربــيـا ودولــيــا; من أجل الـنــهـوض

ى. سرحى على الصعيد العا بالعمل ا
وأضـاف العـويـس: إن هذا الـدعـم كان لـه أثر
ـيـة وصـدى طـيب وإيـجـابى لـدى الـهـيـئـة الـعـا
لـلـمسـرح; حـيث تـسـلـمت مـن الدائـرة رسـائل
شـكـر وتــقـديـر مـوجــهـة إلى صـاحـب الـسـمـو

<   د. حبيب غلوم <  د. سلطان بن محمد القاسمى

شادى أبو شادى

«إيزيس».. مغامرة اللوزى
اجلديدة على «الفلكى»

ــسـرح بــاجلـامـعــة األمـريــكـيـة بــدأوا بـروفــات الـعـرض طالب قـسم ا
ـيخـائيل رومـان إعداد وإخـراج محـمود الـلوزى سـرحى "إيزيس"  ا

3 حـيث سـيــقـدم الـعــرض عـلى قــاعـة الـفـلــكى بـاجلــامـعـة أيـام 1 2 
30  31  ديسمبر .   27 نوفمبر و 25 26 

الـدكـتــور الـلـوزى وصف الــنص بـأنه أحــد أهم الـنـصــوص الـتى قـام
بإخراجـها حـيث تدور قصـته حول الـعالقات اإلنسـانيـة داخل الدولة
البولـيسـية وقال: هـذا النص قـمت بقـراءته أكثر من مـرة منـذ سنوات
تـشابـكة أعددت تـلئـة باألحـداث والشـخصيـات ا ألنه ثالثة فـصول 
عنه ثـمـانيـة مـشاهـد تـستـغـرق سـاعة وعـشـر دقائق هى إجـمـالى مدة
ثـًال من طلـبـة اجلـامـعة هم: العـرض الـذى يـشـارك فيه اثـنـا عـشـر 
هـانى ســامى أحـمـد عــمـر أمـيــنـة خـلــيل جنـوى الـســعـدنى طـارق
اإلتـربى ولـيــد حـمـاد عـمــر مـدكـور عــمـر الـسـعــيـد أحـمـد صالح
مصطفى صفوت أدهم زيـدان عثمان الشـرنوبى الديكور واإلضاءة
ـؤثرات الصـوتية البس لنـرم السـيد ا للدكـتور سـتانسل كـامل وا
ــعـارك لـرمــزى لـيـنـر وتـصـمــيم الـصـوت ألحــمـد صـالح وتــصـمـيم ا
سـرح مـحمـود مـحسن مسـاعـد إخراج أمـيـرة جبـر. وإدارة خـشبـة ا

وسارة إسماعيل.

هبة بركات

ست احلسن  يزور  احملافظات
 مسرحيـة "ست احلسن" للكاتب أبـو العال السالمونى واخملـرج عبد الرحمن
الـشــافـعى والــتى  عـرضـهــا ضـمن فــعـالـيــات لـيـالى احملــروسـة بـحــديـقـة
اضى من إنتـاج فرقة السامر بالـهيئة العامة الفسطاط طوال شـهر رمضان ا
تـميزة بـاحملافظات ـسارح ا لقـصور الثقـافة تقـرر إعادة عرضـها بعدد من ا
بعد جنـاح العرض الـذى قام ببـطولته أحمـد ماهر مـصطفى حـشيش سحر

حسن.

وقال الـدكتـور حبـيب غلـوم: يأتى هـذا التـبرع
ـسرح ـستـمـر للـثـقافـة وا فى سيـاق الـدعم ا
ويدل عـلى رغبـة فى الـتواصل مع اآلخـر ومد
ساعدة جسور احلوار معه وتقـد العون وا
لتفـعيل مـسألـة احلوار احلـضارى مع اآلخر

سرح. والوقوف على احتياجات ا

حـاكم الــشـارقـة «مــان فـريــد بـلــهـارز» رئـيس
ـية للمـسرح ومن السـيد «رامندو الهيئـة العا
ماج مدار نـائب الرئـيس والسـيد «جـنفر وال
بول» األم العام; أعربوا فـيها عن سعادتهم
بهـذا التـبرع الـذى سيـوظف كوديـعة تـستـثمر
ـسرحى فى دول عوائـدهـا فى دعم الـنشـاط ا

العالم النامى; خاصة الدول األفريقية.

من ب الـصفات
ـيـــــــــزة ــــــــــمـــــــــ ا
لسـتـراسـبرج أنه
ب عـامى 1923
ـام و  1931  قــــــــ
ـا ـتــقـــد كـل مـ بــ
ـبـه من ـتـــــســــ اكــــ
خــــــــالل أولــــــــى
ـازات الــتى اإلجنـ
ـا فى حــــقـــــقــــهــــ
بـــــــــــــــــــــــرودواى
ـشـاركـة فـرقـته
ـيــة ولم ــسـرحـ ا
يكن ذلك يقـتصر
ـلـى مالحــــظـــة عــ
اخملــــــــــرجــــــــــ
ـتـــرفـــ بل احملــ
ـاول كـــــان يــــــحــــ
ـنـــــــفـــــــسه أن بــــــ
يتوصـل ألسلوب
العـمل الـذى كان
ـتـــــــهـــــــجه ـنــــــ يــــــ
ستانسيالفسكى
ـتـــــــــاجه فـى إنــــــــ

اللحظى.

يــبـــدأ اخملـــرج مـــحــمـــد عـــبــد
اخلالق هـذا األسـبوع بـروفات
ـسـرحى «ريـتـشارد العـرض ا
الـثـانى» من تـراث شـكـسـبـير
ـسـرح وإنـتـاج فـرقـة أتـيـلـيه ا
مثلون: ويشارك فى العرض ا
بـيــومى فـؤاد شــادى الـدالى
سـيــد عــبــد اخلــالق هــنـادى
أســامــة فــؤاد والــذى يــشـارك
فى هــذا الـعــمل كــمــمـثل ألول
مـرة بــعـد مــشـاركــات عـديـدة
كـمـلـحن ومــطـرب فى مـسـارح
اجلامعـة والثقـافة اجلمـاهيرية

والفرق احلرة.
<  شادى الدالى 

> 
لين

الرملى
>

> 
لين

الرملى
>

> 
لين

الرملى
>

> 
لين

الرملى
>

> 
لين

الرملى
>
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<  د. أحمد نوار
فـي عــصــر "قــواعــد الــبــيــانــات"
ــعـلــومـات واالنـشــغــال بـجــمع ا
الزلنا بحـاجة إلى أن نلم شتاتها
لتـمنحنا دالالت مـهمة عن ظاهرة
من الـــظـــواهـــر أو تـــدلــنـــا عـــلى
مــشــكــلــة نــضــعــهـا عــلـى جـدول
ـــنــاقـــشـــة لــنـــصل إلى حـــلــول ا
مــوضــوعــيــة وال يــنـفــصـل هـذا
ــسـرحي في ــشـهــد ا األمــر عن ا
مــصـر والـوطـن الـعـربي فــهـنـاك
مـــــجـــــمـــــوعـــــة من اإلصـــــدارات
ـسـرحـيــة والـدراسـات وكـذلك ا
العروض الـتي ال تكاد تنقطع في
مـسـرح الدولـة ومـسـرح الثـقـافة
ــســارح اجلــمــاهــيـــريــة وكــذا ا
الوطـنيـة في الدول الـعربـية لكن
الصالت التي تربطها تكاد تكون
بـــــاهــــتـــــًة فال جتـــــتـــــمع إال في
مهرجـان هنا أو احـتفالـية هناك

دون حلقة تلم الشمل. 
 نــحن فى حــاجـة إلـى أن جنـمع
علومة لنصل إلى علومة إثر ا ا
ـثل قــاعـدة بـنــاء مــعـلــومـاتـي 
نرتكن إليهـا حينما نريد البحث

في ظاهرة ما.
من هنـا فقد بدأت الهـيئة العامة
لقصـور الثقـافة - كبـداية ونواة
لــــقــــاعــــدة بــــيــــانــــات فـي هـــذه
ـؤسـسة الـعـريـقـة - إعداد أول ا
سرح مكتبة مسرحية لنوادي ا
فضالً عن إعداد مشروع لتوثيق
ـــســرحـــيـــة والــتي الـــعــروض ا
تــنـتــجـهــا الـهـيــئـة مع بــيـانـات
عـــنــاصـــر الــعــروض مـن كــتَّــاب

ثل ... إلخ ومخرج و
كن أن نـضع لبنة أولى وبـهذا 
ا ـسرح ر في قاعـدة بيـانات ا
تــمــنــحـنــا هــذه الــقـاعــدة مــيـزة
جديدة في طرح أسئلة ومناقشة
ا تضع ظواهر مـسرحنـا بل ر
أيــــديـــنـــا عــــلى أحـالم جـــديـــدة
ـســرحــيــ الـذين لـشــبــابــنــا ا
نؤمن بأحالمهم التي تستنهض
أفــــكـــارنــــا نـــحــــو الــــتـــطــــويـــر
والـتـجـديـد كمـا نـأمـل أن تـكون
هــــذه الـــــقــــاعــــدة نــــواةً جلــــمع
ــعــلــومــات والــبــيــانــات حـول ا
ــســرح الـــعــربـي وفــاعــلـــيــاته ا
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سرح   تركت السياسة من أجل عيون ا
رغم حصولـها على بكـالوريوس الـعلوم السـياسية
فـإن الـفـلسـطـيـنـية جـيـد رضـوان أبت إال أن تـكون
ثـلة.. ومن أجـل ذلك التـحقت بـالعـديد من ورش
ـكــسـيـكى الـتـمــثـيل كـان آخــرهـا ورشــة اخملـرج ا
"ميجل فيـلون" وفى طريقـها للحـصول على فرصة
تــقــلــبت فـى الــعــديــد من األدوار الــتى تالمس فن
التـمثـيل من قريب فـعملت كـعارضـة أزياء حـيناً..
وفى شبـكة C.N.C اإلعالميـة حيـناً آخـر.. حتى
جـاءتـهــا الـفــرصـة أخــيـراً فــشـاركت فـى الـعـرض
ـسـرحى "فـيـكن تنـسـوا وطـنـكن" تـألـيف وإخراج ا
مـحـمـد أبـو الـسـعـود ثم تـوالت الـعـروض "الـعـار"

تــألـيـف لـيــنــ الــرمــلى إخــراج مــحــمـد سـالمـة
و"مرايـا الروح" تـأليف وإخـراج محـمد حـمدى ثم
"هانـكى" من إنـتاج ورشـة فن احلكى الـتى أقامـها

"استوديو عماد الدين".
جيد رضوان عشـقت الفن عموماً والـتمثيل بشكل
خـــاص من خالل مــــشـــاهـــدتـــهـــا ألفالم األبـــيض
.. ذلك واألسود وبالتحديد أفالم إسماعيل ياس
العالم السحرى الذى خايـلها ولم تستطع الفكاك
مــنه فـقـررت االنـدمــاج فـيه وسـلـمت أجــنـحـتـهـا له

يطير بها فى سماواته الواسعة.

السودانى عماد الدين
أحمد  يجد نفسه 
فى العروض التجريبية
ــمـثل الـسـودانى عــمـاد الـدين أحـمـد عـشق ا
الـتمثـيل منـذ صغره حـيث شارك فى الـعديد
درسـية فـقد كان هـرجانـات ا من الـدورات وا
شاهد تمثيلية ضمن برامجها تقد األطفال 
ـوسـيـقى تـعـلـيـمـيـة وبـعـدهــا الـتـحق بـكـلـيـة ا
والــدرامــا- جــامــعـة الــســودان- حــتى يــدعم
ـيـة مـوهـبـتـه فى الـتـمـثـيل بــالـدراسـة األكـاد
الـتى يراهـا ضروريـة بالنـسبـة للـممـثل  تمده
منهـج وتمنحه فرصـة التعرف على بـالوعى ا

سرح بشكل صحيح. مفردات ا
يـعـتــبـر عـمــاد الـدين اشـتــراكه بـالـتــمـثـيل فى
مـــســــرحـــيـــة "األســـد واجلـــوهـــرة" لـــلـــكـــاتب
الـنيجيـرى سونيكـا وإخراج رفع الله حامد..
ـسـرح حــيث تـوالت بـدايــته احلـقــيـقـيــة فى ا
بـعـدهـا عـروضه فـقـدم عـرض "اخلـال" تألـيف
وإخــراج عـــبــد احلـــكـــيم عــامـــر.. ومن خالل
انـضمـامه لـلـفرقـة الـقومـيـة لـلتـمـثيل فى 2004
قــدم عـــدداً من الــعـــروض مــنـــهــا "انـــتــصــار

األبيض" تأليف محمد شريف على.
ـهـرجـانات شـارك عـمـاد الـدين فى عـدد من ا
داخل الـســودان وخـارجـهـا مـنــهـا مـهـرجـان
ـسـرحى فى دورته الـثـامـنـة بـعـرض الـبـقـعـة ا
"حـد القـمر" تألـيف غنـام غّنـام وإخراج حا
مــحــمــد عــلى ومــهــرجــان الــقــاهــرة الــدولى

. للمسرح التجريبى فى دورتيه األخيرت
ــســـرح الـــكالســـيـــكى هــو عــمـــاد يـــرى أن ا
ـواكــبـة األصل غــيـر أنه البــد من الـتــجـديــد 
الـتغـيـير والبـد من التـجـريب الذى هـو التـطوّر
الـطبيعى للـمسرح. لذلك يجـد عماد نفسه فى
األعـمـال ذات الـطابـع التـجـريـبى ألنـهـا تتالءم
ـمـثل فـرصـة أن يـكـون مع الـعـصـر وتــمـنح ا

صادقاً ومعاصراً.

سرح حبيبها دائماًَ كرست فهمى  ا
مـنـذ عـام ١٩٩٥ وهى تـقـوم بـأدوار الـبـطولـة فـى مـسرحـيـات فـريق األنـبـا رويـس فقـامـت بـدور العـذراء مـر فى
لكة آستير فى ن القيود» وفـيها تعرفت على «مـينا بطرس» الذى تقـدم خلطبتها أثـناء قيامها بـدور ا مسـرحية « 
رأة ومكانتها قدس والذى يـوضح دور ا أخوذة عن أحد أسفار الـكتاب ا ـسرحية التى حملت نـفس االسم وا ا

هم فى احلياة. ودورها ا
سـرحية عـلى مسرح مـطرانـية بنى سـويف. وبالفـعل تزوجت من «مـينا»الـذى كان يشـاركها فى وعرضـت هذه ا
ـسرحـيات مـنهـا «قوس قـزح» «سفـير لـوسيـفر» « نـبض القـيثارة» كل أعمـالهـا حيث قـدما مـعاً عـدداً كبـيراًمن ا
«أجـنحة النسور» «رحلة اخللـود» «صراع اآللهة» «سلم يعقوب» وإلى جـانب ذلك شاركت بعدد من أفالم الفيديو

سيحية مثل قيامها بدور ابنة أيوب النبى الصابر فى الفيلم الذى يحمل اسمه. ا
وكـذلك شــاركت فى فـيــلـمى «ابــسـخـرون » و «ذهــبى الـفم » وفى الــدرامـا اإلذاعــيـة قـدمت
ـعجـزات» «الـصـوت الـصـارخ» و«الـنـسر أدواراً مـخـتلـفـة فى كـاسـيت «بـابـا نـويل» «بـئـر ا

الساهر».
سرح عـليها فهـو الذى جتد فيه نـفسها وعـلى خشبته ولدت كـريست ال تنـسى فضل ا

قـصة حب حيـاتها وال تـنسى الـقلم الذى ضـربه لها فى أحـد العروض
ـسرح يقـسو عـليهـا أحيـاناً.. مثـلما فـطار«احللق»  من أذنـها ومع أن ا

فعل حبيبها كما كان يستلزم الدور إال أنه حبيبها الدائم.

ثل  حازم الكفراوى 
ومخرج  .. ومؤلف موسيقى!

أهم أدواره فـى عـــــرض «اإلســـــكـــــافى
مــلــكـــاً» مع اخملــرج خــالـــد جالل عــلى

القومى.
وألنه دارس لـلموسيقى فقد قام بتأليف
ــوسـيــقى لــعـدد من الــعــروض مـنــهـا ا
"الـطـوق واإلسـورة" مع اخملـرج شـاذلى
فـرح الذى حـوّل مـساره من مـلحن إلى
مــؤلف مـــوســيــقى.. ولـم يــكــتف حــازم
ـوسـيقى الـكـفراوى بـالـتـمثـيل وكـتـابة ا
فــاجته لـإلخــراج; حــيث أخــرج عــرض
"جــوان" الـذى شــارك به فى مــهــرجـان
ــــســـرح و"فــــاديت األمــــيـــرة نـــوادى ا
هـرجان العربى الـصلعـا" وشارك فى ا
ـــوتى" والــذى لــلـــمــســـرح ثم "حــديث ا
شــارك به أيـضــاً فى مــهـرجــان نـوادى

سرح. ا
يــتـمــنى الــكــفــراوى أن يــقــوم بــتـألــيف
مــوســيــقى مــســرحــيـة "أرض ال تــنــبت
الــزهــور" حملــمــود ديــاب.. كـمــا يــحــلم
أيــضـــاً بـــتـــقـــد الـــعــديـــد من األدوار
ـســرح وخـاصـة دور ـتــمـيــزة عـلـى ا ا

"هجرس" فى نص «الزير سالم».

محمود مختار

هبة بركات

حـازم الـكـفراوى "دخل اخلـيَّـة بـرجـليه"
أو بشكل أدق أدخله أستاذه د. عاصم
جنـاتى وأغلق وراءه الـباب ذلك عـندما
أســنـد إلــيه دوراً فى مــســرحـيــة "أزمـة
رحلة الثانوية شرف" وهو مازال فى ا
ومن يـومها وهو يدور داخل هذا العالم
اجلـميل الذى عـشقه فبعـد االنتهاء من
الـثـانويـة الـعـامـة التـحق بـكـلـية الـتـربـية
ـوسـيـقى وأثـناء ـوسـيـقـيـة لـدراسـة ا ا
الـدراســة الـتـحـق بـالـعــديـد من الـورش
ـسـرحـيـة ومـنـهـا إلى مـسـرح الـثـقـافة ا
اجلـمــاهـيـريـة الــذى قـدَّم عـلى خــشـبـته
عدداً من العروض إلى جانب اشتغاله

سارح األخرى. فى عدد من ا
حـصل الــكـفـراوى عـلى جـائـزة أحـسن
ثل عن دوره فى مسرحية "الدرافيل"
ـهرجان من إخـراج محـمد تـوفيق فى ا
الــعــربـى لــلــمـــســرح كـــمــا شــارك فى
عــروض "جـــحـــا والــواد قـــلـــة" إخــراج
مـحمود عطية و"العرض القادم" و"قمر
احلــواديت" لـــعــادل حــســان و"حــادى
بـادى" لعفت بركات و«اإلسـكافى ملكا»ً
مع اخملــــرج خــــالــــد جالل و"قــــطــــايف
عفت بركاتعـصـافـيـرى" مع حـمـدى حـسـ وكان

وهبة تثمر نادر مصطفى  شجرة ا
فى التمثيل واإلخراج والتأليف
ظل عـــشــقه لــلــتـــمــثــيل فى حــدود الـــتــمــنى حــتى
رحلة الثانـوية أن قصر ثقافة اكتـشف وهو فى ا
ـثلـ لـتشـكـيل الفـرقة كفـر سعـد بـدميـاط يـطلب 
سـرحيـة; فـانطـلق إلى القـصـر ليـجتـاز االختـبار ا
ويبـدأ «نـادر مصـطفى» أولى خـطواته عـلى خشـبة
ـسرح على يد اخملرج فوزى سراج فى مسرحية ا
ــســتـــشــفى الــعـــام» عن نص «زيــارة «عــفــاريـت ا

لعزرائيل» لـ «أبو العال السالمونى».
استـمر نادر بطالً لفرقة كـفر سعد وأدى العديد من
األدوار كـان أهمـهـا دور «عـلوان» فى «تـغـريـبة ست
احلـسن» إخراج رضـا حسـنى والشـيخ صالح فى
«الــبــراوى» إخــراج فــوزى ســراج و«الــكـبــيــر» فى
لك «الـليـلـة نـحلم» إخـراج رأفت سـرحـان  ودور «ا
ست » فى «الـناس فـى طيـبـة» إخراج عـفت بـركات
ومـتولى «فى عـطـشـان يـا صبـايـا» وتـاجر األخالق
فى «أرض الـنفـاق» لـفـوزى سراج  وأبـو مـطوة فى

» إخراج السيد احلسينى. «الشحات
ومع تـطور أدائه التـمثـيلى لم يـكتف نـادر بدراسته
ــعـــهــد الـــفــنى الـــصــنـــاعى واجته لـــدراســة فـى ا
اإلخـراج والـسـيـنـاريــو فى قـصـر الـسـيـنـمـا لـتـبـدأ
ــوهــبـة فى أن تــثــمـر فى أكــثــر من فـرع شــجـرة ا
فــيــمــارس جتــربــة اإلخــراج فــأخــرج مــســرحــيـة
«وحـكــمت الــتــقـالــيــد» من تـألــيــفه أيــضـا ثم ألف

سرح. عرض» فى نادى ا وأخرج مونودراما «ا
إال أن موهـبـة الـكـتـابـة ظـلت تالحـقه وخـاصـة بـعد
دراســـته لـــلــــســـيـــنـــاريـــو ودخــــوله عـــالم اإلذاعـــة
ثال. شارك نادر فى أكثر والتـليفزيون واعتماده 
من مــــســــلــــسـل إذاعى وألف أيــــضــــا أكــــثــــر من

سرح. سيناريو; إال أنه لم ينشغل عن ا
يـــســتـــعــد نـــادر هــذه األيـــام لاللــتـــحــاق بـــورشــة
سونـوستـار التى تـعدها صـوت القـاهرة بـعد فوزه
فى مـسـابـقـة الـسـيـنــاريـو كـمـا يـسـتـعـد لـتـسـجـيل
حـلـقــات الـسـبــاعـيـة الــتى ألـفـهــا «جـيـران ولـكن»
والتى سوف يقوم بالتمثيل فيها من إخراج «كمال
دسوقى» والتى سوف تذاع على البرنامج العام.
نــادر يــؤكــد أن كل مــخـرج تــعــامل مــعه أثــر فى أدائه
الفنى  كما يؤكد على أهمية الدراسة بالنسبة للفنان.

روبير الفارس

مدير مسرح الطليعة يصف تعديالت «أبو طالب» بأنها « غير قانونية»!
كــشف «مـحــمـد مــحـمــود» مـديــر مـسـرح
سرح التى الطليعة عن سوء حالة مبنى ا
بـلغت حـد كـونه "آيالً للـسـقوط".. واصـفاً
التعـديالت التى جرت فى عـهد د. أسامة
أبـو طـالب الـرئيس الـسـابق لـلـبـيت الـفنى

بأنها "غير قانونية وغير سليمة فنياً"!
مــحـمــود بـدا غــاضـبـاً وهــو يـعــلق قـائالً:
لــســنــا فى مــحل جــزارة أو حالقــة لــتـتم
تــغـطـيـة األرضــيـات بـالـســيـرامـيك األمـر
ـيـاه من الــذى زاد من كـارثـيــته سـقــوط ا
الــــســـقـف لـــيــــجـــعل حــــيـــاة الــــداخـــلـــ
واخلـــارجـــ فـى خـــطـــر  إضــــافـــة إلى

ـعـطـلة ـشـقـقـة والـتـكـيـيـفـات ا احلـوائط ا
الـتى جتعـل من التـدخل الـفـورى ضرورة

كن إنقاذه. إلنقاذ ما 
مــديـر مـسـرح الـطـلـيــعـة أكـد أن مـيـزانـيـة
الــتــحــديث  رصــدهــا بـالــفــعل  ووافق
عليها د. أشـرف زكى رئيس البيت الفنى
للمـسرح ولكن األعـمال متـوقفة من أجل
ــالــيــة والــفــنــيـة ــقــايـســات" ا تــعــديل "ا
ـسرح إلـى صرح فـنى وثـقافى لـتحـويل ا
سرح العائم وميامى وليسيه ال يقل عن ا

احلرية الذى  افتتاحه مؤخراً.
< محمد محمود< أشرف زكى مى سكرية

رعب فى حلقة نقدية ببورسعيد «مولد سيدى» ا
رعب» ـسرحى «مولـد سيدى ا نظم نادى األدب بـقصر ثـقافة بـورسعيـد حلقة نـقدية حـول العرض ا
سرحيـة من تأليف يوسف عوف وإخراج سـمير زاهر وبطولة الذى قدمـته مؤخرًا فرقة بورسـعيد ا
غـربى رئيس نـادى األدب وشارك فـيها رجب سلـيم فاطـمة هـدية أمانى أمـ أدار النـدوة محـمد ا
داخالت ـصـرى أحـمد عـزت ومـحـمـد خضـيـر إلى جـانب بـعض ا قـاسم مـسـعد عـلـيـوة أسـامة ا
سـرحى ومـدى توافـقـها مع الـعرض  إلى لـفريق الـعمـل وقد تـناولت الـنـدوة األبعـاد الـفنـية لـلـنص ا
ـوسـيـقى واألشـعار البس والـديـكور وا ـفردات الـتى اسـتـخـدمـها اخملـرج مـثل اإلضـاءة وا جـانب ا

واالستعراضات.
ناقشة كتاب «رائحة برتقال عطن» كما أقام فرع ثقافة بـورسعيد أيضا ندوة بعنوان «كاتب وكتـاب» 
ـصرى ـسرح ا ـسـرحى محـمد حـامد الـسالمـونى والذى يـتنـاول فيه بـعض إشـكالـيات ا للـكاتب ا
ونـولوج والغنائية سرحـية اجلديدة والتقنـيات التى دخلت إليه كا تعلقـة باألشكال ا خصـوصًا تلك ا
عاصر والسـرد والتعبير اجلـسدى على خلفـية العالقة ب األنا واآلخـر بشكلها الـقد واحلديث وا

يتاذات». وصوًال إلى «ا
سرحية اخملتلفة. وقد أثارت الندوة جدًال واسعًا ب احملاضر واألطراف التى تعبر عن األجيال ا

< محمد حامد السالمونى

< محمد خضير

«ها نحكى».. يختتم ورشة فن احلكى
باستوديو عماد الدين!

ــاضى ورشـة اخــتـتــمت األســبـوع ا
احلـكى التى نظـمها "استـوديو عماد
الـدين" مع احلـكـاء "رمضـان خـاطر"
ـــدة أســبــوعــ والــتى اســـتــمــرت 

وتــدرب أعـضـاؤهـا عــلى فن احلـكى
ـصـادر اخملتـلـفة مـنـها: من خالل ا
األســــاطــــيـــــر وحــــواديـت "كــــتــــاب
ـــقــامـــات لـ "بـــيــرم الــدقـــهـــلــيـــة" وا
الـــتــــونـــسى" وبــــعض الــــنـــصـــوص
األخــــرى لــــلـــشــــكـل احلــــديث لــــفن

احلكى.
كــان نــتــاج الــورشــة عــرضــاً فــنــيــاً
بـعـنــوان "هـانـحـكى" شـارك فـيه 19
ــثالً من مــخــتــلف األعــمـار وهم:
أحمد طلعت إسالم يسرى أشرف
الـعـطار جـيد رضـوان حـسام عـبد
احلـمـيـد عبـد الـعـزيـز شريف عالء
حــسن عــمـار ســيــد عـصــام كـرم
مـحـمــد عـبـد احلــمـيـد مـحــمـد عـبـد
الـســتـار مـحـمــد عـبـد الــله مـحـمـد
مــــصــــطــــفى مــــصــــطــــفى حــــسن
راغى هيثم مـصطفى سامى مها ا

شـرقـاوى; والـذين قـدمـوا مـجـمـوعـة
ـــقــامـــات فـــمن من احلـــكـــايـــات وا
«كـتـاب الـدقـهـلـيـة»  تـقـد حـكـاية
ـــــلـك"  "صـــــاحب "الــــــصـــــيــــــاد وا

األرض" "خــــــضـــــــرة" "احلــــــرامى
وخــاله" وقـدمـت من مـقــامـات بــيـرم
ــقـامــة االشـتــراكـيـة" و الـتــونـسى"ا

نزوجلية".  قامة ا "ا
ــثل رمــضــان خــاطــر أكــد أن كل 
جـيد حـكاء جـيد وقـال: "فى البـداية
لم نـتـوقع هـذا الـعـدد الـضـخم الذى
تــقــدم إلى الــورشــة والــذى جتــاوز
ــثــلــة وبـدأت ــثالً و اخلــمــسـ 
مـثل ـرحلـة األولى باخـتيـارات ا ا

وكـان تـصـورى فى الـبـدايـة أن عـدد
الـورشة لن يزيد عن  10 مـتسابق
حـيث طـبـيـعة هـذا الـفن تـعـتـمـد على
ـسـتمـر وعـادة مـا يـكون الـتـدريب ا
الـعـمل عــلى احلـكـايـة بـشـكل فـردى

لـطـبيـعة عـمل احلـكاء; ولـذلك وجـدنا
أن الـــوقـت غـــيــــر كــــاف ولـــكن ألن
الــكـــثـــيــر مـن الــشـــبـــاب كـــان لــديه
ــثالً احلــمـاس و اخــتـيـار 19 
ـا مـعـظـمـهم لـيس له أيـة خـبـرة ور
ـرة األولى لـهم فى مـواجـهة تـكـون ا

اجلمهور".
وعن كـيـفــيـة الـتـدريب أكـد أن هـنـاك
طـرقاً مختلـفة لتعـليم هذا الفن الذى
يـــعـــود فـى األســـاس لـــلــــحـــضـــارة
ة من خالل حـكايات ـصرية الـقد ا
"الــفـالح الــفـــصــيـح" و«الــبـــرديــات
الــفــرعــونـيــة» ويــتم الــتــدريب عــلى
: األولى نــظـريــة; ويـتــعـلم مـرحــلــتـ
ــتــدرب طــبــيــعــة احلــكــايـة فــيـهــا ا
والــفــرق بــ احلـــكــايــة واحلــدوتــة
واحلــــكـــــاء كـــــأداة وحـــــيـــــدة داخل
ــسـرحى وتــأتى بـعــدهـا الــعـرض ا
ـرحـلـة الـتــطـبـيـقـيـة; وهى الـتـدريب ا
عــلى احلــكــايـــة نــفــســهــا من خالل
تـعـليـمه كـيفـيـة الـسرد والـتـعامل مع
اجلـمــهـور كـمـا  الــتـدريب أيـضـاً
عـلى االرجتـاالت احلـيـاتـيـة وكـيـفـية
ر ـواقف احليـاتـية الـتى  صـياغـة ا
بـهــا الـشـخص نــفـسه وسـردهـا فى

صورة حكاية.
وعن مـسـتقـبل فن احلكى فى مـصر
أكــد خــاطــر أن احلــكى مــا زال فى
مـــهـــده  نـــظــــراً لـــتـــجــــاهل بـــعض
ـسـرحـيـ له واعـتـبـاره فـرعـاً من ا

فن التمثيل.
< محمد عبد احلميد < عبد العزيز شريف 

راغى < مها ا

محمود مختار
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محمد أم عبد الصمد د. عمرو دواره

االثن 2007/10/22

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

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

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

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

فلسط 60 سنتًا > 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

E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس اإلدارة:
د. أحمـــد نــوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

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

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود احلــلــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

حس مرهف
الـلــون الـشــعـبى بــعـد أن تـلــون بـألـوان
الـفـنـان مـحـمـد صـبـرى وداعـبت أنـامـله
الــذهـــبــيــة تـــفــاصـــيل احلى الــشـــعــبى
تبـاينة وتـفاعلت ـتنوعـة وا بفـتحاته ا
ــعــمــارى شــخــصــيــاته مع الــتــكــوين ا
لألبنـية وكأنـها جزء أسـاسى من نسيج
واحـــــــد وعـــــــلـى الــــــــرغم مـن وجـــــــود
الــشـخــصـيــات فى حـالــة جتــمع يـوحى
بـالسوق فـإنهـا جمـيعـها تـراصت واقفة
أو مـتـحركـة فـى كـيانـات احـتـفـظت لـكل
مـنهـا بأهـميـتهـا القصـوى فى التـكوين
نظـر وكأنـه جزء من مـشهد مـسرحى فـا
فى ســاحـــة عــامــة وقـــد تــلـــون بــألــوان
الباستـيل الرقيقـة بحس مرهف ينم عن
حساسـية وبراعة نـادرة فى التعامل مع
الــــلــــون وقـــــدرته عــــلـى وضع األلــــوان
ـتبـايـنـة فى درجـات لـونيـة مـنـسـجـمة ا
وتـتـألق الـكـتــلـة وتـسـيـطـر عـلى الـفـراغ
مــؤكـــدة بـــعــضـــهــا الـــبـــعض من خالل
الـضــوء والــظل فــقـد أشــرقت الــشـمس
ـبــانى فى اخلـلــفـيـة وألـقت عـلى وجه ا
ـشــهـد لـتـكـون بـظاللــهـا عـلى مــقـدمـة ا
قدمة الصدارة فى العمق على حساب ا
 وهنـا تكـون أهميـة الضـوء واللون فى
كن من خالل صبحى السيدتأكيد أماكن التمثيل إذ 

الــضــوء تــمــيــيــز أى مــكــان فى فــراغ
ــســرح ويــكـون بــطـال فى الــصـدارة ا
عـلـى الـرغـم من أنه لــيس فى مــقــدمـة
سرح أو فى أماكن التميز التقليدية ا
ـتـعـارف عـلـيـهـا هـكـذا مـيـز الـفـنـان ا
احلى الـــشـــعــبـى وانــتـــصـــر لـــلــدفء
النـاشئ من جتـاور شبـابيـكه وأبوابه
وهـــو تـالحم يــــعـــبــــر عن الــــوجـــدان
الـشـعــبى لـلـحى وكــأنه أسـرة واحـدة
واخــتــار له الــلــون األصــفــر الــذهــبى
لـيـصـبـغه بـأشـعـة الـشـمس الـصـافـية
الـذهبـية مـوحيـا باإلشـراق والصـفاء
وقــدمه فى ســيـاق تــشــكــيـلـى مـدهش
شتاق إلى تنتـقل فيه العـ بسرعـة ا
دفء بيت العائلة واللمة وهى صفات
وســمــات ال جتــدهــا إال فى الــوجــدان
ــصـرى كــمــا أراد الـفــنــان أن يـعــبـر ا
بـعــذوبـة تـشـكـيـلـيــة إيـقـاعـيـة زادتـهـا
رومانسـية براعـة استخدام الـباستيل
الذى ابتـكر له أسلوبـا خاصا ومهارة
فـى وضع الــــلــــون ال جتــــدهــــا إال فى

لوحات هذا الفنان.

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـالف

 ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc سرحى "دقة زار" الذى قدمته فرقة قصر ثقافة الغورى للتراث طوال شهر رمضان22222 > العرض ا
ـه مرة أخرى خالل الشـهر اجلارى بنفس اضى فى وكالـة بازرعة باجلـمالية تـقرر إعادة تقد ا
ـسرحـية تـأليف الـكاتب الـراحل محـمد الـفيل وإخـراج حسن سـعد وبـطولـة جنوم فـرقة ـكان ا ا

الغورى وعدد من الوجوه اجلديدة.

صرى (محمد صبرى) اللوحة للفنان ا
باستيل مقاس  60x45 سم - القاهرة 1982
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صرى مسلسل منذ سنـوات قريبة قدم الـتليفزيـون ا
ـســلــسل ردود فــعل كــثــيـرة «فــارس بال جــواد» وأثــار ا
مــــنـــذ تـــصـــويـــره حـــتـى بـــعـــد عـــرضه ولـم تـــرتـــبط تـــلك
ـسـتوى الـعـمل فـقط بل بالـشـخصـيـة التى الـضـجة 
ـــســـلـــسل ـــســـلـــسـل والـــتى حـــاول بـــطـل ا قــــدمـــهـــا ا
ـساعـدة كـاتبه إضـفـاء الكـثـير مـحـمد صـبـحى و
مـن صفـات الـبـطـولـة والـوطنـيـة عـلى شـخـصـية
ـــــــؤرخـــــــون هــــــذا «حـــــــافظ جنـــــــيـب» وعـــــــارض ا
الــطـــرح مـــقـــدمــ طـــبـــعــة أخـــرى لـــلـــشــخـــصـــيــة

. تاريخياً
ـصـرية وفى نـفس الـتـوقيت صـدر عن الـهـيـئة ا
الــعـامـة لـلـكـتــاب «حـافظ جنـيب األديب احملـتـال»
دراسة تاريـخية أدبيـة قدم فيها مـؤلف الكتاب

الـدكـتـور الـسـيـد عـلى إسـمـاعـيل رؤيـة بـانـورامـيـة  لـهذه
الشخصية التاريـخية الدرامية وقدمه كأديب ومترجم
ــصـريــة وكـمـغــامـر فـعل له إســهـامه فى احلــيـاة الـفــنـيـة ا
الــكــثــيـر حــتى األشــيــاء الالمــنــطــقــيـة; كــواقــعــة الــتـحــاقه
بــســلـك الــرهــبــنــة ورســوخ قـــدمه فــيه وكـــمــحــتــال فــعل
الــكــثــيــر من أعــمــال االحــتــيــال والــنــصب ونــطــالع فى

ـــقــــطم بـــتـــاريخ 14 صــــحف عـــام 1923 فـى صـــحـــيـــفـــة ا
ـــوافق لـــيـــوم األربــعـــاء مـــداخـــلـــة يــطـــلب فـــبـــرايـــر ا
صـــاحــبـــهـــا االســـتــعـــانـــة بـــحــافـظ جنــيـب حلل طالسم
ـــهـــاراته ـــبـــهـــمــــة; الفـــتـــًا الـــنــــظـــر  بـــعض اجلــــرائم ا
ـحـقـقـ ـتـعـددة الـتى تـسـتـدعى عـدم االسـتـعـانـة  ا

خـصـوصــيـ يـسـتــقـدمـون من أوربـا فــنـجـد: «كـثـرت
اجلــرائم وتـعــددت حـوادث الــقـتل فى هــذه األيـام وضـاع
تـعب البـوليس الـذى يبـذل جهـده عبـثا فى الـبحث عن
اجلـنـاة وذهب تــعب رجـال الـتــحـقـيـق سـدى واضـطـروا

إلى حفظ القضايا».
ويعرض الكاتب حلادثة أخـيرة فاض الكيل بها ومن
عـجـز رجـال الـبـولـيس عـن حل ألـغـاز هـذه الـقـضـايا;
ـا جعـل أهل الـفقـيـد يـسـتـعـيـنـون بـبـوليـس سرى
من لــنــدن لــيــتـولى الــتــحــقــيق وهــو عـيـب فـاضح

. صري للبوليس واحملقق ا
ويـــعــــرض كـــاتب الــــســـطـــور مــــؤهالت حـــافـظ جنـــيب
«الـــذى لـــيس فـى هـــذا الـــقـــطـــر كـــله مـن لم يـــعـــرفه أو
يــسـمع بــاسـمه وقــد ذاع صـيـته فـى أوربـا إن لم يـكن
فى الـــعـــالم كـــلـه .. فـــقـــد شـــغل هـــذا الـــرجل بـــولـــيس
الـعـالم ردحًا من الـزمن ولم يـوفق فى الـقـبض عـليه
أحـد.. حـافظ جنـيب ذلك الـرجل الـداهـيـة الواسع
ـتــوقــد الــذكــاء والــنـبــاهــة; يــكــون هــنـا االطـالع ا
وحتـــضـــرون من أوربــا رجـالً يــحـــقق فـى جــنـــايــة
قــتل?! لــقــد اعـتــزل حــافظ جنــيب عــمــله الــسـابق
وعــمـــد إلى قــلـــمه فــصـــار كــاتـــبًــا من الـــروائــيــ

ــــصــــريــــ وقــــد أودع روايـــاتـه مــــا يـــعــــجــــز عن ا
ـــزعــجــة وأفـــعــال اخملــربــ وصـــفه الــقـــلم من احلــوادث ا

ونــــشــــاط الــــبــــولــــيس الــــفــــرنــــسى فـى مــــطــــاردة هـــؤالء
األشـــقـــيـــاء ومن الـــبـــحث والـــتـــحـــقـــيق والـــتـــوصل إلى
الـنتـيجـة الـعقـليـة فى حوادث الـقـتل ما أدهش الـشعب

بأجمعه».
ويــــــؤكــــــد كــــــاتب الــــــســــــطــــــور أن تــــــدخل حــــــافـظ جنــــــيب
بـالـتحـقيق فى هـذه الـقضـايا سـيفك ألـغـازها وسـيعـثر

على اليد العابثة باألمن.
ويـنـاشــد أيـضـا بـحـرارة شــديـدة حـافظ جنـيـب لـيـتـكـرم
بجـزء من وقـته الـثـمـ ليـجـلـو حـقـيقـة جـنـايـة الرمل
ويــحث رجــال الــتــحــقـيـق «يـا أهـل الـتــفــكــيــر ادعـو ذلك
الـرجل; فإن كـرم عواطـفه وسمـاحة نـفسه وطـيبة قـلبه

تأبى عليه إال أن يجيب ملتمس اجلمهور. «كذا» 
ــــنــــاشـــدة أو الــــنــــصـــيــــحـــة وكــــان تــــوقـــيـع كـــاتـب هـــذه ا

«مطبعجى»?!
ألـسـتم مـعى أن هـذا الـنـجـيب كـان مـحـتـاال ظـريـفـاً?
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ــقـال الـثــالث الـذى كـتــبـته مـر هـذا هـو ا
ســـمـــاط ونـــشـــرته بـــجـــريـــدة األهـــرام يـــوم
اجلــــــمــــــعــــــة 20 أغــــــســــــطـس عـــــام 1915 حتت

عنوان «التمثيل العربى» وجاء فيها: 
ــرحـوم أبى خــلـيل «انــدمــجت فى جـوقــة ا
ـمـثـلـون كـلـهم سـوريـون لـيس الــقـبـانى وا
بيـنهم مـصرى واحـد. جتول بـنا أبـو خليل
- رحــــــــمـه الـــــــلـه - فـى بالد األريــــــــاف وظل
يـنـتقـل بنـا من بـلـد إلى بلـد ومن مـديـرية
إلـى أخـــرى حــتـى قــضـــيـــنـــا عـــامــاً فـى هــذه
الـرحـلـة الـتـمـثيـلـيـة. رجـعـنـا بعـد ذلك إلى
الـــــقــــــاهـــــرة حـــــيث اعــــــتـــــذر الـــــقـــــبـــــانـى عن
مـواصـلة الـتـمـثيـل بحـجـة أن زوجـته على
خـطــر من مـرض شـديـد فـهـو مـضـطـر إلى
الــــســــفــــر إلى الــــبالد الــــســــوريــــة لــــيُــــعــــنى
بأمرها سافر القبانى وانحلَّ اجلوق بعد
سـفـره وتـفـرق األعضـاء وتـلك نـتـيـجة كل
عــمل ال يــعـتــمــد فــيه إال عــلى الــرأس فـقط
دون احلــيــطــة إلى مــا يــصـيـب ذلك الـرأس
يوما حتى إذا فاجـأه حادث شلّت األعضاء
وأصـبـحت عــاطـلـة ال تــسـتـطــيع عـمال لـزم
ـض عـــــــلـى ذلـك زمن كـل مـــــــنــــــــا داره ولم 
كبـير حـتى زارنا احملـترم إسـكنـدر أفندى
فــرح وفــاوض أبـى مــلــيــا فـى أن يــشــتــرك
مـعه فى بـناء تـيـاتـرو يديـره ويـكون ألبى
نـــــــــــصــــــــــيـب مـن األربــــــــــاح
مقابل دفعه نصف
مـــــــــــا يـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــاج

الــــتــــيـــاتــــرو من نــــفــــقـــات وبــــعــــد أخـــذ ورد
ومـفــاوضــة رضى والــدى بــالــشــروط الـتى
اشــــتـــرطــــهــــا إســـكــــنــــدر أفــــنـــدى وتــــعــــاقـــدا
بـــحـــضـــور األســـتـــاذ إســـمـــاعـــيل بك عـــاصم
احملــامى كـان مـن نـتـيــجـة هــذا االتـفـاق أن
ألـــفــــنـــا جـــوقـــاً مـــصــــريـــاً ال يـــزال أعـــضـــاؤه
ـــســــارح لـــعــــربـــيــــة كـــأبى األحــــيــــاء فـــخــــر ا
العدل وأحمد فهـيم وأحمد فهمى وعمر

رحوم محمد حبيب. فائق وا
بدأ اجلوق عمـله فى أول رمضان من تلك
الـــســنـــة وكـــان اإلقـــبـــال عـــلـــيـــهـــا فـــاجـــتـــهــد
ــــمــــثــــلـــــون وأخــــذنــــا نــــعــــمـل عــــلى إدخــــال ا
احملـسـنـات الــفـنـيـة تـدريـجــيـاً سـنـة الـرقى
فـى كل شـىء وأقـــــــبـل عــــــلـــــــيـــــــنـــــــا أفـــــــاضل
الـــــكــــــتـــــاب واألدبــــــاء بـــــروايــــــاتـــــهـم وإبـــــداء
مالحــظـاتـهم حـتى كـنـا أقـرب إلى الـكـمـال
ـصـرى هـذا االجـتـهاد وعـرف لـنـا الـشعب ا
فـــأقـــبـل عـــلـــيـــنــــا إقـــبـــاالً يـــجـــعـل الـــرعـــديـــد
. وآه من الـطمـع فهـو آفـة الـنـجاح شـجـاعـاً
وســبـيـل اخلـســار والــدمــار أراد إســكــنـدر
بــــعـــد هـــذا اإلقــــبـــال الـــعــــظـــيم أن يــــســـتـــقل
بـــالـــتـــيـــاتـــروا ولـــكـن أيـــة خـــطـــة اخـــتـــطـــهـــا
لــذلك? ال أعـلـم غـيــر أنـنــا أعــلـنــا يــومـاً عن
ــوعــد ــا جــاء ا تــمـــثــيل روايــة «عــائـــدة» و
ـــــــضــــــــروب لــــــــرفع الــــــــســــــــتـــــــار لـم نــــــــقف ا
لــلـمـمـثـلـ عـلى أثـر ولم جنـد واحـداً مـنـهم

مـــاذا يــكــون شــأنــنــا
مـع شــــــهــــــود تـــــــلك

ـسـرح أترك الـرواية وقـد ازدحم بـهم ا
لـلـقــار يـتـمـمه. إال أن أحـد األدبـاء وقف
مثل على يعتذر للناس عن عدم قدرة ا
الـــقــيــام بــتــمــثـــيل الــروايــة إلصــابــة إحــدى
ـــرض فـــجــــائى وهى صــــاحـــبـــة ـــمـــثـالت  ا
الـــدور األكـــبــر وهـــو عــذر قـــبـــله اجلــمـــهــور
آســــفــــاً وخــــرجــــوا بـــعــــد أن أخــــذ كل مــــنــــهم
نـــــــقـــــــوده. إنـى أبـــــــر الـــــــفـــــــاضـل احملـــــــتــــــرم
إســكـنــدر أفـنــدى من هـذا الــعـمل وإن كـان
ـــمـــثـــلـــون إذ ذاك. وفـــسخ قــــد ألـــصـــقه بـه ا
الـــعــــقـــد بـــعــــد ذلك بـــ والــــدى وإســـكـــنـــدر
ــــــرة لم أفــــــنــــــدى إال أن اجلــــــوق فـى هــــــذه ا
تـتــفـرق كـلــمـته فــاجـتـمــعـنـا وســافـرنـا إلى
طنطا إلحياء بعض اللـيالى فيها فعضدنا
مــديــرهـا ســعــد الــدين بــاشـا وقــمــنـا مــنــهـا
ـــســـاعـــدة من ـــنـــيـــا فــــلـــقـــيـــنـــا عــــ ا إلـى ا
مـــديـــرهــا عـــبــد الـــرحـــمن بك ســـامى وفى
ـــرحــوم عــبــد الــرازق هــذه األثـــنــاء اتــفق ا
بـك عــــــنــــــايـت - وكــــــان ال يــــــزال مــــــوظــــــفــــــا
عارف - مع محمـد أفندى ند وبنينا با
تيـاترو عبـد العزيـز وجمعـنا جوقـاً جديداً
جـــــــاءا لـه بـــــــاألســــــــتـــــــاذ سـالمــــــــة حـــــــجـــــــازى
والـسـيـدتـ الـشـهـيـرتـ «مـر ولـبـيـبة»
وبــــدأ اجلــــوق عــــمــــله بــــنــــجــــاح وهــــنــــا أخـــذ

التمثيل دوراً آخر .
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ـــــصـــــريـــــة أطـــــلـق اسم الـــــفـــــرقـــــة «ا
ــــوســـــيــــقـى» عــــلى لــــلـــــتــــمـــــثــــيـل وا
الــفــرقــة الــقــومــيــة الــتى تــأســست
عـــام 1935 وشــــغـــــلت مــــســــرح
حـــديـــقـــة األزبـــكـــيـــة مـــنـــذ عـــام
1941 وقـــد أطــلق عـــلــيـــهــا هــذا
االسم عام 1942 واستمـر معها
حـــتى عــام 1953 حــيـــنـــمــا أدمـــجت
ــسـرح احلـديث» حتت مع فـرقـة «ا
ــــــصـــــــريــــــة مــــــســـــــمـى «الــــــفـــــــرقـــــــة ا
احلـــديــثــة» والـــتى اســتـــقــرت حتت
ـــســرح الـــقــومى» مـــنــذ مــســـمى «ا

عام 1958.
ونـظـرًا لـعـدم وجـود أى تـغيـيـر فى
األجـهزة الـفـنـيـة واإلدارية لـلـفـرقة
فى الــفـــتــرة مـــنــذ تـــأســيـــســهـــا عــام
1935 وحتى عام 1953 فإننا سوف
نـــتــــنـــاول هــــذه الـــفــــتـــرة بــــالـــرصـــد

والتوثيق.
وقـد جــاء إنـشــاء الـفـرقــة الـقــومـيـة
ــصــريــة فـى أغــســطس عــام 1935 ا
ـــبــذولـــة حلل تـــتـــويـــجــاً لـــلـــجـــهـــود ا
سرح والـتى بلغت ذروتها أزمة ا
خالل الــــثالثــــيـــنـــيــــات واضـــطـــرت
مـــــعـــــهـــــا أغـــــلـب الـــــفـــــرق إلى إغالق
مــســارحـهــا والــتــوقف عـن الـعــمل;
بــــــســــــبـب الـــــكــــــســــــاد االقــــــتــــــصـــــادى
والـعــجـز عن الــوفـاء بــااللـتــزامـات
ـــــتــــمــــثـــــلــــة فـى إيــــجــــار ـــــاديــــة وا ا
سارح ونفـقات العروض وأجور ا

. الفنان
كـانت أهم اجلهـود التى بـذلت قبل
ذلك حلل األزمة إنشـاء فرقة احتاد
مثـل عام 1934 برئـاسة جورج ا
أبـــيـض ولـــكن لألسـف فـــقـــد فـــشل
االحتـــاد قـــبل نـــهـــايـــة الـــعـــام نــفـــسه
بــسـبب ضــعف مــسـتــوى الـعـروض
ــــــســـــتـــــمـــــرة بـــــ والـــــصـــــراعـــــات ا

ـــا دعى أعــضـــائـه من الـــفـــنــانـــ 
الـوزيـر اخملـتص إلى تـشـكـيل جلـنـة
ـصـرى بـرئـاسة ـسـرح ا لـتـرقـيـة ا
د. حـافظ عــفــيـفـى وعـضــويــة بـعض
رجــــــــــــال األدب لـــــــــــدراســـــــــــة األمـــــــــــر
وتقرير مـا تراه إلصالح التمثيل
وكـــــان مـن أهم مـــــقـــــتـــــرحـــــات هـــــذه
ـــعـــارف إنـــشــاء الــلـــجـــنـــة لـــوزيــر ا
ـــمـــثـــلــ فـــرقـــة حـــكــومـــيـــة تـــضم ا

ـــــتــــمــــيـــــزين مـع تــــشــــكــــيـل جلــــنــــة ا
خماسيـة لإلشراف عليها وإصالح
دار األوبـرا وتــخـصـيـصـهـا لـلـفـرقـة

اجلديدة.
وتـنفـيذا لـهذه الـتوصـيات صدر
الــــــقــــــرار بــــــإنــــــشــــــاء الــــــفــــــرقــــــة
الــقــومـــيــة بــرئــاســـة الــشــاعــر
خــلــيـل مــطــران كــمــا شــكــلت
ثالث جلــــــان إحـــــداهن عــــــلـــــيـــــا
لـإلشــــــــراف عــــــــلى الــــــــفــــــــرقــــــــة

بــــرئــــاســـة د. حــــافظ عــــفـــيــــفى ومن
أعــضـائــهـا د. طه حــسـ د. حــسـ

هيكل محمـد العشماوى د. أحمد
مـاهر والـلـجـنة الـثـانيـة تـنفـيـذية
بــــرئـــــاســــة مــــحـــــمــــد الــــعـــــشــــمــــاوى

والــثـالـثــة لـلـقــراءة وتـتـألف من د.
طـه حـــســــ وأحــــمـــد أمــــ وعــــبـــد
العـزيـز البـشـرى وخلـيل مـطران
ومــــحـــــمــــد عــــبــــد الــــرازق وخــــلــــيل

ثابت.
ثم تــوجــيـه الــدعــوة جلــمــيع أعــضــاء
ومــــديــــرى الـــــفــــرق الــــتـى  حــــلــــهــــا
لـــلـــمــشـــاركــة بـــالــفـــرقــة احلـــكــومـــيــة
األولى وقـــبل أغـــلــبـــيـــتــهـم بــيـــنـــمــا
رفض يوسف وهبى االنضمام ألن
مديـر الفرقـة لم يوافق عـلى منحه
راتــبــا شـــهــريــا قــدره 120 جــنــيــهــا
وتـضـامن مـعه بـعض أعـضـاء فـرقـة
رمــســيـس وفى مــقــدمــتــهن أمــيــنــة
رزق كذلك رفضت فـاطمة رشدى
االنــضــمــام لــلــفــرقــة بــسـبـب األجـر;
حــيث كـــان أعــلـى مــرتب بـــالــفـــرقــة
خـمسـ جنـيهـا حصل عـليه كل من
خـــــلــــيل مــــطـــــران وجــــورج أبــــيض
وحتــدد راتب أربــعــ جــنــيـهــا لــكل
من أحـــــمــــد عالم وعـــــبــــد الـــــرحــــمن
رشــدى وحــســ ريــاض وخــمــسـة
وثالثـــــ جـــــنــــيـــــهــــا لـــــكـل من دولت
أبــيض وزيــنب صــدقى أمـا بــقــيـة
ــمــثــلــ فــقــد  حتــديــد رواتــبــهم ا
بــــــــنــــــــفـس األجــــــــور الــــــــتـى كــــــــانــــــــوا
يتـقاضونهـا فى الفرق الـتى عملوا

بها قبل حلها.
ـــعـــارف هــــذا وقـــد قــــررت وزارة ا
التى تتبعهـا الفرقة القومية منح
إعـانة سـنـوية مـقـدار خـمسـة عـشر
ألف جــــــنــــــيه لــــــتــــــغـــــطــــــيــــــة رواتب
الـــــفـــــنـــــانــــ واإلداريـــــ وإيـــــجــــار
مسرح األوبرا وميزانية اإلنتاج.

تــشــكـــلت الــفــرقــة فى الــبــدايــة من
: جـــورج أبــيض حـــســ ــمـــثــلـــ ا

ريــاض أحـمـد عـالم عـبـد الــرحـمن
رشـــــــــدى حـــــــــسـن فــــــــائـق فـــــــــتــــــــوح
نـشـاطى عـبـد الـعـزيـز خـلـيل عـبد
احلـــــمـــــيـــــد شـــــكـــــرى أنـــــور وجــــدى
عباس فارس فهمى أمان أدمون
تـويـامـا فــؤاد سـلـيم فـؤاد شـفـيق
فـؤاد فــهـيم زكى رســتم إبـراهـيم
اجلــزار مــخـتــار عــثــمـان مــحــمـود
لـيجى محمـود السبـاع محمود ا
ــــــــــــمــــــــــــثـالت: دولـت رضـــــــــــــا ومـن ا
أبــــــيض عــــــزيــــــزة أمــــــيــــــر زيــــــنب
صـــــــدقـى روحـــــــيـــــــة خـــــــالـــــــد زوزو
حـــمـــدى احلـــكـــيم جنـــمـــة إبـــراهـــيم
سيرينا إبراهيم فردوس حسن.
وقــد عــ كل من الــفــنــانــ عــزيـز
عـيـد زكى طــلـيـمـات عـمـر وصـفى
ـمــثل عـبـد مـخــرجـ بـالــفـرقــة وا
ـديـر السـابق لـفـرقة الـله عكـاشـة ا

عكاشة مديراً للمخازن.
ارتــفع الــســتــار عـن الــعـرض األول
لـلـفــرقـة فى الـســابع من ديـســمـبـر
ــــــــــســــــــــرحــــــــــيــــــــــة «أهل عــــــــــام 1935 
الـكـهف» لتـوفيـق احلكـيم وإخراج
زكى طــلــيـــمــات وبــطـــولــة عــزيــزة
أمــــــ وعـــــبــــــاس فـــــارس وعــــــمـــــر
وصــــفى وزكـى طـــلــــيــــمـــات وزكى

رستم.
قــــدمت الـــفـــرقـــة عــــدداً كـــبـــيـــراً من
ــتـرجــمـة بــجـانب ــسـرح ا روائع ا
عـدد من الـنــصـوص احملــلـيـة لــكـبـار
الــكـتــاب وتـوالت مــواسم الــفـرقـة
وعــددهــا ســبـــعــة قــدمت خاللــهــا 55
مـسـرحيـة من بـينـها 7 مسـرحيات

ذات الفصل الواحد.
لـم تـــــــكـــــــتف الـــــــفـــــــرقـــــــة بـــــــإرســـــــال
الــــبـــعـــثـــات إلـى اخلـــارج وافـــتـــتـــاح
معـهد الـتمـثـيل تابع لـكلـية اآلداب

لـتــدريب شـبــاب الـفـرقــة ولـكــنـهـا
وافــــــــقت عــــــــلى اقــــــــتـــــــراح فـــــــتـــــــوح
نــشـــاطى بــعـــد عــودتـه من الــبـــعــثــة
لــــفــــرنــــســــا بــــتــــألــــيـف شــــعــــبــــة من
ـثـقـف ـسـرح ا الـشـباب وهـواة ا

وانضم إليـها كل من: زوزو نبيل
ســــامـــيــــة فـــهــــمى عــــبــــاس يـــونس
حــــسـن حـــــلــــمـى يـــــحــــيـى شـــــاهــــ

شفـيق نور الـدين محمـد توفيق
وفى مـــارس 1941 اشـــتـــرك هــؤالء
الـــــــــــنــــــــــــجــــــــــــوم فـى تــــــــــــقـــــــــــد ثـالث
مــســرحـيــات من فــصل واحــد بـدار

األوبرا.
وعــــلـى أثــــر مــــجـىء وزارة الــــوفــــد
إلى احلـكم فى 4 فـبـرايـر عام 1942
أجــــريـت دراســــة ألحــــوال الــــفــــرقـــة
وإجنـــــازاتــــهــــا وشـــــكــــلت جلـــــنــــة فى
يـــونـــيه 1942 وأصـــدرت الـــلـــجـــنـــة
عــــدة قـــرارات مـن بــــيــــنــــهــــا: إعـــادة
تــكــوين الــفــرقــة عــلى أسس فــنــيـة
ودراســـــيــــــة جــــــديــــــدة وأن تـــــقــــــسم
الــــفــــرقــــة إلى شــــعــــبـــتــــ شــــعــــبـــة
تمثيلية وأخـرى غنائية وبالفعل
صــــــدر قــــــرار فى أغــــــســــــطس 1942
بــــحل الــــفــــرقـــة وتــــكـــويـن الـــفــــرقـــة
وسـيقى من ـصريـة للـتمـثيل وا ا
أعــــضــــائـــهــــا وعــــ مـــحــــمــــد حـــسن
مديـر الفنون اجلـميلة مـديراً عاماً
لــلـفــرقـة كــمـا عــ زكى طــلـيــمـات
مـــــديــــراً فـــــنــــيــــاً لـــــهــــا وقـــــد نــــصت
الالئـحـة اجلديـدة علـى أن يتـقاضى
أعــضــاء الــفــرقــة نــصف مــكــافـآتــهم
من اإلعــانـــة احلــكــومــيــة والــنــصف
اآلخر يـتـقـاضـونه عـلى أسـاس عدد
من احلــــصـص مـــســــاو فـى قـــيــــمــــته
ـكـافـأة ويتم تـوزيـعـها فى نصف ا
حـــــــــــــالــــــــــــــة زيــــــــــــــادة اإليـــــــــــــراد ومـن
األسـالـيب اجلــديـدة الــتى اتـبـعــتـهـا
الـــــــــــفـــــــــــرقــــــــــة ألول مـــــــــــرة تـــــــــــقــــــــــد
ـســرحـيـات بـالــلـغـة الـعــامـيـة بـعـد ا
ـــــــرحــــــــلـــــــة األولى مـــــــا كــــــــانت فـى ا
لـلـفرقـة الـقومـيـة تـقدم بـالـفـصحى
فـــقط كـــمــا قـــدمت الـــفـــرقــة بـــعض

الهزليات.
وقــــــــد اســــــــتـــــــأثــــــــر كـل من فــــــــتـــــــوح
نـشـاطى وسـلـيـمـان جنـيب وعـمر
وصـــفى وعـــزت الـــســـيــد إبـــراهـــيم
بـــــنـــــســـــبـــــة كـــــبـــــيـــــرة مـن األعـــــمــــال

قتبسة. ا
حتمل مسئولية إدارة الفرقة منذ
تـأسـيـسـهـا فى 1935 إلى عـام 1953
كل من األســـاتــذة: خـــلــيـل مــطــران
مـــــحـــــمـــــد حـــــسـن يـــــوسف وهـــــبى
مــحـمــد الـشــريف د. فـؤاد رشــيـد

جورج أبيض.

روبير الفارس

< جورج أبيض  < زكى طليمات

سرح ذاكرة ا

تتجول "مسرحنا"
ب األتيليه

ركز القومى وا
للمسرح ومحافظات
مصر واجلامعة
لتتابع أهم

سرحية د. نوار يعلن خطة الهيئة لتدريبالفعاليات ا
سرح  وتثقيف شباب نوادى ا

ص5

مذكرتان تضمان توقيع
معظم أساتذة معهد

سرحية إحداهما الفنون ا
عهد تشير إلى جتاوزات با
والثانية تطالب بسحب الثقة

من العميد 
ص6

فى حواره االستثنائى يؤكد فاروق عبد
القادر أن احلصول على الدكتوراه ال يعنى 

أن صاحبها ناقد. اقرأ حوار فاروق عبد القادر
ص14:10

هل هناك مخرجون وكتاب بحكم وظائفهم?
وهل هناك كتاب بحكم أعمدة يكتبونها

فى الصحف?! اقرأ إجابات درويش األسيوطى 
ص23

هنة والعلم فن التمثيل ب ا
وهبة واخلبرة. مقال وب ا

ص24 د. مدحت الكاشف 

بكره.. حكايات
عزبة محروس
.. دعاء

الكروان..
متابعات نقدية
لعدد من عروض

سرح ا
ص19 :21

ماذا أعد الشعراء والنقاد 
يالد فى الذكرى الثمان 
والد الشعراء فؤاد حداد? 
عن دراما فن األراجوز
والشعر التمثيلى

ص25 يكتب شعبان يوسف 

د. عبير سالمة
تكتب عن
االلتزام

تغير وجائزة ا
الصمت

ص26

هوامش العدد
من كتاب "العمل فى
مثل استديو ا
محاضرات

استراسبورج" حترير:
روبرت هيثمون.
ترجمة: د. جيهان

عيسوى. مراجعة: أ.د
منى صفوت  –مركز

اللغات والترجمة –
ية الفنون أكاد
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مجرد بروفة

< يسرى حسان
بــور وجنـيـب سـرور.. و"سُـك عـلى الــصــ

الباقى".
ســــتـــفــــهم مـن كالمى أنــــنى ال أقــــدر هـــذا
ــســرح الــسـتــيــنى حـق قـدره.. أنـت حـر ا
افهم كـمـا يحـلـو لك.. لكـنى سـأسوق مـثاالً
واحــداً يـــؤكــد لــســـعــادتك مــدى مـــحــبــتى
وإعـجـابى  وإســتـفـادتى من هـذا الـعـصـر;
وهو تـلك السـلـسلـة التـى كانت تـصدر عن
وزارة الــثـقــافـة واإلرشــاد الــقـومى- الحظ
ـية القـومى- وهى سـلسـلة مـسـرحيـات عا
ـتوحـشة" جلـان آنوى التى قـرأنا فـيهـا "ا
و"الـلـيلـة نـرجتل الـتـمـثـيل" لـبـيـرانـديـلـلو
واالستثـناء والقاعدة لـبريخت ورمولوس
الـعــظــيم لــدوريــنـمــات و"قــطــة عــلى نـار"
ـوليـير.. لتـنيـسى وليـامز و"عـدو البـشر" 
و"مـركب بال صـيـاد" أللـيـخـانـدرو كـاسـونـا
بترجـمتهـا اجلمـيلة لـلدكـتور محـمود على
ـا ال يــتـسـع اجملـال هــنـا مــكى وغـيــرهــا 

لذكره.. أين مثل هذه السلسلة اآلن?

الـتى يـتـعمـدون بـثهـا عـنـد مطـلع الـفـجر
واحلـق أنه كـــــان عــــصـــــراً ذهـــــبـــــيــــاً إذا
وضــعــنــاه فى ســيــاقه وتــعــامــلــنــا مــعه
ـعطيـات عصـرنا هـذا فقد ـعطـياته ال 
"تــغــيــرت الــبالد ومن عــلــيــهـا" عــلى رأى
زميلنا الشاعـر الستينى "فتحى فرغلى"..
ـسـرح الـذى ازدهر فى فـمن الظـلم لـهـذا ا
حلــظـة فــارقــة من تــاريـخــنــا وفى ظل هم
قــومى عــام الــتـفّ حــوله اجلــمــيع وكــان
ار بــدعـــون فى إطــ انــوه يـــ نـــ تــابه وفـــ كـــ
نـة من الـظلم لـحظـتـهم الـراهـ وعـيـهم بـ
عـن هــذه اً  نـــزوعـــ عـــامل مـــعـه مــ تـــ أن نـــ
ا أنه من الـظلم أن ً كـمـ ا امـ لـحظـة تـمـ الـ
يــات شــوقى نــســخــر مــثالً مـن مــســرحــ
الشعرية ونعتـبرها مجرد مجموعة من
نـــاة الـــتى لم تـــعــرف غــ ـــ ائــد ا قـــصـــ الــ
.. ويـكفـى الرجل ً ا قـ ا طـريـ ا إلـيهـ الـدرامـ
بـرع لـون الــذى لم يــ أنـه أسس لـهــذا الــ
بــــد عـــــده ســـــوى صالح عـــــ فـــــيه مـن بــــ

ysry_hassan@yahoo.com

نـاسبـة "مـركب بال صيـاد" أذكـر عنـدما و
اشـتـريـتـهـا من "سـور األزبـكـيـة" أيـام كـان
سوراً بحق أننى وجدت بها دعوة موقّعة
من الــفــنـــان الــراحل حــمـــدى غــيث مــديــر
ى ذكـر بــهـا: يـصـرح حلـامل ــسـرح الـعـا ا
هذه الـبطاقة بـاحلصول على أربـعة مقاعد
ى بتخفيض سرح العا شاهدة عروض ا

 50%خالل موسم 1966-1965.

اذا  ; .. لكنه طرح سؤاالً  تقليد جميل فعالً
لم يـــســـتـــفـــد صـــاحب الـــكـــتـــاب مـن هــذه
سرح الدعوة?.. هل كان مـا يقدم فى هذا ا
سـيــئــاً إلى الــدرجــة الـتـى جتـعل مــهــتــمـاً
ـثل هـذه الـدعوة?.. أم سـرح يـضـحى  بـا
ـــلك الـ 50%األخـــرى الـــتى أنه لم يـــكن 
ــشـاهـدة أحـد عـروض مـسـرح سـيـدفـعـهـا 

الستينيات "الذهبى".. مجرد سؤال?!
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العصر الذهبى..!!
ا بـفعل "النوسـتاجليا" يتـباكى البعض ر
عـلى مـسـرح الـستـيـنـيـات وكلـمـا شـاهدوا
عـــرضـــاً لـــواحـــد من الـــشـــبـــاب اجملـــددين
"مـصـمصـوا" شفـاههم وتـساءلـوا: أين هذا

من مسرح الستينيات?!
ــســرح فــقـد عن نــفــسى لم أحلق بــهــذا ا
ولــدت ســـنــة  1963 وكـــان من الـــصــعب
وقـتـهـا أن أغافـل السـيـدة والـدتى وأذهب
ـربـوطـة ولـيس بـالـهاء خـلـسـة - بـالـتاء ا
ـسرح - إلى كـمـا يـكـتبـهـا عـمـيد "كـلـيـة" ا
ـســرحى خـاصـة أنـنى من دور الـعـرض ا
مــوالــيـد يــنــايــر أى ولــدت فـى الــشــتـاء
وكانت شبرا- رعاها الله- فى ذلك الوقت
"وحــلــة" بــسـبـب األمـطــار الــغــزيــرة الـتى
منعت واحداً مثلى مازال يحبو من تنفيذ
ـنـزل.. ورغم ذلك أى خـطــة لـلـهـروب مـن ا
من عــروض مــسـرح فــقـد شــاهــدت عــدداً 
لـقـون ا يـطـ نـيـات الـذهـبى - كــمـ يـ تــ الـسـ
الــتـلـيــفـزيـون لـيه - فـى بـعض بـرامج  عـ

كوادر مسرح اجلرن.. فى «الورشة»

صرى «محمد صبرى» اللوحة للفنان ا

القاسمى يتبرع
ليون يورو
ية للمسرح للهيئة العا

سرحية..دِشّ وتليفزيون ودفتر!! إجنازات عميد الفنون ا

حوار استثنائى
 مع فاروق عبد القادر
مهرجان
مسرحى كويتى يذهب
إلى اجلمهور اليوم
فنانو سوريا:
الرقابة فى بالدنا
تصادر النصوص الرديئة
"الطاغية"
نص مسرحى لإلجنليزى
جيفرى تريس

مشاريع جديدة 
بفرقة الغد 

 الفـنـان يـاسـر جالل "مـديـر فرقـة الـغـد" بـدأ هذا
األســبــوع فى وضع الــتـــصــور الــنــهــائى خلــطــة
ــوسم الــقـــادم من خالل عــقــد مــســرحه خـالل ا
ــشـاريع لـقــاءات مع اخملـرجــ الــذين تـقــدمـوا 
ـنـاقـشـة تـصـوراتـهم ـهـا بـالـفـرقـة  جـديـدة لـتـقـد
ورؤاهم الفنية ومدى مالءمتهـا وفلسفة فرقة الغد
الـتى  يـشــهـد مـســرحـهـا حــالـيـاً تــقـد الـعـرض
سـرحى «قـصـة حب» لـنـظـام حـكمـت من إعداد ا
وإخراج د. هـانى مـطاوع وبـطـولة د. سـامي عـبد
ن الـشــيـوى مـعــتـز الــسـويـفى  احلـلـيـم  د. أ

ان إمام  حمدى أبو العال. إ

< عزت زين 

كـوادر مــشــروع مـســرح اجلـرن يــدخــلـون فـى نـهــايــة أكـتــوبـر
اجلـارى "ورشـة" تـدريب تـهـدف لتـعـمـيق الـتـخـصـصـات الـفـنـية
والـثـقـافـيـة وتـفـعـيل عالقـتــهـا بـالـثـقـافـة الـشـعـبـيـة إضـافـة إلى
الـتعرف على األسالـيب العلميـة لتنميـة اإلبداع وتبادل اخلبرات

اخلاصة فى مجال العمل مع الطفل وبلورة إبداعات القرية.
ـركـزية لـلـتدريـب وإعداد الـقادة الـورشة الـتى تـقيـمـها اإلدارة ا
ـشروع مـسرح بـرئاسـة عزة عـبـد احلفـيظ  تتـمـيز بـارتبـاطـها 
اجلـرن الذى تـضـطـلع به مجـمـوعة مـن مخـرجى الـهيـئـة "فوزى
فـوزى رشدى إبراهـيم عبد الـعزيز مـحمود عـزت زين سمير
الـــعـــدل" فى حـــ يـــتـــولـى اإلشـــراف الــفـــنـى اخملـــرج أحـــمــد
ـشــروع - إلقـامـة نـشـاط إسـمـاعــيل ويـسـعـيــان - الـورشـة وا
ـواهب الـفـنـيـة والـقـدرات ثـقـافى وفـني دائم بـالـقـريـة وتـنـمـيـة ا

اإلبداعية فضالً عن تنمية أساليب العمل اجلماعى.
وفى الـورشة يتـناول د. عبـد احلمـيد حواس الـثقافـة الشعـبية
بـالقريـة من حيث مـكوناتـها ومـظاهرهـا اإلبداعـية وتوجـهها إلى
صـغـار الــسن فـيــمـا يـتــنـاول الــدكـتـور مــحـمــد عـمـران أسس
ـدرب شـرفـ وا ـوسـيـقى الـشعـبـيـة من قـبل ا الـتـعامل مع ا
صـمم سمـير جـابر عن تـصنـيف األلعـاب الشـعبـية ويـتحـدث ا

والـدكتور سميح شعالن عن حـكايات القرية والـشاعر مسعود
وال القصصى. شومان عن ا

وضـوع من زوايا مـتعددة ويـتنـاول أساتذة وفـنانـو التـشكـيل ا
فـالـفـنـان ســعـيـد أبـو ريـة يـتــنـاول تـوظـيف خـامــات الـبـيـئـة فى
األشـغال الفنية والـفنان عبد الوهاب عـبد احملسن يتحدث عن
حتـويل العناصر البيئية إلى أعـمال فنية والفنان هانى هجرس
عن جتـربته الطويـلة مع األطفال والدكـتور أمجد صالح الدين
ـاذج من توظـيف اخملـلـفـات فى النـحت احلـديث فـيـما يـعـطى 
يـتناول الفنان الكبير الدكـتور ناجى شاكر فن العرائس بالقرية

سرح. وبا
وحـول األنواع األدبـية يحـاضر د. سـيد البـحراوى عن نـظرية
ـواهب أمـا الـشـاعر رجب األنـواع األدبـيـة وعالقـتـها بـتـنـمـيـة ا
الصاوى والروائى يوسف أبو رية فيتحدثان عن جتربتهما فى

الكتابة لألطفال.
ن عـامر وفى اجلـانب الـتـربـوى واإلبداعى يـوضح الـدكـتـور أ
وهوب وطرق تنـمية مهاراتهم ووفاء متولى أسس اكـتشاف ا
درسى فيما يتناول الدكتور سرح ا تـتحدث عن جتربتها فى ا

محمد الرخاوى تنمية الدافعية للتعبير وكذلك تنمية قدراته.

< أحمد إسماعيل

> اخملرج حسام الدين صالح
اضــــــطــــــر إلـى إجــــــراء بــــــعض
التعديالت على عدد من مشاهد
ـامــة بـيـضـا" الـتى مـسـرحـيـة "
تــعـــرض حــالـــيــاً عـــلى خــشـــبــة
مـســرح الــسالم بــعـد عــرضــهـا
ـــــــوسـم الــــــــصـــــــيــــــــفى خـالل ا
بـاإلسـكــنـدريـة أهم الــتـعـديالت
كانت استغناء محمود عزب عن
"ماسك" شـخصـية مـسئـولة مع
تـــــخــــفـــــيـف حــــدة اإلفـــــيـــــهــــات
والـســيــطـرة عــلى خــروج بـعض
ــــمــــثــــلــــ عن الــــنـص أثــــنـــاء ا

العرض.

ــــــســـــرحـى ســــــمــــــيـــــر > اخملــــــرج ا
العـصـفـوري يـقـوم حـالـيـا بـالبـحث عن
وجـوه جـديـدة لـلمـشـاركـة فـى الـعرض
ـــــســـــرحـى "رحالت الــــــطـــــرشـــــجى ا
احلــلــوجى" الــذى يـــســتــعــد إلخــراجه
ضـمن خـطـة عـروض مـسـرح الـطـلـيـعة
وسم الـقـادم مـحـمد مـحـمـود "مـدير ا
الـطـلـيـعـة" أكـد أن الـعـرض الـذى أعده
الـعــصـفــوري عن روايــة بــنـفس االسم
للـكـاتب خـيـرى شلـبى يـقـدم أكـثر من
ـثالً جـديـداً يـتم اخـتـبارهم خمـسـ 
من ب عـدد كبـيـر تقـدم للـمـسرح بـعد
اإلعالن الـذى  وضـعـه فى الـطـلــيـعـة

< فيفى عبده < سمير العصفورىومعهد التمثيل لطلب وجوه جديدة.

> مــســـرحـــيــة "روايح"
ــهـا والــتي أعــيــد تــقــد
ـــســـرح الـــعـــائم عـــلى ا
ـنـيل بــدايـة من ثـانى بـا
بارك أيام عيد الفطر ا
حتــقق إيــرادات يــومــيـة
تــتــعــدى ثـــمــانــيــة آالف
جـــنــــيه هى األعــــلى فى
مــــــــســــــــرح الــــــــدولـــــــة
سـرحـيـة بطـولـة فـيفى ا
عــــبــــده جــــمــــال عــــبـــد
الــــــنـــــاصــــــر جــــــمـــــال
إســـــمــــاعـــــيـل إنـــــتــــاج

سرح الكوميدى. ا

العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!العصر الذهبى..!!

< ياسر جالل
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