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ـصـريـات. شـارك فى خـاص بـإبـداعـات اخملـرجـات ا
حـضـور حفل اخلـتـام عدد من قـيـادات الهـيـئة الـعـامة
لـقـصور الـثقـافة مـنـهم د. أحمـد األبحـر رئيس اإلدارة
ـركـزية لـلبـحـوث والدراسـات ومصـطـفى السـعدنى ا
رئـيس إقـليم شـرق الدلـتا الـثقـافى وعزة عـبد احلـفيظ
ـركـزيـة لـلـتـدريب ود. طـلـعت شـاه رئـيس اإلدارة ا
مـديـر عام اإلعـالم وفاطـمـة فـرحـات مديـر عـام ثـقـافة
ـتـخـصـصة الـطـفل وأحـمد زرزور مـديـر الـقـصور ا
وأحــمـــد زحــام مـــديــر

ثقافة القاهرة.
ورغـم حـــــــــصـــــــــول
عــــرض "يـــــامــــا فى
اجلــــــراب" لـــــــطالب
ــــعــــهـــــد الــــعــــالى ا
ـســرحـيـة لـلــفـنــون ا
عـــــــلى أكـــــــثـــــــر من
جـــائــزة فــإن أحــداً
عـهد من مـسئـولى ا
لم يـــحــــضــــر حـــفل
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 > مـحمد عمر مخرج مسرحية
«والد الـلـذينه» يـبـذل حـالـيـاً عدة
مــحــاوالت مع مــســئــولى الــبـيت
الـــفـــنى لـــلـــمـــســـرح إلقـــنــاعـــهم
بـاستـئنـاف تقـد العـرض الذى
تـقـرر إيـقـافه لـعـدم حتـقيـقـه ألية
إيرادات; على الرغم من تكاليف
ــســرحــيـة إنــتــاجه الــبــاهــظــة ا
بــطــولـة هــبــة الـســيــسى يــاسـر
فـرج محـمود اجلـنـدى محـمود
احلـدينى والتـأليف ألسـامة أنور

عادل حسان عكاشة.

مجرد بروفة

< يسرى حسان
ســوى أنه يـــحــمل لـــقب «ســلـــطــان» وجلّ من ال

يخطئ يا أستاذ «مصطفى سلطان»!!
ـعـهـد هــو «د. مـحـمـود سـلـطـان» .. إذن عـمـيـد ا
وعـلـيـه; أطـالب الـســيـد عــصـمت يـحــيى رئـيس
يـة الفنون بـعزل هذا الـرجل فورا بعد أن أكاد

عهد إلى احلضيض.  وصلت األوضاع فى ا
اعــزل «د. مـــحــمـــود ســلـــطــان» حـــتى تــنـــقــشع
عهد منذ السحابة السوداء التى ظـللّت سماء ا

أن تولى عمادته.
اعـزل «د. مــحــمـود ســلــطـان» بــعــد أن ضـاق به
ـذكـرة لـسحب األسـاتـذة ذرعاً وتـقـدمـوا إليك 

الثقة منه ولم تفعل فيها شيئاً.
ـعـهد اعـزل «د. مـحـمـود سـلـطـان» حـتى يـعـود ا

. إلى سابق عهده فاعالً ومشرقًا ومضيئاً
اعــزل «د. مـحـمــود سـلـطـان» حــتى حتـافظ عـلى
ـهم الـذى يـضـم صـفـوة األسـاتذة هـذا الـكـيـان ا

الذين تفخر بهم مصر.
اعــزل «د. مـحــمــود سـلــطــان» حـتى ال يــعــتـصم
الــطـالب كل يــوم فى الـــقــاهــرة واإلســـكــنــدريــة

اعتراضاً على سياساته.
اعـزل «د. مـحـمود سـلـطـان» حتى يـعـود الـهدوء

عهد. واالنضباط والوئام إلى ا
اعــزل «د. مــحــمـود ســلــطــان» حــتى  تــكــون قـد
حــقـقت إجنــازًا مــهـمــا يـذكــر لك بــعـد أن تــتـرك

ية. األكاد

«يخلق ماال تعلمون» !! 
هذه الظـاهرة العـجيبـة أال حتتاج إلى فريق من
علماء الـنفس واالجتماع واألنـثروبولوجيا - ال
ـوضـوع - أدرى مـا عالقـة األنـثـروبـولـوجـيـا بـا
ـعـهـد لـلـبـحث عن أسـبـاب عــدم مـعـرفـة طالب ا
السم عـمـيدهم? أنـا عن نـفـسى مسـتـعد لـتـمويل
هذا الفريق حتى يؤدى مهمته على خير وجه.
وكــمـا أنــا مــدين بــاعـتــذار لألســتـاذ مــصــطـفى
سـلطـان الـذى اعتـقدت أنه عـميـد مـعهـد الفـنون
صرى سرحـية فأنـا مدين بالـشكر جلـريدة "ا ا
الــيـوم" الـتى قـطـعت الـشك بـالـيـقـ فى عـددهـا
الــصــادر يــوم  15 الــشــهــر احلـــالى ونــشــرت
تـقـريـرًا حتت عـنـوان "طـالب فـنـون مـسـرحـية -
فـرع اإلســكـنــدريـة - يـضــربـون عـن الـدراسـة ..
وعصمت يحيى حيعدى عليهم ويشوف" وجاء
فى الـتــقـريـر أن اسـم الـعـمــيـد هـو «د. مــحـمـود

سلطان».
ــصــرى الـــيــوم" وأصــدقــهــا وألنــنـى أحــتــرم "ا
ـصــريـة وأعـتــبـرهــا واحـدة مـن أهم اجلـرائــد ا
اآلن وأحــرص عـلـى قـراءة كل مــا تـنــشـره فـإن
سـرحـية الـصـحيح اسم عـمـيد مـعـهـد الفـنـون ا
أصبح بـالنـسبـة لى - وحتـى إشعـار آخر - هو
صـرى اليوم» «د. محـمود سـلطـان» .. شكـراً لـ«ا
.. وأعتذر مرة ثالثة وعاشرة لألستاذ «مصطفى
سلـطان» الذى ظـلمـته معى بـدون أى ذنب جناه

ysry_hassan@yahoo.com

اعــزل «د. مـحـمـود سـلــطـان» الـذى لم يـنـجـز أى
شـىء مـنـذ تـولـيه الــعـمـادة; وكل مـا أجنـزه هـو

عهد. زرع الف ب أساتذة ا
اعـزل «د. مــحـمـود ســلـطــان» الـذى يـتــعـامل مع
ـعــهــد - وهم مـن هم - بـ «فــجــاجـة» أســاتــذة ا

تصل إلى حد اإلهانة.
اعزل «د. محمود سلطان» الذى يفخر بأنه جلب
عـهـد جـهـاز كـمـبيـوتـر ودش وتـلـيـفـزيون إلـى ا
وجــــهــــاز كــــاســـــيت; مع أن اجلـــــهــــاز يــــخص
«مـسـرحـنـا» وقــام الـعـمـيـد بـخــطـفه من الـزمـيل
«مـحـمـد عبـد الـقـادر» عنـدمـا ذهب إلجـراء حوار

معه.
اعــزل «د. مـحـمـود سـلـطـان» الـذى خـطف جـهـاز
كـاسـيت مـن صـحـفى ثم ادعى أنـهـا واحـدة من
إجنـازاته ... فـهل يـليق بـعـمـيد مـعـهـد أو حتى
عميد شرطة االدعاء بأن «اخلطف» و«القرصنة»

من ب إجنازات سيادته.
اعـزل «د. مـحمـود سـلطـان» ألنه جـاهل.. بالـلـغة
ومـولع باخلـطف .. خطف أجـهـزة الكـاسيت من

! الصحفي
أقـول لـك .. ال تـعــزل «د. مــحــمـود ســلــطـان» وال
تـأمـره بأن يـعـيـد إليـنـا «جهـازنـا» احلـبيب أهي

فرصة نضحك .. ونضحك الناس!!  
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 أعتذر لـ «مصطفى سلطان»
مـبـدئيًـا .. أنا مـدين بـاعتـذار لألسـتاذ مـصـطفى
سـلـطان الـذى اعتـقـدت أنه عمـيـد معـهـد الفـنون
سرحية حـتى نبهنى البـعض أن اسم العميد ا

ليس «مصطفى سلطان».
شكلـة التى واجهتـنى أن فريقًا قـال إن العميد ا
اسمه «سـيد سـلطـان» وقال فريـق ثان إنه «على

سلطان» وثالث قال إنه «رجب سلطان».
هكذا وجدت نفسى فى متاهة فـ «خطفت رجلى»
ـعـهد واسـتـوقـفت الـطالب كل طـالب على إلى ا
حدة ألسأل عن اسم العـميد فدخـلت فى متاهة
أشــد حــيث تــلــقـيت أســمــاء مــخـتــلــفـة مــنــهـا
«إبـــراهــيـم ســـلــطـــان» و«رمـــضـــان ســـلـــطــان»
و«شـعبـان سـلطـان» ... وهلـم جرا .. أحـدهم قال
إنه «مـحـمـد سـلـطان» فـقـلت له: أل .. عـنـد مـحـمد
ســلــطــان ووقّف فــهــو مــلــحن مــشــهــور وكـان
ـرحـومــة فـايــزة أحـمــد الـفــنـانـة مــتـزوجًـا مـن ا
سرح فباغتنى بقوله : اجلميلة وليس له فى ا

سرح ?! يعنى العميد اللى ليه فى ا
لم أعــلق عـلى كالم الـطـالب .. لــكـنى طـلـبت مـنه
عهد منذ إنشائه سرد أسماء من تولوا عمـادة ا
وحـــتى اآلن  فـــذكـــر لى كل األســـمـــاء من «زكى
طليمات» وحتى «أحـمد سخسوخ» ثم أصر على
أن يـخـتم بـ «مـحـمـد سـلطـان»!!.. أمـا زمـيـله فـقد
أكـد لي بـيـقــ مـطـلق أن الـعــمـيـد هـو حـمـادة
نـولوجيست الـشهير وقلت سلطان .. فـتذكرت ا

 «السامر» يعود .. لقصور الثقافة
   ـ   الثمن جنيه واحدـ  32 صفحـــة 

اللوحة للفنان الفرنسى ديال كروا

 عزيز خيون وراهنية
سرح العربى ا  أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان»

صرية تتمرد وحتطم "البراويز"! رأة ا ا

< سناء شافع <  سامح بسيونى <  محمد عمر

ـــســرحى الـــشــاب > اخملـــرج ا
ســـــامح بــــســــيـــــونى قــــام هــــذا
األســبــوع بــتـوجــيه دعــوة لــعـدد
كـبـيـر من الـفـنـانـ واإلعالمـيـ
حلـــــضــــــور عـــــرضه اجلـــــديـــــد
«مـشــعـلـوا احلــرائق» عن طـريق
ـــــوبـــــايـل بـــــجـــــانب رســـــائـل ا
االتــــصـــال بـــآخـــرين لـــتـــأكـــيـــد
حـضـورهم لـلـعـرض الـذى يـقـدم
حــالــيـــاً بــقــاعــة يــوسف إدريس

سرح السالم.

> الـفــنـان ســنـاء شــافع يـواجه
ـشـروعه اآلن  مـشـكـلـة تـرتـبط 
اإلخـراجى الذى يـجرى بـروفاته
حـالياً من بـطولة عدد من طالب
ـسرحية عـهد العـالى للـفنون ا ا
يـقدمون «رومـيو وجولـيت» برؤية
ـقرر تـقد مـعاصـرة كان من ا
سرح حديقة األزبكية الـعرض 
ـكشـوف وهو مـا رفضه شافع ا
ـــا يــــهــــدد بـــتــــوقف مــــؤخــــراً 

شروع.. ا

عـنهـا قـريبـًا بجـانب تـطويـر جـوائزه ورفع قـيـمتـها
ـلى بـدء اإلعــداد لـلــدورة الـثــالـثـة ـالــيـة مــؤكـداً عـ ا
لـلــمـهـرجــان مـبـكـراً لالنــتـهـاء من إعـالن بـرنـامـجه

بشكل دقيق قبل بدء فعالياته بوقت كاف.
ـسـرح الـعـربى سـمـيـحة أيـوب "رئـيس أبـدت سـيـدة ا
هم ـشاركـتها فى هـذا احلدث ا هـرجان" سعـادتها  ا
ووجهت الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة حلرصها
ـها مـن خالل مـهـرجان ـرأة وتـكـر عـلى االحـتـفـاء بـا

لـلـمـمـثل حمـدى عـبـاس عن دوره فى "يـاما فى
اجلـــراب" وهـــو الــعـــرض الـــذى حـــصل عـــلى
اجلـائزة الـثانـية بـينـما فـازت مسـرحيـة "صور

ماريا" بجائزة العرض الثالث.
ـهرجـان شهادات تـقديـر خاصة قدمت إدارة ا

هرجان. شاركات فى ا جلميع اخملرجات ا
ـان د. أحــمــد نـوار أن الــدورة الــقــادمـة ـلن الــفـنـ أعـ
للـمهرجان سـوف تشهد عدة مـفاجآت يتم اإلعالن

الــســيــنــوغـرافــيــا األولى ألحــمــد احلــوشى عن
عرض "يـاما فى اجلـراب" والـثانـية حملـمد جـابر

عن عرض "مرة واحد بيحلم".
فاجأة هى إعالن وفى جـوائز اإلخراج كانت ا
دعاء طـعيمة مخـرجة عرض "ياما فى اجلراب"
العــتــذارهــا عن عــدم تــســلـم جــائــزة اإلخـراج

الثانية  دون إعالن مبرر لهذا الفعل.
كـمــا مـنــحت جلــنـة الــتـحــكـيم جــائـزة خــاصـة

مرة أخـرى حتصد مسـرحية "كالم فى سرى"
لبـنات األنفوشى اجلـوائز; حيث فـازت بجائزة
ــهـرجـان الـعـرض األولـى فى الـدورة الـثــانـيـة 
اضى اخملرجـة الذى انتهت فـعاليـاته االثن ا
بـجـانب حـصـول ريـهـام عـبـد الـرازق مـخـرجـة

العمل على جائزة اإلخراج األولى أيضاً.
ـهـرجان الـذى شـهـده الـفـنان د. حـفل خـتـام ا
أحــمـد نـوار "رئـيس الــهـيـئـة  الـعــامـة لـقـصـور
الثقـافة" والفنانة القـديرة سميحة أيوب "رئيس
ــهــرجـان" ود. عــبــد الــوهـاب عــبــد احملـسن ا
ــركــزيــة لــلــشــئــون الــفــنــيـة" "رئــيـس اإلدارة ا

هرجان".  ود. محمود نسيم "مدير ا
بدأ االفـتتاح  بعرض مدته خمس عشرة دقيقة
بــعــنــوان "فى الــبـرواز" لــلــمـؤلـف عـز درويش
واإلخـراج لـريـهـام عبـد الـرازق ورانـيـا زكـريا
ـرأة وحتــطـيــمـهـا وهـو يــنـاقـش فـكــرة تـمــرد ا

للبرواز الذى يضعها فيه الرجل.
ــكـونــة من اخملـرج ـهــرجـان ا جلــنـة حتــكـيـم ا
أحـمـد عبـد احللـيم عبـلـة الرويـنى د. محـمود
نــســيم مــحـــسن حــلــمى د. ســامح مــهــران
شاهـدت عشـرة عروض مـسرحـية خالل فـترة
كـشوف بدار ـسرح ا هـرجان على ا انعـقاد ا
ـــصــريـــة وأعـــلــنت اجلـــوائـــز الــتى األوبـــرا ا

وصلت قيمتها إلى  29 ألف جنيه.
فازت عـزة احلسيـنى عن دورها فى عرض "صور

مـاريا" بـاجلائزة األولى
فى الــتـمـثـيل مـنـاصـفـة
مـع نــــــــورا أمــــــــ عن
دورهــــــا فـى "حــــــيــــــاة

للذكرى".
أمــا اجلـائــزة الــثـانــيـة
«تــــمــــثــــيل» فــــذهــــبت
منـاصفة لـكل من عبير
مـكـاوى عن دورها فى
عـــــرض "الــــشـــــوكــــة"
وإجنى الـبـسـتاوى عن
دورهــــــــا فـى عـــــــرض

"بيانو للبيع".
وذهـــــبـت جـــــائـــــزتـــــا

سرحية فى ختام مهرجان اخملرجة ا

سرح القبطى  ا
رؤية معاصرة 

«كم تمنت نانسى» 
 عرض لبنانى  من زمن احلرب

ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت  مــهــرجــان ا

«الباحثون عن»
 عرض كويتى فى فضاء تقليدى
ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا  مــهــرجــان ا

د. نــوار يـــتــفـــقــد
مـعرض مـنـتـجات
رأة على هامش ا
ــــــــهــــــــرجــــــــان  عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن ا
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د. مدحت
الكاشف
يكتب
عن
مثل ا
ة فى زمن العو...

سـرح ومؤرخيه أن توفيق احلكيم هو يعتبر الـكثير من نقاد ا
ــسـرحــيـة احلــديـثــة وأنه صـاحب األب الــشـرعـى لـلــكـتــابـة ا
سرحى وقد ؤثرة فى تاريخ التأليف ا اخلطوات الواسـعة وا
بـدأ تـوفـيق احلـكـيم الـتـألـيف لـفـرقـة عـكـاشة قـبـل  سفـره إلى
بـاريس لدراسـة القانـون وقد أشـار إسمـاعيل أدهم إلى عدد
ــسـرحــيـات الــتى قـدمــهـا احلـكــيم بـدايــة من عـام 1922 من ا
سرحيـة لتمثـيلها عـلى مسرح األزبكـية ومنها لفـرقة عكاشـة ا
رأة اجلديـدة" و"العريس" و "خا سلـيمان" وأشار فؤاد "ا
دواره إلى ثالثة نصوص عـندما كان عبد احلـليم نويرة مديراً
ـرأة اجلــديـدة" و "أمـيــنـوسـا" و لــلـمـســرح الـغـنــائى وهى: "ا
ـركـز الـقـومى "خـا سـلـيـمـان" وهى اآلن ضـمن مـقـتـنـيـات ا
وسيقى والفنون الشعبية وعثر فؤاد دواره كذلك للمسرح وا
مثل القد محمد يوسف الشهير على نص "على بابا" لدى ا
سرحية بخطه بـ"شمعون" وقام احلكيم بإهداء مسودة هذه ا
ركز  القومى لـلمسرح وهى النسخة التى اعتمد عليها إلى ا
ركز عام ه للنص ضمن مـطبوعات ا دواره فى حتقيقه وتـقد

.1983
ـستـوحاة من اجلـو الشرقى لـ وتعـتبر مـسرحـية "عـلى بابا" ا
"ألف ليلـة وليلة" هى آخـر مسرحـيات احلكيم فى
رحلـة وأكثرها جناحا وقد تداولتها العديد هذه ا
من الفـرق وقامت بـتمثـيلهـا بعـد حل فرقة عـكاشة
ـمـثل مـحـمد وقـد قـارن الـراحل دواره بـ نـسـخـة ا
يوسـف والنـسـخـة التـى أهداهـا تـوفـيق احلـكيم لـلـمـركز;
فــوجــد فـى األولى الــعــديـــد من الــتــحـــريــفــات واحلــذف
ـسـرحـيـة اعتـمـادا عـلى واإلضـافـة نـتـيـجـة كـثـرة نـسخ ا
الـذاكرة وتنـقلـها من فـرقة ألخرى طـوال سنـوات عديدة
غــيــر أن كل هــذه الـــتــحــريــفــات ال تــغــيــر من الــســيــاق

الرئيسى لألحداث كما كتبه احلكيم.
ركز الـقومى للمـسرح تتمـيز بأن جميع ـوجودة با والـنسخة ا
أزجـالهـا وأغـانـيـها مـن نظم تـوفـيق احلـكـيم وقـد أ احلـكيم

سرحية وهو فى باريس. تأليف هذه ا
ويعـتبر  اسـتلهـام احلكـيم حلكايـة "على بـابا" سيـرًا على نهج
ن اسـتـلـهـموا الـقـصص الـشـعـبى مـثل "مارون من سـبقـوه 

غفل" . النقاش" فى مسرحيته الشهيرة "أبو احلسن ا
وجود بـنسخة تداول وغيـر ا وقـصة "على بـابا" من القـصص ا
ى ـستوى الـعا "ألف ليـلة ولـيلـة" إال أنها اشـتهـرت حتى عـلى ا
ـسرح الـفرنـسى فى القـرن التـاسع عشـر بثالث فقـدمت على ا
مـعـاجلـات; األولى كـتـبـهـا "بـيـكـسـوكـور"  "عـلى بـابـا واألربـعـ
لـصـا" سـنة  1823 ومـسـرحـيـة "عـلى بـابـا واألربـعـ لصـا" من
تـألـيف ألـبـرت فـانلـو وولـيـام بـوسـنـاك وتـرى الـبـاحـثـة "سزدل
" أن توفـيق احلكيم قد اقتبس مسرحيته من هذه األوبرا ياس
وتورد الباحثة العديد من اللمحات الذكية التى تؤيد بها رأيها.
سرحـية فى أواخر وقدمت شـركة تـرقية الـتمثـيل العـربى ا
عام   1926 فى أربعـة فـصول وسـتة مـنـاظر وقـام بـكتـابة
أغـانـيـهـا بـديع خيـرى وحلـنـهـا زكـريا أحـمـد وأخـرجـها

عمر وصفى.
وحـرصت الــعـديـد مـن األقالم الـنــقـديــة عـلى االحــتـفـاء
ـسـرحـية وتـأكـيـد جناح فـرقـة عـكاشـة فى اسـتـعادة با
سـرحيـة بهـذا العرض تـميـزة ب الفـرق ا مكانـتهـا ا
ولم يــفت بـعض الـنـقــاد اإلشـارة إلى األصل األجـنـبى

للمسرحية.
سـرحية وسبق لـلمركـز القومى لـلمسـرح نشـر حتقيق لـهذه ا

عام   1983 مع مقدمة لفؤاد دواره.

تأسست هـذه الفرقة بقرار وزارى فى فبراير  1962 بناء
عـلى اقتراح مـقدم من اخملرج سـعد أردش بعـد عودته من الـبعثة
العلـمية إلى إيطـاليا عام  1959 واطالعه هـناك على االجتاهات
ى وزيــارته لـلـمــسـارح الـطـلــيـعـيـة ــسـرح الـعـا الـتـجـريــبـيـة فى ا
الـصـغيـرة بـإيطـالـيـا وخاصـة تـيـاترو بـكـولو فـى ميالنـو وقـد ع
ـسـرح اجلـيب كـمـا  تـشـكـيل جلـنـة فـنـية سـعـد أردش مـديـرا 
ـعاونـته بـاإلشـراف علـى الفـرقـة وتـكونت من تـوفـيق احلـكيم د.
رشاد رشدى د. على الراعى د. صقر خفاجة واتخذت الفرقة
الـدور الثانى من نـادى السيارات بـالقاهـرة مقرا لهـا بعد إعداده
كمسرح وقد أنـفقت وزارة الثقافة حينـئذ مبلغ سبعة آالف جنيه
سرح بأجهزة شاهدين وتزويد خشبة ا قاعد ا لتأثيث الصـالة 

الصوت واإلضاءة.
ـسرح صـرية الـعـامة لـفـنون ا ؤسـسـة ا أحلق مـسرح اجلـيب بـا
ـســرحـيــة لـعـبــة  الـنــهـايـة ـوســيـقى وافــتـتح مــوسـمه األول  وا
لـصـمــويل بـيـكـيت تـرجــمـة: عالء الـديب وإخـراج : سـعـد أردش
وبـطـولـة حـسن عــبـد احلـمـيـد عـصــمت مـحـمـود إسالم فـارس
أحــمـد تـوفــيق وقـام بــتـصــمـيم الــديـكـورات الــفـنــان صالح عـبـد

. سرحية د. عواطف عبد الكر وسيقى ا الكر وبوضع ا
وقعه بنادى السيارات حتى ـسرح فى تقد عروضه  استمر ا
ــسـرح فى 1963/1/16 حـيــنـمــا احــتـرق ا أوائل عـام  1963 
ـسـرح واسـتـأنـفت الـفـرقـة تـقـد عـرضـهـا الـثـانى "الـكـراسى" 
اجلـمـهـوريـة وفى ديـسـمـبر 1963 انـتـقـلت الـفـرقـة إلى مـسـرح
احلـديـقـة الـفــرعـونـيـة بـاجلـزيـرة وذلك حـتى أواخـر  عـام 1968
حـيـنـمـا  تـخـصيص  26 يـولـيـو بـاألزبـكـيـة لـلـفـرقة

وذلك حتى عام 1974 حيـنما أطلق

السيدة روزاليوسف فى الفصل األخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

االثن 2007/11/26

313131313131 االثن 2007/11/26

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 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

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

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
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

عالم خاص
ــصـور الــفـرنـسى اقـتــحم «ديال كـروا» ا
احلـرملك فى الـقرن الـتاسع عـشر لـيرفع
الستار عن عالم النساء اخلاص كاشفاً
ط حيـاة كامل وأنهن وقـد جلسن عن 
فى ترف يتجاذبن أطراف احلديث ومن
الـلـوحـة يـتـضح أن الـنـسـاء كن يـحـفـلن
بـعالم خـاص له تـراث خاص وتـفـاصيل
هارة ودقة حياتيه كشف عنـها الفنان 
عـالـيـة وفى كـشــفه عن أدق الـتـفـاصـيل
ــرأة وزيـنــتـهــا وحـلــيـهـا فى مــلـبس ا
وكــيف جــلــست كــاشــفــة عن ســاقــيــهــا
وسـاعديـها ومـتـكئـة على وسـائد وثـيرة
وموشَّـاة بزخارف رقيـقة ومرتـدية أفخم
الـثيـاب ليـدلنـا على طـبيـعة هـذه الفـترة
وعلى شـكل احلياة الـتى كن عليـها فقد
جـلـسن يـدخن «الـنـارجـيـلـة» وخلـعن عن
أنـفـسـهن ثـوب الــتـكـلف وارتـدين ثـوب
ـرأة الـتى كـانت فى الـراحـة تــلك هى  ا
ــاضى كــيف كـانت حتــيـا الـقــرن قـبل ا
وكــيف كـــانت تــعــيش وهــو مــا كــشــفه
ـبدع عـنـدمـا قـفـز داخـل إحدى الـفـنـان ا
البـيوت الـعربـية بـاجلزائـر وتسلل إلى
مـخدع احلـر لـيزيح الـنـقاب عن حـرية
ـــرأة خــــاصـــة وتـــرف يــــوضح حتـــرر ا
وارتـيــادهـا حــيـاة مـنــعـمـة فى واقــعـيـة
ــبـــدع إلى الــكــشف صــادمـــة قــد ذهب ا
ـعــمــاريـة عـنــهــا فى دقــة الـتــفــاصـيـل ا
متمثلة فى دقة الزخارف والنقوش التى
حتـــــلـت بـــــهــــا احلـــــوائـط وكـــــذا دقــــة
ـرأة من مـلبس الـتفـاصـيل الـتى زينت ا
وحــلى وهى تــدل عــلـى دقــة الــصــنــعـة
ومـهارة الـصانع فى نـسج هـذا النـسيج
الــدقـــيق الــشـــفــاف ونـــصف الـــشــفــاف
ـــصــور عن صبحى السيدوالـــثـــقــيل وكـــيف كـــشف ا

طــبــقـــات الــزىّ مــوضـــحــاًِ الــســروال
الــطــويل يــعــلـوه قــمــيص أبــيض من
الــكـتــان أو مــلـون تــعــلـوه عــبـاءة أو
صــديـرى أو ثــوب مــوشـى ومـزركش
وفـى مــــــهــــــارة كــــــشف عـن الــــــوضع
االجـتـمـاعى لهـن وإمعـانـاً فى الـترف
فـقـد أظهـر فى الـلـوحة خـادمـة سوداء
مــــتــــأنــــقــــة فى زى اخلــــدم اخلــــاص
مـعـصـوبة الـرأس ولم يـجـعلـهـا تـأخذ
ـا صبغها به كثيراً من اهـتمام الع 
نـظـر فى تكـوينه من ألـوان قاتـمـة وا
هارة متـفحصة قد أبدعه ديال كـروا 
وحـمـله بـصـدق طـعم ورائـحـة الـفـترة
الـتى كـان عـليـهـا الـنـسـاء ويـسـتـفـيد
بدع التشكيلى فى فراغ خشبة منها ا
سرح فى أمرين: األول; عند معاجلة ا
أعمـال درامـيـة تمـر بـالـفـترة الـزمـنـية
هارة نـفسـها فـقد نـقلـها ديال كـروا 
ودقة تدل على كونه مصوراً بارعاً فى
اقــتـــنــاص مـــا أغــلـق عــلـــيه األبــواب
وأسدلت عليه السـتائر والثانى; عند
التصدى لعـمل واقعى تكون الصدارة
هـنـا لـلـتـفـاصـيل واإلكـسـسـوار الـتى
توضح كـثيـراً من اجلوانـب احليـاتية
لـلـشخـصـيـة الـدرامـيـة; كمـا يـسـتـفـيد
ـرئــيــة من تـوزيع مـصــمم الــصــورة ا
الــفــنـان لــلــضـوء والــظل وكــيف مــيـز
عــنــاصــره وجــعــلــهــا فى عــالم أثــيــر

عانى. تضمن كثيراً من الشجن وا

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـالف
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د. عمرو دواره

هوامش العدد من كتاب 
« برت بريشت.. النظرية
والتطبيق.. مسرحياً

وسينمائياً» 
تأليف :د. أحمد سخسوخ 
: د. مدكور ثابت تقد

ية الفنون 2006. أكاد

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

حاوره : درويش األسيوطى

ص9

ــوســيــقى» ــسـرح ا > يــنــظم «اســتــوديــو عــمــاد الـديـن» ورشــة تــدريــبـيــة فـى «ا
سرح تستـضيف مدرب من هولنـدا للقيام بالـتدريب على طبيعـة هذا النوع من ا
وكـيفـية اسـتـغالل «آلة الـصوت» كـأداة مهـمة جـداً فى الـعرض وتـستـمر الـورشة

ثمانية أيام...

سرح  ذاكرة ا

سرح اجلميل إبراهيم فؤاد صعلوك ا

ص4

ص12

عن العرض اللبنانى
 «كم تمنت نانسى»

 يكتب  إبراهيم احلسينى

29 ص28

ص31

ص15

لوحات العدد 
 للفنان الفرنسى
رينوار

7 ص6

عـلى الفـرقـة اسم فرقـة الطـلـيعـة والـتى استـمـرت حتى اآلن بـهذا
وقع اجلديد نفسه. االسم وفى ا

تــولى إدارة الــفـرقــة كل من ســعـد أردش 1962 - 1964 كـرم
مطاوع  1964 -1969 أحمد عبد احلليم 1970 -1969

أحمد زكى 1970- 1974.
سرحيات التالية : قدمت الفرقة خالل مسيرتها الفنية ا

لعبة النهـاية لصمويل بيكيت الكراسى ليوج يونسكو ترجمة:
عبـد الـقـادر الـتلـمـسـانى االسـتـثنـاء والـقـاعـدة لبـرتـولـد بـريخت
ترجـمة: د. عبـد الغفـار مكاوى سـهرة مع تشـيكوف تـرجمة: د.
عـلى الـراعى حـنا مـرقص مـحـمـد طاهـر اجلـبالوى مـاكبث فى
اجلـيب لهـارولـد الجن يا طـالع الشـجرة لـتوفـيق احلـكيم شـفيـقة
ستـخبى لـشوقى عبـد احلكـيم يرمـا جلارسيـا لوركا ومتـولى ا
تـرجـمـة : وحـيــد الـنـقـاش حـسن ونـعـيــمـة شـوقى عـبـد احلـكـيم
يـاسـ وبهـيـة لنـجـيب سرور بـستـان الـكرز لـتـشيـكـوف ترجـمة:
جنـيب سـرور راشـمـون لـريـونـوسوكـى أكوتـاجـا وتـرجـمـة: عـبد
احلليم البـشالوى خادم سيدين لكارلو جـولدونى ترجمة: سعد
أردش طـبـول فى الـلـيل لـبـرتـولد بـريـخت تـرجـمـة : لـيـلى جاد
ـنـون إليـسـخـولـيـوس تـرجـمـة : د. لـويس عـوض الـشـهاب أجـا

لـدورينـمـات ترجـمة: أنـيس مـنصـور األسالف يـتمـيـزون غضـبا
مـسـحـوق الـذكـاء لـكـاتب يـاسـ تـرجـمـة : إدوار اخلـراط هـيدى
بــانـوب مــيـديــا جلـان أنــوى تـرجـمــة : إدوار اخلـراط ســيـزيف
ــوت لــروبــيــر مـــيــرل تــرجــمــة: فــتــوح نــشــاطى الــضــفــادع وا
وت لـيـوج ـلك  ألريـسـتوفـانـيس ترجـمـة : د. لويس عـوض ا
يـونــسـكــو تـرجــمـة : أنــسى احلـاج أ.ب تــألــيف نـاظم حــكـمت
سير الطـويل لهدى زكا محاكمة رأس الـسنة لبهيج إسماعيل ا
رسالـة إلى جونـسون لعـبد الرحـمن الشرقـاوى األستاذ لـيوج
قـصود يا يـونسـكو تـرجمـة شفـيق مقـار الغـائب جلمـال عبـد ا
ـيت بـهـيـة وخـبـريـنى لـنـجـيب سـرور الـتـركـة الـنـجـاة يـحـيى و
ــظـلـة لــنـجـيـب مـحـفـوظ "ثالثـة مــسـرحـيـات حتـت عـنـوان حتت ا
إعـداد: مصطفـى بهجت مصـطفى تاجنـو لسالفوميـر ميروجيك
تـرجـمة  مـسـيـر التـنـدارى ونـبيـل األلفى حـبـظـلم بظـاظـا لـفاروق
خـورشــيــد اجلـواب لــنــاجى جـورج رحــلــة حب لــعـزت األمــيـر
ـعـ بـسـيـسو ـصـطـفى مـحمـود ثـورة الـزجن  اإلنـسـان والـظل 
الـعـدل لتـوفـيق احلـكـيم الـقـمـر لتـوفـيق احلـكـيم لـيـلى واجملـنون
ـشخصـاتيه لـعبد الـله الطـوخى األميرة لصالح عـبد الصـبور ا
تـنـتـظر لـصالح عـبـد الصـبـور سـندبـاد لـشوقـى خمـيس سـكان
الـســطـوح الــغـول لــبــيـتــر فـايس تــرجــمـة: د. يــسـرى خــمـيس
مـهرجـان الضـحك والـبكـاء للـسـيد الـشوربـجى اجلـنيـنة إلدوارد
حــكـايـة ثالث بـنـات جلـمـال عـبـد ألـبى تـرجـمـة: جالل الـعـشـرى
ـولـيـير تـرجـمـة وصـيـاغـة شـعـريـة فؤاد ـقـصـود الـعم الـنـبـيل  ا
حداد مـجـان مـاراصـاد لبـيـتر فـايس وبـالتـالى يـكون مـجـموع
سـرحيات الـتى قدمتـها الفـرقة خالل عشـر سنوات تـقريبا 51 ا

مسرحية.
تميزين من سرحيات نخبة من اخملرج ا شارك بإخراج هـذه ا
بـيـنـهـم: سـعـد أردش كـرم مـطـاوع مـحـمـد عـبـد الـعـزيـز أحـمـد
زكى كـمـال عــيـد فـاروق الــدمـرداش جنـيب سـرور مــنـيـر أبـو
دبس نبـيل األلـفى حـسن عـبد الـسالم رأفت الـدويـرى زغـلول
الصيفى محـمود األلفى أحمد عبد احللـيم سمير العصفورى

. عبد الرحيم الزرقانى كمال حس
هـذا وجتـب اإلشـارة إلى فـرقــة مـسـرح اجلــيب  قـد اســتـضـافت
عددا من الـفرق األجنـبية من بـينهـا فرقة هـارولد الجن اإلجنلـيزية
1965 - 1964والتى قدمت عندما يتكلم اإلنسان مكبث فى

وت ـلك  ـسـرح الـلبـنـانى احلديث الـتى قـدمت ا اجلـيب فـرقة ا
ليونسكو.

سرح شـارك فى بطولـة عروض الـفرقـة نخـبة من جنـوم ا
والنـجمـات من بينـهم عصمـت محمـود سميـحة أيوب

جنـمـة إبــراهـيم أمـيـنــة رزق نـاديـة الــسـبع نـاهـد ســمـيـر هـدى
رشـدى مـحسـنة تـوفـيق نيـلـلى مظـلـوم سهـير عـيـسى سهـيـر ا
الـبـابـلى حـسن عـبـد احلـميـد عـبـد الـله غـيث جالل الـشـرقاوى
صالح مـنصور حـسن البـارودى أحمـد توفـيق أنور إسـماعيل
ـهـدى عــبـد الـرحــمن أبـو زهـرة عـبــد الـسالم مــحـمـد رشــدى ا
محـمد الـطوخى تـوفيق الدقن مـحمـد الدفـراوى محـمود عزمى
ـنـعم مـدبـولى أحـمد مـرعـى عادل هـاشم عـدلى كـاسب عـبـد ا
رسى أبو الـعباس كـمال حس أحـمد خلـيل محمد سـالم ا
فاروق يـوسف نبـيل بـدر محـمـود احلديـنى حـمدى أحـمد
شــكــرى ســرحــان نــور الــشــريف عــبــاس فــارس صالح
عطى محمد فريد. السعدنى فاروق يوسف محمد عبد ا
ـسرح جـدير بـالذكـر أن الـنشـاط الـتجـريـبى والطـليـعى فى ا
ـصرى والعـربى قد بـدأ بإنشـاء مسرح اجلـيب وقد أحدثت ا
الـعروض األولى لـلفرقـة وخاصـة عروض مسـرح العبث ردود

فـــعل واســـعــة فى الـــدوائــر األدبــيـــة والــفـــنــيــة وتـــفــاوتت اآلراء
ـسرحى وبـ احلـماس له والـتعـلـيقـات بـ اإلدانة لـهـذا الشـكل ا
والـترحيب به وقـد قدمت عروض الـعبث فى الفـترة األولى لـلفرقة
ـديـر وبـالــتـحــديـد فى عــهـد مــديـره ســعـد أردش; فى حــ رأى ا
التالى له كرم مـطاوع أن إشكالـيات مسرح الـعبث وظروف نشأته

صرى فى ذلك الوقت. ليست ملحة للجمهور ا
هـا لعـدد كـبيـر من التـجارب ويـحسب لـفرقـة مسـرح اجلـيب تقـد
سرحية وفى مختلف االجتاهات فردات ا سرحية فى مختلف ا ا
ـوروث الـشـعـبى أم فى تـقـد أحـدث سـواء بــالـبـحث فى مـجـال ا
ـهـا لعـدد كبـير من ـية كـمـا يحـسب للـفـرقة تـقد الـنـصوص الـعا
ـسـرحى وفى مـجـال ـوهـوبـ فى مـخــتـلف مـفـردات الـعـرض ا ا
التـأليف  تـقد جـيل جـديد ألول مـرة يضـم أسمـاء شوقى عـبد
احلكـيم بهـيج إسمـاعيل جنـيب سرور عـزت األميـر جمـال عبد
ــقــصـود نــاجى جــورج مـصــطـفى بــهــجت مـصــطــفى شـوقى ا

خميس عبد الله الطوخى السيد الشوربجى.
ــسـرح الـشـعـرى وذلك من خالل كـذلك اهـتـمـت الـفـرقـة بـتـقـد ا
أعــمــال: صـالح عــبــد الــصـــبــور جنــيب ســرور عـــبــد الــرحــمن

الشرقاوى فؤاد حداد.
يـ يـحسب ـؤلـف الـعـا ـهمـة لـكبـار ا وبـخالف تـلك الـنصـوص ا
ـصرى بـإبداعـات بعض الـكتاب للفـرقة أيـضا تـعريف اجلـمهور ا
الـعـرب ومن بـيـنـهم مـعـ بـســيـسـو الـفـلـسـطـيـنى وكـاتب يـاسـ

اجلزائرى وهدى زكا اللبنانية.

فرقة مسرح
اجليب 

على بابا

محمد أم عبد الصمد

يـسورة إبـراهـيم فؤاد ثـابت واحـد من أبنـاء الـعائـالت ا
ـعــروفـة فى أسـيــوط ولـد فى عـام 1934 وكـان من وا
فترض أن يواصل تعليمه اجلامعى بعد حصوله على ا
الــتـوجـيـهـيـة. لـكـنه بـدال مـن أن يـعـيش احلـيـاة الـسـهـلـة
ـسـتـقـرة فــضل أن يـهـجـر عـمـلـه ويـتـقـلب فى أعـمـال ا
كـثيـرة مـا بـ أسـيوط والـقـاهـرة فـعمـل موظـفـاً بـإحدى
شركات القطـاع العام وعمل محـصالً بالترام وأخيرا
ترك كل هذا ليتـفرغ للمسرح. ولم يـثنه عن هذا التفرغ
صدود الـعائلة واكـتفى بالقـروش القليـلة التى ينـتزعها
ـثال وعـاش لـلـمـسرح ـسـرح مـخـرجـا و من الـعـمل بـا

سرح حتى اآلن. وبا
ـسرحى مـفـروشًا بـالورد لم يـكن طـريق إبراهـيم فـؤاد ا
فـقد استعـدت عليه موهـبته ونبوغه من ضَّـيق عليه السبل
ـســرحــيـة لــكـنه حتــمل هـذا من كــوادر فـرقــة أسـيــوط ا
بصـبـر نـادر مواصًال طـريق مـعـلـمه األول الفـنـان سـعد

سرح فوق اخلشبة. ى ليعلم أجياال من الهواة ا الكر
ثال فى أكثـر من خمس عمالً  شارك إبراهيـم فؤاد 
مسـرحـيـاً من: الـعـباسـة والـشـبك وأدهم الـشـرقاوى
وإدارة عـمــوم الـزيــر إلى حــلم لــيـلــة صـيف وصــيـاد
السـمك وبير الـشفـا وأبو عـجور سلـطان حـاير وقدم
كمـخرج مجـموعة من األعمـال أهمهـا: بير الـشفا وأبو
نضارة وناس مش مننا.. وغيرها وحصد العديد من
جـــوائــز الـــتـــمـــثــيـل واإلخـــراج فى مـــســرح الـــثـــقـــافــة

درسى ومسرح  سرح ا اجلماهيرية وا
الشباب والرياضة.

سرح? > كيف بدأت عالقتك با
- كـان فـيـه مـا يـسـمى بـالــسـاحـة الـشـعــبـيـة بـأسـيـوط
وكانت الـساحـة تقدم كل يـوم خمـيس حفلـة سمر وفى
ــمـثل (عـبـد الـنـبى لـيـلـة من لـيــالى اخلـمـيس شـاهـدت ا
ــرحــوم حــسـ ــثل دور لــيــلى الــشــاعــر ا فــرغــلى) 
ـثل دور قيس فى مشهد من مـشاهد مجنون منصور 
كن شهـد أحسـست أننى  ليـلى وأنا  أشـاهد  هـذا ا
ــا أراه  فــبــدأت أبــحث عـن هـواة أن أقــوم بــأفــضل 
سـرح وعـرفت يـومهـا أن هـناك فـرقـة مـحتـرمـة تضم ا
نـخبة من كبـار موظفى احلكومـة ويقودها الـفنان سعد
ى - الـله يـرحـمه وبـدأت أحـضـر لـلـفـرجـة عـلى الـكـر
التدريبات والـعروض خاصة بعـد أن اكتشفت أن سعد

ى كان صديقاً لوالدى. الكر
سرحية» وكانت الفرقة مـشهورة باسم «فرقة أسـيوط ا
ـديـريـة الـشـاعـر الكـبـيـر عـزيـز أبـاظة ويـرعـاهـا مـدير ا
الـذى أمـر بـبـناء مـسـرح الـسـاحـة الـشـعـبـيـة (بـالـشـبان
ـسلم اآلن) لـيكون مـقرا للفـرقة. وأول عمل شاركت ا
فـيه مع الـفرقـة كـان (مـلك الـصابـون) من إخـراج سـعد

ا فى عام 1957. ى ر الكر
> مـا الـعـمل الــذى تـعـتـز به  ومـا الـعـمل الـذى

اذا? شاركة فيه و كنت تود عدم ا
- الـعــمل الـذى أعـتـز بـه كـمـمـثل هــو مـجـمـوعـة األدوار
الـتى لـعـبــتـهـا فى مـسـرحـيــة «صـنـاعـة األعـداد» والـتى
قدمناها بـاسم «شُرم بُرم» للكاتب الـسورى عبد الفتاح

رواس قلعجى والتى أخرجها رأفت الدويرى. فقد قمت
بـأداء أربع شخصيـات مختلفـة. أما كمخـرج; فأنا أعتز
بـــإخــراج مــســـرحــيــة «بـــيــر الـــشــفــا» تـــألــيف درويش
األسيوطى .. ألنها أول عـمل أُعتمد به كمخـرج بالثقافة
اجلــمــاهــيــريــة وأحـصـل به عــلى جــائـزة اإلخــراج فى
ائـة ليلـة لفرقـة فالح أسـيوط فرقـة جديدة مهرجـان ا

مترابطة لكن لألسف اإلدارة مزقتها وقضت عليها.
وال يـوجـد عمـل تمـنـيت أال أقـدمه; ألن أى عـمل أعـتـبره

قطعة من نفسى هل أستطيع قطع يدى مثال ..
> ما حكاية فرقة فالح أسيوط معك?

- كـــان فــيـه نص قــرأتـه تــألـــيف درويش األســـيــوطى
اسمه (بـير الـشفا)
ورأيـت أن هـــــــــــــذا
الــنص هــو أفــضل
ـكن أن يـقدمه ما 
مــســـرح الــثـــقــافــة
اجلـــمــاهــيـــريــة فى
ذلــك الــــــــــــــــــــوقـت
فـتـقـدمت إلى مـدير
القصر عبد اجلابر
بهلـول بخطة العمل
 فــــــاشــــــتـــــرط أن
ــجــمــوعــة أقــدمه 
من شـبـاب الـفـرقة
وكـانـت اإلمـكــانـات
ــــالــــيـــــة كــــلــــهــــا ا
مـخصـصـة لـلـفـرقة
الـكبـيـرة وبـهـا عـبد
ى الـــسالم الـــكــر
وعبـد النـبى فرغلى
الـــلـــذان حــاال دون
تــــــقــــــد جتـــــارب
ســـــابــــــقـــــة لـى مع
مـــــجـــــمــــــوعـــــة من
مــطـــاريــد الـــفــرقــة

ـتمردين عـلى سلطة الـزعيم مـثل صالح حسونة  وا
ودرويش األســيــوطى ومـــحــمــد عــطــا وعــزت دانــيــال

وأمير شلتوت. 
وقـد اشتـرط مديـر القـصر عـدم تقـد أى مبـلغ للـفرقة.
فـوقـفـنـا; بل وقـررنـا أن يـعـتـمـد الـعـمل عـلى الـعـنـاصـر
احملـليـة تـمـامـا. وبالـفـعل لـيـكن أى عنـصـر من عـنـاصر
ـســرحى لـ«بـيـر الـشــفـا» من خـارج أسـيـوط ! الـعـمل ا
ــؤلـف واخملــرج والـــعـــنــصـــر الـــنـــســائى والـــديـــكــور ا
ـسرحيـة رقماً وسـيقى إلخ ... ولـهذا قدمت الـفرقة ا وا

قياسياً من ليالى العرض (  60 ليلة عرض).
ـا اكــتـمل الـعـرض رغـب مـديـر الـقـصــر فى مـشـاركـة  و
ـا كـانت ــائـة لـيـلــة فـكـان لـه ذلك و ــهـرجـان ا الــعـمل 
الـفرقـة بال اسم ولـنـا مـشـاركة أخـرى بـالـفـرقة الـكـبـيرة;
ـــســــرح بـــالـــثـــقـــافـــة رأى رءوف األســـيـــوطـى «مـــديـــر ا

اجلماهـيريـة» أن يسمـيها فـرقة «فالحـ أسيوط» قـياسا
ـنصورة. ولكن الزعيم لم يرضهما على فرقة فالح ا
النـجـاح فـأرادا إجـهـاض الـتـجربـة كـمـا أجـهـضـا جتـربة
«حـالة إظالم» وجتربـة أخرى ال أذكر اسمـها للمـجموعة
نفسها وقد سـافر عبد النبى خصـيصا ليهاجم العرض
ـهـرجـان. لــكن الـعـرض حـصـد أمــام جلـنـة الـتـحـكــيم بـا

جوائز اإلخراج والتمثيل والديكور أيضا.
سرحى? شوارك ا > هل أنت سعيد 

ـســرحى .. رغم أنـنى لم ــشـوارى ا - طـبـعـا ســعـيـد 
أجن مـنه شـيـئــا مـاديـا يـذكـر فــأظن أنه لـوالى لـتـوقف
ـسـرحى فى أسـيـوط - فى فـتـرة مـعـيـنـة من الـنـشـاط ا
سـاعدة بـعض الـفنـان الـفتـرات - وكان هـذا طـبعـاً 

ـسرح فى تـلك الفـترة الـتى تـسلط فـيـها الـبعـض على ا
أسـيــوط واســتـطــاعــوا إقـصــاء اخملــرج الـرائــد ســعـد

ى وتوقفت فرقة أسيوط عن العمل لسنوات. الكر
وكـانت تلك اجملمـوعة ال تسمح بـظهور مـخرج مسرحى
ـــــــــثـل جــــــــــيـــــــــد أو 
بـأسـيوط. ويـكفـينى أن
أســـمـع كـــبــــار رجـــال
ــســـرح فى أســـيــوط ا
يــــــنـــــادونــــــنى «يــــــاعم

إبراهيم».
> كــــــــــيـف تــــــــــرى
ـــصــرى ـــســـرح ا ا

اآلن?
- أنا شـايف غير اللى
شـــــايـــــفــــاه الـــــنــــاس
ــصــرى فى ــســرح ا ا
حـالـة مـوت .. أو حـالـة
ركـــــــــود وأرى أن من
ــــســـرح فى يـــحــــيى ا
مـــصــــر هـــو مــــســـرح
الـثقـافة اجلـماهـيرية ..
ـــــصــــرى ـــــســـــرح ا ا
أصـابـته لطـمـة شـديدة
فى الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات
أفـقدته توازنه وال أمل
فـــــــى إصـــــــالحــــــه إال
بـــــــإصالح مـــــــســــــرح
الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة.

كان فيه مسرح رائع فى الستينيات.
سـرح فى األقاليم حـركة فنـية أم ظاهرة > هل ا

طارئة?
- حـركة فـنيـة طـبعـاً واسـتطـاعت أن تـفرز (مش حـلوة
تــفــرز دى?) لــكـن فــعال أفــضل الـــكــوادر الــفــنــيــة فى
التـألـيف واإلخـراج والتـمـثيل فى مـصـر كـلهـا من أبـناء

مسرح الثقافة اجلماهيرية باألقاليم.
 ولــعـلــمك مــسـرح الــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريــة هـو من روج
ـيـة الـفـنـون وعــرف الـنـاس فى األقـالـيم إنه فـيه ألكـاد
ـسرحـيـة) وحتى اآلن حاجـة اسـمهـا (مـعهـد الـفنـون ا
سرحية من أبناء فرق ـعهد الفنون ا معظم الدارس 
ـسـرح ما الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة بـاألقـالـيم ولـوال هـذا ا
عــرف الـكـثـيــر من كـبـار الــنـقـاد والـنــجـوم الـطـريق إلى

سرح. معهد ا
> ترى أن مـسرح الـثقـافة اجلـماهـيريـة يحـتاج
ـــعــوقـــات الــتـى تــراهــا إلـى إصالح .. مــا هى ا

سرح? تعوق هذا ا
- زمان كان فيه مـخرج مقيم مع الفرقة يعلم .. اخملرج

قيم ضرورى للتدريب. ا
البــد من الــتــدقــيـق فى اخــتــيــار اخملــرجــ اجلــدد;
. البــد مـن جلــنـــة عــلى خــاصـــة غــيـــر الــدارســـ

مسـتـوى عـال تـكـون دائمـة الخـتـيـار اخملـرج
اجلـدد كمان الزم الـفرقة تـتولى بعـناصرها
ـــوظف أفـــســـد هـــذا ـــســـرح ا مـن إدارة ا
ـوظـف اجلانب ويـجب احلـد من سـيـطرة ا
كـتب الـفنى على الـفـرق. يجب أن يـتـولى ا
لــلـفــرقـة مـهــامـة فـى اخـتـيــار الـنص وأن

تشكل جلنة الختيار النص.
سرحية? > هل تتابع الدوريات ا
ــــتــــاح.. هــــيه فــــ الــــدوريـــات - بــــقــــدر ا

سرح العربى سرح  قفلوها.. سـلسلة ا سرحية?! مجـلة ا ا
ى تـوقـفت .. مـا فـيش غـير ـسـرح العـا تـوقـفت .. سلـسـلـة ا

الصفحات الصحفية فى اجلرائد وجريدة «مسرحنا»..
> مارأيك فى مسرحنا?

- جمـيلـة .. أنـا عنـدى أعدادهـا كـلهـا ولكـنـها حتـتاج
ـسرح فى إلى تـطـويـر. يجب أن تـهـتم أكـثـر وأوًال بـا
سـرح بـحـركة الـثـقـافة اجلـمـاهـيريـة وتـربط هـذا ا
ـــســـرح الـــعــربى ــصـــرى عـــامــة وا ـــســـرح ا ا
ـسرح فى القـاهرة أكثر من «مـسرحنـا» تهتم با
األقاليم. حتى اهتمامها باألقاليم يزيد توزيعها.
ــــســــرح > مـــــارأيك فى مــــهــــرجــــان ا

التجريبى وكيف ترى تأثيره?
- كل عـرض مـسـرحى جـديـد هـو جتـريب لكـن إذا كنت
ـهـرجـان الــلى بـيـتـعـمل فـى الـقـاهـرة سـاعـدنى تــقـصـد ا
أشـوف عـروضه حـتى أحــكم مـا يـقـولــون عـنه مـهـرجـان
سـرح التجريـبى. أال تستـطيع الثـقافة اجلمـاهيرية ا
سـرح فى فرقها اسـتضافـة مجموعـة من كوادر ا
ـهرجـان? يا أخى اعتـبرونـا فرقة حلضـور هذا ا
من الـفرق الـلى بتجـيبوهـا  من بالد بره .. أما
عن تأثيـره .. هناك تقـليد أعمى دون وعى من
اخملـــرجـــ لـــبـــعض إفـــيـــهـــات احلـــركـــة فى
ــهـرجـان .. الـعــروض الـتى شــاهـدوهــا فى ا
يـقـومون بـحـشر هـذه اإلفـيهـات الـتى ال عالقة

لها بعروضهم إلحداث الغرابة والدهشة.
ـسـرح > كـيف تـرى جتـربـة نـوادى ا

بالثقافة اجلماهيرية?
- الــســؤال مــاذا تــريــد اجلــمــاهــيــريــة من
ـســرح. أن يـقـدم اخملــرج عـرضـا نـوادى ا
تـــكــتــمـل فــيه عـــنــاصــر مـــســرح الــثـــقــافــة
ـفـروض تـقـدم اجلـمـاهــيـريـة .. فـلـيـس من ا
ـا يــعـرض فى ــقـلــدة  الـنـوادى الــعـروض ا
ـا يجب أن تـقدم مـسرح ـهرجـان إياه وإ ا

ــسـرح أن حتـدد الـثــقـافـة اجلــمـاهـيــريـة وعـلى إدارة ا
أهداف مسرحها العملية «ظاطت»...  

صفاء البيلى تكتب
من الكويت عن

عروض الدورة الرابعة
هرجان أيام الشباب

سرحى  ا

مقاالت نقدية فى عروض
يكتبها محمد زهدى
وعبد الغنى داود

ن اخلشاب   ود. أ

قضايا كثيرة حول  

سرح فى القليوبية ا
قبل وبعد جلان

الهيكلة واقتراحات
با للحلول يناقشها
سرحيون فى قصر ا
ثقافة بنها اقرأ
ندوة «مسرحنا»

سرح اجلميل يحاوره درويش األسيوطى فى كان يا ما كان  صعلوك ا

د. أبو احلسن
سالم

 يكتب عن
جماليات
التجسيد
والعالقة

مثل  اجلدلية ب اخملرج وا
لك لير» فى عرض «ا

 مشاركات
لكثير من
الدول العربية
للمرة األولى
فى مهرجان
سرح ا

األردنى فى
دورته

السادسة  

ص23

من العراق
يكتب
عزيز

خيون عن
راهنية

سرح العربى  ا
ص25
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إزالة اخلـلط ب مـا هـو جتريـبى وما هـو تـقلـيدى .. هى
ـنعم هـمـة األولى الـتى ألزم اخملـرج نـاصـر عبـد ا ا
بهـا نـفـسه عـقب تـولـيه إدارة مـسرح الـغـد خـلـفاً
لـيـاسـر جالل الـذى اسـتـقـال بـعـد سـتـة أشـهـر

نصب. فقط من توليه ا
أكـد نـاصـر لـ «مـسرحـنـا» ضـرورة أن حتـمل
ـقـدمـة على خـشـبـة الـغد مـلـمـحا العـروض ا
جتـريـبــيـا عـلى أن يــتم تـرسـيـخ مـفـهـوم
«التجريبى على اخلصوصية» تدريجيا..
ـصرى وروث ا عـنى التـجريب عـلى ا
وأن تعـمل العـروض عـلى ترسـيخ الهـوية
احمللـيـة وتـنـاول الـتراث بـشـكل مـتـطور
وال تـــتـــوقف عـن «اجلـــدل مع الـــتـــراث»

إلعادة إنتاج مفاهيمه اجلوهرية.
وأضـاف نـاصـر : لـديـنـا خـطـة إلقـامـة
ورش عــمل ودورات تــدريــبــيــة فى كل
سرحى عناصر العرض ا
«كــــــــــتــــــــــابــــــــــة
دراماتورج
تمثيل»

3
20

07
/1

1/
26

 
الثن
ا

نهر اإلبداع33333
ســــــرحى ا

<  د. أحمد نوار
كـان قــرار الـســيـد رئــيس اجلـمــهـوريـة
ــاضى بــتــخــصـيص أرض األســبــوع ا
مــســرح الــسـامــر بــالـعــجــوزة لــصـالح
الهـيئـة العـامة لـقصـور الثـقافـة إلنشاء
مـجـمع ثـقــافى كـبـيـر يــشـتـمل عـلى دار
سـرحى ومكـتبة عـامة ومقار للـعرض ا
لألنـشطة الثـقافيـة اخملتلـفة.. أقول كان
هــذا الـــقــرار مــفـــاجــأة ســارة لـــعــمــوم

العامل بالثقافة والفن فى مصر.
ورغم أن الـــقــرار اجلــمــهـــورى يــتــسق
وسـيــاسـة الــسـيـد الــرئـيس فـى رعـايـة
الـثـقـافـة والـعـمل عـلـى دعـمـهـا دائـماً 
جموعة من فقد استقبـلت هذا القرار 

همة فى حد ذاتها: الدالالت ا
أوالً: إن سـيــاسـات اخلـصــخـصـة الـتي
تـنـتــهـجـهـا الـدولـة لـيـس مـعـنـاهـا بـيع
ـتـلكـاتـهـا لـلقـطـاع اخلـاص; وإال كان
الــــقــــرار األقـــــرب إلى ذهن الـــــقــــيــــادة
الــســـيــاســـيــة هـــو بــيـع أرض مــســرح
السامـر الثميـنة - بالتقـدير التجارى -
إال أنهـا - اخلـصـخـصـة - ليـست - فى
ذهن صــانع الـقــرار - أكــثـر وال أقل من
حسن إدارة البـنية االقتصـادية العامة
وأن هــذه الــســـيــاســات االقـــتــصــاديــة
يخـطط لـهـا وتـنفـذ وفق رؤيـة واضـحة
فى ذهــــنـه  تــــتــــوخى صـــــالح الــــوطن
ا ال يـؤدى إلى خصم من واطـن و وا
صالح الـوطنية العـليا وال شك تمثل ا
الــثـقــافــة - فى رؤيــة الـرئــيس - ركــنـاً
ركيـنـاً من هذا الـصـالح العـام وهـو ما
ــسـتــمـرة مـنه يــتـجـســد فى الـرعــايـة ا
صري بـاعتبارهم ثقفـ ا للـثقافـة وا
حــائط الـصـد األســاسى لـلـحــفـاظ عـلى

مالمح هذه األمة العريقة.
: لـقـد تـزامن هـذا القـرار وانـعـقاد ثـانـياً
مؤتمر أدباء مصر فى األقاليم األسبوع
ــاضى فى مـــديــنـــة الــغـــردقــة وكــأن ا
الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة تـبـعث بـرسـالـة ال
لَــبس فــيـــهــا ألدبــاء مـــصــر بــأن األمــة
حتـــتــاج إلبـــداعــاتـــكم الـــرصــيـــنــة بل
وتـدعـمــهـا وتـرســخـهـا فــاعـمـلـوا وفق
رؤيـة وأچــنـدة وطـنـيــة لـصـالح وطن ال
يــألـو جـهــدا فى دعـمـكم ودعم الــثـقـافـة

وجه مصر اجلميل.
ثــالـثـاً: تــزامن هـذا الـقــرار اجلـمـهـورى
ـــرأة الـــرائـــد مـع خـــتـــام مــــهـــرجـــان ا
اخملـرجـة وهـو مـا يـعـنى أن إطالق كل
الـطــاقـات اإلبــداعـيـة الــتي تـمــوج بـهـا
نـفوس وأرواح وعـقول الـشبـاب فتـياناً
وفتـيـات لـيس مـجرد أفـكـار طـائرة فى
ــصــرى بـل إن دعــمـاً ســمــاء اإلبـداع ا
سـيـاسـيـاً أكـيـداً يـقف وراء هـذه الـروح
الشابة يدعمـها بل ويؤكد على دعمها

قوالً وعمالً.. شكراً سيادة الرئيس.
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يتبنى خطة لـ «اجلدل مع التراث»

سامح احلضرى ..
ية  حائر ب الشخصيات العا

صرية! والشخصية ا

نهر اإلبداع
ســــــرحى ا
نهر اإلبداع
ســــــرحى ا
نهر اإلبداع
ســــــرحى ا
نهر اإلبداع
ســــــرحى ا
نهر اإلبداع
ســــــرحى ا

ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء  إ
ان اإلسكندرانيـة اجلميلة إ
العـوال جاءت إلـى القـاهرة
حتـلم بــتـحــقـيق الــشـهـرة
واألضواء  ولم تـمنـعها
ــنـــيـــا الــتى جــامـــعـــة ا
تـدرس آداب إجنـلـيـزى
بــهــا عن حتـــقــيق هــذا
احلـــلم واســــتـــطـــاعت
ـوهــبــتــهــا اجلـادة أن
حتــفــر لــهــا  مــجــرى فى
ـــــســــرح قــــدمت عــــالم ا
خالله العديد من األعمال
اجلــيـدة مــنــهــا "مــجــنـون

واحد مش كفايـة" مع الفرقة الـقومية
لــلــجــيــزة من تــألــيف عــبــد الــفــتــاح
الـبــلــتــاجى وإخــراج حــسن الــوزيـر
الذى عـمـلت مـعه أيـضـا عـلى خـشـبة
الهنـاجر فى عرض الـقضية  2007
تــألـــيف يـــســـرى اجلـــنــدى وبـــطـــولــة
ســوسن بـــدر وأحــمـــد حالوة وهــو
الـــعــــرض الـــذى شــــارك فى الـــدورة

سرح القومى.  هرجان ا األخيرة 
ومع د. رضـــا غـــالـب قـــدمت "أمـــيـــر
احلـشــاشـ " مـن تـألــيف أبــو الـعال
السالمـونى ثم "الـشحـات واألمـيرة"
الك فـى بـــــــــابل" عـن نص "هـــــــــبـط ا

لدوريـنمـات من إعداد وإخـراج عادل
سرح الشعبى قدمت درويش. ومن ا
ـــان "دقـــة زار" لــلـــراحـل مـــحـــمــد إ

الفيل إخراج حسن سعد.
ـثـلـة حـصـلت عــلى جـائـزة أحــسن 
فى دورى الــشـركــات عن دورهــا فى

عرض "الشحات واألميرة".
ــثـلـة شـامــلـة لـديـهـا ـان الـعـوال  إ
الـــقـــدرة عـــلى الـــغـــنـــاء والـــتـــمـــثـــيل
واالستعراض وهى دائما تتطلع إلى
تنمية موهبتها; لذلك التحقت بالعديد
من ورش الـتـمـثـيل أهـمـهـا اسـتـوديـو
ـمـثـل مع مـحـمــد صـبــحى ومـركـز ا

اإلبداع مع خالد جالل.
ان تـرجع الـفضل فى اكـتـشافـها إ
ها إلى اخملرج حسن الوزير وتقد
 كـمــا تـرجع الــفـضل فـى تـثــقـيــفـهـا
يـا" إلى د. رضا غـالب الذى "أكاد

تتمنى العمل معه مرة أخرى.
كــــذلك "مــــحـــــمــــد صــــبــــحى" الــــذى
اسـتـفـادت مـنـه االلـتـزام وأهـمـيـة أن
ــــمــــثل أدواتـه ومــــوهــــبــــته يــــطــــور ا

باستمرار.
ــان أن تـعـثـر عـلى األدوار تـتـمـنى إ

التى تفجر كل طاقاتها الفنية.

بعـد تخـرجه فى كـليـة اآلداب قسـم اللـغة الـعـربيـة باإلسـكنـدريـة التـحق بآداب
مسرح لينهل أكثر من هذا العالم اجملنون.

ـسرح اجلـامعى من خالل فـرقة ارسـة التـمثـيل فى ا بدأ سـامح احلضـرى 
شاركة فى تميثل "انت حر" سرحية عام  1969 فقام با كلية اآلداب للفنون ا
و"باب الـفتوح" لـلمـخرج مـحمـد الزيـنى ثم عمل كـمسـاعد مـخرج فى عروض
ر سـلـمون" مـنهج ـسرح عـلى يـد اخملرج الـسـورى " الكـلـية صـاحب تعـلم ا

مسرح اجلمهور اخلالق الذى يعيش بأسبانيا.
أسس سامح فريقًا مسرحيًا بكلـية التمريض للمرة األولى وأخرج أول أعماله
لهذا الـفريق وهـو عرض "مـشكلـة احلكم" لـتوفيـق احلكيم ثم أخـرج "آخر لـيلة
" خلالد الـصاوى وحصل الـعرض على مـركز ثان للحـلم" عن "حفلـة للمـجانـ
على مستوى اجلامعات وكان

العرض من البنات فقط.
ثم ابـتـعـد سـامح فـتـرة لـيـعـيد
ــسـرحـى وعـاد ـه ا قــراءة عـا
بـــإخـــراج أول جتـــربـــة له فى
الــنـــوادى وهى "حــدث أثـــنــاء
الغنـاء" تألـيف صديـقه سامح
ًــا عــثــمــان وكــونـــا مــعًــا عــا
مشتركًا من اإلبداع وحصل
هـــــذا الــــــعـــــرض عـــــلـى ست
جـوائـز ورشح جلـائـزة جلـنـة
الـتـحكـيـم اخلـاصة الـتـى كان
يرأسها محفـوظ عبد الرحمن
لــــيـــــرشـــــحه لـــــلــــعـــــرض فى
الـــهـــنــــاجـــر. بـــعــــد ذلك قـــام
بــإخــراج "الــقــطـــة الــعــمــيــاء"
تــألــيف ســـامح عــثــمــان و
اعـتــمـاده كـمــخـرج بــالـثــقـافـة
اجلــمـــاهــيـــريــة وحــصـل عــنه عـــلى أربع جـــوائــز ثم شـــارك فى مـــهــرجــان
دة سـتقـلة وحـصل على أحـسن مـخرج وأحسـن عرض  اسكـندرامـا للـفرق ا

. عام عن عرضيه السابق
سـتقلة "بـداية" و استضـافتها فى مـعهد جوته كوَّن سامح بعـد ذلك فرقته ا

انى وأخرج على مسرحه عرض "السيرك" ألثول فوجرد. الثقافى األ
ويؤسس سامح حلـمه الفنى أو مـشروعه اخلاص الـذى لم يكتـمل على تقريب
صرية كأوديب ودون جوان وغيرهما. ية من الشخصيات ا الشخصيات العا
وكـان آخــر عــروض ســامح عــرض "دون جـوان لــو كــان" تــألـيـف عـز درويش
ـركـزين بـإنـتـاج مـشتـرك مـا بـ ا
انى. الثقافي الفرنسى واأل
وهــــو يـــطــــمـح أن يــــخـــرج
"هـامــلت" كــمــا يــســعـد
ســـامح لـــتـــجـــهـــيـــز
عــــرضه اجلــــديــــد
ـتـرو" و "عـشـاق ا

جلان تارديو.
 

اشـــتــهـــرت دالـــيـــا فــهـــمى فـى الــوسـط الــفـــنى بـــاسم
ـــا تـــتـــمـــتـع به من مـــهـــارات "ســـنـــدريال الـــعــــرائس" 
اسـتـعـراضـيـة تـشـبه إلى حـد مـا - سـنـدريال الـشـاشة

الراحلة سعاد حسنى. 
ـدرسى إلى مـسـرح قـصر ـسرح ا انطـلـقت دالـيـا من ا
ثـقافة  15مايـو ثم قصر ثقـافة حلوان وبرزت مـوهبتها
خالل مـشـاركـهـا فى بـعض الـبـرامج الـتـلـيـفـزيـونـية مـثل
"حــوار مع الـكـبـار" و "حـاول تـعــرف" تـلك الـبـرامج الـتى
أتاحت لـها فرصة الـظهور ولفتت أنـظار اخملرج الذين
اختـاروها بعد ذلك لـلمشـاركة فى عروضهم والـتى منها
"العـطر" للـمخرج مـحمد عـز "ليلـة حمراء" مع يـاسر أبو
العـال "اجلنس الثالث" ألحمد فـاضل "مقامات الرحيل"
لـلـمـخــرج ضـيـاء عـبـد احلـمـيــد كـمـا عـمـلت مع اخملـرج
حسن عـبد السالم فى مسرحية "يا انا يا هو" ومع عبد
الــرحـمـن عـرنــوس فى "الــطــوفــان" ومع عــبــد الــرحـمن
الشـافـعى فـى "سالمـات سالمـات" كـمـا الـتـحقـت دالـيا
سـرحية مثل ورشـة اخملرجة األمـريكية ببـعض الورش ا
مثل  "كـاتيلن جـرى" للرقـص احلديث وورشة إلعـداد ا
وقــــدمت من خـاللـــهـــا عــــمـــلـــ هـــمــــا "مـــســـافـــرون" و
"اخلدمـات" وقد حـصلت دالـيا على الـعديـد من اجلوائز
من مهـرجانـات "سمـنود زفـتى مهـرجان شـبرا اخلـيمة
للـمسرح احلر" وألنـها تعشق األطفـال وأيضا ع تعشق
سـرح فقـد قررت اللـعب مع الصـغار وأصبـحت تبحث ا
بنـفسها عن كل مـا يبهج األطفـال حتى أنها شاركت فى
الــعـــديــد من احلــفالت اخلــيــريـــة وقــدمت الــكــثــيــر من

سرح الكى .. ولد على ا البورسعيدى محمد ا
سرحى سينوغرافيا من مهرجان اإلبداع ا
يــد كـــذلك اجلـــائـــزة األولى من بــبـــورســـعـــ
الــشــبـاب والــريــاضــة عن الــعــرض نــفـسه

كـذلك حـصل من جـامـعـة قـنـاة الـسـويس -
أيـضــا - عــلى اجلــائـزة األولى عـن عـرضه
"قـصاقيص بورسعيدية" وهو العرض الذى
ـسـرح اجلــامـعى شـارك به فى مــهـرجــان ا
ـى فى تـونس ونــال عـنه عــدة جـوائـز الـعـا
أخـرى هـى جـائــزة أحــسن عــرض أحـسن
ـثل ثـان يـنـوغـرافـيـا وجــائـزة أفـضل  ســ
ـركـز يـقى بــاإلضـافــة إلى ا و"ثــالث" مـوســ

ثلة. الثالث ألفضل 
ثم كـان عرضه التالى "الـدرافيل" والذى شارك
به فى مـهـرجان "سـاقـيـة الـصـاوى" وحصل به
عـلى جــائـزة أفــضل عـرض وأفــضل إخـراج

وسينوغرافيا وتمثيل.
وتـوالت بعـد ذلك عـروضه كـمخـرج فـقدم "فى
حب بـورسعيـد" و "دم السواقى" و "الـغجرى"
ـا ـالــكى يـحـلم بــتـقـد و "األوبــاش" ومـازال ا
ـزيد من العروض ويـتمنى أن يـقدم "هاملت"

و "كاليجوال" برؤية جديدة.

أن يـستغل هـذه اخلبـرة لذا اجته لإلخراج
- فالبـد لالمتالء من فيـضان - كانت أولى
جتـاربه اإلخراجية مسرحية "زيارة السيدة
الــعـجــوز" لــدوريــنــمـات وتالهــا "يــا بــهــيـة
وخـبرينى" لنجيـب سرور والتى شارك بها
فى مـــهـــرجـــان جـــامـــعـــة قـــنـــاة الـــســـويس
ـسرحى وفاز عـنهـا باجلـائزة األولى على ا
مــسـتــوى اجلــامــعـة وبــدأ من هــنــا يــعـرف
هرجانات واجلـوائز; حيث فاز بعد طـريق ا
ذلك بـــــجـــــائـــــزة أفـــــضل عـــــرض وأفـــــضل

ـثال مـذ كـان طـفال وهـو يجـيب كـأنه ولـد 
كل من يـسأله ح يصادفه فى الطريق عن
ـسرح - جـاى من يـقـول :"رايح ا وجـهـته: فـ
سـرح" التحق بكـل الفرق التى مـر عليها ا
يـه من الـــــطـالئع إلـى فــــرق أو مـــــرت عـــــلـــــ
الــشــبــاب والــريــاضـــة حــتى فــرق قــصــور
الــثــقــافــة الــتى وقف عــلى مــســرحــهــا فى
يــشــارك فى الــســادســة عــشــر من عــمــره لـ
يـــر" و "احلــــرافـــيش" عــــرض "الــــســـر ف بــــ
يـبـة ومـنـذ ذلك الـوقت لـلـمــخـرج أحـمـد عـجـ
وحـتى اآلن ومن يسأل عنه فى بـيته يقولون

سرح! له : إنه فى ا
ثال أو مخرجا أو مشاهدا نـعم إنه هناك إما 
ــسـرحــيـات الــتى شـارك لــلـعــروض ومن بـ ا
فيـها أيضا كممثل : "يـا بهية وخبرينى" إخراج
حــســ عــز الـديـن ثم "الــدرافـيـل" مع اخملـرج
رشـدى إبراهـيم الـذى كـان له فضل الـتـشـجيع
والتـعـليم  مـع أستـاذه اآلخـر محـمـد الرشـيدى
الـذى أخرج له أيـضا عـرض "الـغريب ومـجلس
الـعدل" كـذلك شـارك فى عـرضى "مالعيب" مع
سعيد حامد و"اجملاذيب" حلس عز الدين. 
ـالكى طوال يد اخلـبرة الـتى كونـها ا بالـتأكـ
يرة فـكان البد ارسـته للـمسـرح كانت كبـ

أميرة شوقى

عفت بركات

نعم : أنا ابن «سمير العصفورى»  ناصر عبد ا
«الغد » امتداد الستوديو الطليعة

وكـذا دورات بـغـرض تـطـويـر الـعـمــالـة الـفـنـيـة وتـدريـبـهـا..
يواصل نـاصر : فى حـالة جنـاح هـذه الورش سـيتم إقـامة
ـمــثل وألنى أســاســاً ابن اسـتــوديـو اسـتــوديـو لــتــدريب ا
الطـليـعـة الذى أقـامه اخملـرج الكـبـير «سـميـر الـعصـفورى»
أريـد أن أكـون امـتـداداً لـهـذه الـفـكرة وسـنـتـعـاون مـع فرق
وجامعات مسرحيـة من دول مختلفة بـدءاً بالسويد وهناك
ــديـنـة ـرايـا» و«مــسـرح ا اتـفــاق أبـرم فـعـال مع «مـســرح ا
الكـبيـر» لتـقد عـمل مشـترك «مـصرى - سـويدى» وبـعد
سـرح التـجـريبى ذلك سنـحـاول االستـفـادة من مهـرجـان ا
وعــمل اتــفـــاقــات مع بــعـض الــفــرق كى تــخـــلق نــوعــا من
ــبــاشــر بــ شــبــاب مــســرح الــغـد االحــتــكـاك واحلــوار ا

سرح الغربى.. والتيارات اجلديدة فى ا
نعم أكد أن جانبا من تفكيره حتتله عملية مسرحة ناصر عبد ا
ـرويـات األدبـيـة آمال فى أن يـســتـطـيع جـعل عـدد من عـروض ا
مسرح الغد تضع «جـدال مع الرواية». وعن التطـوير التقنى أكد
ـنـعم أنه سيـبـذل جـهده لـتـطويـر الـتـجهـيـزات الـتقـنـية فى عبـد ا

سألة حتديدا ليست فى يده وحده. سرح; رغم أن هذه ا ا

صرى" فى إندونيسيا "أنتيجون ا
ـصـرى "أنـتـيـجـون فى رام الـله" ـسـرحى ا الـعـرض ا
لفـرقة الـهنـاجر والـذى يـعرض حـاليـا ضمن فـعالـيات
ـعاصـرة بجـاكرتـا والذى هـرجان الـدولى للـفـنون ا ا
يعقد خالل الفترة من األول حـتى الثالث من نوفمبر
ــسـرح واجلـمـهـور احلـالى نـال اسـتــحـسـان خـبـراء ا
ثل بأندونيسيـا. ويشارك فى بطولة الـعرض ثالثة 

هم : ر حجاج وأحمد التركى وأحمد يحيى.
ـسرحى محمد أبـو السعود أكد أن مخرج العرض ا
سرحية تعكس األوضاع الـراهنة فى منطقة الشرق ا
األوسط عن اسـتـحـضـار قـصـة "أنـتيـجـون" من األدب
اليونـانى القـد والتى قـتلت نتـيجـة مواجهـتهـا لقوى
الــطـــغــيـــان دفــاعـــا عن حق أفـــراد الــشـــعب فى دفن

موتاهم.
ـسـرحى وأضـاف أبـو الـســعـود الـذى كـتـب الـنص ا
ـقـاومـة ــسـرحـيـة تــدعـو إلى إعالء قــيم ا أيـضـا: إن ا
ــؤامــرات الــتى حتــاك ضـد والـصــبــر فى مــواجــهـة ا

الشعوب.
شادى أبو شادى

محمود مختار 

أصدر قرراً بتخصيص أرض السامر .. إلقامة مجمع مسرحى
هـديـة جـديـدة قـدمـهـا الـرئـيس حـسـنى مـبـارك لـلـثـقـافـة
انه بدوره صـرية أكد بها انحيازه لـلعمل الثقافى وإ ا
ـهم فى مـسـيـرة الـتـنـمـيـة الـتى يـقـودهـا حـيـث أصدر ا
طـلة على الرئـيس قراراًَ بـتخصـيص أرض «السـامر» ا
نـطقـة العـجوزة لـصالح الـهيـئة الـعامـة لقـصور النـيل 
الــثــقــافـة وذلـك إلقـامــة مــركــز ثـقــافى مــتــكـامـل يـضم
مسـرحاً وقـاعات تـدريب وورشاً ومـعامل وقـاعات لـلفن

التشكيلى وأماكن للعروض الفنية الشعبية.
قال الـفنان فاروق حـسنى وزير الثقـافة: إن هذا القرار
ليس جـديداً عـلى الرئيس مـبارك الذى حـصلت الثـقافة
فـى عــهـــده عـــلى دعم مـــادى ومـــعـــنــوى لـم يــســـبق أن

حصلت عليه على مدى تاريخها.
أضـــاف الـــوزيـــر: إن مـــصـــر أصـــبـــحت بـــفـــضل دعم
واهتـمام الرئـيس مبـارك دولة عظـمى ثقـافياً فـما حدث
عـلى أرض الواقع من إنشاء مـؤسسات ثـقافية فى  كل
واقع األثرية محـافظات مصر وترميم وتـطوير مئات ا

وإنــقــاذ ثــروة مــصــر األثــريــة من االنــهــيــار وافــتــتـاح
ـشـروعات ـكتـبـات وغـيرهـا من ا ـتـاحف وا عشـرات ا
الـثــقـافــيـة الــكـبــرى يـؤكــد بـجـالء مـدى مــا حتـظى به

الثقافة من مكانة فى فكر وعقل الرئيس مبارك.
أكد الوزير أنه سيسعى لدى مجلس الوزراء إلى توفير
ـؤسسـة الـثـقافـيـة اجلـديدة الدعم الـالزم إلقامـة هـذه ا
وتــزويـــدهـــا بــأحـــدث الــتـــقـــنــيـــات حـــتى تـــضــاف إلى
ؤسـسات الـقائـمة وتـتحـول إلى مركـز إشعـاع فكرى ا

وفنى جديد.
ــثــقــفـون والــفــنــانـون عن مـن جـانــبــهم عــبــر األدبـاء وا
هم بـعد قرار الرئيس وقع ا سعـادتهم باستـعادة هذا ا
بـتـخـصيـصه لـصـالح هيـئـة قـصور الـثـقافـة الـتى تـلعب
دوراً مـهـمـاً فـى إثـراء واقـعـنـا الـثـقـافى واعـتـبـروا هـذا
ـصـرية الـقـرار انـتصـاراً من الـرئـيس مـبارك لـلـثـقافـة ا
الـتى ازدهرت وتـطورت فى عـهـده وشهـدت العـديد من

سبوقة. همة وغير ا اإلجنازات ا

ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء  ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء إ ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء إ ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء إ ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء إ إ

داليا فهمى .. سندريال العرائس 
ـفتـوحة مـصطـحبـة معـها أجـهزة العـروض فى األماكن ا

وسـيـقى والـعرائس الـتى جتـيد حتـريـكهـا وتـقدم ا
مـن خاللــهـــا احلــواديـت الــتـــعــلـــيــمـــيــة

سلية لألطفال.  وا
يـا" بــعـمل بـعض كـذلك تـقــوم "دالـ
يـبــات الـتى حتــمل إهـداءات الـكـتــ
يـمة لـألطـفال حتـمل مـعـلـومـات قـ
يـــعـــات بـــعض كــــمـــا حتـــمل تـــوقـــ
ـمـثـلـ الـكـبـار من أجل إسـعـاد ا
الـطــفل. لم تــكـتف بــالــعـروض داخل
الـقاهـرة وراحت تـتجـول بـعروضـها
يـة وتـقـوم بـعـروضـها فـى أماكن الـفنـ

اجيك الند مدينة مخـتلفة مثل مسرح ا
اإلنـتـاج اإلعالمى در بـارك كـمـا ذهـبت
أيــضـا إلى مــراكـز الــشـبــاب واسـتـادات
ـــدن حـــتى تـــتـــيح لألطـــفـــال فى كل ا
مــكـــان فــرصـــة حــضـــور عــروضـــهــا

واالستمتاع بها.
ــزيـــد من وتـــتـــمـــنى دالـــيـــا أن تـــقـــدم ا
مـسـرحـيـات األطـفـال الـتـى تـخـدم عـقـلـية
الـطــفل  وتــراعى فـى الـوقـت ذاته تــقـد

تـعة البصـرية واإلبهار له وخـاصة الطفل ا
اليتيم.

صرية    مبارك ينتصر .. للثقافة ا
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الــثـقــافــة األردنى د. عــادل الــطــويـسى
وحضـور الشـاعر جـريس سمـاوى أم
عـام وزارة الـثـقـافــة والـشـاعـر والـفـنـان
التشـكيلى محـمد العـامرى مديـر مديرية
ـــســرح والـــفــنـــون  واخملــرج شـــاهــر ا
احلديد نـقيب الفـنان فى األردن وعدد
سرح من هتمـ با ـثقفـ وا كبير من ا

األردن والدول العربية.
خطة مسرحية

هـرجـان - كـمـا أشـار الـشـاعر وهـذا ا
جريس سماوى فى كلمته االفتتاحية -
يشـكل جزءاً من خـطـة مسـرحيـة وفنـية
شـامــلــة يـنــدرج فى إطـارهــا االهـتــمـام
ــنـتج بـأدب وفــنـون الــطـفل وتــرجـمـة ا
اإلبــداعى احملــلـى ومــشــروع (مــكــتــبــة
األسرة) الـذى بـاعت وزارة الثـقـافة فى
إطـاره ربع مـلـيـون كـتـاب بـسـعـر زهـيـد
جداً ( 35 قرشـاً للـنسـخة) مـؤكداً أن
ـسـتـقـبل ومن أجل ذلك يـتم من أجل ا

الفن ومن أجل احلياة.
ـهـرجان بـتـألقـها وقد جـاءت فـعالـيات ا
وجـديــتـهــا لـتــرد عـلى من يــسـتــنـكـرون
ـسرح ويشككون فى عالقة الشعراء با
قــدرتــهم عــلى إدارة شــئــونه فــهــا هـو
شـــاعـــر وفــنـــان تـــشـــكــيـــلى (مـــحـــمــد
ــــســـرح األردنى الــــعـــامـــرى) يــــديـــر ا
بـاقتـدار ومـحـبـة نادرة ويـبـدأ اخـتـباره
ـــــهــــرجــــان الـــــعــــربــــيــــة األول (دورة ا
السـادسـة) باحلـصـول على امـتـياز مع

مرتبة الشرف من الدرجة األولى.
هرجان فلسفة ا

الـعــامـرى الــذى لم يُــضـبط طــوال أيـام
هرجان إال مستيـقظاً وحاضراً يتنقل ا
ب فـعالـية وأخـرى - رغم وزنه الثـقيل

شاعر يدير
سرح ويتفوق ا
بامتياز فى
جتربته األولى

سرح األردنى.. عناصر النجاح مكتملة مهرجان ا
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اضى بطالب معهد ية الفنون» التقى األسبوع ا > د. عصمت يحيى «رئيس أكاد
ــسـرحـيـة - وحـدة اإلســكـنـدريـة - فى مــحـاولـة إلنـهــاء اعـتـصـام الـطالب الـفـنـون ا
عـاملة التى يـعانون مـنها عـصمت يحيى اعتراضا عـلى أوضاعهم الـسيئـة وسوء ا

وقف وعاد للقاهرة دون وضع أية حلول لألزمة.. فشل فى السيطرة على ا

مــا يـــصب فى الــنـــهــايــة لـــصــالح هــذا
ــســرح الـعــربى اجلــمــهــور ولــصــالح ا
عـمــومـاً.. واحلـضــور نـفـسـه حـظـيت به
النـدوات الـنقـديـة والفـكـرية الـتى عـقدت
ــهــرجـــان وقــدمت ضـــمن فــعـــالــيـــات ا
ــــــســــــرح خاللـــــــهــــــا أبـــــــحــــــاث عـن ا
والـتـكـنـولـوجـيـا شـارك فـيـهـا عـز الـدين
ـدنـى (تـونس) د. مــخــلـوف بــوكـردح ا
(اجلــــزائـــــر) قــــاسم حــــداد وخــــالــــد
الـرويـعى (الـبــحـرين) د. فـاضل خـلـيل
(الـعـراق) د. عــجـاج سـلــيم (سـوريـا)
شــاديـة زيــتـون (لــبـنــان) عــبـد احلــلـيم
ــســـعــودى (تــونس) بـــاإلضــافــة إلى ا
ورشــة مـــســرحــيــة شــاركـت فــيــهــا من
الـبــحـرين كــلـثــوم أمـ ومـن مـصـر د.
عــبـد الــرحــمن عــرنـوس الــذى يــحـظى
ــســرحــيـ بــشــعــبــيــة واســعــة وسط ا
سرح العرب وشـارك بشـكل يشـرف ا

صرى. ا
ــســرح األردنى فــعــالــيــات مــهــرجـان ا
الرابع عشر (الدورة العربية السادسة)
واالهتمام الذى أولته وزارة الـثقافة بها
يــؤكـد مــدى مــا حتـظى بـه الـثــقــافـة من
ـــمـــلـــكـــة األردنـــيـــة رعـــايـــة ودعـم فى ا
الـــهــاشـــمــيـــة وهــو مـــا انــعـــكس عــلى
ـــواطـن األردنى الـــذى ســــلـــوكـــيــــات ا
يــتــعـاطى الــثــقــافـة بــشــكل يــومى عــبـر
ؤسسات الثقافية الرسمية العديد من ا

الفاعلة وجعله أكثر رقياً وحتضراً.
فى أعدادنا الـقادمة تغطـية شاملة

هرجان وندواته. لكل عروض ا

حفل االفتـتاح باإلضـافة إلى الكـلمات
تضـمن عـرضاً درامـياً راقـصـاً بعـنوان
"مـكـان.. زمـان" تـألـيف وإخـراج مـحـمد
خـيــر الـرفــاعى ســيـنــوغـرافــيـا د. زيـد
الــغــرايــبـة كــريــوجــرافــيــا نـداء كــاظم
شـــارك فـــيه  32راقـــصـــاً وراقـــصـــة..
وسـعـى هـذا الــعـرض إلـى اسـتــعـراض
ـسـرح منـذ اإلنـسـان الـبدائى مـسيـرة ا
وحتى اآلن وقـد حـضـرت الـصورة فى
هـــذا الـــعــرض بـــشـــكل الفـت وإن بــدا
ـبذول ضـمـون غـائـماً ورغم اجلـهـد ا ا
ا ; فـإن شـيـئـاً  فى تـدريب الـراقـصـ
أراد الـــــعــــرض طـــــرحه لـم يـــــصل إلى
اجلـمـهـور.. فــضالً عن أن الـعـرض فى
حـــد ذاته لم يـــكن مـــنــاســـبـــاً الفــتـــتــاح

مهرجان للمسرح العربى.
تكر

هـرجان كـرم فى هذه الـدورة الفـنان ا
يــحــيى الــفــخــرانى (مــصــر) ومــحــمـد
شــريـف الــعــبـــادى وبــاسم دلـــقــمــونى
(األردن) وسعاد العبد الله (الكويت)..
وكـــان ضــيـــوف شـــرفه بـــدر الـــرفــاعى
رئيس اجمللس الوطنى للثقافة بالكويت

مثلة السورية سالف فواخرجى. وا
هرجـان أنه بال جلنة اجلميل فى هـذا ا
ــنح جــوائــز وهــو حتــكــيم أى أنه ال 
ـــهـــرجــان عـن أيــة أمـــر جـــيـــد أبــعـــد ا
ـنـافـسـة ـا تـخـلـقــهـا ا حـسـاســيـات ر
وجـعل مـنه سـاحـة لـلـمـحـبـة والـتـواصل
بــ الــفـــنــانــ الــعــرب.. وقــد شــهــدت
الـفــعـالـيــات حـضـوراً طـيــبـاً لـلــجـمـهـور
األردنـى الـــــذى اطــــــلـع عـــــلـى جتـــــارب
مـسرحـيـة مـخـتلـفـة قـدمـتهـا عـشـر فرق
عربية فـضالً عن عرضى األردن وهو

44444
دورته العربية السادسة تنتهى غداً 

سرحية اجلمهور يتحلق حول العروض والندوات والورش ا
دورة نـــاجــحــة ومـــتــســـمــة بــاحلـــيــويــة
والـطــزاجـة يـتـم إسـدال سـتــارهـا غـداً
(الـــثالثـــاء) فى الـــعـــاصـــمـــة األردنـــيــة
"عـمّــان" مـعــلـنـاً عـن انـتـهــاء فـعــالـيـات
ـسرح األردنى الـرابع عشر مهـرجان ا
(الــدورة الــعـــربــيــة الــســادســة).. هــذه
الـدورة الــتى تـوفـرت لــهـا كل عــنـاصـر
الــنــجــاح بـــدءًا من اخــتــيــار الــعــروض
ــشـاركــة ومــروراً بـتــلك الــفــعـالــيـات ا
ــــوازيـــــة من نــــدوات نــــقــــديــــة حــــول ا
الـعــروض ونـدوة فــكـريـة حتـت عـنـوان
ـــســرح والـــتـــكــنـــولـــوجــيـــا" وورشــة "ا
ـبدع مسرحـية وجـلسة لـشهادات ا

ومـعـرض لـلــكـتـاب وانـتـهــاء بـالـتـنـظـيم
الـــرائع وحــفـــاوة مــثــقـــفى ومــســـئــولى
ـملـكـة األردنيـة الـهاشـمـيـة بضـيـوفهم ا

الذين وفدوا من عشر دول عربية.
ـهـرجان مـحـليـاً مـكتـفـياً لقـد بـدأ هذا ا
سرحـية األردنيـة لكنه فى بالعـروض ا
الـسـنــوات األخـيـرة ســعى إلى احـتالل
هـرجانات مكانـة عربيـة متمـيزة وسط ا
ـهـمـة الـتى تـعـقـد فى عـدة ـسـرحـيـة ا ا
عـواصم عــربـيـة وقــد كـان له مـا أراد
وهو ما بدا واضحاً فى الدورة احلالية
ــــشـــاركـــات مـــصـــر الـــتـى اتـــســـعت 
والـــعــراق والـــســـعــوديـــة واإلمــارات
واجلــــزائــــر والــــســــودان ولــــيــــبــــيـــا
والـبـحريـن وتونـس وقطـر; فـضالً عن
عـــرضــــ من األردن كـــمــــا اتـــســـعت
ــشــاركـات مــبــدعــ وبـاحــثــ ونــقـاد

وإعالمي من الدول العربية كافة.
هرجـان جرت فى الرابع وقائع افتـتاح ا
عـشـر من الـشــهـر احلـالى عـلى مـسـرح
ــلـكـى بـرعــايــة وزيـر ــركــز الـثــقــافى ا ا

نـسـبـيـاً - مـثل فـراشـة ألـقى فى حـفل
االفـتـتـاح كـلـمـة عـبـر فـيـهـا عن فـلـسـفـة
هرجان قـائالً: فى احلديث عن جتمع ا
ـسـرحى البـد واسع يـخـتص بـالــفـعل ا
من اسـتــذكـار اخلـطــاب الـذى يـريـد أن
ـهم.. يـطــرحه هـذا الـتــجـمع الـثــقـافى ا
خطـاب يـلـبى حـاجة الـنـاس إلى الـهواء
ـــشــفــوعــة بــألم ــتــعــوبــة ا والــرحـــلــة ا
الـواقعـيـة الـسـحـريـة. ذلك الـواقع الذى
يـتــمـسـرح دون أن نــدرى كـمـا لــو أنـنـا
ـغـمــورون فى مـاكـيــنـة الـيـوم. أبـطــاله ا
مـاكـيــنـة تـطـحـن األسـئـلـة وتـلــقـيـهـا فى
ـسـتـمـر فى ــسـرح ا مـسـرح احلـيـاة. ا

صيرورة التطور واالنتكاس معاً.
أتــيـنــا هــنـا - يــواصل الــعــامـرى - كى
نـحـلم ونـحلـق بأجـنـحـة الـدهـشـة نـحلق
ـسـرح أردنى وعـربى جـديـر بـاالنـتـبـاه
ـــبــضع الـــنــقـــد كى نــلـــتــحق وجـــديــر 
بحلقـات الرقص فى العالم ونـكون فيها
محـمـل بـإرث حـضـارى عظـيم يـتواكب

مع ما يحدث ال مفصول عنه.
عرض راقص
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فصوص تاج احلياة فى 9 نصوص 
مسرحية لألطفال

عفت بركات

ـدرسة تـسعـة نـصوص مـسرحـيـة موجـهـة إلى الطـفل من سن مـا قبل ا
وحتى الـثانـية عشـرة هى محـتوى كـتاب "مسـرح الطـفل" الذى أصدره
ـركـز الـقـومى لـثـقـافـة الـطـفـل ضـمن إصـداراته فى مـهـرجـان الـقـراءة ا
ـعـانى حتـتـوى الـعـديـد من الـقـيم لـلـجـمـيع.. وهى نـصـوص مـخـتـلــفـة ا

سرحية لعدد من أبرز كتاب الطفل من أجيال مختلفة. والرسائل ا
ركـزت هــذه الـنـصـوص عـلى ضـرورة الـتـصـدى لـلـشـر أيـاً كـانت قـوته
ـعـانى ومـطـالـبـة صــاحب احلق بـحـقه ووفـاء األبـنـاء آلبـائـهم كل تـلك ا
تـضمـنـها نص "بـنت الـسيـرك" ألحمـد زحـام من خالل حكـايـة ياسـم
ـهـرج التـى أصرت عـلى الـعـمل فى الـسـيـرك بدالً من أبـيـهـا بـعد ابـنـة ا

إصابته رغم جشع صاحب السيرك الشرير.
ـعانى نص "الـشـاطر قـرن الـفول" لـسـميـر عبـد الـباقى كـمـا حمل هـذه ا
وحكـاية حـجاج الـفالح البسـيط وأوالده الثالثـة ومغـامراتـهم فى البحث
ـمــلـوك صــاحب الــعـمـل الـشــريـر عن عــمل وتــعـرضــهم لــلـســرقـة مـن ا

وتصدى حسن أصغر أخوته وأقصرهم لهذا الشرير ولالنتقام منه.
وكذلك نـص "الفرعـون الصـغيـر" لشـهاب سـلطـان الباحـث عن فصوص
تاج احليـاة التى كانت رمزاً لـلمعانى اإلنـسانية الـسامية وانـتزعها أحد
ـياه وعم الشـر فى البالد األشرار من قـاعدتـها فـغضب الـنهـر وجفت ا

حتى استطاع "حابى" االنتصار على األشرار فعادت احلياة.
ــعـاني نـفــسـهـا فى كـمـا يــحـمل نص "الــغـزالـة ال ال" لـشــوقى حـجـاب ا
ـلكـة اجلهـالة الـذى فرض انـتصـار الغـزالـة الرقـيقـة "ال ال" على زعـيم 
ــلـكــة احلــيــوانــات فــهـربـت من أســوار اجلـهل الــظالم واجلــهل عــلى 
والـظالم وحتـمـلت كل األخـطـار فى سـبـيل الـعـلم حـتى عـادت تعـلم أهل

الغابة لينتصروا على األشرار.
وتأكيـداً على معـانى الوفاء واألمـانة جاء نص عـبد التـواب يوسف "على
كـوجيـا" الذى أودع كل مـاله عنـد صديـقه الـتاجـر فخـانه صديـقه وطمع

فى األمانة غير أن فطنة القاضى الصغير أعادت إليه أمانته.
كـمـا نـاقش نص "األصـدقـاء األربـعـة" لـيـعـقـوب الشـارونى مـعـنى رفض
الظـلم وعدم اخلـضوع له كـما فـعلت احلـيوانـات األربعة الـتى هربت من

قسوة أصحابها واحتدت فى الدفاع عن بيتها ومحاربة اللصوص.
ـعـدول فيـؤكـد قـيـمة الـعـقل الـبـشرى أما نص "تـيك الـعـجـيب" لـفاطـمـة ا
ـقـارنـة مع الـعـقل اإللـكـتـرونى الـذى يـؤدى األوامـر دون الـقـدرة عـلى بـا
ـنـاقـشـة كـمـا ضــمت "حـكـايـات كـامل الـكــيالنى" الـتي أعـدهـا أحـمـد ا
سـويلم فى سـرد جمـيل بنص احلـكايـات التـراثيـة على لـسان شـهرزاد
جـحـا وجـاره الــبـخـيل وحى بـن يـقـظـان فـى رحـلـته لـلــوصـول إلى الـله

بالعقل والتأمل وعبد الله اجلمال  والطمع الذى أفقده كل شىء.
بيـنما طـرح نص "الفـيل فالفيلـو" للمـؤلف وليـد كمال حـكاية الـفيل الذى
يكره شـكله وطعامـه وأخوته ويتمـنى أن يصبح كـائنا آخر لـكنه يفشل

ا خلقه الله عليه. مؤكداً قيمة أن يقتنع اإلنسان 

< الكتاب: مسرح الطفل (نصوص مختارة)
ركز القومى لثقافة الطفل < الناشر: ا

سوفوكليس وطه حس
أساة البشرية يعاينان ا
فى هيئة قصور الثقافة

انى "فردريك نيتشه" فى كتابه يرى الفيلسوف األ
ـوسـيقى" "مـيالد التـراجـيديـا الـيونـانـية من روح ا
أن لـغــة سـوفــوكــلـيس تــفـتــنـنــا بـدقــتـهــا ووضـوح
أفكارها األبوللونيـة ولذلك نشعر على الفور بأننا
نـــدقق الـــنــظـــر فى أعـــمق خــلـــفـــيــات كـــيــنـــونــات

شخصياته.
كـمــا يــرى الــنــاقــد "أالرديس نــيــكــول" فى كــتــابه
ية" أن أى كـاتب مسرحى ال يعد سرحيـة العا "ا
بــــحـــال مـن األحـــوال - فـى مـــســــتــــوى عـــظــــمـــة
ســوفـوكـلــيس وشـكـســبـيـر وهــذا مـا انــتـهى إلـيه
ـسـرحيـة من إبـسن ـون ويـلـيـامـز فى كـتـابه "ا "ر
إلى إليوت" ولعل هذا هو ما يكاد يجمع عليه نقاد
ــســرح وهــو األمـر الــذى يــتـجــلى فى وبــاحــثـو ا
إعادة تقـد مسرحيـات "سوفوكلـيس" مطبوعة أو
ـثـلـة فى وقـتـنـا احلـاضـر وهـو مـادعـا سـلـسـلة
ـية الـتى تصـدرها الـهيئـة العـامة لـقصور آفاق عا
الــثــقــافــة إلـى إعــادة طــبع ثالث من مــســرحــيــاته
الشهيرة هى "إليكترا أنتيجونا أوديب ملكا" قام
قدمة بترجمـتها عميد األدب العـربى طه حس 

جديدة للناقد عبد الغنى داود.

قدمة أشار "داود" إلى جملة اإلضافات فى هذه ا
الـتى قدمـهـا سوفـوكـليس لـلـمسـرح حيـث اعتـبره
أول من منح شـخـصيـات مـآسيه مـاضـيا مـحددا
كــمــا تــخـــلى عن ثالثــيـــات" "أســخــيــلــوس" وقــدم
مسـرحيـات منـفصـلة لـعل منـها بـدايتـها ووسـطها

.. ونهايتها فكانت أعماال متكاملة بذاتها
هذه اخلـطوة الـتى عدهـا الـناقـد خطـوة مهـمة دفع
سـرح الذى سبـقه دفعـة قوية بـها "سـوفوكلـيس" ا
سرحى الذى ساد فـى الغرب فيما نحو الشـكل ا
بــعــد .. ومن جـمــلــة مــا أشـار إلــيه أيــضــا فـصل
ـمـثل والـشـاعـر وهـو مـا "ســوفـوكـلـيس" مـا بـ ا
جـعل األخـير يـتـفـرغ كمـؤلف لـلكـتـابـة كمـا تـناول
الـناقـد العـصر الـذى عاش فـيه سوفـوكليس وآراء
معاصـريه وأسلوبه فى رسم الشـخصيات حيث
يـقوم بعـزلها ووضـعها فى مـقابل خلـفية مـأساوية
وطــــــبق ذلـك عــــــلى شــــــخــــــصــــــيــــــات "أوديب" و
"فـيـلوكـتـيس" كمـا حتدث عـن "الذروة" فى مـآسيه
واالقـتصاد الـفنى الـشديد لـديه مشـيرا إلى حذقه
ـسـرحى األمـر فى اجلـوانب احلـرفـيـة فى الـفن ا
الـذى جــعل "أرسـطـو" يـعـتــمـد عـلى نـصـوصه فى
حتـلـيـله للـتـراجـيديـا مـعـتبـرا إيـاها مـثال لـنـضوج
الــشــكل الــتـراجــيــدى كــمـا اعــتــبـره
كـثـيرون أعـظم من صنـع التـراجيـديا
وأرجـــعـــوا إلـــيـه الـــفـــضل فى إنـــزال
الـتـراجـيـديـا من عـالم الـقـوى اإللـهـيـة
إلى عـالـم احلـيــاة الـعــاديـة وتــفـســيـر
األسـطــورة تـفـسـيــرا إنـسـانـيـا وذلك
عبـر اهـتـمامه بـالـشـخصـيـة ودراسته
الـنــفــســيــة لـشــخــصــيــاته احملــوريـة
ـوقف" الذى وتـركيـزه الشديـد على "ا
تـــظــهـــر فـــيه واخـــتـــفــاء الـــعـــنـــصــر
ــيــتـافــيــزيــقى فى مــقــابل حــضـور ا
عـنـاصـر الـطـبـيـعـة األمـر الذى جـعل
الــبـعض يـعـتـبــرون "أنـتـيـجـون" أقـرب
مـســرحــيــات ســوفـوكــلــيس إلى ذوق

العرض احلديث. 
ا ـقدمـة كذلك إشـارات مهـمة  فى ا
تتمتع به أعمال الشاعر اإلغريقى من
قـدرات وإمـكـانيـات مـسـرحـيـة جـعـلته
ــسـرحى يــتــربع عــلى عــرش الــفن ا
ـأساة فى عـصره وحـرفيـة صنـاعة ا
وقــــــــد دلل الــــــــنــــــــاقـــــــد عــــــــلـى ذلك
ـــوجـــز لــنـــصــوص بــاســـتـــعــراضه ا

"إليكترا وأنتيجونا وأوديب ملكا".
ــا يـــزيـــد من مـــتـــعـــة قـــراءة هــذه و
األعـمـال أن متـرجمـهـا هو طه حـس
ـثقف الـكبـير  الذى خـبر الـثقـافت ا

وامتلك أسرارهما فاجتمع له فى آن
واحــد عـــمق الــنــظـــرة والــقــدرة عــلى
الفهم والـتحليل مع جـمال األسلوب
ا يـضيف إلى النصوص ورشاقته 
ـترجـمة جمـاالً أصيالً تـتذوقه األذن ا

قبل أن حتيله إلى العقل.

> إن عـــــــــــلـى
الـــــفــــــنـــــان أن
يـــدرك الــــواقع
فـى حــقـــيـــقـــته
حـتى يسـتـطيع
أن يــفــهم هــذا
الــواقع ويـعـمل
عــلى تــغــيــيــره
وإذا مـا تــغــيـر
هــــــذا الــــــواقع
فـعــلى الــفــنـان
إذن أن يــــــــعى
هــذا الــتـغــيــيـر
اجلــديــد حــتى
يـــســتـــطــيع أن
يـغـيـر من طرق

مواجهته له.

سماوى والعامرى واحلديد فى افتتاح
هرجان ا

عرض االفتتاح إخراج  محمد خير

عمان 
يسرى حسان 

cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

    صدر حديثاًً
مطبوعات سالسل التراث 

وسيقى .. والفنون الشعبية  سرح .. وا فى ا
ة  قراءات جديدة فى مسرحيات قد

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية االلتزام فى ا

مسرح األطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «اجلزء الثانى»
أثورات الشعبية في سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات واألداء التلقائي في موالد األولياء ا

والقديس 
والد الشعبية  ا

األعمال الكاملة لـ «جورج فيدو» (جـ٣ جـ٤) 
حكاية فرفورية «مسرحية»
أغان شعبية من بورسعيد

سرحى « ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦» التوثيق ا
سرحى «النصف الثانى من عام ١٩٢٤» التراث ا

صرى فى القرن التاسع  عشر سرح ا ا

 د. هانى مطاوع 
عبدالقادر حميدة 

د. وفاء كمالو 
يعقوب الشارونى 

د. ياسم فراج 
سمير جابر 

د. سوزان السعيد يوسف 
دراسة : د. سيد على إسماعيل 

د. محمد أحمد غنيم 
د. سوزان السعيد يوسف 

تقد : د.سعد بركة 
ترجمة : د. حمادة إبراهيم 

د. هانى مطاوع 
د. محمد شبانة 

إعداد : رضا فريد يعقوب 
إعداد : حس عبد الغنى
تأليف : فيليب سادجروف 
ترجمة : د. أم العيوطى

تقد : د. سيد على إسماعيل  

 رئيس مجلس اإلدارة : د. سامح مهران  > رئيس التحرير: عبد القادر حميدة 

كتبات صندوق التنمية الثقافية  تباع اإلصدارات 
ركز القومى للمسرح - ٩ ش حسن صبرى الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ توزيع ا
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55555 مسعود ومكرم يتقاسمان لعبة الذكريات مع الزمن الذى ال يرحم واخملرج سعيد بجمهور الـ «10 أنفار» 
اإلنسان فى مواجهة الوقت .. رقصة تشيكوفية على قاعة صالح عبد الصبور 

والبجعـة ال تنتحـر بعد التزاوج بل
تواصل لعبة «الرقص مع الزمن».
واعـتــرف أحـمــد إبـراهـيـم بـأن جــمـهـور
الـعرض كـان محـدودا فى الـبدايـة حتى
أنه عـرض فى بـعض األيـام أمـام عـشرة
أفــراد فـــقـط إال أن األمــر اخـــتـــلف مع
توالى ليالى العرض لـتمتلئ قاعة صالح
عبد الـصبور عن آخـرها سعـيداً برهانه
عـلى مـعـادلــة «جـديـة مـحــمـود مـسـعـود
وخـفة ظل مـنـير مـكرم» الـتى أفـلحت فى
تـقـد رؤيــة مـخـتـلــفـة لـقـضــيـة شـديـدة

احلساسية.

احلركى للعمل ذلك بأن عالقته بالنص
ــة فــقــد سـبـق وقـدمـه مع اخملـرج قـد

ية . نفسه أثناء دراستها فى األكاد
أغنية البجعة ... التى لم تمت 
أسـعد شـخص فى فـريق الـعـمل هو
مـــخــــرجه وصـــانــــعه األول أحـــمـــد
إبــراهـــيم الـــذى كـــشف عن عـالقــة
خـــاصـــة ربــطـــته لـــســـنـــوات بــنص
تـشــيـكــوف «أغـنــيـة الــتم»; و«الـتم»
وت بـعد طـائر من فـصيـلـة البـجع 
مـوسم تزاوجه مـبـاشرة وقـد قامت
رؤيــة إبـراهــيم لــلـنص عــلى أسـاس
ـوت تـغـيــيـر نـهــايـته فـالــبـطل ال 

ـــأخـــوذ عـــنـــهم من قـــبل اخلـــاطئ ا
اجملــتــمع والــذى قــد يــؤدى لــرفض
بـعض األسـر تـزويـج بـنـاتـهــا لـفـنـان

كما حدث مع بطل العرض. 
الرقص مع الكمبوشة

ــلــقن هــو الـطــرف الــثــانى فى لــعــبـة ا
ـمثل الـشـهيـر وكالهـما الـتـذكر أمـام ا
جتـاوز الـســتـ من عـمـره وتـوقف فى
حلـظـة لـيـقـدم لـنـفـسه «كـشـف حـساب»
لـهـذه األعوام والـدور الـذى لعـبه مـنـير
مثل ثل «اسـتفـزازاً» لقـدرات ا مكـرم 
ـسرحى كـما يـقـول منـير ألنه عـبارة ا
عن ديالوج طويل تتجاوز مدته الساعة
ـشاعـر واألحـاسيس الـعـميـقة. تـملـؤه ا
ويؤكـد مكرم أن اخـتالف العـرض غيره
هـــو ســـر جنـــاحه الـــذى يـــدلل عـــلـــيه
ـطـرد فى جـمـهـور الـصـالة بـالـتـزايـد ا
وبـاخـتــيـار الـعــرض لـيـمــثل مـصـر فى

مهرجان كندا الدولى للمسرح.
موسيقى .. خارج النص

ميلودرامية النص كانت عقبة أساسية أمام
مـحــمـد حـســنى عـنــدمـا يـفــكـر فى وضع
تصور مـوسيقى مصـاحب للعرض إال أن
إعادة قراءة العمل عـدة مرات فكت شفراته
ومـنحـته مفـتاح مـوسيـقاه والـذى يتـلخص
فى دمج مـقـطــوعـات كالسـيـكـيــة يـعـرفـهـا
ـتــلــقى مع جــمل خــاصـة بــالــعـرض فى ا
نـسـيـج موسـيـقـى يتـنـاسـب وتلـك الـرقـصة

األسطورية مع الزمن.
الرقص .. مع عقارب الساعة

تـفـاصــيل ومـفــردات عـديــدة رسم بـهـا

الزمـن .. الذى هـو «الـوقت» - وليس أى
معنى ميتافيزيقى آخر - اختاره اخملرج
الـشــاب أحـمـد إبــراهـيم بــطال لـتــجـربـة
ـسـرحـيـة األولى - احـتـرافـيـا - والتى ا

اختار «الرقص مع الزمن» عنوانا لها.
ـــأخـــوذ عن نـص لـــلـــعـــمالق الـــعــــمل ا
ا الروسى تـشيـكوف يـحاول اإلمـساك 
سك بـاللـحظات الـتى تنـفلت من ب ال 
األصابع لـيكـتشف اإلنـسان فـجأة .. أنه
عــلـى وشك إنــهـــاء رقــصــتـه / حــيــاته
شاهد على شريط فيحاول استعادتـها 

الذاكرة لعل .. وعسى.
جـــديـــة الــــفـــكـــرة رغم حـــداثـــة سن
صنـاعهـا كانت وراء حـماس «مـحمد
مــحــمـود» مــديــر مـســرح الــطـلــيــعـة
لـلتـجـربة فـقـرر دعمـهـا فى مواجـهة
مـخــرجــ كـبــار - ســنًـا واســمًـا -
يــواصــلــون رحــلــة تــقــد األعــمــال

الفارغة باعتبارها فناً جماهيريا.
قضية مهمة .. وانطباع خاطئ
 يـلــعب الـنـجم مـحـمـود مـسـعـود فى
ـــمـــثل الـــذى غــادرته الــعـــمل دور ا
الــشـهـرة واألضـواء فــأضـحت أيـامه
وحدة مـتصـلة وكـآبة ال تـنتهى وهى
مـرحــلــة يـؤكــد مــسـعــود أنه شــاهـد
جنــومــا كــبــارا يـعــيــشــونــهــا ويـرى
مــسـعـود أن تـيـمــة الـعـمل والـتى قـد
يسـتغـرب البـعض خصـوصيـتها هى
س النص مناطق سر تفرده حيث 
غـيـر مـأهولـة فى حـيـاة من احـتـرفوا
فن الــتـمـثـيل أهـمـهـا ذلك االنـطـبـاع

«أحمـد احلوتى» سـينوغـرافيـا العرض
تـضم القـائمـة إلى جانب الـشخـصيـت
الـرئــيــسـيــتـ أبــطـاال مــســاعـدين هم
الكمان والتشيلو والبيانو والباليرينا
ــهــرج وقــد رسم احلــوتى شــارلى وا
ــســرحى خــطــته لــتــشــكــيل الــفــراغ ا
مـعتـمـدا خطـة تقـتـضى بأن تـكون 3/4
احلركة    مع عقارب الساعة فى ح
ـثــبــته عــلى حــائط تــتــوقف الــســاعــة ا
سرح عن اخلـامسة والـنصف بهدف ا
توصـيل فكـرة العـمر الـذى مر كـاحللم
فى حــ كــانت مــهـمــة ضــيــاء شــفـيق
أســهل عــنـــد قــيــامه بــتــصــمــيم األداء

مى سكرية

ستقل» إلى القطاع العام .. رايح جاى من «ا

نيرم زعزع .. مسرحيتان و 3 شخصيات !
ـمثلـة نيرم ثالث شخـصيات مـسرحية تـتقاسم وقت واهـتمام ا
ـسـرحـيـ زعـزع الـتى تـشـارك حـالـيـا فى بـروفـات الـعـرضـ ا

ستقلة. «البؤساء» لفرقة الطليعة و«فى بيتنا فأر» لفرقة احلركة ا
تــلـــعب نــيـــرمـــ فى الــعـــروض األول «الــبـــؤســاء» دورى األم
» ورشـحـهـا لـلـمـشـاركـة فى الـعـمل «كـوسـيت» واالبـنـة «فـانـتـ
مخرجه هشام عطوة الذى جمـعته بها مقاعد الدراسة فى قسم
سـرح بآداب حـلوان والـذى تصفه - هـشام عـطوة - نـيرم ا
وهـوب وصاحب األعمـال الناجحـة وعن العمل تقـول نيرم با
: وجـود هشـام وفريق عـمل متـميـز يضم كـمال سـليـمان خـالد
النـجدى والء فريد حـمدى هيـكل شجعـنى على قبـول مغامرة
ـثل حتـديـا للـمـثل والـذى سبق «الـبـؤسـاء»; ذلك النص الـذى 
ـرات بــكل دول الـعـالم وعــلى كل مـسـارح ه مــئـات ا و تـقـد
الدنـيا. ومن كالسيـكية «الـبؤساء» إلى كـوميديـا «فى بيتـنا فأر»
التى كتبها ويخرجها سيـد فؤاد وفيها تلعب نيرم دور االبنة
الـتى يـفـشل مـشـروع زواجـهـا بعـد أن يـدخـل «فأر» إلـى مـنزل
ـشاركة الـثانية أسرتـها ويقلب حـياتهـا رأسا على عقب وهى ا
لنـيرم مع فـرقة احلركة بـعد الكـوميديا الـسياسـية «اللعب فى
الـدماغ» ورغم انـتقـالهـا إلى عـالم االحتـراف; إال أن نيـرم ال
ـسـتقل الـذى قدمـهـا للـجمـهور تـزال حتـفظ اجلمـيل لـلمـسرح ا
خالل عدة أعـمال متـميزة. وعن الـتناقض بـ ما تقـدمه نيرم
فى العملـ أكدت حرصها عـلى هذا التناقض واسـتمتاعها به
ألنها ترفض النمطية والتكرار وجتـد نفسها كممثلة فى التنوع

تباينة. وتقد الشخصيات ا

 محمد عبد اجلليل 
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محمد أم عبد الصمد

> اخملرجـة ريهام عبد الرازق تـستعد حالـيا لبدء بروفات جتـربتها اإلخراجـية الثانية
شـاركة مع اخملـرج محمـد الطـايع و االستقـرار على تقـد مسـرحية «جتـاعيد» با
للـمؤلف الشاب عز درويش. ريـهام عبد الـرازق  تسافر مع فـرقة نادى األنفوشى إلى

هرجان قرطاج. تونس نهاية األسبوع احلالى للمشاركة بعرض «كالم فى سرى» 

مسارح أطفالهم.. ومسرح أطفالنا!!
ـسرح األطفـال البد أن يكون أصالً فمن يكتب 
ـسـرح بـوجه صـاحب مـوهــبـة وخـبـرة فـى فن ا
عـــام وأن يــكـــون أيــضـــاً صــاحب خـــبــرة فى
مـواجـهـة مـتـطـلـبـات سن األطـفـال الـذين يـكـتب

إليهم مسرحه.
ـالحــظــات حـول وكــان لــلــمــؤلف الــعــديــد من ا
ــسـرحــيــات الـتى كــتــبـهــا مـؤلــفـون نــصـوص ا
مصريون منها: تأثـر موضوعات مسرح األطفال
وضـوعات مـسرح األطـفال األجـنبى صـرى  ا
لحة بالنسبة للطفل وعدم وجود بعض القضايا ا
ـســرح الـذى يـقــدم له بل يـتم فى مـســرحه أو ا
وضـوعات اجلـاهزة االستـسهـال واللـجـوء إلى ا
طروقة فى مسرح األطفال األوربى والتى أدت ا
بـدورهــا إلى تـغـريب الــبـيـئــة الـتى تـقــدم لـلـطـفل

وتغريب مفرداتها.
ـزايـا فى مـسـرح األطـفال ولـكن هـنـاك بـعض ا
كن إغفالها مثل االستعانة ببعض صرى ال  ا
ـسرح مثل األشكال الـتراثيـة فى عروض هذا ا
تـقد خـيـال الـظل واألراجـوز وإمكـانـيـة تـقد
مـســرح األطـفــال فى مـخــتـلف األمــاكن; سـواء
ـسـرحى أو غـيـر كـانت مـخــصـصـة لـلـعــرض ا

مخصصة له.
سرح وكانت عروض مسـرح الطفل ال تفـرق ب ا
ـنـوعـات; والـســبب فى ذلك هـو الـفـكـرة وعـرض ا
التى سـيطرت عـلى القـائم عـلى مسـرح األطفال
منذ بدايته فى مصر عام 1964 أن مسرح الطفل

هو مجرد استعراضات غنائية راقصة.
ـسـرح وقـد تـأثــر مـسـرح األطـفــال بـسـلـبــيـات ا
الـــتـــجـــارى عن طـــريـق اإلضـــحـــاك بـــاأللـــفــاظ
ـسـرح ــكن أن يـكـون هــدفـًا  واحلـركـات وأنه 
الطفل وهم يخلـطون هنا بـ ضرورة أن يحتفظ
ـسـرح وهـو يـقـدم مـؤلف مـسـرح الـطـفل بـروح ا
موضـوعه وشـخصـياته لألطـفـال وب أن يـكون
اإلضحاك فى حد ذاته هـدفًا واحلقيـقة أنه بقدر
ـا يعـرض أمـامهم ـرح  إقبـالـهم عـلى اجلانب ا
ة أو ؤ واقف العنـيفة أو ا بقدر انصرافـهم عن ا
ـثيـرة لـلكـآبـة ولكن يـجب احلرص القـاسـية أو ا
ـسـرح هـذا إلى جـعل عـلى أال يـنـقـلب عــنـصـر ا
العـمل الـفـنى مجـمـوعـة من النـكـات والفـكـاهات
وإال انــصـرف األطــفــال عن مــوضــوع الــعـرض

سرحى إلى انتظار ما يثير ضحكاتهم. ا
إن الــفـكــاهــة البــد أن جتىء عـرضــاً من خالل
ــعــروض وأال تــكــون مــقــحــمـة أو ــوضــوع ا ا

مسيطرة عليه.
ويعانى مسرح الطفل فى مصر من فقر الشكل
يزانيات التى يتم رصدها الفنى بسبب ضآلة ا
سـرح عادة من سـرح الطـفل لم يـتمـكن هـذا ا
ـنـاسب لـعـروض األطفـال من تـقـد الـشـكل ا
ديـكـورات ومالبس وأثـاث كـمـا يـنـدر أن يـقـدم
ـكن عن طـريـقـهـا جتسـيم بـعض احلـيل الـتى 
واقف اخلـيـالـية فى مـسـرحيـات األطـفال وال ا
شك أن هــذا يـلــقى الــعبء األكــبــر فى عـروض
مـثـلـ إذ يصـبـحون هم األطفـال عـلى عـاتق ا
العنصر الرئيسى واألساسى فى تقد وجناح
ــسـرحى وال شك أن هـذا يــقـتـضى الـعـرض ا
ـثلون بصفة تكوين فرق خاصة يـنضم إليها 
دائمـة لـتـقد مـسـرحيـات األطـفـال; وذلك حتى
يكـتـسب أفرادهـا اخلـبرة الـضـرورية بـأسـاليب

األداء فى مسرحيات األطفال.
وقد تـضمن الـكتاب مـلحـقاً لـصور فـوتوغـرافية
تـعــرض ألنـشــطـة مــسـرح األطــفـال فـى مـصـر
ــتـــمــيـــزة ســواء عـــروض مــســرح وعـــروضه ا

سرح البشرى. العرائس أو ا

ـنـشـود رغم أن تـلك ذلك هـو مـسـرح األطـفـال ا
العروض االسـتعـراضية كـانت تدور حـول أفكار

ومواقف قومية ووطنية.
ـســئـولـون إلـى افـتـقــاد عـنـصـر ومـا أن تــنـبه ا
ـسرح األطـفـال حتى الدرامـا فى تـلك الـبدايـة 
ؤلفة تبيـنوا على الـفور عدم وجـود النصـوص ا
ـسـرح األطـفال لـذلك بـدأ االعـتـماد الـصاحلـة 
ــتــرجـــمــة مــثل: «احلــذاء عــلى الـــنــصــوص ا
فاجأة قـتبسة مـثل: «ا األحمر» أو النـصوص ا

صرى. السعيدة» مع بدايات التأليف ا
ـسرح ولـكن عدم وجـود فـريق ثـابت ومـستـمـر 
األطفـال فى الفـترة من 1964 إلى 1969 وعدم
وجـود مــسـرح ثــابت ودائم مــخـصص له أدى
ـسـرح إلى عــدم الـقـدرة عــلى اجـتـذاب بـهــذا ا
ـؤلـف الـذين تـزداد خـبـراتـهم بـتـوالى تـقد ا

سرح. مؤلفاتهم مرة أخرى على هذا ا
ــؤلف فــيــمـــا بــعــد لــدور الــدرامــا ويــعـــرض ا
ـسرح اإلبداعـيـة اخلالقـة فى تـربيـة تـذوق فن ا
عـند األطـفـال; وذلك نـتيـجـة لـتـزايد الـفـهم سـنة
بعد أخرى ألهمية الوسائل التى جتعل لألطفال
ــدارس دوراً إيــجــابــيـاً فى وصــغــار تالمــيـذ ا
العـملـيـة التـربويـة والتـعـليـميـة بدالً من أسـلوب

التلق الذى سيطر على التعليم قروناً طويلة.
وجـوهـر هـذه الـوسـائل اإليـجـابـيـة هـو اسـتـخـدام
أسالـيب لعب األطـفـال وألعـابهم وإعـادة توظـيفـها
بحيث يقبل الطفل على العملية التعليمية باحلماس

نفسه الذى يقبل به على لعبة من ألعابه.
وعن الــنـص فى مــســرحـــيــات األطــفــال الــذى
يـحـتـاج إلـى مـهـارات ومـلـكــات خـاصـة بـسـبب
رحـلة الـطفـولة ومـراعاة اخلصـائص النـفـسيـة 
مراحل النمـو اخملتلفـة والقدرات التى فى طور
االكـتمـال بـالـنـسـبة لألطـفـال فـإن هـنـاك بعض
اخلـصـائص الـتى يـجب مـراعـاتـهـا عـنـد كـتـابة
مسرحـيات األطفـال مع مالحظـة أن جوهر فن
سرح ال يـختـلف من عمل مـسرحى إلى آخر ا
ـسـرحــيـات مـقــدمـة لـلــكـبـار أو سـواء أكــانت ا

للصغار.

الـعـامـلـ فـيه من ضـرورة إرضـاء الـكـبـار مع
الصغار فيما يقدم من عروض!!

ـكـن الـقــول إن أول مـحــاولــة جـادة إلنــشـاء و
مــسـرح لألطــفــال فى مـصــر بــدأت فى يـولــيـو
1964 عـنـدمــا أنـشـأت وزارة اإلرشــاد الـقـومى
ـسـرح األطـفـال إحـداهـمـا بـالـقـاهرة شـعـبـتـ 
واألخـرى بـاإلسـكـنـدريــة ثم تـبـثه هـيـئـة اإلذاعـة
والـتـلـيـفـزيـون وقـدم ثـمـانى مـسـرحـيـات مـنـهـا
ـؤلف وقـد تـوقف عـامى ـقـتــبس وا ـتـرجم وا ا
1967 و1968 وعـــاد فى فـــبـــرايــر 1969 حتت

إشراف وزارة الثقافة.
ـــســرح بــتـــقــد مــســـرحــيــة وقـــد بــدأ هــذا ا
«مغامرات سـائح» والتى قدمت فى اإلسـكندرية
خالل أعـيـاد الـثـورة يـولـيـو 1964 وقـد أشرف
عـلـيـه فى بـدايـته حــسـ فـيــاض ووجه مـعـظم
عــنـايــته إلى عــنـاصــر االســتـعــراض والـرقص

والغناء التى يقوم بها األطفال.
سـرح ب العمل والـتوقف حتى واستمـر هذا ا
عـام 1969 حــيث قـــدمت مــســرحـــيــة «األمــيــر
الطائر» ترجمـة د. رمزى مصطفى وكانت هذه
ــرحـلــة األولى من نـشــاط مـسـرح هى نـهــايـة ا

األطفال فى مصر.
ـسـرح الطـفل فى مـصر ـرحـلة الـثـانـية  وبدأت ا
عام 1971 حتت إشـراف الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـرية
ففى مـركـز ثقـافـة الطـفل بـالقـاهـرة  خالل عام
ـسـرح 1971 تـكـوين أول فـريـق دائم فى مـصـر 
ـسرحية «ساحر الذهب» األطفال وبدأ نشاطه 
عدة عن قصة «رمبل ستل تسكن» والتى كتبها ا
» وبـعـدهـا حـضـر إلى الـقـاهـرة األخـوان «جـر
مدير مسرح األطفال فى بـرل وأخرج مسرحية
ــســرحــيـات ـســحــورة» ثم تــوالت ا «الــغــابــة ا

والعروض بصفة متصلة حتى اآلن.
ـؤلف أن الـفــكـرة الـتى سـيـطـرت عـلى ويالحظ ا
الـقـائمـ عـلى مـسـرح األطـفـال فى الـبـدايـة عام
1964 (أن مسرح الطفل هو مجرد استعراضات
غنائيـة راقصة يقـوم بها األطفـال) ولكن لم يلبث
هذا االجتاه أن واجه مـعارضة شديـدة فلم يكن

ـدارس وفى قـاعـات الـبــلـديـات وفى مـسـارح ا
ـنــظـمــة األمـريــكـيـة وفى عـام 1944 أنـشــئت «ا
سارح للمسرح» ومهمـتها التنسـيق والتخطيط 

األطفال التى أخذت تنمو وتنتشر.
ؤتمرات الـعلمية األمريكية واهتمت العديد من ا
بإعداد كوادر متمـيزة فى ميدان «دراما الطفل»
سواء أكانـوا مخرج أو مـعلمـ أو مؤلف أو
سرح الطفل مشرف يؤمنون باألهمية البالغة 
ويـؤمــنـون بـتـقــد الـقـيم اإليــجـابـيــة ومـحـاولـة

ترسيخها.
ـسـرح الـعربى وعرض مـؤلف الـكـتـاب لواقع ا
وكـــانت الـــدراســة األولـى مــوضـــوعـــهــا «واقع
مـــســـرح الــطـــفل فى الـــعـــالم الـــعـــربى» وقــد
استـخـدمت الـدراسة مـنـهج البـحـوث الوصـفـية
لـلــتـعــرف عـلى هــذا الـواقع من خالل 12 دولـة
أرســلت ردودهــا عــلى اســتــبــيــان يــهــدف إلى

اإلجابة عن عدد من التساؤالت.
وقــد قـــام بــهــذه الـــدراســة «اجملــلـس الــعــربى
ـدى وجود لألمـومة والـطـفـولـة» و التـعـرض 
مــسـارح خــاصـة بــالـطــفل فى الــوطن الــعـربى
ـسـارح (مـدرسى - عـرائـسى - وأنـواع هـذه ا
خـــيـــال ظل - بـــشــرى) وفـــتـــرات عــمـل هــذه
ــسـارح وعن وجــود مــسـارح قــطــاع خـاص ا
لألطـفـال ومـصـادر تـمـويل هـذه الـعروض الـتى

يقدمها مسرح القطاع اخلاص. 
ــؤلـف لــدراســة ثــانـــيــة عن مــســرح وعــرض ا
األطفـال فى الـكويت والـتى قامـت بهـا د. كافـية
ـنـاهج وطـرق التـدريس رمـضـان رئـيس قـسم ا
بـكـلــيـة الـتـربــيـة جـامـعـة الــكـويت وكـان هـدف
الدراسة الـبحث عن مدى تـوافر شروط اجلودة
ـوجـهـة لـلـطـفل فى الـكـويت ـسـرحـيـات ا فى ا
وقامت الباحثة بدراسـة عينة عبارة عن عشرين

عرضاً مسرحياً.
ـؤلف فـى الـفــصل الــثـالـث لـبــدايـات وعــرض ا
مـسرح األطـفـال فى مـصـر فقـد كـانت بـدايات
ـسـرح عـام 1937 عـنـدمـا أنـشـأت وزارة هـذا ا
ــعــارف الــعــمــومـيــة فـى عـام 1937 تــفـتــيش ا
درسى ظل ـسـرح ا ـدرسى إال أن ا سـرح ا ا
ـدارس والـتى جـمـعـيـة لـلـتـمـثـيل داخل بـعض ا
يـقــتـصــر نـشــاطـهـا  عـلى عــدد قـلــيل جـداً من
الطالب يـقـدمون حـفالً فى نهـايـة العـام وكانت
ـسرح من تأليف النصوص الـتى يقدمـها هذا ا
ـسـرح من مـدرسى الـلـغة من ال عالقـة لـهم بـا
الــعــربــيــة أو عــلـى نــصــوص لم تــكــتب بــدايــة
سرح 40 عاماً دون لألطفال وهكـذا ظل هذا ا
سـرح على األقل ب أن يثمـر وعياً حـقيقـياً با

الذين انتهوا من بعض مراحل التعليم أو كلها.
وعنـدمـا بدأ مـسـرح الـقاهـرة لـلعـرائس نـشاطه
فى الــــشــــهـــور األولـى من عـــام 1959 بـــدأت
ـسرح وقد التجـربة احلقـيقـية لربط األطـفال با
مـتازة سـرح العـديـد من العـروض ا قدم هـذا ا
لألطفـال ابتـداء من مـسرحـية «الـشاطـر حسن»
الـتى قـدمت فى مـارس سـنة 1959 إلى عرض
«الـلــيـلـة الــكـبـيــرة» الـذى قـدم 1960  فـعـرض
شهاب الـدين سنة 1962  ثم مسرحـيات مثل:
ا يـنجح» و«الفـيل النونو الـغلباوى» «صحصح 
و«األمــيــرة واألقــزام الــســبــعـة» ويــرى مــؤلف
ـــســرح أخــذ يــتـــخــلى فى الــكـــتــاب أن هــذا ا
السنـوات األخيـرة عن التـزامه باخلط الـتربوى
وذلك نـتـيـجـة الــشـعـار الـذى بـدأ يـرفـعه بـعض

همة جداً فى بث سرح أحـد الوسائل ا يعتبر ا
األفكـار وتثبـيتـها ووسـيلة أيـضاً لـتربـية الذوق
واإلحساس بـاجلمال وتـرسيخ الـقيم ومنـاقشة

قضايا اإلنسان واختبارها.
ويــحـوز مــسـرح األطــفـال - تــبـعــاً - مـســاحـة
شديـدة األهـميـة واخلصـوصـية لألهـداف التى
يـبـتـغـيـهـا والــدور الـذى يـقـوم به لـذلك اهـتـمت
الـــكــثـــيــر من دول الـــعــالم بـــإنــشـــاء مــســارح
مـتـخـصصـة تـقـدم عـروضـهـا لـلـطـفل وتـناقش
قضاياه وتطرح أفكاراً تشكل وعيه وتثير ذهنه.
سرح وأهمية دراسة دوره ومراحل وألهمية هذا ا
ــركــز الــقــومى لــلــمــســرح تــطــوره; صــدر عـن ا
وسيقى والفنون الشعبية كتاب (بدايات مسرح وا
األطفال فى مـصر) تألـيف يعقـوب الشارونى وقد
تـنــاول الـكــاتب فى بـدايــة دراسـته تــاريخ مـسـرح
ـسرح األطفـال فى العـالم ومـراحل تطـوره سواء ا
الـذى يـعـتمـد عـلى الـعـنـصـر الـبـشـرى أو مـسرح
ـتلـق سـرح شرائح ا الدمى والـعرائس ولـهـذا ا
التى يستـهدفهـا وهى قد تتـسع أو تضيق حسب
ـسـرح ودوره فـفى فـرنـسا 160 االهـتـمام بـهـذا ا
فـرقـة مـسـرحيـة لـلـتـمـثـيل لـلـطـفل مـوزعـة على 95

مدينة منتشرة على خريطة فرنسا.
وفى إجنلترا تعود جـذور مسرح الطفل إلى القرن
الـثـانى عـشـر وكـان فى شـكل عـروض تـرويـحـية
يالد وكانت تسمى فخمة خالل احتفاالت أعياد ا
» وال يقصـد بها هنـا التمـثيل الصامت «بانتومـا
فقد كانت تشتمل على الباليه واألغانى والرقصات
والفكاهات وبـعض العروض التمـثيلية والـبهلوانية
وتـربـطـهـا صـلـة ضــعـيـفـة بـاحلـكـايـات الـشـعـبـيـة
واخليالـية وفى مـقدمتـها «سنـدريال» و«جاك وعود
» وتطورت الفـول» واستمـرت عروض «الـبانـتومـا
ـســرح األطـفـال فى إجنــلـتـرا لــتـصــبح أسـاســًا 

اإلجنليزى.
سـرح وسيـلـة للـتربـية والـتعـليم; وأصبح هـذا ا
ـسـرحـية حـسب لـذلك تـنـتج وتـقـدم الـعـروض ا
الـشــرائح الـسـنــيـة; فـلـكـل مـنـهـا تــمـثـيـلــيـاتـهـا
ثلون كبار اخلاصة. ويقوم باألدوار الرئيسية 
يـقومـون بـالـتـمثـيل لألطـفـال سـواء فى مـسارح

كبيرة أو عروض داخل قاعات صغيرة.
وكانت فرق مـسرح األطـفال فى إجنلـترا تـتلقى
منحاً ومساعدات من اجمللس البريطانى للفنون
بشـكل غـير مـسـتقـر وفى عام 1965  إنشاء
هيئـة عليـا تشرف عـلى مسرح األطـفال وبدأت
االعتـمـادات السـخـية من احلـكـومة إلى مـسرح
ـسـرح األطـفــال وتـخــصـصـت فـرق لــتـقــد ا
لألطفال بل وقـامت فرق مـسرح الـكبار بـتقد
مسـرحيـات للـصـغار وكـثيـراً ما تـقدم مـسارح
األطفال عـروضها حلـساب السـلطات الـتربوية
وهناك دور نـشر تخـصصت فى نشـر نصوص

مسرحيات األطفال.
ـتحدة األمريـكية هـناك أكثر من وفى الواليات ا
1500 فـرقة مـسـرحـيـة تـقدم عـروضـهـا لـصالح
مــــســـرح األطــــفــــال وفى عـــام 1935 أصـــدر
ـقتـضاه الكـوجنرس األمـريـكى قانـوناً أنـشئ 
سرح االحتادى» وسهل هذا القانون ارتياد «ا
سـرح لـعدد كـبـير لم يـكـونوا قـد شـاهدوا من ا
ً وكان جزء كبير من برنامج قبل عمالً مسرحيا
ــســـرح مـــخــصـــصــاً إلنـــتــاج وتـــقــد هـــذا ا
مسـرحيـات األطفـال التى كـان يتم تـمثـيلـها فى
تـنزهـات العـامة الهـواء الطـلق فى احلـدائق وا

< الكتاب: مسرح األطفال فى مصر
< تأليف: يعقوب الشارونى

وسيقى والفنون الشعبية ركز القومى للمسرح وا < الناشر: ا

< نرم زعزع

> يـــــجـب عــــــلى
ــــمـــــثل أثـــــنــــاء ا
دراســـــــــــــــــــــــــتــه
لــلــشــخــصــيـة أن
يــحــاول مــتــابــعــة
التكوين اخلارجى
مع تــــكــــويـــنــــهـــا
الـــــــداخـــــــلـى فى
الـــــوقت نـــــفـــــسه
وعليه أن يـكتشف
الــشــخــصــيـة من
خالل جــزئـيــاتـهـا

وتكوينها.

3  جوائز  لـ "زمن الكالم" السعودى
سـابقة أعلنت فى مـدينة الـدوحة القـطرية نـتائج ا
سـرحـيـة الثـامـنـة لشـبـاب دول مجـلس الـتـعاون ا
اخلـلـيـجى والـتى أقــيـمت فى الـدوحـة عـلى مـدى
أسـبوع وحـصلت مـسـرحيـة "زمن الـكالم" لفـرقة
مسرح الـشباب التـابعة لـلمكـتب الرئيـسى لرعاية
الشـباب باإلحـساء على ثالث جـوائز هى : جائزة
ثـــــانى أفـــــضل عـــــرض مــــتـــــكــــامـل وجــــائــــزة
ـسرحـيـة نوح اجلـمـعان السـيـنوغـرافـيا خملـرج ا

وجائزة التميز فى التمثيل ألحمد بن حمضة. 
زمن الـكالم من تـألـيف فـهـد احلـوشـانى وتـمـثـيل
أحمد بن حمضة وعثمان الدحيالن وفهد احملسن
رزوقى وسـاعد فـى اإلخراج سـلطان و يـعقـوب ا
ـؤثـرات الــصـوتـيـة عـمـر الـنــوه وأعـد األحلـان وا
سـعد اخلـميس وتنـفيـذ وتوزيع إبراهـيم الورثان
ومن إنتاج إدارة الشـباب بالرئاسة الـعامة لرعاية

الشباب.
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ـسرح الذى يلعب مـسرح الثـقافة اجلـماهيـرية وهو ذلك ا
تـقدمه فـرق الهواة اإلقـليـميـة التابـعة لـهيـئة قصـور الثـقافة
فى جـمـيع مـحافـظـات مصـر دوراً بـالغ األهمـيـة فى إثراء

صرى.. سرحى ا الواقع ا
وانطالقـاً من هذه األهمية جتوب "مسرحنا" كل محافظات
شاكل سرحي بها والتعرف على ا مصر لالقتراب من ا
التى تواجـههم وكذلك القضـايا التى يناقـشها مسرحهم
واآلمـال الـتى يـعـلـقـونـهـا عـلى هـذه الـفـرق مـا بـ قـومـيـة
وبيـوت وقـصـور وأنديـة تـصل إلى أكـثر من  250فـرقة

مسرحية.
سرحي فى هذا العدد ننشر وقائع ندوة "مسرحنا" مع ا
فـى محـافـظـة الـقـلـيـوبيـة وتـسـتـكـمل بـاقى احملـافـظات فى

أعدادنا القادمة إن شاء الله.
أقيمت الـندوة فى قاعة مـسرح قصر ثـقافة بنـها بحضور
سـرح فى القـليـوبية كـما حـضرها عـدد كبـير من فـنانى ا
من "مـسـرحـنـا" يسـرى حـسـان رئـيس الـتـحـريـر وأدارها

مسعود شومان مدير التحرير.
ــشـكالت والــهـمــوم الـتى وقــد تـنــاولت الـنــدوة عـدداً من ا
طـرحهـا مسـرحيـو القـليـوبيـة والتي تـراوحت ما بـ إلغاء
ـسرحـيـة باحملـافظـة بـقرار من جلـان إعادة بـعض الـفرق ا
هـيــكــلـة الــفـرق حــتى عـدم اإلعـالن عن عـروض الــثـقــافـة
وعرضـها بالـتالى بدون جـمهـور كذلك تراوحت طـموحات
ـطـالـبـة بـإعـادة هـيـكـلـة جلـان إعـادة ـسـرحـيـ مـا بــ ا ا
ـادى ـقـابل ا ـطـالـبـة بـزيـادة ا الـهـيـكـلـة نـفـسـهــا وحـتى ا
لـلـبـروفة من خـمـسـة جنـيـهات إلى 25 جـنيـهـا على األقل
مثل تغطية تكاليف انتقاله و"سجايره"!. حتى يستطيع ا
فى الـبـدايـة حتدث اخملـرج "مـحـمد بـحـيـرى" (رئـيس قسم
سرح بـفرع ثقافة الـقليوبيـة) مرحباً بجـريدة "مسرحنا" ا
ومـعـربـاً عن ســعـادته بـأن تــكـون "الـقـلــيـوبـيـة" فى طــلـيـعـة
احملــافــظــات الــتى تــزورهــا "مــســرحــنــا" لــلــتــعــرف عــلى
ــشـكالت الــتي تــعـتــرض مـســرحـهــا وهـمــوم فـنــانـيــهـا ا
سـرحـية بـها وقـد أثنى وطـروحاتـهم لـلنـهوض بـاحلركـة ا
"بـحــيـرى" عــلى اجلــريـدة وســعــيـهــا نـحــو حل مــشـكالت
ـسـرحـيـ ورغـبـتـهـا فى إيـجـاد حـركـة مـسـرحـيـة قـويـة ا
ونـشطـة بـاحملـافظـات.. كـذلك أثنـى "بحـيـرى" على اخـتـيار
الـقـائمـ عـلى اجلريـدة السم "مـسرحـنـا"; مشـيـراً إلى ما
سـرحي فى كل يحـمله هذا االسم من "تـطميـنات" لكل ا

مكان بأن اجلريدة جريدتهم.
على رأس األولويات

وحتـدث يـسرى حـسـان رئيس حتـريـر "مسـرحـنا" مـشـيراً
ـسـرحى لـيس فى إلى دور اجلـريـدة فى مـتـابـعـة الـشـأن ا
مصـر وحدها ولكن فى كل الـدول العربـية والعـالم منوهاً
ـسرح فى بـدورهـا الرائـد كـأول جـريدة مـتـخصـصـة فى ا
سرحى وذلك من الوطن الـعربى فى الـنهوض بـالشـأن ا
ــسـرح وتــعـريـف الـقـار خالل مــتـابــعـة كل مــا يـخص ا
سرح بـشكل خاص ـعنى بـا صـرى والعربى عـموماً وا ا
ــيـة وأكـد ــسـرحــيـة الــعـا بــكل مــا يـدور عــلى الـســاحـة ا
"حـســان" أن "مـسـرحـنـا" وإن كـانت مـعــنـيـة بـكل الـنـشـاط
ــسـرحى فى مـصـر فــإنـهـا تـضع عــلي رأس أولـويـاتـهـا ا
ـساهـمة فى سـرحـية لـفـرق األقالـيم وا مـتابـعـة احلركـة ا
حل مشكالتـها من خالل التـعرف عليـها وعرضهـا بأمانة
سـئول ; بـاعتـبار هـذه الفـرق تابعـة للـهيـئة الـعامة عـلى ا
لـقـصـور الـثـقـافـة الـتي تـتـبـعـهـا اجلـريـدة أيـضـاً وأضاف
مؤكداً أنه رغم انـتمـاء اجلريدة لـلهيـئة فـإنها حـرصت منذ
الـبدايـة عـلى أن تكـون مـستـقـلة فى تـوجـهاتـهـا ال تتـحرك
بـناء عـلى توجـيهـات وليست مـهمـتهـا جتمـيل أداء الهـيئة
والدلـيل على ذلك أن اجلريدة فى أعدادها الـسابقة حملت
الـكثـيـر من االنـتـقـادات لـسيـاسـات بـعض إدارات الـهـيـئة
كمـا نشرت حـواراً فى عدد سابق لـلمخرج فـهمى اخلولى

يحمل هجوماً ضد الوزير.. ولم تتدخل باحلذف.
سرح فى وقد أفاض "حسان" فى احلديث عن مشكالت ا
ربع نـفسه مع الـثـقافـة اجلمـاهيـرية مـؤكداً أنه يـقف فى ا
ـسرحية سـرحي وأنه ضد إلـغاء أى فرقـة من الفرق ا ا
الـعــامــلـة فى أى إقــلــيم مــشـيــراً إلى قــرار "جلـنــة إعـادة
ـسرحـيـة باحملـافظـة حيث الـهيـكلـة" بإلـغـاء بعض الـفرق ا
سـرحية يـؤدى إلى عواقب وخـيمة يرى أن إلـغاء الفـرق ا
قـاهى أو الباجنو أو حيث ال يـجد الشبـاب أمامهم إالّ "ا

التطرف".
كذلك حتـدث "حسـان" عن مـشكالت أخـرى تتـعلق بـفرض
اخملـرجــ عـلـى الـفـرق والــنـصــوص الـتى يــتم تــكـرارهـا
بـشـكل مسـتمـر والـعروض الـتي يتم "سـلـقهـا" و"أالعيب"
سرح الذين يـتالعبون فى ميزانيات بعض الـعامل فى ا
ـيزانيـات الديـكور الـتى يضـعها الـعروض ضـارباً مـثاال 

البعض لـعروضهم دون أن يسـتعينـوا بديكورات حـقيقية..
األمـر الــذى يـنـعــكس سـلــبـاً عــلى مـجــمل الـنــشـاط وعـلى
الـعـامـل بـه وفى النـهـايـة دعـا "حـسـان" احلاضـرين إلى
الــتــحــدث بـــصــراحــة وحــريـــة عن كل مــا يـــرونه مــعــوقــاً
حلــركــتــهم حــتى تــصل مــشــكالتــهـم واقـتــراحــاتــهم إلى
سئـول لـتعـرف طريقـها بـعد ذلك إلى احلل.. كـما دعا ا
ــسـرحــيـ ألن يــنـظــروا إلى األدبــاء الـذين هم - بــحـكم ا
جتربـته - أكـثـر النـاس مـطـالبـة بـحـقوقـهم وتـمـسكـاً بـها
ـــســرحـــيــ لـــوجــود مــشـــيــراً إلى ضـــرورة اســتـــغالل ا

"مسرحنا" واتخاذها منبراً لهم.
ه للـندوة بـشكـر السـيدة واسـتهل "مـسعـود شومـان" تقـد
"مــحـــاسن ديــاب" واخملــرج مـــحــمــد بــحـــيــرى والــســادة
ـسـرح فى الـقـلـيـوبـيـة حـركة احلـضـور وقال: إن حـركـة ا
نـشطـة غيـر أنهـا تواجـه بالـكثـير من الـعقـبات الـتي حتول
ــشـكالت الـتي دون ازدهـارهـا كــمـا تـواجه الــعـديـد من ا
شـكالت إلغاء حتتـاج إلى حلول جـذرية عـلى رأس هذه ا
ــســرحــيـة بــاحملــافــظـة مــثل فــرقــة شــبـ بــعض الــفـرق ا
الــقـنــاطــر وبـهــتــيم وطــوخ كـذلـك طـرق تــقــيـيم الــلــجـان
شاكل األخرى عـايير التى تضعها إلى جانب بعض ا وا
مثالت من الـقاهرة وقال "شومان" كمشـكلة االستعـانة با
ـسرح ـشـتغـلـ با ـتازة من ا إنه يـرى أمـامه مجـموعـة 
ـكـنـهـم أن يـضـعوا ـهـتـمـ به والـذيـن - بـالـتـأكـيد -  وا

شكالت بدقة. أيديهم على ا
شريحتان بدالً من واحدة

طــارق عـمـران (شــاعـر ومـؤلـف أغـان مـســرحـيــة من كـفـر
ـشـكالت يــرى أنـهـا من شـكـر) قــال إن هـنـاك عــدداً من ا
ا فى ـسـرحى فى إقـلـيـمه ور أسـبـاب ضـعف الـنشـاط ا
ـشكالت فى موسـمية األقالـيم األخرى أيضـاً وحدد هذه ا
ـسـرحى مـشـيــراً إلى مـا يـتـرتب عـلى ذلك من الـنـشـاط ا
سرحى أغلب أوقات العام وهو شتغل بالعمل ا بطالـة ا
ما يؤدى بدوره إلى حدوث فجوة بينهم وب القائم على
الـنشـاط وحالً لهـذه النـقطة اقـترح "عـمران" الـعمل بـنظام
مكافـأة الفرق التي أجادت فى تـقد شريحتـها بأن تسند
إليهـا شريحة ثـانية مشـيراً إلى أن هذا النـظام - لو عُمل
به - سـوف يـخـلق روح الـتـنـافس بـ الـفـرق كـمـا يـخـلق
روح اإلصرار عـلى النجـاح لديـها. كذلك فـإنه سوف يربط
سرح عموماً بالنشاط طوال العام. مثل أو العامل فى ا ا
وأشـار "عــمـران" إلى أن الـكــيـفـيـة الــتى يـتم بــهـا تـرشـيح
اخملــرجـــ خــاطـــئــة حـــيث يــهـــبط اخملـــرج عــلى الـــفــرق
بـالـبــراشـوت مـصـطـحــبـاً مـعه بـعض الــعـنـاصـر األخـرى
كــالـنص والــشــاعـر وغــيـرهــمـا األمــر الــذى من شـأنه أن
يـعــطـل قــدرات الـفــرقــة اخلــاصــة ويــجــعــلــهــا خــاضــعـة
ا ال يـعرف شـيئـاً عن طبيـعة الـفرقة بـعنـاصرهـا خملرج ر
ـكـاتب وبــيـئـتـهـا وجـمـهـورهـا وتـسـاءل عـمـران عن دور "ا
الـفنـية" وإذا مـا كانت هـناك ضـغوط تـمارس عـليـها? وهل

جتمع أعضاء هذه الفرق بالفعل أم ال?
ـكاتب حـتى تـستـطيع وطـالب بـضرورة تـفـعيل دور هـذه ا

الفرقة أن تختار اخملرج الذى تراه مناسباً لتجربتها.
ـادى لـلــبـروفـات ـقـابـل ا كــذلك نـوَّه عــمـران إلى أن ضــعف ا
ـمثـل مـطـالبـًا بـزيادة مـقابل يـتسـبب فى فتـور هـمة بـعض ا
البـروفة من خمسـة جنيهات إلى  25جـنيها على األقل حتى

مثل أن يغطى تكاليف انتقاالته و"سجايره".  يستطيع ا
ـشـكـالت األخـرى الـتـي أشـار إلـيــهـا عــدم حـمـاس ومـن ا
سـرحى للـعمل وإخـالص بعض الـقائـم عـلى الـنشـاط ا
وعـدم أهــلـيــتـهم لـه; وهـو مـا يــؤدى فى الــنـهـايــة إلى عـدم
اإلعالن عن العـروض وتسويـقها وبـالتالى تـقدم العروض
ــســئــولـ فى بال جــمــهــور كـذلك أشــار إلى أن بــعض ا
البيـوت والقصور يفرضون أنفسهم على اخملرج كشعراء

وبالتالى يسرقون فرصة الشاعر احلقيقى.
وقـبل أن يــخـتم حـديـثه بــالـثـنـاء عـلـى "مـسـرحـنـا" ودورهـا
سـرحـية والـذى ستـظـهر ثـماره فى الـفـاعل فى احلركـة ا
السـنوات القادمة أشار طـارق عمران إلى أن قاعة مسرح
قـصـر ثـقـافـة كفـر شـكـر حتـتـاج إلى "كـراسى" فـقط حـتى
سـرحية التى كونـها اخملرج محـمد بحيرى تعمل الـفرقة ا
ـسـئـولـ بـاإلسـراع فى تـركـيب ومـحـاسن ديـاب وطـالب ا
الكراسـى خاصة وأنها ال تـكلف شيئاً وقـد تكلف إنشاء

القصر حتى اآلن ثالثة مالي جنيه.
تحدث الثانى فضَّل أن وقبل أن يـقدم "مسعود شومـان" ا
يزف خـبراً جميالً إلى احلضور; وهو أن "مسرحنا" توزع
اآلن فـى معـظم الدول الـعربـية وفى سـبيـلهـا لفـتح أسواق
الـتوزيع فـى البـلـدان الـتى لم تـدخلـهـا بـعد وهـو مـا يـعنى
صرى ومـن بينهم ـسرح ا زيـد من الضوء عـلى فنانى ا ا

فنانى األقاليم.
إصالح اإلدارة.. تطوير الفنان

ــشـكـالت الـتي تــعــانى مـنــهـا "إبـراهــيم مــحـمــد" قـال: إن ا
شـكالت نفسـها الـتى يعانـى منهـا أى إقليم الـقلـيوبيـة هى ا
آخـر وهى نـفسـهـا الـتي ذكرهـا يـسـرى حسـان فى كـلـمته
وأنه ال يـعـرف مشـكالت أخـرى غـير مـا أثـيـر ولكـنه يـعرف
ــشـكالت مــجـتـمــعـة وأشـار إبــراهـيم إلى أن احلل لــهـذه ا
": األولى تطوير عملية إدارة احلل يكـمن فى تطوير "حاجت
ـسـرح بـحـيث تـعـمل بـفـكـر القـطـاع اخلـاص وذلك حـتى ا
سـرح مالحقة ومـنافسـة تطور الـوسائط األخرى يستـطيع ا
واإلبهـار احلـادث بهـا كالـتـليـفزيـون والـسيـنمـا "مـا ينـفعش
أروح أشــوف عـــرض فـــقــيـــر وأســيـب كل اإلبـــهــار ده فى
ـسرحي أنـفسهم الفضـائيات".. أمـا الثانـية: فهى تـطوير ا

"الزم نطوَّر نفسنا.. بعيداً عن نظام االستمارة والسلفة".
يــسـرى حــسـان: جــمـيل أنك أشــرت إلى ضـرورة تــطـويـر
اإلدارة وأنــا مـــعك تـــمـــامــاً فـى هــذا الـــرأى وأريــدك أن
ـسـرحيـ أنـفسـهم أنـا على حتـدثنى عن كـيـفيـة تـطـوير ا
عالقــة جــيــدة بــنـــشــاط الــنــوادى وأعــرف أن كل نــوادى
سـرح تعـمل طوال الـعام بـهدف تـقد عـرض.. يجب أن ا
يتحـول مفهوم الـنشاط أن يكـون هناك التدريـب والتثقيف

طوال العام ثم يأتى العرض ليتوج هذا النشاط.
ـتـلـكوا ـسـرحـيـ أن  إبـراهـيم مـحـمـد: أعـنى بـتـطـوير ا

شاهد أن يـقدموا مضـموناً غنـياً ومبهراً خبرات جلـذب ا
وليس فقـيراً "اجلمهور مش هيسيب هيفاء عشان يشوف
أبــونــا الــعــمــدة" هــنــاك غُــربــة حــقــيــقـيــة بــ مــا يــقــدمه

سرحيون وب اجلمهور. ا
تاحة قادرة على تقد ما حتلم به? شومان: هل اإلمكانات ا
إبراهيـم: تطوير اإلدارة يعـنى عندى اعتبـار اإلدارة منتجاً
خاصـاً يـقـدم مـنتـجـاً فـنيـاً جـيـداً "يصـرف كـويس يـنتج
كــويس لــيــسـوَّق كــويس" وبــالـتــالى نــســتـطــيع أن نــقـدم

مسرحاً ينافس ما يقدم فى الوسائط األخرى.
شـومـان : منـحـوك اإلمـكـانـات الـتي حتـتـاجـهـا وقـالوا لك:
كان الفـقير جداً.. أنتج عرضـاً فى شب الـقناطر.. هـذا ا

هل تستطيع.
ارسة النشاط فيه. محمود الصواف: صدر قرار بعدم 

اذا أوافق على الـعمل فى مكان فقير.. إبراهـيم: أنا كمسرحى 
أنا أدفع الضرائب.. ومن حقى أن أعمل فى مكان جيد.

يزانية? يسرى حسان: هل تربط التطوير با
إبـراهـيم: أنـا ال أحتــدث فى فـلـوس إنـتــاج ولـكن فى آلـيـة
وأقصـد بالفقر - فى كالمى - فقر الرؤية البصرية وهذا

يعنى فقر اإلبداع.
حــســان: فـقــر اإلمــكــانــات لــيس عــيـبــاً لــقــد شــاهـدت
عروضـاً فى أمريكا وفى دول أوربـية مختـلفة تُقدم فى
جراجـات بال ديكـور وبإكسـسوارات قـليـلة جداً ومع
ذلك تقدم مـتعة حقيقية.. وكمـا يقولون (الشاطرة تغزل
برجل حـمار) وهذه ليست دعـوة لالستسالم أنا معك
فى أهــمـيـة أن تــكـون هـنــاك مـيـزانـيــات وأمـاكن عـرض
جـيـدة ولـكن فى انـتـظـار أن يـحـدث هـذا.. هل نـتوقف?
وأســـألـك كـــمـــا أســـأل احلـــاضـــريـن وجـــمـــيـــعـــكم من
.. بعيداً عن العرض السنوى.. إحنا بنتقابل سرحي ا
كـام مـرة.. بنـتـناقش.. بـنـقرا حـول التـمـثيل..? أزعم أن
الـناس ال يـجتـمـعون إالّ عـند تـنفـيـذ العـرض السـنوى..
ـمــثل الـذى يـتـدرب طـوال الـسـنـة.. هـذا أين نـحن من ا
لـيس مـوجـودا فى أقـالـيم مـصـر.. وأحتـدى أى جـمـاعة
مـسـرحـيـة تــقـول عـكس ذلك.. كـيـف إذن نـتـطـور كـيف
ـزيد وأنـا "حـاطط إيـدى علي خـدى" أنـا معك أطـالب بـا
ـسـرح "فـيـهـا مـشـاكل لـلـرُّكب" وحتـتـاج إلى أن إدارة ا
إعــادة نـظـر ولـكن كــيف أطـالب اآلخـر بـالــتـطـويـر وأنـا
نـائم فى الــعـسل.. إنـنى أشــاهـد عـروضــاً فى األقـالـيم
هـا للـنـائب العـام.. فى احلـقيـقة جتـعلـنى أطـالب بتـقـد
نحن ال نـقرأ وال نطـور أنفـسنـا.. إن جريـدة "مسـرحنا"
ا تـوزعه فى مـصر.. تـوزع فى الـدول العـربـية أكـثـر 
ـغـرب تريـد أن تـضاعف الـنـسخ التي تـصـلهـا ويـبلغ ا
عدد سكانها عدد سكان القليوبية كذلك بيروت.. نحن
كمـسـرحـيـ ال نـقرأ وال نـعـمل عـلى تـطـوير مـوهـبـتـنا..
لــذلك هــنــاك كــوارث فى مــســرح األقــالــيم.. والــبــدايــة
احلـقــيـقـيــة لـتــطـويـر أنــفـســنـا كـفــنـانــ هـو أن نــلـتـقى
ونــتــنــاقش ونــقـــرأ مــعــاً ونــتــدرب حـــتى يــحــ مــوعــد

الشريحة.. ال أن نظل ننتظر حتى تأتى..

جلان الهيكلة محتاجة إعادة هيكلة
ألغت عدة فرق مسرحية ألنها حتسبها بـ "النفر"!
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ية! مسرح العبث ابن الفواجع العا
وت? ـاذا البد أن  اذا نـحن أحياء?  مـهمة مـثل: 
ــاذا هـنــاك ظــلم وعــنــاء? كل ذلك يــظــهــر بــشـكل
مــبــاشـر من خالل أحـالم اإلنـســان.. فـاحلــلم هـو

ا يجهلها اإلنسان ذاته. احلقيقة التي ر
لـقـد عــرّف يـونـسـكـو اإلنـسـان الــعـبـثى بـأنه فـاقـد
جلــذوره ولــلــدين والــفــلــســفــة.. وإذا مــا فــقـد أى
إنسـان هـذه الـعـنـاصـر الـثالثـة حتـول إلى إنـسان
عبـثى يـحمل الـفكـر العـبـثى.. ولذلك يـعمل مـسرح
الـعبث على إعـادة االتصـال ب اإلنسـان والعالم
حـيث كتب د. جان كيولـيك: "إن مسرح العبث من
ــمـكن أن نــراه عـلي أنه مــحـاولــة إلعـادة أهــمـيـة ا
األسـطــورة والـعـالم اخلـيـالى والــطـقـوس لـزمـنـنـا
وذلك يـجـعل اإلنـسـان عـلى درايـة بـحقـائـق حيـاته
فـقود بـالكون واآلالم ووجـوده يعـزز اإلحسـاس ا
ــعـــانــاة األولــيــة لـه ومــســرح الــعــبـث يــتــمــنى وا
الـــوصـــول إلى تـــلك األهـــداف من خـالل صـــدمــة
اإلنــســان بـوجــوده الــذى أصــبح دون قــيــمـة وبال
سرح جدوى وأصـبح وجودا مـيكـانيكـياً وهـذا ا
ــثـابــة حتــدٍ روحـانـى لإلنـســان كى يــتــعـدى كل

وضوعة له". احلدود ا
والبــــد من اإلشــــارة إلـى شىء مــــهـم أال وهـــو أن
ـــســرح الـــعـــبـــثـى هــو واحـــداً من أهـم مـــبـــاد ا
التـشكيـك فى اللغـة كوسيـلة اتصـال.. فما هى إال
ذاكـرة آلــيــة عــرف وتـقــلــيـد لــيس لــهـا ثــقل.. من
الــســـهل خــداعك مـن خالل الــلــغـــة.. ويــشــرح د.
كيـولـيك ذلك حيث يـقـول: "إن اللـغـة قد فـشلت فى
الـتـعـبـيـر عن الـتجـربـة اإلنـسـانـيـة فـهي تفـشل فى
التـعبـيـر عن بواطن األمـور وكل ما نـستـطيـعه هو
التـعبـير عن الـظواهـر.. فـاللـغة تـتسم بـالسـطحـية;
لـذلك يـسـتــخـدم مـسـرح الـعــبث الـلـغـة الــتـقـلـيـديـة
والكـليـشيـهات ولـكن مع تشـويهـها والتـحريف فى

معناها وحقيقتها"..
ـسرح خلالً كـبيراً فى وبهـذا الشـكل يحدث ذلك ا
ـتـفـرج حـيث يـدفــعه إلى الـتـفـكـيـر ذهن وعـقـلــيـة ا
بشـكـل جديـد بـشـكل يـسـقط الـلـغـة مـنه بل ومن

مكن أن يسقطها من حياته بشكل عام. ا
نـطقية وحتيل إن هذه الـدراما تدمر شـيئاً يدعى ا
ـستحـيل منطـقيا ولكن ذلك ال توقع وا إلى غيـر ا
ـفاجـأة الـدراميـة ألنه ال يتـعـرض لهـا على يعـني ا

اإلطالق.
ويـوضح د. كـيـولـيك: "إن األشـيـاء العـقـالنيـة مـثل
اللـغة تـتعـامل فقط مـع ما هـو ظاهرى" ولـيس هذا

سرح اجلديد. هو هدف مسرح العبث أو ا
ــســـرح من أكــثــر ولــكن بـــعــد ذلك أصــبـح هــذا ا
ـسرحـية سـارح متـعـة بل وأنتج أكـثر األعـمال ا ا

إمتاعًا فى القرن العشرين. 
ـسرح يري إن الـعقل التـقليـدى ومن يرفض ذلك ا
أنه جاء نـتيجة ظـروف معينـة وعندما تالشت تلك
ـسرح فى االنقراض مـثله مثل الـظروف بدأ ذلك ا
الـديناصـورات ولكن (مارتـن إسلن) يعـترض على
ذلك بــقــوله: "إن كل خــطـوة أو شــكل فــنى يـظــهـر
ويصـبح هـو الـسائـد لـفـترة مـا.. ولـكن احلـكم ب
هــذه األشـكـال يــكـمن فى األثــر الـذى تــتـركه هـذه
احلـركـة ومـا إذا كـانت مــجـرد (مـوضـة) تـمـضى
دون أى أثــر أو تـــأثــيــر ولـــكن إذا كــانـت حــركــة
أصـيلة ساهمـت فى توسيع أفق وإدراك اإلنسان
للـحقـيقـة إذا أنتـجت طرزاً جـديدة جملـال التـعبـير
اإلنـسـانى ال تكـون إذن مـجـرد (مـوضـة) وهـذا ما

فعله مسرح العبث".
ـسرح الـعبثى فى ومن اجلـدير بالـذكر أن كـتاب ا
البـداية كانـت لديهم احلـرية الكـاملة فى الـتصرف
فى الــلــغــة وكل عــنــاصـــر الــبــنــاء الــدرامى الــتي
نـعـلــمـهـا.. لم تـكن لـديـهـم أيـة قـيـود.. حـيث كـانـوا
يـسـتـخـدمـون كل عـنـصـر بـحـريـة كـامـلـة; بل إنـهم
ـزجـون بـ عـنـاصـر وأفـكـار مع كـانــوا أحـيـانـاً 
بـعــضـهــا الـبــعض حـتـى يـصــلـوا إلى هــدفـهم من

أعمالهم.
ـز" بـعـنوان وكان هـنـاك مـقال فـى "النـيـويـورك تا
"أى فـيلـم هو مـسـرح الـعـبث?" حـيث يـتفق إدوارد
آلـــبى مـع إســلـن فى أن اســتـــجـــابــاتـــنـــا لأللــوان
واألشكـال تتـغير فى الـوقت نفسه الـذى يضع فيه
الفـنان االنطـباعى فـكرة علي الـلوحة وهـذا أيضا
يـحــدث مع كـتــاب الـعـبث حــيث يـغــيـرون فـكــرتـنـا

واستجاباتنا للمسرح بشكل عام.
 جيروم. بى. كراب
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ـسـرحـيـة األشـهـر عـلى اإلطالق من هـذا وكـانت ا
سـرح هي مسـرحية صـمويل بـيكيت الطـراز من ا
ــســرحــيـة (فى انــتـظــار جــودو) فــشــخــصـيــات ا
شخصيات كاريكاتورية لديها صعوبة فى التفاهم
مع بعـضهـا البـعض حيث يـقضـون وقتـهم كله فى
انــتـظـار "جــودو" وحلـظـة وصــوله احلـوار بــيـنـهم
ــسـرحــيـة يــدعــو إلى الــسـخــريـة وتــتــمـيــز تــلك ا
بالـطابـع الدائـرى; حيث إنـها غـالـباً مـا تنـتهى من
حــيث بــدأت دون أى حتـول أو تــغــيـر حــقــيـقى أو
ـــمـــكن أن نــــســـمى تـــلك مـــلــــمـــوس بل إنه مـن ا

سرحية من مسرحيات (الالحدث). ا
ـسرح الذى وهـناك الكـثيرون من مـعارضى ذلك ا
سـرحيـة من األساس يعـتـبرونه خـارج األنظـمـة ا
فــمـــا هــو إال ثـــرثـــرة وبــكـــاء دون جـــدوى وعــلى
ــســرح الــصــعــيــد اآلخــر هــنـــاك من يــؤيــد ذلك ا
ويشـجعه ويعتنق مبدأ (كلما تغيرت األشياء كلما
ـمثل بـقيت عـلى حالـها) فـفى عام  1955تـوقع ا
(روبـرت مورلى) أن جنـاح مـسـرحيـة (فى انـتـظار
جودو).. إن كـان يبشر بـشىء فإنه يبشـر "بنهاية
ـسـرح كـمـا نـعـهده" وبـالـطـبع وصـفه أبـنـاء جـيله ا

بالتشاؤم ورفضوا ذلك التوقع تماماً.
ــسـرح أمــا اجلــيل األصــغــر فــلــقـد رحـب بــذلك ا
وعــانـقه.. لــقـد كـان ذلـك اجلـيل فى انــتـظـار شىء
جديـد شىء يـذهب بـعيـداً عـمـا اعتـادوا عـليه بل
ـتــزايـد لــديـهم أيــضـاً شىء يــعـكـس اإلحـســاس ا

بعبثية الوجود.
ـحاكاة الواقع ـسرح التـقليـدى ينادى  إذا كان ا
ونقـله بصـورة أشبه بـالصورة الـفوتـوغرافـية فإن
مـسـرح الـعـبث يـهـدف إلي خـلق مـسـرح له عالقـة
ـسرح األسطورى والطراز سرح الطقسى أو ا بـا
البـدائى واألصـلى للـحـياة بـعيـداً عن الـعقالنـيات
حــتي الــصــورة فـيـه صـور رمــزيــة فــهــو مــسـرح

ينتهى إلى األحالم أكثر منه إلى الواقع.
ـــســرح هى إن الـــنـــقــطـــة األســـاســيـــة فى هـــذا ا
(احلـلم).. فـإن إحـسـاس اإلنــسـان الـدائم بـالـشك
واحلـيـرة فى كل شىء وعـجــزه عن إجـابـة أسـئـلـة

ـيـة الـثـانـيـة كـانت هى احلـافـز الـذى احلـرب الـعــا
ـيـة أطـلق مــسـرح الـعـبث لــلـحـيـاة الـظــروف الـعـا
والــصـراعــات والــصــدمــات الــتي جــاءت نــتــيــجـة
للـعيش حتت التهديـد النووى بل اإلبادة النووية..
كـل ذلك أفــقـد الــثــقــة فى كل شـىء.. فى الــوجـود
كـكـل.. ولـد اإلحـسـاس بـعـبـثــيـة ذلك الـعـالم.. لـقـد
جاءت هـذه احلـرب بـشكـلـها ومـضـمـونهـا اجلـديد
ثـابة صـدمة لـلعقل الـبشـرى صدمـة لإلنسان..
حتمل بـ طياتـها العـديد من األسئـلة التى يـعجز
الـعقـل عن إجـابـتهـا.. أصـبح كـل شىء عـبـثيـاً فى
ثابة ع اإلنسان.. وفى هذه الفترة جاء من هو 
ـســرح الـعـبث وهـو الــرسـول أو الـنــبى اخلـاص 
"أنـطـونـ أرتو"  (1896  -1948) حـيث رفض
ـــســـرح ونــادى بـــالـــعـــودة إلى عـــالم واقـــعـــيـــة ا
األسـاطير واألحالم واخلـيال وتـفجـير الـصراعات
ـدفـونـة بـداخل الـعـقلـيـة الـبـشـريـة بشـكل واضح ا
وقـاس. لـقـد أراد "أرتـو" الـعـودة إلى الـبـدائـيـة مع
إنشـاء مسـرح أسطورى حـديث وهذا بالـطبع كان
مسـتحيالً لكنه أصـر على ذلك وأصر أيضا على
ــة أو الـفــنـون اسـتــخـدام أشــكـال الــفــنـون الــقـد
الــتــقــلــيــديـــة الــتي لم تــعــد مـــقــنــعــة بل وفــقــدت
صالحـيـتـها; وبـالـرغم من أنـه لم يـعش حـتى يرى
ثمـرة عمله هذا إال أنه قد جـاء بعد ذلك - بالفعل
- مـســرح الـعـبث الـذى طـالــهـا حـلم به وإن تـغـيـر
ـسرح مـسمـاه. وعـلى الـرغم من ذلك رفض ذلك ا
سرح بل اجلـديد أى شكل تـقليـدى من أشكـال ا
ــثــابـة ثــورة ضــده فـهــو كــمـا أطــلق عــلـيه جـاء 
سـرح) فـلقـد كان ذلك يونـسـكو مـصطـلح (ضـد ا
سـرح سيريالـيا غير مـنطقى خالـيا من الصراع ا
سـرح التـقلـيدى وهى من ـعتـادة فى ا واحلبـكة ا
تـعـارف علـيه حتى ـعـنى ا سـرح با أساسـيـات ا
احلوار.. ما هو إال ثرثرة.. كالم غير منطقى غير
فـاجأة. وبـالطـبع كان مفـهوم.. خـال من عـنصـر ا
ـسـتوي ـسـرح علـى ا رد الـفـعل الـطـبـيـعى لـذلـك ا
اجلــمـاهــيـر هــو عـدم الـفــهم أو اإلدراك والـرفض

بشكل تام.

جـاء مــصـطــلح "مـســرح الـعــبث" عـلـى يـد الــنـاقـد
ولـد "مـارتن إسلن" وكـان عـنوان كـتابه اجملـرى ا
ـعـنى ـصــطـلح ا الـذى صـدر عـام 1962 وهـذا ا
ـسـرح لم يـعـرف إال بـشـكل خـاص من أشـكـال ا
فـيـمـا ب  1950 - 1960 وهـو شـكل مـسـرحى
كان يـقدم الفـلسفة الـتي جاء بهـا الفرنـسى "ألبير
كـامـو" عام  1942 فى مـقاله "أسـطورة سـيزيف"
حـيث يؤكد اسـتحـالة وصول اإلنـسان إلى صورة
منـطقيـة لهذا الـعالم ألن هذا خـارج قدراته ولهذا

البد له من تقبل هذا الواقع العبثى.
ويـســتـخـدم إسـلن مـصـطــلح "مـسـرح الـعـبث" كى
يلـقى الـضوء عـلى أسس مسـرحـية جـديدة تـتمـيز
باخلـصوصـية فى بـعض األعـمال لبـعض الـكتّاب
وقـد صــنف هــؤالء الــكـتّــاب ضــمن قــائـمــة كــتـاب
مسـرح العبث لتـعبيرهم عن الشـعور باحليرة إزاء
الكـون الذى ال يستطيعون فهمه أو تغييره.. ووفقا
إلسـلن فــإن الـكـتّــاب اخلـمــسـة احلـقــيـقـيــ لـهـذه
ــســرح اجلــديــد هم: (يــوجـ احلــركــة أو لــذلك ا
يونـسـكو وصـمـويل بـيكـيت وجـان جيـنـيه وآرثر
أدامــوف وهــارولــد بــنــتــر) ولــكن لم يــكـن هـؤالء
الـكــتّـاب سـعــداء بـذلك الـتــصـنــيف.. فـلـقــد كـانـوا
سـرح اجلـديـد" على يفـضـلـون دائمـاً مـصـطـلح "ا
مصطلح مسرح العبث. وإذا كان الكتّاب اخلمسة
هـم الـذين أرســوا حـجـر األســاس فـهــنـاك بـعض
ـسرح الـكتّـاب اآلخـرين الـذين ساهـمـوا فى ذلك ا
مــثل: (تـوم ســتـوبـارد وآدنــر كـوبـيـت وفـريـدريك
دوريــنـــمــات وفـــرنـــانــدو أرابـــال وإدوارد آلــبى
وبــوريس فــاين وبــيــتــر فــايس وفــاكالف هــافل

وجان بول سارتر).
وبـالـرغم من أنه - دائـمـاً وأبـداً - يـقـتـرن مـسـرح
الـعــبث بـاالجتـاهـات احلــديـثـة سـواء مـن الـنـاحـيـة
الـفـكـريـة أو الـفـلـسـفـيـة وحـتي مـسـرح الـتـجـريب
 1920 - 1930 فـإن جذوره األصـليـة تعود إلى
مـا قـبل ذلك بـكـثـير ألن أسـس العـبث وجـدت فى
البـداية بعد نهـوض الدراما اإلغريقـية بوقت قليل
ـة وأيـضـاً فى ـهـرج الـكـومـيـديــا الـقـد فى فـن ا

مسرحيات (أرستوفانيس) باألخص.
وأيـــضــا ظـــهــر ذلـك ثــانـــيــة فى أواخـــر الــعـــصــر
الـــــكالســـــيــــكى عـــــلى يـــــد كل من "لـــــوســــيــــان"
و"بـيــتـرونــيـاس" و"أبــلـيــولـيــاس" و"فى سـاتــيـريه
مانـيبيان" وأيضـاً كتقليـد فى األدب الكرنفالى أو
البـرامج التـرفيهـية حيث يـصورون الـعالم مقـلوباً

رأساً على عقب.
ـسرحـيـات األخالقـيـة أو الـتي حتـمل خـطـاباً إن ا
أخالقـياً فى العصور الوسـطى من احملتمل أيضاً
سـرح اجلديد أو ثـابة إرهاص بـذلك ا أن تـكون 
مسـرح العبث; حيـث تصور اإلنسان وهـو يتعامل
مع ذلك الـعالم العبثى; حـيث تصور اإلنسان وهو
يتـعامل مع ذلك العالم العبثى ومشاكله بل أيضا
ـسـرحـيـات حتمـل الـطابـع الـوجودى كـانت تـلك ا
ومن احملـتمل أيـضا أن يـكون ذلك قـد استـمر إلى
(البـاروك) فى العصر اإلليزابـيثى حيث كان هناك
كــتـاب أمـثــال: "جـون ويـســتـر" و"سـيــريل تـونـر"
و"جـاكوب بـيـدرمن" و"كـولـدرن" يـصـورون الـعالم
فى شـكله الـبـدائى وبشـكل أسـطورى وفى خالل
القـرن التاسع عـشر برزت بـعض عناصـر العبـثية
ــسـرحـيـة مـثل بـعض من خالل بـعض األعـمـال ا
أعـمـال "إبـسن" وكـانت أكـثـر وضوحـاً فى بـعض
أعــمــال "ســتـــرنــدبــرج" ولــكن بـــالــرغم من ذلك ال
يسـتـطيع أحـد أن يـنكـر أن ألفـريـد جارى كـان قد
ـســرح الــعـبــثى من ســبق كل هــؤالء فى مــجــال ا
تـوحشـة) عام 1896 خالل مـسرحـيته (الـدميـة ا
سـرحـية رسـماً كـاريـكاتـوريا بل إذ تعـتـبر هـذه ا
تصـويراً مـرعبـا للـنزعـة احليـوانيـة داخل اإلنسان

والقسوة الدفينة بأعماقه.
وفى الـفترة  1920 -1930 أضـافت السيـريالية
إلى جتـربـة جـارى بـوضع قـوانـيـنـهـا عـلي أسس
وتـعالـيم فـرويديـة.. والـتأكـيـد على دور الالوعى -
العـظيم والـفعـال - فى حيـاة اإلنسـان لقد أرادوا
أن يكـون الـفن أعمق من مـجرد مـحـاكاة سـطحـية
للـواقع أن يـكون أكـثر واقـعـية بل أن يـكون أكـثر
واقـــعـــيــة مـن الـــواقع ذاته.. أرادوا الـــعـــمل عـــلى

البواطن وليس الظواهر الساذجة.
لــقــد شــارك مـــســرح الــعــبـث أيــضــاً فى روايــات
"جـيمس جويس" و"فرانز كـافكا" حيث صورا ذلك
الـعـالم من خالل الـبحـث فى الالوعى الـذاتى لكل
منـهمـا. أيـضا األفالم الـصامـتة واألفالم الـبدائـية
مـــثل: "لـــوريل وهــاردى" و"األخـــوة مــاركس" بل
حـتي هراء "لـويس كارول" و"إدوارد لـير" كل ذلك
سـاهم فى وجـود مـسـرح الــعـبث ولـكن كـان البـد
سـرح بـشكل يـة حـتى يـولد ذلـك ا من فـاجعـة عـا

ترجمة: أمنية الفداوىرسمى ويبدأ خطواته الواضحة.

> فى إطار فـعاليات مهرجـان نقاط لقاء فى دورته اخلـامسة قدم الفنـان اليابانى «هيرواكى
بـوميـدا» عرض مـتتـاليـ على قـاعة مسـرح روابط همـا «مخـطط متـراكم» و «أثنـاء الدخول
فى حالـة» وزمنهـما معاً 50 دقـيقة وتدور األحـداث بالتـوازى ب شاشـة السيـنما فى عمق

مثل نفسه على اخلشبة. سرح وا ا

>إن عـــــلى
ـــمــــثل أن ا
يـــــدل عــــلى
شىء مـــــــا
ولــكن عــلـيه
أن يـــــــــــــدل
عـــــلى ذاته
وأن يكشف
عـــــن ذاتـــــه

ح
يـــــــكـــــــشف
عـــــــــــــــــــــلــى
الــــــــــــــشـىء
وعــــــــــــــــــلـي
الـــــرغـم من
أن هــــاتــــ
ـــهـــمـــتــ ا
مـتـطابـقـتان
فــــــــــــــــــــــــإن
تطابقهما ال
يـــســتــوجب
مـــــــــــحــــــــــو
الـــــــفـــــــروق

بينهما.
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توفير مليون جنيه للهيئة!
مـحـمـود الـصـواف (مـخـرج.. شـبـ الـقـنـاطـر) قال:
"مــســرحـنــا" هى الـقــشــة الـتى ســنـظـل نـتــعـلق بــهـا
كــمـســرحـيــ وقـد نـشــرت رسـالــة بـهـا ضــمـنــتـهـا
ـكن عنـد األخذ بـها الوصـايا أو االقـتراحـات التى 
ـــســــرح فى األقـــالــــيم ولــــكن من أن نــــحل أزمــــة ا
ــسـرح "ودن من طـ وودن من الـواضح أن إدارة ا
".. هـنـاك كوارث لـيس لـهـا حل إالّ إذا حتولت عجـ

سرح إلى إدارة محترفة.  إدارة ا
وحدد الصواف اقتراحاته فى:

كتب الفنى. 1 - تفعيل ا
 2- إنشاء إدارة استثمار وتسويق.

 3- عمل أرشيف صور وشريط فيديو لكل عمل.
  4 - عــمل دورات تــدريــبــيــة يــســتــفــيــد مـنــهــا كل
ـسرح بـدالً من تلك الـدورات التى تـقام العـاملـ با
بشكل سرى فى اإلدارة ألشخاص محددة باالسم.
واختـلف الصـواف مع مقولـة أن هنـاك أماكن فـقيرة
ـكن أن يـقـدم فى ـسـرح  ــسـرح وقـال: "إن ا فى ا
.. أبــو زهــرة كـان ــتــرو وفى الــقــهـوة وفـى اجلـرن ا
بـيـعـرض فى الـقـهـوة وصـاحب جتـربـة كـبـيرة لـذلك
بـيت ثقـافـة شـبـ القـنـاطـر نـستـطـيع أن نـخـلق منه
ـسـرح الـفـقـيـر علم يـسـتـطـيع أن يـقـدم لـنا جنـة.. وا
احلـلـول إذا تـمت االسـتـعـانـة به نـسـتـطـيع أن نـقدم
سـرح ال يـشـتـرط مـيـزانـيات مسـرحـاً مـحـتـرمـاً.. فـا
تـلك إمكانيات ضخمـة ولكنه يتـطلب اخملرج الذى 
فـنـيـة ورؤية ويـسـتـطيـع أن يوظف هـذه اإلمـكـانات..
ويتـطلب من جميع العناصر األخرى أن تكون مؤمنة
ومـخـلصـة لرسـالته وقـادرة على صـناعـة عمل جـيد
ـيـزانـيـات واإلمـكـانات".. أيـضـاً بـغض الـنـظـر عن ا
ـشكـلـة األسـاسـية هى أن وأضـاف الـصـواف: "إن ا
تر وعدد األنفار حتى سـرح تقيس الفرق با إدارة ا
تـعتـمـدهـا أو ال تـعـتـمـدهـا.. ونـحن فى شـبـ قـدمـنا
ـقاييس وتـتفوق عـلى كثير من عروضـاً جيدة بكل ا
عروض الـبيت الـفنى وبـأقل الـتكـاليف. ثم بـعد ذلك
تـأتى جلـنة إعـادة هيـكـلة فـرق األقـاليم وتـقـوم بإلـغاء
الفـرقة ألنها تقيس بـالنفر".. وأضاف: "إن ما حدث
من إلغـاء لفرقة شب وبعض الفرق األخرى بقرار
ـكن أن يـحـدث فى ــسـرح وجلـانـهــا ال  من إدارة ا
إدارة أخــرى" وحتـدَّى "الــصـواف" أن يــحــدث مـثل
هذا اإللـغاء مع نادى أدب واحـد تابع إلدارة الثـقافة
العامة وحذر من تبعات هذا القرار قائالً: إن شب
الـقـنـاطـر بهـا ثالث قـرى تـتـاجـر فى اخملـدرات كـما
. فـلـو أضفـنا إلى ـتطـرف أنـهـا ال تخـلو من بـعض ا

سرح.. فماذا ننتظر? هذا عدم وجود ا
وأضـــاف: إنـــنـى أضع كل أعـــضـــاء فـــرقـــة شـــبـــ
الـقـنـاطر أمـانـة فى عـنق جـريـدة "مـسـرحـنـا".. لو 
ح إلى أن أعضاء الفرقة طلبوا تنفيذ هذا القرار وأ
منه عـدم احلضور إلى الندوة ومقاطعة كل ما يتعلق
بـالـهـيـئـة غـيـر أنه أقـنـعـهم بـأن جـريـدة "مـسـرحـنا"
جـريدة مـستـقـلة وأن الـقائـم عـلـيهـا من اخمللـص

للمسرح.. والساع حلل مشكالته بإخالص.
لك مـشـروعـاً تـسـتـطيع وخـتم الـصـواف بـقوله إنـه 
الـهـيئـة مـن خالله تـوفـيـر مـلـيون جـنـيـه سنـويـاً وإنه

قدّمه بالفعل إلى د. أحمد نوار رئيس الهيئة.
مكان طارد

ــصــرى (عــضــو الــفــرقــة الــقــومــيــة وعــلّق عــونـى ا
بالـقليوبية) على كالم يـسرى حسان الذى طالب فيه
ـسـتـمـر الـفـنــانـ بـاالجـتـمـاع والـقــراءة والـتـدريب ا
ـــكـــان أصــبـح طــارداً قـــائال: كـــيف نـــفـــعل هـــذا وا
للفـنان أين سنـجتمع لنـقرأ النصـوص? أين مكتبة

القصر.. إنها غير موجودة.
يـسـرى حـسـان : اجلـريـدة مـتــاحـة فى مـكـتـبـات كل

القصور وتنشر النصوص بشكل أسبوعى.
ـصــرى إلى مـشـكـلـة أخـرى أثـارهـا وانـتـقل عـونى ا
ـتـحـدثـ من قـبل وهي الـتى تـتـعـلق بـفرض بـعض ا
اخملرج عـلى الفـرقة من خـارجهـا وما يـستـتبع ذلك
ـلـحن والبد مـن فرض عـنـاصر أخـرى كالـشـاعر وا
أن تعـامل الفـرقة مـع كل هذا وتـقدم عـرضاً جـيداً
صـرى: "متى تـسـتطـيع الفـرقـة أن تخـتار وتـسـاءل ا
ـكـتـب الـفـنى لم كل عـنـاصــرهـا..? وأجـاب: "حــتى ا
يـكن يـسـتـطـيع ذلك" ثم حتـدث عن جتـربـتـه كـعـضو
ـكـتب مــكـتب فــنى سـابق قــائالً: أنـا اســتـقـلت مـن ا

الفنى عشان مالوش الزمه.
شومان: كيف?

كـتب الـفـنى يـتـكون من سـبـعـة أعـضاء ـصـرى: ا ا
.. مـنهم ثـالثة فـقط يـتم انـتـخـابـهم والبـاقى بـالـتـعـي
ــشـكـلــة هى أنـهم يــنـقـسـمــون إلى حـزبـ «3» مع ا
ـــديـــر اخملـــرج ده و «3» مع اخملـــرج ده واآلخــــر ا

شّى رأيه على الكل! العام 
حـســان : عـمـلـيــاً.. لـديـنـا  500 مــوقع وبـالــتـأكـيـد
سنـجد من بيـنهم أكـثر من فـرقة تـختـار هذا اخملرج

أو ذاك.. ماذا نفعل?
الـشــريف: نـفــعل مـثــلـمـا كــنـا نــفـعل قــبل ذلك.. يـتم
تــرشــيح ثالثــة مــخــرجــ إن لم يــتــوفـر األول

فالثانى ثم الثالث.
مـشـكـلـة أخــرى أثـارهـا "عـونى الـشـريف" وهى
ديـر الـعام لـعـرض الفـرقـة عنـدما ال مـقاطـعـة ا
يكـون موافقـاً على اخملرج الـذى اختارته وهذا
" وهـو ما ما حـدث فى أحد الـعروض "اجملـان
قايسة وتعطيل كل شىء. يؤدى إلى تعطيل ا

محاسن دياب: واخملرج جالك كام مرة?
الشريف: كتير جداً.. أمَّال طلع العرض إزاى?

دياب: انتوا اللى عملتوا العرض?

مـحــمـد بــحـيــرى: اخملـرج مـهــمـته الــتـخــطـيط ومش
مفروض ييجى كل البروفات.

فلسفة الهيئة
وتــســاءل أحـمــد ســعـيــد عن فــلـســفــة الـهــيــئـة اآلن
ـســوا أشـيـاء مـهـمــة بـالـفـعل وأضـاف: إن الـزمالء 
ـسرح ولن س جمـيع مـشـكالت ا ويـسـرى حـسـان 
أضـيف جـديداً ولـكن لـكى نسـتطـيع أن نـتغـلب على
ـشكالت فـيجـب أوالً أن نعـرف ما هى فـلسـفة هذه ا
سرح إلى حتديد الهـيئة?.. إننا نحتـاج إلى تدعيم ا
جــدول زمــنى لــعـمل مــخــرجــيـنــا.. فــهــنـاك "مــحــمـد
اذا بحيرى" و"محمد غباشى" ولهما جتارب مهمة.. 
ـاذا ال أسـتـطــيع تـوفـيـر رعـاة ال يـتم تــشـغـيـلـهــمـا.. 
للـعروض.. حتى يـتم تسويـقهـا بشكل جـيد البد من
ــســئـولــ بــكل هــذه األســئــلـة البــد من مــواجــهــة ا
ــســرح وإعالمــهـم بــأن لــديــنـا اجلــلــوس مع إدارة ا
مــخـرجـ يـنـبــغى االسـتـعـانــة بـهم.. البـد من سـؤال
اذا ال يـتم دعوة الفـرق القومـية حلضور  : سـئول ا
هرجان التجريبى مثالً حتى يتعرف فنانو األقاليم ا

على ما يحدث فى العالم.
منظومة مسرحية متكاملة

الشـاعر عبد النـاصر أحمد (رئـيس نادى أدب بهتيم
سـرح) قال: ال ينـبغى فصل الـنشاط وعضـو فريق ا
ـسـرح عن باقـى األنشـطـة الثـقـافيـة داخل بـيوت أو ا
قصـور الثقافة والبد من ربط كل األنشطة ببعضها
عـنى أن يسـتعـ اخملرج بـشاعـر من نادى األدب
ــوسـيــقى والــكــورال والــفــنــانـ كــمـا يــســتــعــ بــا
التشـكيلي العـامل بالفرع كـلما أمكن ذلك.. وبهذا
أسـتطـيع أن أشـكل منـظـومـة متـكـاملـة تـظهـر طـاقات
ـكـان وتـعـبـر عـنه وبـذلك أغـلق الـبـاب اإلبـداع فى ا
ــــكـــان أن يـــفـــرض أمـــام أى مـــخــــرج وافـــد عـــلى ا
عـنـاصـره خـاصــة وأن الـكـثـيــر من اخملـرجـ لـيس
لـديـهم اسـتعـداد لإلضـافـة والتـعـلـيم.. والبـد لهم من
ـدة أسـبـوع قـبل الـعـرض.. كذلك عـمل ورشـة ولـو 
البد أن يـطالب أى مخرج بتقد ثالثة وجوه جديدة
ـكـان فى كل عـرض يُـقـدم أو عـنـاصـر جـديـدة من ا
ـطالب وطـالب عـبد الـناصـر أحمـد أيـضا بـعدد من ا

األخرى هى:
- أن يـتم عـمل دورات إعـداد للـمـكـاتب الفـنـيـة حتى

تستطيع أن تدير عملها بجد.
- فتح الـبـاب لـتنـفـيذ أعـمـال ترتـبط بـالبـيـئة احملـلـية
الفـقيرة غالباً وهذا من شـأنه أن يضمن العمل على

مدار العام (ببالش).
- عمل مهـرجان للمسرح الفقـير وتصعيد التجارب

الفنية الناجحة.
- االهتمام بإنشاء فرق للبراعم.

- عدم االكتفاء بعشرة أيام عرض حيث يشكل هذا
إهــداراً لـلــمــيــزانـيــات والــتـفــكــيـر فـى اسـتــمــراريـة

العرض وبالتالى تقل تكلفة كل ليلة عرض.
وخـتم عـبد الـنـاصر اقـتراحـاته بـقولـه إنه البد أيـضا
من إعـادة تـأهـيل الـكـثيـر من اخملـرجـ ألن أغـلـبهم
ـسـرح وال يـســتـطـيع الــتـعـامل مع لــيس له عالقـة بــا

الهواة فضالً عن تطويرهم.
وقع سحب تخصيص ا

الح" تـخوفه ومن "القـناطـر اخليـرية" أعـلن "محـمد ا
وقع الـذى خصص لـهم منذ من سحب تـخصـيص ا
خمس سـنوات قـال: لقـد رصدت له مـيزانـية وزاره

ـاضى وأمـر بإنـشـاء مـسرح د. أحـمـد نـوار العـام ا
هـندس وعـاينت مفـتوح عـليه ثم جـاءت جلنـة من ا
ـوقع.. وفى الـنــهـايـة لم يـحــدث شىء.. ومـنـذ فـتـرة ا
دينة سيقوم بإلغاء التخصيص. علمنا أن مجلس ا
وحتـدث عـمـر بـسـيـونـى (مـخـرج مـنـفـذ بـفـرقـة شـب
سرح ـاثل حيث تـقرر غـلق ا القـناطر) عـن تخوف 
ألنه مـعـرض لـلـحـريق وهـذا غـيـر صـحيـح حيث إن
ـسرح مـكـشـوف وهو عـبـارة عن مـصطـبـة مبـلـطة ا

وال مجال هناك للحريق.
وتـعرض بـسـيونى لـقـرار جلنـة الـهيـكـلة بـإلـغاء فـرقة
شــبــ قـائـالً: "إن فـرقــة شــبــ تــضم كل عــنــاصـر
ثل العرض مـن مخرج وشاعـر ومنفـذ للديكـور و

اسـتــطـاع مـحـمـود الـصـواف تــقـد أربـعـة عـنـاصـر
نسائية للفرقة ولم نعد نستوردهن من القاهرة هذا
ـسـتـوى رائع من اإلبـهـار فـضالً عن تـقـد الــفـرقـة 
بـــتــكــالــيـف ال تــتــعــدى  14 ألـف جــنــيـه وكــتب فى
"مــســرحــنــا" إن عـــرض شــبــ من أفــضل عــروض

األقاليم وبعد كل ذلك يتم إلغاء الفرقة?!
إعادة هيكلة جلان الهيكلة

ـسرحـية) حـمـادة كافـور (أحد مـؤسسـي فرقـة طوخ ا
دعا إلعـادة هـيـكـلـة اللـجـان الـتي تـقـوم بإعـادة هـيـكـلة
ًا وال يراعى ـسرحية حيث يعتبر تـقييمها ظا الفرق ا

وضـوعـيـة وأشـار إلى فـرقـة طـوخ التى  ـعـايـيـر ا ا
إلغاؤهـا قائالً إنها إحدي الفرق العريقة فى احملافظة
والغـريب أن أحد أعـضاء الـلجـنة الـتي اتخـذت القرار

بإلغائها كان أحد أعضائها فى يوم ما!
كــذلك أشــار "كــافــور" إلى الــظــلم الــواقع عــلى فـرق
األقـالـيم ومـخـرجـيـهـا مـشـيراً إلـى أن أحـد مخـرجى
الـفـرقـة تركـهـا بـسبب فـرض اخملـرجـ من اخلارج
كـذلك ال يـتم إلـقـاء الـضـوء عـلى هـذه الـفـرق وطـالب
سرح "كـافور" بـأهمـية الـتنسـيق ب الـقائـم عـلى ا
سرح حتي يتم تخصصة فى ا وبرامج الـتليفزيون ا

إظهار إبداع فرق األقاليم.
طه حسيب عـضو بالـفرقة الـقوميـة بالقـليوبـية قال:
أنـا من مؤسـسى فرقـة بنـها الـقومـية وأعـتبـر نفسى
مــحـتــرفــا فى مــحــافـظــتي وأعــمل مــنـذ  40 عــامـاً
ـسرح ومع ذلك لم أتقـاضى حتى اآلن "ألف جنيه با
ثلة حتضر من على بـعضه" فى ح تتقاضى أيـة 
ــر حــســيـب عــلى أيــام الــقـــاهــرة "ألـــوفــات" وحتــسـَّ
الستـينيات حيث كـان العرض يتنـقل ب احملافظات

سرحية أفضل. والسياسة ا
نفق مظلم

وأشار أسامـة بهجت (القنـاطر اخليرية) إلى عـدم تنفيذ
سرح الذى عـقد فى القناطر وعددها توصيـات مؤتمر ا
( 22)  توصـية معـلقـاً: إن هذا يـعنى أنـنا نـتحدث فى
الــهـــواء ونــدخل فى نـــفق مــظــلم.. فـــاألشــقــاء الــعــرب
أصـبـحوا جنـوماً فى مـصر; بـيـنمـا ذهب جنوم األقـاليم

قابر.. أما عن اخملرج فحدث وال حرج. إلى ا
وطالب "مـحمـود عبد احلـميـد" (طوخ) اإلدارة بوضع
بنـود واضحة للـعمل فإمـا أن تقوم بـترشيح اخملرج
كتب ليختار. ويتم االتـفاق على هذا وإما أن تترك ا
ـتـحــدثـ الــسـابـقــ بـإعـادة كـمــا ردد دعـوة أحــد ا
النظر فى جلان الهيكلة ألنها حتتاج - أيضاً - إلى
ـعـايـيـر الـتى اسـتـنـدت إلـيـهـا هذه هـيـكـلـة رافـضـاً ا
اللجـان مشيراً إلى أنـها استمعت إلى كـلمت فقط
ثم اتخـذت قرارها وكـان يجب عـليهـا أن تسـتند فى

تقييمها إلى رؤية عرض مسرحى قائم بالفعل.
وفى االجتـاه نفـسه قـال "طارق حـواش" (طـوخ) كان
يجب أن تـتم إعادة الهيكلة بـناء على مشاهدة شريط
الـفــيـديــو لـلــعـرض األخــيــر - عـلى األقل - لــلـفــرقـة
سرحية وهذا كان سيعكس مستوى الفرق بشكل ا

اذا لم يفعلوا هذا? صحيح.. 
أغيثونا

ومن شــبـ الـقـنـاطـر حتـدث مـحــمـد سـلـيم الـقـشـاط
(شــاعــر وكــاتب مــســرحى) قــائال: إن فــرقــة شــبـ
ـسـرحــيـة ولـدت عـلى يـدى وعـمـرى اآلن الـقـنـاطـر ا
سـتون عـاماً ومـنذ  1966 والـفرقـة حتقق عـروضاً
ومـراكز مـتمـيزة ثم فى  2007 تأتـى جلنـة الهـيكـلة
سرح فى الـفرقة?! إن فى هذا القرار لتـلغى نشاط ا
ـسـرحى فى شـبـ وفى كل بـدع ا جـور عـلى حـق ا
الـفرق الـتي  إيـقاف نـشـاطهـا.. إنـنا نـلـوذ بجـريدة

"مسرحنا" ونقول لكم: أغيثونا!
ومن شبـ القناطر أيضا قـال عبد الله الصواف: "أنا
ــسـرح فى فـرقـة شـاب عـمـرى  20  سـنــة تـعـلـمت ا
شــبــ الــقــنــاطــر واآلن بــعــد مــا أوقــفــوا نــشــاطــهـا
.? سرحى أين أذهب?.. هذا حرام.. أروح أمثل ف ا
وحـيــد أمـ (مــديـر اإلدارة الــثـقــافـيــة بـفــرع ثـقــافـة
القلـيوبية وشاعـر) قال: نحن نريد أن نـقدم مسرحاً
ـشكالت مـنهـا مثالً: جـاداً ولـكن هنـاك الكـثيـر من ا
ـسـرحـية ـسـرحـيـة والـنـصـوص ا اخـتـفـاء الـورش ا
الـتي يـتم تنـفـيـذها تـخـضع فـقط الختـيـارات اخملرج
هل تــكــفى  30 بـــروفــة وعــشــر لـــيــالى عــرض ألن
يـشـاهد اجلـمـهـور مـسـرحـاً البـد من أن تـمـتـد فـترة
العرض ألكثر من عشرة أيام كذلك البد من التجول
بــالــعــروض وتـبــادلــهـا بــ احملــافـظــات بــهــذا فـقط
أسـتـطيع أن أُشـبع اجلـمهـور وأشبع الـفـنان أيـضاً
فـضالً عن أن مـسـارح الــهـيـئـة سـتــظل تـعـمل طـوال
العـام ومن غير هذا يصبح ما يصرف على العرض
إهدارا لـلمـال العـام; حيث ال يـؤدى عرض واحد فى
ـســرح إلى اجلـمـهـور.. الـعـام إلى إيــصـال رسـالـة ا
وفى القلـيوبية كلـها يتم تقد عـرض للطفل وعرض

واحد للقومية "دى محافظة مش قرية".
مأساة األجور

وتسـاءل خالد جودة (مـلحن.. بنـها) ما هى اجلدوى
احلقيقية من وجود الثقافة اجلماهيرية.. أين جمهور
.. ما هى وظف مـثل وا مسـرحها من غير أقارب ا
خـطط الـهـيـئة جلـذب اجلـمـهـور.. هل احلل هـو إلـغاء
بـعض الفرق? ما هو اإلجناز فى ذلك?.. هل هذه هى
فـلسـفة الـهيئـة?!.. وأنا أتـوجه بهـذه األسئلـة للـدكتور

أحمد نوار.
ـلـحن فى ثم حتــدث خـالـد جــودة عن ضـعف أجــر ا
ـسـرح وقال إنه يـحـتاج إلعـادة نظـر.. خـاصة بـعد ا

خصم الضريبة والتمغة.. دى مأساة!
ـسـرح إلعـادة الهـيـكـلة الـلـجـنة الـلى جت من إدارة ا
هـدت الـبـيت عـلى دمـاغى هـكـذا بـدأ حـديـثه "مـحـمـد
عطا" من شب القناطر وأكمل: أنا بقالى  30 سنة
?. الــفــرقــة مــكــتــمــلـة ــثل فـى الــفــرقــة.. أروح فــ
الـعنـاصـر حـتي العـنـاصـر النـسـائيـة ونـقـدم أفضل
الـعـروض.. ومـستـعـدين نـعرض فى الـشـارع.. يـبقى

ده جزاتنا إننا نتلغى!
حـامـد غــنـيم مـديــر بـيت ثـقــافـة بـهـتــيم قـال: "أشـكـر
سرح فى جريدة "مـسرحـنا" علي اهـتمامـها بهـواة ا
سـاعدتنا فى أن تـوفر لنا أقاليم مـصر.. وأطالـبها 
ـسـرحـيـة.. كـما الـهـيـئـة قـاعـات مـنـاسبـة لـلـعـروض ا
ـسـرح بــإعـادة بـنــد (جتـهـيـزات طــالب غـنــيم إدارة ا
مـسرح) لـلمقـايسـة اإلنتاجـية حـتى يستـطيع جتـهيز
ـسـرحيـة.. كـمـا طالب ـكـان اخملـصص للـعـروض ا ا

سرح. غنيم بإقامة مهرجان لفرق ا
واختـتمت الندوة باخملرج "محـمد بحيرى" الذى قال:
أتـمـنى أن يـظـل مـسـرح الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة مـلـكـاً
يـون ولـكن اتركـوا الـعمل لـلـهواة فـلـيخـطط األكـاد

للهواة وحدهم. 
ثم خلص "بحيرى" مطالبه فى عدد من النقاط هى:
- ضـــرورة االســــتـــفــــادة من جتــــربـــة اإلنــــتـــاج فى

التليفزيون.
- أن يـكـون هنـاك إنـتاج مـشـترك بـ الـهيـئة ووزارة

الشباب واجلامعات.
ـوارد عـن طـريق إيــجــاد رعـاة - ضــرورة تــنـمــيــة ا
ـستثـمرين رسمـي لـلعـروض من رجال األعـمال وا
سارح. وحتديد أجور رمزية لدخول اجلمهور إلى ا
وبــعـد ذلك تـسـاءل بـحـيـرى عن مـدى مـنـطـقـيـة إلـغـاء
ـسـرحيـة التي تـعمـل بالـفعل وتـقدم عـروضاً الـفرق ا
ـطـالــبـة بـإعــادة تـأهـيل نـاجـحــة.. واخـتـتم كــلـمـته بــا
الـقــائـمـ عــلى الـعــمل الـثــقـافى فى فــروع الـثــقـافـة
اجلـمـاهيـريـة ألنـهم "ما بـيـعـرفوش حـاجـة عن الـعمل

الثقافى".
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ـتـفـشـيـة فى رمـزيـة أخـرى  لإلمـبــريـالـيـة ا
ـعاصـرة وما تـستـخــدمه من اجملـتمـعات ا
ـعـانى من حـيل خــبـيـثــة وخـلط األفـكــار وا
أجـــل أهـدافهـا الطـامحـة الطـامعـة وجتعل
كل مـا فــيـهــا قــابــــالً لـلـتــــداول والـشـراء
ـشــاعــــره والـبــيع  فــيـصــبح اإلنــســان 

أرخص وأردأ السلع ...
يزة أخـرى منهـا "جوهر وله مـسرحيـات 

وقد".. "عند ا "األبله" القضية"
و كـان شاعر الفقـراء والكادح على رغم
أنه سـليل عـائـلة ثـرية له مـواقف سـياسـية
داخل وخــارج تـركــيــا ال تــنـسى ولـم يـقف
ـواقف االجــتـمــاعـيـة تــفـاديـا عـنــد حـدود ا

ألخطار السياسة مثل غيره...
ففى عام  1936 وقف ناظم حكمت وكتب
مـا كتب مدافـعا عن الثـوار األسبان وكرر
ـوقف عـنـدمـا اتـخـذ مـوقـفًـا شـجـاعًا ذلك ا
ـواطن العـربى أمام مـدافعًـا عن مـواجهـة ا
قـوى االســتـعــمـار أثـنــاء الـعــدوان الـثالثى
على مصر وكتب قصيدة غنائية عن بسالة
أهل بـورســعـيــد.. قـال فى جــزء مـنــهـا عن
أحـد هــؤالء الـبـواسـل وكـان فـتى صــغـيـراً

تلقى خمسة عشر إصابة لم تنل منه :
 "خـمسة عشر جرحا فى صدرى .. خمسة
عـشــر نـصال قــبـضــته سـوداء .. ورغم ذلك

قلبى لم يزل يخفق.. وسيظل ينبض" ...
وقـال فى شعـبه قصـيدة مـهمة هى " 835

سطرا " قال فيها :
" لم يــكـــونـــوا بـــضــعـــة أشـــخــاص  .. لم
يــكــونـوا خــمــســة أو عــشــرة .. بل ثـالثـ

مليوناً .. من اجلياع .. عندنا ! "...
وكـــانت تــضــحـــيــته بـــالــفــعل قـــبل الــقــول
والـكـتـابة .. يـحـمل سالحـاً فـتـاكـاً ويـكفى
هـــذه الــعـــبـــارات الــتـى يــعـــبــر فـــيـــهــا عن

إحساسه : 
" إن لم أحـترق أنا وحتترق أنت ونحترق
نـحن  فمن ذا الذى يـخرجنا من الـظلمات

إلى النور...".

إن قـوة الفكر فى مسرحياته تمثل بالنسبة
له حــجـر زاويــة مـهــمـاً والــتى من خاللــهـا
يـنتـج نسـيـجـا مـتمـاسـكـاً قـوياً مـتـيـنـاً وهو
يـسـتـخـدم بـشـجـاعـة غـيـر مـعـهـودة كل مـا
يـصل بأفكـاره ومشـاعره للـناس جمـيعا ..
وقـد قـال عــنه اخملـرج اإلجنـلــيـزى  مـايـكل
ـرور مـائـة سـنة رودمـان أثـنـاء االحـتفـال 

على ميالده :
" كـانت لديه قدرة كبيرة على استنباط العام
والـرئــيــسى واجلـوهــرى  بــ الـتــفــاصـيل
ــتـنــاقـضــة وهـذا مــا يـجـذب ـتــشـابــكـة وا ا
اجلـمـهـور والنـقـاد ألعـمـاله .. وكـانت مـعظم
مـسرحـيـاته تدور حـول مصـيـر إنسـان بطل
وجتــــــاربه  مـع الـــــعــــــمل واحلـب والـــــزواج

واألسرة ومواقف إنسانية مختلفة " ...
 تـميزت مسرحياته بكـونها قنابل موجهة 
ألـقى بها مباشرة نحـو الهدف.. فمسرحية
ـوقلـيس وهى شـديدة الـرمـزية  "سـيف د
ــــــــال جنـــــد فـــــيــــهـــــا انـــــحـــــراف رأس ا
واإلمـبريـاليـة والطـيب الذى يـتحـول داخلـنا
بـفعل األشـرار وكـثرة حتمل الـضغوط إلى
زق ويدمـر ما حوله بقدر جـسد بال روح 
مــا يــعــانى من تــمــزق ودمــار  فــيــتــحــول
صاحب حلم بسيط بوظيفة مناسبة وزوجة
يـحبهـا وأطفـال صغار مـصدرا للـسعادة 
إلى وحش آدمـى يــعــشق الــشــر والــدمــار
بـعدما دمـرت قنبـلة ذرية طـائشة مـصدرها
ستغلون كل آماله وأحالمه ... الطغاة وا
ــنــسى يــلــقى وفى مــســرحــيــته الــرجـل ا
الـضـوء بشـكل واضح وصـريح عـلى هذه
ـسـتـبـدة الـتى تـدعو الـدول الـرأسـمالـيـة ا
إلى احلـــريـــة فى بـالدهـــا عـــلى حـــســـاب
عـبوديـة مـجـتـمعـات الـعـالم الثـالث ومـنـها
ــوت فــيـهــا اإلنــســان بـ تـركــيــا الــتى 
مــطــرقــة هـؤالء الــطــغــاة وســنــدان واقــعه
ــؤســـســات ـــزيف مـــا بــ ســـيــطـــرة ا ا
الـعـسـكـريـة وتـخـبط الـسـاسـة لـتـرى هذه
الـبالد وحـدها نـور احلـرية وتـتـرك غيـرها

للتيه  قى الظلمات ...
وفى مـسرحـيـة اجلمـجـمة يـقـدم لنـا صورة

ـضـمون مـجـدداً فـيـمـا يـكـتب غـلب لـديه ا
عـلى الــشـكل .. ولم يـقف اجلـوع أبـداً فى
وجه أحالمـه ورومــانـــســـيـــته ورؤيـــته ولم
يــأخــذ الــيــأس من شــجـــاعــته ولم يــرهــبه

السجن قط...
سـافر إلى موسكو لـدراسة األدب والشعر
.. وبـعــد عـودته إلى تــركـيــا عـمل بــنـشـاط
مـتواصل لـنشر دعـوته فشـارك فى حترير
الـــعــديـــد من اجملـالت وكـــان من أبـــرزهــا
طـرقـة والـضـياء " ـنجـل وا ـصـور وا "ا
حـــيث نـــشــــر فى تـــلـك اجملالت أشـــعـــارا
واضـيع مـختـلـفة عن ومـقاالت وتـرجـمـات 
الـفـرنـسـيـة والـروسـيـة وكـانت تـلك مـرحـلة
هـامـة فى تاريـخ األدب والفن فى تـركـيا ..
فـكانت الـترجـمة من أبـرز عوامل الـتغـيير,
حـيث لـعـبت دوراً هـاماً فى نـشـر الـثـقـافة,
ى .. ومن بـينـها روائع الـفكـر واألدب العا
ــضـيـئــة ألبـنــاء الـشـعب وكـانت الــنـافـذة ا
الــتــركـى عــلى مـــؤلــفــات روســـو وجــوته
ولـوركـا وهـوجو وتـولـسـتـوى وجـوجول

وديستوفسكى وغيرهم...
كـان نــاظم  مــتــأنــيـاً فى نــظــرته جملــتــمـعه
ــنـابع الـتى س ا وذكـيــاً فى تـنـاوله فــقـد 
يـســتــمـد مــنــهـا الــشــعب غــذاءه الـروحى
وأدرك عـمق إحساسه باحلرية.. وفى هذه

ن:  اجلهة قال الناقد أم يا
"إن نـاظم حكمت ابن بـار للشـعب التركى
أحس بـــعــذابه فى أعـــمق أعـــمــاقه ووظف
شـعره لتخلـيص اإلنسان من ظلم اإلنسان

وتدمير حالة البؤس والعبودية "...
و كــــان واسع االطالع عــــلى روائع األدب
ى الـقـد واحلـديث كـمـا كـان يـهـتم الـعـا
أشـد االهــتـمــام بـدراســة أشـكــال اإلبـداع
ـعـلـقات الحم الـشـعبـيـة  وا الـفـنى مـثل ا
الـعربية وحتى النقـوش البابلية والزخارف
اإلسالمـيــة ورمـوز احلـضـارة الــفـرعـونـيـة
وغـيرها  كان ينهل بقوة من تلك الينابيع;
ولـذلك تـمكن مـن استـيـعاب الـتـراث الـفنى

والفكر اإلنسانى بتعمق شديد ...
سـة خاصـة فيـما كـتبه لـلمـسرح كـانت له 
ولم يـلـجـأ إلى الطالسم قـط .. وجند فـيـها
مـزجا ب الواقعية والـتجريد ب األبطال
ـــاط واألشـــخـــاص الـــعـــاديـــ بــ واأل
الـواقعـيـة والرمـزيـة وجه مسـرحـياته نـحو
مـواجهة القـوى التى تستـغل اإلنسان بكل

عـنـدمـا حتـكم احلـكـومـات قـبـضـتـها عـلى
الـشئون الثقـافية واألدبية والـفنية وجتعل
مـنـهــا شـيـئـا أحــادى اجلـانب .. وتـسـلب
مــنه حــريــته .. وجتـــبــره عــلى أن يــنــظــر
لألشـياء بنظرته هو فقط .. وأيضا جتعله
يـــســـيــر فـى ركــابـــهـــا بــالـــتـــرغـــيب تــارة
وبـالـتـرهيـب تارات أخـرى تـصـبح ثـقـافة
وأدب هــذا الـبــلــد جـســداً بال روح يــكـاد

ينقطع صوت نبضه ...
هـكـذا كـانـت تـركـيـا لـســنـوات طـويـلـة آثـر
فـــــيـــــهـــــا أهل الـــــفـن واألدب مـــــســـــايــــرة
تـعاقبـة رغم كونها ـمالك ا احلـكومـات وا
أرضــا خــصـبـــة لـنــمــو وبــــزوغ الـثــقـافـة
والـفن..وقـابلـة لـلـتحــرر من الـتـبعـيــة لـهذا
حتى ال أحـيـانا.. ولـذاك فى أحـيان أخـرى
يـجد الـتـاريخ فى احليـاة الـثقـافيـة والـفنـية
شــيـئـاً يـذكــر .. وبـالـفـعل هـذا مـا سـطــره
الــتــاريخ إال مـن نــبــضــة واحـــدة قــاومت
وعـــــارضت وحتـــــــررت فــــبـــــاتت عـالمــــة
ى مـضــيـئـة فى تـاريـخ األدب والـفن الـعـا
ـنــاضل والــكـاتب إنه الــشـاعــر والـثــائــر ا
ـســرحى األول فى تـاريخ تــركـيـا.. نـاظم ا

حكمت ...
قال عنه بيكاسو :

"إنه شـاعـر احلب واإلنسـانـية واحلـرية لم
يـركع أمـام اجلالدين فـهـو قـيـمـة إبـداعـية
وسـيـاسـيـة قـويـة دخل الـتـاريخ من أوسع
أبــوابه كــان األدب الــتــركى جــثــة هــامـدة
أصـابــته الــشـيــخـوخــة والـتــيه بــ الـوعظ
واإلرشـاد وبـ الـتـمــلق والـنـفـعـيـة  حـتى
جــاء نــاظم بـــرشــفــة مــاء أو جــرعــة دواء
تـعـطى األمـل لـهـذا الـبـلــد فـهل أحـسـوا به

وأدركوه" ...
وقال عنه نيرودا:

"إنه كـاتب و شاعر البـسطاء والفـقراء فهو
ال يـحمل سـكيـنا.. وال رشـاشاً بل كـلمات

رقيقة وقصائد تعزف نشيد احلرية ".. 
نــاظم حــكــمت  (1902- 1963 ) أعــظم
الــشــعــراء فى تــاريخ األدب الــتــركى ومن
أبـرز شـعـراء الـعـالم فى الـقـرن الـعـشـرين
وكـان يـسـتـحـق جـائـزة نـوبل بـجـدارة وقـد
رشح لــهـــا عــدة مــرات وقـــد أحــدث ثــورة

سرح الشعرى والنثرى...  هائلة با
عـانى كــثـيـرا من االضـطــهـاد والـعـداء من
قـبل حكـومـة بالده فقـد قـضى ناظم أكـثر
من نـصف عمـره مطـارداً سجـينـاً ومنـفياً
وبـلغ مجموع أحكامه ستاً وخمس سنة!
.. أمــــضى مــــنــــهــــا ست عــــشــــرة ســــنـــة
بـالسجن لكن الـسلطات التـركية اضطرت
إلى إخـراجه فى بـداية اخلـمسـيـنيـات إثر
احلـمـلـة الـدفـاعـيــة الـكـبـرى الـتى قـام بـهـا
أدبـاء ومثقفو تـركيا والعالم أمـثال برتراند
راسل سـارتر بيكاسو نيرودا وأراغون
وغـــيــرهم .. وكـــانت احلــمـــلــة مــشـــفــوعــة
بـإضرابه الـطويل عن الطـعام والذى آزره
فـيه الـشـعـراء روهـان ولى مـلـيح جـودت
وغـيـرهم .. ولم يبـق فى وطنه طـويال  لـكنه
فـر إلى االحتاد السـوفييـتى حيث أمضى
هـنــاك وفـى بـعـض الـبــلــدان االشــتــراكــيـة
الـبـقـيـة الـبـاقـيـة من حـيـاته  وقـد عـبـر فى
عـدد مـن الـرســائل الـتـى كـتــبـهــا فى آخـر
أيـامه عـن أن الـنـظــام االشـتـراكـى الـقـائم
فى مـصـر آنــذاك  كـان نـظـامــا مـثـالـيـا ال
ـوذج يــســتـحق أن تـشــوبه شــائــبـة وأنـه 

يحتذى به ... 
كــــان نـــــاظم ثـــــائــــراً عـــــلى كـل أشــــكــــال
االسـتـغالل واالضـطـهـاد والـقـهـر والـقـمع

ناظم 
 نبضة وحيدة فى جسد هامدحكمت 

قـــوة  ومـــنـــهـــا االســـتـــعـــمــار والـــتـــخـــلف
والعبودية...

اسـتخـدم الـفولـكـلور واحلـكـايات الـعـظيـمة
من الـتـراث لـبـنـاء مـسـرحـيـات عـلى جـانب
سرحى كـبير من األهـمية  يقـول اخملرج ا

السوفييتى البارز بلوتشيك:
"لـقـد كـانت لى جتـربـتـان مع مـسـرح نـاظم
حــكــمت وفى كـل مــرة يــعــتـــريــنى شــعــور
بـاحليرة والـتردد إزاء أعمالـه التى ال شبيه
لـها فى الـتراث الـدرامى ولكـنى فيـما بـعد
كـنت أجدنى شديد الـغبطة بـلقائى مع فكر
مــسـرحـى جـرىء وفــريــد لــقــد أيـقــنت أن
كن أن يـحـالف اخملرج الـتـوفيق الـعـظيـم 
إذا اسـتـطـاع أن يـوصل لـلـجـمـهـور صوت
ـتـمـيـز عن كل مـا عـداه من نـاظم حـكـمت ا
أصـوات ولـن يـتـحــقق هـذا بــالـطـبع إال إذا

حترر اخملرج من األساليب التقليدية "..

راغى جمال ا
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> كــــــــــــــــــــــان
بريشت واحداً
مــن جــــــــــــــــيـل
الــتـــعــبــيــريــ
وجـــــــــــــــــــــــــيــل
الدادي ولكنه
كـــــــان يـــــــدرك
بـحـكم تـكـويـنه
وطبـيعة ثـقافته
بـــــأنه البــــد أن
يــكـــون هـــنــاك
مــخـــرج والبــد
أن تكون هناك
طريـقة لـتجاوز
هـذه الـفـوضى
وهــذا الـــعــدم
وقـــد ســـاعـــده
على ذلك فـيما
بــعـــد ثــقـــافــته
وفهـمه الواعى
لــــلـــفـــلــــســـفـــة

ادية. ا
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ورش التمثيل والديكور واألزياء وأضيفت مؤخراً
سرحية. ورشة لإلدارة ا

ورشة اإلخراج تدور فى ثالثة محاور: محور نظرى
عن أسس اإلخــراج ومــحــور مــشــاهــدة لــعــروض
مـصريـة وأجـنـبـيـة ومـحـور جتـارب عـمـلـية وكـانت
أولى جتــاربى تــقــد مـســرحــيــة «الــعــاصـفــة» من
إخراج سـتة مـخرجـ وهنـاك جتربـة أخرى لـتقد
. وهذه احملاور «هاملت» من إخراج ثمانية مخرج
الثالثـة أنا مـسئـول عنـهـا أوجهـها وفـقًا لـرؤيتى فى

ضوء اتباعى للسياسة األساسية لالستوديو.
تـخرجة سنوياً فى * وما مصـير الدفعات ا

ركز? ا
ــركــز لـيـس جـهــة إنــتـاجــيــة وعــمـله - عـصــام: ا
ينحصـر فى تخريـج متدرب قـادرين على اإلبداع
فيـضـعـهم بـذلك عـلى بـدايـة الطـريق وأعـتـقـد أنـنا
جنحنا فى هذا إلى حد كبير; فأول دفعة لإلخراج
ـهـرجـان فـاز مـنـهـا ثالثـة مـخـرجـ بـجـوائـز فى ا
الـقـومى لـلـمـسرح إضـافـة إلى إسـالم إمـام الذى
ـدة سـنـة جـائـزة له سـافـر إلى إيـطـالـيـا فى بـعـثـة 

على إبداعه وكل هذا يدل على جناح الورشة.
ن يـــفـــخــر * ولـــكن بـــعض اخلـــريـــجـــ 
ـهـم للـمـرة األولى سـبق االسـتـوديـو بـتـقد
ـثلـ مـحـتـرف لـهم الـعمـل كمـخـرجـ و
مــثل هـانى عـفــيـفى ضـيــاء ومـحـمـد رامى

وحيد.. وغيرهم فما رأىك?
ـبـتدئـ ولكن ـركز لـيـسوا من ا قـبولـون فى ا - ا
وهوب لغرض تنمـية مهاراتهم والهدف هو من ا
إكـسـاب اخملـرجــ اخلـبـرة الالزمــة. وأنـا سـعـيـد
جــداً بــالــنــســبــة لــعــمــلى فى الــورشــة ألنى أقــوم
بــالـتــدريـس خملـرجــ ســيــكــون لــهم تــأثــيـر عــلى

ستقبل. صرى فى ا سرح ا ا
وهنا تنـاثرت األسئلـة من الصالة حـول أمور عامة

فسأله أحدهم:
* مـن هم أســاتـــذة عــصـــام الــســـيــد أم أنك
تـنـتـمى للـصـارخـ بكـونـهم اجلـيل الذى ال

أساتذة له?
- عـصـام: إطالقـاً أسـتــاذى هـو شـيخ اخملـرجـ
حسن عـبـد الـسالم وأيضـا ال أنـكر أنـنى تـعـلمت

من كل األجيال التى سبقتنى.
وسأله ثانٍ: هل توجد أزمات داخل

صرى? سرحى ا  الواقع ا
سـرح الكـوميدى فى - عصام: صـدر كتـاب عن ا
ــسـرح فـتــرة رئــاســتى له حتت عــنــوان «أزمــات ا
ـقاالت صـرى منـذ عام 1910» وكان جتـمـيعـا  ا
وجودة دهش أنها األزمات نفسها ا نقدية ولكن ا
شاكل نـفسها حالياً! إنـنا نتحـدث عن األزمات وا

وذلك منذ مائة عام.
* بـعـد تـركك لـرئـاســة مـسـرح الـتـلـيـفـزيـون
ــسـئــولــيه نص لــيـنــ الــرمـلى فى قــدمت 
بـيـتـنا شـبح لـتـقـوم بـإخراجه فـمـا مـصـيره

اآلن?
- عـصــام:  تــأجـيــله بــدون مـعــلــومـات عن وقت
بـدايـة الـبـروفــات فـبـدأنـا (لـيـنــ وأنـا) الـتـجـهـيـز

سرحية «زكى فى الوزارة».
ستقبل? * أخيراً ما أحالمك جتاه ا

- عــصـام : أريــد أن أعــود مــخــرجــاً مــرة أخـرى
سرح بعيـداً عن مراكز الـسلطـة فأنا قد تـرأست ا
ـدة ست سـنوات ومـسـرح التـلـيفـزيون الكـومـيدى 
دة سـنة ونـصف السـنة وفى كل تـلك السـن لم
أخـرج أى عــمـل نـهــائــيــاً وحــان الـوقـت أن أعـود
عصام الـسيـد اخملرج إلى جـوار تدريس اإلخراج

فى ورشة استوديو مركز اإلبداع.

أريد أن أكون مخرجاً بعيداً عن مراكز السلطة..!
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ـسـرحى88888 > بـعـد عـرضـهـا عـلى مـسـرح «الـقـصـبـة» فى رام الـله تـلـقت أسـرة الـعـرض ا
ـغربى جنـيب غالل دعـوة لعـرضها «عـرس الدم» لـلشاعـر األسبـانى فيـدريكـو واخملرج ا
ـسرحيـة إعداد جورج إبـراهيم وتمـثيل وغناء ضمن فعـاليات مـهرجان قرطـاج بتونس ا

ر تلحمى.

على
األفانسيه

عصام السيد يخترق احلائط الرابع ليقابل اجلمهور:

< استدرجته لألفانسيه : سلوى عثمان 

 لم أسـرق من ميـزانيـات مسـرح التـليـفزيون
 ومـن لـــديه الـــدلـــيل فـــلـــيـــحــاســـبـــنى..!
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25

20
07

/1
1/

 2
6 
الثن
ا

áÑ£
°ü

ŸG

سـرح فإننا نشد هـاماتنا عاليا عـندما نتحدث عن ا
لـنطـرق بـوابة قـنـاة ثقـافـية شـديـدة التـأثـير خـصـبة
ـعـنى تـعـد من أخـطـر اجلـاذبـيـة واجلـدل عـمـيــقـة ا
عـناصر الـتعـبير والـتوصـيل على اإلطالق فى الزمن
ـا يتـزين ويتـفـرد به هذا الـسـيل النـبيل ـعاصـر  ا
هـذا الــعـنــصـر االتــصـالى الــضـرورى واجلــمـيل ..
ـسرح من مباشرة حادة ولـقاء جمعى فى شكله ا
طـوعى فى استجابته سـاخن تخلقه حمـيمية أثيرة
وتـذوق متـنـوع الدرجـات والـشدة انـطالقـا من جذوة
رسـل واخـتالف خـامة ـهـارة اإلبـداعـيـة لـسـحـر ا ا
ـتلقى وإدراكه احلـسى وباختالف شـروط التلقى ا
الـتاريـخـية واالجـتـماعـية الـتى تـلعـب عالقة الـظروف
ـعاشـة دورا كبـيـرا فى إجنازهـا .. ومن إلغـاء كلى ا
ـبـاشـرة ــعـيـقـة لــهـذه ا جلـمـيع أشـكــال الـوسـاطـة ا
تجددة الدم على الرغم من تكرار آلية االسـتثنائية ا
الـتــجــربـة الــيــومـيــة اإلظــهـار - الــعــرض ... كـذلك
ـتـمــيـزة الـتى يــخـتص بـهـا بـاإلمـكـانــيـة احلـيـويــة وا
ـسرح فى قدرته الـهائلة عـلى احتضـان العديد من ا
ـوضـوعــات واألفـكـار والـرؤى وأن يــقـدم إجـابـات ا
ا يعتمل فى دخيلة إنسان هذا العصر وأى شافية 
عـصر من مخـاوف وحتديات مقـلقة تـفجرهـا أسئلة
عـصية ومحيرة تطوحهـا علينا كل يوم بل كل حلظة
أسـرار ومفـاجـآت ومجـاهـيل هذا الـكـون العـجيب ..
ـسـرح هـو اآلخـر يـنـتـمى وبـالـوقت نـفـسـه نـرى أن ا
لـثـقـافـة الــسـؤال من خالل مـسـاهـمــته الـفـاعـلـة فى
إثـارته للـعـديد من األسـئلـة الـصادمـة للـتـوقع بعـيدا
عن رمــاد االتـفــاقــات الــفــجـة واحلــلــول اجلــاهـزة.
وعـنـدمـا نـغـادر لـقـطـة الـتـعـميـم هـذه صـوب مـوجات
ـسـرح ــسـئـولـيـة بــاجتـاه ضـفـة ا الـشـوق ودوائـر ا
عايـنة حريـصة لبث الـعربى على الـوجه األخص و
ـهـام التى رسـائـله فى الـتـوعيـة والـتـثـقـيف وحـجم ا

ينهض بحملها فى الوقت احلاضر ونقول:
ـسرح العـربى الراهن فى أسوأ حـاالته وأيضا ا
سرح الـعربى الراهن فى أحسن حاالته نـقول: ا
فـمن خالل زاويـة حـادة مـتابـعـة وراصـدة زاوية
دارسـة ناقـدة ومحـلـلة ونـستـطيع أن  نالحظ أن
سرح يكون أحيانا مـعمداً بأنفاس الرضا هـذا ا
وفـــيــوض الـــرعــايـــة والــدعم مـــبــاركـــا بــدعــوات
ــتــعــاقــبــة ــهــرجـــانــات ا اجلــمــاهـــيــر وبــخــور ا
ــنــتــظـمــة ومــلــعــونـا فـى أحـايــ أخــر تــبــعـا وا
ـنحـنـيـات االقتـصـادية لـلمـنـاخات الـسـيـاسيـة وا
والـثـورات االجـتــمـاعـيـة وحـالــة الـوعى وحـيـويـة
األفـكـار الـسائـدة والـقـائـدة كـذلك لـطـبـيـعـة وزمر
ـهددة ـنـذرة وا ـلـوحة ا الـتـحديـات الـضـاغطـة ا
الـتى تـهـب عـلى صـخـرة الـعـالقـات الـعـربـيـة ألن
نـوعـيـة هذه الـعالقـة بـقـوتـهـا بـتـجـدد حـيـويـتـها
وصـعود خطها اإليـجابى وصفاء مزاجـها شئنا
ـهم وتؤثـر بشكل أم أبـينا فـإنهـا ترمى بـثقلـها ا
أو بــآخــر عــلى تــواصــلــيـة وإجنــازيــة مــســرحــنـا
الـعربى وكأن حلم وفاعلية أذرع الثقافة العربية
ـسـرح محـكـوم بـخيـوط خـفـية أوجـدتـها ومـنهـا ا
وثـيقة «سـايكس بـيكـو» تشدهـا تارة أو تـبسـطها
أخـرى لــتــحـدد درجــة وآفــاق صـيــرورة جــسـور
العالقة ب العربى وأخيه انسجاما مع توجهات
ومـصــالح إيـقـاعــات الـظــرف الـذى تـرسـم مـعـالم
خـطــطه واسـتـراتــيـجـيــات أهـدافه وتـوزع أدواره
قـوى عدوة تتخـفى خلف هذا الكـالوس السياسى
أو ذاك الـشعـار أنبتـتهـا البـذور الشـيطـانيـة لتلك
ـشـئـومـة الـسالـفـة الـذكـر .. «سـايكس ـعـاهدة ا ا

بيكو» ..
ــســـرح الـــعـــربـى الــراهـن فى أحـــسن حـــاالته ا

سرح العربى الراهن فى أسوأ حاالته.. ا
فـفى عقد الـستـينيـات والسـبعـينيـات من عائـلة هذا
قيم واخملتص راقب وا الـقرن احملتدم .. يالحظ ا
سـرح العـربى أن هنالك «حلـاصل بيدر» فـاعلـية ا
خـرقـا جـريـئـا واضـحـا وتـمـردا عـمالقـا عـلى تـلك
ـعاهدة الـبنود اجلـائرة التى تـرسم معالم خـريطة ا
ـذكورة يالحظ أن هنالك إصرارا جـريئا ترجمته ا
نـهضة واضحـة وتطورا فذا شـهدته حركة الـثقافة
ـسـرح خـاصـة برغم الـعـربـية بـشـكل عـام وفن ا
أحــداث وتــبـعــات نــكــســة اخلــامس مـن حــزيـران
ـقاومة الـعربيـة واخضرار حتـقق أثر تفـجر روح ا
ـسـارح نـسغ أحـالم الـوحــدة... نـشـطـت حـركــة ا
وتــنــوعت ثــمــارهــا جتــددت الــتــجــارب وتــمــيـزت
الـطروحات والنـتائج تعافت عـجلة التـأليف والنقد
والـنشـر والتـوزيع والتـرجمـة والدراسـات البـحثـية
وتـيسـرت رحلة الـكتـاب وعقـدت الكـثيـر من جسور
األلـفـة وعــرى الـتـقـارب وشــهـدت طـاوالت احلـوار
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الـعربى لـقـاءات نـوعيـة عـديدة ومـؤثـرة ب مـبـدع
عـرب وبـتـخصـصـات الـثـقـافـة وعـنـاصـرهـا الـفـنـية
ا جـعل هذا النـشاط الالفت يتـرك بصمته كـافة 
ــنـتـوج الـثـقـافى الـواضـحـة عـلى مــجـمل حـركـيـة ا
ـعـرفـيـة ومـنـهـا فن لإلنـسـان الـعـربى ومـفــاصـله ا

سرح ... ا
ــســرح الــعـــربى الــراهن فـى أحــسن حــاالته .. ا

سرح العربى الراهن فى أسوأ حاالته ... ا
أمـا فى عقدى الثمانـينيات والتسـعينيات ومروراً
بـالسنـوات القاتـمة واحلـزينة لأللـفيـة الثالـثة هذه
الـتى شـهـدت تمـزقـا وتـشـرذمـا صارخـا لـلـجـسد
الـعـربى فـإنـهـا ألـقت بـظاللـهـا الـثـقـيـلـة وألـوانـها
الـكـدرة عـلى أغـلب حـياة الـلـوحـة الـفـسـيـفـسـائـية
لـلـثـقـافـة الـعـربـيـة وأشـرت نـكوصًـا واضـحًـا فى
عـمـوم مـسـتـويـاتـهـا اخلالقـة بـحيـث شـكلـت هذه
ـراوحة - ومازالت - انـتشاء ربـيعيا الـعشريات ا
سـرح االستهالكى وأغراضه الـنفعية لـسياسة ا
وتـربعا مخـيفا لسـيادة سلطـة «الالمسرح» الذى
أوجـد فـيهـا مـقـاصده الـكـبـرى وأعـياده الـذهـبـية
ــســرحى الـعــربى الـراهن ـشــهـد ا حـتى صــار ا
يـرقص ويتلوى على أنغام الواقعى الفج اليومى

البسيط القصير احملايد واجلاهل...
ــســـرح الـــعـــربى الـــراهن فـى أســوأ حـــاالته .. ا

سرح العربى الراهن فى أحسن حاالته ... ا
طـبعا ورغم الـصورة التى أسـلفت مالمحـها فإن
ذلك ال يـعفى من بعض االنـفالتات  القـزحية التى
شـكلت الـتفـاتات نـبيـلـة الستـثنـاءات خجـولة تـمد
رقـبـتـها فـى هذا الـقـطـر الـعـربى أو ذاك وحتاول
ـا تــســمح به جـاهــدة بــ الــفــيــنــة واألخــرى و
ظـروفها السـياسيـة االقتصـادية واالجتـماعة وما
ـقـراطى وزاويـة يـتـفـضل به جـيـب مـنـاخـهـا الـد
يل التى يحققها باجتاه ما هو ثقافى أن تضخ ا
كـميـة ال بأس بـها من األكـسجـ ليظـل قلب هذا
ـسـرح دائم احلــركـة بـغض الـنـظــر عن طـبـيـعـة ا
النتائج التى يسجلها مرصد هذه الفعالية.. أقول
هى اسـتــثـنـاءات قــلـيـلــة ولـكـنــهـا فى واقع األمـر
ارجتــاجـــات جنـــحت فى خـــلق بـــعض الـــشــروخ
والـتـصدعـات فى سـواكن الـصورة الـعـامة .. هى
ــيــلــودى خــالـــفت وتــمــردت عـــلى ســلــطـــة هــذا ا
ـــتــــخـــلف الــــذى يـــخـــاف الــــعـــمـــيـق األصـــيل ا
واجلـوهرى ويـعزف عـلى نشـازات السـطحى من
ــعــاجلــات والــقــيم.. ــشــاكـل وا ــوضــوعــات وا ا
وجتـمعات مسرحية هـبت ثبتت عاندت وأفلحت
فى أن تـنقـذ وردة روحـها وفـيـروز إبداعـهـا تنـقذ
زمـنهـا ونـاسـها أن حتـقق خالصـها وأن تـنـتشل
دمر لكل شتعل وا بـراءتها من غول هذا األتون ا

جتـلـيات الـروح واجلـسـد لكل اسـتـبـصارات
ــقت ومـــخـــاطــرات الـــعــقـل الــعـــربى الـــذى 
احلـيادية يستهجن التوقف والقناعة يحارب
الــدوران فى مــحــور واحــد وبــقــعــة واحــدة
يـرفض التهمـيش .. وقدمت هذه االسـتثناءات
ــسـرح من الــتـجــارب الــعــربـيــة فى مــجــال ا
اقـتراحات مشـاكسة مخـالفة أحيـانا وحديثة
عـلى مـســتـوى الـكــتـابــة الـنـصــيـة والـكــتـابـة

ـسـرحـية والـكـتـابـة الـنـقـديـة أى فى كل حـقول ا
ـــســـرح وإبــداعـــاته اخملـــتـــلــفـــة .. وكـــانت هــذه ا
ــســرح فــنــا اإلبـــداعــات تــصــر عــلى أن يــكــون ا
مـفارقا يتجاوز زمنه تـؤكد حالة الثراء واجلمال
واسـم ال حصر لهـا من القيم الـرسولية وتـبشر 

فى هذا الكون ...
ــســرح الــعـــربى الــراهن فـى أحــسن حــاالته .. ا

سرح العربى الراهن فى أسوأ حاالته  .. ا
ــنع الــضــمــيــر احلـريـص وأمــانـة لــكن هــذا ال 
اخملـتص أحقـية التـأشيـر والتـحذيـر فى أن حياة
سرحى العربى الراهـنة تسودها الكثير ـشهد ا ا
وجعـة لتطلـعات الروح  الـعربية من بـؤر القتامـة ا
ـسكونة بالتأمل والبحث وقدرات العقل العربى ا
ــــكن ـــا ال  الــــرائى وكــــشــــوفـــاتـه اخلالقــــة و
سئول الـسكوت عنه وأن ينهض كل مـنا بدوره ا
.. أن ال نـــســــمح لـ «فـــيـــروســـات» هـــذه احلـــالـــة
ـرضيـة أن تمارس فـعلـها الـتدمـيرى اإلجرامى ا
فى جـسـد ثـقـافـتـنـا الـعـربـيـة أن ال نـدعـهـا تـضع
بـيض اإلحـبــاط واإلعـاقـة لــتـسـمـل عـيـون حــلـمـنـا
احملـلّق دوما فـنحن كـمواطنـ عربـاً ومسـرحي
ــكن أبــدا أن نــنـسـى نـافــذة األمل الــتى أطل ال 
بدع ويـطل من خالل فضاءاتها الرحبة جميع ا
واخلالقــ الـعــرب عــلى مــر الــعـصــور لــتــقـد
تـسـاؤالتــهم احملـركــة واقـتـراحــاتـهم الــضـروريـة
حلـيـاة مـيـزان الـثـقـافـة الـعـربـيـة عـنـدمـا تـعـصف
بـــضــمـــيـــره الــعـــادل ريـــاح الــتـــآمـــر واخلالفــات
واألزمـات التى تنسجها كواليس احلقد العدوانى
مـنـذ ومـا قـبل ومـا بـعـد "سـايـكس بـيـكـو" إلطـفاء
بادر جـذوة الطروحات اإلبداعية لـلعقل العربى ا
الـذى مد بـحزم واثق إشعـاعاته الـتنـويريـة جلميع
أصـقاع الكرة األرضـية وحاور اآلخر ثـقافيا من
مـوقـع الــفـرادة والــتــمــيــز والــثــراء ... ومــا إلـزام
ـسـرح أنـفـسـنـا بـاحلـضـور الـفـاعل فى أعـراس ا
الـعـربى الـتى تــقـام فى كل من الـقـاهـرة وقـرطـاج
غرب وعمان والشارقة وأخيرا عمان ودمـشق وا
ورئـات ثـقـافــيـة عـربـيــة أخـرى من بـيـتــنـا الـعـربى
ـصدات ـفـعلـة وا الـكـبيـر إال واحـدا من الردود ا
انـا ال تردد أو اهتزاز فيه الـعنيدة الـتى تشكل إ
بـالـقدرات الال حـد لـهـا لـطاقـة الـعـقل الـعربى فى
ـسرحى واحـتجـاجـا واضحـا على مـجال الـفن ا
الـعدوان والـتـجـزئـة اللـذين يـخـطط لـهمـا بـإمـعان
وتواصل شيطانى عدو قد وجديد الكل يعرفه
ويــدرك خـطــورة مــرامـيـه وأهـدافه فـى طشّ بـذور
الـفـ والـتـفـتـيت ومن ثم الـسـيـطرة وصـوال إلى
تـكبـيل اإلرادة الـواعيـة حليـاتـنا الـثقـافـية وإعـاقة
الـفعل اإلبداعى الـعربى ... لذلك جند أن لـقاءاتنا
ــنــتــظم ال الــعـــربــيــة هــذه وضــرورة تــكــرارهــا ا
مــوســمـــيــتــهــا وارتــبــاك مــواعــيــدهــا مــا هى إال
شـروعة فى ـلحـة وا اسـتجـابة طـبيـعيـة لرغـبتـنا ا
الـتــغـيــيـر والــتــطـويــر فى اإلبــداع فى الـتــوحـد
ة واالنـخـراط فى برامج عـمـلـية لـرسم خـطط حـا
ـكـنة ة ولـيـست هالمـيـة أى واقـعيـة  وأقـول حـا
الــتــخــطــيط والــتــنـفــيــذ والــتــأكــيــد اجلـدى عــلى
ـشتـرك وتذوق ثـماره الـطيـبة اسـتجـابة الـعمل ا
الـعــظـيـمــة الـفــائـدة فـى زيـادة الـتــعـارف وتــوثـيق
الروابط وتفاعل وتفعيل اخلبرة وهى بالتالى رد
حـقيقى على التجهيل والتشرذم والتباعد والفرقة
... هـذا جـانب وهـناك جـانب آخـر ال يـقل أهـمـية
شكالت الـتى تعانى عن سـابقه أال وهو دراسـة ا
ـســارح الـقـطــريـة كل عــلى انـفـراد وعن مـنـهــا ا
طـريق الدول نفسها وهى واضحة ومقدور عليها
إذا تــوفــرت الــنــوايــا اخملــلــصــة واجلــديــة وهــمــة
ـشـكالت لـيست ـسئـولـيـة الـوطنـيـة والـثـقـافيـة وا ا
ة جـديدة تتعلق بالواقع ا هى قد ولـيدة اليوم إ
سـرحية ـواسم ا اإلدارى واإلنـتاجى وتـصميم ا
ومـتابـعـة شـئـون األعضـاء عـلى مـستـوى الـتـحديث
والـتثـقيـف واإلضافـة والتـجـديد ومـحاولـة اخلروج
سارح بـصيغ وترميمات ميـسورة ألنها قوة هذه ا
ــعـنى الــبــعـيــد هى قــوة لـلــمــسـرح الــعـربى .. وبــا
ــســـرح الـــعـــربـى الـــراهن فى أســـوأ حـــاالته ... ا

سرح العربى الراهن فى أحسن حاالته.. ا

< عزيز خيون 
العراق

 راهنية
سرح  ا
العربى

> إن   برتولت
بريـشت يظـهر
فى أعــــــمــــــاله
تأثير الظروف
احملــيـــطـــة من
ظـــــــــــــــــــــــروف
اقـــتــــصـــاديـــة
واجــتــمـــاعــيــة
وســـيــــاســــيـــة
وفـلـسـفـيـة فى
اإلنـــــــــســـــــــان
وتــــــــأثــــــــيــــــــر
اإلنـــــــــســـــــــان
بـــــدوره عـــــلى
هذه الظروف.

اعتـاد الـعـمل دائمـًا كـمـخرج داخـل العـلـبـة! ولكـنـنا
رة استدرجـناه إلى األفانسيه (مـقدمة خشبة هذه ا
ـسـرح) مـخـتـرقـًا احلـائط الـرابع الـوهـمى لـيـواجه ا
لك سوى أدائه سهام جمهوره بصدره وحيدًا ال 

هنى طبعًا) ويقوم بالرد على كل االتهامات. (ا
ـشــوار الـطـويل فى إنه عـصـام الــسـيـد صــاحب ا
ـصــرى كـمــخــرج ومـديــر لـلــمـســرحـ ـســرح ا ا
الـكــومـيــدى والـتــلـيــفـزيــون وحـالــيـاً مــديـر ورشـة
ــسـرحى فى اســتـديــو مـركــز اإلبـداع. اإلخـراج ا
ـســرح الـتـجــريـبى الــسـابق كـان وفى مـهــرجـان ا
صرى الوحيد بلجنة التحكيم الدولية إال العضو ا
أن كل ذلك لم يــحل بــيــنه وبــ اجلــمــاهــيـر الــتى

أحاطته بأسئلتها.
سرح مع تقدم عـصام السيد بداية تخفت إضـاءة ا
نحو األفانسيه ليقف فى منتصفه تسقط بقعة ضوء

بيضاء عليه ليسأله مشاهد من الصف األول.
هـرجان * كنت أحـد أعضـاء جلنـة حتكـيم ا
الـــتـــجـــريـــبـى األخـــيـــر مـــا الـــذى تـــقـــدمه
ــــهـــرجـــان ــــهـــرجـــانــــات بـــوجـه عـــام وا ا
صرى? التجريبى بصفة خاصة للمسرح ا
- عصـام : ال أريد أن أقـدم نفـسى كمـنظّـر ولكن
هـرجانات ال يوجد مـقياس واحـد يطـبق على كل ا

 فــــــكل مـــــــهــــــرجــــــان له
خـــــصـــــوصــــــيـــــته

ــــكن احلـــــكم هـــــكــــذا عـــــلى كل وبــــالـــــتــــالـى ال 
ـهـرجـانـات إال أنـنـى أعـتـقـد بـفـائــدتـهـا لـلـحـركـة ا

سرحية. ا
ـسـرح التـجـريبى حتـديـداً فمن أما عن مـهـرجان ا
يزاتـه إطالعنـا على أحدث وجهـة نظرى أن أهـم 
ـيـة إال أنه أفــرز بـعض اخملـرجـ الـتـجـارب الــعـا
الـذين اعــتـقــدوا بـأن تـقــلـيــدهم حـرفــيـاً لــلـعـروض
األجـنـبـيـة - األوربـيـة حتــديـداً - هـو قـمـة الـنـجـاح
ـسرح وانـدفعـوا فى ذلك مـتـنـاسـ خـصـوصـيـة ا
تـمثلـة فى اللغـة احلوارية. ألن صرى والـعربى ا ا
ــيــة الـثــانـيــة ومـا أوربـا - ونــتـيــجــة لـلــحـرب الــعـا
صاحبها من دمار - ظهـر بها مسرح العبث الذى
تـضـاءل فيـه احلـوار ثم تـطـور مسـرح الـعـبث إلى
ـسرح األوربى احلـالى الذى الشـكل السـائد فى ا
اقتصر علـى احلركة فقط ونفـى احلوار تماماً. فى
ــنـطـوق حـ أن خـصــوصـيــة الـعــرب هى بالغـة ا
تى أن مــعــجـــزة نــبــيــنـــا هى الــقــرآن ح
ـسرح بالـتـالى نفى احلـوار من ا
صرى ال يتسـق مع فلسفة ا

اجملتمع.
ــشـــاهــدين * أحــد ا
ـعـنـيـ بالـنص ا
يــسـأله: الــتـوأمـة
بينك وب لين
الــرمــلى تــتــيح
لـنـا أن نـسـألك
حـول مـا يـقـال
عن اقـتــبـاسه
لــــــــبــــــــعض
نـــــصــــوصه
مـن كــــتــــاب

آخرين.
- عـــصــام:
بــــالـــــفــــعل
هـــــــــنـــــــــاك
توأمة بينى
وبـ لـيـن

فـبــيــنــنــا لــغـة
تفـاهم مـشتـركة
ا وثقة مـتبـادلة 
يجعـلنا نـرتاح ح
نعمل سـوياً أما عن
اتـهــام لـيــنـ بــاألخـذ
عن غـــيـــره فــــعـــلى من

يقول ذلك أن يثبته.
* ولـم يــــــقــــــتــــــنع
ـــــشـــــاهــــد ا
بــالـرد

فعاد يسأله: إذن فما هى احلدود ب توارد
األفكار وب السرقات األدبية?

- عـصـام : هـنــاك فـرق كـبـيـر بــ االسـتـفـادة من
فـكــرة وتــطــويـعــهــا وبــ سـرقــة مــوضــوع كـامل
مسـرحـية أوديب مـثالً كـتـبت عدة مـرات من كـتّاب
ـنـطق مـخـتـلــفـ بـطـرق مـخــتـلـفـة وإذا حتــدثـنـا 
االتهـامـات ستـكـون مسـرحـية (الـنـاس اللى حتت)

مسروقة من مسرحية (احلضيض).
هناك أيـضاً طـرق مشـروعة لالسـتفـادة من أعمال
ــسـرحـيـات مع اإلشـارة لـلـنص أدبـيـة وحتـويـلـهـا 
األصــلى وهـــذا مــا فــعـــله لــيـــنــ فى مــســـرحــيــة
(احلادثـة) وكـتب عـلى نـصـهـا: مـأخـوذة عن رواية

(صائد الفراشات).
ـشــاهـد نــفــسه يـلح فى الــسـؤال: * وعــاد ا
عـمـلك الـقـادم مـع لـيـنـ (زكى فى الـوزارة)
يتردد أنه يـشبه فى مـضمـونه فيـلم (معالى

الوزير)
- عصام: (غلبت عليه روح الـسخرية) نعم يشبهه
إذا كنا نتحدث عن كون الـبطل فى العمل وزيرا.
ـدعى أمـا ســوى ذلك فال يـوجــد أى شـبه وعــلى ا

قراءة النص.
ـشــاهـدين من كــبـار الـسن: * وسـأله أحــد ا
ـسـئــولـيـة عن إغالق ومـاذا عـن اتـهـامك بــا

مسرح التليفزيون أثناء فترة قيادتك له?
- عصام : وهل سرقت من مسرح التليفزيون?! من
سرح يتهمنى بذلك فـليأت ويحاسبنـى. لقد عملت 
التـليـفـزيون مـنـتدبـًا رغم أحـقيـتى فى الـتعـاقد. وفى
البداية عملت مع قيادات متـعاونة لكنهم ما لبثوا أن
ـشاكل تغـيروا وجـاءت قـيادات جـديدة ومـعـها كل ا
ـسبـبة ـا دفعـنى للـتقـدم باسـتقـالتى ا عـوقات;  وا

لرئيس االحتاد وقتها حسن حامد.
* إذن فـــمــاذا قــدمـت خالل فــتـــرة رئــاســتك

سرح التليفزيون قبل تركه?
- عصام: مسرح التليفزيون أثناء رئاستى له كان
يقـدم سنـويـاً ثمـانـية عـروض فى سـابقـة لم حتدث
من قـــبـل مـــنـــهـــا ثالث مــــســـرحـــيـــات غـــنـــائـــيـــة
ومــســـرحــيـــتــان لألطـــفــال وعـــرض راقص وآخــر

كوميدى.
* ونهض مـشاهـد آخر يـسأله: وهل هـذا ما

سرح الكوميدى? قدمته أيضاً فى ا
ـسرح الـكوميـدى خالل فترة - عصام: لـقد قدم ا
رئاستى له مـجمـوعة من العـروض النـاجحة نـقدياً
ـسرح وجمـاهيـريـاً ولكن مـا أفخـر به هـو حتويل ا
الكـوميـدى وقتهـا من مـجرد دار عرض إلـى مركز
ثـقــافى تــقـدم فــيه نــدوات وأمـســيــات وتـنــشـر من

خالله نصوص ودراسات لم تنشر من قبل.
* وهل اســتــمــر ذلك بــعـد تــركك لــلــمــسـرح

الكوميدى?
ــســرح - عــصـــام: ال أعــلم شـــيــئـــاً عن نــشـــاط ا

الكوميدى اآلن وبالتالى فال إجابة لدى.
شاهدين الشبان سأله: وعملك اآلن * أحد ا
فـى اسـتــوديــو مـركــز اإلبــداع هل هــو عـمل

تنفيذى أم فنى?
- عصام : هـناك سيـاق عام لـلورش فاالسـتوديو
يضم ورشاً متعددة وضع سـياقها اخملرج الزميل
خـالـد جالل وأنـا مـســئـول عن ورشـة واحـدة هى
اإلخـراج ضـمن أربع ورش.. الـورش األخـرى هى
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ـسـرحى ـمـثل الـشـاب مـحـمـد صـديق يـشـارك حـالـيـا بـالـتـمـثـيل فى الـعـرض ا > ا
«مجـدون» لـلمـؤلف عـيـسى جمـال الـدين وإخـراج وليـد مـحـمد ديـكـور سارة زكى
ويشارك بالتمثيل مصطفى محمود ريهام الدسوقى منة محمود محمد مصطفى

ه ضمن عروض مهرجان جامعة ع شمس. يرغنى و تقد حمدى ا

< منتصر ثابت

ـســرح بـشــكـله الــبـســيط مــنـذ انــتـشـار عـرفت الــكـنــيـســة فن ا
ـيالد تؤدى كعنصر سـيحية فكانت تـمثيليـة القيامة وتمـثيلية ا ا
رئيسى فى االحتفال بهذين العيدين الكبيرين كذلك استخدمت
ـقدس كمادة ثـرية للـمسرح الـكنسى حيث شخـصيات الـكتاب ا
ـسرح يسـتخدم كـأداة تعلـيميـة لشرح سـير وحيـاة أبطال كان ا
ان وامـتـد لـيـشمـل بعـد ذلك أبـطـال الـكـنيـسـة و الـشـهداء اإل
قدس أخوذة من الكتاب ا والقديس واستخدمت التمثيليات ا
سـيحية من والشـهداء والقديـس لتـعليم الفـضائل والتـعاليم ا

اذج حية معاشة. خالل 
ـقــدس مـادة ثـريــة السـتــمـرار هـذا ثم كــانت قـصص الــكـتــاب ا
ا ـؤمـنـ  االهـتـمـام بنـشـر الـثـقافـة الـديـنـية وتـعـلـيم وتـعريف ا
ـقدسة من فضـائل وتعاليم وشـرحها وتقـريبها حتتـويه الكتب ا
للـناس من خالل وسيلـة فنية قـادرة على اجلذب والتـأثير بشكل
يصل إلـى الناس عبر وجدانهم ومشاعرهم مثلما كانت األيقونة
القـبطية تشرح التـعاليم الدينية فى شـكل فنى خملتلف الثقافات
ورأيـنـا كـيف تـطـور فن األيـقـونـة لـيـحـكى قـصـصـا بـأكـمـلهـا فى
شــكل لـوحـات مــتـعـددة كل لــوحـة تـمــثل مـرحــلـة أو فـصالً فى
وسيقى راد التعـريف بها ... وكيف تطور اسـتخدام ا القـصة ا
وسيقى قبطية استخدمت فى الفـرعونية ليحمل صفات خاصـة 

األحلان الكنسية خلدمة الطقوس والعبادات داخل الكنائس.
مـثـلـمـا كــان احلـال فى أوربـا حـ احـتـضـنت الـكـنـيـسـة فـنـانى
عـصــر الـنــهـضـة لــيـرســمـوا لــوحـاتــهـا اخلـالــدة الـتى ارتــبـطت
بأسـمائـهم كمـا تعهـدت بيـتهوفـن وباخ وموتـسارت الـذين حلنوا

قداسات وأحلان خاصة بها.
سرح بعيدا عن الكنيسة أو فنا جديدا عليها هكـذا لم يكن فن ا
ـســرح ولـد من رحم األســطـورة الـتى كــانت تـمـثل خـاصـة أن ا
الـدين خـالل حقـبـة تـاريـخـيـة طـويـلـة فى عـمـر الـبشـر. بل كـانت
جــزءاً من طـقس ديـنـى عـنـد الـفــراعـنـة وحتـكى جــدران مـعـابـد
ـصــريـون خالل شـهــر كـيـهك دنــدرة وفـيـلــة وإدفـو كـيف كــان ا
ـثــلـون تــمـثـيــلـيـة إيــزيس وأوزوريس وحـورس وست ــصـرى  ا
قدس الـذى يحمل جسد أوزير إلى الشاطئ ويحـملون القارب ا
اآلخر من النيل ويرمون عجل البحر بالدمى على امتداد شاطئ
ـقدس مـن شمـال البـالد حتى جـنـوبهـا. كمـا أن الـسبب النـيل ا
ـسـرح ـصـرى لم يـتـطــور مـثـلـمـا تـطـور ا ـسـرح ا الـذى جــعل ا
الــيــونـــانى هــو أنه ظـل داخل عــبــاءة الـــدين كــطـــقس ديــنى ولم
ـسـرح الـيـونــانى اسـتـطـاع أن يـنـفـصل يــغـادرهـا فى حـ أن ا

ويتطور ليصبح فنا مستقال بل ليصبح أباً لكل الفنون.
سيحية يقوم شباب الكنيسة بابتكار تنويعات وفى كل كنـائس ا
ــيالد لــتـشــمل أحــداثـا جــديــدة فى إطـار جــديـدة عــلى قــصـة ا
ـنـاســبـة والـدروس مـســرحى بـسـيط يــقـدم كـاحــتـفـالــيـة لـهــذه ا

كن اخلروج بها من العمل الفنى. الروحية التى 
سرح منفذا مـهمًا يعبر به ثم أصبـح شباب الكنائس يـرى فى ا
عن قـضايـاه وأفـكاره ويـطـلق من خالله مواهـبه وطـاقاتـه; فنـجد
ـسـرح الـكنـسى يـتـجه نـحو قـديـسى الـكنـيـسـة ويقـدم حـيـاتهم ا
وأفـكـارهم وتــعـالـيـمـهـم مـسـقـطـا لــتـلك الـتـعـالــيم واألفـكـار عـلى

العصر الذى نعيشه.
ـســرح لـيـعــبـر عن ثم كــانت اخلـطــوة األخـرى هى اســتـخــدام ا
سرح فـاهيم اجلديدة التى تـهم الشباب ويـتحول ا القـضايا وا
إلى مـنبـر يعـبر به الـشـباب عن وجـهة نـظـره ويقـولون من خالله
كـلـمـتـهم فى الـواقع واألحــداث اآلتـيـة فى اجملـتـمع  وأصـبـحت
الـكــنـيـســة - وبـخـاصــة فى الـعـشــر  سـنـوات األخـيــرة - تـقـيم
مهرجانات ومسابقات سنوية ب جميع الكنائس وعلى مستوى
ـسرح مـحـافـظـات مـصـر جـمـيـعهـا "مـهـرجـان الـكـرازة" بـأخـذ ا
عـلومات الثـقافية وفرق الـكورال والترانـيم واألحلان الكنـسية وا
ـسـيـحـيـة الـنـصـيب األكـبـر ويـقـوم بـالـتـحـكـيم فـيـها الـعـامـة  وا
سرح والثـقافة الكـنسية وسيـقى وا أساتـذة متخصـصون فى ا
كل فى مـجـاله وفى سـنة  2001 تـقـدم مجـمـوعـة من الـشـباب
ــشــروع إلعــادة إنــشـاء إلى األنــبــا مــوسى أســقف الــشــبـاب 
ـسـرح الـقـبـطى لـيـؤسس عـلى أسس عـلـمـيـة ومـنـهـجـيـة وحدد ا

سرح القبطى على النحو التالى : هؤالء الشباب أهداف ا
1 - تكـوين فريق فـنى متـكامل من الـفنـان والـفنـي احملـترف

والهواة.
2 - استثمار وتفجير طاقات الشباب اإلبداعية والفكرية.

3 - التعامل مع اآلخرين بحب واستقامة قلب.
4 - مواكبة األحداث فى عالم ترتفع فيه أصوات عديدة.

ان الصحيح. 5 - إبراز مفهوم اإل
ـسـرح بـشـكل خـاص محـدداً فى ورقـة الـعـمل وهو كـان هدف ا
إقـامـة مـسـرح قـبــطى لـتـقـد رؤيـة مـعـاصـرة جلـمـيع الـقـضـايـا

فاهيم اجلديدة التى طرأت على مجتمعنا. وا
وزعت اإلعالنـات على جـميع الـكـنائس الـقبـطـية جلـذب الشـباب
لـلـمــسـرح وأعـلن عن اخـتـبـارات فـنـيـة فى جـمـيع مـجـاالت الـفن
سـرحى من تـمثـيل وتشـكيـالت حركـية وأصـوات غنـائيـة وقد ا
قـام بــهــذه االخــتـبــارات نــخــبـة من الــفــنــانـ الــذين حتــمــسـوا
سرحى زغلول عروف هانى شنودة وا لحن ا للـمشروع منهم ا
الـصيفى وطارق الدويـرى ورءوف األسيوطى وجورج أنسى ثم
ن وقع علـيهم االختيار فى الـتمثيل والكورال أقيـمت ورش فنية 

واألداء احلركى والتشكيالت احلركية.
ـلـحن ـسـرح الـقــبـطى مع ا ثـم ظـهـرت إلى الـنـور بــاكـورة هـذا ا
هانى شنودة الذى أعطى لفريق العمل اسم "إيجيبتوس للفنون"
ـيالد فـى بـعض وقــدم فـريـق «إيـجــيــبـتــوس» احــتـفــاالت عــيــد ا

لوحة 
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الكـنائس والـفنادق الـكبرى واسـتطاعت هـذه الفرقـة أن تخطف
ـايـسـتـرو هـانى شـنـودة كـامـيـرات الــفـضـائـيـات وبـخـاصـة أن ا

يقودها بنفسه.
وفى بـداية شـهـر نـوفـمبـر اجلـارى وعـلى مـسرح رابـطـة الـقدس
ــســتــشــفى الــقـبــطى بــدأ عــرض أول عــمل مــسـرحى بــجـوار ا
للـمـسرح الـقـبطى يـحـمل اسم "أقـوى الفـرسـان" إخراج مـجدى
حكـيم وبطولة الفنان القدير يوسف داود والفنان مجدى شكرى
ونـــاجح نــعـــيم وســـارة ســعــد ومـــنى عــطـــيــة وغــيـــرهم أحلــان
وموسـيقى هانى شنودة أما كلمات األغانى فهى لشاعر الفيوم
ــعــطى والــتـى جتـســد الــنص فـى ؤيـة الــراحل مــحــمــد عــبـد ا
معـاصـرة جملـتـمع متـكـامل ولـيس جملـرد شـريحـة مـنه أو مـجرد
حكـاية ألحـد القـديسـ .. فالـنص يبـدأ من حدث واقـعى يحدث
كـل يــوم فـى زيــارة األديـــرة وهـــو االحــتـــفـــال بــعـــيـــد الـــقــديس
مارجـرجس أمير الـشهداء ذلك الشـهيد الذى اسـتطاع أن يقف
ـنع حرية زق مـنشـوره الذى  أمام اإلمـبراطـور دقلـديانـوس و

. العبادة للمسيحي
إنه يـنـاقش دقـلــديـانـوس فى حق كل  رعـايــا اإلمـبـراطـوريـة فى
حـرية الـعـبادة والـدين دون إجـبار أو تـدخل من أحـد فال إكراه
فى الـدين كل حـر فـيمـا يـعـتـنق من فـكـر أو عـقـيـدة شـريـطة أال
يــضــر بـاآلخــريـن أو يـجــور عــلــيــهم وكــيف كــان حتــدى األمـر
اإلمـبـراطــورى والـتـعـذيب ... لـيـصـبح اإلمـبـرطـور بـكل سـلـطـانه
ضعـيفا ال يستطيع شـيئا أمام هذه القوة الروحـية العجيبة التى

يبحث العرض الفنى عن حقيقتها ومصدرها.
الـنص يــطـرح مـفـهـوم الـقــوة فى عـالم الـيـوم وعـالقـتـهـا بـأفـكـار

اإلرهاب والتطرف والتعصب.
يـقـدم العـرض الـفـنى رؤيـتـه أن القـوة احلـقـيـقـيـة فى احلب وفى
ـستـويات كافـة حريـة الفـرد واجملموع احلريـة .. احلريـة على ا

وحرية العبادة وحرية الفكر وحرية الوطن.
سـرح الـقبـطى أن يـجتـذب كوكـبـة من الفـنـان الالمـع جنح ا
الـذين كــانـوا إضـافـة كــبـيـرة لـلــعـمل الـفـنى وكــان لـهم حـضـور
ؤلف واخملرج للجمهور مسرحى طاغ ساعد فى توصيل رؤية ا

سرحى. واستمتاع اجلمهور بالعرض ا
ـوسـيـقـاه ـايــسـتـرو هـانى شـنـودة الـذى صـبـغ الـعـرض كـله  ا
وأحلانـه ساعـد عـلى سـرعـة اإليقـاع والـتـشويـق واإلثارة الـفـنـية
ا ـعـطى  ـطـلـوبـة وتـفاعـل مع كلـمـات الـشـاعـر مـحمـد عـبـد ا ا
أكسب الـعـرض والرؤيـة العـامة لـلـعمل الـفنى طـابـعا شـمولـيا ال
يقـتصـر عـلى طائـفـة معـينـة خـرج اجلمـهـور بعـده ليـعـيد تـرديد

صرية األصيلة. شبعة بالروح ا األغانى بأحلانها وكلماتها ا
الـــفــنـــان الــقـــديــر يـــوسف داود أمــسـك بــحـــرفــيـــة بــكل أدواته
سـرحـية. قـدم لـغة عـربـية فـصحـى بإتـقـان مزجـها بـخـفة ظل ا
وحـضور مـسرحى دائـم رغم العـرض الذى اسـتـمر نـحو ثالث
سـاعـات إال أن يـوسف داود اسـتـطـاع بـبـراعـة أن يـنـجـو به من
لل ويـقـتـرب بشـخـصـيته مـن عالم الـتـراث والـتاريخ إلى شـبح ا

عالم الواقع.
ـشـلول واسـتـطـاع مـجـدى شـكـرى أن يـجـسـد مـعـانـاة الـرجـل ا
عجزة وأن يعيش احللم فى دور القديس الذى يأمل أن حتدث ا
مارجـرجس وهو يبحث عن القوة احلقيـقية فى رحلة عبر الزمن
مقـدمـا أفكـاره فى حـرية الـعـقـيدة والـفـكر والـتـعصب والـتـطرف
ـوجودة دائمـا فى كل وقت وزمن مهما واإلرهـاب; تلك األفكار ا

اختلفت أسماؤها أو أشكالها.
ــثل الــبـيـت الـفــنى لــلــمــسـرح أدى دور الــفـنــان نــاجح نــعــيم 
الــصــديق اخملــلـص بــصــدق يــحــسـب له واســتــطــاع أن يــعــود
كـصديق أيـضـا فى رحلـة احلـلم ووصل بأحـاسـيسـه ومشـاعره
لــلــجـمــهــور فى عــصــر الــقــديس مــارجـرجـس بـاألداء احلــركى

والتعبيرى دون احلاجة إلى حوارات طويلة.
الفـنـانة سـارة سـعد كـانت تـمثل وكـأنـها راقـصـة بالـيه مـحتـرفة
خـفـيــفـة احلـركـة مــضـبـوطـة اإليــقـاع واسـتـطـاعـت إقـنـاعـنـا أن

سرح صورة وتشكيل قبل أن يكون حواراً وكالما. ا
سيحيـة الرئيسية الثالث الفـنانون الذين قاموا بـدور الطوائف ا
جــورج ألـبـيـر ورمـسـيـس عـطـا وعـمـاد جــرجس عـبـروا بـأدائـهم
احلـركى وتـشـكـيالتـهم الـبـسـيـطـة عن ذلك الـضـعف الـذى يـحل
بالـكنيسة عـندما تنـقسم مهما كـانت مبررات الفـرقة واالنقسام
وقدمـوا أيضا من خالل جـمل قصيـرة وتعبيـرات حركيـة موحية

ذلك الشوق إلى الوحدة واالئتالف.
أمـا اخملـرج مـجـدى حــكـيم فـقـد بــرع فى حتـريك اجملـامـيع وأن
سـرح وخاصة فى مـنظر يقـدم صورة فنـية حيـة ونابضـة على ا
سـرح ليتـجه الفعل إلى بؤرة ـولد ويبدأ احلـركة من أطراف ا ا
ــسـرح بـشـكل تــلـقـائى وأن يــقـدم بـوعى صـورة مــبـهـرة عـلى ا
سـرح هى نتـاج عنـاصر مـتعددة مـزجهـا بتـقنـية عـاليـة ما ب ا
الـتــشـكـيـالت الـبـصــريـة واحلـركــيـة مع تــوظـيف وامـتــزاج جـيـد
ـا شكل عـامل إبهار البس  وسيـقى والديـكور وا للـسيـنمـا وا
ـتلـقى لإلجابـة عمـا تمـثله من جيـد للـمشـاهد واسـتدعـاء لعـقل ا
أحــداث وتـشـيـر إلــيه من دالالت. كـمـا اسـتــطـاع اخملـرج الـلـعب
ــهــارة بـ زمــنــ مــتــبــاعـديـن زمن الــقــديس وزمن الــعــصـر
احلاضـر باألبطال أنفسـهم دون أن يحدث تشويهـاً للمتفرج بل
قدم إضـافة للفكـرة بوسائط فنـية متعددة وأعـطى بعدا آخر لكل
شــخــصــيـة فــشــخــصـيــة الــواقع تــضــيف لــشـخــصــيــة احلـلم
وشخصية احللم تبرز وتضىء جانباً من شخصية الواقع بينما

الشخصيات تعبر حاجز الزمن لتجسد احللم.
كل األمانى الطيبة للمسرح الوليد.
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والـعـرض من إنتـاج مهـرجـان طوكـيو الـدولى لـلفـنون
مـهـرجـان اخلـريف بـبـاريس أشـكـال وألـوان بـيـروت

الفيرم دو بويسون وقد قدم فى أماكن متعددة.
والــفــكــرة الــتي يــقــوم عــلـــيــهــا الــعــرض بــالــرغم من
بـسـاطــتـهـا إال أنـهـا قــادرة عـلى وضـعـنــا فى مـنـطـقـة
كتوب ومن ثم العرض مأخوذ من الدهـشة فالنص ا
بــحث عن مــلـصــقــات احلـرب كــانت قــد أعـدته زيــنـة
ـوضوع الـرئيـسى البد وأن يـكون معـاصرى ولـذا فا
احلــرب لــكن أيــة حــرب تــلك الــتـى سـيــتــكــلـم عــنــهـا
العـرض هل هى احلـرب األهلـيـة فى لبـنـان أم حرب
لــبــنــان مع إســرائــيـل أم..? لــكن صــانــعي الــعــرض
يـتــخـلــصـون من هــذه احلـيــرة ويـتــحـدثـون عـن فـكـرة

احلرب نفسها تطبيقاً على لبنان..
وت فكرة ا

والـفــرضـيـة الـتي انـطـلق مــنـهـا الـعـرض هى فـرضـيـة
وت فأبـطال العـرض األربعة يقـدمون أنفسـهم إلينا ا
عـلى أنــهم أمـوات قــد اسـتـشــهـدوا قــبالً فى احلـرب
ومع تــوالى احلــكى نــكــتــشف خــاصــيــة جـديــدة فى
وتـون بالرغم من قـتلهم وت هـذه فهم ال  فرضـية ا
ا يعـودون للحياة مـرّة أخرى ليكمـلوا مشاويرهم وإ
ـوتون مـرة ثانـية لـيعـودوا للـحيـاة بعـدها وثـالثة ثم 
ـتتـابعة وتات الـكثـيرة ا ورابـعة.. وهـكذا وعـبر هـذه ا
يــسـردون عـلــيـنـا تــاريخ احلـرب فـى لـبـنــان يـذكـرون
أصدقـاءهم أيضا الذين ماتوا معهم يرسمون صورة
عامة مـليئة ومـزدحمة بـالتفاصـيل صورة ال تنـقصها
الــســخـريــة الــتى تــصل بـك فى حلــظــات كــثـيــرة إلى
طروح إال أن وضوع ا الضـحك فبالرغم من دموية ا
يتات الكثيرة ال شكل الـطرح كوميدى ساخر وهذه ا
تـعــبـر فى الـعــمل عن شـخــصـيـات الـشــهـداء األربـعـة
ا تمـتد إلى ما هو سـرحى فقط وإ أبطـال العرض ا
أبعـد من ذلك حـيث  تـعبـر عن كل شـهـداء احلرب فى
لبـنان وطوال مـسيـرة احلكى يتـطرق الـعرض ألهوال
احلــرب األهــلـــيــة وحــرب حـــزب الــله مـع إســرائــيل
واالنقسامات والتمزقات الكثيرة ب البالد العربية.
والشهـداء األربعة أبطال العرض يقدمون لنا عرضهم
وهم بـأسـمـائـهم احلـقـيـقـيـة "لـيـنا صـائـغ حـا إمام
زيـاد عـنـتر ربـيع مـرْوة" وعـلي ذلك فـصور الـشـهداء

ــوجــودة خــلف ــوجــودة عــلي مــلــصــقــات احلـرب ا ا
ــوت ظــهـــورهم هي صـــورهم احلــقـــيــقـــيــة وفـــكــرة ا
واالستـشـهاد والـرجـوع مرة أخـرى هى دالـة علي كم

الشهداء ومثيرة للسخرية من سماسرة احلرب.
وظـهـور الـشـخـصـيـات الـدرامـيـة داخل الـعـرض وهى

تــطــلـق عــلي نـــفــســهـــا األســمــاء
احلـقـيـقـيـة لـصـنـاع الـعـرض دالة
ــوت هى األخـــرى عــلـى فــكـــرة ا
بالـرغم من احلـيـاة الظـاهـرة لدى

الكثيرين وذلك فى ظل احلرب.
مجرد حكى وصور

ـثــلـ يــجــلـســون عـلى أربــعــة 
أربــعـة كــراس وخـلف ظــهـورهم
وفـــــوق الـــــرأس بـــــقـــــلـــــيـل أربع
شــاشــات عـرض كل مــنــهـا فى
مـســاحـة مـلــصق كـبــيـر من تـلك
لـصـقات الـعـادية "بـوسـترات" ا
وهنـاك أربـعة "مـايـكات" صـغـيرة
تمـتد من اخللف إليهم - كما هو

ـقال - هذا فقط ـنشورة مع ا موجـود فى الصورة ا
مـع حــالـــة حــكـى مــتـــواصل طـــوال ســاعـــة ونــصف
الــسـاعـة لـكـنــهم وعـبـر هـذا احلــكى اسـتـطـاعـوا أن
يـستـفزوا مـشـاعر اجلـمهـور بالـسـخريـة بالـضحك
... ومن خـلف كل هـذه احلـاالت الـشـعـورية بـالـتـأمل
يـكـمن الـشــجن الـذى يـدفـعـك إلـيه مـوضـوع احلـرب
نفـسه وحالة احلـكى نفسـها تتسـرب إليك فى هدوء
وتـرسم داخــلك صـورة ذهــنـيـة عن شــوارع بـيـروت
بانى لصـقات علـيها أشكـال ا جدران احلـوائط وا
أصــــــوات الـــــرصــــــاص ألـــــوان مـالبس اجلــــــنـــــود
.. هـذا باإلضـافة إلى تـفاصـيل أخرى قد والشـهداء
ال تـســتـطــيع وصـفــهـا لــكن هـذا ال يــنـفـى وجـودهـا

بداخلك..
وطـوال مـسـيـرة احلكى يـتم عـرض مـلـصـقـات احلرب
من خالل جــهـاز الــفــيــديـو بــروجــكــتـور واحــدة بــعـد
... األخــرى مــلـصــقــات حــرب لـلــشــهــداء لألحـزاب
ـلـصـقـات قــد زمـنـيـاً والـبـعض اآلخـر بـعض هـذه ا
حديـث حلظى آنى.. إنه تـراث من مـلصـقـات احلرب

ر طـويل يأخذك إليه كائـناً خرافيـاً فتشعر
ـتنـاقـضة شـاعـر ا وأنت تـسـير بـطـوفـان من ا
تشـعر فى حلـظة باخلـوف وفى أخرى بـالشـفقة
وفى ثـالـثـة بـالـسـخـريـة و.. و.. الـلـحـظـة الـواحدة
شاعر التى يصعب تتـداخل فيها لديك عشرات ا
ـلصـقات على جـدران احلوائط تـخبرك فصـلها.. ا
بـأن هـنـاك كـثيـراً من األصـدقـاء قـد مـاتـوا.. فـقدوا..
ـهم أنهم فى نهـاية األمر قتـلوا.. أياً كـانت الصيـغة ا
قـد حتــولـوا من بـشــر يـحـلــمـون بـعـالـم أجـمل بـشـر
ــســيـر والــكالم واحلب إلى مــجـرد قـادريـن عـلى ا
صــورة عــلـى مــلــصــقــات وضـــعت عــلى جــدران

احلوائط..
تــخــيـل مـعـى هــذه الــصـورة.. شــارع.. جــثث
مـتـناثـرة هـنـا وهـنـاك بيـوت مـهـدمـة أطـفال
تــصــرخ دخــان مــتــصـاعــد ال تــســتــطــيع
حتـديـد مصـدره دمـاء تـغـطى كل شىء
وبـدون جـهـد مـنك جتـدهـا تـزكم أنـفك..
هـذا هــو بـالـضـبـط جـزء من الـصـورة
الــكــلــيــة الــتى يــرســمــهــا الــعــرض
اللـبـنانى "كم تـمـنت نانـسى لو أن
كل مــا حـــدث مــا هـــو إال كــذبــة
نـــيــســـان" الـــذى كـــتــبـه فــادى
تــوفــيق وشــارك فى كــتـابــته
وأخــرجه وقــام بــتــجــســيـد
أحــد أدواره ربــيع مــرْوة
وربــيع مــروة يــعــد أحـد
أهم مـخـرجى ومـؤلفى
ــــســـرح ـــثــــلى ا و
الـلـبـنـانى وقـد قـدم
عـــــــــرضـه هــــــــذا
ضـمن فعـالـيات
مــــــهــــــرجـــــان
"نـقـاط لـقـاء"
عــــــــــــــــــلـي
مـــــســـــرح
"روابــــــــط"
بـالـقـاهـرة

يـشـعـرك فى حلــظـة أن احلـرب كـائن خــرافي يـهـيـمن
بجناحيه على كل شىء.

ـثل / واحلـكى هـنـا يـتم عـبـر أربـعـة مـسارات لـكل 
ـكنـنا الـتعـرف على أربع شـخصـية درامـية مـسار و
حكايـات منفـصلة رغم بـعض التداخالت فـيما بـينهم
تد بـشكل مطرد وطريـق احلكى 
إلى األمام يـبدأ بالقدم ثم يتطور
صـعوداً إلى أن يصل إلى اللحظة

اآلنية..
واحلـكى رغم ما به من سـخرية
ومـــــرارة إال أنـه يــــعـــــطى لـــــنــــا
وجـهات نـظره وآرائه فى كل ما
يــحــدث من حــولـه يــنــطــلق من
احلـيـز الــضـيق لـشـخــصـيـاتـهم
لــيـفــرد ذلك عـلي الــوطن كـله -
لـــبــنـــان - ثم تـــتـــسع الـــدائــرة
لـيشـمل احلـكى الـوطن الـعربى

كله..
وداخل الـعـرض ال يـوجـد تمـثـيل
تـعـارف علـيه فقـط - كمـا قلـنا - عـني الـعلـمى ا بـا
حالـة حكى ال حتدها أطـر بعيـنها غـير إطار احلرب
ـمـثـلـ طـوال الـوقت إال أنـهم وبـالـرغم من جـلـوس ا
وبــحــركــاتــهم الـــصــغــيــرة والــبــســيــطــة ومن خالل
اسـتـخدام الـصـوت فـقط اسـتـطاعـوا هـز مـشـاعـرنا
ــسـتـويـات شـعـوريـة صـعـوداً وهــبـوطـاً وتـقـلـبـاً و.. 
ـعــنى الـذى مـخــتـلــفـة وال تــوجــد إضـاءة أيــضـاً بــا
ـتـدة تـقـطـعـها ـكـنـنـا أن نـتـحـدث عـنه فـقط إنـارة 
حلـظـات خــفـوت تـدريــجـيــة لـتـغــيـيـر صــورة مـلـصق
بـصورة جـديـدة عبـر شاشـة الفـيـديو بـروجكـتور أو
النـتـقـال احلـكى من مـسـتـوى شـعـورى إلى مـسـتوي

آخر..
والعـرض فى مجـمله يـرسم صورة ذهـنيـة عن احلرب
بـأهـوالـهـا ومـصـائـبـها اخملـتـلـفـة وال يـقـدم لـنـا حـلوالً
لــكـثـيــر من أسـئـلــته الـتى ألــقـاهـا عـلــيـنـا إنه يــكـتـفى
بــعــرض صـوره وأســئــلــته عــلــيــنــا ثم يــتــركــنــا وقـد
ارتسـمت علي وجوهنا حالة من السخرية والشجن -

ضى... ا تستمر معنا طويالً - و ر

بيروت... طائر احلرب والشجن...

العرض اللبنانى "كم تمنت نانسى..." جلسة حكى عن "ست الدنيا"

 < إبراهيم احلسينى
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إنساني .. ولكن !! 
ـوضـوع - كـمـا أسـلـفت - إال أن بـالـرغم من إنـسـانـيـة ا
ـشاكل الـتي أضعـفت بنـيته العـرض اعتـراه الكثـير من ا
ــتـلـقي .. وأفـقــدته روح الـتــواصل عـلي طــول اخلط مع ا
حـيث وقـع الـكــاتب الـشــاب حتت وطـأة اجلــمل اجملــانـيـة
ــبــاشــر دون إجــهــاد نــفــسه في خــلق لــغــة واخلــطــاب ا
ثال .. كما انسيابيه تتمتع بجمال الصورة علي سبيل ا
كان اإليـقاع بطيـئا واحلوار يـدور بسطـحية ال عـمق فيها
ـا يـؤكـد أهـمـيـة إقـامـة ورش تـدريـبـيـة لـهـؤالء الـشـبـاب
ـوهـوب لصـقل مـوهـبتـه.. ففي الـعـرض كـثيـرا مـا كانت ا
الفـكرة تهـرب حتت وطأة السـرد السطـحي حتي حيـنما
كــانت تــســطع حلــظــة من حلــظــات الــصــراع اخلــافــتــة
وتـومض بـ هـذا الـركام من الـركـود الـدرامي .. يقـتـلـها
ـؤلف عـمـدًا بـتـركـهــا واالنـتـقـال إلي غـيـرهـا من حـاالت ا
الـسـكــوت والـلف حـول مــعـني واحـد أو مـوقـف بـعـيـنه ..
ـا يري مشـهدا واحدا .. أو يـسير فأصـبح اجلمهـور كأ
فوق سـطح موجـه واحدة سـاكنـة وال أقول رتـيبـة!! وهذا
أدي إلي تهـدل رقـعة الـعـرض وأضعف حـبكـته أكـد علي
هـذا عــدم وجـود مـبـرر درامـي حـتي تـتــصـاعـد األحـداث

التي ظلت "محلك سر"!
جغرافية بديلة .. وأخطاء مزعجة 

فـترض أن تكون السينوغرافيا هي البطل األول في من ا
ـهــرجـان .. وفي هــذا الـعــرض لم يـجــهـد عـروض هــذا ا
اخملرج نـفسه بـقدر مـا أجهـد اجلمـهور الـذي تاه معـظمه
كـان العرض "حـديقة دور الـرعاية في محـاولة الوصـول 
االجتمـاعية" فقد اختار مكانا نائيا يكاد يقترب من مكان
قابـر الفعـلية وكـان نتيـجة هذا االخـتيار أنـنا لم نبـتعد ا
عن مــسـرح الـعـلــبـة الـتـقــلـيـدي حـيث اصــطف اجلـمـهـور
بـالـطريـقـة الـعـاديـة وأمـامه مـساحـة واسـعـة جـدا "فـضاء
فردات عـديدة "شواهد العـرض" حاول اخملرج شـغلهـا 
الـقـبـور" بـعض الـشجـيـرات األعـشـاب وعـريش ومـنزل"
يقـطن فيه الرجالن لكن هـذا الفضاء الـواسع لم يستغل
جـيـدا حـيث لم يـسـتخـدم الـعـريش ولم يـسـتـخـدم اخملرج

ـكان ـثلـيه الـذين تـكـدسوا في بـؤرة ا فـضـاءه لتـحـريك 
كان العرض. تارك ما دون ذلك وكأنه ليس تابعًا 

اإلضاءة 
لم تــــكـن لإلضــــاءة فــــائــــدة فـي هــــذا الــــعــــرض حــــيث
اسـتـخــدمت كـإنـارة فــقط وفي كـثـيــر من األوقـات كـانت
واقف تتـحول إلي "بؤرة حمـراء" فلم تساعـد في إظهار ا
اخملتلـفة للممـثل وتباين ردود أفعـالهم بل كانت حيادية
واقف درامـية مثل قـتل الصحفي هالل حتي في أكـثر ا
" أو حــزن أبي أيـوب وحـكي مــسـمـار عن عـراك الــلـصـ
مـعـانـاته" فـلم تـساعـد في إظـهـار أيـة انـفـعـاالت وأصبح
واقف وجودهـا مثل عدمه تمامـا .. حتي إننا في بعض ا
لم نكن نـستـطـيع أن نتـب الـفـارق ب مـا يحـدث ليال أو

نهارا.. !!
لل وقد أدي هذا إلي بعث اجلمود وا
مثلون ا

الحـظـات الـتي قـد تـبـدو كـثـيـرة إال أن بـالـرغم من تـلـك ا
مثـل يعـتبر من أكـثر العـناصر أهـمية في هذا عنصـر ا
ا يـنم عن حبهم ا يتـميزون بـه موهبـة كبيـرة  العـرض 
الـشـديد لـلـمسـرح وبـالرغـم من أن معـظـمهـم يقف لـيـمثل
ألول مـرة إال أن أداءهم كان مقبوال في ظل ظروف العمل
احملـيـطـة .. فـقـد أدي أسـامـة الـبـلـوش دور مـسـمـار بـكل
حتـــوالته وأحـــزانه وآالمه الـــتـي قـــاســاهـــا وأجـــاد عـــلي
الصـفار " في دور "الـسكـير" الـذي فقـد أهدافه ولم يـجد
منـاصًا من الدخول للمـقابر بعد اصـطدام سيارته بسور
ـقــابــر .. "وفـاضـل الـقالف" فـي دور أبـو أيــوب بــحـزنه ا
الـدفـ وقـد أدي الـبـاقـون .. أحـمـد عـبـد احلـمـيـد  عـلي
ـوســوي وعـلي شــشـقـري أدوارهم بــحـسب إرشـادات ا
اخملـرج الـذي أريـده أن يــنـتـبه مــسـتـقـبـال وهـو في بـدايـة
دة العرض "45 سرحية فليس مـعني التزامه  حيـاته ا
ط والتطويل .. لذا دقيـقة" هو فقط أن يـخلو  العمـل من ا

عليه إعادة النظر فيه مرة ثانية.
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سرحى "ما أجملنا" للكاتب > اخملرج أحمد رجب يستعد حاليا لبدء بروفات العرض ا
وسم الـقادم ه ضـمن خطـة مسـرح الـشبـاب خالل ا مـحفـوظ عبـد الـرحمن ويـتم تقـد
تميزة أهمها "آنا كريستى" سرحية ا أحـمد رجب قدم من إخراجه عدداً من العروض ا

هرجان القومى للمسرح فى دورته الثانية. الذى شارك ضمن عروض ا

علـيه فضربوه باحلـجارة ووسموه باجملـنون فالذ بالفرار
قابر ليـجد الطعـام من الصدقـات .. ويجد احلنان نحـو ا
ـقــابـر لـصـان في صـدر أبـي أيـوب ويـحــدث أن يـدخل ا
ليـتـقـاسمـا مـا سـرقـاه لكن مـسـمـار يخـيـفـهـما فـيـهـربان
تاريـك الغنـيمة. في هـذه األثناء يـدخل هالل" الصحفي
ـعرفـة سبب اعـتزال هـذين الرجـل الذي يـدفعه فـضوله 
لـلـنـاس .. وحـيـنـمـا يـرجع الـلص فـجـأة ويـكتـشـف وجود
سروقات إليه هالل .. يطـلب من مسمار وأبي أيوب رد ا
وزمـيله لـكـنهـما يـرفـضان فـيـهددهـما بـقـتل الصـحفي ..
وبالـفعل يـقـتله .. وأثـناء مـوت هالل يـؤكد أبـو أيوب له ..
أنه فضل أن يـترك دنيـا األحياء ألسـباب كثـيرة منـها  ما
ـا يـجدون األمـان الذي حدث لـهالل نـفسه.. فـهم هـنا ر

يبحثون عنه في عالم األحياء ولم يجدوه. 
ب النص والعرض..

قـادتـني الــصـدفه لـقـراءة نص هـذا الــعـمل .. الـذي كـتـبه
زيـعل" ووجدته يخـتلف كـليـة عن العرض احلي "حمـود ا
.. إذا اختـفي العنصر النسائي تمامًا وحل محله الذكور
قابر مع فترض أن يعيش مسمار في ا .. فقـد كان من ا
"أبي أيــوب وأم أيــوب" الــلــذين يــرعــيــانه .. ثـم اســتــبـدل
اخملــرج الـصــحــفي "هالل" بــاألخـصــائــيـة االجــتــمـاعــيـة
"جــمــيــلــة" بــالــرغـم من أن وجــود الــصــوت األنــثــوي في
ـيزة .. كـما أن العـرض كان سـيعـطي له نـكهـة خـاصة 
استبـدال مهنة الصحفي باألخصـائية االجتماعية لم يكن
نـوط به للـبحث عن أحـوال الناس ومـعرفة موفـقًا إذ إن ا
أســبــاب الــتـــغــيــرات الــتي تــطــرأ عــلـي حــيــواتــهم لــيس
الصـحفي بقدر ما هو األخـصائي االجتماعي آلن احلياة
ـقـابـر في دولـة مـتــيـسـيـرة مـاديـا يـجب أن يـكـون وسط ا
وراوءهـا ســبب مــا وإذا كــان والبــد أن يــظل الــصــحـفي
موجودا كـان من األولي تغيير طبيعة الشريحة اجملتمعية
قابر ليصير أبو أيوب ومسمار .. مثال .. وجـودة في ا ا
ـقـابر كـرجـلـ كبـيـرين من رجـال الـسـيـاسـة هـربـا إلي ا
ا يدفع فضول الصحفي للسعي لسـبب سياسي ما .. 

وراء اقتناص أخبارهما لعمل سبق صحفي!!
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ماذا يـحدث لو وجـدت نفـسك مفضال حـال األموات علي
ـثل هذه ـكن أن يـدفع الـواحـد منـا  األحيـاء? ومـا الذي 
وغلة في اليـأس والقنوط? أهو  فـقدان الثقة في السـبل ا
اآلخر وعـدم القدرة علي إيـجاد لغة مـا للتواصل? أم  أنه
تـفـضـيل الـسـكـون الـتـام عن ضـوضـاء احلـزن واأللم? أم
تـراهـا وسـيـلـة جـديـدة لـلـبــحث عن أشـيـاء بـاتت مـفـقـودة
ريـر أشـياء قـد ال تـوجد ـادي ا بـفـعل تـداعيـات الـزمن ا
عــنـد األحــيــاء الــذين فــقــدوا أحـاســيــســهم وتــمـادوا في
تكالـبهم علي احلياة فاقدين إنسانـيتهم التي تمنحهم لذة

الوجود..!
هـذا مــا يـنــاقـشــة بـبــسـاطــة شـديـدة الــعـرض اإلنــسـاني
"البـاحثون عن .." والذي قدمته فـرقة مسرح دور الرعاية
االجتماعية التابعة لوزارة الشئون االجتماعية في افتتاح
عروض أيـام مهرجان مسرح الشباب الـذي تنظمه الهيئة
الـعامـة لـلـشـبـاب والريـاضـة لـدولـة الكـويت الـشـقـيـقة من
خالل إحـدي جتـارب الـشـبـاب احلـيـة في الـهـواء الـطـلق;
في مــحــاولــة لالســتــفــادة من احملــور الــذي تــمت إقــامـة
ــهــرجــان حتت شــعـــاره هــذا الــعــام وهــو : "الــفــضــاء ا
ـسـرحي الـبـديل" فـهل جنح هـؤالء الـشـبـاب في حتـقـيق ا
الـغــرض من هـذه الـدورة? أم مـحــاولـة االقـتـراب من هـذا

فهوم بشكل عملي?! هذا ما سنحاول اإلجابة عنه.. ا
قابر? اذا داخل ا

ــوضـوع حــيـة .. ـاذا .. واحلــدوته الــتي تـمــثل صــلب ا
إنسـانية إلي حـد كبـير واجـتماعـية أيـضا .. فـهي ترصد
تـغيرات الـتي طرأت مؤخـرا علي احلياة في الكـثير من ا
ــاديـة مـحل األحـاسـيس اجملـتـمع الـكــويـتي حـيث حـلت ا
ـادي وانـشغـال الـناس الـنـبيـلـة بفـعل سـيطـرة الـهاجس ا
بلـغة الـديـنار وذلك من خالل رجـلـ كسـيـرين جريـح
ــقــابـر هـمــا: أبــو أيـوب ومــســمـار فــكالهــمـا يــلــوذ بـا
وكالهمـا يبـحث عن شىء ينـقصـه .. أبو أيوب يـهرب من
عـقـوق ابـنه لـيـشـتـكي لـرفـيـقـة دربه "أم أيـوب" في قـبـرها
ويفضل احلياة إلي جوار قبرها .. و"مسمار" الذي هرب
من غـطـرسـة وسـوء مـعـامـلـة زوج أمـه الـذي أهاج األوالد

مسرحنا فى الكويت 

< الكويت: صفاء البيلى
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ير كورولنكو فى مقدمته عن كتب فالد
أنـطــون تـشـيـكــوف وأعـمـاله األدبــيـة: «كـانت
ـسـيـطرة عـلى كل هـيـئـته - كـما الـقـسمـات ا
عــلى كل كــتــابـــاته - هى بــســاطــة حــركــاته
وأسـالـيـبه وحـديـثه. وقـد تـرك تـشـيـكـوف فى
نـفـسى من خالل لـقـائـنا األول انـطـبـاعـا بأنه
شـخص دافق احليوية.. وبدا أن عـينيه مع
ـرح التلقائى ال يـنضب للبـديهة احلاضرة وا
الـلذيـن تشـبعت بـهـما قـصـصه.. لقـد بدا لى
تـشيـكوف -من خالل أعـماله األولى - أشبه
بـشـجــرة بـلـوط فـتــيـة تـفـرعت غــصـونـهـا فى
شـتى االجتـاهـات بـصـورة لم تـزل مـتـعـرجة
بل وأحـيـانـاً بـال شـكل مـحـدد ولـكـنك تـخـمن
ـتـكـامل لـشـجـرة فـيـهـا الـصالبــة واجلـمـال ا

ستقبل». سوف تكون جبارة فى ا
ويـقــول تــشـيــكـوف فى مــعـرض حــديـثه

لكورولنكو عن مسرحية «اخلال فانيا»:
«أنــــا أكــــتب مـــســــرحــــيـــة عن «إيــــفـــان
إيـفانـوفتش إيـفانـوف» أتدرى?! هـناك اآلالف
من أمـثـال إيـفـانوف - رجل عـادى لـلـغـاية -
لـيس بـطالً عـلى اإلطـالق.. وهـذا بـالـذات هو

أصعب شىء».
هـنا تكـمن عبـقرية تـشيكـوف التى أثرت
فى أجـيال عديدة من كتاب القصة فى مصر
والـعالم العـربى والعالم بـأسره.. الكـتابة عن
.. عن حـياتهـم البسـيطة األشـخاص العـادي
والــعــاديـــة.. ولــيس عن األبـــطــال اخلــارقــ

وحـياتهم األسـطورية وأعمـالهم التـراجيدية..
هـنـا تـكـمن الـعــبـقـريـة عـبـقـريـة اسـتـخالص
الـدراما من حـياة الـبسـطاء - حـياة الـغالـبية
ـسـاكـ الذين هم من الـشـعب - الـفقـراء وا

ملح األرض.
ـزاج وقــد غـلـب عـلـى تـشــيــكــوف ذلك ا
ـرح» الـذى ينـطـبق على جـميع «الـسوداوى ا
الكتاب الروس العظام.. جوجول وشيدرين
وأوسـبــنـسـكى يــقـول كــورولـنـكــو فى خـتـام
مـــقــــالـه.. «هل صــــحــــيح أن فى الــــضــــحك
ـعـقول أن الـروسى شـيئـاً مـشـئومـاً?!. أمن ا
تـفاعل الـفكـاهة األصـيلة مع الـواقع الروسى
يـتـرك حـتمـا رواسب تـدمـر بـقـوة ذلك الـوعاء

الذى يجرى فيه.. أى روح الكاتب?!.
يـتـرك الـكــاتب الـسـؤال مـعـلــقـاً.. لـكـنـنـا
نعرف أن تشيكوف قد دمرته بالفعل معاناته
مع واقع احلـياة الـروسيـة الكـئيـبة فى الـقرن
ـوت مسـلوال الـتاسـع عشـر وانتـهت به إلى ا
- رغم كــونه طــبــيــبــاً - فى عـام 1904 ولم

. يكمل عامه الرابع واألربع
وقــــد جـــذبـــتـــنى فـى الـــبـــدايـــة أعـــمـــال
تـشـيـكــوف الـقـصـصـيـة الــقـصـيـرة وروايـاته
لة» الشهيرة القصيرة «عنبر 6» «حكاية 
ـبــارزة».. وتــوقـفـت طـويال «الــفالحــون» و«ا
بـارزة» الـتى كـانت صـفـحاتـهـا تـزيد عـنـد «ا
ـائـتى صـفـحـة وقـرأتـهـا عـدة مرات ثم عن ا
تـركتـها جانـباً ألعـود إليـها بعـد سنـوات بعد
ـسرحـيـة كـلـها أن قـرأت أعـمـال تشـيـكـوف ا
سرح وعلى شاشة وشـاهدتها على خشـبة ا
ــيـة أيـضــا.. وكـانت «اخلـال الـســيـنـمــا الـعـا
فـانـيـا والـشـقـيـقـات الـثالث والـنـورس» هى
عـاجلة لـلشـاشة الـفضـية األوفـر حظـاً فى ا
وقـد أنتـجـتـها الـسـينـمـا الـروسيـة والـسيـنـما
األوربـيــة واألمـريـكـيــة أيـضـا لــكن «بـسـتـان
الـكـرز» وأعمـاله األخـرى القـصـيرة كـان لـها
سرح وقد قرأتها مرات احلظ األوفـر على ا
عــديــدة وتـشــبــعـت بـروح الــكــاتـب الـعــظــيم

د. مدحت الكاشف

جتربتى مع تشيكوف
بارزة» و«ا

تـشـبـعـا تـامـا وحـ بـدأت أجـرب حـظى فى
كـتـابـة الـدرامـا مـنــذ عـشـرين عـامـا تـقـريـبـاً
قـفـزت إلى ذهـنى روايـة تـشيـكـوف الـعـظـيـمة
ـبـارزة» وكـنت أعـرف أن مـصـدر األعـمال «ا
ـسـرحيـة الـكـبـيـرة والشـهـيـرة هى قـصصه ا
ـهـا وشخـصـياتـها.. الـقصـيـرة ورواياتـه وعا
وقـد تـبـادر إلى ذهـنى أن تـشـيـكـوف لـو كـان
ــبـارزة» كــعـمل األجل قــد امـتــد به لـكــتب «ا
مـسرحى ألن «العـقدة» أو احلبـكة الرئـيسية
فـيـهـا هى حـبـكـة مـسـرحـيـة والـشـخـصـيات
األســــاســـيــــة هى شــــخـــصــــيـــات درامــــيـــة
ــركـزى هـو صــراع درامى بـ والــصـراع ا
شـخـصــيـتــ مـتـنــاقـضــتـ فى تــكـويـنــهـمـا
الـنفسى والفـكرى والطبقى والـعقائدى ولذا
ــبـارزة» كـان مـن احملـتم أن تــقع بـيــنـهــمـا «ا
الـتـى تـدور عـبــر كل صـفــحـات الــروايـة بـ

بطليها.
وقـد سـاعـدتـنى الـروايـة نـفـسـهـا بشـكل
بـنائها على إعدادها وحتـويلها إلى مسرحية
فـهنـاك وحدة لـلـمكـان وهى بلـدة صغـيرة فى
إقــلـيـم الـقــوقــاز ووحــدة لــلــزمــان وهى كــمـا
يــصــفـــهــا الـــكــاتب الــوقـت احلــالى - أوائل
الـقـرن الــعـشـرين - وهــنـاك الـشـخــصـيـتـان
الـرئيسيتان.. شخصـية إيفان اليفسكى وهو
شـاب جـامــعى يـعـمل مـوظـفــا عـمـومـيًـا.. فى
ـــثــقـــفــ ط ا ـــثل  الــثالثـــ من عـــمــره 
ـمـتلـئـ بـاحليـرة والـتردد الـروس احلـا ا
واحلـزن وضـيـاع الـهـدف وشـخـصـيـة «فون
ـائيـة في األربـع من كـرين» عـالم األحيـاء ا
ـانى يـتــمـيـز عـمــره وهـو روسى من أصـل أ
بــأخالقــيـاتـه الـصــارمــة ومــثــالــيـتـه وجـديــته
ــنـــضــبط. ــنـــظــمـــة وســلـــوكه ا وعـــقــلـــيــتـه ا
و«اليــفـســكى» يــعــيش حــيــاة بــوهــيــمـيــة مع
نـاديـدجــا فـيـودروفــنـا عـشــيـقـته اجلــامـعـيـة
ـثـقفـة أيـضـاً والهـاربـة من زوجـها الـعـجوز ا
مع حـبيبـها اليفسـكى إلى القوقـاز بعيداً عن

بطرسبرج.
ولــكل من كـوريـن واليـفــسـكى أصــدقـاء
مــــشـــتــــركـــون أولــــهم وأهـــمــــهم الــــدكـــتـــور
سـامــويـلــنـكــو وهـو طــبـيب فى الــبـحــريـة فى
اخلــمـســ من عـمــره - أعــزب طـيب الــقـلب
بــدين خــدوم - يـــحب احلــيــاة ويــحــاول أن
يجمع عبثاً ب كورين واليفسكى لكن مسار
األحـداث يدفع إلى الـصدام بـينـهمـا إلى حد

سرحية. سدسات فى آخر ا بارزة با ا
لـــنــــســـتـــمـع إلى رأى فـــون كــــورين فى
اليـفسـكى وهو يـخاطب د. سـامويـلنـكو: فون
«كـورين : اسمع يا دكـتور.. اإلنسـان أعماله
بــتــعـــبــر عـــنه .. اإلنــســـان هــو أســـلــوبه فى
احلــيــاة وأســلــوب اليـفــســكى واضـح قـدام
عـنيـنا. زى كـتاب مـفـتوح نـقدر نـحكم عـليه..
إيه الـلى عـمـله خالل الـسـنـتـ الـلى عـاشهم
هــنــا - احـسب مــعــايــا - أوال: عــلَّم ســكـان
الـبلد لـعب القمـار وده ماكانش مـوجود قبل
كـده.. دلــوقـتى تــرابـيــزات الـلــعب مـنــصـوبـة
لـلـصــبح فى الـنـوادى والـبـيــوت. ثـانـيـاً: عـلَّم
الـنـاس شـرب الـبــيـرة وعـرفـهم جـمـيع أنـواع
ــا كــان الــنـاس اخلــمـرة. ثــالــثــاً: قــبل كــده 
بـيـعـمـلـوا عالقـات مـحـرمـة مع حـر غـيـرهم
كـانــوا بــيـعــمـلــوا ده فى الــسـر خلــوفـهم من
اجملـتـمع.. لـكن اليفـسـكى وهـو رائـد فى هذا
اجملـال جعل هذا الـفعل من األمور الـعادية.
يــا عـزيــزى ده عــايش مع واحــدة صــاحــبـته
بــكل وقــاحــة وعــلى فــكــرة أنـا مـن أول يـوم

اتـعـرفت بــيه مـا كـانش عـنـدى أدنى شك فى
حقيقته».

ولــنـــســـتـــمع إلـى اليـــفـــســكـى يـــحــادث
ســـامـــويـــلـــنــكـــو فـى حلــظـــة صـــفـــاء وهـــمــا

مخموران:
«اليـفـسـكى: أنا عـمـرى مـا كـرهت حد..
ومع احــتــرامى لـفــون كــورين أنــا مش قـادر
أفـهـمه ألن طـبــيـعـتـنـا مـخــتـلـفـة.. أنـا إنـسـان
ضـعـيف كـسـول وهـوائى ومـتـردد لكـن على
أى حـال أوعــدك فى حلـظـة صـفـاء ح امـد له
كن إيدى واسلم عليه رغم إنى عارف إنه 
يدينى ظهره ويحتقرنى. (يجرع جرعة كبيرة
من اخلــمـــر) عــلـى فــكـــرة أنــا فـــاهم كــويس
ـة صلـبة شـخصـيـة فون كـورين.. عـنده عـز
ـكن يـتـنـازل ومـا يـتـعـبش أبـداً وال يـكل وال 
أبــــداً عن رأيه.. خــــســــارة إن واحـــد زى ده
مـاطــلـعــشى راجل عـســكـرى مــحـارب كـان
حـيـبـقى مـشـهـور بـتـفـوقه االسـتـراتيـجى ألن
ـكن يـتـردد فى واحـد من الــنـوع ده مـوش 
إغــراق جـــنــوده عـــشــان يـــعــمـل من اجلــثث
ــا يــبــقى كــوبــرى يــعـــدى عــلــيه.. يــحـب دا
الزعيم - صاحب األمر والنهى - كل الناس
شيهم زى ما هـو عايز ويتدخل حتت أمـره 
فى حـيـاتـهم ويـفـرض عـلـيـهم آراءه - أنـا مـا
قـدرتش اسـتحـملـه رفضت أسـلـوبه علـشان
كــده بـيــكـرهــنى.. هــو مش قــال لك إنى أنـا
وأمثالى الزم نتعدم أو نتحبس فى معتقل».
هــــكــــذا نــــرى الــــصــــراع بــــ هــــاتـــ
ـتـناقـضـتـ وهـو يصل إلى الـشـخصـيـتـ ا
أوجه ويـــــحــــتـــــدم حـــــتى يـــــصـل إلى ذروته
ـ فى ــسـدســات بــ الــغــر ـبــارزة بــا بــا
ـواجهة مع الـغابـة البعـيدة وتـصبح جتـربة ا
ـوت احلـقيـقى الـداهم بالـنـسـبة لاليـفـسكى ا
هـى اخملـــاض الـــذى يـــجـــعـــلـه يـــظـــهـــر نـــبل
سئـولية بشجاعة ويعيد شـخصيته ليتحمل ا
سار تـقد حياته مـرة أخرى ليضـعها فى ا

الصحيح.
كـما يـشعـر فون كـورين بخـطئه فى حق
إيــفــان اليــفــســكى ونـــاديــجــدا فــيــودروفــنــا
فـيـصــبـحـان أصــدقـاء ويـلـتــقى اجلـمـيع فى
ــيـنـاء لـوداع كـورين الـنـهــايـة عـلى رصـيف ا
الــــراحل عن الــــقـــوقـــاز إلـى فـــيال بــــرانـــكـــا

ليواصل أبحاثه العلمية.
ــتــأمـل لــشــخــصــيــتى واحلــقــيــقــة أن ا
ــسـرحــيـة يـجــد أنـهـمــا يـكـمالن الـبـطــلـ بـا
بـعضهمـا البعض فاليفـسكى احلالم ضائع
ـــثـل الــنـــمـــوذج والـــنـــمط الــهـــدف والـــذى 
ثـقـفـة.. كان يـحـتاج لـلـشخـصـية الـروسـيـة ا
ـة شخـصيـة فون إلى صـرامة والـتـزام وعز
كـوريـن الـذى يــتـسم بــصـفــات الـعــالم الـذى
يـــقــــيس األمـــور بـــعــــقـــله فـــقـط بـــعـــيـــدا عن
الـعـواطف.. ولــكن يـنـقـصه احلس اإلنـسـانى
وفـهـم الـروح وعــذابــاتـهــا الــتى يــتـمــتع بــهـا

اليفسكى.
زيج ب ـزيج من شخصـيتهـما.. ا إن ا
روح الـفــنــان وإنـســانـيــته وعــقالنــيـة الــعـالم
وصــرامـــته هى مـــا كــان يـــحــلم بـه أنــطــون
تـشـيكـوف لـلـشخـصـيـة الـروسيـة الـتى سـبر
أغــوارهــا فى جــمــيـع أعــمــاله الــقــصــصــيــة

سرحية. وا
لــــست من هــــواة الــــبــــكــــاء عــــلى الــــلـــ
ـسـكـوب.. ولـست من الـسـائـرين وراء شـعـار ا
ـسـكـوب "الـلـى اتـكـسـر يـتـصـلَّح!!" فال الـلـ ا

مثلون فى زمن ا
ة العو.....

ـكن يرجع زى مـا كان.. يسـتـاهل البـكاء وال الـلى اتـكسـر 
وزى زمان!!

اليوم ونحن نعيش كابوس ما يعرف - خير اللهم اجعله
ة التى كـشرت عن أنيابها من خالل تـكنولوجيا خيـر - بالعو
ـوبايالت والفضائيات واصالت واالتصاالت وا عـلومات وا ا
وتيالت.. وما خـفى كان أعظم وأضل سبيال. واألوتـيالت وا
ـة الــتى جنــحت فى اخــتـصــار الـزمـن حـتى زمن تــلك الـعــو
إدراكـنـا لـنـمـو األشيـاء من حـولـنـا وجـعـلت مـنـا مـسـتـهـلـك
نــهــمـ شــرهــ مــســعــورين لــكل شىء. ومـع الـوقـت كـادت
عـزائـمنـا تـنهـار!! وعـاد الـزمان بـوجـهه القـبـيح والفـاسـد مثل
زمـان أو قــبل الـزمـان بـزمـان عـلى رأى الـراوى الـشـعـبى "يـا
سـادة يا كـرام" ومن ضمن إفـرازات هـذا اجلو ظـهرت فـنون
تــعــكس هـذه الــفـوضـى وتـلــكم الــعـشــوائـيــة!! حـيـث يـتــحـكم
صالح فى كل الشوارع البـلطجية وقطاع الـطرق وأصحاب ا
ــــؤديـــة إلى طــــريق الــــفن ذلـك الـــفـن الـــذى قــــام من بـــاب ا
ـثالت... وكأنهم ـثل و االستـجابة لـهؤالء إلى استـنساخ 
مسـوخ تمشى علـى األرض تعيث فسـاداً فى القيم والتـقاليد

واألخالق... بل وفى العلوم!
كن أن نـبـكى علـيه?! فلـقد وبعـد هذا أى لـ مـسكـوبٍ 
سـتـنـسـخـون فى صـور كائـنـات لـطـيـفة ـسـوخ ا جـاء هـؤالء ا
وجذابـة.. وكـذابة تـعيش هـذه الـكائـنـات فى جمـاعـات تقـتات
ا يـتـنـازل عـنه عـلى فـتـات من مـاليـ اجلـنيـهـات أو بـعـض 
ـــصـــالح وأصـــحـــاب الـــفـــلــوس طـــواعـــيـــة لـــهم أصـــحـــاب ا
والسـماسرة واألعيـان الذين قاموا بـجمع األموال من جيوب
راهق الذين يشكلـون حزب األغلبية فى مدينة أوليـاء أمور ا
كن أن يكون هناك مكان لعونة .. بعد هذا هل  شاهدين ا ا

لشعار "اللى اتكسر يتصلح"?!
بدأت احلـكاية يـا سادة يا كـرام بالتـحول.. حيث حتولت
ـثالتـية) إلى ـسـتنـسـخـة للـعـمل فى مـهنـة  تـلك الـكـائنـات (ا
آالت مـستـعـدة لالسـتـهالك واإلهالك فى "بـروجـرام" واحد...
عرفة.. خارج وأصبـحت األرقام بالنسبة إليـهم خارج نطاق ا
ـا اإلدراك.. خــارج الـكــرامـة أيــضـاً. ودون وعى مــنـهم أو ر
بــوعـى جــاءوا خلـــدمــة طــائـــفــة من اإلقـــطــاعــيـــ اجلــدد من
أصـحـاب رؤوس األمـوال من أجل تـرويج ثـقـافـتـهم اجلـديدة
ـدن والــقـرى واحلـوارى واألزقــة وحـتى فى حــضـانـات بــ ا
األطفـال.. فلقد جنح هؤالء اإلقطاعيون فى نشر ثقافتهم التى
ال تقـل خطـراً عن الـنـووى والـكـيـمـاوى... وليـس ذلك فـحسب
) عمالء وأتـباعاً سـتنـسخـ ـمثلـ (ا لقـد جنـدوا من هؤالء ا
ومريـدين من ضحـايا احلاجـة واالحتـياج ومن هواة الـتسلق
دون تزحـلق ومن الـبـاحـثـ عن الشـهـرة والـفـلوس كل ذلك
بـشـرط االخـتـبــاء خـلف سـيـاج مـنــيع من الـغـيـبــوبـة غـيـبـوبـة
الـكـرامـة والـشـرف ومن هـنـا أفـرغ فن الـتـمـثـيل من مـحـتواه
األصــيل الـذى كــان يـرتـبط بــكل مـا هــو صـافٍ ونـقى ولم ال

وهو فن التضحية بالذات?!
مثل يقوم إن ما هـو سائد عندنا لبنـاء صورة وجنومية ا
ـثل (حرفـجية) بحيث على حـالة نفعـية تسعى إلى إعداد 
يكـونـون جـاهـزين لالسـتـغالل أو فى روايـة أخـرى "مـرتـزقة"
على اسـتعـداد للـوقوع فى األسر االفـتراضى من نـاحية فى
أسر مـيول اجلمهور (اللى عايز كده) ومن ناحية أخرى عبيد

وجوار وإماء لـ "صاخب اخملل"!!
ومن ثم كــان الــهـام يــا ســادة يـا كــرام هــو تـوفــر ســمـة
هشـاشة النـفوس وقـابليـة الدخول فى لـعبـة النخـاسة من بيع
وشـراء وأسـهم مـؤهـلـ لالسـتـسالم لـقواعـد الـلـعـبـة مـا ب
عنى أكثر االرتفاع والتحليق عالياً وب السقوط من علٍ!! و
مثلـون إلى سلعـة مستـباحة اسـتباحة رقة لـقد حتول هـؤالء ا
تــصل إلى حـد الــعـهــر من أجل ســواد عـيـون الــسـوق.. ومن
أجل إرضـاء رغبات شبـاك التذاكر الـذى يعد االسم احلركى

"للراجل صاخب اخملل"...
ــمـثل عـنـدمـا لـقــد طـمس ذلك الـبـعــد الـصـوفى فى فن ا
ـسـتـنـسـخـة إلى نـهـر الـفـلـوس وبـاتوا قـفـزت تـلك الـكـائـنات ا
غـرقى لم يــبق مـنـهم سـوى تـلـك الـفـقـاقـيع الــتى تـظـهـر عـلى
ـوت غـرقاً.. ـاء عـندمـا يـكـون هنـاك من يـوشك على ا سطح ا

وعندما تظهر تلك الفقاقيع نرى عالمات زيفهم...

2323232323

عاطف فتحى

áÑ£
°ü

ŸG

> تـــفـــســـيــر
بــــــــــريـــــــــشت
االقــتــصــادى
لـــــلــــــعـــــالم ال
يــخــدم سـوى
غــــــــــــــــــــــرض
إنـسـانى كـمـا
يــــقـــــول إريك
بــــنــــتـــــلى فى
كـــــــــــــتــــــــــــابـه
ـــــــــســــــــرح "ا
احلديث" فـهو
(أى بـريشت)
عـنـدمـا يدافع
عـن الــــعـــادى
البـسيط فـهو
ال يـــــقـــــصـــــد
الـــــدفــــاع عن
الــــفــــجــــاجـــة
والـســطـحـيـة
ولـكنه يـقـصد
الـــــدفــــاع عن
الــــطــــبــــيــــعـــة

البشرية.
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«الباحثون عن ..» القضية إنسانية
سرحى تقليدى.. جدا  ولكن الفضاء ا
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عفريت فوشيا
 فى احلفل اخلتامى
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> اخملـرج أحمـد خـليـفة يـقوم حـاليـا بـإعداد دراسـة بعـنوان "تـقـنيـات الكـتابـة واإلخراج فى
عهـد العالى ـاجستـير فى النـقد الفـنى من ا مسرح مـصطفى سـعد" للـحصـول على درجة ا
ـاذج من أعمـال الكاتب ـية الفـنون الـبحث يـعتـمد عـلى حتلـيل وتقـييم  لـلنـقد الـفنى بـأكاد

سرحى مصطفى سعد التى كتبها فى الفترة من  2005:1980. ا

< د. سيد اإلمام
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الــصــعـيــديــة الــتى قــالـت لى والــدمــعـة
كتومـة تترنح فى مـآقيهـا إنها أحست ا
بـالــغــيــرة ولم ال والــعـفــريت الــفــوشــيـا
يتلـمس لنـشاطه أسـبابـا فيـهيج الـنفوس

وال يقعدها.
وقـد اسـتــغل الـعـفــريت الـفـوشــيـا فـكـرة
ـهـرجــان مـنـذ الــبـدء لـيــثـيــر الـنـقع فى ا
رأة فيؤجج فضاء العالقة ب الرجل وا
اخلـصـومـة جـاداً مـرة ومـتـهـكـمـاً مرات
حـــتى كـــاد يــحـــول - إن لـم يــكـن حــول
بــالــفــعل - حــفـل االفــتــتــاح إلى كــارثــة
ــثــلـة أخالقــيـة وســلــوكــيــة حـ فــ 
بنـفـسهـا وراحت تـولول وتـنـدد بالـفـساد
اإلدارى بـالـصـوت الـصــارخ فى الـبـريـة
لتـشهـد الـقاصى والـدانى عـلى ما تـقول
ـــا وراء األكــــمـــة ومـــا تــــفـــعـل وإذا 
محض سؤال اسـتنكـارى عن زميلـتها
"جـهـاد" -وهــو اسم حـركى مــسـتـعـار
من فيـلم "واسالمـاه" الـشـهـيـر - التى
ـهرجان ـسئول عن ا دير ا غدر بهـا ا
واسـتبـعـدهـا عـامـدا رغم أنـهـا - فـيـما
ــهــرجـان تـتــصــور - صــاحــبـة فــكــرة ا
اكـيـنة احملـركـة لفـعالـيـات اإلعداد له وا
ا أضطره ألن يفرد صـفحة من نشرة
ـهـرجـان اليـومـيـة لـيـدلى بـشـهـادته عن ا
صـاحب بـراءة االخـتــراع لـلـفـكـرة فـإذا
." غفور له "قاسم أم هو رجل كمثل ا
ولــكن الــعــفــريـت الــشــقى ظل يــراودهــا
بــســـؤال آخــر يــســـتــنــكـــر واليــة "رجل"
ــرأة" اخملـرجـة إلعـداد حـفل افــتـتـاح "ا
هرجان وكأن هذا الرجل دنس شرف ا
أو اغــتــصب مــا ال حق له فــيه مـن دولـة

النساء.
ومن سـخـريـة األقـدار أن "سـمـيـر زاهر"
 اســتــدعـــاؤه من بــورســعـــيــد إنــقــاذا
للموقف وفى وقت ضـيق بعد أن حولت
"امـرأة" فـكـرة حـفل االفـتـتـاح إلى سـوق
تبـيع فـيه وتشـتـرى وتسـاوم على اآلالف
أجـورا لــلــمــنـاضـالت احلـفــيــظــات عـلى

هرجان من عيون الرجال!!. "عفة" ا
ال ولـغة الـسوق أفسـدا عفة وإذا كان ا
ـهـرجـان عـلى هـذا الــنـحـو فـقـد تـولى ا
العـفريت عـيـنه بالـذريعـة نـفسـها إدارة
ــهــرجـان عــلى نــحـو األوبـرا لــتــشـطــر ا
مباغت وتـكاد تطـوح به لوال أن أدركته
عــنـايــة "د. أشــرف زكى" رئــيـس الـبــيت
الـفـنى فـاسـتـضـاف أحـد الـعـروض فى
مسـرح "مـتـروبـول" فـإدارة األوبـرا بـعد
ـهــرجـان لأليـام أن اتـفـقت عــلى شـغل ا
اخلـالـيــة من بـرامــجـهـا اخلــاصـة يـزيغ
العـفريت بـصرهـا بأموال "الـروتارى"عن
االتفـاق السـارية فعـاليـاته وينـبهـها إلى
مصاحلها ويثير الـلغط ب أبناء «البطة
الــبــيــضــاء» و«الــبــطــة الــســوداء» الــتى
استـهـلـكـها شـعـور االضـطـهاد دون أن
تــدرى أن كـلــيــهــمــا ضــحــيــة الــعـفــريت

الفوشيا.

والـعـفـريـت ذاته يـعـبث فى اإلســكـنـدريـة
ويرهف احلساسية وينفخ نارا ب أبناء
سـرحـية ـعـهد الـعـالى لـلفـنـون ا وحدة ا
ــسـرح بـكــلـيــة اآلداب والـهـواة وقـسم ا
ــسـئـولـ عن األلـغـام ويـعـمى بـصـيـرة ا
ـثلث ـبثـوثة فى أرض ا بـثوثـة وغيـر ا ا
ويـزيـدهـا بـخـطـابـات الـتـحـدى والـتـهـديد
تـبـادل علـى نحـو يـشعل والتـسـخيـف ا

ما تبقى من فتيل الود احملتمل.
ا كان احلضـور السكندرى كـثيفا فى و
ـــرأة اخملـــرجــــة فى دورته مـــهـــرجــــان ا
الثانية ألسباب تتـعلق بالدورة التدريبية
الـتى نـظـمـتـهـا اإلدارة الـعـامـة لـلـمـسرح
ـنـصـرم ومـا أعقـبـهـا من خالل الـعـام ا
ـا أســفـرت عـنه من مـهـرجــان تـصـفــيـة 
عـروض يصـعـد مـنـهـا مـا يـصـعـد فـقد
عبثت العـفاريت الفوشـيا النكـداء بعقول
ن حــضــروا وقــلــوب أهـل الــصــعــيـــد 
احلــــفل اخلــــتـــــامى وشــــهــــدوا الــــزفــــة
الـسـكـنـدريـة وراحت الـتـسـاؤالت تـطـفو
ـاذا تـنـفـرد اإلسـكـنـدرية عـلى الـسـطح; 
دون غيـرهـا من األقـالـيم بـدورة تـدريـبـية
ــسـرحـى ومـا لـبــنــاتــهــا فى اإلخــراج ا
الــشــروط الـــذاتــيــة الـــتى تــمـــيــزهن عن
غـيـرهن من بـنــات مـصـر? ومـا الـشـروط
ـوضــوعــيــة الــتى يـنــفــرد بــهــا أقـصى ا

الشمال عن اجلنوب?. 
وال أنـسى فى هـذا الـسـيـاق تـلك الـفـتـاة

قـبل أن تـطـأ أقـدامـهم احلـفل وإذا بـهم
يتـجـمـعـون مثـنى وثالث ثم يـحـتـشدون
غـناة لإلسـكنـدرية هادرون بـالهـتافـات ا
التى جـاءت تـغزو الـقاهـرة وحتـصد من
علـى موائـدهـا اجلـوائـز فى ظـفـر مؤزر
وكـأنـهم يـعـلـمون الـغـائـب قبـل احلـاضر
يـمونـة رغم أن فـكرة بعـاقـبة غـزوتهـم ا
الـــتــجـــربـــة األولى مـــازالـت مــدونـــة فى
صفحات حياتـهم بالقلم الرصاص ولم
تــردد أســاتــذة بــيــنـــهم عن االنــضــمــام
للـحشـد بل وقيـادة التـصفـيق والهـتاف
وضــبط اإليـــقــاع. وقــد مـــال عــلى أحــد
اخلـــبـــثــــاء هـــامـــســـا فـى تـــســـاؤل هل
اإلسـكــنــدريــة صـارت إمــارة مــسـتــقــلـة
ـصــريـة? وبـلغ بـثـقــافـتـهـا عـن الـدولـة ا
االسـتــيــاء بــآخــر أن راح يــتـحــدث عن
وحـدة الــنـســيج الــوطـنى الــذى تـنــهـشه
ـذهبـية بـعد أظفـار الطـائفـية الـدينـية وا
أن انفصل عن القـومية ولم يعـد له منها
غير ظالل ذكرى باهتة متسائال ما إذا
كانت تـنقـصه أظـفار اإلقـليـمـية الـضيـقة

وحناجرها الهادرة??.
غيـر أن الـعفـريت الـفوشـيـا كان قـد سد
اآلذان وخـتم عـلــيـهـا بـالــشـمع األحـمـر
وأصم العقول وطير الـنفوس بعيدا عن
أى شروط ذاتية أو موضوعـية فتمزقت
هذه وتلك سيان ببراءة الفرحة وعفوية
االستجابة أو بقصد واع يثير الريبة.

فـارقة لـلواقع ـرايا األفـراد ا ميـكانـيكـاً 
وللذات مـعا فـإذا هى مجلـوة للـعفاريت
ــمـكـنـة ــمـكـنــة وغـيـر ا من كل األلـوان ا
عـلـى الـســواء تــسـتــبــيح كل شىء وأى
شىء وإذا باحلـوار حـنـاجـر زاعـقة من

أفواه صم وعمى يعمهون!!.
وال شك أن العـفريت الـفوشـيا هـو الذى
أطل من مــرآة مــخــرجــة شــابـة مــازالت
تـتـخـبط فى مـقــاعـد الـدرس مـنـذ سـنـ
على نحو يثـير شفقة من يـعرفونها ولم
تـكـتب فى أوراق مـسـتـقـبـلـهـا غيـر عـمل
واحـد وبـالـرغم من ذلك فـقـد أوعـز لـهـا
ـلعـون أنهـا ينـبغى أن تـكون العـفريت ا
وحيدة زمانهـا وعبقريـة عصرها وتأبى
إال أن تـكــون األولـى فى اجلــوائـز. وإذا
بالـعـفـريت نـفسه يـقـود خـطى الـطاووس
أل ويــنـطق بــلـســانـهـا ـتــعـثـرة عــلى ا ا
ــتـــلـــعـــثم رافــضـــا فى جـــرأة جـــائــزة ا

اإلخراج الثانية.
ا يـزيـد الـدهشـة واالسـتـيـاء من هذه و
اجلرأة الالفـتة أن جلـنـة التـحكـيم التى
حضرت الواقـعة ضمت أسـتاذا ألجيال
قبـلـهـا وأقل من فـيـهـا شـأنا - مـع بالغ
االحتـرام لـلـجـمـيع - يـتـفـصد فـى عرقه
ـن يــفــوقـــونــهــا - الــيــومـى عــشــرات 

بالطبع - علما وأدبا ومكانة.
ولكن الـعفـريت الفـوشيـا نفسـه كان قد
فعل فعـلته فى مرايـا فنانى اإلسـكندرية

كان احلـفل اخلتـامى للـدورة الثانـية من
ـرأة اخملـرجـة الـذى نـظـمت مـهـرجـان ا
كشوف سـرح ا فعالـياته مؤخـرا على ا
بـدار األوبـرا اإلدارة الـعـامــة لـلـمـسـرح
فى الهيئة العامة لقصور الثقافة مجاال
مواتـيـا لـظـهور عـفـاريت عـديـدة من نوع
«الـفـوشــيـا» زاهـيــة األلـوان وقـد راحت
فى مواقف مختـلفة ومتبـاينة ترقص فى
الــعـــيـــون وتـــتــمـــايل فـى دلٍ تــارة وفى
مجـون تـارة أخـرى مـسـتبـيـحـة الـقـلوب
ـثل مــا اســتـبــاحت احلــنـاجــر مـتــئـدة
األصــوات وصــاخــبــة الــهــتــافــات. وقـد
تــــرافـق مع ظـــــهــــور هـــــذا الــــنـــــوع من
الـعـفـاريت بـتـأثــيـراتـهـا الـتى جتـمع بـ
ـــصــحــوب الــهــزل والـــرفق بــالـــبــشــر ا
ـا- فى بـاالسـتـنـكـار نـدرة طـارئـة - ر
الـــشـــمــوع وارتـــفـــاع اســـتـــثـــنـــائى فى
أسعارها بعد تزايد مفاجئ فى اإلقبال
عــلـيــهــا وتــبــيــنت عــمــلـيــات مــتــعــجــلـة
ومنـتـشـرة فى الـزوايا واألركـان تـصـهر

الشمع وتدسه كيفما اتفق فى اآلذان.
ـــواقف ولـــكن قــــبل أن ألج إلـى هـــذه ا
أرى لزاماً عـلىّ - من باب احليـطة على
األقل وخشـية من االتـهام بـالسطـو على
اخـــــتـــــراعــــــات اآلخـــــريـن- أن أنـــــسب
مــصــطــلح "الــعــفــاريت الــفــوشــيــا" إلى
اخملرج الكبير "سمير العصفورى" فما
سـمــعــته إال مــنه وعــلــيه هــو ال أنـا أن
يكـشف عن بـراءة اختـراعه لـلمـصـطلح
حــتى ال يـــفــاجــأ ذات يـــوم - وهــو حى
ن يــرقص فى عـيــنه عـفــريـته يـرزق - 
الفـوشيا فـيدعـوه للـمزاحـمة عـلى ملـكية
ـصــطـلـح ولم ال وقـد ظــهــر من يـدعى ا
امــتالك بــراءة اخــتــراع "قُــلل" و"أزيــار"
اجلــــدود الـــــبــــعـــــيــــديـن!!. والــــواقع أن
"الـعـصــفـورى" - كـمــا فـهــمت - قـصـد
ــلـونـة بـ«عـفــاريت الـفــوشـيـا» الــصـور ا
التى تتكـشف فى مرايا بعض الـفنان

وتـوعــز لــهم بـالــتــصـورات الــزائــفـة عن
أنفـسـهم ومـلكـاتـهم وقـدراتهم ومـسـاحة
وجودهم فى قـلوب اجلـماهـير وتتـسبب
بالـتـبعـيـة فى كـثيـر من األدواء الـنفـسـية
لـتبـسة بـالـتصـرفات قـوال وفعال إنـها ا
ـتــشـرنــقـة - فى ــتـضــخـمــة وا "األنـا" ا
الــوقت نــفــسـه - بــغــيــر داع أو مــبــرر

غالبا فى إفرازها العنكبوتى.
غـيـر أن «عـفـاريت الـفـوشـيـا» ال تـتراءى
ـــمـــثـــلـــ فى مـــرايــــا الـــفـــنـــانـــ مـن ا
واخملـرجـ وحـدهم فـفى األزمـنـة الـتى
الفردية Individuality ال تكاد تسودها 
رايا غير هذه األنواع من تتراءى فى ا
لـونـة حتى ولـو كـانت مرآة العـفـاريت ا
فـسل رضــيع يـســتـحــلب حـلــمـات زمـنه
اآلسـنـة أو كــانت مـرآة مــسـئـول كــبـيـر
يـشق صـفـحـات اجلـرائــد بـتـصـريـحـاته
ائلة فى العنتـرية التى تعـدل األحوال ا
ـرايـا اجلمـعـية غمـضـة عـ وال تكـاد ا
فى الـزمن نـفـسه إال أن تـكـون جتـمـيـعـاً
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وسيقى > إن ا
ــــــســـــرح فـى ا
ــــلـــــحــــمى - ا
كــــمـــــا يــــقــــول
ا بريشت - إ
تـصـور سـلـوك
اإلنـسـان جتـاه
اآلخـــــــريـن من
خالل إظــــهـــار
تـــــــــأثــــــــــر ذلك
بـــــــــــالـــــــــــواقـع
االجــــتــــمــــاعى
وإمكانية تغيير
هــذا الــســلـوك
بتغـيير الواقع
بــــاعـــتـــبـــار أن
اإلنــــــــــســــــــــان
مرتـبط بالواقع
االقــــتـــصـــادى

والسياسى.

يـلبـسه ويـجعـله تابـعا أسـيرًا لـلذى يُـتوج
به ويـطـيع األسـد تــعـلـوب طـاعـة عـمـيـاء
وكان الطلب "األمر" األول هو الطعام من
الـلـحم والــذى كـان طـبــعـا األرنب أرنـوب
صـيبة الـذى يرفض ويـفر هـاربا وتـقع ا
كالصاعقة علـى اجلميع : الفيل فال فيلو
 والــقــرد "مــيــمــون" واحلــمــار الـوحــشى
والــقــطـــة "قــطــقــوطـــة" ويــدور الــصــراع
ويـفـشل اجلــمـيع فى االتــفـاق عـلى رأى;
خاصـة بعد ما أقـنع "تعلـوب" األسد بأنه
ــوت لــو خـــلع الــتــاج مـن رأسه ســوف 
عــلى الـــفــور .. فــاحـــتــار اجلـــمــيع : هل
ـلك لكى يـنـقذوا حـياة يـضـحون بـحيـاة ا
كـل من "أرنــــوب" و"مــــيـــــمــــون" الــــلــــذين
ـلك خـارج أرض الـنـور لـعـدم طـردهـمـا ا
طاعتـهما األوامر وكذلـك "فالفيلو" وهو
مـا دفع اجلمـيع إلى الـتصـويت واالتـفاق
فى الـــنــهـــايــة عـــلى الـــدفــاع عـن الــوطن
ـــلك أن يــضـــحى إلنــقــاذ والـــطــلب إلى ا
شـــعـــبه ووطـــنه وذلـك بـــعـــد أن احـــتــال
اجلـــمـــيع عـــلى الـــثـــعـــلـــبــ و حـــبس
أحدهما وطرد اآلخر وتقدم اجلميع إلى
األسـد بـطـلـبـهم و خـلع الـتاج من رأس
األســـد الـــذى وافـق عـــلى الـــتـــضـــحـــيـــة
بحياته ولكـنه - ومع اجلميع - يكتشف
اخلـدعـة حـيث يـكــافـئه الـقـدر بـاحلـيـاة ال

وت. ا
والـقصـة تـرسى قيـمة الـتـضحـية والـفداء
من أجل الــوطـن وقــيــمــة االشــتــراك فى
ــســـاواة وحـــريــة الـــعــمـل والــتـــعـــاون وا
التعبير  عن الرأى وضرورة العدالة فى
احلـــكم .. إلـخ .. وقـــد اخـــتـــار د. دواره

ـسـرحـيــة الـغـنـائـيــة فـتـخـلـلت أســلـوب ا
الـعمل تـسع أغنـيات حلـنهـا خالـد جودة
وسـيـقى ملـتحـمة مع وكـانت األشعـار وا

نسيج العرض.
ولـيـست زائـدة أو مقـحـمـة وصـمم اإلطار
ادى للعـرض  فادى فوكيه فعـبر  بالدقة ا
والـبسـاطة نـفسـها عن روح وعـالم النص
فــكـانـت تــارة خــضــراء مــبــهــجــة وأخـرى
بـنــفـســجـيـة غــامـضــة وكـئــيـبــة عن طـريق

دوران الشاسيه. 
نصة ـتحركون على ا مثلون ا وقد لبس ا
مالبس زاهـية األلـوان معـبـرة عن تصـميم
الفنانة نعيمة عجمى وأكدتها أقنعة متقنة
التـنفيذ والـتصمـيم قام بهـا كوكبة مـتميزة
من طلـبـة الـفنـون اجلـمـيلـة فـأضـفت على
الـعــرض بـهـاء ومـصــداقـيـة تـفــاعل مـعـهـا
ادى جـمـهـور الـعـرض ولم يـعب اإلطـار ا
إال عدم مـنـاسـبـة الـكـشك اجلـانـبى لـلـملك
فـى احلـــــجم حـــــيـث ظـــــهـــــرت مـــــنه آذان
ــا أدى إلى تــأثـــيــر مــضــاد الــثــعــالـب 

قصد الفنان!!
وصـمم االســتـعـراض مــحـمـد الــفـيـومى
عبرة وكانت احلركة الراقصة واحلركة ا
عن االنـفعـال الـتى قادهـا اخملـرج سلـسة
تـكاد تـكون عـفويـة وتلـقائـية لـكن حسـنة
تقن العرض الواضحة كانت من األداء ا
والـرائع لـكـوكـبـة الـفـنـانـ الـكـبـار الـذين
قــامــوا بـــاألداء الــصــوتى وهم : ســهــيــر
ـرشـدى فى دور "ظريـفـة" أحمـد مـاهر ا
"األسـد" سـميـر حـسـنى "تعـلـوب" عادل
خـلف "تـعـالـيـبـو" "الـقـرد" حـسن الـديب
"القـطـة قطـقـوطة" انـتـصار ومـنـير مـكرم

"احلـــمــار" وعــصـــام عــبـــد الــله "أرنــوب"
وعـــادل أنــور  "فالفــيـــلــو" .. واســتــطــاع
اخملـرج قـيادتـه لتـلك الـكـوكبـة أن يـضفى
عـــلى عــــرضه ســـمـــة الـــدقـــة واإلحـــكـــام
ـصـداقــيـة وتـضـافــرت مع أصـواتـهم وا
ـية من احلـركـة اجليـدة جملـمـوعة األكـاد
ـمـثـلـ مـرتدى األقـنـعـة الـرائـعـة لـطـلـبة ا
سرح الفنون اجلميلة وشعبة العرائس 
العرائس لتقد عرض بسيط وعميق فى

الوقت ذاته..
وعـلـمت أن هـذا الـعـرض بـاكـورة أعـمـال
ـــســـرحــيـــة الــذى فـــرقــة عـــمــرو دواره ا
اســتـفـاد مـن عـمـلـه الـطـويـل فى الـثــقـافـة
اجلماهيرية فى إنتاج عرض جميل وغير
مـكـلف فى زمن الـتــهـاب األسـعـار? إنـهـا
سرحية نأمل أن إضافة حسـنة للحيـاة ا
تتلوها إضافات خاصة وأن عمرو دواره
يقـدم عرضـاً للـمدارس دون أن يـتقاضى

أجراً سوى مصروفات االنتقال.
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سحور" باكورة جيدة "التاج ا
سرحية  إلنتاج فرقة دواره ا

فرقة جديـدة للمسـرح تقدم فى صمت على
مسرح فيصل ندا بـاكورة أعمالها لألطفال
ـسحور" والـفرقة كـونها اخملرج د. "التاج ا
عـمـرو دوراه مع أخرين وتـعـاون معه نـخـبة
من الـفنـانـ الـراسـخ وكـوكـبـة من طـلـبة
ـسـرح ـسـرحـيـة وهـواة ا مـعـهـد الـفـنـون ا
سرح والفرقة كما علمت لن تختص فقط 

الطفل ولكنها ستقدم كل األلوان.
ـعــرفــة والــتـعــلم إلى وقــد دفــعـنـى حب ا
الـــذهــــاب صــــبـــاحــــاً وهـــو مــــا يــــعـــنى
االسـتــيـقــاظ مـبـكــرا وهى عـادة حــمـيـدة
تركتها بـعد اإلحالة للمـعاش من الوظيفة
احلــكــومـيــة والــعـرض تــألــيف عــلى أبـو
سالم وأشعار فؤاد حجاج; فماذا يقول?
ــوضــوع بـســيط وعــمــيق. هــنـاك أرض ا
تـــدعـى أرض الـــنـــور وغـــابــــة هى غـــابـــة
الـفــراولـة قــرر أهـلــهـا - من احلــيـوانـات
طبـعا - أن يسـود بيـنهم السالم واألمن
وكـيـف يـحـدث هــذا ومـنـهـم أكـلـة لــلـحـوم
وأكـلـة لـلـعــشب واألولـون يـأكـلـون ذوات
اآلخرين .. فكان احلل العبقرى أن يأكل
اجلميع الـنبات. وقـد كان .. وساد األمن
وعم الـــرخــــاء إلى أن حـــدث طـــار فى
جـزيرة الـثعـالب جـعلـها تـفر بـعمـرها من
اجلـزيـرة وتـتـشــرد وجـاء كـطـلـيـعـة لـهم
ثـعــلب كــبــيـر هــو "تــعـلــوب" ومــعه ثــعـلب
صـغــيــر هـو "تــعــالـيــبــو" الـذى اســتــعـان
اليـنة لتقدمه الـزرافة "ظريفة" باللطف وا
لـألســد مــلك أرض الـــنــور وتــقـــنــعه بــأن
يستضيفهـما .. ولكن تعلوب يقنع األسد
أن تـاجاً من الـزهـور ال ينـاسـبه ويلـبسه
تـاجــا مـسـحـوراً يــسـيـطــر عـلى عـقل من
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< محمد زهدى
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> عـــــــــــــــــــالـج
بــريـشت فـكـرة

ازدواج
الـــشــخـــصــيــة
بـــدافع تــأثـــيــر
الــــــــــــــــــــــــواقــع
االقــــتـــصـــادى
فى مـســرحــيـة
اإلنــــــــــســــــــــان
الطـيب بطـريقة
مـــأســـاويـــة إال
أنه عاجلها فى
بونتيلال بشكل
كـومـيـدى كـما
أن بـــونـــتــيـــلال
هـى أكـــــــــثـــــــــر
مــــســـرحـــيـــات
بــريــشت الــتى
يـتـحــدث فـيـهـا
عن الــطــبــيــعــة
بــــاســــتــــثــــنـــاء
مسرحية بال.

واإلضـاءة. أمـا اإلخـراج فـكـان لـعـلى الـغـنـدور...
ــدوح يـــلـــيه عـــرض (بـــدلـــة دهب) مـن إخـــراج 
ـعــهـد الــعـالى طـنــطـاوى وكــان قـد تــخــرج فى ا
ض عليه أكثر من عام سرحية ولم  لـلفنون ا
مـتـدفـقـًا بـاحلـمـاس والوعـى ولـكنـه جنـح بالـنص
ـمـثلـ (يـحـيى توفـيق مـحـمد الـدقن مـحـمود وا
الـسـبــكى الـسـيـد احلـمالوى عــائـشـة إبـراهـيم
ـدرسـة ) إلى ا الـسـيـد الـبــاجـورى مـحـسن غـا
ـــدبـــولـــيـــة بـــخالف مـــا يـــصــيـب الـــكــثـــيـــر من ا
ـضـمـون ولم الـشـخــصـيـات بـالــرمـز لـهـذا تــاه ا
يــصل بــالـقــدر الــكــافى ولــذلك خــرجت الــفــرقـة
سابقة وجه بحرى بـالعرض من التصفية األولى 
ـهـرجـان الـرابع.. ـقـامـة بـكـفــر الـشـيخ ضـمن ا ا
خـرجت رغم جنـاح العـرض جمـاهيـريا ورغم أن
ا يجب وذجـاً  الـكثـير من الـنقاد يـعتـبر الـفرقـة 
أن تـكون عـلـيه فرق األقـاليم ومـع هذا نـقرأ لـفؤاد
ـجـلـة اإلذاعـة والـتـلـيـفـزيون دواره ضـمن مـقـاله 
بــتــاريخ ) 1971/1/16 «غــيــر أن احلــرص عــلى
سـرحية فى األقالـيم ينبغى أال جنـاح العروض ا
يـدفـعنـا إلى أن نـنقل إلـيـها عـدوى أسـوأ أمراض
تـمـثلـة فى (مط) الـنص باألداء مـسـرح القـاهـرة ا
سفة.. دبولية) ا تخاذل واحلركـات (ا الـفكاهى ا
ـا جتـسـد بـصـفـة خـاصـة فى مـسـرحـيـة (بـدلة
ــنــعم ومــحــمــود الـســبــكى دهب) لــعــلى عــبــد ا

دوح طنطاوى...». وإخراج 
بـعـد تـقـد هذا الـعـدد من األعـمـال قـام قـصر
الـثقافـة بتـكوين فـرقة ثـانية سـميت (فـرقة بـنها
ـسـرحــيـة) ووجـود هـذه الــفـرقـة كـان نــتـيـجـة ا
الـتشاحن على تبـعية فرقة القـليوبية لـلمحافظة
أو الـثـقـافـة اجلــمـاهـيـريـة و تـكـلـيف اخملـرج
(عـبد الغـفار عودة) بإخـراج أول مسرحـية لها
بـعنوان (آه يا بـلد) تأليف وحـيد حامد وفازت
هــذه الــفــرقـة الــنــاشــئــة بــاجلــائــزة األولى فى
ـوذجاً طـيـباً ومالئـما ـهرجـان حـيث قدمت  ا
ـســرحى بـاألقـالـيم.. كـمـا أكـد وحـيـد لـلـعـمل ا

حـامد فى أول عمل مسرحى له مكانته كمؤلف
يــعــرف مــا يـــريــد قــوله من خـالل قــدرته عــلى
إدارة احلــوار حـيث أخـذ عـن الـنص الـروسى
ـفـتش الـعـام) جلوجـول الـفـكـرة فـقط وأعاد (ا
ـصـريـة والـفالح ـا يـنـاسب الـقـريـة ا خـلـقـهـا 
ـصـرى لـيـعـرض مــشـاكـله الـيـومـيـة وسـاعـد ا
«عبد الغفار عودة» على توصيله للجمهور  بال
تـعـقـيـد وال تــكـلـيف ويـقـول فـؤاد دواره ضـمن
مـقــاله الـذى أشـرنــا إلـيه ســابـقـا: «.... أخـرج
عـبد الغفار عودة "آه يـا بلد" لفرقة بـنها فتفوق
ــرة عـلى رشــدى سالم الـذى أخــرجـهـا هـذه ا
لـشبـ الـكوم تـفـوقا غـيـر كبـيـر...» ثم يواصل
مـــقــــاله... «آه يـــا بــــلـــد كـل شىء تــــمـــام مع
ـسـرحـيـات األخـرى.. تـدور كـلـهـا فى الـقـرية ا
وتـصور سـوء أحوال الفالح وتـطالب بـإنصافه
ــيـه... إنــهــا مــســرحــيـــات الــبــحث عن من ظــا
الـعدالـة فى األقالـيم كمـا أسمـيتـها فى عـنوان
ـقال.. وتـشتـرك معـها فى هـذا الهـدف "ولدنا ا
من جـديد" عـلى مسـتوى القـضيـة الفـلسـطيـنية
و(الـــــلـــــيــــــلـــــة نـــــضـــــحـك وبـــــدلـــــة ذهـب) كل

بطريقتها....».
ويـعـود سمـيـر العـصـفورى (األب الـروحى) لـهذه
الـفرقة الـتى صارت خالل فترة قـصيرة تـستطيع
ـا فـيـهـا أن تـقف نـدًا لــفـرق الـقـاهـرة احملـتــرفـة 
مـســرحـنــا الـقــومى... ونـشــاهـد لــهـا مــسـرحــيـة
(صـندوق الدنيا) من إعـداده وإخراجه كما يقدم
(يـسرى اجلـندى) مـؤلفـاً مسـرحيـاً فى (قمر 14)
ؤلـف الذين قدمـتهم الفرقـة للساحة لـيزيد عدد ا
ـسرحية وأغلبهم ألول مرة واستمروا فى إثراء ا
ــــســـرحــــيـــة ســــواء فى األقــــالـــيم أو احلــــركـــة ا
ـصرى بـشـكل عام سـرح ا الـعـاصمـة وكـذلك ا
واسـتمـر العـمل بـالفـرقة بـداية من  1971 بـشكل
مـخـتــلف بـعض الـشىء; حـيـث كـانت تـقـدم عـمًال
واحـدًا فى العام ولم تـقدم مواسم مسـرحية وقد
انـفرد بتـقد وإخراج هذه األعـمال ألكثر من 20

عـامًا مخـرج واحد من أبنـاء القلـيوبيـة تتلـمذ على
يـد اخملرج سمير العصفورى وعمل معه مساعدًا
ــســرح ضـمـن أول ورشـة وانــصــهــر فى أتــون ا
أقــــيـــمت بـــاألقــــالـــيم... هـــذا اخملــــرج (الـــســـيـــد
الـباجـورى) اهـتم بـتثـقـيف نـفسه مـسـرحـيا عـلـما
بــأنه مــهــنــدس زراعى ويــقــول عــنه أحــمــد عــبــد
ــجـلــة الــسـيــنــمـا احلـمــيــد فى مـقــال مــنـشــور 
ــسـرح (يـولـيـو 78 )  أن مـســرحـيـة (شــفـيـقـة وا
ومـتـولى) تـعـتـبــر أنـضج الـنـمـاذج وأفـضـلـهـا فى
مـجـال اإلخراج.. وذلك ألن فـيهـا رؤيـة فنـان أعاد
ـتواضع برؤيـة جديدة سرحى ا صـياغة الـنص ا
عـمــيـقـة وأثــرته.. واخملـرج الــسـيـد الــبـاجـورى له
سرح الشامل جتـارب ناجحة سابقـة فى مجال ا
أبــرزهـــا (ســهـــرة فى بـــار األحالم) الـــتى فــازت
ـركـز األول...!.. أيــضـا فى مــهـرجـان  1975 بــا
وفى تـقديرى الشخصى أن هـذا العرض (شفيقة
صرى عن سرح ا ومـتولى) هو أفضل عـروض ا

ستوي القومى واإلقليمى.. عام  1977 على ا
ومع هــذا فـإن اسـتــمـراره فى اإلخــراج  لـلــفـرقـة
نـفـسـهــا ألكـثـر من عـشـرين عــامـًا كـان ذا تـأثـيـر
سـلبى على عناصرها حـيث لم تشاهد أو تتعامل
بـأسلوب فنى مـختلف بعض الشىء إال من خالل
عـرض مـسـرحـيـة من تـألـيف سـمـيـر عـبـد البـاقى
وإخـراج مــاهـر عـبـد احلــمـيـد عـام 1985 وكـذلك
عـام  1989 عـندمـا قدم رءوف األسـيوطى لـلفـرقة
مــسـرحــيــة (الــثــأر ورحــلــة الـعــذاب) ألبى الــعال

السالمونى.
وفـى عـام  1992 كــانت ســعــادتى ال حــدود لــهـا
عـنـدما كـلـفت بـالـعمل مع فـرقـة الـقـليـوبـيـة والذى
حتـــول اســمـــهــا إلى الـــفــرقــة الـــقــومــيـــة حــسب
الـتنـظيـمـات واللـوائح والتـسمـيـات التى وضـعتـها
ــســـرح.. واخـــتــرت نـص (رحــلـــة خــارج إدارة ا
الـسـور) من تـألـيف دكـتـور رشـاد رشـدى وكنت
أتــمــنـى أن أحــقق فـــكــرة االحــتـــفــال بـــالــذكــرى
صاحبة برنامج العاشرة لوفاته بتقد العرض 
لـعـمل ندوات ودراسـات فى احـتـفال يـلـيق بـكاتب
مـسرحى كبيـر.. ولألسف كانت البيـروقراطية قد
كـشرت عن أنيابها ونشـبت أظافرها فى كثير من
نـهــايـة الــثــمـانــيــنـيــات فى هــبـوط اخلط الــبــيـانى
وصعوده  وفرض اآلراء حتى لو كانت خاطئة...
سرح بالعروض السينمائية التجارية و شـغل ا
ولم يــتم افــتـتــاح الــعـرض إال فى 1992/3/4 ولم
يـستمر أكثر من تسع لـيال.. حتى (البامفليت) لم
يــســـلم مـــنــهم مـع أنى بـــذلت جــهـــدًا ووقـــتــا فى
تـصـمـيـمه ولـكن تـنـفـيـذه كـان أبـعـد مـا يـكـون عن
الـتــصـمـيـم. ولـذا فـإنى أعــتـبـر أن هــذا الـنص لم
يـقــدم من الـســتـيــنـيـات حــتى اآلن بـعــد أن قـدمه
ـسـرح الـقـومى سـنة  1964 من إخـراج (سـعـد ا
أردش) وفى عام  1998 عـرض على الـعمل مرة
أخـرى بالقلـيوبيـة التى كنت أرفض العـودة إليها
مـع أن اإلدارة تــــــغـــــــيـــــــرت إال أن الــــــنـــــــظــــــام
والــبــيــروقــراطــيــة كــمــا هــمــا و تــقــد عــرض
(الـدرويش والغازية) تأليف الدكتور محمد عنانى
الــذى كــان يـــتــابع مـــعى الــبــروفـــات بــ احلــ
واحلـ وظـهر الـعـرض بصـورة مـشـرفة وقـمـنا

بجولة فى القاهرة وبعض احملافظات.
وهـكـذا فقـد تـعاقـب على الـعـمل بـالفـرقـة عدد من
اخملـرجـ فى الـفـترة من  1990 إلى وقـتـنـا هـذا
ــثــال (ســمـيــر فــهـمى من بــيـنــهم عــلى ســبـيل ا
حـســنى بـشـارة  حــسن الـوزيـر مــاهـر سـلـيم 

هناء عبد الفتاح....!!).
ـؤلف كان مع وهـكذا جند أن بـداية عدد كـبير من ا
فـرقة القليوبية أذكر منهم (عبد الرحمن شوقى على
ـنـعم ومحـمـود السـبـكى وحيـد حـامد) كـما عـبد ا

قدمت يسرى اجلندى فى واحد من أعماله.

ستوى القليوبية فرقة «إقليمية» باالسم «قومية» فى ا
فـى أول أبـريل  1967 بــدأت فــرقــة الــقــلــيــوبــيــة
ـسـرحـية عـمـلـهـا بـتقـد مـسـرحـيـة (األراجوز) ا
الـتى كتبـها عبـد الرحمن شـوقى وأخرجهـا كمال
عـيد وكان الـعمل األول للـفرقة الـوليدة هـو أيضًا
ـــســرحى (عــبـــد الــرحــمن أول عــمل لــلـــمــؤلف ا
شـوقى) الذى استقـبله النقـاد بشىء من االهتمام
بالغ وعاملوه على نحو ما يعامل كتاب الصف ا
ـسرحيـة لسنوات األول الـذين تمرسـوا بالكـتابة ا
طـويـلـة... وقـد أكـد ذلك مـحـمـد بـركـات فى مـقـاله
سـرح عدد 40 سـنة  1976 ) كـما أكد ـجلـة ا )
عـلى أن اإلخراج كـان مـوازيًا تـمامـًا لـلنص كـما
بـذل اخملرج كمال عيد جهدا مضاعفا... أوًال فى
تـــكـــوين وإعـــداد الـــفـــرقـــة وثـــانـــيــا فـى إخــراج
ـسـرحيـة... ولم تـكن مهـمـته فى أيهـمـا بأقل من ا

األخرى.
فـفـى عام  1966 وبـاهـتـمام من أحـمـد حـمروش
سرح... والـدكتور علـى الراعى رئيس مؤسـسة ا
ــؤســســة كــمـال عــيــد لإلشــراف عــلى أرســلت ا
ـحـافـظـة الـقـلـيـوبـيـة إنـشـاء أول فـرقـة رسـمـيــة 
ويـكون مقرها (مدينة بـنها) وكان من الطبيعى أن
يـقابل الرجل األول باحملـافظة (كمـال أبو الفتوح)
احملــافـظ الــذى رحب بـــالــفـــكــرة و اإلعالن عن
تـكوين الفـرقة و اختيـار أعضاء الـفرقة من قبل
جلـنة تضم ب أعضائهـا (كمال يس كمال عيد)
مـكونة من  30 عـضوا وصـدر قرار احملافظ فى
 1966/11/30 بـإنــشـاء الــفـرقـة وتــشـكــيل جلـنـة
ــســرحـيــة بـدائــرة احملـافــظـة مـركــزيـة لــلـفــنـون ا
واعـتـمـاد إعـانـة تـأسـيـسـيـة قـدرهـا  1000 جـنـيه
مـصـرى لـتــمـارس نـشـاطـهــا وجـرت الـتـدريـبـات
(عـلـى خـشــبــة قــاعــة االجــتـمــاعــات بــاحملــافــظـة
النـشــغـال مـســرح الـثــقـافــة بـالـعــروض الـيــومـيـة

للسينما).
ثم نـأتى إلى عرض شكَّل أهمية كبيرة بالنسبة
لـلفرقـة.. حيث قوبل باحـتفال جـماهيـرى كبير
هـتـمـ بحـركـة مـسرح واحـتـفاء من الـنـقـاد وا
األقـالـيم; حـيث تكـمن قـيـمـته فى أنه عـمل شبه
ـؤلـفـان مـكـتــمل عـلى مــسـتـوى احملــلـيـات.. فــا
الـلـذان كتـبـا مـسرحـيـة (الـسـلعـوة) هـمـا (على
ـنــعم ومـحــمـود الــسـبــكى) ومــسـاعـد عـبــد ا
اخملـرج مع مــهـنــدس الـديـكــور (سـالم عــطـيـة)
وجـميع الـفنـانـ والفـنيـ واإلداري من أبـناء
مـحافظة القلـيوبية ماعـدا اخملرج وحده (سمير
الـعصفورى) الذى استطـاع بعرض "السلعوة"
أن يـقدم لنا اثـن من مؤلفى مـسرح األقاليم..
فـ"الـسلعوة" كـما كتبـاها تقدم صـورة للصراع
صـريـة تـعانى الـطـبقـى الذى مـازالت الـقـريـة ا
مـنه حـتى اآلن.. ونتـابع مع جـمـهور الـقـليـوبـية
ونــقــاد ومــثــقــفى مــصــر وبــحــضــور د. ثـروت
عـكــاشـة نـائـب رئـيس الــوزراء ووزيـر الـثــقـافـة
واإلعالم آنــذاك الـذى كــان يـحــضـر افــتـتـاح
ــسـرح فى مــواقـعــهـا... نـتــابع ثـالث عـروض ا
أعـمـال الــفـرقـة (مـســرحـيـة الــقـفل) لـلــمـؤلـفـ
نـفــسـيــهـمــا واخملـرج نـفــسه والــفـرقـة بــكـامل
ـا ـوذجـاً مـشـرفـاً  طـاقـمـهـا.. وكـان الـعـرض 
ـــســرحى فى يــجب أن يـــكــون عــلــيـه الــعــمل ا
األقـالـيم  والـنـص يـقـدم صـورة كـاريـكـاتـوريـة
ـعــنــة فى الــســخــريـة لــيــوم من أيــام الــعـمل
ـصــالح الـنــاس... إنـهـا ـتــصل  احلـكــومى ا
مـــــشــــــكــــــلـــــة الــــــروتـــــ واجلــــــهـــــاز اإلدارى
والـبيـروقـراطيـة.. وهـنا تـدين الـنظـام نـفسه وال
.. وظـف تـدين نظـام العـمل ال العـامل تـدين ا
كن أن من خالل كـلـمة واضـحـة وصريـحـة.. 
تـصل ببساطة للناس... وقد فازت الفرقة بهذا
الـعرض بـاجلائزة األولى فى مـهرجـان األقاليم
لـلعام نفسه .. أما الـبطل احلقيقى الذى وصل
بـهــا إلى اجلـائــزة األولى فـهـو مــؤلف الـعـرض

سرحى اخملرج سمير العصفورى. ا
ثم يـخرج عـليـنـا عرض جـديد من عـروض الفـرقة
ـــســرحى فى ورشـــتــهــا الــتى تـــصــنع الـــعــمل ا
ـسـرحـيـة مـن أول خـطـواته حـتى حلـظـة ظـهـوره ا
ـسـرح بـعـد جتـمـيع كل عـنـاصـر اإلنـتاج.. عـلى ا
ا يجب لـتشكل فرقة متجانسـة تقدم لنا النموذج 
أن تـكون عليه الفرق فى احملافظات هذا العرض
هــو ثـــالث أعـــمــال الـــورشـــة (الــلـى خــد حـــاجــة
يـرجَّعـهـا) للـمؤلـفـ والفـرقة أنـفـسهم... ومـصمم
الـديـكـور  نـفـسـه سـالم عـطـيـة الـذى قـدم ديـكـورًا
جـميالً موحـياً يـؤكد وعيه الـكامل بـأهميـة توظيف
البس الـديــكـور وجتـانــسه جتـانـســا كـامال مع ا
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ـها خالل عـيد األضـحى القـادم يقـوم اخملرج كمـال عطـية حـاليـاً بإجراء > إلعـادة تقد
بروفات مسرحية "الشفرة" التى قدمت منذ عام على مسرح فيصل ندا من بطولة عبد
الـعزيز مخيون الذى اعتذر و إسناد دوره للفـنان وجدى العربى الشفرة تأليف أحمد
أبـو هيـبة ديـكـور أحمـد عبـد الـعزيـز تمـثـيل عالء قوقـة خـالد عـبد الـسالم أحـمد عـبد

الهادى هانى كمال باسم قناوى أحمد سراج.

التشخـيصى بالصوت واحلركة اجلسـمية لم يكن مقنعاً
أيـضاً إذ لـم أشـعر بـأنـه انتـقل مـن دور (كـنت) الـفارس
ا القـوى الـنبـيل إلى دور الفـارس الصـعـلوك الـنبـيل; ر
ألن الشخصـيت ترتبطان بصـفة القوة أو الفتوة والنبل
ـتـدهـورة وذهـوله خـارج وقـد ال يـفـرق (لـيـر) فـى حـالـته ا
نـطـاق قـوانـ الـطـبـيــعـة بـ كـنت فى صـورته احلـقـيـقـيـة
وكنت فى تنـكره لكن اجلـمهور يـجب أن يرى ذلك الفرق

فى الدور اآلخر من باطن دوره األساسى.
ــثـل دور إدجـار فــقــد تــنــاســبت هــيـئــته أمــا فى حــالـة 
ـصـطـنع (تـومـا اخلـارجـيـة مع حــالـة تـشـخـيـصه لـلـدور ا
ـــكــيــاج اخلـــارجى) وفى أدائه ) فى (الــزى وا ــســكـــ ا

الصوتى واحلركى.
مثل العالقة اجلدلية ب اخملرج وا

إن الفنـان احلقيقى إما أن يكون قـادرًا على أن ينقل نفسه
آلخرين وإما أن يـكون قادراً على أن ينقل لنفسه معنى أو
عـنى عن طريق بيـئة ما فـكما يـتفاوت شـعوراً ناشـئاً عن ا
ثل يـعتمد على الـتقدير احملسوب األداء التمثـيلى ما ب 
ـثل يــعـتــمـد عــلى اإلثـارة الـذى يــطـبع أداءه بــالـبــرودة; و
ثل يوازن أداءه واالنفعـالية التى تـطبع أداءه بالـسخف و
ــتـروى والـتـحــمس الـزائـد; مــوازنـة جتـمع بــ الـتـفــكـيـر ا
سرحى وعـلى الرغم من أن الـفكر يتفـاوت عمل اخملـرج ا
يكون أسـبق من الفعل فى مهنة اإلخراج شأنه شأن مهنة
التـألـيف ومهـنة الـنـقد; إّال أنـنى أرى الـفعل كـان أسبق من
الـفــكـر فى إخـراج رائـعــة شـكـسـبـيــر - خـاصـة فى إعـادة
ــثــلـة دور عــرضــهــا - حـيـث اسـتــبــدلت (ســوسن بــدر) 
نال سالمة) فى عرضها (جونوريل) فـى عرضها األول (
ــثــلـة دور األخــيــر واســتـبــدلت (ريــهــام عــبــد الـغــفــور) 
ـنـعم. وعـلى الـرغم من أن مـنـال ـروة عـبـد ا (كـورديـلـيـا) 
سـالمـة فـنـانـة حـقـيــقـيـة إالّ أن وجـودهـا شـأن وجـود مـروة
بـديـلـة لـريـهــام كـان مـجـرد (سـد لـلـذرائع) فـلم تـكن مـنـال
مقنـعة فى دور جونـوريل القاسـية الشرسـة ولم تكن مروة
مقـنـعة فـى دور «كورديـلـيا» الـبـريئـة فى تـلـقائـيـتهـا وصـفاء
ـمثـل أن يكـون قادراً عـلى تظـليل روحـها; فـمن دالئل قوة ا
صورة  الشخـصية التى يلعبها قادرًا على حفر مالمحها
عـلى مسار أدائه وتـخليق مـصداقيـة تثبت دعـائم اقتنـاعنا
ضـمـون ما تـقول ومـا تفـعل عـبر حـاالت التـلوين األدائى
إلشاعة جو من البهجة أو األلم واالحتفاء اجلمالى بصورة
مـتـنـاسـقـة لـلـشـخـصـيـة الـتى يـقـوم بـتـجـسـيـدهـا فى حـالـة
ـعروضة وهنا ـسرحية ا تساوق مع غيـرها فى الصورة ا
أقـرر بـأن اخلـيـال لم يـلـعب دوراً ذا قـيـمـة تـذكر فـى سبـيل
ـسرحيـة للـعرض عبـر مستـويات احلدث إبـداع الصورة ا
ولم يـحـمل الـعـرض صـدى يـردد اسم اخملـرج ولم يـحـمل

رؤية ما تفصح عن هوية إبداعية ولم يطبع ببصمته.
سرحية  الزائدة الدرامية فى الصورة ا

ال حـيـاة لـلـمـسـرح أو لـلــشـعـر دون بالغـة الـتـكـثـيف ولـقـد
لك لير) ويـكفى للداللة غابت بالغة الـتكثيف عن عـرض (ا
عـلى ذلك أن نـشـيـر إلى اللـوحـة الـراقـصة الـتى صـدر بـها
ـشــاهـد اخملــرج عــرضه وحـشــا بــهـا فــراغـات مــا بــ ا
فـكـانت أشــبه بـزائـدة تــزيـيـنــيـة من بـاب ســد الـُفـرج الـتى
عـاجلها اخملـرج برقصـات ال تعنى شـيئاً بـالنسـبة للنص -
من قريب أو من بعـيد - ومـنها أيـضًا بـعض األشعار ذات
ـثل ـصـرى الــتى وضـعت عـلـى لـسـان  الـطـابع احملــلى ا
ـا يـتـناسب مع ـنـاظر  بـهـلول; فـبـدالً من االهتـمـام بـثراء ا
صورة قصـر ملكى أو يوحى بشمـوخ قلعة أو يوحى بثورة
الطـبـيـعـة فى مـحاربـتـهـا لـشيخ عـجـوز جـنـباً إلـى جنب مع
فلذات كبـده عقابـا له على خرقه لقـوانينـها اهتم اإلخراج
بتلك الزوائـد واكتفى بإسـقاط صورة لسـحابة تتـحرك عبر
جـهـاز (فـيـديـو بـروجـكـتـور) عـلى سـتـارة رخـيـصـة تـتـغـيـر
ـا بـدت مــعه الـصـورة أسـفـلــهـا بـعض (الــتـابـوريــهـات); 
مفتقرة إلى اجلمالية عارية عن اخليال الذى كان يجب أن
مثل فى يشكل إلى جانب الـعاطفة الـتى جسدها كبـار ا
هـذا العـرض أهم عـوامل صنع الـصورة الـفنـية وألن ذلك
التفاعل بـ خيال الـصورة وعاطـفة األداء لم يتـحقق لهذا
لم يتحقق تـأثيره الدرامى واجلـمالى ولنا أن نسـتعير قول
رودان : «إن العاطـفة التى تؤثر على وجهة نظرى هى التى

تغير الطبيعة».
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لك لير فـى أدائه للملك ليـر على النحـو الذى كان عليه أداء ا
ـلك لير لم يكن من سبقـوه فى محاولة أداء كل مـنهم لدور ا
ــلك لــيــر / مــجــرد نــاقل أو مــقــدم لــلــمـــلك لــيــر بل كــان (ا
الـفـخـرانى) إذ لم يـكن أداؤه لـلـدور مجـرد قـضـيـة إحـساس
ـا هـو طريـقـة لـلمـعـرفـة; طريـقـة لـعرض احملـصـلة بالـدور إ
ـعــرفـيـة خلـبــرته األدائـيـة وطــور من أطـوار جتـديــده لـتـلك ا
عـرفة االنتـقائيـة الشامـلة مع غربـلتهـا وإتقان عـرضها على ا
تـعهم ويـتفـاعل مع معـارفهم ويـضيف إلـيها ـا  جمـهوره 
بقدر ما يـكتسب منها فالفخرانى فى كل احلاالت هو سيد

أدواره.
لقد جسـد الفخرانى حـالة تعلم لـير من النكـبات التى مر
ملكة نتيجة فعله غير الواعى الذى أيقظ بها ومرت بها ا
وعــيه; ولـكن بــعـد فــوات األوان; لــذلك انـطــبق عـلــيه قـول
سوفوكلـيس (تألم.. تعلم). ولقد عبر الـفخرانى (بتلقائية)
عن رحلة مـعاناته مع لـير انطالقـاً من محطـة ألم مشترك
شـترك إذ جـسد لـنا كـمال وصوالً إلى مـحـطة الـكمـال ا
لـيـر فى تـعـبـيـره عن حلـظـة موتـه فرد إلـيـنـا كـمـالـنـا عـبر
وعـينا بـنتـائج ال وعى لير. لـقد كـان الفخـرانى سيد دوره
إذ دان له الدور بالطاعة بينما كان دور إدموند هو الذى
يـدين له الـفـنـان أحـمد سـالمة بـالـطـاعـة فى الـوقت الذى
أسـلـمت فيه الـفنـانـة سلـوى محـمد عـلى مـقود مـشاعـرها
لـريجـان; فـمع أن أداء كل من الـفخـرانى وسـلوى مـحـمد
عـلى وأحــمـد سالمــة قـد اتـسم بــالـطــبـيـعــيـة; إال أن هـذه
األدوار الـثالثة (لـير - إدمـوند - ريـجان) يـحتـاج إلى ما
هـو أكثـر من األداء الطـبيـعى يحـتاج إلى مـا أقره جورج
ـمثل يـنبـغى قبل كل بـرنارد شـو حيث يـقول: «أقـر بأن ا
شىء آخـر أن ينقـل للجـمهـور إحسـاساً بـاإلنسـانية وأن
يـعى أن مـهـمــته هى أن يـزود الـفـكــرة بـكـائن بـشـرى ذى
مـصداقـيـة بـسـيط طـبـيـعى وقـادر عـلى أن يـتـفـوه بـتلك

الفكرة».
جمالية التشخيص

يلعب التـشخيص (التمثيل داخل التمثيل) دوراً مهماً فى
ـلـك لـيــر) يــشـخص مــســرح شـكــســبـيــر وفى عــرض (ا
(كنت) دور صعـلوك يدبـر لقاء مـفتعالً مع (لـير) فى طور
ـفـكـر بـعــد أن لـفـظـتـهـمـا ابـنـتـاه صـعـلـكـتـه مع بـهـلـوانه ا
الكـبرى والـوسطى خـارج قلـعة
(جــولـســتـر) كــمـا يــشـخص
(إدجــــــار) االبن الــــــشــــــرعى
جلـــولـــســـتـــر دور صـــعـــلـــوك
مـسـلـوب الـعـقل فى حـالـة تيه
مـــصـــطـــنع فـى الـــصـــحــراء
وبذلك تـسرى روح الـصعـلكة
فــيــمــا بــ (لــيــر) و(إدجــار)
و(كنت) وكل منهم مرغم على
حــالــة الـتــصــعــلك تــلك وكل
مــــنـــهـم مـــطـــرود مـن رحـــمـــة
الـطـبـيـعـة نـتـيـجـة فـعل طـائش
وغـــيــر مــحــســـوب من (لــيــر)
نــفــسه - وإن بــدا فى مــظــهـره
فـعالً رومـانـسيـاً نـبـيالً - وفعل
مـــدبـــر خـــبـــيث مـن (إدمـــونــد)
الشـقـيق غيـر الـشرعى إلدجـار مع رعونـة األب جـولسـتر
نفسه. وألن التـشخيص ينـحو دائماً نحـو التخليص ألنه
نوع من مـحاولـة تقـليـد بعـض فعل الـغيـر أو تقـليـد بعض
كن النظر إلى ـقلد وحركته; لذلك  صوته خالل صوت ا
ثل دور (دوق كنت) أو مدى جناح الـفنان محمد ناجى 
إخـفـاقه فى حـالـة تـخلـصه الـدرامى من إهـاب شـخـصـية
(كـنت) التى يـجسـدها دوره الـرئيـسى لدخـوله فى إهاب
ثـل دور إدجار ـصـطـنـعة وكـيـف تخـلـص  شـخـصـيـته ا
تخلـصاً درامياً من حـالة جتسيـده لدور (إدجار) ودخوله
) حـيث أكـد بأدائـه أن التـظـاهر ـسكـ فى إهاب (تـومـا ا
ـظهـر اخلارجى باجلـنـون هو مـنتـهى العـقل; فـمن حيث ا
(الزى والـتنـكر) لـم يكن مـحمـد ناجى مـقنـعاً ولـيس هذا
مأخذاً عـليه هو نفسه ولكنه مأخذ على اإلخراج فاألزياء
كيـاج اخلارجى جزء من رؤية سينـوغرافية من صميم وا
ـظـهـر اخلـارجى فى مـسـتـواه عـمـل اخملـرج ومن حـيث ا

اخلـــارجـى إذ تـــنـــازل كالهـــمـــا عـن احلـــكم والـــســـلـــطـــة
التنفـيذية.. هذا لبـناته وذاك ألجنبى هو مـحمد على باشا
ونـصب نـفـسه فى الـوقت ذاته رأسـا لـسـلـطـة رقـابـيـة عـلى

احلاكم الذى فرضه على شعبه.
ــــلك لـــــيــــر) فى مــــوقـف كل من ومــــاذا رأى مــــخــــرج (ا
(جونوريـل وريجان) من والدهمـا; هل هو موقف نابع من
ـتقـلـبة? فـهم لشـئـون احلـكم أم إدراك لـطبـيـعـة والدهـمـا ا
وهل موقف كل من (كنـت وبهلول وجلوستر) من لير نابع

من عطف أم من صداقة حقيقية.
ال شك فى أن وجود رؤية مـا واضحـة للمـخرج من شـأنها
ا يـتنـاسب مع طـبيـعة أن ترسم خـطوط األداء الـتـمثـيلـى 
كـل شـخـصـيـة فى عالقـة تـفــاعـلـهـا مع غـيـرهـا فى احلـدث
ثل عن حاالت التحول فى الدرامى وفى تدرج تـعبير كل 
أفعـال الشـخصيـة التى يـلعبـها وفى ردود أفـعالهـا; فتدرج
ردود أفــعـال لــيــر عــلى مــا تــواجــهه به بــنــتــاه (جـونــوريل
ائة وريجان) فى إطـار اعتراضهـما احلاد على احـتفاظه 
لـكى; خاصة وأن مائة فارس يعيـثون فسادًا فى الـقصر ا

ة هى جيش كامل. فارس فى العصور القد
جمالية التجسيد

إن فناناً بـحجم يحيى الفخرانى ال شك قـد توقف تلقائياً
ــتــعـددة لــلــدور الـذى أحــبه عــنـد مــحــطـات فى قــراءاته ا
شـعوريـة مـتبـاينـة فى مسـيرة تـدرج فـعل ليـر بعـد حمـاقة
ــلـكـتـه من حـالـة الــغـضب إلى حــالـة شك فى تــقـسـيم 
ابـنـتيه سـرعان مـا تـصبح يـقـينـا ومن حالـة تـهيج وهـيام
على وجهه دون تـبصر إلى اسـتنزال لـعنات الـسماء على
بـنــتـيه ومن نـدم عـلى مــا كـان مـنه مع كـورديــلـيـا - ابـنـته
الصـغـرى - إلى مراجـعـة للـنـفس مـجردة من كل حـمـاية
وهى مـلـقـاة فى خالء الـطـبـيـعـة الـتى خـرق قـوانـينـهـا فى
حـالــة الـوعى; فـأصــابـته بـجــنـون اإلدراك الـذى أدى إلى
ـوت كـمــداً عـلى مـقـتل ابـنــته الـصـغـرى الـوفـيـة مـحـطـة ا
اخمللصـة ولذلك جاء أداؤه لـلدور انـطالقاً من رغبـة قوية
كن فى أداء ذلك الدور ولم تـأت إجابـة عن أى تسـاؤل 
أن يـكون قـد طـرح فى جلـسات حتـلـيل األدوار (تدريـبات
نضدة) الـتى لم تعتمـد بالضـرورة على أسلوب الـتلق ا

مثل الـكبير - األدائى وفق طريقـة اإلخراج التقـليدى; فـا
وفق «ديـــدرو» - : «ألنه ال شىء وال
أحـد فإنه يـسـتـطـيع أن يكـون شـيـئا
مثل ومختلف الشخوص» ذلك «أن ا
ـثالً كـبـيــراً أحـيـانـاً حـيـنـمـا يـكـون 
يـســتـطــيع أن يــحـتــفظ بـشــخـصــيـته
ويـتــشـكل مع الـشـخــوص اخملـتـلـفـة
وفى الـلحـظـة الـتى يـكـون فـيـهـا على
وشـك أن يــــــــــذوب فـى اإليــــــــــهــــــــــام
ـــســـرحى فــــإن صـــوته وجـــســـده ا
يتولـيان تذكيرنا بأنه يستعصى على
سخ أو الـتحول الكامل» - حسبما ا
يـــرى بــرنـــاردو - وقــد اســـتـــعــصى
الـفــنـان أشــرف عـبـد الــغـفــور  عـلى

سخ فى دور جلوستر. ا
ـثل وألن الـفــنـان يــحـيى الــفـخــرانى 
كبيـر ولم يتقولب فـى قالب فنى محدد

ـــكــــنه أن يـــكـــون كـل شىء وأن يـــؤدى مــــخـــتـــلف لـــذلك 
ـلك ليـر) بـاقتـناع ذاتى الشـخـوص فإذا اكـتفـى بأداء دور (ا
بــأنه عـاشـق لـذلك الــدور وبـعــيـدًا عن أيــة مـحــددات أخـرى
تـعًا; خاصـة بطـبـيعـة رسم الـنص للـدور نفـسه جـاء أداؤه 
فـعظمـة الفنـان يحيى الـفخرانى هـنا نابعـة من قدرته على أن
يحتفظ بـشخصيته ويتشكل مع الشخوص اخملتلفة; فصوته
وجــسـده فى حلـظـات تـتـطـلـب ذوبـانـهـمـا فى حـاالت اإليـهـام
سخ أو التحول. هذا باإلضافة سرحى يستعصيان على ا ا
إلى ما له من رصيـد احلضـور أو القبـول واحملبـة فى نفوس
اجلمهـور; لذلك فهو محبـوب فى كل دور يحبه ويؤديه بحب
سـواء سـكن الدور فـيه أم سـكن هو فـى الدور أم كـان الدور
مـجـرد ســكن مـؤقـت. خـاصـة وأن عـالقـة جـديــدة قـامت فى
ـمثل يـكتـفى بتـقد عـرفة فـلم يعـد ا مـثل وا عـصرنـا بـ ا
دوره وعيناه مغمضتان وفكره معطل على الصورة التى قدم
. لم يـكن الـفـخرانى إذن ـمـثـلـ سـابـقـ بـها الـدور نـفـسه 
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ـلك لـيـر) أتـوقف عـند اآلن.. بعـد إعـادة عـرض (مـأساة ا
الـتـجـربة مـحـلالً أثـرهـا الدرامى واجلـمـالى ارتـكـازاً على
عـيـارى مـتصل جـانب مـعـيـارى وآخر بـنـائى فـاجلانـب ا
ــمـثل والـشـخــصـيـة والـرؤيـة ـشـاعــر والـوجـدان بـ ا بـا
اإلخراجيـة أما اجلانب البنائى فمتصل بالفكر واإلدراك
بـ الــنص واخملــرج من نــاحــيــة و الـعــرض وجــمــهـوره

تغير من ليلة عرض إلى ليلة عرض تالية لها. ا
عـيارى مع الـبنـائى حيث تـكون ـسرح يـتجـانس ا وفى ا
تطى الـفكر براق مسيرة الـفكر من خـلف قناع وحـيث 
تـعنا اإلمتـاع فى غبـشة فـجر اإلبداع وبـتلك الـطريقـة 
ألنه يجسـد حضورين متفاعـل فى حضور واحد (زمانا

.( ومكاناً شعوراً ووعياً تأثراً وتأثيراً
ـلك لـيــر) وعـرض (رجل الــقـلـعـة) اآلن بــعـد عـودة عــرض (ا
كـننـا القـول إنه ال شك فى أن فـلسـفة إنـتاج الـعرضـ قد
قـامت على فـهم صحـيح من البـيت الفـنى للـمسـرح; بدءاً من
سرح فى سرح القومى لدور ا رئيس البـيت إلى مدير عام ا
لك شاعـر وفى إدراك أهميـة عرض مثل (ا تنقـية احلس وا
لـيـر) وعـرض مـثل (رجل الـقـلـعـة) فى الـكـشف عن الـنوازع
تعددة ـاط الثقافـية وجتديد الـصور ا البشريـة وتفعيل األ
لتعديل السلوك اإلنسانى وابتكار طرق التواصل االجتماعى
شـتركـة وحضـًا على حتـقيق والتـاريخى إحـسانـًا للـحيـاة ا

التوازن ب واقع الناس وأحالمهم.
سرح بـصفة خاصة تكشف وألن الفنـون بشكل عام وا
لنا عن الـقيم الضرورية إلنـقاذ األرواح وحتضنا على أن
نعى هذا الـواجب لذا نستـرجع هنا أثر الـقيم التى ألقى
ـلك لـيـر) واجب الـوعى بـهـا ودورها فى عـلـيـهـا عـرض (ا
إنقـاذ أرواحـنا من عـبث السـلطـة احلـمقـاء التى اجـتاحت
عـصـرنـا وسعـت فى تـفـكـيك الـعـالم كـمـا لـو كان الـعـالم
إقــطـاعـيــة كـبـيـرة آلـت إلى تـلك الـســلـطـة الــغـاشـمـة حتت

شعار (الكون فى واحد).
ى ـلك ليـر) يتـمـاس مع الواقع الـعا وال شك أن عـرض (ا
من حيث اإلطار اخلارجى لفكرة التسلط الفردى األحمق

وت. الذى يدعى النبل وينتهى بالدمار واخلراب وا
لك بعد لك لير) باحلماقة وتنـتهى بضياع ا تبدأ مأسـاة (ا
ـملكة ومـوت اجلميع بـأسلحـة التآمـر فاألخ يقتل تـفكيك ا
أخـاه واألخت تـقـتل أخـتهـا بـعـد أن شـردتا أبـاهـمـا الذى
ـلـكـته وقـسـمـهـا عـلـيـهـمـا فى خـطـوة حـمـقـاء رفض فـكك 
ـسـرحـيــة نـفـســهـا (مـأسـاة) بـريـخت بــسـبـبـهــا اعـتـبــار ا
واعـتـبـرهـا اخملـرج الـسـينـمـائى الـسـوفـيـتى (كـوزنـتـسيف)
ليكه بتوزيعه عـلى بناته كما لو كانوا مأساة شعب سـمح 

متاعًا ملحقا باألرض التى قسمها عليهن.
لير بعد العرض (مساءلة اخملرج)

لنا أن نـتساءل بعد أن تـوقف العرض وعاد مرة أخرى هل
قــام عـلـى رؤيـة إخــراجـيـة مــا تـفــسـر مــضـامــ الـنص أو
تأولها أو تـطمح إلى تفكيك مـقولتها عـلى نحو اجتهاد كل
من بريخت - مـسرحياً - أو كوزنتسـيف - سينمائياً - أم
نـصة دون أن أنه اكـتفى بـتـرجمـة احلـدث من النص إلـى ا
يـخــطـر عـلـى بـاله أن الـتــفـكــيـر فى إخـراج نـص مـسـرحى
كالسـيـكى فى عـصـر التـفـكـيك الـذى نعـيـشه يـلـزم اخملرج
نصة) ولو كان قد ا قبل النص إلى ما بعـد ا بأن يبـدأ (
فــعل لـكــان عـرضه قــد تــأسس عـلى عــدد من الـتــسـاؤالت
االستفسـارية واالستنـكارية على الـنحو الذى فـعله مخرج
عرض (رجل القـلعة) لم نلـحظ أن قراءة الفنـان أحمد عبد
احلليم لـنص (لير) قد وقفت عنـد مكمن مأساة لير هل هى
ماثـلة فى تـضحـيته بحـالة الـتوازن االجتـماعى والـسياسى
الـعامـة فى سبـيل توازنه الـذاتى?!. لو كـان اخملرج قـد فعل
جلـاء عـرضه رؤيـة تفـسـيـرية ولـو كـان قـد تسـاءل عـما إذا
لك ليـر وهو يشرع فى تـنفيذ ما عنَّ له كان قد دار بخـلد ا
اإلقـدام عـليه مـن تفـكـيك منـظـومة حـكـمه وهو رأس الـنـظام
ـملـكة على بـناته يـهدم نظـامًا كان اإلقطـاعى إنه بتـقسيم ا
من واجـبه حـمـايـته واحلـفـاظ عـلى وحـدته وتـمـاسـكه جلاء
عرضه رؤية تأويـلية أو تفكيكـية. لم يكشف لنا العرض عن
موقـفه من لـير; هل كـان مدفـوعًا بـحـمقه ورعـونته سـاذجًا
كان أم مخـتالً أم هو شخص نبيل; على نحو ما كشف لنا
عرض (رجل الـقلـعة) عـن نبل الـسيـد عمـر مـكرم ومـثالـيته
ـفــرطـة; فـقـد تـشـابـه فـعـله مع فـعـل لـيـر من حـيث اإلطـار ا

< إميل جرجس
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< عبدالغنى داود
ـسـرحيـة الفـانتـازيـة األسطـورية أم ال كـما أحداث ا
يــقــال رغم أن الــعــصــر غــيـــر مــحــدد? وهل ابــتــلع
الديـكـور تصـميم د. عـبـد ربه حسن صـالة الـعرض

كما تصور البعض?
وفى ظل الــتـســاؤالت جنــد أن احلــذف الـذى
أجـــراه صــــانـع الــــعـــرض وهــــو حــــوارات احلب
ومــشــاهـد احلـب بــ الــثالثى فــرهــارد ومــهــمــنـة
وشــيــرين لم تـعـق رؤيـة اخملــرج الـذى يــبـحث عن
معـنى جـديد لـلتـضـحيـة.. لذا بـدت إضـافاته أكـثر
ـبـررات أهـمـيــة فى مـشـاهـد ثالثـة كى يـسـتـكـمل ا
الــدرامــيــة لــكل االشــتــبــاكــات واالنــقالبــات الــتى
أحدثـهـا فى الـعـرض حـ جعـل األميـرة (مـهـمـنة)
تــسـتـرد جـمــالـهـا الـذى ضــحت به من أجل إنـقـاذ
ـوت حـيــاة شـقـيــقـتــهـا الـصــغـرى (شـيــرين) من ا
كـشرط من شروط العراف اجملـهول كما أنه جعل
هذا الـعراف يـظهـر فى الـنهـاية لـينـهى صفـقته مع
األميـرة احلاكمة (مهمنة) بعد أن اختفى وأضاف
أخيـرا مـوت األمـيـرة الـصغـيـرة (شـيـرين) بـعد أن
تسـترد شقـيقتهـا الكبـرى جمالـها الذى ضحت به
ــعــد من أجل إنــقـــاذ حــيــاة الــصــغـــرى وجــعل ا
اخملـرج من (فـرهـارد) بـطالً قــومـيـاً حـ يـضـحى
بحبه لـ(شيرين) من أجل االستمرار فى ثقب جبل
دينة التى تموت اء إلى أهل ا احلـديد كى يتدفق ا
اء الـذى تـشربه يـتـحول إلى صـديد ; ألن ا عطـشـاً
وديــدان وهـنـاك مـشـهـد فـانـتـازى أخـيـر يـدور فى
غــابــة جــبل احلــديــد جــعل فــيه الــشــجــرة تــتـكــلم
وتــتــعــاطف مع الــبــشــر وجــعل الــكــرنــبــة بــاكــيـة
والــرمــانــة ضــاحــكــة ومــعــول ومــطــرقــة فــرهـارد

يتكلمان ويتحركان ويخاطبهما ويخاطبانه..
ولـنتـابع أحـداث (الـعـرض) الـتى تـبـدأ فى حـانة
ن الـشيـوى) وأبوه (حـمدى ديـنـة حيث فـرهارد (أ ا
تسول اجلشع ـا فيهم ا أبو الـعال) مع أصدقائهما 
ـنـعم ريـاض) يـحـتفـلـون بـنـجـاتـهـما مـن قاطع (عـبـد ا
طــريق خــضع أخــيــرا لــفن فــرهــارد الــرســام وفى
احلانـة يظهـر العراف الغـريب وقد أخفى وجهه إلى
ــنــادى لـــيــعــلـن أن األمــيــرة الـــصــغــيــرة أن يــأتـى ا
(شـيــرين) مــريـضــة وأن من يــسـتــطـيـع شـفــاءهـا له
جائـزة كـبرى فـيـذهب العـراف (سـامى عبـد احلـليم)
الذى يـكـشف عن وجه مـشوه شـديد الـقـبح والدمـامة
إلى القـصـر ويشـترط عـلى األمـيرة احلـاكمـة مـهمـنة
ــان إمـام) أن تـضـحى بــجـمـالـهــا من أجل إنـقـاذ (إ
شقـيقـتهـا فتـقـبل الشـرط ويتم إنـقاذ األمـيرة شـيرين
(نـهــاد سـعـيــد) ويـذهب فــرهـارد لـيــبـنى «اجلـوسق»
كـشـرط ثـان اشـتـرطه الـعـراف إلنـقـاذ األمـيـرة فـتـقع
شـيـريـن فى غـرامه بـيـنـمـا تــخـفى األمـيـرة احلـاكـمـة
حـبــهــا لــفـرهــارد لــذا تـعــتــرض عــلى حب فــرهـارد
وشـيـرين وتـمــنـعه فـيـضـطـران لـلـهـروب من الـقـصـر
فـيـطـاردهـمـا الـوزير (مـعـتـز الـسـويـفى) الـذى يـعشق
األميـرة مهمنة وأصابته بصدمة عنيفة عندما وجدها
تضـحى بجمالها وعندما يقبض على الهارب حتكم

(مـهـمـنـة) على فـرهـارد بـالـنفـى ليـثـقب جـبل احلـديد
وبعـد عشر سـنوات تـعفو عـنه فتذهب إلـيه (شيرين)
كى يسـتأنفـا غرامهـما فيـرفض فيرهـارد ألنه كان قد
ــاء الــنــقى إلى قــرر أن يــواصل الــعــمل كى يــصل ا
الـناس بـعـد أن يـنجح فى ثـقب جـبل احلـديـد وتأتى
(مهـمنة) - التى مازالت حتبـه - فتفرح بقراره وترفع
عــلـم الـنــضــال مـن أجل الــشــعب بــيــنــمــا حتــتــضـر
(شيـرين) وتموت بـعد أن فقدت حـبيبـها الذى ضحى
هـمنـة) جـمالـها فى بحـبـها من أجل الـناس ويـعـود (

ظل عودة العراف.
وقـد جاءت تـلك األحداث فى إطـار ديكور ذى
مـــقـــدمــــة وقـــرص دائـــرى فـى الـــوسط وإن جـــاء
تـنــفـيـذهــمـا سـيــئـا - بـخـالف الـديـكــور الـزخـرفى
اجليـد - حـيث دارت مـعظم حـركـة الـشخـصـيات
وقـد احــتــوى الــديــكــور مــا يــقـرب مـن ثــلث قــاعـة
العـرض - لتنتقل األحـداث ب خمسة مواقع هى:
احلـــانــة والــقـــصــر وقـــاعــة الـــعــرش وحـــديــقــة
اجلــوسـق وهـــضــبـــة جـــبـل احلــديـــد وفـى إطــار
تــكــويــنــات زخــرفــيــة ومــتــســقـة مـع جــو األحـداث
ـكان وفى الفـانـتازى ومـراعـيـا كذلك جـغـرافيـة ا
إطار مالبـس منـاسـبـة تـصـميم (نـعـيـمـة عـجمى)
ـا أن القـصة هى خلـيط من عـصور مـختـلفـة - طا
أسطـوريـة - لـذا تفـتح اجملـال لـلـخـيال ولـلـتـصور
وبدا الـتـمـيـز فى الـتـصـمـيم فى مـالبس األمـيـرت
مـهـمـنــة وشـيـرين والـتى تـعـددت طـرزهـا لـتـصـبح
خلـيطا من األزياء الفارسية والعربية والتركية وال
نـدرى كـيف خـطـر بـبال الـبـعض أن تـكـون مالبس
الـرجـال تشـبـه ثـياب الـفـالحـ الروس فـى عـصر
اإلقــطـاع وهـو تــصـور أبـعــد مـا يـكــون عن خـيـال
صــانــعى الــعــرض واســتــطــاع اخملــرج أن يــقـدم
وتيفات معبرة تناسب مناخ مخـتارات موسيقية 
ـشـهـد األخـير األحـداث لكـن جاءت األغـنـيـة فى ا
ذات صـــوت عـــال وبـــدت مـــلـــصـــقـــة ومـــقـــحـــمــة
ومــصـطـنــعـة دون مـبـرر كــمـا وفق اخملـرج فى أن
يبـسط مـشـهد حتـول األمـيرة مـهـمـنة احلـاكـمة من
امــرأة جــمــيـــلــة إلى وجه قــبــيـح من خالل إلــقــاء
العـراف الـغريب بـعبـاءته عـليـها لـيـتم التـحول دون
تــعـقــيــدات فى اإلضــاءة أو حــذلــقــة فى ألــوانــهـا

صاحبة جملة موسيقية مؤثرة.. و
ـعد ونـعود إلى الـتـساؤالت األولى لـنـجد أن ا
اخملـرج قــد وفق فـى حـذفـه وإضـافــاته فـى الـنص
وقدم عـرضا مـتمـاسكـا قوى الـبنـيان ولـلحق فـقد
تـتــابــعـت أحــداث الــعــرض بـإيــقــاع نــابـض يــشـد
االنتـباه ويثير االهتمـام والتوقع فى رشاقة ويقظة
ــضـافـة من الــنـسـيج ــشـاهـد ا وقـد جــاء نـسـيج ا
الـشـعــرى نـفـسه الـذى صـاغ به الــشـاعـر الـكـبـيـر
شـاهد ـسـرحى وامتـزجت ا نـاظم حكـمت نصه ا
ـضـافـة بـالـنص األصـلى امـتـزاجـا كـامال حـيث ا
أصـبح لــلـنص األصـلى نــسـبـة 60% من الــعـرض
ــعـد اخملــرج ورغم ذلـك جـاء كــمــا صــرح بــذلك ا

الـعرض متمـاسكا ذا رؤية واضـحة وكأن اخملرج
ـناضل ـاركسى ا قد اسـتـلهم فـكر نـاظم حـكمت ا
الذى يـؤمن بديكـتاتورية الـطبقـة العامة واعـتمادها
ادى لـلـتاريخ لـذا جـاءت النـهـاية على الـتـفسـيـر ا
مبـاشرة وخـطابـية زاعـقـة عنـدما تـمسك (مـهمـنة)
بالـعلم وتـهتف مـن أجل اجلمـوع التى تـغنى أغـنية
جـــمــاعـــيـــة واحـــدة رغم أن اخلـــطــاب واضح وال
يحـتـاج إلى مـثل هـذه اللـقـطـة الصـارخـة!! خـاصة
وأن أحداث الـنص تـسـيـر مـنذ الـبـدايـة فى نـعـومة
ورقـة وفى ظل موضوع خيالى وأحداث أسطورية
ـشـهد األول حيـث يظـهـر الـعـراف الـغـريب مـنـذ ا
ويتـحكم فى األحداث مـنذ بدايـتها وحـتى نهايـتها
ثل - فى تصورى - ذلك «القضاء الذى ال راد و
له» والـذى تـبدى فى ذلك األداء الـرصـ اخلاص
(لـســامى عـبـد احلــلـيم) فــهـو فى جتـســيـده لـهـذا
الـدور يـتـعـامل مع أســلـوب فى األداء يـخـتـلف عن
أداء بقـيـة الشـخصـيات وبـدا مـتمـيزا فى صـمته
وفى أسـلوب نطقه للـجمل احلوارية وفى حضوره

القادر على خلق الظالل.
ن الـشــيـوى) بـدور فـرهـارد وهـو ويـقـوم (أ
ـوهـوب الـذى تـتـوفـر فـيه مـواصـفـات ـمـثل ا ذلـك ا
الــفـــتى األول والــعــاشـق فى حــضـــور مــســرحى
ووعى بـأبعاد الـشخـصيـة وقوة فى جتـسيـدها فى

ثقة واقتناع.
ـان إمــام) فى دور «األمــيـرة مــهـمــنـة» أمــا (إ
واقف فتـقوم بدور صعب ومعقد إذ تتوالى عليها ا
الدرامـية من تضحية بجمالها كأغلى ما تملكه فتاة
جـمـيــلـة ومن عـشق لـفــنـان شـاب أحب شـقــيـقـتـهـا
الـصغرى تلك التى ضحت من أجل إنقاذها وحب
الـوزير لها وصراعهـا الداخلى ب احلب والواجب
فــعـــبــرت بــبــســـاطــة عن كل هــذا الـــتــنــاقض الــذى
بـداخــلـهـا وهــو الـتـنــاقض الـذى اســتـطـاع (مــعـتـز
السـويفى) أيـضا فى جتـسيده لـشخـصيـة «الوزير»
فـصـور وزيـرا عــاشـقـا ال يـسـتـطـيع أن يـبـوح بـحـبه
ن أحب ـضــطـرب  لألمــيـرة (مــهـمـنــة) ومـوقــفه ا
عـنـدما تـفـقـد جـمالـهـا وعـدم اقتـنـاعه بـتـضحـيـتـها
وإدراكه حلب مـهمنة الـيائس لفرهـارد الذى يعشق
شيـرين وتمزقه ب مشاعر احلب والغيرة واحلقد
قبل وبـعد تضـحية مـهمنـة وفى مقابل هـذا التعـقيد
ـان ومعـتز) تـبدو شـفافـية (نـهاد والتـركيب عـند (إ
سـعـيـد) فى دور «شـيـرين» ذى اخلط الـواحـد وهو
دور بـســيط بـدت فـيـه مـهـتــزة غـيـر راســخـة الـقـدم
وعـلى الـعـكس أبـرز اخملـضـرم (حـمـدى أبـو الـعال)
إمـكانـيـات أدائـيـة ناضـجـة فى دور «والـد فـرهارد»
ـا يحمـله من حـضور ورشاقـة وثقـة ووعى ونأتى
نعم إلى مفـاجأة الـعرض التـمثـيليـة فى أداء (عبـد ا
ـتـسـلق الـذى ـتـسـول» ا ريـاض) الـذى قـام بـدور «ا
ـشهد األول كـامال وفرض وجوده امـتأل بحيـويته ا
شهد ثم تأتى شارك فـى هذا ا الـقوى على كل ا
بقـيـة الشـخـصيـات التـى اختـلفـت درجات إجـادتهم
ألدوارهم الـصغـيرة بـداية من (سـاميـة محـمود) فى
ــربـيــة» والــتى لم تــسـتــطع أن تــتــخـلص من دور «ا
حـرف «الكـاف» أى الـقاف أمـا شـخـصيـات «حـانة
أرزن» من الـرسـام وصـاحب احلـانـة وغـيرهم من
شخصيات العرض فقد تكفل بها مجموعة موهوبة
مكن قـام كل منهم بـأكثـر من دور لذا لم يـكن من ا
لهـذا العـرض أن يكتـمل ويلبـس ثوبه القـشيب بدون
إبــداعـاتــهم فــقــد قـام (مــصــطــفى حــسن) بـدورى
«بـهرام» وشريف و(محـمد حافظ) بثالثة أدوار هى
ــعــول» و(مــحــمـد ــنــادى وحــارس األمـيــرة وا «ا
غـزى) بثالثة أدوار هى: «الرسام والشجرة وكبير
األطـباء» و(نـادر فـرنسـيس) فى ثالثـة أدوار أيـضا
ـــطــرقــة» ـــنــجـــمــ وا هى: «الـــرســام وكـــبــيــر ا
و(شـــريـف كـــامل) فـى دورى «أحـــد رواد احلـــانـــة
والـكـرنـبـة الـبـاكـيـة» و(نـاهـد أبـو الـسـعـود) فى دور
«الـرمـانـة الـضـاحـكـة» وهـو تـوفـيق وجنـاح يـختـلف
ـمثل قد ارتدوا كثـيرا عما أثاره أحـد النقاد بأن ا
جمـيعـا ثيابـا كبـيرة جدا عـلى مقـاساهم فـأضاعوا
ـثــلـونــهـا وأضــاعـوا مــعـهـا الـشــخـصـيــات الـتـى 
ـثل أنفـسهم كـما يـدعى ويؤكـد أنهـم ليـسوا إال 
دهشـة للعرض على هواة قـد دمروا الشخـصيات ا

طريقتهم كما يتصور الناقد!!
إن عـرض «قصـة حب» للـمبـدع هانى مـطاوع
مـن األعـمـال اجلـادة والـرصـيـنــة فى مـنـاخ الـعـبث
ـــصــرى هــذه ــســرح ا والـــهــزل الــذى يـــعــيــشـه ا
الـسنـوات فـهل من «قـصـة حب» أخـرى فى مـكان

أكثر اتساعا?.
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قصة حب
ـرة الثـانيـة التى تـقدم فـيهـا للـشاعر هذه هى ا
ناضل ناظم حكمت (1902 - 1964) الذى الـتركى ا
قدم له (مـسرح اجليب) منذ أربعـ عاما مسرحيته
«أ.ب» عام 1967 من إخـراج جنيب سرور وتمثيل:
أحـمد مرعى وإن كان (البرنـامج الثانى) قد قدم له
ـسـرحيـات وها هـو مـسرح الـغد عددًا كـبـيرًا من ا
للـعروض الـتجـريبيـة يقـدم له مسـرحيـة «قصة حب»
أو «فرهـارد وشيـرين» التـى تقـوم على قـصة تـراثية
من األدب الــفـارسـى والـتــركى فـى األدب الـشــرقى
الــقـــد والـــتى قـــد تــنـــحـــدر من «الـــشــاهـــنـــامــة»
للـفـردوسى والـشاعـر الـفـارسى نـظامى الـكـنـجوى
والــنص تـرجــمـة د. مــحـمــد أكــمل الـدين إحــسـان
إعـداد وإخراج د. هانى مطـاوع وهو العرض الذى
يثير عدة تساؤالت حول دور اخملرج الذى قام بدور
(الـدراماتورج) فى هذا الـنص حيث قام بـاختصار
ـشاهد - التى رأى فيها استطرادا عرضيا بعض ا
ـركز - حـول مثلث يـعطل تدفق احلـدث األساسى ا
الغـرام الـذى يـضـم (فـرهـارد وشيـريـن ومـهـمـنة)
كـمـا أضـاف ثالثـة مشـاهـد لـلمـسـرحـية السـتـكـمال
بـررات الدرامـية لكل االشـتباكـات واالنقالبات فى ا
سرحية وهـى: ما هى احلدود التى يجب أحـداث ا
أن يـتـوقف عـنـدهـا اخملـرج فى إعـداد الـنص? وهل
ـؤلف بـداخل اخملرج هـانى مـطـاوع الـذى سبق له ا
تألـيف مسرحـيات «يا مـسافر وحـدك وأول همسة
وحـكــايــات فــرفــوريــة» وقـام بــإعــداد مــســرحـيــتى
«مـــدرســة األزواج» و«الــوهم» هــو الــذى دفــعه إلى
احلذف واإلضـافـة? أم أن طـبيـعـة الـنص الـفانـتـازية
واكبـة أفق التلقى األسطـورية حتتاج إلى تـعديالت 
بـحكم الـضـرورة فى الـعـصر احلـاضـر? ومـا مدى
تـوفـيق اخملـرج فى احلـذف واإلضـافـة.. أم تـفـكـكت
رؤيــته كــمـا يــتــصـور الــبــعض? وهل وصــلت رؤيـة
عد بعد احلذف واإلضـافة والتى قد تكون اخملـرج ا
تـفرج? وتساؤالت رؤيـة شديدة اخلصـوصية إلى ا
أخرى حـول: هل تصلح قاعة مسرح الغد الصغيرة
لتـقد نص كبيـر فى قاعة مثـل هذه? وهل استطاع
ـعـد فى هذا الـسـياق أن يـفسـر شـخصـية اخملرج ا
الــشــبح الــغــريـب? وهل كــانت صــيــاغــات اخملــرج
واقف الدرامية التى أضافها للـمشاهد احلوارية وا
قـد جاءت من النسيج الـشعرى الذى صاغ به ناظم
ــعــد ــســرحى? وهل حـــقــا خــلع ا حــكــمت نــصـه ا
اخملرج عن شـخصية (فـرهارد) الفنـان رومانسيته
وحــلـمه وجــعل مــنه فـقط بــطالً قــومـيــًا? وهل كـان
ــشــاهـد الــغـرامــيــة بـ فــرهـارد واألمــيـرة حـذف ا
الـــصــغـــيــرة شـــيــريـن قــد جـــعل من قـــصــة احلب
الرئـيسية التى قام عليها النص قصة غير مبررة بل
وملـفـقة? وهل  تـهـمـيش شخـصـياته عـلى حـساب
شخصيات ثانوية  إعطاؤها األولوية كشخصيات
حـانــة أرزن.. وأيـضـا شــخـصـيــات مـشـهــد الـغـابـة
وجــبل احلـديــد فى الـنــهـايـة? وأخــيـرا هل الــتـزمت
البس (نــعـيـمــة عـمـجى) بــأزيـاء عـصـر مـصــمـمـة ا

يقع ذو اخلطاف على األرض
وبــيـتـر بـان يـضع سـيـفه فى

صدر ذى اخلطاف).
ذو اخلــــــــطــــــــاف : ال. ال. أرجـــــــــوك.

أستسمحك ما تموتنيش.
بيتر بان : بشرط. تقول. أنا سمكة.

ذو اخلــطــاف : (بــاســتــحــيــاء) أنــا
سمكة.

بيتر بان : سمكة بلطى.
ذو اخلطاف : سمكة بلطى.

بيتر بان : بصوت عالى.
ذو اخلـــطــاف : أنـــا ســـمــــكـــة بـــلـــطى

وقاروص ومرجان.
(بــيــتــر بـان يــتــركــة ويـذهب
لألطفال الـذين يهلـلون فرحاً
بـــاالنـــتــــصـــار بـــيــــنـــمـــا ذو

اخلطاف يبكى حزناً).
وندى : برافو بيتر برافو.

بيتر : يلال بينا.
ــكن أســـألك رايــحـــ عــلى ونــدى : 

? ف
بيتر : على لندن  ع البيت.

ونــدى : جـــانى. مــيـــشــيـل هــنــروح ع
البيت.

بــــيــــتــــر بــــان : ولـــــيـــــتم اآلن اإلقالع
والطيران تريللى !

(تـــريـــلـــلى يــــنـــفخ الـــتـــراب
والدخان ويغلق الستار).

نـظر (يـفـتح السـتار فـنجـد ا
األول وهو منزل العائلة).

(األب واألم قـــــــــادمــــــــــان من
اخلــــارج نـــــراهـــــمــــا عـــــبــــر

الشباك).
األم : الــســاعـة كــام دلــوقــتى شــكــلــنـا

اتأخرنا أوى على األوالد.
األب : فــــعال الـــــوقت اتــــأخــــر أوى يــــا

حبيبتى.
(ينظران من الشباك فيجدان

وندى جالسة).
األم : إيه اللى مقعدك هنا يا حبيبتى?

. وندى : أصل احنا لسه راجع
? ..? من األم : راجع

فقودة عارفة يا وندى : من اجلزيرة ا
مـــامــا كـــان يــوم مـــعـــجــزة مش
ـكن تصدقى شـوفنا اجلـنيات
والـهنـود والسوسـنة والقـراصنة
كل حاجة شوفناها مع بيتر بان.

األم : بيتر بان.
وندى : آه.. واتخطفنـا وكانوا هيرمونا

فى البحر.
األب : اتخطفتوا.

ونــدى : آه يـــا بـــابـــا بس بـــيـــتـــر بــان
خـلـصـنــا مـنـهم وطــار بـيـنـا فـوق

البحر والسحاب وجابنا هنا.
األب : أنا داخل انام.

ونــدى : مــامــا شــوفـى الــســمــا حــلــوة
ازاى.

األم : (لألب) خدنى معاك.
األب : عــارفـه أنــا حــاسس إنى عــمــلت
ـوضوع ده قـبل كـده فعالً. بس ا
زمان اتخطـفت وكانوا هيرمونى
فى البحر بس بقى بيتر بان....

(ستار)

قرصان 2 : دى مابتصرخش يا معلم.
قرصان 3 : وال حتى بتعيط.

وت. ها ا قرصان 4  : دى مش ها
ذو اخلــطــاف : ارمـــوهــا وخـــلّــصــونى
وشوفوا م عليه الدور بعدها.
بـيـتـر بان : (يـظـهـر فـجأة) إنت اللى
عـــلــيك الــدور هــااخـــلَّص عــلــيك
وارمـيك لــلـبــحـر عــشـان الــسـمك

ياكلك.
(األطفال تهلل وتفرح بظهور

بيتر بان).
ذو اخلـطـاف : إنت طـلـعت لى مـنـ يا

وغد.
بيتر بان : أنا هاابارزك فارس لفارس
بــإيـــد واحـــدة وإيـــدى الــثـــانـــيــة
هــاربــطــهــا ورا ضــهــرى عــشــان

ابقى زيك بإيد واحدة.
ذو اخلطاف : بجد أعتبر ده وعد?.

بــيـتــر بـان : أنــا عــمــرى مــا ارجع فى
كالمى.

ـــبــارزة فـــيــتـــجــمع (تـــبــدأ ا
األطــــــفـــــــال فى الـــــــيــــــمــــــ
والـقـراصـنـة فى الـشمـال ثم

شـمــال اطــلع قـدَّام أهه شــجـرة
ــشـنــقـة من هــنــا نـقــدر نـدخل ا

مخبأهم.
الـــصــوت : إيه الــــعـــمل دلــــوقـــتى ذو
اخلـــطـــاف رايح يـــخــطـف ونــدى
واخــــواتــــهـــــا إيه الــــعـــــمل? مش

عارف نعمل إيه?
ذو اخلـــــطـــــاف : (يــــــتـــــحـــــدث من

كن يكونوا هنا. اخلارج) 
(نــســمـع ونــدى وأخــواتــهــا
يـــصــرخــون مـن الــداخل ثم
ـشهد..) يـظهـر اجلمـيع فى ا
هـــا ودلــوقـــتى كـــلـــنــا مـع بــعض
تـخــتـاروا إيـه يـا والد يـا حــلـوين

وت وال النجاة? ا
وندى : مسـتر ذو اخلـطاف اسمح لى

احنا مش هانكون أبداً منكم.
ذو اخلطاف : هاتوها بسرعة.

وندى : الـوداع يـا مـيـشـيل الـوداع يا
جانى.

قـــرصــان 1 : نـــعـــلـــقـــهـــا بـــاحلـــبل ده
ونرميها.

ذو اخلطاف : ارموها بسرعة.

يـيجى بسـرعة عشـان ينقـذه ودى تبقى
فـرصـتـنــا عـلـشـان نــخـلّص عـلى
بـيـتـر بان (تـريلـلى يـبكى) إنت
بـتعـيط طب نـعمل إيه عـشـان ما
ــــطـش جنـــــيب لـك ونــــدى تـــــعــــيـَّ
(تـريـلـلى يـبـتسم) حـاضـر من

. عنيه االتن
اإلسفنج : نخطف وندى كمان.

ذو اخلطاف : أيوه.
اإلسفنج : بس أنا ما عنـديش عنوانها

يا ريس.
ذو اخلـطـاف : عـنـدك حق يـبـقى مش

هانقدر جنيبها.
(تـــريـــلـــلـى يـــشـــيـــر إلى أنه
يـــعـــرف الـــطـــريق ويـــشـــيــر
بـــإشـــارات) آه فــــهــــمت كــــده
عرفت الطريق حركوا الدفة 40
درجـــة غــــرب فى اجتـــاه الـــفـــتح
األعـور ضـحــكـنـا عـلـيه وعـرفـنـا

مكانها.
اإلسفنج : الفتح األعور يا ريس.

شى فى نهر ذو اخلطاف : أيوه وها
الـطـبـيـخ وبـعـدين نـاخـد شـمـال
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> ال يخاطب
بــــــــــريـــــــــشت
عــقـولــنـا فـقط
- كــــمــــا هـــو
مــفــهــوم لـدى
كـــــثــــــيـــــر من
الــــــــنــــــــقــــــــاد
ـســرحـيـ وا
- فال يـــوجــد
مـــــــــــســــــــــرح
يـخــاطب فـقط
عــقـــولـــنــا وال
يوجـد مسرح
ــــــــــــــكـن أن
نـــــــتــــــصـل به
اتــــــــــصـــــــــاالً
وجــــــدانــــــيـــــاً
فـــقط فـــهـــذه
مــقــولــة غــيــر
دقـــــــيــــــــقـــــــة
ــــســــألــــة فـــــا
نـــســـبـــيــة أى
إلى أية درجة
نــتـعــاطف مع
احلـــدث وإلى
أيـــــــة درجــــــة
نــنـفــصل عـنه
بـالـتفـكـيـر فيه
فـى الــــــــــوقت

نفسه.
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سرحى "مشـعلوا احلرائق" ـمثلة الـشابة يارا فـاروق تقوم حالـياً ببـطولة العـرض ا > ا
سـرح السالم إنتاج مـسرح الشبـاب تأليف ماكس الـذى يقدم بقـاعة يوسف إدريس 
فـريش إخراج سامح بسيونى تمـثيل رامى الطنبارى مروة يـوسف أحمد أبو عميرة

وليد فواز أحمد نسيم ديكور وأزياء محمود سامى وموسيقى كر عرفة.

مـــشـــاركـــة فـــرق مــســـرحـــيـــة مـن خــارج
اإلسكندرية.

وقـبل حلـول سبتـمبر 2005 كـان اجلميع
مـنــشـغالً بـاالســتـعـداد لـلــمـهـرجـان وفى
هرجـان اخلتـامى لنوادى انـتظـار انتهـاء ا
ـسرح وتـأتى فاجـعة 5 سـبتـمبـر ليـقرر ا
فـنانو اإلسكندرية أن تـعقد الدورة الرابعة
ــدة يـوم واحــد يـخــصص لـتــأبـ فــنـانى
: مؤمن عـبده ياسر اإلسـكندرية الـراحل

ياس سامية جمال.
أمــا الـدورة اخلــامـســة فــقـد شــهـدت من
ــعــوقــات مـــا جــعــلــهــا أضــعف دورات ا
ـهرجان فقد غاب عنـها - وعنا جميعاً ا
ـهـرجان - شـهـداء سبـتـمـبر كـمـا فـقد ا
ــركــز مــقــر إقــامــته بــعــد تــغــيــر إدارة ا
الـــثـــقـــافـى الـــروسى وابـــتــــعـــد جـــمـــيع
ـــشـــاركـــة وتـــقـــلص ـــؤســـســـ عـن ا ا
ـهرجان فى شخص حمدى سالم الذى ا
هـرجان حـاولة «تـدويل» ا شـتت ذهـنه 
ودعـوة فـرق أجنـبـية وهى احملـاولـة التى
بـاءت بـالفـشل على أن حـمـدى استـطاع
االتـفـاق مع راعٍ لـلـمـهـرجـان قـدم مـكـانـاً
ـدينة ولم يتعاون لـلعرض على أطراف ا
مع حــمــدى ســوى "عــاطف أبــو شــهــبـة"
وكــانت الــنـــتــيــجــة احلــتـــمــيــة لــكل هــذه
الـظـروف : سوء الـتـنظـيم وسـوء اختـيار
الــعـروض وإلــغـاء الــنــدوات فـضالً عن
إلـغــاء الـتـسـابـق وجلـنـة الـتــحـكـيم.. وقـد
تـخــصـصت هـذه الـدورة فى فن احلـكى
ولـعل هذا االخـتـيار جـاء كنـتيـجة حـتمـية
كـان التى لم تـكن تسمح بـغير لـظروف ا
حكَّاء وحيد أو مجموعة حكَّائ يسعهم
مــكــان ضــيق دون أيــة إمــكــانــيـات عــلى
اإلطالق ولـعل اإليجابيات الوحيدة لهذه
الـدورة تمثلت فـقط فى اإلبقاء علـى تقليد
تـكـر رمـوز الـفن الـسكـنـدرى وانـتـظام
الـنشـرة اليومـية الـتى تولى دعمـها مـالياً

أحد الرعاة.
أمــــا عن دورة هــــذا الــــعــــام – الــــدورة
الــســادسـة – فــقــد امـتــدت فى الــفــتـرة
من 10 إلى 17 أكــتــوبـر  2007 وهى
مـثل الـدورة السـابقـة دورة تخـصصـية
فى فن احلـكى شـهدت اهـتـمامـاً كبـيراً
من فــنـانى اإلســكـنـدريــة; خـاصــة أنـهـا
أقــيـمت بــحــديــقـة أتــيــلـيـه اإلسـكــنــدريـة
ـــديــنـــة كـــمـــا أنــهـــا شـــهــدت بــوسـط ا
مـشـاركة فـنـان لـهم خـبراتـهم الـطويـلة
بـاإلضـافــة إلى الـشـبـاب اجلـدد أيـضـاً
أعـادت لــلـمـهــرجـان فـعـالــيـات الـنـدوات
سـرحى "نـبيل الـتى اسـتطـاع الـكـاتب ا
نـور الـدين" أن يعـبـر بهـا خالل األمواج
ـتالطمة لفنانى اإلسكندرية الغاضب ا
ا ـهرجـان فر دائـماً أمـا عن عروض ا
نـفرد لها مـقاالً آخر إذا قدر لـنا النجاة

سرحى. ر» ا من وباء «الزها

سرحى ر» ا قبل أن يداهمنا «الزها
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قراءة فى أوراق مهرجان اسكندراما
ـالـيـة يـومــيـة إال أن ضـعـف اإلمـكـانــات ا
حــال دون انـــتـــظــام الـــنــشـــرة فــلـم يــكن
لـلمهرجان أى رعاة واعـتمد على اجلهود
تـمثلة فى رسم اشـتراك للعرض الـذاتية ا

تسابق قيمته خمسون جنيهاً.  ا
الحظ أن الــلــجـنــة الـتــنـظــيـمــيـة لم ومن ا
ؤسس حيث انضم إليهم تـقتصر على ا
عـدد كـبـيـر من فنـانى اإلسـكـنـدريـة مـنهم:
هــانى الــسـيــد ومــحـمــد زغــلـول ومــحــمـد
مـنصـور وزيزى مـحمـود والراحـلة سـامية
ـلحن جـمـال وأسنـد حفل االفـتـتاح إلى ا
مــحـمــد شـمس واخلــتـام إلى زمــيـله وائل

السيد.
وفـى عام 2003 انـعـقـدت الـدورة الـثـانـية
فـى الــفــتــرة من 20 إلى 28 ســبـــتــمــبــر
ـشـاركة حـوالى أربعـة وعـشرين عـرضاً
مـسـرحيـاً وأضـيفت فـعـاليـة جـديدة وهى
الـنـدوات التى أصـبـحت لهـا جلـنة خـاصة
بـهـا بـعد أن كـانت تـعـقد بـشـكل عـشوائى
فى الــــــدورة األولى.. أيـــــضــــــاً لم يـــــعـــــد
ـهرجان مهـرجاناً نـوعياً متـخصصاً فى ا
نـوعيـة خاصة من الـعروض.. وقـد شهدت
ـؤسس الـدورة الثانـية انسـحاب بعض ا
وانـضمـام مجـموعـة أخرى; منـهم الراحل
مـؤمن عـبـده الذى سـاهم بـجـهد كـبـير فى
تـنـظـيم الـدورة الـثـانـيـة كـمـا رأس حتـرير
نــشــرة الــدورة الــثــالـثــة الــتى عــقــدت فى
أكـــــتــــوبــــر 2004 وشـــــهــــدت ألول مــــرة

ـهام على اجملـموعة الـدعوة وغيـرها من ا
ــؤســســة الــتى اخــتــارت حــمـدى ســالم ا
هـرجان رئـيسـاً له وتمت صـاحب فكـرة ا
هرجان من مـناقشة مسألـة اختيار اسم ا
بـ عـدة اقـتـراحـات حـيث وافق اجلـمـيع
عـــــلى اقــــــتـــــراح حـــــمـــــدى ســـــالـم السم
"اسـكــنـدرامـا" واخــتـيـر شــهـر سـبــتـمـبـر
ــهـرجـان وهـو مـوعــداً سـنـويــاً النـعـقـاد ا
مـوعـد مالئم لـفـنـانى اإلسكـنـدريـة خـاصة
هـرجان اخلـتامى وأنه يـأتى بـعد انـتهـاء ا
ـــســرح وانـــتـــهــاء مـــهـــرجــان لــنـــوادى ا
اإلسـكــنـدريـة; الــسـيـنــمـائى وقــبل حـلـول
فـصل الشتاء حيث يصعب تقد عروض
ـركـز الـثـقافى ـكـشوف بـا ـسـرح ا عـلى ا

الروسى فى هذا الفصل.
هرجان األول فى سـبتمبر 2002 أقـيم ا
ــــونــــودرامـــا وتــــخـــصـص فى عــــروض ا
والــديـــودرامــا واســـتــمـــر خالل الـــفــتــرة
ـــشـــاركــة من 15 إلى 22 ســـبــتـــمـــبــر 
حـوالى عـشرة عـروض حيث لم تـقدم كل
ــهـرجـان ـعــلن عـنــهـا. وبـدأ ا الـعــروض ا
بـحفل االفـتتـاح وفيه يـتم تكـر بعض من
ــسـرح الــسـكـنــدرى وهـو تـقــلـيـد رمـوز ا
ـــهــــرجـــان حــــتى دورته حـــرص عــــلـــيـه ا
ـهـرجـان  تـوزيع األخـيـرة وفى نـهـايـة ا
جـوائـز جلــنـة الـتـحـكــيم الـتى  إلـغـاؤهـا

ابتداء من الدورة الرابعة. 
ـهــرجـان إصــدار نـشـرة ومن فــعـالــيـات ا

الـرسمية.. لم يكن هناك الكثير من الفرق
ـستـقـلة بـاإلسكـندريـة ولـكن كانت هـناك ا
ــســرح بــعض الــفـــرق وأهــمــهــا: فــرقــة ا
الـطـقـسى لـرمـضان عـبـد احلـفـيظ وفـرقة
هرجانات ـدينة ألحمد صـالح أما عن ا ا
الـسكندرية فلم يـكن هناك سوى مهرجان
ـسـرحـيـات ـسـيـحـيـة  جـمـعـيـة الـشــبـان ا
ــهــرجــان الــذى الــفــصل الــواحــد وهــو ا
ــمــثل الــراحل إيــهـاب أســسه اخملــرج وا
اجلـــنـــدى والــــكـــاتب مـــحــــمـــد مـــوسى
بـاإلضـافـة إلى كـاتب هـذه الـسـطـور.. بدأ
مــهــرجــان "الــواى" (هــكـــذا يــطــلق عــلــيه
الـسـكـندريـون نـسـبـة إلى احلروف األولى
من االسم اإلجنـليزى للـجمعيـة) فى نهاية
الـثـمـانـيـنـيـات وبـعـد توقـفـه فى مـنتـصف
الـتسعينيات لم يعـد لإلسكندرية مهرجان
ؤسسة يـخصهـا.. وإذا كانت اجملموعـة ا
ــهـرجــان اســكــنـدرامــا قــد اتــفـقـت عـلى
أهـمـية تـأسـيـسه فقـد انـتـقلـوا إلى آلـيات
هــذا الـتــأســيس.. كـانـت مـشــكــلـة مــكـان
ــركـز ــهــرجـان قــد حــســمت لــصــالح ا ا
الـثقافى الروسى الذى كان فاحتاً ذراعيه
ــسـرحــيــ بــاإلسـكــنــدريــة وكـان لــكل ا
سرحى ـستشـار ا ـثابة ا حـمدى سالم 
ـركـز د. جـينـادى جـايـاتـشـك .. ـديـر ا
ـهـرجـان بدأ وبـعـد حـسم مـسـألة مـكـان ا
هام اخلـاصة بالـدعاية واإلعالن تـوزيع ا
واخـتـيار الـعـروض وتصـميـم استـمارات

نبقى عند الناس عالمهنبقى عند الناس عالمه ـه ا بنبقى  ـهإحنا  ا بنبقى  إحنا 
تبقى ليلة اسكندرامـاتبقى ليلة اسكندرامـا والقلوب بتضم ضمه والقلوب بتضم ضمه 
بدع بهذه الكلمات الدافئة التى صاغها ا
الــراحل "مــؤمـن عــبــده" مــحــمــولــة عــلى
األنـغام الـشاطئـية لـلفنـان "محـمد شمس"
ـــهـــرجـــان تـــبـــدأ الـــوقـــائـع الـــســـنــــويـــة 
ـسـرحى ــهـرجــان ا اســكـنـدرامــا وهـو ا
الـوحــيـد اخلــاص بـالــعـاصــمـة الــثـقــافـيـة
ــسـرحــيـة ــا كـانت ذاكــرتــنـا ا ــصـر.. و
ر» مـعتـلة واحـتمـاالت إصابـتنـا بـ«الزهـا
ـســرحى أقـرب إلـيـنــا من حـبل الـوريـد ا
فـقد آثرت أن أوثق أوراق تـأسيس وتطور
ـــنــاســـبـــة انـــعـــقـــاد دورته ـــهـــرجـــان  ا
الـسادسـة هـذا العـام معـتـمداً عـلى بعض
الــنــشـرات الــتى أصــدرهــا وعــلى روايـة
مــــؤســــســـيـه فــــضالً عن مــــعــــاصــــرتى

للمهرجان منذ تأسيسه.
كــانت الــبــدايــة مع اخملــرج الــســكــنــدرى
حـمـدى سالم الـذى عـرض فكـرة تـأسيس
ـستقل على مـجموعة مـهرجان للـمسرح ا
سـرح السكندرى ومنهم: ـهتم با من ا
حــمـــدى زيـــدان مــاهـــر شــريف أحـــمــد
شـوقى ولـيـد جـابـر أحـمـد أبـو الـنـصـر
عــبـد الــله ضــيف.. اجــتــمـعت اجملــمــوعـة
وتــنــاقـــشت فى جــلــســـتــهــا األولى حــول
ـهــرجـان وكـيـفـيـة تــنـظـيـمه. قـرر جـدوى ا
اجملـتـمـعـون ضـرورة وجـود جتـمع لـلـفرق
ـؤسـسات ـسـتـقلـة بـعـيـداً عن سيـطـرة ا ا

ن اخلشاب  < د. أ
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ذو اخلطاف : 3 درجات مستقيمة.
اإلسفنج : 3 درجات مستقيمة.

ذو اخلطاف : جاهزين لضرب النار.
اإلسفنج : جاهزين.

(صـوت قـذف مـدافع ونـار ثم
يغلق الستار).

(يـفـتح السـتـار فـنجـد أطـفاالً
وهـــــــنـــــــوداً وجـــــــنـــــــيـــــــات

والسوسنة)
وندى : الله يا بيتر دى اجلزيرة زى ما
تخيلتها بالظبط جانى ميشيل..

شوفوا جنيات البحر.
جانى : وكمان معسكر الهنود.

ميشيل : وذو اخلطاف والـقراصنة أهم
ـــثل أنـه يـــطــلـق عـــلــيـــهم )

أعيرة نارية).
بــــيـــتـــر : (يــــذهب ومـــعـه الـــثالثـــة
ـفـقودين) أقـدم لكم لألطـفال ا
جـانى ومــيـشـيـل وونـدى وونـدى
هتكون بالنسبة لكم زى األم تمام
ألنـه حنـيـنـة أوى وكـمـان هـتـحكى

لكم حواديت حلوة.
ــفـــقــودون: (يـــذهـــبــون األطــفـــال ا
لـونـدى) مــامــا. مــامـا (تـظــهـر

الغيرة على تريللى).
بيتر : تعـالى يا وندى أوريـكى اجلزيرة

كلها.
وندى : وكمان اجلنيات.

مـيـشـيل : أنـا شـخـصــيًـا عـاوز أشـوف
الوحوش.

جانى : وأنا كمان.
بيتر بان : اتفقنا.

(يـذهبون لـلهنـود والوحوش
ويقابلون رأس الثور).

رأس الــــثـــور : (يــــنــــهّق ويــــصـــدر
أصـواتـا) من ورا أقـمـار كـتـيـرة
وبالد أكتر رأس التـور بيحاربكم
من زمـــان ســـاعــات يـــكـــســـبــكم

وساعات يخسر منكم.
ـرة دى كـسـبت ـفـقودون: ا األطـفـال ا

إنت أرجوك حررنا.
رأس الـــثـــور : مـش هـــاحــــرركم إنــــتم
عــبــيـــدى لــو عــاوزيــنى أحــرركم

قولولى ف السوسنة بنتى.
فقودون: السوسنة. األطفال ا

جانى : أنا معرفش حاجة عن بنته دى.
ميشيل : أنا  عمرى ما شوفتها.

رأس الـثور: لـو بنـتى مـا رجـعـتش قبل
الـغروب هاامـوتكم كلكـم بنتى يا
عــالـم. أنـا.. راس الــتــور.. بــنــتى

تتخطف.
(بــيـــتـــر واألطــفـــال الـــثالثــة

يقتربون من اجلنيات).
وندى : الله شكلهم حلو كده ليه.

جنيّه 1 : ازيك يا بيتر بان.
جنيّه 2 : حمد الله ع السالمة.

جـــنـــيّه 3 : (بـــدلع) مــــبـــســــوطـــة إنى
رة دى اتأخرت عليّه. شوفتك ا

وندى : بيتر بان.
بيتر : نعم يا وندى.

جــــنــــيّه 2  : مـــ ده الــــلى جـــاى وفـ
قميص الليل مستخبى?

(يــــدخـل الــــقــــراصــــنــــة وذو

مـيـشـيل : بـيـقـول لــبـيـتــر بـان مـيـرسى
مـيــرسى كـتـيـر يــا بـطل خـلـصت
بــنــتى وحــمــيـتــهــا من الــوحـوش
وخليـتنى سعيد سـعيد جداً جداً
جـداً أنــا هـاخــلـيك يــا بـيــتـر بـان
كـبـيـر كـبـيـر أوى هـانـخـلـيك مـلك
(يضع التاج على رأس بيتر)

إنت من اليوم النسر الشاب.
اجلـميع : يـحـيـا الـنـسـر الـشـاب يـحـيا

الشاب البطل.
(الــهـنــديــات يــقـمن بــرقــصـة
اسـتـعــراضـيـة كـبــيـرة فـرحـا
بــعـودة الـسـوســنـة ثم تـغـلق

الستار).
الــصــوت : لـــكن فى خالل وقـت قــلـــيل
الـقراصـنـة وذو اخلـطاف خـطـفوا
تــريـلــلى الــتـابـع بـتــاع بــيـتــر بـان
وحـطــوه عـلى الـســفـيـنــة وطـلـعـوا

على البحر.
(تــفـــتح الــســتــار فــنـــجــد تــريــلــلى
والقـراصنـة وذا اخلطاف فى

السفينة).
ذو اخلــطــاف : (يــضــحك) أيــوه كــده
أحـسن حاجـة عملـناه اسـمعونى
كويس دلوقتى بـيتر بان حيعرف 

ذو اخلـــــــطــــــاف : هــــــــا يــــــــا أمــــــــورة
(لـــلــــســـوســــنـــة) قــــررتى إيه?

هاتقولى على مكان بيتر وال أل?
الـســوسـنـة : اســتـحــالــة أفـكــر أقـولك.

استحالة. أبداً أبداً أبداً.
(ذو اخلــــــطــــــاف يــــــغــــــضب

فيخرج).
? وندى : بيتر بان رايح ف

(بـيـتــر بـان يـذهب لـيـبـارز ذا
ــبــارزة اخلــطــاف وتــشــتــد ا
فــــيــــقع ذو اخلــــطــــاف عــــلى

األرض أمام التمساح).
ذو اخلـطـاف : إحلـقــونى إحلــقــنى يـا

إسفنج احلقنى.
(اإلسـفـنج يـأخـذ ذا اخلـطاف

ويهربا)
بيتر : (ينقذ السوسنة) سوسنة.

الـسـوسـنـة : فـكــنى يـا بـيــتـر إنـقـذنى
احلقنى يا بيتر.

(بيتر يفكها).
بيتر : (لرأس الثور) اتفضل يا راس
التـور خلـصت لك بنـتك ورجعـتها

لك أهه.
رأس الـثور : (يصـدر أصوات نـباح

ونهيق كثيرة).
وندى : هو بيقول إيه?

جانى : بيعبر عن مشاعره.
وندى : أيوه بس بيقول إيه?

اخلـطـاف واإلسـفـنج ومـعـهم
السوسنة مقيدة).

بيتر : (بصوت خفيض) دول رايح
نـاحيـة صخـرة اجلـمجـمة تـعالى

يا وندى تعالى.
ذو اخلـطاف : أخيـراً عرفـنـا جنيـبك يا
سوسنة برافو يا إسفنج برافو
لـو قـلت لـنـا فـ مـسـتـخـبـى بـيـتر
بـان هـانرجـعك تانى البـوكى ولو
مـا قولتيش هـانرميـكى فى البحر

ده.
وندى : يا أشرار.

بــيــتـر : اســكــتى اتــفــرَّجى واســمــعى
كويس (يقـوم بصوت مـفتعل)

ياه البحرية. أنا عفريت ا
ذو اخلــــطــــاف : إيه ده ســـــمـــــعت يــــا

إسفنج?
اإلســفـنج : أيــوه. أيــوه. ســمــعت دى..

دى.. روح شيطانية.
ذو اخلـطـاف : أنـا. أنــا هـااروح أتـأكـد

وأنت استنى هنا.
بيـتر بان : بـست بست ونـدى استنى
وشــــوفى (يـــقـــلـــد صـــوت ذى

اخلطاف) سمعت يا إسفنج.
اإلسـفنج : سمـعت يا ريس (اإلسـفنج

يفك السوسنة).
ذو اخلطاف : (يدخل) بتعمل إيه?
اإلسفنج : اانفذ تعليماتك يا ريس.
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 السنة األولى - العدد 20- االثن 26 /2007/11

ه عام 2005 فى ترجم عن اللغة اإليطالية هو الذى  تقد هذا النص ا
مسرح Avellino  فى جنوب إيطاليا.
(النص هو نص العرض وليس النص ذاته الذى كتبه بارى حيث إن
صناع العرض قاموا باختصارات لعدة مشاهد طويلة من نص بارى
الطويل).
جيمس بارى: جيمس بارى: ولد فى 9 مايو 1860 باسكتلندا درس اآلداب من عام
1878 حتى 1882 فى جامعة إدنبرج وفى عام 1884 انتقل إلى لندن
ليعمل فى الصحافة.
سرح أو األدب القصصى وهناك سرعان ما انشغل بالعمل األدبى سواء ا
فقام بكتابة العديد من األعمال منها: موت بيتر 1887 تومى العاطفى
1896 الطائر األبيض الصغير 1902 بيتر بان 1904 ما يعرفه كل رجل
1908 قبلة سندريال 1916 عزيزى بروتس 1917 الولد دافيد 1936.

وقدمت مسرحية «بيتر بان» ألول مرة عام 1904 على مسرح دوق يورك بلندن. حد
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 للكاتب االسكتلندى جيمس.م.بارىمس

 بيتر بان 
< ترجمة من اإليطالية : 

إسالم إمام 

ذو اخلطاف : (فى خوف) احلقنى يا بيتر بان  بيتر بان  بيتر بان  بيتر بان  بيتر بان 
إسفنج. خرج التمساح ده بره.

اإلسفنج : (للتمساح) مش مكسوف.

مش عـيب تـتـاوب قدام الـريس..
اطـــلع بــره اطــلـع مش هــاديــلك
حــمُّص بــعــد كــده مــا تــعــمــلش

اطرش قلت لك اطلع بره.
قرصان 1 : بيتر بان ظهر يا ريس.

? ? ف ذو اخلطاف : ف
قرصان 2 : على حافة الطريق.

ذو اخلـــطـــاف : إلـى كل الـــشـــيـــاطــ
وبــــالــــتــــحــــديــــد إنت (يــــشـــيـــر
لـإلســفـــنج) اجـــتـــمــــاع مـــهم..

اجتماع قمة.
اإلسفنج : فوراً يا ريس.

دافع) (يدخل  القراصنة با
ذو اخلــطــاف : بـــســـرعـــة بـــســـرعــة
ـــدافـع من ســـنـــ اشــــحـــنـــوا ا
طويلـة مسـتنى اليـوم ده اللـحظة

دى.
اإلسفنج : اشحنوا على درجة 42.

ذو اخلــطــاف : وارفــعـــوا عــلى درجــة
.75

اإلسفنج : 75 درجة.

السوسنة?
ذو اخلـطـاف : أيـوه بـنت مـلك الـهـنـد
هى الــلى عـارفه أكــيـد فـ بــيـتـر

بان.
اإلسفنج : بس بس هاقولها إيه?

ذو اخلـــطــاف : دور عـــلى أى حـــاجـــة
تقنعها بيها إسفنج.

اإلسفنج : نعم يا ريس.
ذو اخلـطاف : أنـا بـاأمرك انك تـخطف
الـسـوسـنـة من مـكـانـهـا وجتـيـبـها

حلد الصخرة اجلمجمة.
اإلسفنج : أيوه يا سيدى بس أنا مش
قـلـيـل األدب عـشـان اخــطف بـنت

صغيرة جميلة.
ذو اخلطاف : اخرس إنت بـتتكلم عن
األدب? ارعــدى يــا رعــود انــزلى
يا صواعق.. وكـان ف أدب بيتر
ــا قـطـع لى إيـدى (يــبـكى) بــان 
ـــمــر إيـــدى.. آه.. ورمـــاهـــا فى ا
ونـزلت عـلـيـهـا الـنـسـور خـطـفـتـها

وكلتها.
اإلسفنج : أمرك يا ريس.

(نــســمـع صــوت الــتـــمــســاح
وجود مع اإلسفنج) ا

ـكن نـقـعـد مـيـشيل : أنــا تـعـبت أوى 
نـسـتـريح عـلى أى رصـيـف بـتاع

أى جنمة من دول.
بيـتر بان : احـنا مـتأخـرين ماعـندناش

وقت.
(نــسـمع أغــنـيـة لــلـقــراصـنـة
ويــفــتح الــســتــار فــنــجــدهم
جــالــســ هـم وذا اخلــطـاف

يلعبون الكوتشينة).
ذو اخلـطـاف : بـيـتـر بــان الـنـحس يـا
مــ يـدلــنى عـلـى اجلـحــر الـقـذر
اللى هـو مسـتخـبى فيه لـكن هو
. أنا فـتّشت عنـه فى كل حتة فـ
فى بـحـيـرة جـنـيـات البـحـر وفى
جــزيـرة آكــلى حلــوم الـبــشـر فى
كن كل حتة لكن ما لقيتهوش 
يـــكــون مـــســتــخـــبى فى اإلقـــلــيم

الهندى... وجدتها.
(يــــدخل اإلســـفــــنج وبـــعض

القراصنة)
اإلسفنج : صباح اخلير يا ريس.

ذو اخلــــطــــاف : إســـــفــــنـج عــــاوزين
السوسنة هنا حاال.

اإلســـــفــــنج : الـــــســـــو... الـــــســـــو... 

بيتر بان : اجلزيرة اللى مش موجودة
(يتجه ناحية الشباك).

وندى : اسـتنى خـدنى مـعـاك جـزيرة
مـش مـــوجـــودة فى الـــدنـــيـــا دى
مـعـجـزة حــاجـة حـلـوة أوى أنـا
مـبسـوطـة أوى مبـسـوطة لـدرجة

إنى عاوزه أبوسك.
(تـريلـلى عنـدما يـسمع كـلمة

بوسة يتجه إلى وندى)
بيتر بان : بوسة يعنى إيه?

(وندى تـقـترب من بـيتـر بان
لتـقبله لكن تـريللى يسـحبها
فـى اجتـاهـه هـو فـى الـوقت
نــفــسه يــســتــيــقظ مــيــشــيل

وجانى).
ميشيل : شايف شايف يـا جانى بيتر

بان?.
جانى : معقولة.

ميشيل : هاى بيتر أعرفك بنفسى أنا
ميشيل.

بـيـتر : مـيـشـيل اسـم جـمـيل مـبـسـوط
إنى شوفتك.

جـــانى : لــكـن مـ ده (يــــشـــيـــر إلى
تريللى)

بيتر بان : ده ده مقشة.
? جانى : إنتم كنتم رايح ف
فقودة. بيتر بان : للجزيرة ا

فقودة. ميشيل : اجلزيرة ا
وندى : آه هو هيودينا.

جانى : عـارفـها.. الـلى فـيـها اجلـنـيات
والهنود والقراصنة صح?!.

مـــيـــشــيل : عـــاوزيـن نـــروح ونـــحــارب
القراصنة.

بـيتـر بان : ماشى يـا سـيدى وهـنـعمل
حـــرب عـــلى الـــقـــراصـــنــة لـــكن
اسمعونى كـويس.. إحنا دلوقتى
الزم نطـير بـسـرعة. بس... انـتوا
ما بـتعرفوش تـطيروا? طب نعمل
ده ازاى يـا واد يـا بـيــتـر? نـعـمل
ده ازاى? آه لقـيـتهـا فـكروا فى
حـــاجـــة حــــلـــوة أوى كل واحـــد
فــيــكــو يـفــكــر فـى أحـلـى حــاجـة
بــيــحـبــهـا مــثالً فى أكــتـر هــديـة

مستنيها ها.. بتفكروا?
الثالثة : إم م م م...

ـسـك بأيـديـهم) يـلال بـيـتـر بـان : (
. تالته.. نـــطـــيـــر. واحـــد. اتـــنـــ
اســـتـــنـــوا. نـــاقـــصـــنـــا حـــاجـــة
ـسـحـور تـريـلـلى.. فـ الـتـراب ا
(تريـلـلى ينـفخ عـليـهم تـراباً
ودخـاناً) ودلـوقـتى يـالال واحد

اتن تالته.
(يغلق الستار)

بـيـتـر بان : الزم يـا والد نـطـيـر أسرع
من كــده الزم نـــوصل اجلــزيــرة

بسرعة.
وندى : بـيتر. من فـضلك اسـتنى على
مهلك. احنا ما نعرفش الطريق.
بـيتـر بان : الطـريق أهـوه بعـد الـنجـمة
الـتـانيـة الـلى عـلى الـيـمـ نـحوّد
ـــ هــنالقى صف شــمــال فى 
ـشى جنبه طـوالى. أدينا جنوم 

قربنا نوصل.
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دى ودى كمان.

ميشيل : قذر ومغرور.
جانى : مـعايـا ما تقـدرش تعـمل حاجة

يا ناموسة.
ميشيل : أنا بطل مـا شوفتش البووت
اللى أنا البسه?.. بووت فارس.
جــانى : إنت قـــرصـــان ومـــتـــســـاويش

الشراب اللى فى رجلى.
ميشيل : آه... إنت غلطت.

جـانى : إنـت مـا تــقـدرش تــقف قـدامى
(يدخل األب).

ميشيل : مساء اخلير يا بابا.
جانى : مُالعب قذر.

األب (أجــيــنـون) : إيه. إزاى تــســمح
لنفسك.

جــانى : آسـف. مــا بـكــلــمــكش انـت يـا
بابا. إحنا بنعمل بيتر بان.

األب : زى كل يــوم... مـا حــدش شـاف
الدبابيس الدهب بتاعتى.

ميشيل : ال يا بابا.
جانى : ال يا بابا.

األب : أمـال راحت ف (يـســتـمـر فى
البحث).

جانى : ميشيل.. قوللى الكنز ف ?
ميشيل : مااعرفش.

? جانى : طب اخلريطة اخلريطة ف

بــالــصــابــون (تــنــظــر خلـيــاله
فـتـجــده بـاهـتـاً قـلـيالً) إيه ده
شـكـلـه اتـقـطع هــاجـيب لك إبـرة
وفــتــلـة تــخــيــطه وال أقــولك.. ده
شغل الـستات أنا الـلى مخيطه
حـــاجــــة حـــلــــوة أوى وجـــديـــدة
الـواحد يـخـيط خـيـال أو ظل أنا
عـــرفت عـــلى طـــول إنـه خــيـــالك?

اقعدوا اقعدوا واقف ليه.
بيتر بان : بس بقى إيه الرغى ده?!.

ونـدى : أنـا عــارفـة إنى بـارغى كــتـيـر.
بابا بيقول كده.
بيتر بان: اسمك إيه?

وندى : وندى أجنيال مويدا دارلينج..
بيـتـر بان : ونـدى كفـايه أنـا سـمـعتك
بــتـحـكى احلـواديت واألسـاطـيـر
الزم أقــولك إنك شــاطـره كــتــيـر.
عـــارفـــة حــدوتـــة األطـــفــال الـــلى
ـفقودة اللى تاهـوا فى اجلزيرة ا

أصال مش موجودة.
ونــدى : أطــــفـــال تـــاهــــوا فى جـــزيـــرة
مـــفــقــودة وأصـال مش مــوجــودة
(تــتــخـيل) الــله. حــاجــة حــلــوة

أوى.
بيتر بان : أنا رايح هناك.

? وندى : ف

ــنـزل وراء واألم من خـارج ا
الشباك).

أجينون (األب): خيال إيه وخيال م
اللى بتقول عليه?

األم : بيتر بان.
األب : آه العفريب الطيب.

األم : إنـت عــــارف ونـــدى كـل يــــوم مـــا
بتقدرش تنام...

األب : طـبـعـاً.. إال أمــا تـفـكــر فى بـيـتـر
بان.

(تخـتفى األم واألب ثم يظهر
بيتر بان وتريللى)

بـيـتـر بـان : (يـنـظـر خلـيـال) لــقـيـته
لـــقـــيـــته أســـتــــخـــبى فـــ مـــنه.

? أستخبى ف
(بـــيــتــر بـــان يــحــاول مــرات
عـديـدة أن يـلـصق خيـاله فى

األرض كى ال يتحرك
ونــدى تــسـتــيــقظ من الــنـوم

وتالحظ وجوده)
وندى : بـيتر أخـيراً كنت مـتأكدة إنك
هـاتيجى إنـت عارف انك زى ما
كن الـنـاس بتـتـخـيـلك بـالـظبـط 
بـس بــيــتــخــيـــلــوك أطــول شــويــة
(تــضـحك) أنــا آســفــة حــاولت
امـسك خـيـالك واغـسـله وانـضفه

ميشيل : اخلريطة... ضاعت.
(تدخل األم)

األم : أجـيـنـون: شـهل شــويـة خـلص
بسرعة وإال هيبقى شكلنا وحش

جداً قدام الناس.
ونـدى : (ت(تـنــــظـر ألمر ألمـهـا)ا) مـامـا.. شـكـلك

حلو أوى النهارده.
األم : شكرًا يا حبيبتى.

وندى : إنت كـمان يـا بابـا شـكلك حـلو
أوى.

األم : ونـدى.. يلال يا حـبيبـتى يلال على
الـسـريـر عــشـان تـنـامـوا? الـوقت
اتــــأخــــر انــــتــــوا كـــمــــان يــــلال

ميشيل.. جانى.. نوم.
(األم تغلق النافذة).

وندى : من فـضـلك مــامـا مـا تـقـفـلـيش
كن يرجع. الشباك عشان 

مارى : هو م يا حبيبتى?!.
وندى : خياله.

األم : خياله?
وندى : آه.

األم : آه. صح يا حبـيبتى صح يلال..
تصبحوا على خير.

(األب واألم يـــــــــرتـــــــــديــــــــان
عاطف ويذهبان) ا

ـشـهــد اآلن نـرى فـيه األب (ا
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ا البطل فى كل ألعابهم. دا
(جـانـى ومـيـشـيـل يـتـبـارزان

بالسيوف).
جانى : اركع بسرعة يا بيتر بان.

ميشيل : استسلم أنت يا ذا اخلطاف.
ونــــدى : ال  إنـت كـــــده بــــــتــــــضـــــرب

بالشمال . وده غلط.
جانى : آه. صح. عندك حق.

الــصــوت : أصل ونـــدى كـــانت أكـــبــر
واحـــدة فــيـــهـم ومش بس كـــانت
مـتـأكـدة من وجـود بـيـتـر بان دى
كــانت كـمـان حــافـظـة كـل كـبـيـرة
وصــغــيــرة عــنه وعن تــصــرفــاته

اخلرافية اخلارقة للعادة.
(جـانى وميـشـيل يسـتـكمالن

بارزة). ا
جانى : اســتـنى عـلـيه يـا وغـد يـا وقح

أنا هاقطعك بسيفى حتت.
ميشيل : أنا اللى هاخليك فتافيت.

جــانى : (يــحــاول أن يــطـعــنه) خــد
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هنوصل متأخرين عن احلفلة.
الــصــوت : الـــســـيــدة دارلـــيــنـج كــانت
ا فى وجود بيتر بان بتعتقـد دا

جنبها.
أجــــــيــــــنــــــون : مـــــــارى... مـش القى
الـــــدبـــــابــــيـس الــــدهـب بــــتـــــاعت
الـــقــمــيـص بــتـــاعى مش عــارف
راحــوا فــ الــظــاهــر نــطــوا بـره
الـــبــيت كـــده مش هــاقــدر أروح
احلـــــفــــلــــة لــــو رحت من غــــيــــر
الــدبــابــيـس الــدهب مش هــاقــدر
كتب. هـاقابلهم أظهـر تانى فى ا
بــــأى وش فى الــــشـــــغل أعــــمل

إيه... (يخبط على رأسه).
الــصــوت : األب أجــيـــنــون كــان راجل
حـسـاس جداً ( يـظـهر األوالد)
أمــا دول بــقى جـــانى ومــيــشــيل
أوالده هــــو ومـــارى األوالد دول
كانوا مقتنع تماما بوجود بيتر
بان وعـشان كده كانوا مـخليينه

(الستار مغلق)
صوت : احلـكـايـة الـلى هـيـحـكـيـهـالـكـو
الـنـهـارده مـالـهـاش وقت مـحـدد
حصلت امبارح وكمان هتحصل
النـهـارده وهتـفـضل حتصل كل
يـوم طـول ما فـيه أطـفـال حـلوين
ـكان زيـكم  لـكن لـيـهـا مـكـان وا
هو البيت ذو األركان فى لندن.
هـــنــاك كـــانت عـــايـــشـــة عـــائـــلــة
دارلــيــنج وبـــيــتــر بـــان. وعــائــلــة
دارلينج اختـارت بيتر بان يعيش
وسـطــهم نــاس كـتـيــر أوى ألنـهم
كانـوا متـأكـدين من وجوده أكـتر
من وجــــــود أى شـــــخـص تـــــانى

وأولهم السيدة دارلينج.
(يـفــتح الـسـتـار فـنـجـد مـرآة
       صغيرة وثالث أسرَّة صغيرة

       ونافذة).
مارى : (تـخـاطب زوجـها) أجـيـنـون
خـــلّص بــــســـرعـــة أحــــسن كـــده

 مسرحية من فصل واحد 

الشخصيات
1 - بيتر بان.

2 - تــــــريـــــلـــــلى
(مساعده).

3 - أجـــــيــــنــــون
دارلينج (األب).
4 - مـــــــــــــــــــــارى

دارلينج (األم).
5 - ونــــــــــــــــــــدى

(ابنتهما).
6 - جــــــــــــــــــانـى

(ابنهما).
7 - مــــــيـــــشـــــيل

(ابنهما) .
8 - الـــــكـــــابـــــ
أونـــشــيـــنــو (ذو

اخلطاف).
9 - اإلسفنج.

10 - رأس
الــــــثــــــور (مــــــلك
ووالــــــــــــــــــــــــــــــــد

السوسنة).
11 - السوسنة.
12 - األطـــــفـــــال

فقودون. ا
13 - القراصنة.
14 - جــــنــــيـــات

البحر.
15 - هنود.
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دى ودى كمان.

ميشيل : قذر ومغرور.
جانى : مـعايـا ما تقـدرش تعـمل حاجة

يا ناموسة.
ميشيل : أنا بطل مـا شوفتش البووت
اللى أنا البسه?.. بووت فارس.
جــانى : إنت قـــرصـــان ومـــتـــســـاويش

الشراب اللى فى رجلى.
ميشيل : آه... إنت غلطت.

جـانى : إنـت مـا تــقـدرش تــقف قـدامى
(يدخل األب).

ميشيل : مساء اخلير يا بابا.
جانى : مُالعب قذر.

األب (أجــيــنـون) : إيه. إزاى تــســمح
لنفسك.

جــانى : آسـف. مــا بـكــلــمــكش انـت يـا
بابا. إحنا بنعمل بيتر بان.

األب : زى كل يــوم... مـا حــدش شـاف
الدبابيس الدهب بتاعتى.

ميشيل : ال يا بابا.
جانى : ال يا بابا.

األب : أمـال راحت ف (يـســتـمـر فى
البحث).

جانى : ميشيل.. قوللى الكنز ف ?
ميشيل : مااعرفش.

? جانى : طب اخلريطة اخلريطة ف

بــالــصــابــون (تــنــظــر خلـيــاله
فـتـجــده بـاهـتـاً قـلـيالً) إيه ده
شـكـلـه اتـقـطع هــاجـيب لك إبـرة
وفــتــلـة تــخــيــطه وال أقــولك.. ده
شغل الـستات أنا الـلى مخيطه
حـــاجــــة حـــلــــوة أوى وجـــديـــدة
الـواحد يـخـيط خـيـال أو ظل أنا
عـــرفت عـــلى طـــول إنـه خــيـــالك?

اقعدوا اقعدوا واقف ليه.
بيتر بان : بس بقى إيه الرغى ده?!.

ونـدى : أنـا عــارفـة إنى بـارغى كــتـيـر.
بابا بيقول كده.
بيتر بان: اسمك إيه?

وندى : وندى أجنيال مويدا دارلينج..
بيـتـر بان : ونـدى كفـايه أنـا سـمـعتك
بــتـحـكى احلـواديت واألسـاطـيـر
الزم أقــولك إنك شــاطـره كــتــيـر.
عـــارفـــة حــدوتـــة األطـــفــال الـــلى
ـفقودة اللى تاهـوا فى اجلزيرة ا

أصال مش موجودة.
ونــدى : أطــــفـــال تـــاهــــوا فى جـــزيـــرة
مـــفــقــودة وأصـال مش مــوجــودة
(تــتــخـيل) الــله. حــاجــة حــلــوة

أوى.
بيتر بان : أنا رايح هناك.

? وندى : ف

ــنـزل وراء واألم من خـارج ا
الشباك).

أجينون (األب): خيال إيه وخيال م
اللى بتقول عليه?

األم : بيتر بان.
األب : آه العفريب الطيب.

األم : إنـت عــــارف ونـــدى كـل يــــوم مـــا
بتقدرش تنام...

األب : طـبـعـاً.. إال أمــا تـفـكــر فى بـيـتـر
بان.

(تخـتفى األم واألب ثم يظهر
بيتر بان وتريللى)

بـيـتـر بـان : (يـنـظـر خلـيـال) لــقـيـته
لـــقـــيـــته أســـتــــخـــبى فـــ مـــنه.

? أستخبى ف
(بـــيــتــر بـــان يــحــاول مــرات
عـديـدة أن يـلـصق خيـاله فى

األرض كى ال يتحرك
ونــدى تــسـتــيــقظ من الــنـوم

وتالحظ وجوده)
وندى : بـيتر أخـيراً كنت مـتأكدة إنك
هـاتيجى إنـت عارف انك زى ما
كن الـنـاس بتـتـخـيـلك بـالـظبـط 
بـس بــيــتــخــيـــلــوك أطــول شــويــة
(تــضـحك) أنــا آســفــة حــاولت
امـسك خـيـالك واغـسـله وانـضفه

ميشيل : اخلريطة... ضاعت.
(تدخل األم)

األم : أجـيـنـون: شـهل شــويـة خـلص
بسرعة وإال هيبقى شكلنا وحش

جداً قدام الناس.
ونـدى : (ت(تـنــــظـر ألمر ألمـهـا)ا) مـامـا.. شـكـلك

حلو أوى النهارده.
األم : شكرًا يا حبيبتى.

وندى : إنت كـمان يـا بابـا شـكلك حـلو
أوى.

األم : ونـدى.. يلال يا حـبيبـتى يلال على
الـسـريـر عــشـان تـنـامـوا? الـوقت
اتــــأخــــر انــــتــــوا كـــمــــان يــــلال

ميشيل.. جانى.. نوم.
(األم تغلق النافذة).

وندى : من فـضـلك مــامـا مـا تـقـفـلـيش
كن يرجع. الشباك عشان 

مارى : هو م يا حبيبتى?!.
وندى : خياله.

األم : خياله?
وندى : آه.

األم : آه. صح يا حبـيبتى صح يلال..
تصبحوا على خير.

(األب واألم يـــــــــرتـــــــــديــــــــان
عاطف ويذهبان) ا

ـشـهــد اآلن نـرى فـيه األب (ا
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ا البطل فى كل ألعابهم. دا
(جـانـى ومـيـشـيـل يـتـبـارزان

بالسيوف).
جانى : اركع بسرعة يا بيتر بان.

ميشيل : استسلم أنت يا ذا اخلطاف.
ونــــدى : ال  إنـت كـــــده بــــــتــــــضـــــرب

بالشمال . وده غلط.
جانى : آه. صح. عندك حق.

الــصــوت : أصل ونـــدى كـــانت أكـــبــر
واحـــدة فــيـــهـم ومش بس كـــانت
مـتـأكـدة من وجـود بـيـتـر بان دى
كــانت كـمـان حــافـظـة كـل كـبـيـرة
وصــغــيــرة عــنه وعن تــصــرفــاته

اخلرافية اخلارقة للعادة.
(جـانى وميـشـيل يسـتـكمالن

بارزة). ا
جانى : اســتـنى عـلـيه يـا وغـد يـا وقح

أنا هاقطعك بسيفى حتت.
ميشيل : أنا اللى هاخليك فتافيت.

جــانى : (يــحــاول أن يــطـعــنه) خــد
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هنوصل متأخرين عن احلفلة.
الــصــوت : الـــســـيــدة دارلـــيــنـج كــانت
ا فى وجود بيتر بان بتعتقـد دا

جنبها.
أجــــــيــــــنــــــون : مـــــــارى... مـش القى
الـــــدبـــــابــــيـس الــــدهـب بــــتـــــاعت
الـــقــمــيـص بــتـــاعى مش عــارف
راحــوا فــ الــظــاهــر نــطــوا بـره
الـــبــيت كـــده مش هــاقــدر أروح
احلـــــفــــلــــة لــــو رحت من غــــيــــر
الــدبــابــيـس الــدهب مش هــاقــدر
كتب. هـاقابلهم أظهـر تانى فى ا
بــــأى وش فى الــــشـــــغل أعــــمل

إيه... (يخبط على رأسه).
الــصــوت : األب أجــيـــنــون كــان راجل
حـسـاس جداً ( يـظـهر األوالد)
أمــا دول بــقى جـــانى ومــيــشــيل
أوالده هــــو ومـــارى األوالد دول
كانوا مقتنع تماما بوجود بيتر
بان وعـشان كده كانوا مـخليينه

(الستار مغلق)
صوت : احلـكـايـة الـلى هـيـحـكـيـهـالـكـو
الـنـهـارده مـالـهـاش وقت مـحـدد
حصلت امبارح وكمان هتحصل
النـهـارده وهتـفـضل حتصل كل
يـوم طـول ما فـيه أطـفـال حـلوين
ـكان زيـكم  لـكن لـيـهـا مـكـان وا
هو البيت ذو األركان فى لندن.
هـــنــاك كـــانت عـــايـــشـــة عـــائـــلــة
دارلــيــنج وبـــيــتــر بـــان. وعــائــلــة
دارلينج اختـارت بيتر بان يعيش
وسـطــهم نــاس كـتـيــر أوى ألنـهم
كانـوا متـأكـدين من وجوده أكـتر
من وجــــــود أى شـــــخـص تـــــانى

وأولهم السيدة دارلينج.
(يـفــتح الـسـتـار فـنـجـد مـرآة
       صغيرة وثالث أسرَّة صغيرة

       ونافذة).
مارى : (تـخـاطب زوجـها) أجـيـنـون
خـــلّص بــــســـرعـــة أحــــسن كـــده

 مسرحية من فصل واحد 

الشخصيات
1 - بيتر بان.

2 - تــــــريـــــلـــــلى
(مساعده).

3 - أجـــــيــــنــــون
دارلينج (األب).
4 - مـــــــــــــــــــــارى

دارلينج (األم).
5 - ونــــــــــــــــــــدى

(ابنتهما).
6 - جــــــــــــــــــانـى

(ابنهما).
7 - مــــــيـــــشـــــيل

(ابنهما) .
8 - الـــــكـــــابـــــ
أونـــشــيـــنــو (ذو

اخلطاف).
9 - اإلسفنج.

10 - رأس
الــــــثــــــور (مــــــلك
ووالــــــــــــــــــــــــــــــــد

السوسنة).
11 - السوسنة.
12 - األطـــــفـــــال

فقودون. ا
13 - القراصنة.
14 - جــــنــــيـــات

البحر.
15 - هنود.
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ه عام 2005 فى ترجم عن اللغة اإليطالية هو الذى  تقد هذا النص ا
مسرح Avellino  فى جنوب إيطاليا.
(النص هو نص العرض وليس النص ذاته الذى كتبه بارى حيث إن
صناع العرض قاموا باختصارات لعدة مشاهد طويلة من نص بارى
الطويل).
جيمس بارى: جيمس بارى: ولد فى 9 مايو 1860 باسكتلندا درس اآلداب من عام
1878 حتى 1882 فى جامعة إدنبرج وفى عام 1884 انتقل إلى لندن
ليعمل فى الصحافة.
سرح أو األدب القصصى وهناك سرعان ما انشغل بالعمل األدبى سواء ا
فقام بكتابة العديد من األعمال منها: موت بيتر 1887 تومى العاطفى
1896 الطائر األبيض الصغير 1902 بيتر بان 1904 ما يعرفه كل رجل
1908 قبلة سندريال 1916 عزيزى بروتس 1917 الولد دافيد 1936.

وقدمت مسرحية «بيتر بان» ألول مرة عام 1904 على مسرح دوق يورك بلندن. حد
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 للكاتب االسكتلندى جيمس.م.بارىمس

 بيتر بان 
< ترجمة من اإليطالية : 

إسالم إمام 

ذو اخلطاف : (فى خوف) احلقنى يا بيتر بان  بيتر بان  بيتر بان  بيتر بان  بيتر بان 
إسفنج. خرج التمساح ده بره.

اإلسفنج : (للتمساح) مش مكسوف.

مش عـيب تـتـاوب قدام الـريس..
اطـــلع بــره اطــلـع مش هــاديــلك
حــمُّص بــعــد كــده مــا تــعــمــلش

اطرش قلت لك اطلع بره.
قرصان 1 : بيتر بان ظهر يا ريس.

? ? ف ذو اخلطاف : ف
قرصان 2 : على حافة الطريق.

ذو اخلـــطـــاف : إلـى كل الـــشـــيـــاطــ
وبــــالــــتــــحــــديــــد إنت (يــــشـــيـــر
لـإلســفـــنج) اجـــتـــمــــاع مـــهم..

اجتماع قمة.
اإلسفنج : فوراً يا ريس.

دافع) (يدخل  القراصنة با
ذو اخلــطــاف : بـــســـرعـــة بـــســـرعــة
ـــدافـع من ســـنـــ اشــــحـــنـــوا ا
طويلـة مسـتنى اليـوم ده اللـحظة

دى.
اإلسفنج : اشحنوا على درجة 42.

ذو اخلــطــاف : وارفــعـــوا عــلى درجــة
.75

اإلسفنج : 75 درجة.

السوسنة?
ذو اخلـطـاف : أيـوه بـنت مـلك الـهـنـد
هى الــلى عـارفه أكــيـد فـ بــيـتـر

بان.
اإلسفنج : بس بس هاقولها إيه?

ذو اخلـــطــاف : دور عـــلى أى حـــاجـــة
تقنعها بيها إسفنج.

اإلسفنج : نعم يا ريس.
ذو اخلـطاف : أنـا بـاأمرك انك تـخطف
الـسـوسـنـة من مـكـانـهـا وجتـيـبـها

حلد الصخرة اجلمجمة.
اإلسفنج : أيوه يا سيدى بس أنا مش
قـلـيـل األدب عـشـان اخــطف بـنت

صغيرة جميلة.
ذو اخلطاف : اخرس إنت بـتتكلم عن
األدب? ارعــدى يــا رعــود انــزلى
يا صواعق.. وكـان ف أدب بيتر
ــا قـطـع لى إيـدى (يــبـكى) بــان 
ـــمــر إيـــدى.. آه.. ورمـــاهـــا فى ا
ونـزلت عـلـيـهـا الـنـسـور خـطـفـتـها

وكلتها.
اإلسفنج : أمرك يا ريس.

(نــســمـع صــوت الــتـــمــســاح
وجود مع اإلسفنج) ا

ـكن نـقـعـد مـيـشيل : أنــا تـعـبت أوى 
نـسـتـريح عـلى أى رصـيـف بـتاع

أى جنمة من دول.
بيـتر بان : احـنا مـتأخـرين ماعـندناش

وقت.
(نــسـمع أغــنـيـة لــلـقــراصـنـة
ويــفــتح الــســتــار فــنــجــدهم
جــالــســ هـم وذا اخلــطـاف

يلعبون الكوتشينة).
ذو اخلـطـاف : بـيـتـر بــان الـنـحس يـا
مــ يـدلــنى عـلـى اجلـحــر الـقـذر
اللى هـو مسـتخـبى فيه لـكن هو
. أنا فـتّشت عنـه فى كل حتة فـ
فى بـحـيـرة جـنـيـات البـحـر وفى
جــزيـرة آكــلى حلــوم الـبــشـر فى
كن كل حتة لكن ما لقيتهوش 
يـــكــون مـــســتــخـــبى فى اإلقـــلــيم

الهندى... وجدتها.
(يــــدخل اإلســـفــــنج وبـــعض

القراصنة)
اإلسفنج : صباح اخلير يا ريس.

ذو اخلــــطــــاف : إســـــفــــنـج عــــاوزين
السوسنة هنا حاال.

اإلســـــفــــنج : الـــــســـــو... الـــــســـــو... 

بيتر بان : اجلزيرة اللى مش موجودة
(يتجه ناحية الشباك).

وندى : اسـتنى خـدنى مـعـاك جـزيرة
مـش مـــوجـــودة فى الـــدنـــيـــا دى
مـعـجـزة حــاجـة حـلـوة أوى أنـا
مـبسـوطـة أوى مبـسـوطة لـدرجة

إنى عاوزه أبوسك.
(تـريلـلى عنـدما يـسمع كـلمة

بوسة يتجه إلى وندى)
بيتر بان : بوسة يعنى إيه?

(وندى تـقـترب من بـيتـر بان
لتـقبله لكن تـريللى يسـحبها
فـى اجتـاهـه هـو فـى الـوقت
نــفــسه يــســتــيــقظ مــيــشــيل

وجانى).
ميشيل : شايف شايف يـا جانى بيتر

بان?.
جانى : معقولة.

ميشيل : هاى بيتر أعرفك بنفسى أنا
ميشيل.

بـيـتر : مـيـشـيل اسـم جـمـيل مـبـسـوط
إنى شوفتك.

جـــانى : لــكـن مـ ده (يــــشـــيـــر إلى
تريللى)

بيتر بان : ده ده مقشة.
? جانى : إنتم كنتم رايح ف
فقودة. بيتر بان : للجزيرة ا

فقودة. ميشيل : اجلزيرة ا
وندى : آه هو هيودينا.

جانى : عـارفـها.. الـلى فـيـها اجلـنـيات
والهنود والقراصنة صح?!.

مـــيـــشــيل : عـــاوزيـن نـــروح ونـــحــارب
القراصنة.

بـيتـر بان : ماشى يـا سـيدى وهـنـعمل
حـــرب عـــلى الـــقـــراصـــنــة لـــكن
اسمعونى كـويس.. إحنا دلوقتى
الزم نطـير بـسـرعة. بس... انـتوا
ما بـتعرفوش تـطيروا? طب نعمل
ده ازاى يـا واد يـا بـيــتـر? نـعـمل
ده ازاى? آه لقـيـتهـا فـكروا فى
حـــاجـــة حــــلـــوة أوى كل واحـــد
فــيــكــو يـفــكــر فـى أحـلـى حــاجـة
بــيــحـبــهـا مــثالً فى أكــتـر هــديـة

مستنيها ها.. بتفكروا?
الثالثة : إم م م م...

ـسـك بأيـديـهم) يـلال بـيـتـر بـان : (
. تالته.. نـــطـــيـــر. واحـــد. اتـــنـــ
اســـتـــنـــوا. نـــاقـــصـــنـــا حـــاجـــة
ـسـحـور تـريـلـلى.. فـ الـتـراب ا
(تريـلـلى ينـفخ عـليـهم تـراباً
ودخـاناً) ودلـوقـتى يـالال واحد

اتن تالته.
(يغلق الستار)

بـيـتـر بان : الزم يـا والد نـطـيـر أسرع
من كــده الزم نـــوصل اجلــزيــرة

بسرعة.
وندى : بـيتر. من فـضلك اسـتنى على
مهلك. احنا ما نعرفش الطريق.
بـيتـر بان : الطـريق أهـوه بعـد الـنجـمة
الـتـانيـة الـلى عـلى الـيـمـ نـحوّد
ـــ هــنالقى صف شــمــال فى 
ـشى جنبه طـوالى. أدينا جنوم 

قربنا نوصل.
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سرحى "مشـعلوا احلرائق" ـمثلة الـشابة يارا فـاروق تقوم حالـياً ببـطولة العـرض ا > ا
سـرح السالم إنتاج مـسرح الشبـاب تأليف ماكس الـذى يقدم بقـاعة يوسف إدريس 
فـريش إخراج سامح بسيونى تمـثيل رامى الطنبارى مروة يـوسف أحمد أبو عميرة

وليد فواز أحمد نسيم ديكور وأزياء محمود سامى وموسيقى كر عرفة.

مـــشـــاركـــة فـــرق مــســـرحـــيـــة مـن خــارج
اإلسكندرية.

وقـبل حلـول سبتـمبر 2005 كـان اجلميع
مـنــشـغالً بـاالســتـعـداد لـلــمـهـرجـان وفى
هرجـان اخلتـامى لنوادى انـتظـار انتهـاء ا
ـسرح وتـأتى فاجـعة 5 سـبتـمبـر ليـقرر ا
فـنانو اإلسكندرية أن تـعقد الدورة الرابعة
ــدة يـوم واحــد يـخــصص لـتــأبـ فــنـانى
: مؤمن عـبده ياسر اإلسـكندرية الـراحل

ياس سامية جمال.
أمــا الـدورة اخلــامـســة فــقـد شــهـدت من
ــعــوقــات مـــا جــعــلــهــا أضــعف دورات ا
ـهرجان فقد غاب عنـها - وعنا جميعاً ا
ـهـرجان - شـهـداء سبـتـمـبر كـمـا فـقد ا
ــركــز مــقــر إقــامــته بــعــد تــغــيــر إدارة ا
الـــثـــقـــافـى الـــروسى وابـــتــــعـــد جـــمـــيع
ـــشـــاركـــة وتـــقـــلص ـــؤســـســـ عـن ا ا
ـهرجان فى شخص حمدى سالم الذى ا
هـرجان حـاولة «تـدويل» ا شـتت ذهـنه 
ودعـوة فـرق أجنـبـية وهى احملـاولـة التى
بـاءت بـالفـشل على أن حـمـدى استـطاع
االتـفـاق مع راعٍ لـلـمـهـرجـان قـدم مـكـانـاً
ـدينة ولم يتعاون لـلعرض على أطراف ا
مع حــمــدى ســوى "عــاطف أبــو شــهــبـة"
وكــانت الــنـــتــيــجــة احلــتـــمــيــة لــكل هــذه
الـظـروف : سوء الـتـنظـيم وسـوء اختـيار
الــعـروض وإلــغـاء الــنــدوات فـضالً عن
إلـغــاء الـتـسـابـق وجلـنـة الـتــحـكـيم.. وقـد
تـخــصـصت هـذه الـدورة فى فن احلـكى
ولـعل هذا االخـتـيار جـاء كنـتيـجة حـتمـية
كـان التى لم تـكن تسمح بـغير لـظروف ا
حكَّاء وحيد أو مجموعة حكَّائ يسعهم
مــكــان ضــيق دون أيــة إمــكــانــيـات عــلى
اإلطالق ولـعل اإليجابيات الوحيدة لهذه
الـدورة تمثلت فـقط فى اإلبقاء علـى تقليد
تـكـر رمـوز الـفن الـسكـنـدرى وانـتـظام
الـنشـرة اليومـية الـتى تولى دعمـها مـالياً

أحد الرعاة.
أمــــا عن دورة هــــذا الــــعــــام – الــــدورة
الــســادسـة – فــقــد امـتــدت فى الــفــتـرة
من 10 إلى 17 أكــتــوبـر  2007 وهى
مـثل الـدورة السـابقـة دورة تخـصصـية
فى فن احلـكى شـهدت اهـتـمامـاً كبـيراً
من فــنـانى اإلســكـنـدريــة; خـاصــة أنـهـا
أقــيـمت بــحــديــقـة أتــيــلـيـه اإلسـكــنــدريـة
ـــديــنـــة كـــمـــا أنــهـــا شـــهــدت بــوسـط ا
مـشـاركة فـنـان لـهم خـبراتـهم الـطويـلة
بـاإلضـافــة إلى الـشـبـاب اجلـدد أيـضـاً
أعـادت لــلـمـهــرجـان فـعـالــيـات الـنـدوات
سـرحى "نـبيل الـتى اسـتطـاع الـكـاتب ا
نـور الـدين" أن يعـبـر بهـا خالل األمواج
ـتالطمة لفنانى اإلسكندرية الغاضب ا
ا ـهرجـان فر دائـماً أمـا عن عروض ا
نـفرد لها مـقاالً آخر إذا قدر لـنا النجاة

سرحى. ر» ا من وباء «الزها

سرحى ر» ا قبل أن يداهمنا «الزها
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قراءة فى أوراق مهرجان اسكندراما
ـالـيـة يـومــيـة إال أن ضـعـف اإلمـكـانــات ا
حــال دون انـــتـــظــام الـــنــشـــرة فــلـم يــكن
لـلمهرجان أى رعاة واعـتمد على اجلهود
تـمثلة فى رسم اشـتراك للعرض الـذاتية ا

تسابق قيمته خمسون جنيهاً.  ا
الحظ أن الــلــجـنــة الـتــنـظــيـمــيـة لم ومن ا
ؤسس حيث انضم إليهم تـقتصر على ا
عـدد كـبـيـر من فنـانى اإلسـكـنـدريـة مـنهم:
هــانى الــسـيــد ومــحـمــد زغــلـول ومــحــمـد
مـنصـور وزيزى مـحمـود والراحـلة سـامية
ـلحن جـمـال وأسنـد حفل االفـتـتاح إلى ا
مــحـمــد شـمس واخلــتـام إلى زمــيـله وائل

السيد.
وفـى عام 2003 انـعـقـدت الـدورة الـثـانـية
فـى الــفــتــرة من 20 إلى 28 ســبـــتــمــبــر
ـشـاركة حـوالى أربعـة وعـشرين عـرضاً
مـسـرحيـاً وأضـيفت فـعـاليـة جـديدة وهى
الـنـدوات التى أصـبـحت لهـا جلـنة خـاصة
بـهـا بـعد أن كـانت تـعـقد بـشـكل عـشوائى
فى الــــــدورة األولى.. أيـــــضــــــاً لم يـــــعـــــد
ـهرجان مهـرجاناً نـوعياً متـخصصاً فى ا
نـوعيـة خاصة من الـعروض.. وقـد شهدت
ـؤسس الـدورة الثانـية انسـحاب بعض ا
وانـضمـام مجـموعـة أخرى; منـهم الراحل
مـؤمن عـبـده الذى سـاهم بـجـهد كـبـير فى
تـنـظـيم الـدورة الـثـانـيـة كـمـا رأس حتـرير
نــشــرة الــدورة الــثــالـثــة الــتى عــقــدت فى
أكـــــتــــوبــــر 2004 وشـــــهــــدت ألول مــــرة

ـهام على اجملـموعة الـدعوة وغيـرها من ا
ــؤســســة الــتى اخــتــارت حــمـدى ســالم ا
هـرجان رئـيسـاً له وتمت صـاحب فكـرة ا
هرجان من مـناقشة مسألـة اختيار اسم ا
بـ عـدة اقـتـراحـات حـيث وافق اجلـمـيع
عـــــلى اقــــــتـــــراح حـــــمـــــدى ســـــالـم السم
"اسـكــنـدرامـا" واخــتـيـر شــهـر سـبــتـمـبـر
ــهـرجـان وهـو مـوعــداً سـنـويــاً النـعـقـاد ا
مـوعـد مالئم لـفـنـانى اإلسكـنـدريـة خـاصة
هـرجان اخلـتامى وأنه يـأتى بـعد انـتهـاء ا
ـــســرح وانـــتـــهــاء مـــهـــرجــان لــنـــوادى ا
اإلسـكــنـدريـة; الــسـيـنــمـائى وقــبل حـلـول
فـصل الشتاء حيث يصعب تقد عروض
ـركـز الـثـقافى ـكـشوف بـا ـسـرح ا عـلى ا

الروسى فى هذا الفصل.
هرجان األول فى سـبتمبر 2002 أقـيم ا
ــــونــــودرامـــا وتــــخـــصـص فى عــــروض ا
والــديـــودرامــا واســـتــمـــر خالل الـــفــتــرة
ـــشـــاركــة من 15 إلى 22 ســـبــتـــمـــبــر 
حـوالى عـشرة عـروض حيث لم تـقدم كل
ــهـرجـان ـعــلن عـنــهـا. وبـدأ ا الـعــروض ا
بـحفل االفـتتـاح وفيه يـتم تكـر بعض من
ــسـرح الــسـكـنــدرى وهـو تـقــلـيـد رمـوز ا
ـــهــــرجـــان حــــتى دورته حـــرص عــــلـــيـه ا
ـهـرجـان  تـوزيع األخـيـرة وفى نـهـايـة ا
جـوائـز جلــنـة الـتـحـكــيم الـتى  إلـغـاؤهـا

ابتداء من الدورة الرابعة. 
ـهــرجـان إصــدار نـشـرة ومن فــعـالــيـات ا

الـرسمية.. لم يكن هناك الكثير من الفرق
ـستـقـلة بـاإلسكـندريـة ولـكن كانت هـناك ا
ــســرح بــعض الــفـــرق وأهــمــهــا: فــرقــة ا
الـطـقـسى لـرمـضان عـبـد احلـفـيظ وفـرقة
هرجانات ـدينة ألحمد صـالح أما عن ا ا
الـسكندرية فلم يـكن هناك سوى مهرجان
ـسـرحـيـات ـسـيـحـيـة  جـمـعـيـة الـشــبـان ا
ــهــرجــان الــذى الــفــصل الــواحــد وهــو ا
ــمــثل الــراحل إيــهـاب أســسه اخملــرج وا
اجلـــنـــدى والــــكـــاتب مـــحــــمـــد مـــوسى
بـاإلضـافـة إلى كـاتب هـذه الـسـطـور.. بدأ
مــهــرجــان "الــواى" (هــكـــذا يــطــلق عــلــيه
الـسـكـندريـون نـسـبـة إلى احلروف األولى
من االسم اإلجنـليزى للـجمعيـة) فى نهاية
الـثـمـانـيـنـيـات وبـعـد توقـفـه فى مـنتـصف
الـتسعينيات لم يعـد لإلسكندرية مهرجان
ؤسسة يـخصهـا.. وإذا كانت اجملموعـة ا
ــهـرجــان اســكــنـدرامــا قــد اتــفـقـت عـلى
أهـمـية تـأسـيـسه فقـد انـتـقلـوا إلى آلـيات
هــذا الـتــأســيس.. كـانـت مـشــكــلـة مــكـان
ــركـز ــهــرجـان قــد حــســمت لــصــالح ا ا
الـثقافى الروسى الذى كان فاحتاً ذراعيه
ــسـرحــيــ بــاإلسـكــنــدريــة وكـان لــكل ا
سرحى ـستشـار ا ـثابة ا حـمدى سالم 
ـركـز د. جـينـادى جـايـاتـشـك .. ـديـر ا
ـهـرجـان بدأ وبـعـد حـسم مـسـألة مـكـان ا
هام اخلـاصة بالـدعاية واإلعالن تـوزيع ا
واخـتـيار الـعـروض وتصـميـم استـمارات

نبقى عند الناس عالمهنبقى عند الناس عالمه ـه ا بنبقى  ـهإحنا  ا بنبقى  إحنا 
تبقى ليلة اسكندرامـاتبقى ليلة اسكندرامـا والقلوب بتضم ضمه والقلوب بتضم ضمه 
بدع بهذه الكلمات الدافئة التى صاغها ا
الــراحل "مــؤمـن عــبــده" مــحــمــولــة عــلى
األنـغام الـشاطئـية لـلفنـان "محـمد شمس"
ـــهـــرجـــان تـــبـــدأ الـــوقـــائـع الـــســـنــــويـــة 
ـسـرحى ــهـرجــان ا اســكـنـدرامــا وهـو ا
الـوحــيـد اخلــاص بـالــعـاصــمـة الــثـقــافـيـة
ــسـرحــيـة ــا كـانت ذاكــرتــنـا ا ــصـر.. و
ر» مـعتـلة واحـتمـاالت إصابـتنـا بـ«الزهـا
ـســرحى أقـرب إلـيـنــا من حـبل الـوريـد ا
فـقد آثرت أن أوثق أوراق تـأسيس وتطور
ـــنــاســـبـــة انـــعـــقـــاد دورته ـــهـــرجـــان  ا
الـسادسـة هـذا العـام معـتـمداً عـلى بعض
الــنــشـرات الــتى أصــدرهــا وعــلى روايـة
مــــؤســــســـيـه فــــضالً عن مــــعــــاصــــرتى

للمهرجان منذ تأسيسه.
كــانت الــبــدايــة مع اخملــرج الــســكــنــدرى
حـمـدى سالم الـذى عـرض فكـرة تـأسيس
ـستقل على مـجموعة مـهرجان للـمسرح ا
سـرح السكندرى ومنهم: ـهتم با من ا
حــمـــدى زيـــدان مــاهـــر شــريف أحـــمــد
شـوقى ولـيـد جـابـر أحـمـد أبـو الـنـصـر
عــبـد الــله ضــيف.. اجــتــمـعت اجملــمــوعـة
وتــنــاقـــشت فى جــلــســـتــهــا األولى حــول
ـهــرجـان وكـيـفـيـة تــنـظـيـمه. قـرر جـدوى ا
اجملـتـمـعـون ضـرورة وجـود جتـمع لـلـفرق
ـؤسـسات ـسـتـقلـة بـعـيـداً عن سيـطـرة ا ا

ن اخلشاب  < د. أ

قراءة فى أوراق مهرجان اسكندراماقراءة فى أوراق مهرجان اسكندراماقراءة فى أوراق مهرجان اسكندراماقراءة فى أوراق مهرجان اسكندراماقراءة فى أوراق مهرجان اسكندراماقراءة فى أوراق مهرجان اسكندراماقراءة فى أوراق مهرجان اسكندراماقراءة فى أوراق مهرجان اسكندراماقراءة فى أوراق مهرجان اسكندراماقراءة فى أوراق مهرجان اسكندراما

ذو اخلطاف : 3 درجات مستقيمة.
اإلسفنج : 3 درجات مستقيمة.

ذو اخلطاف : جاهزين لضرب النار.
اإلسفنج : جاهزين.

(صـوت قـذف مـدافع ونـار ثم
يغلق الستار).

(يـفـتح السـتـار فـنجـد أطـفاالً
وهـــــــنـــــــوداً وجـــــــنـــــــيـــــــات

والسوسنة)
وندى : الله يا بيتر دى اجلزيرة زى ما
تخيلتها بالظبط جانى ميشيل..

شوفوا جنيات البحر.
جانى : وكمان معسكر الهنود.

ميشيل : وذو اخلطاف والـقراصنة أهم
ـــثل أنـه يـــطــلـق عـــلــيـــهم )

أعيرة نارية).
بــــيـــتـــر : (يــــذهب ومـــعـه الـــثالثـــة
ـفـقودين) أقـدم لكم لألطـفال ا
جـانى ومــيـشـيـل وونـدى وونـدى
هتكون بالنسبة لكم زى األم تمام
ألنـه حنـيـنـة أوى وكـمـان هـتـحكى

لكم حواديت حلوة.
ــفـــقــودون: (يـــذهـــبــون األطــفـــال ا
لـونـدى) مــامــا. مــامـا (تـظــهـر

الغيرة على تريللى).
بيتر : تعـالى يا وندى أوريـكى اجلزيرة

كلها.
وندى : وكمان اجلنيات.

مـيـشـيل : أنـا شـخـصــيًـا عـاوز أشـوف
الوحوش.

جانى : وأنا كمان.
بيتر بان : اتفقنا.

(يـذهبون لـلهنـود والوحوش
ويقابلون رأس الثور).

رأس الــــثـــور : (يــــنــــهّق ويــــصـــدر
أصـواتـا) من ورا أقـمـار كـتـيـرة
وبالد أكتر رأس التـور بيحاربكم
من زمـــان ســـاعــات يـــكـــســـبــكم

وساعات يخسر منكم.
ـرة دى كـسـبت ـفـقودون: ا األطـفـال ا

إنت أرجوك حررنا.
رأس الـــثـــور : مـش هـــاحــــرركم إنــــتم
عــبــيـــدى لــو عــاوزيــنى أحــرركم

قولولى ف السوسنة بنتى.
فقودون: السوسنة. األطفال ا

جانى : أنا معرفش حاجة عن بنته دى.
ميشيل : أنا  عمرى ما شوفتها.

رأس الـثور: لـو بنـتى مـا رجـعـتش قبل
الـغروب هاامـوتكم كلكـم بنتى يا
عــالـم. أنـا.. راس الــتــور.. بــنــتى

تتخطف.
(بــيـــتـــر واألطــفـــال الـــثالثــة

يقتربون من اجلنيات).
وندى : الله شكلهم حلو كده ليه.

جنيّه 1 : ازيك يا بيتر بان.
جنيّه 2 : حمد الله ع السالمة.

جـــنـــيّه 3 : (بـــدلع) مــــبـــســــوطـــة إنى
رة دى اتأخرت عليّه. شوفتك ا

وندى : بيتر بان.
بيتر : نعم يا وندى.

جــــنــــيّه 2  : مـــ ده الــــلى جـــاى وفـ
قميص الليل مستخبى?

(يــــدخـل الــــقــــراصــــنــــة وذو

مـيـشـيل : بـيـقـول لــبـيـتــر بـان مـيـرسى
مـيــرسى كـتـيـر يــا بـطل خـلـصت
بــنــتى وحــمــيـتــهــا من الــوحـوش
وخليـتنى سعيد سـعيد جداً جداً
جـداً أنــا هـاخــلـيك يــا بـيــتـر بـان
كـبـيـر كـبـيـر أوى هـانـخـلـيك مـلك
(يضع التاج على رأس بيتر)

إنت من اليوم النسر الشاب.
اجلـميع : يـحـيـا الـنـسـر الـشـاب يـحـيا

الشاب البطل.
(الــهـنــديــات يــقـمن بــرقــصـة
اسـتـعــراضـيـة كـبــيـرة فـرحـا
بــعـودة الـسـوســنـة ثم تـغـلق

الستار).
الــصــوت : لـــكن فى خالل وقـت قــلـــيل
الـقراصـنـة وذو اخلـطاف خـطـفوا
تــريـلــلى الــتـابـع بـتــاع بــيـتــر بـان
وحـطــوه عـلى الـســفـيـنــة وطـلـعـوا

على البحر.
(تــفـــتح الــســتــار فــنـــجــد تــريــلــلى
والقـراصنـة وذا اخلطاف فى

السفينة).
ذو اخلــطــاف : (يــضــحك) أيــوه كــده
أحـسن حاجـة عملـناه اسـمعونى
كويس دلوقتى بـيتر بان حيعرف 

ذو اخلـــــــطــــــاف : هــــــــا يــــــــا أمــــــــورة
(لـــلــــســـوســــنـــة) قــــررتى إيه?

هاتقولى على مكان بيتر وال أل?
الـســوسـنـة : اســتـحــالــة أفـكــر أقـولك.

استحالة. أبداً أبداً أبداً.
(ذو اخلــــــطــــــاف يــــــغــــــضب

فيخرج).
? وندى : بيتر بان رايح ف

(بـيـتــر بـان يـذهب لـيـبـارز ذا
ــبــارزة اخلــطــاف وتــشــتــد ا
فــــيــــقع ذو اخلــــطــــاف عــــلى

األرض أمام التمساح).
ذو اخلـطـاف : إحلـقــونى إحلــقــنى يـا

إسفنج احلقنى.
(اإلسـفـنج يـأخـذ ذا اخلـطاف

ويهربا)
بيتر : (ينقذ السوسنة) سوسنة.

الـسـوسـنـة : فـكــنى يـا بـيــتـر إنـقـذنى
احلقنى يا بيتر.

(بيتر يفكها).
بيتر : (لرأس الثور) اتفضل يا راس
التـور خلـصت لك بنـتك ورجعـتها

لك أهه.
رأس الـثور : (يصـدر أصوات نـباح

ونهيق كثيرة).
وندى : هو بيقول إيه?

جانى : بيعبر عن مشاعره.
وندى : أيوه بس بيقول إيه?

اخلـطـاف واإلسـفـنج ومـعـهم
السوسنة مقيدة).

بيتر : (بصوت خفيض) دول رايح
نـاحيـة صخـرة اجلـمجـمة تـعالى

يا وندى تعالى.
ذو اخلـطاف : أخيـراً عرفـنـا جنيـبك يا
سوسنة برافو يا إسفنج برافو
لـو قـلت لـنـا فـ مـسـتـخـبـى بـيـتر
بـان هـانرجـعك تانى البـوكى ولو
مـا قولتيش هـانرميـكى فى البحر

ده.
وندى : يا أشرار.

بــيــتـر : اســكــتى اتــفــرَّجى واســمــعى
كويس (يقـوم بصوت مـفتعل)

ياه البحرية. أنا عفريت ا
ذو اخلــــطــــاف : إيه ده ســـــمـــــعت يــــا

إسفنج?
اإلســفـنج : أيــوه. أيــوه. ســمــعت دى..

دى.. روح شيطانية.
ذو اخلـطـاف : أنـا. أنــا هـااروح أتـأكـد

وأنت استنى هنا.
بيـتر بان : بـست بست ونـدى استنى
وشــــوفى (يـــقـــلـــد صـــوت ذى

اخلطاف) سمعت يا إسفنج.
اإلسـفنج : سمـعت يا ريس (اإلسـفنج

يفك السوسنة).
ذو اخلطاف : (يدخل) بتعمل إيه?
اإلسفنج : اانفذ تعليماتك يا ريس.
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< عبدالغنى داود
ـسـرحيـة الفـانتـازيـة األسطـورية أم ال كـما أحداث ا
يــقــال رغم أن الــعــصــر غــيـــر مــحــدد? وهل ابــتــلع
الديـكـور تصـميم د. عـبـد ربه حسن صـالة الـعرض

كما تصور البعض?
وفى ظل الــتـســاؤالت جنــد أن احلــذف الـذى
أجـــراه صــــانـع الــــعـــرض وهــــو حــــوارات احلب
ومــشــاهـد احلـب بــ الــثالثى فــرهــارد ومــهــمــنـة
وشــيــرين لم تـعـق رؤيـة اخملــرج الـذى يــبـحث عن
معـنى جـديد لـلتـضـحيـة.. لذا بـدت إضـافاته أكـثر
ـبـررات أهـمـيــة فى مـشـاهـد ثالثـة كى يـسـتـكـمل ا
الــدرامــيــة لــكل االشــتــبــاكــات واالنــقالبــات الــتى
أحدثـهـا فى الـعـرض حـ جعـل األميـرة (مـهـمـنة)
تــسـتـرد جـمــالـهـا الـذى ضــحت به من أجل إنـقـاذ
ـوت حـيــاة شـقـيــقـتــهـا الـصــغـرى (شـيــرين) من ا
كـشرط من شروط العراف اجملـهول كما أنه جعل
هذا الـعراف يـظهـر فى الـنهـاية لـينـهى صفـقته مع
األميـرة احلاكمة (مهمنة) بعد أن اختفى وأضاف
أخيـرا مـوت األمـيـرة الـصغـيـرة (شـيـرين) بـعد أن
تسـترد شقـيقتهـا الكبـرى جمالـها الذى ضحت به
ــعــد من أجل إنــقـــاذ حــيــاة الــصــغـــرى وجــعل ا
اخملـرج من (فـرهـارد) بـطالً قــومـيـاً حـ يـضـحى
بحبه لـ(شيرين) من أجل االستمرار فى ثقب جبل
دينة التى تموت اء إلى أهل ا احلـديد كى يتدفق ا
اء الـذى تـشربه يـتـحول إلى صـديد ; ألن ا عطـشـاً
وديــدان وهـنـاك مـشـهـد فـانـتـازى أخـيـر يـدور فى
غــابــة جــبل احلــديــد جــعل فــيه الــشــجــرة تــتـكــلم
وتــتــعــاطف مع الــبــشــر وجــعل الــكــرنــبــة بــاكــيـة
والــرمــانــة ضــاحــكــة ومــعــول ومــطــرقــة فــرهـارد

يتكلمان ويتحركان ويخاطبهما ويخاطبانه..
ولـنتـابع أحـداث (الـعـرض) الـتى تـبـدأ فى حـانة
ن الـشيـوى) وأبوه (حـمدى ديـنـة حيث فـرهارد (أ ا
تسول اجلشع ـا فيهم ا أبو الـعال) مع أصدقائهما 
ـنـعم ريـاض) يـحـتفـلـون بـنـجـاتـهـما مـن قاطع (عـبـد ا
طــريق خــضع أخــيــرا لــفن فــرهــارد الــرســام وفى
احلانـة يظهـر العراف الغـريب وقد أخفى وجهه إلى
ــنــادى لـــيــعــلـن أن األمــيــرة الـــصــغــيــرة أن يــأتـى ا
(شـيــرين) مــريـضــة وأن من يــسـتــطـيـع شـفــاءهـا له
جائـزة كـبرى فـيـذهب العـراف (سـامى عبـد احلـليم)
الذى يـكـشف عن وجه مـشوه شـديد الـقـبح والدمـامة
إلى القـصـر ويشـترط عـلى األمـيرة احلـاكمـة مـهمـنة
ــان إمـام) أن تـضـحى بــجـمـالـهــا من أجل إنـقـاذ (إ
شقـيقـتهـا فتـقـبل الشـرط ويتم إنـقاذ األمـيرة شـيرين
(نـهــاد سـعـيــد) ويـذهب فــرهـارد لـيــبـنى «اجلـوسق»
كـشـرط ثـان اشـتـرطه الـعـراف إلنـقـاذ األمـيـرة فـتـقع
شـيـريـن فى غـرامه بـيـنـمـا تــخـفى األمـيـرة احلـاكـمـة
حـبــهــا لــفـرهــارد لــذا تـعــتــرض عــلى حب فــرهـارد
وشـيـرين وتـمــنـعه فـيـضـطـران لـلـهـروب من الـقـصـر
فـيـطـاردهـمـا الـوزير (مـعـتـز الـسـويـفى) الـذى يـعشق
األميـرة مهمنة وأصابته بصدمة عنيفة عندما وجدها
تضـحى بجمالها وعندما يقبض على الهارب حتكم

(مـهـمـنـة) على فـرهـارد بـالـنفـى ليـثـقب جـبل احلـديد
وبعـد عشر سـنوات تـعفو عـنه فتذهب إلـيه (شيرين)
كى يسـتأنفـا غرامهـما فيـرفض فيرهـارد ألنه كان قد
ــاء الــنــقى إلى قــرر أن يــواصل الــعــمل كى يــصل ا
الـناس بـعـد أن يـنجح فى ثـقب جـبل احلـديـد وتأتى
(مهـمنة) - التى مازالت حتبـه - فتفرح بقراره وترفع
عــلـم الـنــضــال مـن أجل الــشــعب بــيــنــمــا حتــتــضـر
(شيـرين) وتموت بـعد أن فقدت حـبيبـها الذى ضحى
هـمنـة) جـمالـها فى بحـبـها من أجل الـناس ويـعـود (

ظل عودة العراف.
وقـد جاءت تـلك األحداث فى إطـار ديكور ذى
مـــقـــدمــــة وقـــرص دائـــرى فـى الـــوسط وإن جـــاء
تـنــفـيـذهــمـا سـيــئـا - بـخـالف الـديـكــور الـزخـرفى
اجليـد - حـيث دارت مـعظم حـركـة الـشخـصـيات
وقـد احــتــوى الــديــكــور مــا يــقـرب مـن ثــلث قــاعـة
العـرض - لتنتقل األحـداث ب خمسة مواقع هى:
احلـــانــة والــقـــصــر وقـــاعــة الـــعــرش وحـــديــقــة
اجلــوسـق وهـــضــبـــة جـــبـل احلــديـــد وفـى إطــار
تــكــويــنــات زخــرفــيــة ومــتــســقـة مـع جــو األحـداث
ـكان وفى الفـانـتازى ومـراعـيـا كذلك جـغـرافيـة ا
إطار مالبـس منـاسـبـة تـصـميم (نـعـيـمـة عـجمى)
ـا أن القـصة هى خلـيط من عـصور مـختـلفـة - طا
أسطـوريـة - لـذا تفـتح اجملـال لـلـخـيال ولـلـتـصور
وبدا الـتـمـيـز فى الـتـصـمـيم فى مـالبس األمـيـرت
مـهـمـنــة وشـيـرين والـتى تـعـددت طـرزهـا لـتـصـبح
خلـيطا من األزياء الفارسية والعربية والتركية وال
نـدرى كـيف خـطـر بـبال الـبـعض أن تـكـون مالبس
الـرجـال تشـبـه ثـياب الـفـالحـ الروس فـى عـصر
اإلقــطـاع وهـو تــصـور أبـعــد مـا يـكــون عن خـيـال
صــانــعى الــعــرض واســتــطــاع اخملــرج أن يــقـدم
وتيفات معبرة تناسب مناخ مخـتارات موسيقية 
ـشـهـد األخـير األحـداث لكـن جاءت األغـنـيـة فى ا
ذات صـــوت عـــال وبـــدت مـــلـــصـــقـــة ومـــقـــحـــمــة
ومــصـطـنــعـة دون مـبـرر كــمـا وفق اخملـرج فى أن
يبـسط مـشـهد حتـول األمـيرة مـهـمـنة احلـاكـمة من
امــرأة جــمــيـــلــة إلى وجه قــبــيـح من خالل إلــقــاء
العـراف الـغريب بـعبـاءته عـليـها لـيـتم التـحول دون
تــعـقــيــدات فى اإلضــاءة أو حــذلــقــة فى ألــوانــهـا

صاحبة جملة موسيقية مؤثرة.. و
ـعد ونـعود إلى الـتـساؤالت األولى لـنـجد أن ا
اخملـرج قــد وفق فـى حـذفـه وإضـافــاته فـى الـنص
وقدم عـرضا مـتمـاسكـا قوى الـبنـيان ولـلحق فـقد
تـتــابــعـت أحــداث الــعــرض بـإيــقــاع نــابـض يــشـد
االنتـباه ويثير االهتمـام والتوقع فى رشاقة ويقظة
ــضـافـة من الــنـسـيج ــشـاهـد ا وقـد جــاء نـسـيج ا
الـشـعــرى نـفـسه الـذى صـاغ به الــشـاعـر الـكـبـيـر
شـاهد ـسـرحى وامتـزجت ا نـاظم حكـمت نصه ا
ـضـافـة بـالـنص األصـلى امـتـزاجـا كـامال حـيث ا
أصـبح لــلـنص األصـلى نــسـبـة 60% من الــعـرض
ــعـد اخملــرج ورغم ذلـك جـاء كــمــا صــرح بــذلك ا

الـعرض متمـاسكا ذا رؤية واضـحة وكأن اخملرج
ـناضل ـاركسى ا قد اسـتـلهم فـكر نـاظم حـكمت ا
الذى يـؤمن بديكـتاتورية الـطبقـة العامة واعـتمادها
ادى لـلـتاريخ لـذا جـاءت النـهـاية على الـتـفسـيـر ا
مبـاشرة وخـطابـية زاعـقـة عنـدما تـمسك (مـهمـنة)
بالـعلم وتـهتف مـن أجل اجلمـوع التى تـغنى أغـنية
جـــمــاعـــيـــة واحـــدة رغم أن اخلـــطــاب واضح وال
يحـتـاج إلى مـثل هـذه اللـقـطـة الصـارخـة!! خـاصة
وأن أحداث الـنص تـسـيـر مـنذ الـبـدايـة فى نـعـومة
ورقـة وفى ظل موضوع خيالى وأحداث أسطورية
ـشـهد األول حيـث يظـهـر الـعـراف الـغـريب مـنـذ ا
ويتـحكم فى األحداث مـنذ بدايـتها وحـتى نهايـتها
ثل - فى تصورى - ذلك «القضاء الذى ال راد و
له» والـذى تـبدى فى ذلك األداء الـرصـ اخلاص
(لـســامى عـبـد احلــلـيم) فــهـو فى جتـســيـده لـهـذا
الـدور يـتـعـامل مع أســلـوب فى األداء يـخـتـلف عن
أداء بقـيـة الشـخصـيات وبـدا مـتمـيزا فى صـمته
وفى أسـلوب نطقه للـجمل احلوارية وفى حضوره

القادر على خلق الظالل.
ن الـشــيـوى) بـدور فـرهـارد وهـو ويـقـوم (أ
ـوهـوب الـذى تـتـوفـر فـيه مـواصـفـات ـمـثل ا ذلـك ا
الــفـــتى األول والــعــاشـق فى حــضـــور مــســرحى
ووعى بـأبعاد الـشخـصيـة وقوة فى جتـسيـدها فى

ثقة واقتناع.
ـان إمــام) فى دور «األمــيـرة مــهـمــنـة» أمــا (إ
واقف فتـقوم بدور صعب ومعقد إذ تتوالى عليها ا
الدرامـية من تضحية بجمالها كأغلى ما تملكه فتاة
جـمـيــلـة ومن عـشق لـفــنـان شـاب أحب شـقــيـقـتـهـا
الـصغرى تلك التى ضحت من أجل إنقاذها وحب
الـوزير لها وصراعهـا الداخلى ب احلب والواجب
فــعـــبــرت بــبــســـاطــة عن كل هــذا الـــتــنــاقض الــذى
بـداخــلـهـا وهــو الـتـنــاقض الـذى اســتـطـاع (مــعـتـز
السـويفى) أيـضا فى جتـسيده لـشخـصيـة «الوزير»
فـصـور وزيـرا عــاشـقـا ال يـسـتـطـيع أن يـبـوح بـحـبه
ن أحب ـضــطـرب  لألمــيـرة (مــهـمـنــة) ومـوقــفه ا
عـنـدما تـفـقـد جـمالـهـا وعـدم اقتـنـاعه بـتـضحـيـتـها
وإدراكه حلب مـهمنة الـيائس لفرهـارد الذى يعشق
شيـرين وتمزقه ب مشاعر احلب والغيرة واحلقد
قبل وبـعد تضـحية مـهمنـة وفى مقابل هـذا التعـقيد
ـان ومعـتز) تـبدو شـفافـية (نـهاد والتـركيب عـند (إ
سـعـيـد) فى دور «شـيـرين» ذى اخلط الـواحـد وهو
دور بـســيط بـدت فـيـه مـهـتــزة غـيـر راســخـة الـقـدم
وعـلى الـعـكس أبـرز اخملـضـرم (حـمـدى أبـو الـعال)
إمـكانـيـات أدائـيـة ناضـجـة فى دور «والـد فـرهارد»
ـا يحمـله من حـضور ورشاقـة وثقـة ووعى ونأتى
نعم إلى مفـاجأة الـعرض التـمثـيليـة فى أداء (عبـد ا
ـتـسـلق الـذى ـتـسـول» ا ريـاض) الـذى قـام بـدور «ا
ـشهد األول كـامال وفرض وجوده امـتأل بحيـويته ا
شهد ثم تأتى شارك فـى هذا ا الـقوى على كل ا
بقـيـة الشـخـصيـات التـى اختـلفـت درجات إجـادتهم
ألدوارهم الـصغـيرة بـداية من (سـاميـة محـمود) فى
ــربـيــة» والــتى لم تــسـتــطع أن تــتــخـلص من دور «ا
حـرف «الكـاف» أى الـقاف أمـا شـخـصيـات «حـانة
أرزن» من الـرسـام وصـاحب احلـانـة وغـيرهم من
شخصيات العرض فقد تكفل بها مجموعة موهوبة
مكن قـام كل منهم بـأكثـر من دور لذا لم يـكن من ا
لهـذا العـرض أن يكتـمل ويلبـس ثوبه القـشيب بدون
إبــداعـاتــهم فــقــد قـام (مــصــطــفى حــسن) بـدورى
«بـهرام» وشريف و(محـمد حافظ) بثالثة أدوار هى
ــعــول» و(مــحــمـد ــنــادى وحــارس األمـيــرة وا «ا
غـزى) بثالثة أدوار هى: «الرسام والشجرة وكبير
األطـباء» و(نـادر فـرنسـيس) فى ثالثـة أدوار أيـضا
ـــطــرقــة» ـــنــجـــمــ وا هى: «الـــرســام وكـــبــيــر ا
و(شـــريـف كـــامل) فـى دورى «أحـــد رواد احلـــانـــة
والـكـرنـبـة الـبـاكـيـة» و(نـاهـد أبـو الـسـعـود) فى دور
«الـرمـانـة الـضـاحـكـة» وهـو تـوفـيق وجنـاح يـختـلف
ـمثل قد ارتدوا كثـيرا عما أثاره أحـد النقاد بأن ا
جمـيعـا ثيابـا كبـيرة جدا عـلى مقـاساهم فـأضاعوا
ـثــلـونــهـا وأضــاعـوا مــعـهـا الـشــخـصـيــات الـتـى 
ـثل أنفـسهم كـما يـدعى ويؤكـد أنهـم ليـسوا إال 
دهشـة للعرض على هواة قـد دمروا الشخـصيات ا

طريقتهم كما يتصور الناقد!!
إن عـرض «قصـة حب» للـمبـدع هانى مـطاوع
مـن األعـمـال اجلـادة والـرصـيـنــة فى مـنـاخ الـعـبث
ـــصــرى هــذه ــســرح ا والـــهــزل الــذى يـــعــيــشـه ا
الـسنـوات فـهل من «قـصـة حب» أخـرى فى مـكان

أكثر اتساعا?.
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قصة حب
ـرة الثـانيـة التى تـقدم فـيهـا للـشاعر هذه هى ا
ناضل ناظم حكمت (1902 - 1964) الذى الـتركى ا
قدم له (مـسرح اجليب) منذ أربعـ عاما مسرحيته
«أ.ب» عام 1967 من إخـراج جنيب سرور وتمثيل:
أحـمد مرعى وإن كان (البرنـامج الثانى) قد قدم له
ـسـرحيـات وها هـو مـسرح الـغد عددًا كـبـيرًا من ا
للـعروض الـتجـريبيـة يقـدم له مسـرحيـة «قصة حب»
أو «فرهـارد وشيـرين» التـى تقـوم على قـصة تـراثية
من األدب الــفـارسـى والـتــركى فـى األدب الـشــرقى
الــقـــد والـــتى قـــد تــنـــحـــدر من «الـــشــاهـــنـــامــة»
للـفـردوسى والـشاعـر الـفـارسى نـظامى الـكـنـجوى
والــنص تـرجــمـة د. مــحـمــد أكــمل الـدين إحــسـان
إعـداد وإخراج د. هانى مطـاوع وهو العرض الذى
يثير عدة تساؤالت حول دور اخملرج الذى قام بدور
(الـدراماتورج) فى هذا الـنص حيث قام بـاختصار
ـشاهد - التى رأى فيها استطرادا عرضيا بعض ا
ـركز - حـول مثلث يـعطل تدفق احلـدث األساسى ا
الغـرام الـذى يـضـم (فـرهـارد وشيـريـن ومـهـمـنة)
كـمـا أضـاف ثالثـة مشـاهـد لـلمـسـرحـية السـتـكـمال
بـررات الدرامـية لكل االشـتباكـات واالنقالبات فى ا
سرحية وهـى: ما هى احلدود التى يجب أحـداث ا
أن يـتـوقف عـنـدهـا اخملـرج فى إعـداد الـنص? وهل
ـؤلف بـداخل اخملرج هـانى مـطـاوع الـذى سبق له ا
تألـيف مسرحـيات «يا مـسافر وحـدك وأول همسة
وحـكــايــات فــرفــوريــة» وقـام بــإعــداد مــســرحـيــتى
«مـــدرســة األزواج» و«الــوهم» هــو الــذى دفــعه إلى
احلذف واإلضـافـة? أم أن طـبيـعـة الـنص الـفانـتـازية
واكبـة أفق التلقى األسطـورية حتتاج إلى تـعديالت 
بـحكم الـضـرورة فى الـعـصر احلـاضـر? ومـا مدى
تـوفـيق اخملـرج فى احلـذف واإلضـافـة.. أم تـفـكـكت
رؤيــته كــمـا يــتــصـور الــبــعض? وهل وصــلت رؤيـة
عد بعد احلذف واإلضـافة والتى قد تكون اخملـرج ا
تـفرج? وتساؤالت رؤيـة شديدة اخلصـوصية إلى ا
أخرى حـول: هل تصلح قاعة مسرح الغد الصغيرة
لتـقد نص كبيـر فى قاعة مثـل هذه? وهل استطاع
ـعـد فى هذا الـسـياق أن يـفسـر شـخصـية اخملرج ا
الــشــبح الــغــريـب? وهل كــانت صــيــاغــات اخملــرج
واقف الدرامية التى أضافها للـمشاهد احلوارية وا
قـد جاءت من النسيج الـشعرى الذى صاغ به ناظم
ــعــد ــســرحى? وهل حـــقــا خــلع ا حــكــمت نــصـه ا
اخملرج عن شـخصية (فـرهارد) الفنـان رومانسيته
وحــلـمه وجــعل مــنه فـقط بــطالً قــومـيــًا? وهل كـان
ــشــاهـد الــغـرامــيــة بـ فــرهـارد واألمــيـرة حـذف ا
الـــصــغـــيــرة شـــيــريـن قــد جـــعل من قـــصــة احلب
الرئـيسية التى قام عليها النص قصة غير مبررة بل
وملـفـقة? وهل  تـهـمـيش شخـصـياته عـلى حـساب
شخصيات ثانوية  إعطاؤها األولوية كشخصيات
حـانــة أرزن.. وأيـضـا شــخـصـيــات مـشـهــد الـغـابـة
وجــبل احلـديــد فى الـنــهـايـة? وأخــيـرا هل الــتـزمت
البس (نــعـيـمــة عـمـجى) بــأزيـاء عـصـر مـصــمـمـة ا

يقع ذو اخلطاف على األرض
وبــيـتـر بـان يـضع سـيـفه فى

صدر ذى اخلطاف).
ذو اخلــــــــطــــــــاف : ال. ال. أرجـــــــــوك.

أستسمحك ما تموتنيش.
بيتر بان : بشرط. تقول. أنا سمكة.

ذو اخلــطــاف : (بــاســتــحــيــاء) أنــا
سمكة.

بيتر بان : سمكة بلطى.
ذو اخلطاف : سمكة بلطى.

بيتر بان : بصوت عالى.
ذو اخلـــطــاف : أنـــا ســـمــــكـــة بـــلـــطى

وقاروص ومرجان.
(بــيــتــر بـان يــتــركــة ويـذهب
لألطفال الـذين يهلـلون فرحاً
بـــاالنـــتــــصـــار بـــيــــنـــمـــا ذو

اخلطاف يبكى حزناً).
وندى : برافو بيتر برافو.

بيتر : يلال بينا.
ــكن أســـألك رايــحـــ عــلى ونــدى : 

? ف
بيتر : على لندن  ع البيت.

ونــدى : جـــانى. مــيـــشــيـل هــنــروح ع
البيت.

بــــيــــتــــر بــــان : ولـــــيـــــتم اآلن اإلقالع
والطيران تريللى !

(تـــريـــلـــلى يــــنـــفخ الـــتـــراب
والدخان ويغلق الستار).

نـظر (يـفـتح السـتار فـنجـد ا
األول وهو منزل العائلة).

(األب واألم قـــــــــادمــــــــــان من
اخلــــارج نـــــراهـــــمــــا عـــــبــــر

الشباك).
األم : الــســاعـة كــام دلــوقــتى شــكــلــنـا

اتأخرنا أوى على األوالد.
األب : فــــعال الـــــوقت اتــــأخــــر أوى يــــا

حبيبتى.
(ينظران من الشباك فيجدان

وندى جالسة).
األم : إيه اللى مقعدك هنا يا حبيبتى?

. وندى : أصل احنا لسه راجع
? ..? من األم : راجع

فقودة عارفة يا وندى : من اجلزيرة ا
مـــامــا كـــان يــوم مـــعـــجــزة مش
ـكن تصدقى شـوفنا اجلـنيات
والـهنـود والسوسـنة والقـراصنة
كل حاجة شوفناها مع بيتر بان.

األم : بيتر بان.
وندى : آه.. واتخطفنـا وكانوا هيرمونا

فى البحر.
األب : اتخطفتوا.

ونــدى : آه يـــا بـــابـــا بس بـــيـــتـــر بــان
خـلـصـنــا مـنـهم وطــار بـيـنـا فـوق

البحر والسحاب وجابنا هنا.
األب : أنا داخل انام.

ونــدى : مــامــا شــوفـى الــســمــا حــلــوة
ازاى.

األم : (لألب) خدنى معاك.
األب : عــارفـه أنــا حــاسس إنى عــمــلت
ـوضوع ده قـبل كـده فعالً. بس ا
زمان اتخطـفت وكانوا هيرمونى
فى البحر بس بقى بيتر بان....

(ستار)

قرصان 2 : دى مابتصرخش يا معلم.
قرصان 3 : وال حتى بتعيط.

وت. ها ا قرصان 4  : دى مش ها
ذو اخلــطــاف : ارمـــوهــا وخـــلّــصــونى
وشوفوا م عليه الدور بعدها.
بـيـتـر بان : (يـظـهـر فـجأة) إنت اللى
عـــلــيك الــدور هــااخـــلَّص عــلــيك
وارمـيك لــلـبــحـر عــشـان الــسـمك

ياكلك.
(األطفال تهلل وتفرح بظهور

بيتر بان).
ذو اخلـطـاف : إنت طـلـعت لى مـنـ يا

وغد.
بيتر بان : أنا هاابارزك فارس لفارس
بــإيـــد واحـــدة وإيـــدى الــثـــانـــيــة
هــاربــطــهــا ورا ضــهــرى عــشــان

ابقى زيك بإيد واحدة.
ذو اخلطاف : بجد أعتبر ده وعد?.

بــيـتــر بـان : أنــا عــمــرى مــا ارجع فى
كالمى.

ـــبــارزة فـــيــتـــجــمع (تـــبــدأ ا
األطــــــفـــــــال فى الـــــــيــــــمــــــ
والـقـراصـنـة فى الـشمـال ثم

شـمــال اطــلع قـدَّام أهه شــجـرة
ــشـنــقـة من هــنــا نـقــدر نـدخل ا

مخبأهم.
الـــصــوت : إيه الــــعـــمل دلــــوقـــتى ذو
اخلـــطـــاف رايح يـــخــطـف ونــدى
واخــــواتــــهـــــا إيه الــــعـــــمل? مش

عارف نعمل إيه?
ذو اخلـــــطـــــاف : (يــــــتـــــحـــــدث من

كن يكونوا هنا. اخلارج) 
(نــســمـع ونــدى وأخــواتــهــا
يـــصــرخــون مـن الــداخل ثم
ـشهد..) يـظهـر اجلمـيع فى ا
هـــا ودلــوقـــتى كـــلـــنــا مـع بــعض
تـخــتـاروا إيـه يـا والد يـا حــلـوين

وت وال النجاة? ا
وندى : مسـتر ذو اخلـطاف اسمح لى

احنا مش هانكون أبداً منكم.
ذو اخلطاف : هاتوها بسرعة.

وندى : الـوداع يـا مـيـشـيل الـوداع يا
جانى.

قـــرصــان 1 : نـــعـــلـــقـــهـــا بـــاحلـــبل ده
ونرميها.

ذو اخلطاف : ارموها بسرعة.

يـيجى بسـرعة عشـان ينقـذه ودى تبقى
فـرصـتـنــا عـلـشـان نــخـلّص عـلى
بـيـتـر بان (تـريلـلى يـبكى) إنت
بـتعـيط طب نـعمل إيه عـشـان ما
ــــطـش جنـــــيب لـك ونــــدى تـــــعــــيـَّ
(تـريـلـلى يـبـتسم) حـاضـر من

. عنيه االتن
اإلسفنج : نخطف وندى كمان.

ذو اخلطاف : أيوه.
اإلسفنج : بس أنا ما عنـديش عنوانها

يا ريس.
ذو اخلـطـاف : عـنـدك حق يـبـقى مش

هانقدر جنيبها.
(تـــريـــلـــلـى يـــشـــيـــر إلى أنه
يـــعـــرف الـــطـــريق ويـــشـــيــر
بـــإشـــارات) آه فــــهــــمت كــــده
عرفت الطريق حركوا الدفة 40
درجـــة غــــرب فى اجتـــاه الـــفـــتح
األعـور ضـحــكـنـا عـلـيه وعـرفـنـا

مكانها.
اإلسفنج : الفتح األعور يا ريس.

شى فى نهر ذو اخلطاف : أيوه وها
الـطـبـيـخ وبـعـدين نـاخـد شـمـال
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> ال يخاطب
بــــــــــريـــــــــشت
عــقـولــنـا فـقط
- كــــمــــا هـــو
مــفــهــوم لـدى
كـــــثــــــيـــــر من
الــــــــنــــــــقــــــــاد
ـســرحـيـ وا
- فال يـــوجــد
مـــــــــــســــــــــرح
يـخــاطب فـقط
عــقـــولـــنــا وال
يوجـد مسرح
ــــــــــــــكـن أن
نـــــــتــــــصـل به
اتــــــــــصـــــــــاالً
وجــــــدانــــــيـــــاً
فـــقط فـــهـــذه
مــقــولــة غــيــر
دقـــــــيــــــــقـــــــة
ــــســــألــــة فـــــا
نـــســـبـــيــة أى
إلى أية درجة
نــتـعــاطف مع
احلـــدث وإلى
أيـــــــة درجــــــة
نــنـفــصل عـنه
بـالـتفـكـيـر فيه
فـى الــــــــــوقت

نفسه.
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> عـــــــــــــــــــالـج
بــريـشت فـكـرة

ازدواج
الـــشــخـــصــيــة
بـــدافع تــأثـــيــر
الــــــــــــــــــــــــواقــع
االقــــتـــصـــادى
فى مـســرحــيـة
اإلنــــــــــســــــــــان
الطـيب بطـريقة
مـــأســـاويـــة إال
أنه عاجلها فى
بونتيلال بشكل
كـومـيـدى كـما
أن بـــونـــتــيـــلال
هـى أكـــــــــثـــــــــر
مــــســـرحـــيـــات
بــريــشت الــتى
يـتـحــدث فـيـهـا
عن الــطــبــيــعــة
بــــاســــتــــثــــنـــاء
مسرحية بال.

واإلضـاءة. أمـا اإلخـراج فـكـان لـعـلى الـغـنـدور...
ــدوح يـــلـــيه عـــرض (بـــدلـــة دهب) مـن إخـــراج 
ـعــهـد الــعـالى طـنــطـاوى وكــان قـد تــخــرج فى ا
ض عليه أكثر من عام سرحية ولم  لـلفنون ا
مـتـدفـقـًا بـاحلـمـاس والوعـى ولـكنـه جنـح بالـنص
ـمـثلـ (يـحـيى توفـيق مـحـمد الـدقن مـحـمود وا
الـسـبــكى الـسـيـد احلـمالوى عــائـشـة إبـراهـيم
ـدرسـة ) إلى ا الـسـيـد الـبــاجـورى مـحـسن غـا
ـــدبـــولـــيـــة بـــخالف مـــا يـــصــيـب الـــكــثـــيـــر من ا
ـضـمـون ولم الـشـخــصـيـات بـالــرمـز لـهـذا تــاه ا
يــصل بــالـقــدر الــكــافى ولــذلك خــرجت الــفــرقـة
سابقة وجه بحرى بـالعرض من التصفية األولى 
ـهـرجـان الـرابع.. ـقـامـة بـكـفــر الـشـيخ ضـمن ا ا
خـرجت رغم جنـاح العـرض جمـاهيـريا ورغم أن
ا يجب وذجـاً  الـكثـير من الـنقاد يـعتـبر الـفرقـة 
أن تـكون عـلـيه فرق األقـاليم ومـع هذا نـقرأ لـفؤاد
ـجـلـة اإلذاعـة والـتـلـيـفـزيون دواره ضـمن مـقـاله 
بــتــاريخ ) 1971/1/16 «غــيــر أن احلــرص عــلى
سـرحية فى األقالـيم ينبغى أال جنـاح العروض ا
يـدفـعنـا إلى أن نـنقل إلـيـها عـدوى أسـوأ أمراض
تـمـثلـة فى (مط) الـنص باألداء مـسـرح القـاهـرة ا
سفة.. دبولية) ا تخاذل واحلركـات (ا الـفكاهى ا
ـا جتـسـد بـصـفـة خـاصـة فى مـسـرحـيـة (بـدلة
ــنــعم ومــحــمــود الـســبــكى دهب) لــعــلى عــبــد ا

دوح طنطاوى...». وإخراج 
بـعـد تـقـد هذا الـعـدد من األعـمـال قـام قـصر
الـثقافـة بتـكوين فـرقة ثـانية سـميت (فـرقة بـنها
ـسـرحــيـة) ووجـود هـذه الــفـرقـة كـان نــتـيـجـة ا
الـتشاحن على تبـعية فرقة القـليوبية لـلمحافظة
أو الـثـقـافـة اجلــمـاهـيـريـة و تـكـلـيف اخملـرج
(عـبد الغـفار عودة) بإخـراج أول مسرحـية لها
بـعنوان (آه يا بـلد) تأليف وحـيد حامد وفازت
هــذه الــفــرقـة الــنــاشــئــة بــاجلــائــزة األولى فى
ـوذجاً طـيـباً ومالئـما ـهرجـان حـيث قدمت  ا
ـســرحى بـاألقـالـيم.. كـمـا أكـد وحـيـد لـلـعـمل ا

حـامد فى أول عمل مسرحى له مكانته كمؤلف
يــعــرف مــا يـــريــد قــوله من خـالل قــدرته عــلى
إدارة احلــوار حـيث أخـذ عـن الـنص الـروسى
ـفـتش الـعـام) جلوجـول الـفـكـرة فـقط وأعاد (ا
ـصـريـة والـفالح ـا يـنـاسب الـقـريـة ا خـلـقـهـا 
ـصـرى لـيـعـرض مــشـاكـله الـيـومـيـة وسـاعـد ا
«عبد الغفار عودة» على توصيله للجمهور  بال
تـعـقـيـد وال تــكـلـيف ويـقـول فـؤاد دواره ضـمن
مـقــاله الـذى أشـرنــا إلـيه ســابـقـا: «.... أخـرج
عـبد الغفار عودة "آه يـا بلد" لفرقة بـنها فتفوق
ــرة عـلى رشــدى سالم الـذى أخــرجـهـا هـذه ا
لـشبـ الـكوم تـفـوقا غـيـر كبـيـر...» ثم يواصل
مـــقــــاله... «آه يـــا بــــلـــد كـل شىء تــــمـــام مع
ـسـرحـيـات األخـرى.. تـدور كـلـهـا فى الـقـرية ا
وتـصور سـوء أحوال الفالح وتـطالب بـإنصافه
ــيـه... إنــهــا مــســرحــيـــات الــبــحث عن من ظــا
الـعدالـة فى األقالـيم كمـا أسمـيتـها فى عـنوان
ـقال.. وتـشتـرك معـها فى هـذا الهـدف "ولدنا ا
من جـديد" عـلى مسـتوى القـضيـة الفـلسـطيـنية
و(الـــــلـــــيــــــلـــــة نـــــضـــــحـك وبـــــدلـــــة ذهـب) كل

بطريقتها....».
ويـعـود سمـيـر العـصـفورى (األب الـروحى) لـهذه
الـفرقة الـتى صارت خالل فترة قـصيرة تـستطيع
ـا فـيـهـا أن تـقف نـدًا لــفـرق الـقـاهـرة احملـتــرفـة 
مـســرحـنــا الـقــومى... ونـشــاهـد لــهـا مــسـرحــيـة
(صـندوق الدنيا) من إعـداده وإخراجه كما يقدم
(يـسرى اجلـندى) مـؤلفـاً مسـرحيـاً فى (قمر 14)
ؤلـف الذين قدمـتهم الفرقـة للساحة لـيزيد عدد ا
ـسرحية وأغلبهم ألول مرة واستمروا فى إثراء ا
ــــســـرحــــيـــة ســــواء فى األقــــالـــيم أو احلــــركـــة ا
ـصرى بـشـكل عام سـرح ا الـعـاصمـة وكـذلك ا
واسـتمـر العـمل بـالفـرقة بـداية من  1971 بـشكل
مـخـتــلف بـعض الـشىء; حـيـث كـانت تـقـدم عـمًال
واحـدًا فى العام ولم تـقدم مواسم مسـرحية وقد
انـفرد بتـقد وإخراج هذه األعـمال ألكثر من 20

عـامًا مخـرج واحد من أبنـاء القلـيوبيـة تتلـمذ على
يـد اخملرج سمير العصفورى وعمل معه مساعدًا
ــســرح ضـمـن أول ورشـة وانــصــهــر فى أتــون ا
أقــــيـــمت بـــاألقــــالـــيم... هـــذا اخملــــرج (الـــســـيـــد
الـباجـورى) اهـتم بـتثـقـيف نـفسه مـسـرحـيا عـلـما
بــأنه مــهــنــدس زراعى ويــقــول عــنه أحــمــد عــبــد
ــجـلــة الــسـيــنــمـا احلـمــيــد فى مـقــال مــنـشــور 
ــسـرح (يـولـيـو 78 )  أن مـســرحـيـة (شــفـيـقـة وا
ومـتـولى) تـعـتـبــر أنـضج الـنـمـاذج وأفـضـلـهـا فى
مـجـال اإلخراج.. وذلك ألن فـيهـا رؤيـة فنـان أعاد
ـتواضع برؤيـة جديدة سرحى ا صـياغة الـنص ا
عـمــيـقـة وأثــرته.. واخملـرج الــسـيـد الــبـاجـورى له
سرح الشامل جتـارب ناجحة سابقـة فى مجال ا
أبــرزهـــا (ســهـــرة فى بـــار األحالم) الـــتى فــازت
ـركـز األول...!.. أيــضـا فى مــهـرجـان  1975 بــا
وفى تـقديرى الشخصى أن هـذا العرض (شفيقة
صرى عن سرح ا ومـتولى) هو أفضل عـروض ا

ستوي القومى واإلقليمى.. عام  1977 على ا
ومع هــذا فـإن اسـتــمـراره فى اإلخــراج  لـلــفـرقـة
نـفـسـهــا ألكـثـر من عـشـرين عــامـًا كـان ذا تـأثـيـر
سـلبى على عناصرها حـيث لم تشاهد أو تتعامل
بـأسلوب فنى مـختلف بعض الشىء إال من خالل
عـرض مـسـرحـيـة من تـألـيف سـمـيـر عـبـد البـاقى
وإخـراج مــاهـر عـبـد احلــمـيـد عـام 1985 وكـذلك
عـام  1989 عـندمـا قدم رءوف األسـيوطى لـلفـرقة
مــسـرحــيــة (الــثــأر ورحــلــة الـعــذاب) ألبى الــعال

السالمونى.
وفـى عـام  1992 كــانت ســعــادتى ال حــدود لــهـا
عـنـدما كـلـفت بـالـعمل مع فـرقـة الـقـليـوبـيـة والذى
حتـــول اســمـــهــا إلى الـــفــرقــة الـــقــومــيـــة حــسب
الـتنـظيـمـات واللـوائح والتـسمـيـات التى وضـعتـها
ــســـرح.. واخـــتــرت نـص (رحــلـــة خــارج إدارة ا
الـسـور) من تـألـيف دكـتـور رشـاد رشـدى وكنت
أتــمــنـى أن أحــقق فـــكــرة االحــتـــفــال بـــالــذكــرى
صاحبة برنامج العاشرة لوفاته بتقد العرض 
لـعـمل ندوات ودراسـات فى احـتـفال يـلـيق بـكاتب
مـسرحى كبيـر.. ولألسف كانت البيـروقراطية قد
كـشرت عن أنيابها ونشـبت أظافرها فى كثير من
نـهــايـة الــثــمـانــيــنـيــات فى هــبـوط اخلط الــبــيـانى
وصعوده  وفرض اآلراء حتى لو كانت خاطئة...
سرح بالعروض السينمائية التجارية و شـغل ا
ولم يــتم افــتـتــاح الــعـرض إال فى 1992/3/4 ولم
يـستمر أكثر من تسع لـيال.. حتى (البامفليت) لم
يــســـلم مـــنــهم مـع أنى بـــذلت جــهـــدًا ووقـــتــا فى
تـصـمـيـمه ولـكن تـنـفـيـذه كـان أبـعـد مـا يـكـون عن
الـتــصـمـيـم. ولـذا فـإنى أعــتـبـر أن هــذا الـنص لم
يـقــدم من الـســتـيــنـيـات حــتى اآلن بـعــد أن قـدمه
ـسـرح الـقـومى سـنة  1964 من إخـراج (سـعـد ا
أردش) وفى عام  1998 عـرض على الـعمل مرة
أخـرى بالقلـيوبيـة التى كنت أرفض العـودة إليها
مـع أن اإلدارة تــــــغـــــــيـــــــرت إال أن الــــــنـــــــظــــــام
والــبــيــروقــراطــيــة كــمــا هــمــا و تــقــد عــرض
(الـدرويش والغازية) تأليف الدكتور محمد عنانى
الــذى كــان يـــتــابع مـــعى الــبــروفـــات بــ احلــ
واحلـ وظـهر الـعـرض بصـورة مـشـرفة وقـمـنا

بجولة فى القاهرة وبعض احملافظات.
وهـكـذا فقـد تـعاقـب على الـعـمل بـالفـرقـة عدد من
اخملـرجـ فى الـفـترة من  1990 إلى وقـتـنـا هـذا
ــثــال (ســمـيــر فــهـمى من بــيـنــهم عــلى ســبـيل ا
حـســنى بـشـارة  حــسن الـوزيـر مــاهـر سـلـيم 

هناء عبد الفتاح....!!).
ـؤلف كان مع وهـكذا جند أن بـداية عدد كـبير من ا
فـرقة القليوبية أذكر منهم (عبد الرحمن شوقى على
ـنـعم ومحـمـود السـبـكى وحيـد حـامد) كـما عـبد ا

قدمت يسرى اجلندى فى واحد من أعماله.

ستوى القليوبية فرقة «إقليمية» باالسم «قومية» فى ا
فـى أول أبـريل  1967 بــدأت فــرقــة الــقــلــيــوبــيــة
ـسـرحـية عـمـلـهـا بـتقـد مـسـرحـيـة (األراجوز) ا
الـتى كتبـها عبـد الرحمن شـوقى وأخرجهـا كمال
عـيد وكان الـعمل األول للـفرقة الـوليدة هـو أيضًا
ـــســرحى (عــبـــد الــرحــمن أول عــمل لــلـــمــؤلف ا
شـوقى) الذى استقـبله النقـاد بشىء من االهتمام
بالغ وعاملوه على نحو ما يعامل كتاب الصف ا
ـسرحيـة لسنوات األول الـذين تمرسـوا بالكـتابة ا
طـويـلـة... وقـد أكـد ذلك مـحـمـد بـركـات فى مـقـاله
سـرح عدد 40 سـنة  1976 ) كـما أكد ـجلـة ا )
عـلى أن اإلخراج كـان مـوازيًا تـمامـًا لـلنص كـما
بـذل اخملرج كمال عيد جهدا مضاعفا... أوًال فى
تـــكـــوين وإعـــداد الـــفـــرقـــة وثـــانـــيــا فـى إخــراج
ـسـرحيـة... ولم تـكن مهـمـته فى أيهـمـا بأقل من ا

األخرى.
فـفـى عام  1966 وبـاهـتـمام من أحـمـد حـمروش
سرح... والـدكتور علـى الراعى رئيس مؤسـسة ا
ــؤســســة كــمـال عــيــد لإلشــراف عــلى أرســلت ا
ـحـافـظـة الـقـلـيـوبـيـة إنـشـاء أول فـرقـة رسـمـيــة 
ويـكون مقرها (مدينة بـنها) وكان من الطبيعى أن
يـقابل الرجل األول باحملـافظة (كمـال أبو الفتوح)
احملــافـظ الــذى رحب بـــالــفـــكــرة و اإلعالن عن
تـكوين الفـرقة و اختيـار أعضاء الـفرقة من قبل
جلـنة تضم ب أعضائهـا (كمال يس كمال عيد)
مـكونة من  30 عـضوا وصـدر قرار احملافظ فى
 1966/11/30 بـإنــشـاء الــفـرقـة وتــشـكــيل جلـنـة
ــســرحـيــة بـدائــرة احملـافــظـة مـركــزيـة لــلـفــنـون ا
واعـتـمـاد إعـانـة تـأسـيـسـيـة قـدرهـا  1000 جـنـيه
مـصـرى لـتــمـارس نـشـاطـهــا وجـرت الـتـدريـبـات
(عـلـى خـشــبــة قــاعــة االجــتـمــاعــات بــاحملــافــظـة
النـشــغـال مـســرح الـثــقـافــة بـالـعــروض الـيــومـيـة

للسينما).
ثم نـأتى إلى عرض شكَّل أهمية كبيرة بالنسبة
لـلفرقـة.. حيث قوبل باحـتفال جـماهيـرى كبير
هـتـمـ بحـركـة مـسرح واحـتـفاء من الـنـقـاد وا
األقـالـيم; حـيث تكـمن قـيـمـته فى أنه عـمل شبه
ـؤلـفـان مـكـتــمل عـلى مــسـتـوى احملــلـيـات.. فــا
الـلـذان كتـبـا مـسرحـيـة (الـسـلعـوة) هـمـا (على
ـنــعم ومـحــمـود الــسـبــكى) ومــسـاعـد عـبــد ا
اخملـرج مع مــهـنــدس الـديـكــور (سـالم عــطـيـة)
وجـميع الـفنـانـ والفـنيـ واإلداري من أبـناء
مـحافظة القلـيوبية ماعـدا اخملرج وحده (سمير
الـعصفورى) الذى استطـاع بعرض "السلعوة"
أن يـقدم لنا اثـن من مؤلفى مـسرح األقاليم..
فـ"الـسلعوة" كـما كتبـاها تقدم صـورة للصراع
صـريـة تـعانى الـطـبقـى الذى مـازالت الـقـريـة ا
مـنه حـتى اآلن.. ونتـابع مع جـمـهور الـقـليـوبـية
ونــقــاد ومــثــقــفى مــصــر وبــحــضــور د. ثـروت
عـكــاشـة نـائـب رئـيس الــوزراء ووزيـر الـثــقـافـة
واإلعالم آنــذاك الـذى كــان يـحــضـر افــتـتـاح
ــسـرح فى مــواقـعــهـا... نـتــابع ثـالث عـروض ا
أعـمـال الــفـرقـة (مـســرحـيـة الــقـفل) لـلــمـؤلـفـ
نـفــسـيــهـمــا واخملـرج نـفــسه والــفـرقـة بــكـامل
ـا ـوذجـاً مـشـرفـاً  طـاقـمـهـا.. وكـان الـعـرض 
ـــســرحى فى يــجب أن يـــكــون عــلــيـه الــعــمل ا
األقـالـيم  والـنـص يـقـدم صـورة كـاريـكـاتـوريـة
ـعــنــة فى الــســخــريـة لــيــوم من أيــام الــعـمل
ـصــالح الـنــاس... إنـهـا ـتــصل  احلـكــومى ا
مـــــشــــــكــــــلـــــة الــــــروتـــــ واجلــــــهـــــاز اإلدارى
والـبيـروقـراطيـة.. وهـنا تـدين الـنظـام نـفسه وال
.. وظـف تـدين نظـام العـمل ال العـامل تـدين ا
كن أن من خالل كـلـمة واضـحـة وصريـحـة.. 
تـصل ببساطة للناس... وقد فازت الفرقة بهذا
الـعرض بـاجلائزة األولى فى مـهرجـان األقاليم
لـلعام نفسه .. أما الـبطل احلقيقى الذى وصل
بـهــا إلى اجلـائــزة األولى فـهـو مــؤلف الـعـرض

سرحى اخملرج سمير العصفورى. ا
ثم يـخرج عـليـنـا عرض جـديد من عـروض الفـرقة
ـــســرحى فى ورشـــتــهــا الــتى تـــصــنع الـــعــمل ا
ـسـرحـيـة مـن أول خـطـواته حـتى حلـظـة ظـهـوره ا
ـسـرح بـعـد جتـمـيع كل عـنـاصـر اإلنـتاج.. عـلى ا
ا يجب لـتشكل فرقة متجانسـة تقدم لنا النموذج 
أن تـكون عليه الفرق فى احملافظات هذا العرض
هــو ثـــالث أعـــمــال الـــورشـــة (الــلـى خــد حـــاجــة
يـرجَّعـهـا) للـمؤلـفـ والفـرقة أنـفـسهم... ومـصمم
الـديـكـور  نـفـسـه سـالم عـطـيـة الـذى قـدم ديـكـورًا
جـميالً موحـياً يـؤكد وعيه الـكامل بـأهميـة توظيف
البس الـديــكـور وجتـانــسه جتـانـســا كـامال مع ا
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ـها خالل عـيد األضـحى القـادم يقـوم اخملرج كمـال عطـية حـاليـاً بإجراء > إلعـادة تقد
بروفات مسرحية "الشفرة" التى قدمت منذ عام على مسرح فيصل ندا من بطولة عبد
الـعزيز مخيون الذى اعتذر و إسناد دوره للفـنان وجدى العربى الشفرة تأليف أحمد
أبـو هيـبة ديـكـور أحمـد عبـد الـعزيـز تمـثـيل عالء قوقـة خـالد عـبد الـسالم أحـمد عـبد

الهادى هانى كمال باسم قناوى أحمد سراج.

التشخـيصى بالصوت واحلركة اجلسـمية لم يكن مقنعاً
أيـضاً إذ لـم أشـعر بـأنـه انتـقل مـن دور (كـنت) الـفارس
ا القـوى الـنبـيل إلى دور الفـارس الصـعـلوك الـنبـيل; ر
ألن الشخصـيت ترتبطان بصـفة القوة أو الفتوة والنبل
ـتـدهـورة وذهـوله خـارج وقـد ال يـفـرق (لـيـر) فـى حـالـته ا
نـطـاق قـوانـ الـطـبـيــعـة بـ كـنت فى صـورته احلـقـيـقـيـة
وكنت فى تنـكره لكن اجلـمهور يـجب أن يرى ذلك الفرق

فى الدور اآلخر من باطن دوره األساسى.
ــثـل دور إدجـار فــقــد تــنــاســبت هــيـئــته أمــا فى حــالـة 
ـصـطـنع (تـومـا اخلـارجـيـة مع حــالـة تـشـخـيـصه لـلـدور ا
ـــكــيــاج اخلـــارجى) وفى أدائه ) فى (الــزى وا ــســكـــ ا

الصوتى واحلركى.
مثل العالقة اجلدلية ب اخملرج وا

إن الفنـان احلقيقى إما أن يكون قـادرًا على أن ينقل نفسه
آلخرين وإما أن يـكون قادراً على أن ينقل لنفسه معنى أو
عـنى عن طريق بيـئة ما فـكما يـتفاوت شـعوراً ناشـئاً عن ا
ثل يـعتمد على الـتقدير احملسوب األداء التمثـيلى ما ب 
ـثل يــعـتــمـد عــلى اإلثـارة الـذى يــطـبع أداءه بــالـبــرودة; و
ثل يوازن أداءه واالنفعـالية التى تـطبع أداءه بالـسخف و
ــتـروى والـتـحــمس الـزائـد; مــوازنـة جتـمع بــ الـتـفــكـيـر ا
سرحى وعـلى الرغم من أن الـفكر يتفـاوت عمل اخملـرج ا
يكون أسـبق من الفعل فى مهنة اإلخراج شأنه شأن مهنة
التـألـيف ومهـنة الـنـقد; إّال أنـنى أرى الـفعل كـان أسبق من
الـفــكـر فى إخـراج رائـعــة شـكـسـبـيــر - خـاصـة فى إعـادة
ــثــلـة دور عــرضــهــا - حـيـث اسـتــبــدلت (ســوسن بــدر) 
نال سالمة) فى عرضها (جونوريل) فـى عرضها األول (
ــثــلـة دور األخــيــر واســتـبــدلت (ريــهــام عــبــد الـغــفــور) 
ـنـعم. وعـلى الـرغم من أن مـنـال ـروة عـبـد ا (كـورديـلـيـا) 
سـالمـة فـنـانـة حـقـيــقـيـة إالّ أن وجـودهـا شـأن وجـود مـروة
بـديـلـة لـريـهــام كـان مـجـرد (سـد لـلـذرائع) فـلم تـكن مـنـال
مقنـعة فى دور جونـوريل القاسـية الشرسـة ولم تكن مروة
مقـنـعة فـى دور «كورديـلـيا» الـبـريئـة فى تـلـقائـيـتهـا وصـفاء
ـمثـل أن يكـون قادراً عـلى تظـليل روحـها; فـمن دالئل قوة ا
صورة  الشخـصية التى يلعبها قادرًا على حفر مالمحها
عـلى مسار أدائه وتـخليق مـصداقيـة تثبت دعـائم اقتنـاعنا
ضـمـون ما تـقول ومـا تفـعل عـبر حـاالت التـلوين األدائى
إلشاعة جو من البهجة أو األلم واالحتفاء اجلمالى بصورة
مـتـنـاسـقـة لـلـشـخـصـيـة الـتى يـقـوم بـتـجـسـيـدهـا فى حـالـة
ـعروضة وهنا ـسرحية ا تساوق مع غيـرها فى الصورة ا
أقـرر بـأن اخلـيـال لم يـلـعب دوراً ذا قـيـمـة تـذكر فـى سبـيل
ـسرحيـة للـعرض عبـر مستـويات احلدث إبـداع الصورة ا
ولم يـحـمل الـعـرض صـدى يـردد اسم اخملـرج ولم يـحـمل

رؤية ما تفصح عن هوية إبداعية ولم يطبع ببصمته.
سرحية  الزائدة الدرامية فى الصورة ا

ال حـيـاة لـلـمـسـرح أو لـلــشـعـر دون بالغـة الـتـكـثـيف ولـقـد
لك لير) ويـكفى للداللة غابت بالغة الـتكثيف عن عـرض (ا
عـلى ذلك أن نـشـيـر إلى اللـوحـة الـراقـصة الـتى صـدر بـها
ـشــاهـد اخملــرج عــرضه وحـشــا بــهـا فــراغـات مــا بــ ا
فـكـانت أشــبه بـزائـدة تــزيـيـنــيـة من بـاب ســد الـُفـرج الـتى
عـاجلها اخملـرج برقصـات ال تعنى شـيئاً بـالنسـبة للنص -
من قريب أو من بعـيد - ومـنها أيـضًا بـعض األشعار ذات
ـثل ـصـرى الــتى وضـعت عـلـى لـسـان  الـطـابع احملــلى ا
ـا يـتـناسب مع ـنـاظر  بـهـلول; فـبـدالً من االهتـمـام بـثراء ا
صورة قصـر ملكى أو يوحى بشمـوخ قلعة أو يوحى بثورة
الطـبـيـعـة فى مـحاربـتـهـا لـشيخ عـجـوز جـنـباً إلـى جنب مع
فلذات كبـده عقابـا له على خرقه لقـوانينـها اهتم اإلخراج
بتلك الزوائـد واكتفى بإسـقاط صورة لسـحابة تتـحرك عبر
جـهـاز (فـيـديـو بـروجـكـتـور) عـلى سـتـارة رخـيـصـة تـتـغـيـر
ـا بـدت مــعه الـصـورة أسـفـلــهـا بـعض (الــتـابـوريــهـات); 
مفتقرة إلى اجلمالية عارية عن اخليال الذى كان يجب أن
مثل فى يشكل إلى جانب الـعاطفة الـتى جسدها كبـار ا
هـذا العـرض أهم عـوامل صنع الـصورة الـفنـية وألن ذلك
التفاعل بـ خيال الـصورة وعاطـفة األداء لم يتـحقق لهذا
لم يتحقق تـأثيره الدرامى واجلـمالى ولنا أن نسـتعير قول
رودان : «إن العاطـفة التى تؤثر على وجهة نظرى هى التى

تغير الطبيعة».
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لك لير فـى أدائه للملك ليـر على النحـو الذى كان عليه أداء ا
ـلك لير لم يكن من سبقـوه فى محاولة أداء كل مـنهم لدور ا
ــلك لــيــر / مــجــرد نــاقل أو مــقــدم لــلــمـــلك لــيــر بل كــان (ا
الـفـخـرانى) إذ لم يـكن أداؤه لـلـدور مجـرد قـضـيـة إحـساس
ـا هـو طريـقـة لـلمـعـرفـة; طريـقـة لـعرض احملـصـلة بالـدور إ
ـعــرفـيـة خلـبــرته األدائـيـة وطــور من أطـوار جتـديــده لـتـلك ا
عـرفة االنتـقائيـة الشامـلة مع غربـلتهـا وإتقان عـرضها على ا
تـعهم ويـتفـاعل مع معـارفهم ويـضيف إلـيها ـا  جمـهوره 
بقدر ما يـكتسب منها فالفخرانى فى كل احلاالت هو سيد

أدواره.
لقد جسـد الفخرانى حـالة تعلم لـير من النكـبات التى مر
ملكة نتيجة فعله غير الواعى الذى أيقظ بها ومرت بها ا
وعــيه; ولـكن بــعـد فــوات األوان; لــذلك انـطــبق عـلــيه قـول
سوفوكلـيس (تألم.. تعلم). ولقد عبر الـفخرانى (بتلقائية)
عن رحلة مـعاناته مع لـير انطالقـاً من محطـة ألم مشترك
شـترك إذ جـسد لـنا كـمال وصوالً إلى مـحـطة الـكمـال ا
لـيـر فى تـعـبـيـره عن حلـظـة موتـه فرد إلـيـنـا كـمـالـنـا عـبر
وعـينا بـنتـائج ال وعى لير. لـقد كـان الفخـرانى سيد دوره
إذ دان له الدور بالطاعة بينما كان دور إدموند هو الذى
يـدين له الـفـنـان أحـمد سـالمة بـالـطـاعـة فى الـوقت الذى
أسـلـمت فيه الـفنـانـة سلـوى محـمد عـلى مـقود مـشاعـرها
لـريجـان; فـمع أن أداء كل من الـفخـرانى وسـلوى مـحـمد
عـلى وأحــمـد سالمــة قـد اتـسم بــالـطــبـيـعــيـة; إال أن هـذه
األدوار الـثالثة (لـير - إدمـوند - ريـجان) يـحتـاج إلى ما
هـو أكثـر من األداء الطـبيـعى يحـتاج إلى مـا أقره جورج
ـمثل يـنبـغى قبل كل بـرنارد شـو حيث يـقول: «أقـر بأن ا
شىء آخـر أن ينقـل للجـمهـور إحسـاساً بـاإلنسـانية وأن
يـعى أن مـهـمــته هى أن يـزود الـفـكــرة بـكـائن بـشـرى ذى
مـصداقـيـة بـسـيط طـبـيـعى وقـادر عـلى أن يـتـفـوه بـتلك

الفكرة».
جمالية التشخيص

يلعب التـشخيص (التمثيل داخل التمثيل) دوراً مهماً فى
ـلـك لـيــر) يــشـخص مــســرح شـكــســبـيــر وفى عــرض (ا
(كنت) دور صعـلوك يدبـر لقاء مـفتعالً مع (لـير) فى طور
ـفـكـر بـعــد أن لـفـظـتـهـمـا ابـنـتـاه صـعـلـكـتـه مع بـهـلـوانه ا
الكـبرى والـوسطى خـارج قلـعة
(جــولـســتـر) كــمـا يــشـخص
(إدجــــــار) االبن الــــــشــــــرعى
جلـــولـــســـتـــر دور صـــعـــلـــوك
مـسـلـوب الـعـقل فى حـالـة تيه
مـــصـــطـــنع فـى الـــصـــحــراء
وبذلك تـسرى روح الـصعـلكة
فــيــمــا بــ (لــيــر) و(إدجــار)
و(كنت) وكل منهم مرغم على
حــالــة الـتــصــعــلك تــلك وكل
مــــنـــهـم مـــطـــرود مـن رحـــمـــة
الـطـبـيـعـة نـتـيـجـة فـعل طـائش
وغـــيــر مــحــســـوب من (لــيــر)
نــفــسه - وإن بــدا فى مــظــهـره
فـعالً رومـانـسيـاً نـبـيالً - وفعل
مـــدبـــر خـــبـــيث مـن (إدمـــونــد)
الشـقـيق غيـر الـشرعى إلدجـار مع رعونـة األب جـولسـتر
نفسه. وألن التـشخيص ينـحو دائماً نحـو التخليص ألنه
نوع من مـحاولـة تقـليـد بعـض فعل الـغيـر أو تقـليـد بعض
كن النظر إلى ـقلد وحركته; لذلك  صوته خالل صوت ا
ثل دور (دوق كنت) أو مدى جناح الـفنان محمد ناجى 
إخـفـاقه فى حـالـة تـخلـصه الـدرامى من إهـاب شـخـصـية
(كـنت) التى يـجسـدها دوره الـرئيـسى لدخـوله فى إهاب
ثـل دور إدجار ـصـطـنـعة وكـيـف تخـلـص  شـخـصـيـته ا
تخلـصاً درامياً من حـالة جتسيـده لدور (إدجار) ودخوله
) حـيث أكـد بأدائـه أن التـظـاهر ـسكـ فى إهاب (تـومـا ا
ـظهـر اخلارجى باجلـنـون هو مـنتـهى العـقل; فـمن حيث ا
(الزى والـتنـكر) لـم يكن مـحمـد ناجى مـقنـعاً ولـيس هذا
مأخذاً عـليه هو نفسه ولكنه مأخذ على اإلخراج فاألزياء
كيـاج اخلارجى جزء من رؤية سينـوغرافية من صميم وا
ـظـهـر اخلـارجى فى مـسـتـواه عـمـل اخملـرج ومن حـيث ا

اخلـــارجـى إذ تـــنـــازل كالهـــمـــا عـن احلـــكم والـــســـلـــطـــة
التنفـيذية.. هذا لبـناته وذاك ألجنبى هو مـحمد على باشا
ونـصب نـفـسه فى الـوقت ذاته رأسـا لـسـلـطـة رقـابـيـة عـلى

احلاكم الذى فرضه على شعبه.
ــــلك لـــــيــــر) فى مــــوقـف كل من ومــــاذا رأى مــــخــــرج (ا
(جونوريـل وريجان) من والدهمـا; هل هو موقف نابع من
ـتقـلـبة? فـهم لشـئـون احلـكم أم إدراك لـطبـيـعـة والدهـمـا ا
وهل موقف كل من (كنـت وبهلول وجلوستر) من لير نابع

من عطف أم من صداقة حقيقية.
ال شك فى أن وجود رؤية مـا واضحـة للمـخرج من شـأنها
ا يـتنـاسب مع طـبيـعة أن ترسم خـطوط األداء الـتـمثـيلـى 
كـل شـخـصـيـة فى عالقـة تـفــاعـلـهـا مع غـيـرهـا فى احلـدث
ثل عن حاالت التحول فى الدرامى وفى تدرج تـعبير كل 
أفعـال الشـخصيـة التى يـلعبـها وفى ردود أفـعالهـا; فتدرج
ردود أفــعـال لــيــر عــلى مــا تــواجــهه به بــنــتــاه (جـونــوريل
ائة وريجان) فى إطـار اعتراضهـما احلاد على احـتفاظه 
لـكى; خاصة وأن مائة فارس يعيـثون فسادًا فى الـقصر ا

ة هى جيش كامل. فارس فى العصور القد
جمالية التجسيد

إن فناناً بـحجم يحيى الفخرانى ال شك قـد توقف تلقائياً
ــتــعـددة لــلــدور الـذى أحــبه عــنـد مــحــطـات فى قــراءاته ا
شـعوريـة مـتبـاينـة فى مسـيرة تـدرج فـعل ليـر بعـد حمـاقة
ــلـكـتـه من حـالـة الــغـضب إلى حــالـة شك فى تــقـسـيم 
ابـنـتيه سـرعان مـا تـصبح يـقـينـا ومن حالـة تـهيج وهـيام
على وجهه دون تـبصر إلى اسـتنزال لـعنات الـسماء على
بـنــتـيه ومن نـدم عـلى مــا كـان مـنه مع كـورديــلـيـا - ابـنـته
الصـغـرى - إلى مراجـعـة للـنـفس مـجردة من كل حـمـاية
وهى مـلـقـاة فى خالء الـطـبـيـعـة الـتى خـرق قـوانـينـهـا فى
حـالــة الـوعى; فـأصــابـته بـجــنـون اإلدراك الـذى أدى إلى
ـوت كـمــداً عـلى مـقـتل ابـنــته الـصـغـرى الـوفـيـة مـحـطـة ا
اخمللصـة ولذلك جاء أداؤه لـلدور انـطالقاً من رغبـة قوية
كن فى أداء ذلك الدور ولم تـأت إجابـة عن أى تسـاؤل 
أن يـكون قـد طـرح فى جلـسات حتـلـيل األدوار (تدريـبات
نضدة) الـتى لم تعتمـد بالضـرورة على أسلوب الـتلق ا

مثل الـكبير - األدائى وفق طريقـة اإلخراج التقـليدى; فـا
وفق «ديـــدرو» - : «ألنه ال شىء وال
أحـد فإنه يـسـتـطـيع أن يكـون شـيـئا
مثل ومختلف الشخوص» ذلك «أن ا
ـثالً كـبـيــراً أحـيـانـاً حـيـنـمـا يـكـون 
يـســتـطــيع أن يــحـتــفظ بـشــخـصــيـته
ويـتــشـكل مع الـشـخــوص اخملـتـلـفـة
وفى الـلحـظـة الـتى يـكـون فـيـهـا على
وشـك أن يــــــــــذوب فـى اإليــــــــــهــــــــــام
ـــســـرحى فــــإن صـــوته وجـــســـده ا
يتولـيان تذكيرنا بأنه يستعصى على
سخ أو الـتحول الكامل» - حسبما ا
يـــرى بــرنـــاردو - وقــد اســـتـــعــصى
الـفــنـان أشــرف عـبـد الــغـفــور  عـلى

سخ فى دور جلوستر. ا
ـثل وألن الـفــنـان يــحـيى الــفـخــرانى 
كبيـر ولم يتقولب فـى قالب فنى محدد

ـــكــــنه أن يـــكـــون كـل شىء وأن يـــؤدى مــــخـــتـــلف لـــذلك 
ـلك ليـر) بـاقتـناع ذاتى الشـخـوص فإذا اكـتفـى بأداء دور (ا
بــأنه عـاشـق لـذلك الــدور وبـعــيـدًا عن أيــة مـحــددات أخـرى
تـعًا; خاصـة بطـبـيعـة رسم الـنص للـدور نفـسه جـاء أداؤه 
فـعظمـة الفنـان يحيى الـفخرانى هـنا نابعـة من قدرته على أن
يحتفظ بـشخصيته ويتشكل مع الشخوص اخملتلفة; فصوته
وجــسـده فى حلـظـات تـتـطـلـب ذوبـانـهـمـا فى حـاالت اإليـهـام
سخ أو التحول. هذا باإلضافة سرحى يستعصيان على ا ا
إلى ما له من رصيـد احلضـور أو القبـول واحملبـة فى نفوس
اجلمهـور; لذلك فهو محبـوب فى كل دور يحبه ويؤديه بحب
سـواء سـكن الدور فـيه أم سـكن هو فـى الدور أم كـان الدور
مـجـرد ســكن مـؤقـت. خـاصـة وأن عـالقـة جـديــدة قـامت فى
ـمثل يـكتـفى بتـقد عـرفة فـلم يعـد ا مـثل وا عـصرنـا بـ ا
دوره وعيناه مغمضتان وفكره معطل على الصورة التى قدم
. لم يـكن الـفـخرانى إذن ـمـثـلـ سـابـقـ بـها الـدور نـفـسه 
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ـلك لـيـر) أتـوقف عـند اآلن.. بعـد إعـادة عـرض (مـأساة ا
الـتـجـربة مـحـلالً أثـرهـا الدرامى واجلـمـالى ارتـكـازاً على
عـيـارى مـتصل جـانب مـعـيـارى وآخر بـنـائى فـاجلانـب ا
ــمـثل والـشـخــصـيـة والـرؤيـة ـشـاعــر والـوجـدان بـ ا بـا
اإلخراجيـة أما اجلانب البنائى فمتصل بالفكر واإلدراك
بـ الــنص واخملــرج من نــاحــيــة و الـعــرض وجــمــهـوره

تغير من ليلة عرض إلى ليلة عرض تالية لها. ا
عـيارى مع الـبنـائى حيث تـكون ـسرح يـتجـانس ا وفى ا
تطى الـفكر براق مسيرة الـفكر من خـلف قناع وحـيث 
تـعنا اإلمتـاع فى غبـشة فـجر اإلبداع وبـتلك الـطريقـة 
ألنه يجسـد حضورين متفاعـل فى حضور واحد (زمانا

.( ومكاناً شعوراً ووعياً تأثراً وتأثيراً
ـلك لـيــر) وعـرض (رجل الــقـلـعـة) اآلن بــعـد عـودة عــرض (ا
كـننـا القـول إنه ال شك فى أن فـلسـفة إنـتاج الـعرضـ قد
قـامت على فـهم صحـيح من البـيت الفـنى للـمسـرح; بدءاً من
سرح فى سرح القومى لدور ا رئيس البـيت إلى مدير عام ا
لك شاعـر وفى إدراك أهميـة عرض مثل (ا تنقـية احلس وا
لـيـر) وعـرض مـثل (رجل الـقـلـعـة) فى الـكـشف عن الـنوازع
تعددة ـاط الثقافـية وجتديد الـصور ا البشريـة وتفعيل األ
لتعديل السلوك اإلنسانى وابتكار طرق التواصل االجتماعى
شـتركـة وحضـًا على حتـقيق والتـاريخى إحـسانـًا للـحيـاة ا

التوازن ب واقع الناس وأحالمهم.
سرح بـصفة خاصة تكشف وألن الفنـون بشكل عام وا
لنا عن الـقيم الضرورية إلنـقاذ األرواح وحتضنا على أن
نعى هذا الـواجب لذا نستـرجع هنا أثر الـقيم التى ألقى
ـلك لـيـر) واجب الـوعى بـهـا ودورها فى عـلـيـهـا عـرض (ا
إنقـاذ أرواحـنا من عـبث السـلطـة احلـمقـاء التى اجـتاحت
عـصـرنـا وسعـت فى تـفـكـيك الـعـالم كـمـا لـو كان الـعـالم
إقــطـاعـيــة كـبـيـرة آلـت إلى تـلك الـســلـطـة الــغـاشـمـة حتت

شعار (الكون فى واحد).
ى ـلك ليـر) يتـمـاس مع الواقع الـعا وال شك أن عـرض (ا
من حيث اإلطار اخلارجى لفكرة التسلط الفردى األحمق

وت. الذى يدعى النبل وينتهى بالدمار واخلراب وا
لك بعد لك لير) باحلماقة وتنـتهى بضياع ا تبدأ مأسـاة (ا
ـملكة ومـوت اجلميع بـأسلحـة التآمـر فاألخ يقتل تـفكيك ا
أخـاه واألخت تـقـتل أخـتهـا بـعـد أن شـردتا أبـاهـمـا الذى
ـلـكـته وقـسـمـهـا عـلـيـهـمـا فى خـطـوة حـمـقـاء رفض فـكك 
ـسـرحـيــة نـفـســهـا (مـأسـاة) بـريـخت بــسـبـبـهــا اعـتـبــار ا
واعـتـبـرهـا اخملـرج الـسـينـمـائى الـسـوفـيـتى (كـوزنـتـسيف)
ليكه بتوزيعه عـلى بناته كما لو كانوا مأساة شعب سـمح 

متاعًا ملحقا باألرض التى قسمها عليهن.
لير بعد العرض (مساءلة اخملرج)

لنا أن نـتساءل بعد أن تـوقف العرض وعاد مرة أخرى هل
قــام عـلـى رؤيـة إخــراجـيـة مــا تـفــسـر مــضـامــ الـنص أو
تأولها أو تـطمح إلى تفكيك مـقولتها عـلى نحو اجتهاد كل
من بريخت - مـسرحياً - أو كوزنتسـيف - سينمائياً - أم
نـصة دون أن أنه اكـتفى بـتـرجمـة احلـدث من النص إلـى ا
يـخــطـر عـلـى بـاله أن الـتــفـكــيـر فى إخـراج نـص مـسـرحى
كالسـيـكى فى عـصـر التـفـكـيك الـذى نعـيـشه يـلـزم اخملرج
نصة) ولو كان قد ا قبل النص إلى ما بعـد ا بأن يبـدأ (
فــعل لـكــان عـرضه قــد تــأسس عـلى عــدد من الـتــسـاؤالت
االستفسـارية واالستنـكارية على الـنحو الذى فـعله مخرج
عرض (رجل القـلعة) لم نلـحظ أن قراءة الفنـان أحمد عبد
احلليم لـنص (لير) قد وقفت عنـد مكمن مأساة لير هل هى
ماثـلة فى تـضحـيته بحـالة الـتوازن االجتـماعى والـسياسى
الـعامـة فى سبـيل توازنه الـذاتى?!. لو كـان اخملرج قـد فعل
جلـاء عـرضه رؤيـة تفـسـيـرية ولـو كـان قـد تسـاءل عـما إذا
لك ليـر وهو يشرع فى تـنفيذ ما عنَّ له كان قد دار بخـلد ا
اإلقـدام عـليه مـن تفـكـيك منـظـومة حـكـمه وهو رأس الـنـظام
ـملـكة على بـناته يـهدم نظـامًا كان اإلقطـاعى إنه بتـقسيم ا
من واجـبه حـمـايـته واحلـفـاظ عـلى وحـدته وتـمـاسـكه جلاء
عرضه رؤية تأويـلية أو تفكيكـية. لم يكشف لنا العرض عن
موقـفه من لـير; هل كـان مدفـوعًا بـحـمقه ورعـونته سـاذجًا
كان أم مخـتالً أم هو شخص نبيل; على نحو ما كشف لنا
عرض (رجل الـقلـعة) عـن نبل الـسيـد عمـر مـكرم ومـثالـيته
ـفــرطـة; فـقـد تـشـابـه فـعـله مع فـعـل لـيـر من حـيث اإلطـار ا

< إميل جرجس
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الــصــعـيــديــة الــتى قــالـت لى والــدمــعـة
كتومـة تترنح فى مـآقيهـا إنها أحست ا
بـالــغــيــرة ولم ال والــعـفــريت الــفــوشــيـا
يتلـمس لنـشاطه أسـبابـا فيـهيج الـنفوس

وال يقعدها.
وقـد اسـتــغل الـعـفــريت الـفـوشــيـا فـكـرة
ـهـرجــان مـنـذ الــبـدء لـيــثـيــر الـنـقع فى ا
رأة فيؤجج فضاء العالقة ب الرجل وا
اخلـصـومـة جـاداً مـرة ومـتـهـكـمـاً مرات
حـــتى كـــاد يــحـــول - إن لـم يــكـن حــول
بــالــفــعل - حــفـل االفــتــتــاح إلى كــارثــة
ــثــلـة أخالقــيـة وســلــوكــيــة حـ فــ 
بنـفـسهـا وراحت تـولول وتـنـدد بالـفـساد
اإلدارى بـالـصـوت الـصــارخ فى الـبـريـة
لتـشهـد الـقاصى والـدانى عـلى ما تـقول
ـــا وراء األكــــمـــة ومـــا تــــفـــعـل وإذا 
محض سؤال اسـتنكـارى عن زميلـتها
"جـهـاد" -وهــو اسم حـركى مــسـتـعـار
من فيـلم "واسالمـاه" الـشـهـيـر - التى
ـهرجان ـسئول عن ا دير ا غدر بهـا ا
واسـتبـعـدهـا عـامـدا رغم أنـهـا - فـيـما
ــهــرجـان تـتــصــور - صــاحــبـة فــكــرة ا
اكـيـنة احملـركـة لفـعالـيـات اإلعداد له وا
ا أضطره ألن يفرد صـفحة من نشرة
ـهـرجـان اليـومـيـة لـيـدلى بـشـهـادته عن ا
صـاحب بـراءة االخـتــراع لـلـفـكـرة فـإذا
." غفور له "قاسم أم هو رجل كمثل ا
ولــكن الــعــفــريـت الــشــقى ظل يــراودهــا
بــســـؤال آخــر يــســـتــنــكـــر واليــة "رجل"
ــرأة" اخملـرجـة إلعـداد حـفل افــتـتـاح "ا
هرجان وكأن هذا الرجل دنس شرف ا
أو اغــتــصب مــا ال حق له فــيه مـن دولـة

النساء.
ومن سـخـريـة األقـدار أن "سـمـيـر زاهر"
 اســتــدعـــاؤه من بــورســعـــيــد إنــقــاذا
للموقف وفى وقت ضـيق بعد أن حولت
"امـرأة" فـكـرة حـفل االفـتـتـاح إلى سـوق
تبـيع فـيه وتشـتـرى وتسـاوم على اآلالف
أجـورا لــلــمــنـاضـالت احلـفــيــظــات عـلى

هرجان من عيون الرجال!!. "عفة" ا
ال ولـغة الـسوق أفسـدا عفة وإذا كان ا
ـهـرجـان عـلى هـذا الــنـحـو فـقـد تـولى ا
العـفريت عـيـنه بالـذريعـة نـفسـها إدارة
ــهــرجـان عــلى نــحـو األوبـرا لــتــشـطــر ا
مباغت وتـكاد تطـوح به لوال أن أدركته
عــنـايــة "د. أشــرف زكى" رئــيـس الـبــيت
الـفـنى فـاسـتـضـاف أحـد الـعـروض فى
مسـرح "مـتـروبـول" فـإدارة األوبـرا بـعد
ـهــرجـان لأليـام أن اتـفـقت عــلى شـغل ا
اخلـالـيــة من بـرامــجـهـا اخلــاصـة يـزيغ
العـفريت بـصرهـا بأموال "الـروتارى"عن
االتفـاق السـارية فعـاليـاته وينـبهـها إلى
مصاحلها ويثير الـلغط ب أبناء «البطة
الــبــيــضــاء» و«الــبــطــة الــســوداء» الــتى
استـهـلـكـها شـعـور االضـطـهاد دون أن
تــدرى أن كـلــيــهــمــا ضــحــيــة الــعـفــريت

الفوشيا.

والـعـفـريـت ذاته يـعـبث فى اإلســكـنـدريـة
ويرهف احلساسية وينفخ نارا ب أبناء
سـرحـية ـعـهد الـعـالى لـلفـنـون ا وحدة ا
ــسـرح بـكــلـيــة اآلداب والـهـواة وقـسم ا
ــسـئـولـ عن األلـغـام ويـعـمى بـصـيـرة ا
ـثلث ـبثـوثة فى أرض ا بـثوثـة وغيـر ا ا
ويـزيـدهـا بـخـطـابـات الـتـحـدى والـتـهـديد
تـبـادل علـى نحـو يـشعل والتـسـخيـف ا

ما تبقى من فتيل الود احملتمل.
ا كان احلضـور السكندرى كـثيفا فى و
ـــرأة اخملـــرجــــة فى دورته مـــهـــرجــــان ا
الثانية ألسباب تتـعلق بالدورة التدريبية
الـتى نـظـمـتـهـا اإلدارة الـعـامـة لـلـمـسرح
ـنـصـرم ومـا أعقـبـهـا من خالل الـعـام ا
ـا أســفـرت عـنه من مـهـرجــان تـصـفــيـة 
عـروض يصـعـد مـنـهـا مـا يـصـعـد فـقد
عبثت العـفاريت الفوشـيا النكـداء بعقول
ن حــضــروا وقــلــوب أهـل الــصــعــيـــد 
احلــــفل اخلــــتـــــامى وشــــهــــدوا الــــزفــــة
الـسـكـنـدريـة وراحت الـتـسـاؤالت تـطـفو
ـاذا تـنـفـرد اإلسـكـنـدرية عـلى الـسـطح; 
دون غيـرهـا من األقـالـيم بـدورة تـدريـبـية
ــسـرحـى ومـا لـبــنــاتــهــا فى اإلخــراج ا
الــشــروط الـــذاتــيــة الـــتى تــمـــيــزهن عن
غـيـرهن من بـنــات مـصـر? ومـا الـشـروط
ـوضــوعــيــة الــتى يـنــفــرد بــهــا أقـصى ا

الشمال عن اجلنوب?. 
وال أنـسى فى هـذا الـسـيـاق تـلك الـفـتـاة

قـبل أن تـطـأ أقـدامـهم احلـفل وإذا بـهم
يتـجـمـعـون مثـنى وثالث ثم يـحـتـشدون
غـناة لإلسـكنـدرية هادرون بـالهـتافـات ا
التى جـاءت تـغزو الـقاهـرة وحتـصد من
علـى موائـدهـا اجلـوائـز فى ظـفـر مؤزر
وكـأنـهم يـعـلـمون الـغـائـب قبـل احلـاضر
يـمونـة رغم أن فـكرة بعـاقـبة غـزوتهـم ا
الـــتــجـــربـــة األولى مـــازالـت مــدونـــة فى
صفحات حياتـهم بالقلم الرصاص ولم
تــردد أســاتــذة بــيــنـــهم عن االنــضــمــام
للـحشـد بل وقيـادة التـصفـيق والهـتاف
وضــبط اإليـــقــاع. وقــد مـــال عــلى أحــد
اخلـــبـــثــــاء هـــامـــســـا فـى تـــســـاؤل هل
اإلسـكــنــدريــة صـارت إمــارة مــسـتــقــلـة
ـصــريـة? وبـلغ بـثـقــافـتـهـا عـن الـدولـة ا
االسـتــيــاء بــآخــر أن راح يــتـحــدث عن
وحـدة الــنـســيج الــوطـنى الــذى تـنــهـشه
ـذهبـية بـعد أظفـار الطـائفـية الـدينـية وا
أن انفصل عن القـومية ولم يعـد له منها
غير ظالل ذكرى باهتة متسائال ما إذا
كانت تـنقـصه أظـفار اإلقـليـمـية الـضيـقة

وحناجرها الهادرة??.
غيـر أن الـعفـريت الـفوشـيـا كان قـد سد
اآلذان وخـتم عـلــيـهـا بـالــشـمع األحـمـر
وأصم العقول وطير الـنفوس بعيدا عن
أى شروط ذاتية أو موضوعـية فتمزقت
هذه وتلك سيان ببراءة الفرحة وعفوية
االستجابة أو بقصد واع يثير الريبة.

فـارقة لـلواقع ـرايا األفـراد ا ميـكانـيكـاً 
وللذات مـعا فـإذا هى مجلـوة للـعفاريت
ــمـكـنـة ــمـكـنــة وغـيـر ا من كل األلـوان ا
عـلـى الـســواء تــسـتــبــيح كل شىء وأى
شىء وإذا باحلـوار حـنـاجـر زاعـقة من

أفواه صم وعمى يعمهون!!.
وال شك أن العـفريت الـفوشـيا هـو الذى
أطل من مــرآة مــخــرجــة شــابـة مــازالت
تـتـخـبط فى مـقــاعـد الـدرس مـنـذ سـنـ
على نحو يثـير شفقة من يـعرفونها ولم
تـكـتب فى أوراق مـسـتـقـبـلـهـا غيـر عـمل
واحـد وبـالـرغم من ذلك فـقـد أوعـز لـهـا
ـلعـون أنهـا ينـبغى أن تـكون العـفريت ا
وحيدة زمانهـا وعبقريـة عصرها وتأبى
إال أن تـكــون األولـى فى اجلــوائـز. وإذا
بالـعـفـريت نـفسه يـقـود خـطى الـطاووس
أل ويــنـطق بــلـســانـهـا ـتــعـثـرة عــلى ا ا
ــتـــلـــعـــثم رافــضـــا فى جـــرأة جـــائــزة ا

اإلخراج الثانية.
ا يـزيـد الـدهشـة واالسـتـيـاء من هذه و
اجلرأة الالفـتة أن جلـنـة التـحكـيم التى
حضرت الواقـعة ضمت أسـتاذا ألجيال
قبـلـهـا وأقل من فـيـهـا شـأنا - مـع بالغ
االحتـرام لـلـجـمـيع - يـتـفـصد فـى عرقه
ـن يــفــوقـــونــهــا - الــيــومـى عــشــرات 

بالطبع - علما وأدبا ومكانة.
ولكن الـعفـريت الفـوشيـا نفسـه كان قد
فعل فعـلته فى مرايـا فنانى اإلسـكندرية

كان احلـفل اخلتـامى للـدورة الثانـية من
ـرأة اخملـرجـة الـذى نـظـمت مـهـرجـان ا
كشوف سـرح ا فعالـياته مؤخـرا على ا
بـدار األوبـرا اإلدارة الـعـامــة لـلـمـسـرح
فى الهيئة العامة لقصور الثقافة مجاال
مواتـيـا لـظـهور عـفـاريت عـديـدة من نوع
«الـفـوشــيـا» زاهـيــة األلـوان وقـد راحت
فى مواقف مختـلفة ومتبـاينة ترقص فى
الــعـــيـــون وتـــتــمـــايل فـى دلٍ تــارة وفى
مجـون تـارة أخـرى مـسـتبـيـحـة الـقـلوب
ـثل مــا اســتـبــاحت احلــنـاجــر مـتــئـدة
األصــوات وصــاخــبــة الــهــتــافــات. وقـد
تــــرافـق مع ظـــــهــــور هـــــذا الــــنـــــوع من
الـعـفـاريت بـتـأثــيـراتـهـا الـتى جتـمع بـ
ـــصــحــوب الــهــزل والـــرفق بــالـــبــشــر ا
ـا- فى بـاالسـتـنـكـار نـدرة طـارئـة - ر
الـــشـــمــوع وارتـــفـــاع اســـتـــثـــنـــائى فى
أسعارها بعد تزايد مفاجئ فى اإلقبال
عــلـيــهــا وتــبــيــنت عــمــلـيــات مــتــعــجــلـة
ومنـتـشـرة فى الـزوايا واألركـان تـصـهر

الشمع وتدسه كيفما اتفق فى اآلذان.
ـــواقف ولـــكن قــــبل أن ألج إلـى هـــذه ا
أرى لزاماً عـلىّ - من باب احليـطة على
األقل وخشـية من االتـهام بـالسطـو على
اخـــــتـــــراعــــــات اآلخـــــريـن- أن أنـــــسب
مــصــطــلح "الــعــفــاريت الــفــوشــيــا" إلى
اخملرج الكبير "سمير العصفورى" فما
سـمــعــته إال مــنه وعــلــيه هــو ال أنـا أن
يكـشف عن بـراءة اختـراعه لـلمـصـطلح
حــتى ال يـــفــاجــأ ذات يـــوم - وهــو حى
ن يــرقص فى عـيــنه عـفــريـته يـرزق - 
الفـوشيا فـيدعـوه للـمزاحـمة عـلى ملـكية
ـصــطـلـح ولم ال وقـد ظــهــر من يـدعى ا
امــتالك بــراءة اخــتــراع "قُــلل" و"أزيــار"
اجلــــدود الـــــبــــعـــــيــــديـن!!. والــــواقع أن
"الـعـصــفـورى" - كـمــا فـهــمت - قـصـد
ــلـونـة بـ«عـفــاريت الـفــوشـيـا» الــصـور ا
التى تتكـشف فى مرايا بعض الـفنان

وتـوعــز لــهم بـالــتــصـورات الــزائــفـة عن
أنفـسـهم ومـلكـاتـهم وقـدراتهم ومـسـاحة
وجودهم فى قـلوب اجلـماهـير وتتـسبب
بالـتـبعـيـة فى كـثيـر من األدواء الـنفـسـية
لـتبـسة بـالـتصـرفات قـوال وفعال إنـها ا
ـتــشـرنــقـة - فى ــتـضــخـمــة وا "األنـا" ا
الــوقت نــفــسـه - بــغــيــر داع أو مــبــرر

غالبا فى إفرازها العنكبوتى.
غـيـر أن «عـفـاريت الـفـوشـيـا» ال تـتراءى
ـــمـــثـــلـــ فى مـــرايــــا الـــفـــنـــانـــ مـن ا
واخملـرجـ وحـدهم فـفى األزمـنـة الـتى
الفردية Individuality ال تكاد تسودها 
رايا غير هذه األنواع من تتراءى فى ا
لـونـة حتى ولـو كـانت مرآة العـفـاريت ا
فـسل رضــيع يـســتـحــلب حـلــمـات زمـنه
اآلسـنـة أو كــانت مـرآة مــسـئـول كــبـيـر
يـشق صـفـحـات اجلـرائــد بـتـصـريـحـاته
ائلة فى العنتـرية التى تعـدل األحوال ا
ـرايـا اجلمـعـية غمـضـة عـ وال تكـاد ا
فى الـزمن نـفـسه إال أن تـكـون جتـمـيـعـاً
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وسيقى > إن ا
ــــــســـــرح فـى ا
ــــلـــــحــــمى - ا
كــــمـــــا يــــقــــول
ا بريشت - إ
تـصـور سـلـوك
اإلنـسـان جتـاه
اآلخـــــــريـن من
خالل إظــــهـــار
تـــــــــأثــــــــــر ذلك
بـــــــــــالـــــــــــواقـع
االجــــتــــمــــاعى
وإمكانية تغيير
هــذا الــســلـوك
بتغـيير الواقع
بــــاعـــتـــبـــار أن
اإلنــــــــــســــــــــان
مرتـبط بالواقع
االقــــتـــصـــادى

والسياسى.

يـلبـسه ويـجعـله تابـعا أسـيرًا لـلذى يُـتوج
به ويـطـيع األسـد تــعـلـوب طـاعـة عـمـيـاء
وكان الطلب "األمر" األول هو الطعام من
الـلـحم والــذى كـان طـبــعـا األرنب أرنـوب
صـيبة الـذى يرفض ويـفر هـاربا وتـقع ا
كالصاعقة علـى اجلميع : الفيل فال فيلو
 والــقــرد "مــيــمــون" واحلــمــار الـوحــشى
والــقــطـــة "قــطــقــوطـــة" ويــدور الــصــراع
ويـفـشل اجلــمـيع فى االتــفـاق عـلى رأى;
خاصـة بعد ما أقـنع "تعلـوب" األسد بأنه
ــوت لــو خـــلع الــتــاج مـن رأسه ســوف 
عــلى الـــفــور .. فــاحـــتــار اجلـــمــيع : هل
ـلك لكى يـنـقذوا حـياة يـضـحون بـحيـاة ا
كـل من "أرنــــوب" و"مــــيـــــمــــون" الــــلــــذين
ـلك خـارج أرض الـنـور لـعـدم طـردهـمـا ا
طاعتـهما األوامر وكذلـك "فالفيلو" وهو
مـا دفع اجلمـيع إلى الـتصـويت واالتـفاق
فى الـــنــهـــايــة عـــلى الـــدفــاع عـن الــوطن
ـــلك أن يــضـــحى إلنــقــاذ والـــطــلب إلى ا
شـــعـــبه ووطـــنه وذلـك بـــعـــد أن احـــتــال
اجلـــمـــيع عـــلى الـــثـــعـــلـــبــ و حـــبس
أحدهما وطرد اآلخر وتقدم اجلميع إلى
األسـد بـطـلـبـهم و خـلع الـتاج من رأس
األســـد الـــذى وافـق عـــلى الـــتـــضـــحـــيـــة
بحياته ولكـنه - ومع اجلميع - يكتشف
اخلـدعـة حـيث يـكــافـئه الـقـدر بـاحلـيـاة ال

وت. ا
والـقصـة تـرسى قيـمة الـتـضحـية والـفداء
من أجل الــوطـن وقــيــمــة االشــتــراك فى
ــســـاواة وحـــريــة الـــعــمـل والــتـــعـــاون وا
التعبير  عن الرأى وضرورة العدالة فى
احلـــكم .. إلـخ .. وقـــد اخـــتـــار د. دواره

ـسـرحـيــة الـغـنـائـيــة فـتـخـلـلت أســلـوب ا
الـعمل تـسع أغنـيات حلـنهـا خالـد جودة
وسـيـقى ملـتحـمة مع وكـانت األشعـار وا

نسيج العرض.
ولـيـست زائـدة أو مقـحـمـة وصـمم اإلطار
ادى للعـرض  فادى فوكيه فعـبر  بالدقة ا
والـبسـاطة نـفسـها عن روح وعـالم النص
فــكـانـت تــارة خــضــراء مــبــهــجــة وأخـرى
بـنــفـســجـيـة غــامـضــة وكـئــيـبــة عن طـريق

دوران الشاسيه. 
نصة ـتحركون على ا مثلون ا وقد لبس ا
مالبس زاهـية األلـوان معـبـرة عن تصـميم
الفنانة نعيمة عجمى وأكدتها أقنعة متقنة
التـنفيذ والـتصمـيم قام بهـا كوكبة مـتميزة
من طلـبـة الـفنـون اجلـمـيلـة فـأضـفت على
الـعــرض بـهـاء ومـصــداقـيـة تـفــاعل مـعـهـا
ادى جـمـهـور الـعـرض ولم يـعب اإلطـار ا
إال عدم مـنـاسـبـة الـكـشك اجلـانـبى لـلـملك
فـى احلـــــجم حـــــيـث ظـــــهـــــرت مـــــنه آذان
ــا أدى إلى تــأثـــيــر مــضــاد الــثــعــالـب 

قصد الفنان!!
وصـمم االســتـعـراض مــحـمـد الــفـيـومى
عبرة وكانت احلركة الراقصة واحلركة ا
عن االنـفعـال الـتى قادهـا اخملـرج سلـسة
تـكاد تـكون عـفويـة وتلـقائـية لـكن حسـنة
تقن العرض الواضحة كانت من األداء ا
والـرائع لـكـوكـبـة الـفـنـانـ الـكـبـار الـذين
قــامــوا بـــاألداء الــصــوتى وهم : ســهــيــر
ـرشـدى فى دور "ظريـفـة" أحمـد مـاهر ا
"األسـد" سـميـر حـسـنى "تعـلـوب" عادل
خـلف "تـعـالـيـبـو" "الـقـرد" حـسن الـديب
"القـطـة قطـقـوطة" انـتـصار ومـنـير مـكرم

"احلـــمــار" وعــصـــام عــبـــد الــله "أرنــوب"
وعـــادل أنــور  "فالفــيـــلــو" .. واســتــطــاع
اخملـرج قـيادتـه لتـلك الـكـوكبـة أن يـضفى
عـــلى عــــرضه ســـمـــة الـــدقـــة واإلحـــكـــام
ـصـداقــيـة وتـضـافــرت مع أصـواتـهم وا
ـية من احلـركـة اجليـدة جملـمـوعة األكـاد
ـمـثـلـ مـرتدى األقـنـعـة الـرائـعـة لـطـلـبة ا
سرح الفنون اجلميلة وشعبة العرائس 
العرائس لتقد عرض بسيط وعميق فى

الوقت ذاته..
وعـلـمت أن هـذا الـعـرض بـاكـورة أعـمـال
ـــســـرحــيـــة الــذى فـــرقــة عـــمــرو دواره ا
اســتـفـاد مـن عـمـلـه الـطـويـل فى الـثــقـافـة
اجلماهيرية فى إنتاج عرض جميل وغير
مـكـلف فى زمن الـتــهـاب األسـعـار? إنـهـا
سرحية نأمل أن إضافة حسـنة للحيـاة ا
تتلوها إضافات خاصة وأن عمرو دواره
يقـدم عرضـاً للـمدارس دون أن يـتقاضى

أجراً سوى مصروفات االنتقال.
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سحور" باكورة جيدة "التاج ا
سرحية  إلنتاج فرقة دواره ا

فرقة جديـدة للمسـرح تقدم فى صمت على
مسرح فيصل ندا بـاكورة أعمالها لألطفال
ـسحور" والـفرقة كـونها اخملرج د. "التاج ا
عـمـرو دوراه مع أخرين وتـعـاون معه نـخـبة
من الـفنـانـ الـراسـخ وكـوكـبـة من طـلـبة
ـسـرح ـسـرحـيـة وهـواة ا مـعـهـد الـفـنـون ا
سرح والفرقة كما علمت لن تختص فقط 

الطفل ولكنها ستقدم كل األلوان.
ـعــرفــة والــتـعــلم إلى وقــد دفــعـنـى حب ا
الـــذهــــاب صــــبـــاحــــاً وهـــو مــــا يــــعـــنى
االسـتــيـقــاظ مـبـكــرا وهى عـادة حــمـيـدة
تركتها بـعد اإلحالة للمـعاش من الوظيفة
احلــكــومـيــة والــعـرض تــألــيف عــلى أبـو
سالم وأشعار فؤاد حجاج; فماذا يقول?
ــوضــوع بـســيط وعــمــيق. هــنـاك أرض ا
تـــدعـى أرض الـــنـــور وغـــابــــة هى غـــابـــة
الـفــراولـة قــرر أهـلــهـا - من احلــيـوانـات
طبـعا - أن يسـود بيـنهم السالم واألمن
وكـيـف يـحـدث هــذا ومـنـهـم أكـلـة لــلـحـوم
وأكـلـة لـلـعــشب واألولـون يـأكـلـون ذوات
اآلخرين .. فكان احلل العبقرى أن يأكل
اجلميع الـنبات. وقـد كان .. وساد األمن
وعم الـــرخــــاء إلى أن حـــدث طـــار فى
جـزيرة الـثعـالب جـعلـها تـفر بـعمـرها من
اجلـزيـرة وتـتـشــرد وجـاء كـطـلـيـعـة لـهم
ثـعــلب كــبــيـر هــو "تــعـلــوب" ومــعه ثــعـلب
صـغــيــر هـو "تــعــالـيــبــو" الـذى اســتــعـان
اليـنة لتقدمه الـزرافة "ظريفة" باللطف وا
لـألســد مــلك أرض الـــنــور وتــقـــنــعه بــأن
يستضيفهـما .. ولكن تعلوب يقنع األسد
أن تـاجاً من الـزهـور ال ينـاسـبه ويلـبسه
تـاجــا مـسـحـوراً يــسـيـطــر عـلى عـقل من
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< محمد زهدى
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إنساني .. ولكن !! 
ـوضـوع - كـمـا أسـلـفت - إال أن بـالـرغم من إنـسـانـيـة ا
ـشاكل الـتي أضعـفت بنـيته العـرض اعتـراه الكثـير من ا
ــتـلـقي .. وأفـقــدته روح الـتــواصل عـلي طــول اخلط مع ا
حـيث وقـع الـكــاتب الـشــاب حتت وطـأة اجلــمل اجملــانـيـة
ــبــاشــر دون إجــهــاد نــفــسه في خــلق لــغــة واخلــطــاب ا
ثال .. كما انسيابيه تتمتع بجمال الصورة علي سبيل ا
كان اإليـقاع بطيـئا واحلوار يـدور بسطـحية ال عـمق فيها
ـا يـؤكـد أهـمـيـة إقـامـة ورش تـدريـبـيـة لـهـؤالء الـشـبـاب
ـوهـوب لصـقل مـوهـبتـه.. ففي الـعـرض كـثيـرا مـا كانت ا
الفـكرة تهـرب حتت وطأة السـرد السطـحي حتي حيـنما
كــانت تــســطع حلــظــة من حلــظــات الــصــراع اخلــافــتــة
وتـومض بـ هـذا الـركام من الـركـود الـدرامي .. يقـتـلـها
ـؤلف عـمـدًا بـتـركـهــا واالنـتـقـال إلي غـيـرهـا من حـاالت ا
الـسـكــوت والـلف حـول مــعـني واحـد أو مـوقـف بـعـيـنه ..
ـا يري مشـهدا واحدا .. أو يـسير فأصـبح اجلمهـور كأ
فوق سـطح موجـه واحدة سـاكنـة وال أقول رتـيبـة!! وهذا
أدي إلي تهـدل رقـعة الـعـرض وأضعف حـبكـته أكـد علي
هـذا عــدم وجـود مـبـرر درامـي حـتي تـتــصـاعـد األحـداث

التي ظلت "محلك سر"!
جغرافية بديلة .. وأخطاء مزعجة 

فـترض أن تكون السينوغرافيا هي البطل األول في من ا
ـهــرجـان .. وفي هــذا الـعــرض لم يـجــهـد عـروض هــذا ا
اخملرج نـفسه بـقدر مـا أجهـد اجلمـهور الـذي تاه معـظمه
كـان العرض "حـديقة دور الـرعاية في محـاولة الوصـول 
االجتمـاعية" فقد اختار مكانا نائيا يكاد يقترب من مكان
قابـر الفعـلية وكـان نتيـجة هذا االخـتيار أنـنا لم نبـتعد ا
عن مــسـرح الـعـلــبـة الـتـقــلـيـدي حـيث اصــطف اجلـمـهـور
بـالـطريـقـة الـعـاديـة وأمـامه مـساحـة واسـعـة جـدا "فـضاء
فردات عـديدة "شواهد العـرض" حاول اخملرج شـغلهـا 
الـقـبـور" بـعض الـشجـيـرات األعـشـاب وعـريش ومـنزل"
يقـطن فيه الرجالن لكن هـذا الفضاء الـواسع لم يستغل
جـيـدا حـيث لم يـسـتخـدم الـعـريش ولم يـسـتـخـدم اخملرج

ـكان ـثلـيه الـذين تـكـدسوا في بـؤرة ا فـضـاءه لتـحـريك 
كان العرض. تارك ما دون ذلك وكأنه ليس تابعًا 

اإلضاءة 
لم تــــكـن لإلضــــاءة فــــائــــدة فـي هــــذا الــــعــــرض حــــيث
اسـتـخــدمت كـإنـارة فــقط وفي كـثـيــر من األوقـات كـانت
واقف تتـحول إلي "بؤرة حمـراء" فلم تساعـد في إظهار ا
اخملتلـفة للممـثل وتباين ردود أفعـالهم بل كانت حيادية
واقف درامـية مثل قـتل الصحفي هالل حتي في أكـثر ا
" أو حــزن أبي أيـوب وحـكي مــسـمـار عن عـراك الــلـصـ
مـعـانـاته" فـلم تـساعـد في إظـهـار أيـة انـفـعـاالت وأصبح
واقف وجودهـا مثل عدمه تمامـا .. حتي إننا في بعض ا
لم نكن نـستـطـيع أن نتـب الـفـارق ب مـا يحـدث ليال أو

نهارا.. !!
لل وقد أدي هذا إلي بعث اجلمود وا
مثلون ا

الحـظـات الـتي قـد تـبـدو كـثـيـرة إال أن بـالـرغم من تـلـك ا
مثـل يعـتبر من أكـثر العـناصر أهـمية في هذا عنصـر ا
ا يـنم عن حبهم ا يتـميزون بـه موهبـة كبيـرة  العـرض 
الـشـديد لـلـمسـرح وبـالرغـم من أن معـظـمهـم يقف لـيـمثل
ألول مـرة إال أن أداءهم كان مقبوال في ظل ظروف العمل
احملـيـطـة .. فـقـد أدي أسـامـة الـبـلـوش دور مـسـمـار بـكل
حتـــوالته وأحـــزانه وآالمه الـــتـي قـــاســاهـــا وأجـــاد عـــلي
الصـفار " في دور "الـسكـير" الـذي فقـد أهدافه ولم يـجد
منـاصًا من الدخول للمـقابر بعد اصـطدام سيارته بسور
ـقــابــر .. "وفـاضـل الـقالف" فـي دور أبـو أيــوب بــحـزنه ا
الـدفـ وقـد أدي الـبـاقـون .. أحـمـد عـبـد احلـمـيـد  عـلي
ـوســوي وعـلي شــشـقـري أدوارهم بــحـسب إرشـادات ا
اخملـرج الـذي أريـده أن يــنـتـبه مــسـتـقـبـال وهـو في بـدايـة
دة العرض "45 سرحية فليس مـعني التزامه  حيـاته ا
ط والتطويل .. لذا دقيـقة" هو فقط أن يـخلو  العمـل من ا

عليه إعادة النظر فيه مرة ثانية.
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سرحى "ما أجملنا" للكاتب > اخملرج أحمد رجب يستعد حاليا لبدء بروفات العرض ا
وسم الـقادم ه ضـمن خطـة مسـرح الـشبـاب خالل ا مـحفـوظ عبـد الـرحمن ويـتم تقـد
تميزة أهمها "آنا كريستى" سرحية ا أحـمد رجب قدم من إخراجه عدداً من العروض ا

هرجان القومى للمسرح فى دورته الثانية. الذى شارك ضمن عروض ا

علـيه فضربوه باحلـجارة ووسموه باجملـنون فالذ بالفرار
قابر ليـجد الطعـام من الصدقـات .. ويجد احلنان نحـو ا
ـقــابـر لـصـان في صـدر أبـي أيـوب ويـحــدث أن يـدخل ا
ليـتـقـاسمـا مـا سـرقـاه لكن مـسـمـار يخـيـفـهـما فـيـهـربان
تاريـك الغنـيمة. في هـذه األثناء يـدخل هالل" الصحفي
ـعرفـة سبب اعـتزال هـذين الرجـل الذي يـدفعه فـضوله 
لـلـنـاس .. وحـيـنـمـا يـرجع الـلص فـجـأة ويـكتـشـف وجود
سروقات إليه هالل .. يطـلب من مسمار وأبي أيوب رد ا
وزمـيله لـكـنهـما يـرفـضان فـيـهددهـما بـقـتل الصـحفي ..
وبالـفعل يـقـتله .. وأثـناء مـوت هالل يـؤكد أبـو أيوب له ..
أنه فضل أن يـترك دنيـا األحياء ألسـباب كثـيرة منـها  ما
ـا يـجدون األمـان الذي حدث لـهالل نـفسه.. فـهم هـنا ر

يبحثون عنه في عالم األحياء ولم يجدوه. 
ب النص والعرض..

قـادتـني الــصـدفه لـقـراءة نص هـذا الــعـمل .. الـذي كـتـبه
زيـعل" ووجدته يخـتلف كـليـة عن العرض احلي "حمـود ا
.. إذا اختـفي العنصر النسائي تمامًا وحل محله الذكور
قابر مع فترض أن يعيش مسمار في ا .. فقـد كان من ا
"أبي أيــوب وأم أيــوب" الــلــذين يــرعــيــانه .. ثـم اســتــبـدل
اخملــرج الـصــحــفي "هالل" بــاألخـصــائــيـة االجــتــمـاعــيـة
"جــمــيــلــة" بــالــرغـم من أن وجــود الــصــوت األنــثــوي في
ـيزة .. كـما أن العـرض كان سـيعـطي له نـكهـة خـاصة 
استبـدال مهنة الصحفي باألخصـائية االجتماعية لم يكن
نـوط به للـبحث عن أحـوال الناس ومـعرفة موفـقًا إذ إن ا
أســبــاب الــتـــغــيــرات الــتي تــطــرأ عــلـي حــيــواتــهم لــيس
الصـحفي بقدر ما هو األخـصائي االجتماعي آلن احلياة
ـقـابـر في دولـة مـتــيـسـيـرة مـاديـا يـجب أن يـكـون وسط ا
وراوءهـا ســبب مــا وإذا كــان والبــد أن يــظل الــصــحـفي
موجودا كـان من األولي تغيير طبيعة الشريحة اجملتمعية
قابر ليصير أبو أيوب ومسمار .. مثال .. وجـودة في ا ا
ـقـابر كـرجـلـ كبـيـرين من رجـال الـسـيـاسـة هـربـا إلي ا
ا يدفع فضول الصحفي للسعي لسـبب سياسي ما .. 

وراء اقتناص أخبارهما لعمل سبق صحفي!!
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ماذا يـحدث لو وجـدت نفـسك مفضال حـال األموات علي
ـثل هذه ـكن أن يـدفع الـواحـد منـا  األحيـاء? ومـا الذي 
وغلة في اليـأس والقنوط? أهو  فـقدان الثقة في السـبل ا
اآلخر وعـدم القدرة علي إيـجاد لغة مـا للتواصل? أم  أنه
تـفـضـيل الـسـكـون الـتـام عن ضـوضـاء احلـزن واأللم? أم
تـراهـا وسـيـلـة جـديـدة لـلـبــحث عن أشـيـاء بـاتت مـفـقـودة
ريـر أشـياء قـد ال تـوجد ـادي ا بـفـعل تـداعيـات الـزمن ا
عــنـد األحــيــاء الــذين فــقــدوا أحـاســيــســهم وتــمـادوا في
تكالـبهم علي احلياة فاقدين إنسانـيتهم التي تمنحهم لذة

الوجود..!
هـذا مــا يـنــاقـشــة بـبــسـاطــة شـديـدة الــعـرض اإلنــسـاني
"البـاحثون عن .." والذي قدمته فـرقة مسرح دور الرعاية
االجتماعية التابعة لوزارة الشئون االجتماعية في افتتاح
عروض أيـام مهرجان مسرح الشباب الـذي تنظمه الهيئة
الـعامـة لـلـشـبـاب والريـاضـة لـدولـة الكـويت الـشـقـيـقة من
خالل إحـدي جتـارب الـشـبـاب احلـيـة في الـهـواء الـطـلق;
في مــحــاولــة لالســتــفــادة من احملــور الــذي تــمت إقــامـة
ــهــرجــان حتت شــعـــاره هــذا الــعــام وهــو : "الــفــضــاء ا
ـسـرحي الـبـديل" فـهل جنح هـؤالء الـشـبـاب في حتـقـيق ا
الـغــرض من هـذه الـدورة? أم مـحــاولـة االقـتـراب من هـذا

فهوم بشكل عملي?! هذا ما سنحاول اإلجابة عنه.. ا
قابر? اذا داخل ا

ــوضـوع حــيـة .. ـاذا .. واحلــدوته الــتي تـمــثل صــلب ا
إنسـانية إلي حـد كبـير واجـتماعـية أيـضا .. فـهي ترصد
تـغيرات الـتي طرأت مؤخـرا علي احلياة في الكـثير من ا
ــاديـة مـحل األحـاسـيس اجملـتـمع الـكــويـتي حـيث حـلت ا
ـادي وانـشغـال الـناس الـنـبيـلـة بفـعل سـيطـرة الـهاجس ا
بلـغة الـديـنار وذلك من خالل رجـلـ كسـيـرين جريـح
ــقــابـر هـمــا: أبــو أيـوب ومــســمـار فــكالهــمـا يــلــوذ بـا
وكالهمـا يبـحث عن شىء ينـقصـه .. أبو أيوب يـهرب من
عـقـوق ابـنه لـيـشـتـكي لـرفـيـقـة دربه "أم أيـوب" في قـبـرها
ويفضل احلياة إلي جوار قبرها .. و"مسمار" الذي هرب
من غـطـرسـة وسـوء مـعـامـلـة زوج أمـه الـذي أهاج األوالد

مسرحنا فى الكويت 

< الكويت: صفاء البيلى
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ير كورولنكو فى مقدمته عن كتب فالد
أنـطــون تـشـيـكــوف وأعـمـاله األدبــيـة: «كـانت
ـسـيـطرة عـلى كل هـيـئـته - كـما الـقـسمـات ا
عــلى كل كــتــابـــاته - هى بــســاطــة حــركــاته
وأسـالـيـبه وحـديـثه. وقـد تـرك تـشـيـكـوف فى
نـفـسى من خالل لـقـائـنا األول انـطـبـاعـا بأنه
شـخص دافق احليوية.. وبدا أن عـينيه مع
ـرح التلقائى ال يـنضب للبـديهة احلاضرة وا
الـلذيـن تشـبعت بـهـما قـصـصه.. لقـد بدا لى
تـشيـكوف -من خالل أعـماله األولى - أشبه
بـشـجــرة بـلـوط فـتــيـة تـفـرعت غــصـونـهـا فى
شـتى االجتـاهـات بـصـورة لم تـزل مـتـعـرجة
بل وأحـيـانـاً بـال شـكل مـحـدد ولـكـنك تـخـمن
ـتـكـامل لـشـجـرة فـيـهـا الـصالبــة واجلـمـال ا

ستقبل». سوف تكون جبارة فى ا
ويـقــول تــشـيــكـوف فى مــعـرض حــديـثه

لكورولنكو عن مسرحية «اخلال فانيا»:
«أنــــا أكــــتب مـــســــرحــــيـــة عن «إيــــفـــان
إيـفانـوفتش إيـفانـوف» أتدرى?! هـناك اآلالف
من أمـثـال إيـفـانوف - رجل عـادى لـلـغـاية -
لـيس بـطالً عـلى اإلطـالق.. وهـذا بـالـذات هو

أصعب شىء».
هـنا تكـمن عبـقرية تـشيكـوف التى أثرت
فى أجـيال عديدة من كتاب القصة فى مصر
والـعالم العـربى والعالم بـأسره.. الكـتابة عن
.. عن حـياتهـم البسـيطة األشـخاص العـادي
والــعــاديـــة.. ولــيس عن األبـــطــال اخلــارقــ

وحـياتهم األسـطورية وأعمـالهم التـراجيدية..
هـنـا تـكـمن الـعــبـقـريـة عـبـقـريـة اسـتـخالص
الـدراما من حـياة الـبسـطاء - حـياة الـغالـبية
ـسـاكـ الذين هم من الـشـعب - الـفقـراء وا

ملح األرض.
ـزاج وقــد غـلـب عـلـى تـشــيــكــوف ذلك ا
ـرح» الـذى ينـطـبق على جـميع «الـسوداوى ا
الكتاب الروس العظام.. جوجول وشيدرين
وأوسـبــنـسـكى يــقـول كــورولـنـكــو فى خـتـام
مـــقــــالـه.. «هل صــــحــــيح أن فى الــــضــــحك
ـعـقول أن الـروسى شـيئـاً مـشـئومـاً?!. أمن ا
تـفاعل الـفكـاهة األصـيلة مع الـواقع الروسى
يـتـرك حـتمـا رواسب تـدمـر بـقـوة ذلك الـوعاء

الذى يجرى فيه.. أى روح الكاتب?!.
يـتـرك الـكــاتب الـسـؤال مـعـلــقـاً.. لـكـنـنـا
نعرف أن تشيكوف قد دمرته بالفعل معاناته
مع واقع احلـياة الـروسيـة الكـئيـبة فى الـقرن
ـوت مسـلوال الـتاسـع عشـر وانتـهت به إلى ا
- رغم كــونه طــبــيــبــاً - فى عـام 1904 ولم

. يكمل عامه الرابع واألربع
وقــــد جـــذبـــتـــنى فـى الـــبـــدايـــة أعـــمـــال
تـشـيـكــوف الـقـصـصـيـة الــقـصـيـرة وروايـاته
لة» الشهيرة القصيرة «عنبر 6» «حكاية 
ـبــارزة».. وتــوقـفـت طـويال «الــفالحــون» و«ا
بـارزة» الـتى كـانت صـفـحاتـهـا تـزيد عـنـد «ا
ـائـتى صـفـحـة وقـرأتـهـا عـدة مرات ثم عن ا
تـركتـها جانـباً ألعـود إليـها بعـد سنـوات بعد
ـسرحـيـة كـلـها أن قـرأت أعـمـال تشـيـكـوف ا
سرح وعلى شاشة وشـاهدتها على خشـبة ا
ــيـة أيـضــا.. وكـانت «اخلـال الـســيـنـمــا الـعـا
فـانـيـا والـشـقـيـقـات الـثالث والـنـورس» هى
عـاجلة لـلشـاشة الـفضـية األوفـر حظـاً فى ا
وقـد أنتـجـتـها الـسـينـمـا الـروسيـة والـسيـنـما
األوربـيــة واألمـريـكـيــة أيـضـا لــكن «بـسـتـان
الـكـرز» وأعمـاله األخـرى القـصـيرة كـان لـها
سرح وقد قرأتها مرات احلظ األوفـر على ا
عــديــدة وتـشــبــعـت بـروح الــكــاتـب الـعــظــيم

د. مدحت الكاشف

جتربتى مع تشيكوف
بارزة» و«ا

تـشـبـعـا تـامـا وحـ بـدأت أجـرب حـظى فى
كـتـابـة الـدرامـا مـنــذ عـشـرين عـامـا تـقـريـبـاً
قـفـزت إلى ذهـنى روايـة تـشيـكـوف الـعـظـيـمة
ـبـارزة» وكـنت أعـرف أن مـصـدر األعـمال «ا
ـسـرحيـة الـكـبـيـرة والشـهـيـرة هى قـصصه ا
ـهـا وشخـصـياتـها.. الـقصـيـرة ورواياتـه وعا
وقـد تـبـادر إلى ذهـنى أن تـشـيـكـوف لـو كـان
ــبـارزة» كــعـمل األجل قــد امـتــد به لـكــتب «ا
مـسرحى ألن «العـقدة» أو احلبـكة الرئـيسية
فـيـهـا هى حـبـكـة مـسـرحـيـة والـشـخـصـيات
األســــاســـيــــة هى شــــخـــصــــيـــات درامــــيـــة
ــركـزى هـو صــراع درامى بـ والــصـراع ا
شـخـصــيـتــ مـتـنــاقـضــتـ فى تــكـويـنــهـمـا
الـنفسى والفـكرى والطبقى والـعقائدى ولذا
ــبـارزة» كـان مـن احملـتم أن تــقع بـيــنـهــمـا «ا
الـتـى تـدور عـبــر كل صـفــحـات الــروايـة بـ

بطليها.
وقـد سـاعـدتـنى الـروايـة نـفـسـهـا بشـكل
بـنائها على إعدادها وحتـويلها إلى مسرحية
فـهنـاك وحدة لـلـمكـان وهى بلـدة صغـيرة فى
إقــلـيـم الـقــوقــاز ووحــدة لــلــزمــان وهى كــمـا
يــصــفـــهــا الـــكــاتب الــوقـت احلــالى - أوائل
الـقـرن الــعـشـرين - وهــنـاك الـشـخــصـيـتـان
الـرئيسيتان.. شخصـية إيفان اليفسكى وهو
شـاب جـامــعى يـعـمل مـوظـفــا عـمـومـيًـا.. فى
ـــثــقـــفــ ط ا ـــثل  الــثالثـــ من عـــمــره 
ـمـتلـئـ بـاحليـرة والـتردد الـروس احلـا ا
واحلـزن وضـيـاع الـهـدف وشـخـصـيـة «فون
ـائيـة في األربـع من كـرين» عـالم األحيـاء ا
ـانى يـتــمـيـز عـمــره وهـو روسى من أصـل أ
بــأخالقــيـاتـه الـصــارمــة ومــثــالــيـتـه وجـديــته
ــنـــضــبط. ــنـــظــمـــة وســلـــوكه ا وعـــقــلـــيــتـه ا
و«اليــفـســكى» يــعــيش حــيــاة بــوهــيــمـيــة مع
نـاديـدجــا فـيـودروفــنـا عـشــيـقـته اجلــامـعـيـة
ـثـقفـة أيـضـاً والهـاربـة من زوجـها الـعـجوز ا
مع حـبيبـها اليفسـكى إلى القوقـاز بعيداً عن

بطرسبرج.
ولــكل من كـوريـن واليـفــسـكى أصــدقـاء
مــــشـــتــــركـــون أولــــهم وأهـــمــــهم الــــدكـــتـــور
سـامــويـلــنـكــو وهـو طــبـيب فى الــبـحــريـة فى
اخلــمـســ من عـمــره - أعــزب طـيب الــقـلب
بــدين خــدوم - يـــحب احلــيــاة ويــحــاول أن
يجمع عبثاً ب كورين واليفسكى لكن مسار
األحـداث يدفع إلى الـصدام بـينـهمـا إلى حد

سرحية. سدسات فى آخر ا بارزة با ا
لـــنــــســـتـــمـع إلى رأى فـــون كــــورين فى
اليـفسـكى وهو يـخاطب د. سـامويـلنـكو: فون
«كـورين : اسمع يا دكـتور.. اإلنسـان أعماله
بــتــعـــبــر عـــنه .. اإلنــســـان هــو أســـلــوبه فى
احلــيــاة وأســلــوب اليـفــســكى واضـح قـدام
عـنيـنا. زى كـتاب مـفـتوح نـقدر نـحكم عـليه..
إيه الـلى عـمـله خالل الـسـنـتـ الـلى عـاشهم
هــنــا - احـسب مــعــايــا - أوال: عــلَّم ســكـان
الـبلد لـعب القمـار وده ماكانش مـوجود قبل
كـده.. دلــوقـتى تــرابـيــزات الـلــعب مـنــصـوبـة
لـلـصــبح فى الـنـوادى والـبـيــوت. ثـانـيـاً: عـلَّم
الـنـاس شـرب الـبــيـرة وعـرفـهم جـمـيع أنـواع
ــا كــان الــنـاس اخلــمـرة. ثــالــثــاً: قــبل كــده 
بـيـعـمـلـوا عالقـات مـحـرمـة مع حـر غـيـرهم
كـانــوا بــيـعــمـلــوا ده فى الــسـر خلــوفـهم من
اجملـتـمع.. لـكن اليفـسـكى وهـو رائـد فى هذا
اجملـال جعل هذا الـفعل من األمور الـعادية.
يــا عـزيــزى ده عــايش مع واحــدة صــاحــبـته
بــكل وقــاحــة وعــلى فــكــرة أنـا مـن أول يـوم

اتـعـرفت بــيه مـا كـانش عـنـدى أدنى شك فى
حقيقته».

ولــنـــســـتـــمع إلـى اليـــفـــســكـى يـــحــادث
ســـامـــويـــلـــنــكـــو فـى حلــظـــة صـــفـــاء وهـــمــا

مخموران:
«اليـفـسـكى: أنا عـمـرى مـا كـرهت حد..
ومع احــتــرامى لـفــون كــورين أنــا مش قـادر
أفـهـمه ألن طـبــيـعـتـنـا مـخــتـلـفـة.. أنـا إنـسـان
ضـعـيف كـسـول وهـوائى ومـتـردد لكـن على
أى حـال أوعــدك فى حلـظـة صـفـاء ح امـد له
كن إيدى واسلم عليه رغم إنى عارف إنه 
يدينى ظهره ويحتقرنى. (يجرع جرعة كبيرة
من اخلــمـــر) عــلـى فــكـــرة أنــا فـــاهم كــويس
ـة صلـبة شـخصـيـة فون كـورين.. عـنده عـز
ـكن يـتـنـازل ومـا يـتـعـبش أبـداً وال يـكل وال 
أبــــداً عن رأيه.. خــــســــارة إن واحـــد زى ده
مـاطــلـعــشى راجل عـســكـرى مــحـارب كـان
حـيـبـقى مـشـهـور بـتـفـوقه االسـتـراتيـجى ألن
ـكن يـتـردد فى واحـد من الــنـوع ده مـوش 
إغــراق جـــنــوده عـــشــان يـــعــمـل من اجلــثث
ــا يــبــقى كــوبــرى يــعـــدى عــلــيه.. يــحـب دا
الزعيم - صاحب األمر والنهى - كل الناس
شيهم زى ما هـو عايز ويتدخل حتت أمـره 
فى حـيـاتـهم ويـفـرض عـلـيـهم آراءه - أنـا مـا
قـدرتش اسـتحـملـه رفضت أسـلـوبه علـشان
كــده بـيــكـرهــنى.. هــو مش قــال لك إنى أنـا
وأمثالى الزم نتعدم أو نتحبس فى معتقل».
هــــكــــذا نــــرى الــــصــــراع بــــ هــــاتـــ
ـتـناقـضـتـ وهـو يصل إلى الـشـخصـيـتـ ا
أوجه ويـــــحــــتـــــدم حـــــتى يـــــصـل إلى ذروته
ـ فى ــسـدســات بــ الــغــر ـبــارزة بــا بــا
ـواجهة مع الـغابـة البعـيدة وتـصبح جتـربة ا
ـوت احلـقيـقى الـداهم بالـنـسـبة لاليـفـسكى ا
هـى اخملـــاض الـــذى يـــجـــعـــلـه يـــظـــهـــر نـــبل
سئـولية بشجاعة ويعيد شـخصيته ليتحمل ا
سار تـقد حياته مـرة أخرى ليضـعها فى ا

الصحيح.
كـما يـشعـر فون كـورين بخـطئه فى حق
إيــفــان اليــفــســكى ونـــاديــجــدا فــيــودروفــنــا
فـيـصــبـحـان أصــدقـاء ويـلـتــقى اجلـمـيع فى
ــيـنـاء لـوداع كـورين الـنـهــايـة عـلى رصـيف ا
الــــراحل عن الــــقـــوقـــاز إلـى فـــيال بــــرانـــكـــا

ليواصل أبحاثه العلمية.
ــتــأمـل لــشــخــصــيــتى واحلــقــيــقــة أن ا
ــسـرحــيـة يـجــد أنـهـمــا يـكـمالن الـبـطــلـ بـا
بـعضهمـا البعض فاليفـسكى احلالم ضائع
ـــثـل الــنـــمـــوذج والـــنـــمط الــهـــدف والـــذى 
ثـقـفـة.. كان يـحـتاج لـلـشخـصـية الـروسـيـة ا
ـة شخـصيـة فون إلى صـرامة والـتـزام وعز
كـوريـن الـذى يــتـسم بــصـفــات الـعــالم الـذى
يـــقــــيس األمـــور بـــعــــقـــله فـــقـط بـــعـــيـــدا عن
الـعـواطف.. ولــكن يـنـقـصه احلس اإلنـسـانى
وفـهـم الـروح وعــذابــاتـهــا الــتى يــتـمــتع بــهـا

اليفسكى.
زيج ب ـزيج من شخصـيتهـما.. ا إن ا
روح الـفــنــان وإنـســانـيــته وعــقالنــيـة الــعـالم
وصــرامـــته هى مـــا كــان يـــحــلم بـه أنــطــون
تـشـيكـوف لـلـشخـصـيـة الـروسيـة الـتى سـبر
أغــوارهــا فى جــمــيـع أعــمــاله الــقــصــصــيــة

سرحية. وا
لــــست من هــــواة الــــبــــكــــاء عــــلى الــــلـــ
ـسـكـوب.. ولـست من الـسـائـرين وراء شـعـار ا
ـسـكـوب "الـلـى اتـكـسـر يـتـصـلَّح!!" فال الـلـ ا

مثلون فى زمن ا
ة العو.....

ـكن يرجع زى مـا كان.. يسـتـاهل البـكاء وال الـلى اتـكسـر 
وزى زمان!!

اليوم ونحن نعيش كابوس ما يعرف - خير اللهم اجعله
ة التى كـشرت عن أنيابها من خالل تـكنولوجيا خيـر - بالعو
ـوبايالت والفضائيات واصالت واالتصاالت وا عـلومات وا ا
وتيالت.. وما خـفى كان أعظم وأضل سبيال. واألوتـيالت وا
ـة الــتى جنــحت فى اخــتـصــار الـزمـن حـتى زمن تــلك الـعــو
إدراكـنـا لـنـمـو األشيـاء من حـولـنـا وجـعـلت مـنـا مـسـتـهـلـك
نــهــمـ شــرهــ مــســعــورين لــكل شىء. ومـع الـوقـت كـادت
عـزائـمنـا تـنهـار!! وعـاد الـزمان بـوجـهه القـبـيح والفـاسـد مثل
زمـان أو قــبل الـزمـان بـزمـان عـلى رأى الـراوى الـشـعـبى "يـا
سـادة يا كـرام" ومن ضمن إفـرازات هـذا اجلو ظـهرت فـنون
تــعــكس هـذه الــفـوضـى وتـلــكم الــعـشــوائـيــة!! حـيـث يـتــحـكم
صالح فى كل الشوارع البـلطجية وقطاع الـطرق وأصحاب ا
ــــؤديـــة إلى طــــريق الــــفن ذلـك الـــفـن الـــذى قــــام من بـــاب ا
ـثالت... وكأنهم ـثل و االستـجابة لـهؤالء إلى استـنساخ 
مسـوخ تمشى علـى األرض تعيث فسـاداً فى القيم والتـقاليد

واألخالق... بل وفى العلوم!
كن أن نـبـكى علـيه?! فلـقد وبعـد هذا أى لـ مـسكـوبٍ 
سـتـنـسـخـون فى صـور كائـنـات لـطـيـفة ـسـوخ ا جـاء هـؤالء ا
وجذابـة.. وكـذابة تـعيش هـذه الـكائـنـات فى جمـاعـات تقـتات
ا يـتـنـازل عـنه عـلى فـتـات من مـاليـ اجلـنيـهـات أو بـعـض 
ـــصـــالح وأصـــحـــاب الـــفـــلــوس طـــواعـــيـــة لـــهم أصـــحـــاب ا
والسـماسرة واألعيـان الذين قاموا بـجمع األموال من جيوب
راهق الذين يشكلـون حزب األغلبية فى مدينة أوليـاء أمور ا
كن أن يكون هناك مكان لعونة .. بعد هذا هل  شاهدين ا ا

لشعار "اللى اتكسر يتصلح"?!
بدأت احلـكاية يـا سادة يا كـرام بالتـحول.. حيث حتولت
ـثالتـية) إلى ـسـتنـسـخـة للـعـمل فى مـهنـة  تـلك الـكـائنـات (ا
آالت مـستـعـدة لالسـتـهالك واإلهالك فى "بـروجـرام" واحد...
عرفة.. خارج وأصبـحت األرقام بالنسبة إليـهم خارج نطاق ا
ـا اإلدراك.. خــارج الـكــرامـة أيــضـاً. ودون وعى مــنـهم أو ر
بــوعـى جــاءوا خلـــدمــة طــائـــفــة من اإلقـــطــاعــيـــ اجلــدد من
أصـحـاب رؤوس األمـوال من أجل تـرويج ثـقـافـتـهم اجلـديدة
ـدن والــقـرى واحلـوارى واألزقــة وحـتى فى حــضـانـات بــ ا
األطفـال.. فلقد جنح هؤالء اإلقطاعيون فى نشر ثقافتهم التى
ال تقـل خطـراً عن الـنـووى والـكـيـمـاوى... وليـس ذلك فـحسب
) عمالء وأتـباعاً سـتنـسخـ ـمثلـ (ا لقـد جنـدوا من هؤالء ا
ومريـدين من ضحـايا احلاجـة واالحتـياج ومن هواة الـتسلق
دون تزحـلق ومن الـبـاحـثـ عن الشـهـرة والـفـلوس كل ذلك
بـشـرط االخـتـبــاء خـلف سـيـاج مـنــيع من الـغـيـبــوبـة غـيـبـوبـة
الـكـرامـة والـشـرف ومن هـنـا أفـرغ فن الـتـمـثـيل من مـحـتواه
األصــيل الـذى كــان يـرتـبط بــكل مـا هــو صـافٍ ونـقى ولم ال

وهو فن التضحية بالذات?!
مثل يقوم إن ما هـو سائد عندنا لبنـاء صورة وجنومية ا
ـثل (حرفـجية) بحيث على حـالة نفعـية تسعى إلى إعداد 
يكـونـون جـاهـزين لالسـتـغالل أو فى روايـة أخـرى "مـرتـزقة"
على اسـتعـداد للـوقوع فى األسر االفـتراضى من نـاحية فى
أسر مـيول اجلمهور (اللى عايز كده) ومن ناحية أخرى عبيد

وجوار وإماء لـ "صاخب اخملل"!!
ومن ثم كــان الــهـام يــا ســادة يـا كــرام هــو تـوفــر ســمـة
هشـاشة النـفوس وقـابليـة الدخول فى لـعبـة النخـاسة من بيع
وشـراء وأسـهم مـؤهـلـ لالسـتـسالم لـقواعـد الـلـعـبـة مـا ب
عنى أكثر االرتفاع والتحليق عالياً وب السقوط من علٍ!! و
مثلـون إلى سلعـة مستـباحة اسـتباحة رقة لـقد حتول هـؤالء ا
تــصل إلى حـد الــعـهــر من أجل ســواد عـيـون الــسـوق.. ومن
أجل إرضـاء رغبات شبـاك التذاكر الـذى يعد االسم احلركى

"للراجل صاخب اخملل"...
ــمـثل عـنـدمـا لـقــد طـمس ذلك الـبـعــد الـصـوفى فى فن ا
ـسـتـنـسـخـة إلى نـهـر الـفـلـوس وبـاتوا قـفـزت تـلك الـكـائـنات ا
غـرقى لم يــبق مـنـهم سـوى تـلـك الـفـقـاقـيع الــتى تـظـهـر عـلى
ـوت غـرقاً.. ـاء عـندمـا يـكـون هنـاك من يـوشك على ا سطح ا

وعندما تظهر تلك الفقاقيع نرى عالمات زيفهم...
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> تـــفـــســـيــر
بــــــــــريـــــــــشت
االقــتــصــادى
لـــــلــــــعـــــالم ال
يــخــدم سـوى
غــــــــــــــــــــــرض
إنـسـانى كـمـا
يــــقـــــول إريك
بــــنــــتـــــلى فى
كـــــــــــــتــــــــــــابـه
ـــــــــســــــــرح "ا
احلديث" فـهو
(أى بـريشت)
عـنـدمـا يدافع
عـن الــــعـــادى
البـسيط فـهو
ال يـــــقـــــصـــــد
الـــــدفــــاع عن
الــــفــــجــــاجـــة
والـســطـحـيـة
ولـكنه يـقـصد
الـــــدفــــاع عن
الــــطــــبــــيــــعـــة

البشرية.
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«الباحثون عن ..» القضية إنسانية
سرحى تقليدى.. جدا  ولكن الفضاء ا
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ـسـرحى ـمـثل الـشـاب مـحـمـد صـديق يـشـارك حـالـيـا بـالـتـمـثـيل فى الـعـرض ا > ا
«مجـدون» لـلمـؤلف عـيـسى جمـال الـدين وإخـراج وليـد مـحـمد ديـكـور سارة زكى
ويشارك بالتمثيل مصطفى محمود ريهام الدسوقى منة محمود محمد مصطفى

ه ضمن عروض مهرجان جامعة ع شمس. يرغنى و تقد حمدى ا

< منتصر ثابت

ـســرح بـشــكـله الــبـســيط مــنـذ انــتـشـار عـرفت الــكـنــيـســة فن ا
ـيالد تؤدى كعنصر سـيحية فكانت تـمثيليـة القيامة وتمـثيلية ا ا
رئيسى فى االحتفال بهذين العيدين الكبيرين كذلك استخدمت
ـقدس كمادة ثـرية للـمسرح الـكنسى حيث شخـصيات الـكتاب ا
ـسرح يسـتخدم كـأداة تعلـيميـة لشرح سـير وحيـاة أبطال كان ا
ان وامـتـد لـيـشمـل بعـد ذلك أبـطـال الـكـنيـسـة و الـشـهداء اإل
قدس أخوذة من الكتاب ا والقديس واستخدمت التمثيليات ا
سـيحية من والشـهداء والقديـس لتـعليم الفـضائل والتـعاليم ا

اذج حية معاشة. خالل 
ـقــدس مـادة ثـريــة السـتــمـرار هـذا ثم كــانت قـصص الــكـتــاب ا
ا ـؤمـنـ  االهـتـمـام بنـشـر الـثـقافـة الـديـنـية وتـعـلـيم وتـعريف ا
ـقدسة من فضـائل وتعاليم وشـرحها وتقـريبها حتتـويه الكتب ا
للـناس من خالل وسيلـة فنية قـادرة على اجلذب والتـأثير بشكل
يصل إلـى الناس عبر وجدانهم ومشاعرهم مثلما كانت األيقونة
القـبطية تشرح التـعاليم الدينية فى شـكل فنى خملتلف الثقافات
ورأيـنـا كـيف تـطـور فن األيـقـونـة لـيـحـكى قـصـصـا بـأكـمـلهـا فى
شــكل لـوحـات مــتـعـددة كل لــوحـة تـمــثل مـرحــلـة أو فـصالً فى
وسيقى راد التعـريف بها ... وكيف تطور اسـتخدام ا القـصة ا
وسيقى قبطية استخدمت فى الفـرعونية ليحمل صفات خاصـة 

األحلان الكنسية خلدمة الطقوس والعبادات داخل الكنائس.
مـثـلـمـا كــان احلـال فى أوربـا حـ احـتـضـنت الـكـنـيـسـة فـنـانى
عـصــر الـنــهـضـة لــيـرســمـوا لــوحـاتــهـا اخلـالــدة الـتى ارتــبـطت
بأسـمائـهم كمـا تعهـدت بيـتهوفـن وباخ وموتـسارت الـذين حلنوا

قداسات وأحلان خاصة بها.
سرح بعيدا عن الكنيسة أو فنا جديدا عليها هكـذا لم يكن فن ا
ـســرح ولـد من رحم األســطـورة الـتى كــانت تـمـثل خـاصـة أن ا
الـدين خـالل حقـبـة تـاريـخـيـة طـويـلـة فى عـمـر الـبشـر. بل كـانت
جــزءاً من طـقس ديـنـى عـنـد الـفــراعـنـة وحتـكى جــدران مـعـابـد
ـصــريـون خالل شـهــر كـيـهك دنــدرة وفـيـلــة وإدفـو كـيف كــان ا
ـثــلـون تــمـثـيــلـيـة إيــزيس وأوزوريس وحـورس وست ــصـرى  ا
قدس الـذى يحمل جسد أوزير إلى الشاطئ ويحـملون القارب ا
اآلخر من النيل ويرمون عجل البحر بالدمى على امتداد شاطئ
ـقدس مـن شمـال البـالد حتى جـنـوبهـا. كمـا أن الـسبب النـيل ا
ـسـرح ـصـرى لم يـتـطــور مـثـلـمـا تـطـور ا ـسـرح ا الـذى جــعل ا
الــيــونـــانى هــو أنه ظـل داخل عــبــاءة الـــدين كــطـــقس ديــنى ولم
ـسـرح الـيـونــانى اسـتـطـاع أن يـنـفـصل يــغـادرهـا فى حـ أن ا

ويتطور ليصبح فنا مستقال بل ليصبح أباً لكل الفنون.
سيحية يقوم شباب الكنيسة بابتكار تنويعات وفى كل كنـائس ا
ــيالد لــتـشــمل أحــداثـا جــديــدة فى إطـار جــديـدة عــلى قــصـة ا
ـنـاســبـة والـدروس مـســرحى بـسـيط يــقـدم كـاحــتـفـالــيـة لـهــذه ا

كن اخلروج بها من العمل الفنى. الروحية التى 
سرح منفذا مـهمًا يعبر به ثم أصبـح شباب الكنائس يـرى فى ا
عن قـضايـاه وأفـكاره ويـطـلق من خالله مواهـبه وطـاقاتـه; فنـجد
ـسـرح الـكنـسى يـتـجه نـحو قـديـسى الـكنـيـسـة ويقـدم حـيـاتهم ا
وأفـكـارهم وتــعـالـيـمـهـم مـسـقـطـا لــتـلك الـتـعـالــيم واألفـكـار عـلى

العصر الذى نعيشه.
ـســرح لـيـعــبـر عن ثم كــانت اخلـطــوة األخـرى هى اســتـخــدام ا
سرح فـاهيم اجلديدة التى تـهم الشباب ويـتحول ا القـضايا وا
إلى مـنبـر يعـبر به الـشـباب عن وجـهة نـظـره ويقـولون من خالله
كـلـمـتـهم فى الـواقع واألحــداث اآلتـيـة فى اجملـتـمع  وأصـبـحت
الـكــنـيـســة - وبـخـاصــة فى الـعـشــر  سـنـوات األخـيــرة - تـقـيم
مهرجانات ومسابقات سنوية ب جميع الكنائس وعلى مستوى
ـسرح مـحـافـظـات مـصـر جـمـيـعهـا "مـهـرجـان الـكـرازة" بـأخـذ ا
عـلومات الثـقافية وفرق الـكورال والترانـيم واألحلان الكنـسية وا
ـسـيـحـيـة الـنـصـيب األكـبـر ويـقـوم بـالـتـحـكـيم فـيـها الـعـامـة  وا
سرح والثـقافة الكـنسية وسيـقى وا أساتـذة متخصـصون فى ا
كل فى مـجـاله وفى سـنة  2001 تـقـدم مجـمـوعـة من الـشـباب
ــشــروع إلعــادة إنــشـاء إلى األنــبــا مــوسى أســقف الــشــبـاب 
ـسـرح الـقـبـطى لـيـؤسس عـلى أسس عـلـمـيـة ومـنـهـجـيـة وحدد ا

سرح القبطى على النحو التالى : هؤالء الشباب أهداف ا
1 - تكـوين فريق فـنى متـكامل من الـفنـان والـفنـي احملـترف

والهواة.
2 - استثمار وتفجير طاقات الشباب اإلبداعية والفكرية.

3 - التعامل مع اآلخرين بحب واستقامة قلب.
4 - مواكبة األحداث فى عالم ترتفع فيه أصوات عديدة.

ان الصحيح. 5 - إبراز مفهوم اإل
ـسـرح بـشـكل خـاص محـدداً فى ورقـة الـعـمل وهو كـان هدف ا
إقـامـة مـسـرح قـبــطى لـتـقـد رؤيـة مـعـاصـرة جلـمـيع الـقـضـايـا

فاهيم اجلديدة التى طرأت على مجتمعنا. وا
وزعت اإلعالنـات على جـميع الـكـنائس الـقبـطـية جلـذب الشـباب
لـلـمــسـرح وأعـلن عن اخـتـبـارات فـنـيـة فى جـمـيع مـجـاالت الـفن
سـرحى من تـمثـيل وتشـكيـالت حركـية وأصـوات غنـائيـة وقد ا
قـام بــهــذه االخــتـبــارات نــخــبـة من الــفــنــانـ الــذين حتــمــسـوا
سرحى زغلول عروف هانى شنودة وا لحن ا للـمشروع منهم ا
الـصيفى وطارق الدويـرى ورءوف األسيوطى وجورج أنسى ثم
ن وقع علـيهم االختيار فى الـتمثيل والكورال أقيـمت ورش فنية 

واألداء احلركى والتشكيالت احلركية.
ـلـحن ـسـرح الـقــبـطى مع ا ثـم ظـهـرت إلى الـنـور بــاكـورة هـذا ا
هانى شنودة الذى أعطى لفريق العمل اسم "إيجيبتوس للفنون"
ـيالد فـى بـعض وقــدم فـريـق «إيـجــيــبـتــوس» احــتـفــاالت عــيــد ا

لوحة 
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الكـنائس والـفنادق الـكبرى واسـتطاعت هـذه الفرقـة أن تخطف
ـايـسـتـرو هـانى شـنـودة كـامـيـرات الــفـضـائـيـات وبـخـاصـة أن ا

يقودها بنفسه.
وفى بـداية شـهـر نـوفـمبـر اجلـارى وعـلى مـسرح رابـطـة الـقدس
ــســتــشــفى الــقـبــطى بــدأ عــرض أول عــمل مــسـرحى بــجـوار ا
للـمـسرح الـقـبطى يـحـمل اسم "أقـوى الفـرسـان" إخراج مـجدى
حكـيم وبطولة الفنان القدير يوسف داود والفنان مجدى شكرى
ونـــاجح نــعـــيم وســـارة ســعــد ومـــنى عــطـــيــة وغــيـــرهم أحلــان
وموسـيقى هانى شنودة أما كلمات األغانى فهى لشاعر الفيوم
ــعــطى والــتـى جتـســد الــنص فـى ؤيـة الــراحل مــحــمــد عــبـد ا
معـاصـرة جملـتـمع متـكـامل ولـيس جملـرد شـريحـة مـنه أو مـجرد
حكـاية ألحـد القـديسـ .. فالـنص يبـدأ من حدث واقـعى يحدث
كـل يــوم فـى زيــارة األديـــرة وهـــو االحــتـــفـــال بــعـــيـــد الـــقــديس
مارجـرجس أمير الـشهداء ذلك الشـهيد الذى اسـتطاع أن يقف
ـنع حرية زق مـنشـوره الذى  أمام اإلمـبراطـور دقلـديانـوس و

. العبادة للمسيحي
إنه يـنـاقش دقـلــديـانـوس فى حق كل  رعـايــا اإلمـبـراطـوريـة فى
حـرية الـعـبادة والـدين دون إجـبار أو تـدخل من أحـد فال إكراه
فى الـدين كل حـر فـيمـا يـعـتـنق من فـكـر أو عـقـيـدة شـريـطة أال
يــضــر بـاآلخــريـن أو يـجــور عــلــيــهم وكــيف كــان حتــدى األمـر
اإلمـبـراطــورى والـتـعـذيب ... لـيـصـبح اإلمـبـرطـور بـكل سـلـطـانه
ضعـيفا ال يستطيع شـيئا أمام هذه القوة الروحـية العجيبة التى

يبحث العرض الفنى عن حقيقتها ومصدرها.
الـنص يــطـرح مـفـهـوم الـقــوة فى عـالم الـيـوم وعـالقـتـهـا بـأفـكـار

اإلرهاب والتطرف والتعصب.
يـقـدم العـرض الـفـنى رؤيـتـه أن القـوة احلـقـيـقـيـة فى احلب وفى
ـستـويات كافـة حريـة الفـرد واجملموع احلريـة .. احلريـة على ا

وحرية العبادة وحرية الفكر وحرية الوطن.
سـرح الـقبـطى أن يـجتـذب كوكـبـة من الفـنـان الالمـع جنح ا
الـذين كــانـوا إضـافـة كــبـيـرة لـلــعـمل الـفـنى وكــان لـهم حـضـور
ؤلف واخملرج للجمهور مسرحى طاغ ساعد فى توصيل رؤية ا

سرحى. واستمتاع اجلمهور بالعرض ا
ـوسـيـقـاه ـايــسـتـرو هـانى شـنـودة الـذى صـبـغ الـعـرض كـله  ا
وأحلانـه ساعـد عـلى سـرعـة اإليقـاع والـتـشويـق واإلثارة الـفـنـية
ا ـعـطى  ـطـلـوبـة وتـفاعـل مع كلـمـات الـشـاعـر مـحمـد عـبـد ا ا
أكسب الـعـرض والرؤيـة العـامة لـلـعمل الـفنى طـابـعا شـمولـيا ال
يقـتصـر عـلى طائـفـة معـينـة خـرج اجلمـهـور بعـده ليـعـيد تـرديد

صرية األصيلة. شبعة بالروح ا األغانى بأحلانها وكلماتها ا
الـــفــنـــان الــقـــديــر يـــوسف داود أمــسـك بــحـــرفــيـــة بــكل أدواته
سـرحـية. قـدم لـغة عـربـية فـصحـى بإتـقـان مزجـها بـخـفة ظل ا
وحـضور مـسرحى دائـم رغم العـرض الذى اسـتـمر نـحو ثالث
سـاعـات إال أن يـوسف داود اسـتـطـاع بـبـراعـة أن يـنـجـو به من
لل ويـقـتـرب بشـخـصـيته مـن عالم الـتـراث والـتاريخ إلى شـبح ا

عالم الواقع.
ـشـلول واسـتـطـاع مـجـدى شـكـرى أن يـجـسـد مـعـانـاة الـرجـل ا
عجزة وأن يعيش احللم فى دور القديس الذى يأمل أن حتدث ا
مارجـرجس وهو يبحث عن القوة احلقيـقية فى رحلة عبر الزمن
مقـدمـا أفكـاره فى حـرية الـعـقـيدة والـفـكر والـتـعصب والـتـطرف
ـوجودة دائمـا فى كل وقت وزمن مهما واإلرهـاب; تلك األفكار ا

اختلفت أسماؤها أو أشكالها.
ــثل الــبـيـت الـفــنى لــلــمــسـرح أدى دور الــفـنــان نــاجح نــعــيم 
الــصــديق اخملــلـص بــصــدق يــحــسـب له واســتــطــاع أن يــعــود
كـصديق أيـضـا فى رحلـة احلـلم ووصل بأحـاسـيسـه ومشـاعره
لــلــجـمــهــور فى عــصــر الــقــديس مــارجـرجـس بـاألداء احلــركى

والتعبيرى دون احلاجة إلى حوارات طويلة.
الفـنـانة سـارة سـعد كـانت تـمثل وكـأنـها راقـصـة بالـيه مـحتـرفة
خـفـيــفـة احلـركـة مــضـبـوطـة اإليــقـاع واسـتـطـاعـت إقـنـاعـنـا أن

سرح صورة وتشكيل قبل أن يكون حواراً وكالما. ا
سيحيـة الرئيسية الثالث الفـنانون الذين قاموا بـدور الطوائف ا
جــورج ألـبـيـر ورمـسـيـس عـطـا وعـمـاد جــرجس عـبـروا بـأدائـهم
احلـركى وتـشـكـيالتـهم الـبـسـيـطـة عن ذلك الـضـعف الـذى يـحل
بالـكنيسة عـندما تنـقسم مهما كـانت مبررات الفـرقة واالنقسام
وقدمـوا أيضا من خالل جـمل قصيـرة وتعبيـرات حركيـة موحية

ذلك الشوق إلى الوحدة واالئتالف.
أمـا اخملـرج مـجـدى حــكـيم فـقـد بــرع فى حتـريك اجملـامـيع وأن
سـرح وخاصة فى مـنظر يقـدم صورة فنـية حيـة ونابضـة على ا
سـرح ليتـجه الفعل إلى بؤرة ـولد ويبدأ احلـركة من أطراف ا ا
ــسـرح بـشـكل تــلـقـائى وأن يــقـدم بـوعى صـورة مــبـهـرة عـلى ا
سـرح هى نتـاج عنـاصر مـتعددة مـزجهـا بتـقنـية عـاليـة ما ب ا
الـتــشـكـيـالت الـبـصــريـة واحلـركــيـة مع تــوظـيف وامـتــزاج جـيـد
ـا شكل عـامل إبهار البس  وسيـقى والديـكور وا للـسيـنمـا وا
ـتلـقى لإلجابـة عمـا تمـثله من جيـد للـمشـاهد واسـتدعـاء لعـقل ا
أحــداث وتـشـيـر إلــيه من دالالت. كـمـا اسـتــطـاع اخملـرج الـلـعب
ــهــارة بـ زمــنــ مــتــبــاعـديـن زمن الــقــديس وزمن الــعــصـر
احلاضـر باألبطال أنفسـهم دون أن يحدث تشويهـاً للمتفرج بل
قدم إضـافة للفكـرة بوسائط فنـية متعددة وأعـطى بعدا آخر لكل
شــخــصــيـة فــشــخــصـيــة الــواقع تــضــيف لــشـخــصــيــة احلـلم
وشخصية احللم تبرز وتضىء جانباً من شخصية الواقع بينما

الشخصيات تعبر حاجز الزمن لتجسد احللم.
كل األمانى الطيبة للمسرح الوليد.
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والـعـرض من إنتـاج مهـرجـان طوكـيو الـدولى لـلفـنون
مـهـرجـان اخلـريف بـبـاريس أشـكـال وألـوان بـيـروت

الفيرم دو بويسون وقد قدم فى أماكن متعددة.
والــفــكــرة الــتي يــقــوم عــلـــيــهــا الــعــرض بــالــرغم من
بـسـاطــتـهـا إال أنـهـا قــادرة عـلى وضـعـنــا فى مـنـطـقـة
كتوب ومن ثم العرض مأخوذ من الدهـشة فالنص ا
بــحث عن مــلـصــقــات احلـرب كــانت قــد أعـدته زيــنـة
ـوضوع الـرئيـسى البد وأن يـكون معـاصرى ولـذا فا
احلــرب لــكن أيــة حــرب تــلك الــتـى سـيــتــكــلـم عــنــهـا
العـرض هل هى احلـرب األهلـيـة فى لبـنـان أم حرب
لــبــنــان مع إســرائــيـل أم..? لــكن صــانــعي الــعــرض
يـتــخـلــصـون من هــذه احلـيــرة ويـتــحـدثـون عـن فـكـرة

احلرب نفسها تطبيقاً على لبنان..
وت فكرة ا

والـفــرضـيـة الـتي انـطـلق مــنـهـا الـعـرض هى فـرضـيـة
وت فأبـطال العـرض األربعة يقـدمون أنفسـهم إلينا ا
عـلى أنــهم أمـوات قــد اسـتـشــهـدوا قــبالً فى احلـرب
ومع تــوالى احلــكى نــكــتــشف خــاصــيــة جـديــدة فى
وتـون بالرغم من قـتلهم وت هـذه فهم ال  فرضـية ا
ا يعـودون للحياة مـرّة أخرى ليكمـلوا مشاويرهم وإ
ـوتون مـرة ثانـية لـيعـودوا للـحيـاة بعـدها وثـالثة ثم 
ـتتـابعة وتات الـكثـيرة ا ورابـعة.. وهـكذا وعـبر هـذه ا
يــسـردون عـلــيـنـا تــاريخ احلـرب فـى لـبـنــان يـذكـرون
أصدقـاءهم أيضا الذين ماتوا معهم يرسمون صورة
عامة مـليئة ومـزدحمة بـالتفاصـيل صورة ال تنـقصها
الــســخـريــة الــتى تــصل بـك فى حلــظــات كــثـيــرة إلى
طروح إال أن وضوع ا الضـحك فبالرغم من دموية ا
يتات الكثيرة ال شكل الـطرح كوميدى ساخر وهذه ا
تـعــبـر فى الـعــمل عن شـخــصـيـات الـشــهـداء األربـعـة
ا تمـتد إلى ما هو سـرحى فقط وإ أبطـال العرض ا
أبعـد من ذلك حـيث  تـعبـر عن كل شـهـداء احلرب فى
لبـنان وطوال مـسيـرة احلكى يتـطرق الـعرض ألهوال
احلــرب األهــلـــيــة وحــرب حـــزب الــله مـع إســرائــيل
واالنقسامات والتمزقات الكثيرة ب البالد العربية.
والشهـداء األربعة أبطال العرض يقدمون لنا عرضهم
وهم بـأسـمـائـهم احلـقـيـقـيـة "لـيـنا صـائـغ حـا إمام
زيـاد عـنـتر ربـيع مـرْوة" وعـلي ذلك فـصور الـشـهداء

ــوجــودة خــلف ــوجــودة عــلي مــلــصــقــات احلـرب ا ا
ــوت ظــهـــورهم هي صـــورهم احلــقـــيــقـــيــة وفـــكــرة ا
واالستـشـهاد والـرجـوع مرة أخـرى هى دالـة علي كم

الشهداء ومثيرة للسخرية من سماسرة احلرب.
وظـهـور الـشـخـصـيـات الـدرامـيـة داخل الـعـرض وهى

تــطــلـق عــلي نـــفــســهـــا األســمــاء
احلـقـيـقـيـة لـصـنـاع الـعـرض دالة
ــوت هى األخـــرى عــلـى فــكـــرة ا
بالـرغم من احلـيـاة الظـاهـرة لدى

الكثيرين وذلك فى ظل احلرب.
مجرد حكى وصور

ـثــلـ يــجــلـســون عـلى أربــعــة 
أربــعـة كــراس وخـلف ظــهـورهم
وفـــــوق الـــــرأس بـــــقـــــلـــــيـل أربع
شــاشــات عـرض كل مــنــهـا فى
مـســاحـة مـلــصق كـبــيـر من تـلك
لـصـقات الـعـادية "بـوسـترات" ا
وهنـاك أربـعة "مـايـكات" صـغـيرة
تمـتد من اخللف إليهم - كما هو

ـقال - هذا فقط ـنشورة مع ا موجـود فى الصورة ا
مـع حــالـــة حــكـى مــتـــواصل طـــوال ســاعـــة ونــصف
الــسـاعـة لـكـنــهم وعـبـر هـذا احلــكى اسـتـطـاعـوا أن
يـستـفزوا مـشـاعر اجلـمهـور بالـسـخريـة بالـضحك
... ومن خـلف كل هـذه احلـاالت الـشـعـورية بـالـتـأمل
يـكـمن الـشــجن الـذى يـدفـعـك إلـيه مـوضـوع احلـرب
نفـسه وحالة احلـكى نفسـها تتسـرب إليك فى هدوء
وتـرسم داخــلك صـورة ذهــنـيـة عن شــوارع بـيـروت
بانى لصـقات علـيها أشكـال ا جدران احلـوائط وا
أصــــــوات الـــــرصــــــاص ألـــــوان مـالبس اجلــــــنـــــود
.. هـذا باإلضـافة إلى تـفاصـيل أخرى قد والشـهداء
ال تـســتـطــيع وصـفــهـا لــكن هـذا ال يــنـفـى وجـودهـا

بداخلك..
وطـوال مـسـيـرة احلكى يـتم عـرض مـلـصـقـات احلرب
من خالل جــهـاز الــفــيــديـو بــروجــكــتـور واحــدة بــعـد
... األخــرى مــلـصــقــات حــرب لـلــشــهــداء لألحـزاب
ـلـصـقـات قــد زمـنـيـاً والـبـعض اآلخـر بـعض هـذه ا
حديـث حلظى آنى.. إنه تـراث من مـلصـقـات احلرب

ر طـويل يأخذك إليه كائـناً خرافيـاً فتشعر
ـتنـاقـضة شـاعـر ا وأنت تـسـير بـطـوفـان من ا
تشـعر فى حلـظة باخلـوف وفى أخرى بـالشـفقة
وفى ثـالـثـة بـالـسـخـريـة و.. و.. الـلـحـظـة الـواحدة
شاعر التى يصعب تتـداخل فيها لديك عشرات ا
ـلصـقات على جـدران احلوائط تـخبرك فصـلها.. ا
بـأن هـنـاك كـثيـراً من األصـدقـاء قـد مـاتـوا.. فـقدوا..
ـهم أنهم فى نهـاية األمر قتـلوا.. أياً كـانت الصيـغة ا
قـد حتــولـوا من بـشــر يـحـلــمـون بـعـالـم أجـمل بـشـر
ــســيـر والــكالم واحلب إلى مــجـرد قـادريـن عـلى ا
صــورة عــلـى مــلــصــقــات وضـــعت عــلى جــدران

احلوائط..
تــخــيـل مـعـى هــذه الــصـورة.. شــارع.. جــثث
مـتـناثـرة هـنـا وهـنـاك بيـوت مـهـدمـة أطـفال
تــصــرخ دخــان مــتــصـاعــد ال تــســتــطــيع
حتـديـد مصـدره دمـاء تـغـطى كل شىء
وبـدون جـهـد مـنك جتـدهـا تـزكم أنـفك..
هـذا هــو بـالـضـبـط جـزء من الـصـورة
الــكــلــيــة الــتى يــرســمــهــا الــعــرض
اللـبـنانى "كم تـمـنت نانـسى لو أن
كل مــا حـــدث مــا هـــو إال كــذبــة
نـــيــســـان" الـــذى كـــتــبـه فــادى
تــوفــيق وشــارك فى كــتـابــته
وأخــرجه وقــام بــتــجــســيـد
أحــد أدواره ربــيع مــرْوة
وربــيع مــروة يــعــد أحـد
أهم مـخـرجى ومـؤلفى
ــــســـرح ـــثــــلى ا و
الـلـبـنـانى وقـد قـدم
عـــــــــرضـه هــــــــذا
ضـمن فعـالـيات
مــــــهــــــرجـــــان
"نـقـاط لـقـاء"
عــــــــــــــــــلـي
مـــــســـــرح
"روابــــــــط"
بـالـقـاهـرة

يـشـعـرك فى حلــظـة أن احلـرب كـائن خــرافي يـهـيـمن
بجناحيه على كل شىء.

ـثل / واحلـكى هـنـا يـتم عـبـر أربـعـة مـسارات لـكل 
ـكنـنا الـتعـرف على أربع شـخصـية درامـية مـسار و
حكايـات منفـصلة رغم بـعض التداخالت فـيما بـينهم
تد بـشكل مطرد وطريـق احلكى 
إلى األمام يـبدأ بالقدم ثم يتطور
صـعوداً إلى أن يصل إلى اللحظة

اآلنية..
واحلـكى رغم ما به من سـخرية
ومـــــرارة إال أنـه يــــعـــــطى لـــــنــــا
وجـهات نـظره وآرائه فى كل ما
يــحــدث من حــولـه يــنــطــلق من
احلـيـز الــضـيق لـشـخــصـيـاتـهم
لــيـفــرد ذلك عـلي الــوطن كـله -
لـــبــنـــان - ثم تـــتـــسع الـــدائــرة
لـيشـمل احلـكى الـوطن الـعربى

كله..
وداخل الـعـرض ال يـوجـد تمـثـيل
تـعـارف علـيه فقـط - كمـا قلـنا - عـني الـعلـمى ا بـا
حالـة حكى ال حتدها أطـر بعيـنها غـير إطار احلرب
ـمـثـلـ طـوال الـوقت إال أنـهم وبـالـرغم من جـلـوس ا
وبــحــركــاتــهم الـــصــغــيــرة والــبــســيــطــة ومن خالل
اسـتـخدام الـصـوت فـقط اسـتـطاعـوا هـز مـشـاعـرنا
ــسـتـويـات شـعـوريـة صـعـوداً وهــبـوطـاً وتـقـلـبـاً و.. 
ـعــنى الـذى مـخــتـلــفـة وال تــوجــد إضـاءة أيــضـاً بــا
ـتـدة تـقـطـعـها ـكـنـنـا أن نـتـحـدث عـنه فـقط إنـارة 
حلـظـات خــفـوت تـدريــجـيــة لـتـغــيـيـر صــورة مـلـصق
بـصورة جـديـدة عبـر شاشـة الفـيـديو بـروجكـتور أو
النـتـقـال احلـكى من مـسـتـوى شـعـورى إلى مـسـتوي

آخر..
والعـرض فى مجـمله يـرسم صورة ذهـنيـة عن احلرب
بـأهـوالـهـا ومـصـائـبـها اخملـتـلـفـة وال يـقـدم لـنـا حـلوالً
لــكـثـيــر من أسـئـلــته الـتى ألــقـاهـا عـلــيـنـا إنه يــكـتـفى
بــعــرض صـوره وأســئــلــته عــلــيــنــا ثم يــتــركــنــا وقـد
ارتسـمت علي وجوهنا حالة من السخرية والشجن -

ضى... ا تستمر معنا طويالً - و ر

بيروت... طائر احلرب والشجن...

العرض اللبنانى "كم تمنت نانسى..." جلسة حكى عن "ست الدنيا"

 < إبراهيم احلسينى
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ورش التمثيل والديكور واألزياء وأضيفت مؤخراً
سرحية. ورشة لإلدارة ا

ورشة اإلخراج تدور فى ثالثة محاور: محور نظرى
عن أسس اإلخــراج ومــحــور مــشــاهــدة لــعــروض
مـصريـة وأجـنـبـيـة ومـحـور جتـارب عـمـلـية وكـانت
أولى جتــاربى تــقــد مـســرحــيــة «الــعــاصـفــة» من
إخراج سـتة مـخرجـ وهنـاك جتربـة أخرى لـتقد
. وهذه احملاور «هاملت» من إخراج ثمانية مخرج
الثالثـة أنا مـسئـول عنـهـا أوجهـها وفـقًا لـرؤيتى فى

ضوء اتباعى للسياسة األساسية لالستوديو.
تـخرجة سنوياً فى * وما مصـير الدفعات ا

ركز? ا
ــركــز لـيـس جـهــة إنــتـاجــيــة وعــمـله - عـصــام: ا
ينحصـر فى تخريـج متدرب قـادرين على اإلبداع
فيـضـعـهم بـذلك عـلى بـدايـة الطـريق وأعـتـقـد أنـنا
جنحنا فى هذا إلى حد كبير; فأول دفعة لإلخراج
ـهـرجـان فـاز مـنـهـا ثالثـة مـخـرجـ بـجـوائـز فى ا
الـقـومى لـلـمـسرح إضـافـة إلى إسـالم إمـام الذى
ـدة سـنـة جـائـزة له سـافـر إلى إيـطـالـيـا فى بـعـثـة 

على إبداعه وكل هذا يدل على جناح الورشة.
ن يـــفـــخــر * ولـــكن بـــعض اخلـــريـــجـــ 
ـهـم للـمـرة األولى سـبق االسـتـوديـو بـتـقد
ـثلـ مـحـتـرف لـهم الـعمـل كمـخـرجـ و
مــثل هـانى عـفــيـفى ضـيــاء ومـحـمـد رامى

وحيد.. وغيرهم فما رأىك?
ـبـتدئـ ولكن ـركز لـيـسوا من ا قـبولـون فى ا - ا
وهوب لغرض تنمـية مهاراتهم والهدف هو من ا
إكـسـاب اخملـرجــ اخلـبـرة الالزمــة. وأنـا سـعـيـد
جــداً بــالــنــســبــة لــعــمــلى فى الــورشــة ألنى أقــوم
بــالـتــدريـس خملـرجــ ســيــكــون لــهم تــأثــيـر عــلى

ستقبل. صرى فى ا سرح ا ا
وهنا تنـاثرت األسئلـة من الصالة حـول أمور عامة

فسأله أحدهم:
* مـن هم أســاتـــذة عــصـــام الــســـيــد أم أنك
تـنـتـمى للـصـارخـ بكـونـهم اجلـيل الذى ال

أساتذة له?
- عـصـام: إطالقـاً أسـتــاذى هـو شـيخ اخملـرجـ
حسن عـبـد الـسالم وأيضـا ال أنـكر أنـنى تـعـلمت

من كل األجيال التى سبقتنى.
وسأله ثانٍ: هل توجد أزمات داخل

صرى? سرحى ا  الواقع ا
سـرح الكـوميدى فى - عصام: صـدر كتـاب عن ا
ــسـرح فـتــرة رئــاســتى له حتت عــنــوان «أزمــات ا
ـقاالت صـرى منـذ عام 1910» وكان جتـمـيعـا  ا
وجودة دهش أنها األزمات نفسها ا نقدية ولكن ا
شاكل نـفسها حالياً! إنـنا نتحـدث عن األزمات وا

وذلك منذ مائة عام.
* بـعـد تـركك لـرئـاســة مـسـرح الـتـلـيـفـزيـون
ــسـئــولــيه نص لــيـنــ الــرمـلى فى قــدمت 
بـيـتـنا شـبح لـتـقـوم بـإخراجه فـمـا مـصـيره

اآلن?
- عـصــام:  تــأجـيــله بــدون مـعــلــومـات عن وقت
بـدايـة الـبـروفــات فـبـدأنـا (لـيـنــ وأنـا) الـتـجـهـيـز

سرحية «زكى فى الوزارة».
ستقبل? * أخيراً ما أحالمك جتاه ا

- عــصـام : أريــد أن أعــود مــخــرجــاً مــرة أخـرى
سرح بعيـداً عن مراكز الـسلطـة فأنا قد تـرأست ا
ـدة ست سـنوات ومـسـرح التـلـيفـزيون الكـومـيدى 
دة سـنة ونـصف السـنة وفى كل تـلك السـن لم
أخـرج أى عــمـل نـهــائــيــاً وحــان الـوقـت أن أعـود
عصام الـسيـد اخملرج إلى جـوار تدريس اإلخراج

فى ورشة استوديو مركز اإلبداع.

أريد أن أكون مخرجاً بعيداً عن مراكز السلطة..!
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ـسـرحى88888 > بـعـد عـرضـهـا عـلى مـسـرح «الـقـصـبـة» فى رام الـله تـلـقت أسـرة الـعـرض ا
ـغربى جنـيب غالل دعـوة لعـرضها «عـرس الدم» لـلشاعـر األسبـانى فيـدريكـو واخملرج ا
ـسرحيـة إعداد جورج إبـراهيم وتمـثيل وغناء ضمن فعـاليات مـهرجان قرطـاج بتونس ا

ر تلحمى.

على
األفانسيه

عصام السيد يخترق احلائط الرابع ليقابل اجلمهور:

< استدرجته لألفانسيه : سلوى عثمان 

 لم أسـرق من ميـزانيـات مسـرح التـليـفزيون
 ومـن لـــديه الـــدلـــيل فـــلـــيـــحــاســـبـــنى..!
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سـرح فإننا نشد هـاماتنا عاليا عـندما نتحدث عن ا
لـنطـرق بـوابة قـنـاة ثقـافـية شـديـدة التـأثـير خـصـبة
ـعـنى تـعـد من أخـطـر اجلـاذبـيـة واجلـدل عـمـيــقـة ا
عـناصر الـتعـبير والـتوصـيل على اإلطالق فى الزمن
ـا يتـزين ويتـفـرد به هذا الـسـيل النـبيل ـعاصـر  ا
هـذا الــعـنــصـر االتــصـالى الــضـرورى واجلــمـيل ..
ـسرح من مباشرة حادة ولـقاء جمعى فى شكله ا
طـوعى فى استجابته سـاخن تخلقه حمـيمية أثيرة
وتـذوق متـنـوع الدرجـات والـشدة انـطالقـا من جذوة
رسـل واخـتالف خـامة ـهـارة اإلبـداعـيـة لـسـحـر ا ا
ـتلقى وإدراكه احلـسى وباختالف شـروط التلقى ا
الـتاريـخـية واالجـتـماعـية الـتى تـلعـب عالقة الـظروف
ـعاشـة دورا كبـيـرا فى إجنازهـا .. ومن إلغـاء كلى ا
ـبـاشـرة ــعـيـقـة لــهـذه ا جلـمـيع أشـكــال الـوسـاطـة ا
تجددة الدم على الرغم من تكرار آلية االسـتثنائية ا
الـتــجــربـة الــيــومـيــة اإلظــهـار - الــعــرض ... كـذلك
ـتـمــيـزة الـتى يــخـتص بـهـا بـاإلمـكـانــيـة احلـيـويــة وا
ـسرح فى قدرته الـهائلة عـلى احتضـان العديد من ا
ـوضـوعــات واألفـكـار والـرؤى وأن يــقـدم إجـابـات ا
ا يعتمل فى دخيلة إنسان هذا العصر وأى شافية 
عـصر من مخـاوف وحتديات مقـلقة تـفجرهـا أسئلة
عـصية ومحيرة تطوحهـا علينا كل يوم بل كل حلظة
أسـرار ومفـاجـآت ومجـاهـيل هذا الـكـون العـجيب ..
ـسـرح هـو اآلخـر يـنـتـمى وبـالـوقت نـفـسـه نـرى أن ا
لـثـقـافـة الــسـؤال من خالل مـسـاهـمــته الـفـاعـلـة فى
إثـارته للـعـديد من األسـئلـة الـصادمـة للـتـوقع بعـيدا
عن رمــاد االتـفــاقــات الــفــجـة واحلــلــول اجلــاهـزة.
وعـنـدمـا نـغـادر لـقـطـة الـتـعـميـم هـذه صـوب مـوجات
ـسـرح ــسـئـولـيـة بــاجتـاه ضـفـة ا الـشـوق ودوائـر ا
عايـنة حريـصة لبث الـعربى على الـوجه األخص و
ـهـام التى رسـائـله فى الـتـوعيـة والـتـثـقـيف وحـجم ا

ينهض بحملها فى الوقت احلاضر ونقول:
ـسرح العـربى الراهن فى أسوأ حـاالته وأيضا ا
سرح الـعربى الراهن فى أحسن حاالته نـقول: ا
فـمن خالل زاويـة حـادة مـتابـعـة وراصـدة زاوية
دارسـة ناقـدة ومحـلـلة ونـستـطيع أن  نالحظ أن
سرح يكون أحيانا مـعمداً بأنفاس الرضا هـذا ا
وفـــيــوض الـــرعــايـــة والــدعم مـــبــاركـــا بــدعــوات
ــتــعــاقــبــة ــهــرجـــانــات ا اجلــمــاهـــيــر وبــخــور ا
ــنــتــظـمــة ومــلــعــونـا فـى أحـايــ أخــر تــبــعـا وا
ـنحـنـيـات االقتـصـادية لـلمـنـاخات الـسـيـاسيـة وا
والـثـورات االجـتــمـاعـيـة وحـالــة الـوعى وحـيـويـة
األفـكـار الـسائـدة والـقـائـدة كـذلك لـطـبـيـعـة وزمر
ـهددة ـنـذرة وا ـلـوحة ا الـتـحديـات الـضـاغطـة ا
الـتى تـهـب عـلى صـخـرة الـعـالقـات الـعـربـيـة ألن
نـوعـيـة هذه الـعالقـة بـقـوتـهـا بـتـجـدد حـيـويـتـها
وصـعود خطها اإليـجابى وصفاء مزاجـها شئنا
ـهم وتؤثـر بشكل أم أبـينا فـإنهـا ترمى بـثقلـها ا
أو بــآخــر عــلى تــواصــلــيـة وإجنــازيــة مــســرحــنـا
الـعربى وكأن حلم وفاعلية أذرع الثقافة العربية
ـسـرح محـكـوم بـخيـوط خـفـية أوجـدتـها ومـنهـا ا
وثـيقة «سـايكس بـيكـو» تشدهـا تارة أو تـبسـطها
أخـرى لــتــحـدد درجــة وآفــاق صـيــرورة جــسـور
العالقة ب العربى وأخيه انسجاما مع توجهات
ومـصــالح إيـقـاعــات الـظــرف الـذى تـرسـم مـعـالم
خـطــطه واسـتـراتــيـجـيــات أهـدافه وتـوزع أدواره
قـوى عدوة تتخـفى خلف هذا الكـالوس السياسى
أو ذاك الـشعـار أنبتـتهـا البـذور الشـيطـانيـة لتلك
ـشـئـومـة الـسالـفـة الـذكـر .. «سـايكس ـعـاهدة ا ا

بيكو» ..
ــســـرح الـــعـــربـى الــراهـن فى أحـــسن حـــاالته ا

سرح العربى الراهن فى أسوأ حاالته.. ا
فـفى عقد الـستـينيـات والسـبعـينيـات من عائـلة هذا
قيم واخملتص راقب وا الـقرن احملتدم .. يالحظ ا
سـرح العـربى أن هنالك «حلـاصل بيدر» فـاعلـية ا
خـرقـا جـريـئـا واضـحـا وتـمـردا عـمالقـا عـلى تـلك
ـعاهدة الـبنود اجلـائرة التى تـرسم معالم خـريطة ا
ـذكورة يالحظ أن هنالك إصرارا جـريئا ترجمته ا
نـهضة واضحـة وتطورا فذا شـهدته حركة الـثقافة
ـسـرح خـاصـة برغم الـعـربـية بـشـكل عـام وفن ا
أحــداث وتــبـعــات نــكــســة اخلــامس مـن حــزيـران
ـقاومة الـعربيـة واخضرار حتـقق أثر تفـجر روح ا
ـسـارح نـسغ أحـالم الـوحــدة... نـشـطـت حـركــة ا
وتــنــوعت ثــمــارهــا جتــددت الــتــجــارب وتــمــيـزت
الـطروحات والنـتائج تعافت عـجلة التـأليف والنقد
والـنشـر والتـوزيع والتـرجمـة والدراسـات البـحثـية
وتـيسـرت رحلة الـكتـاب وعقـدت الكـثيـر من جسور
األلـفـة وعــرى الـتـقـارب وشــهـدت طـاوالت احلـوار
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الـعربى لـقـاءات نـوعيـة عـديدة ومـؤثـرة ب مـبـدع
عـرب وبـتـخصـصـات الـثـقـافـة وعـنـاصـرهـا الـفـنـية
ا جـعل هذا النـشاط الالفت يتـرك بصمته كـافة 
ــنـتـوج الـثـقـافى الـواضـحـة عـلى مــجـمل حـركـيـة ا
ـعـرفـيـة ومـنـهـا فن لإلنـسـان الـعـربى ومـفــاصـله ا

سرح ... ا
ــســرح الــعـــربى الــراهن فـى أحــسن حــاالته .. ا

سرح العربى الراهن فى أسوأ حاالته ... ا
أمـا فى عقدى الثمانـينيات والتسـعينيات ومروراً
بـالسنـوات القاتـمة واحلـزينة لأللـفيـة الثالـثة هذه
الـتى شـهـدت تمـزقـا وتـشـرذمـا صارخـا لـلـجـسد
الـعـربى فـإنـهـا ألـقت بـظاللـهـا الـثـقـيـلـة وألـوانـها
الـكـدرة عـلى أغـلب حـياة الـلـوحـة الـفـسـيـفـسـائـية
لـلـثـقـافـة الـعـربـيـة وأشـرت نـكوصًـا واضـحًـا فى
عـمـوم مـسـتـويـاتـهـا اخلالقـة بـحيـث شـكلـت هذه
ـراوحة - ومازالت - انـتشاء ربـيعيا الـعشريات ا
سـرح االستهالكى وأغراضه الـنفعية لـسياسة ا
وتـربعا مخـيفا لسـيادة سلطـة «الالمسرح» الذى
أوجـد فـيهـا مـقـاصده الـكـبـرى وأعـياده الـذهـبـية
ــســرحى الـعــربى الـراهن ـشــهـد ا حـتى صــار ا
يـرقص ويتلوى على أنغام الواقعى الفج اليومى

البسيط القصير احملايد واجلاهل...
ــســـرح الـــعـــربى الـــراهن فـى أســوأ حـــاالته .. ا

سرح العربى الراهن فى أحسن حاالته ... ا
طـبعا ورغم الـصورة التى أسـلفت مالمحـها فإن
ذلك ال يـعفى من بعض االنـفالتات  القـزحية التى
شـكلت الـتفـاتات نـبيـلـة الستـثنـاءات خجـولة تـمد
رقـبـتـها فـى هذا الـقـطـر الـعـربى أو ذاك وحتاول
ـا تــســمح به جـاهــدة بــ الــفــيــنــة واألخــرى و
ظـروفها السـياسيـة االقتصـادية واالجتـماعة وما
ـقـراطى وزاويـة يـتـفـضل به جـيـب مـنـاخـهـا الـد
يل التى يحققها باجتاه ما هو ثقافى أن تضخ ا
كـميـة ال بأس بـها من األكـسجـ ليظـل قلب هذا
ـسـرح دائم احلــركـة بـغض الـنـظــر عن طـبـيـعـة ا
النتائج التى يسجلها مرصد هذه الفعالية.. أقول
هى اسـتــثـنـاءات قــلـيـلــة ولـكـنــهـا فى واقع األمـر
ارجتــاجـــات جنـــحت فى خـــلق بـــعض الـــشــروخ
والـتـصدعـات فى سـواكن الـصورة الـعـامة .. هى
ــيــلــودى خــالـــفت وتــمــردت عـــلى ســلــطـــة هــذا ا
ـــتــــخـــلف الــــذى يـــخـــاف الــــعـــمـــيـق األصـــيل ا
واجلـوهرى ويـعزف عـلى نشـازات السـطحى من
ــعــاجلــات والــقــيم.. ــشــاكـل وا ــوضــوعــات وا ا
وجتـمعات مسرحية هـبت ثبتت عاندت وأفلحت
فى أن تـنقـذ وردة روحـها وفـيـروز إبداعـهـا تنـقذ
زمـنهـا ونـاسـها أن حتـقق خالصـها وأن تـنـتشل
دمر لكل شتعل وا بـراءتها من غول هذا األتون ا

جتـلـيات الـروح واجلـسـد لكل اسـتـبـصارات
ــقت ومـــخـــاطــرات الـــعــقـل الــعـــربى الـــذى 
احلـيادية يستهجن التوقف والقناعة يحارب
الــدوران فى مــحــور واحــد وبــقــعــة واحــدة
يـرفض التهمـيش .. وقدمت هذه االسـتثناءات
ــسـرح من الــتـجــارب الــعــربـيــة فى مــجــال ا
اقـتراحات مشـاكسة مخـالفة أحيـانا وحديثة
عـلى مـســتـوى الـكــتـابــة الـنـصــيـة والـكــتـابـة

ـسـرحـية والـكـتـابـة الـنـقـديـة أى فى كل حـقول ا
ـــســـرح وإبــداعـــاته اخملـــتـــلــفـــة .. وكـــانت هــذه ا
ــســرح فــنــا اإلبـــداعــات تــصــر عــلى أن يــكــون ا
مـفارقا يتجاوز زمنه تـؤكد حالة الثراء واجلمال
واسـم ال حصر لهـا من القيم الـرسولية وتـبشر 

فى هذا الكون ...
ــســرح الــعـــربى الــراهن فـى أحــسن حــاالته .. ا

سرح العربى الراهن فى أسوأ حاالته  .. ا
ــنع الــضــمــيــر احلـريـص وأمــانـة لــكن هــذا ال 
اخملـتص أحقـية التـأشيـر والتـحذيـر فى أن حياة
سرحى العربى الراهـنة تسودها الكثير ـشهد ا ا
وجعـة لتطلـعات الروح  الـعربية من بـؤر القتامـة ا
ـسكونة بالتأمل والبحث وقدرات العقل العربى ا
ــــكن ـــا ال  الــــرائى وكــــشــــوفـــاتـه اخلالقــــة و
سئول الـسكوت عنه وأن ينهض كل مـنا بدوره ا
.. أن ال نـــســــمح لـ «فـــيـــروســـات» هـــذه احلـــالـــة
ـرضيـة أن تمارس فـعلـها الـتدمـيرى اإلجرامى ا
فى جـسـد ثـقـافـتـنـا الـعـربـيـة أن ال نـدعـهـا تـضع
بـيض اإلحـبــاط واإلعـاقـة لــتـسـمـل عـيـون حــلـمـنـا
احملـلّق دوما فـنحن كـمواطنـ عربـاً ومسـرحي
ــكن أبــدا أن نــنـسـى نـافــذة األمل الــتى أطل ال 
بدع ويـطل من خالل فضاءاتها الرحبة جميع ا
واخلالقــ الـعــرب عــلى مــر الــعـصــور لــتــقـد
تـسـاؤالتــهم احملـركــة واقـتـراحــاتـهم الــضـروريـة
حلـيـاة مـيـزان الـثـقـافـة الـعـربـيـة عـنـدمـا تـعـصف
بـــضــمـــيـــره الــعـــادل ريـــاح الــتـــآمـــر واخلالفــات
واألزمـات التى تنسجها كواليس احلقد العدوانى
مـنـذ ومـا قـبل ومـا بـعـد "سـايـكس بـيـكـو" إلطـفاء
بادر جـذوة الطروحات اإلبداعية لـلعقل العربى ا
الـذى مد بـحزم واثق إشعـاعاته الـتنـويريـة جلميع
أصـقاع الكرة األرضـية وحاور اآلخر ثـقافيا من
مـوقـع الــفـرادة والــتــمــيــز والــثــراء ... ومــا إلـزام
ـسـرح أنـفـسـنـا بـاحلـضـور الـفـاعل فى أعـراس ا
الـعـربى الـتى تــقـام فى كل من الـقـاهـرة وقـرطـاج
غرب وعمان والشارقة وأخيرا عمان ودمـشق وا
ورئـات ثـقـافــيـة عـربـيــة أخـرى من بـيـتــنـا الـعـربى
ـصدات ـفـعلـة وا الـكـبيـر إال واحـدا من الردود ا
انـا ال تردد أو اهتزاز فيه الـعنيدة الـتى تشكل إ
بـالـقدرات الال حـد لـهـا لـطاقـة الـعـقل الـعربى فى
ـسرحى واحـتجـاجـا واضحـا على مـجال الـفن ا
الـعدوان والـتـجـزئـة اللـذين يـخـطط لـهمـا بـإمـعان
وتواصل شيطانى عدو قد وجديد الكل يعرفه
ويــدرك خـطــورة مــرامـيـه وأهـدافه فـى طشّ بـذور
الـفـ والـتـفـتـيت ومن ثم الـسـيـطرة وصـوال إلى
تـكبـيل اإلرادة الـواعيـة حليـاتـنا الـثقـافـية وإعـاقة
الـفعل اإلبداعى الـعربى ... لذلك جند أن لـقاءاتنا
ــنــتــظم ال الــعـــربــيــة هــذه وضــرورة تــكــرارهــا ا
مــوســمـــيــتــهــا وارتــبــاك مــواعــيــدهــا مــا هى إال
شـروعة فى ـلحـة وا اسـتجـابة طـبيـعيـة لرغـبتـنا ا
الـتــغـيــيـر والــتــطـويــر فى اإلبــداع فى الـتــوحـد
ة واالنـخـراط فى برامج عـمـلـية لـرسم خـطط حـا
ـكـنة ة ولـيـست هالمـيـة أى واقـعيـة  وأقـول حـا
الــتــخــطــيط والــتــنـفــيــذ والــتــأكــيــد اجلـدى عــلى
ـشتـرك وتذوق ثـماره الـطيـبة اسـتجـابة الـعمل ا
الـعــظـيـمــة الـفــائـدة فـى زيـادة الـتــعـارف وتــوثـيق
الروابط وتفاعل وتفعيل اخلبرة وهى بالتالى رد
حـقيقى على التجهيل والتشرذم والتباعد والفرقة
... هـذا جـانب وهـناك جـانب آخـر ال يـقل أهـمـية
شكالت الـتى تعانى عن سـابقه أال وهو دراسـة ا
ـســارح الـقـطــريـة كل عــلى انـفـراد وعن مـنـهــا ا
طـريق الدول نفسها وهى واضحة ومقدور عليها
إذا تــوفــرت الــنــوايــا اخملــلــصــة واجلــديــة وهــمــة
ـشـكالت لـيست ـسئـولـيـة الـوطنـيـة والـثـقـافيـة وا ا
ة جـديدة تتعلق بالواقع ا هى قد ولـيدة اليوم إ
سـرحية ـواسم ا اإلدارى واإلنـتاجى وتـصميم ا
ومـتابـعـة شـئـون األعضـاء عـلى مـستـوى الـتـحديث
والـتثـقيـف واإلضافـة والتـجـديد ومـحاولـة اخلروج
سارح بـصيغ وترميمات ميـسورة ألنها قوة هذه ا
ــعـنى الــبــعـيــد هى قــوة لـلــمــسـرح الــعـربى .. وبــا
ــســـرح الـــعـــربـى الـــراهن فى أســـوأ حـــاالته ... ا

سرح العربى الراهن فى أحسن حاالته.. ا

< عزيز خيون 
العراق

 راهنية
سرح  ا
العربى

> إن   برتولت
بريـشت يظـهر
فى أعــــــمــــــاله
تأثير الظروف
احملــيـــطـــة من
ظـــــــــــــــــــــــروف
اقـــتــــصـــاديـــة
واجــتــمـــاعــيــة
وســـيــــاســــيـــة
وفـلـسـفـيـة فى
اإلنـــــــــســـــــــان
وتــــــــأثــــــــيــــــــر
اإلنـــــــــســـــــــان
بـــــدوره عـــــلى
هذه الظروف.

اعتـاد الـعـمل دائمـًا كـمـخرج داخـل العـلـبـة! ولكـنـنا
رة استدرجـناه إلى األفانسيه (مـقدمة خشبة هذه ا
ـسـرح) مـخـتـرقـًا احلـائط الـرابع الـوهـمى لـيـواجه ا
لك سوى أدائه سهام جمهوره بصدره وحيدًا ال 

هنى طبعًا) ويقوم بالرد على كل االتهامات. (ا
ـشــوار الـطـويل فى إنه عـصـام الــسـيـد صــاحب ا
ـصــرى كـمــخــرج ومـديــر لـلــمـســرحـ ـســرح ا ا
الـكــومـيــدى والـتــلـيــفـزيــون وحـالــيـاً مــديـر ورشـة
ــسـرحى فى اســتـديــو مـركــز اإلبـداع. اإلخـراج ا
ـســرح الـتـجــريـبى الــسـابق كـان وفى مـهــرجـان ا
صرى الوحيد بلجنة التحكيم الدولية إال العضو ا
أن كل ذلك لم يــحل بــيــنه وبــ اجلــمــاهــيـر الــتى

أحاطته بأسئلتها.
سرح مع تقدم عـصام السيد بداية تخفت إضـاءة ا
نحو األفانسيه ليقف فى منتصفه تسقط بقعة ضوء

بيضاء عليه ليسأله مشاهد من الصف األول.
هـرجان * كنت أحـد أعضـاء جلنـة حتكـيم ا
الـــتـــجـــريـــبـى األخـــيـــر مـــا الـــذى تـــقـــدمه
ــــهـــرجـــان ــــهـــرجـــانــــات بـــوجـه عـــام وا ا
صرى? التجريبى بصفة خاصة للمسرح ا
- عصـام : ال أريد أن أقـدم نفـسى كمـنظّـر ولكن
هـرجانات ال يوجد مـقياس واحـد يطـبق على كل ا

 فــــــكل مـــــــهــــــرجــــــان له
خـــــصـــــوصــــــيـــــته

ــــكن احلـــــكم هـــــكــــذا عـــــلى كل وبــــالـــــتــــالـى ال 
ـهـرجـانـات إال أنـنـى أعـتـقـد بـفـائــدتـهـا لـلـحـركـة ا

سرحية. ا
ـسـرح التـجـريبى حتـديـداً فمن أما عن مـهـرجان ا
يزاتـه إطالعنـا على أحدث وجهـة نظرى أن أهـم 
ـيـة إال أنه أفــرز بـعض اخملـرجـ الـتـجـارب الــعـا
الـذين اعــتـقــدوا بـأن تـقــلـيــدهم حـرفــيـاً لــلـعـروض
األجـنـبـيـة - األوربـيـة حتــديـداً - هـو قـمـة الـنـجـاح
ـسرح وانـدفعـوا فى ذلك مـتـنـاسـ خـصـوصـيـة ا
تـمثلـة فى اللغـة احلوارية. ألن صرى والـعربى ا ا
ــيــة الـثــانـيــة ومـا أوربـا - ونــتـيــجــة لـلــحـرب الــعـا
صاحبها من دمار - ظهـر بها مسرح العبث الذى
تـضـاءل فيـه احلـوار ثم تـطـور مسـرح الـعـبث إلى
ـسرح األوربى احلـالى الذى الشـكل السـائد فى ا
اقتصر علـى احلركة فقط ونفـى احلوار تماماً. فى
ــنـطـوق حـ أن خـصــوصـيــة الـعــرب هى بالغـة ا
تى أن مــعــجـــزة نــبــيــنـــا هى الــقــرآن ح
ـسرح بالـتـالى نفى احلـوار من ا
صرى ال يتسـق مع فلسفة ا

اجملتمع.
ــشـــاهــدين * أحــد ا
ـعـنـيـ بالـنص ا
يــسـأله: الــتـوأمـة
بينك وب لين
الــرمــلى تــتــيح
لـنـا أن نـسـألك
حـول مـا يـقـال
عن اقـتــبـاسه
لــــــــبــــــــعض
نـــــصــــوصه
مـن كــــتــــاب

آخرين.
- عـــصــام:
بــــالـــــفــــعل
هـــــــــنـــــــــاك
توأمة بينى
وبـ لـيـن

فـبــيــنــنــا لــغـة
تفـاهم مـشتـركة
ا وثقة مـتبـادلة 
يجعـلنا نـرتاح ح
نعمل سـوياً أما عن
اتـهــام لـيــنـ بــاألخـذ
عن غـــيـــره فــــعـــلى من

يقول ذلك أن يثبته.
* ولـم يــــــقــــــتــــــنع
ـــــشـــــاهــــد ا
بــالـرد

فعاد يسأله: إذن فما هى احلدود ب توارد
األفكار وب السرقات األدبية?

- عـصـام : هـنــاك فـرق كـبـيـر بــ االسـتـفـادة من
فـكــرة وتــطــويـعــهــا وبــ سـرقــة مــوضــوع كـامل
مسـرحـية أوديب مـثالً كـتـبت عدة مـرات من كـتّاب
ـنـطق مـخـتـلــفـ بـطـرق مـخــتـلـفـة وإذا حتــدثـنـا 
االتهـامـات ستـكـون مسـرحـية (الـنـاس اللى حتت)

مسروقة من مسرحية (احلضيض).
هناك أيـضاً طـرق مشـروعة لالسـتفـادة من أعمال
ــسـرحـيـات مع اإلشـارة لـلـنص أدبـيـة وحتـويـلـهـا 
األصــلى وهـــذا مــا فــعـــله لــيـــنــ فى مــســـرحــيــة
(احلادثـة) وكـتب عـلى نـصـهـا: مـأخـوذة عن رواية

(صائد الفراشات).
ـشــاهـد نــفــسه يـلح فى الــسـؤال: * وعــاد ا
عـمـلك الـقـادم مـع لـيـنـ (زكى فى الـوزارة)
يتردد أنه يـشبه فى مـضمـونه فيـلم (معالى

الوزير)
- عصام: (غلبت عليه روح الـسخرية) نعم يشبهه
إذا كنا نتحدث عن كون الـبطل فى العمل وزيرا.
ـدعى أمـا ســوى ذلك فال يـوجــد أى شـبه وعــلى ا

قراءة النص.
ـشــاهـدين من كــبـار الـسن: * وسـأله أحــد ا
ـسـئــولـيـة عن إغالق ومـاذا عـن اتـهـامك بــا

مسرح التليفزيون أثناء فترة قيادتك له?
- عصام : وهل سرقت من مسرح التليفزيون?! من
سرح يتهمنى بذلك فـليأت ويحاسبنـى. لقد عملت 
التـليـفـزيون مـنـتدبـًا رغم أحـقيـتى فى الـتعـاقد. وفى
البداية عملت مع قيادات متـعاونة لكنهم ما لبثوا أن
ـشاكل تغـيروا وجـاءت قـيادات جـديدة ومـعـها كل ا
ـسبـبة ـا دفعـنى للـتقـدم باسـتقـالتى ا عـوقات;  وا

لرئيس االحتاد وقتها حسن حامد.
* إذن فـــمــاذا قــدمـت خالل فــتـــرة رئــاســتك

سرح التليفزيون قبل تركه?
- عصام: مسرح التليفزيون أثناء رئاستى له كان
يقـدم سنـويـاً ثمـانـية عـروض فى سـابقـة لم حتدث
من قـــبـل مـــنـــهـــا ثالث مــــســـرحـــيـــات غـــنـــائـــيـــة
ومــســـرحــيـــتــان لألطـــفــال وعـــرض راقص وآخــر

كوميدى.
* ونهض مـشاهـد آخر يـسأله: وهل هـذا ما

سرح الكوميدى? قدمته أيضاً فى ا
ـسرح الـكوميـدى خالل فترة - عصام: لـقد قدم ا
رئاستى له مـجمـوعة من العـروض النـاجحة نـقدياً
ـسرح وجمـاهيـريـاً ولكن مـا أفخـر به هـو حتويل ا
الكـوميـدى وقتهـا من مـجرد دار عرض إلـى مركز
ثـقــافى تــقـدم فــيه نــدوات وأمـســيــات وتـنــشـر من

خالله نصوص ودراسات لم تنشر من قبل.
* وهل اســتــمــر ذلك بــعـد تــركك لــلــمــسـرح

الكوميدى?
ــســرح - عــصـــام: ال أعــلم شـــيــئـــاً عن نــشـــاط ا

الكوميدى اآلن وبالتالى فال إجابة لدى.
شاهدين الشبان سأله: وعملك اآلن * أحد ا
فـى اسـتــوديــو مـركــز اإلبــداع هل هــو عـمل

تنفيذى أم فنى?
- عصام : هـناك سيـاق عام لـلورش فاالسـتوديو
يضم ورشاً متعددة وضع سـياقها اخملرج الزميل
خـالـد جالل وأنـا مـســئـول عن ورشـة واحـدة هى
اإلخـراج ضـمن أربع ورش.. الـورش األخـرى هى
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توفير مليون جنيه للهيئة!
مـحـمـود الـصـواف (مـخـرج.. شـبـ الـقـنـاطـر) قال:
"مــســرحـنــا" هى الـقــشــة الـتى ســنـظـل نـتــعـلق بــهـا
كــمـســرحـيــ وقـد نـشــرت رسـالــة بـهـا ضــمـنــتـهـا
ـكن عنـد األخذ بـها الوصـايا أو االقـتراحـات التى 
ـــســــرح فى األقـــالــــيم ولــــكن من أن نــــحل أزمــــة ا
ــسـرح "ودن من طـ وودن من الـواضح أن إدارة ا
".. هـنـاك كوارث لـيس لـهـا حل إالّ إذا حتولت عجـ

سرح إلى إدارة محترفة.  إدارة ا
وحدد الصواف اقتراحاته فى:

كتب الفنى. 1 - تفعيل ا
 2- إنشاء إدارة استثمار وتسويق.

 3- عمل أرشيف صور وشريط فيديو لكل عمل.
  4 - عــمل دورات تــدريــبــيــة يــســتــفــيــد مـنــهــا كل
ـسرح بـدالً من تلك الـدورات التى تـقام العـاملـ با
بشكل سرى فى اإلدارة ألشخاص محددة باالسم.
واختـلف الصـواف مع مقولـة أن هنـاك أماكن فـقيرة
ـكن أن يـقـدم فى ـسـرح  ــسـرح وقـال: "إن ا فى ا
.. أبــو زهــرة كـان ــتــرو وفى الــقــهـوة وفـى اجلـرن ا
بـيـعـرض فى الـقـهـوة وصـاحب جتـربـة كـبـيرة لـذلك
بـيت ثقـافـة شـبـ القـنـاطـر نـستـطـيع أن نـخـلق منه
ـسـرح الـفـقـيـر علم يـسـتـطـيع أن يـقـدم لـنا جنـة.. وا
احلـلـول إذا تـمت االسـتـعـانـة به نـسـتـطـيع أن نـقدم
سـرح ال يـشـتـرط مـيـزانـيات مسـرحـاً مـحـتـرمـاً.. فـا
تـلك إمكانيات ضخمـة ولكنه يتـطلب اخملرج الذى 
فـنـيـة ورؤية ويـسـتـطيـع أن يوظف هـذه اإلمـكـانات..
ويتـطلب من جميع العناصر األخرى أن تكون مؤمنة
ومـخـلصـة لرسـالته وقـادرة على صـناعـة عمل جـيد
ـيـزانـيـات واإلمـكـانات".. أيـضـاً بـغض الـنـظـر عن ا
ـشكـلـة األسـاسـية هى أن وأضـاف الـصـواف: "إن ا
تر وعدد األنفار حتى سـرح تقيس الفرق با إدارة ا
تـعتـمـدهـا أو ال تـعـتـمـدهـا.. ونـحن فى شـبـ قـدمـنا
ـقاييس وتـتفوق عـلى كثير من عروضـاً جيدة بكل ا
عروض الـبيت الـفنى وبـأقل الـتكـاليف. ثم بـعد ذلك
تـأتى جلـنة إعـادة هيـكـلة فـرق األقـاليم وتـقـوم بإلـغاء
الفـرقة ألنها تقيس بـالنفر".. وأضاف: "إن ما حدث
من إلغـاء لفرقة شب وبعض الفرق األخرى بقرار
ـكن أن يـحـدث فى ــسـرح وجلـانـهــا ال  من إدارة ا
إدارة أخــرى" وحتـدَّى "الــصـواف" أن يــحــدث مـثل
هذا اإللـغاء مع نادى أدب واحـد تابع إلدارة الثـقافة
العامة وحذر من تبعات هذا القرار قائالً: إن شب
الـقـنـاطـر بهـا ثالث قـرى تـتـاجـر فى اخملـدرات كـما
. فـلـو أضفـنا إلى ـتطـرف أنـهـا ال تخـلو من بـعض ا

سرح.. فماذا ننتظر? هذا عدم وجود ا
وأضـــاف: إنـــنـى أضع كل أعـــضـــاء فـــرقـــة شـــبـــ
الـقـنـاطر أمـانـة فى عـنق جـريـدة "مـسـرحـنـا".. لو 
ح إلى أن أعضاء الفرقة طلبوا تنفيذ هذا القرار وأ
منه عـدم احلضور إلى الندوة ومقاطعة كل ما يتعلق
بـالـهـيـئـة غـيـر أنه أقـنـعـهم بـأن جـريـدة "مـسـرحـنا"
جـريدة مـستـقـلة وأن الـقائـم عـلـيهـا من اخمللـص

للمسرح.. والساع حلل مشكالته بإخالص.
لك مـشـروعـاً تـسـتـطيع وخـتم الـصـواف بـقوله إنـه 
الـهـيئـة مـن خالله تـوفـيـر مـلـيون جـنـيـه سنـويـاً وإنه

قدّمه بالفعل إلى د. أحمد نوار رئيس الهيئة.
مكان طارد

ــصــرى (عــضــو الــفــرقــة الــقــومــيــة وعــلّق عــونـى ا
بالـقليوبية) على كالم يـسرى حسان الذى طالب فيه
ـسـتـمـر الـفـنــانـ بـاالجـتـمـاع والـقــراءة والـتـدريب ا
ـــكـــان أصــبـح طــارداً قـــائال: كـــيف نـــفـــعل هـــذا وا
للفـنان أين سنـجتمع لنـقرأ النصـوص? أين مكتبة

القصر.. إنها غير موجودة.
يـسـرى حـسـان : اجلـريـدة مـتــاحـة فى مـكـتـبـات كل

القصور وتنشر النصوص بشكل أسبوعى.
ـصــرى إلى مـشـكـلـة أخـرى أثـارهـا وانـتـقل عـونى ا
ـتـحـدثـ من قـبل وهي الـتى تـتـعـلق بـفرض بـعض ا
اخملرج عـلى الفـرقة من خـارجهـا وما يـستـتبع ذلك
ـلـحن والبد مـن فرض عـنـاصر أخـرى كالـشـاعر وا
أن تعـامل الفـرقة مـع كل هذا وتـقدم عـرضاً جـيداً
صـرى: "متى تـسـتطـيع الفـرقـة أن تخـتار وتـسـاءل ا
ـكـتـب الـفـنى لم كل عـنـاصــرهـا..? وأجـاب: "حــتى ا
يـكن يـسـتـطـيع ذلك" ثم حتـدث عن جتـربـتـه كـعـضو
ـكـتب مــكـتب فــنى سـابق قــائالً: أنـا اســتـقـلت مـن ا

الفنى عشان مالوش الزمه.
شومان: كيف?

كـتب الـفـنى يـتـكون من سـبـعـة أعـضاء ـصـرى: ا ا
.. مـنهم ثـالثة فـقط يـتم انـتـخـابـهم والبـاقى بـالـتـعـي
ــشـكـلــة هى أنـهم يــنـقـسـمــون إلى حـزبـ «3» مع ا
ـــديـــر اخملـــرج ده و «3» مع اخملـــرج ده واآلخــــر ا

شّى رأيه على الكل! العام 
حـســان : عـمـلـيــاً.. لـديـنـا  500 مــوقع وبـالــتـأكـيـد
سنـجد من بيـنهم أكـثر من فـرقة تـختـار هذا اخملرج

أو ذاك.. ماذا نفعل?
الـشــريف: نـفــعل مـثــلـمـا كــنـا نــفـعل قــبل ذلك.. يـتم
تــرشــيح ثالثــة مــخــرجــ إن لم يــتــوفـر األول

فالثانى ثم الثالث.
مـشـكـلـة أخــرى أثـارهـا "عـونى الـشـريف" وهى
ديـر الـعام لـعـرض الفـرقـة عنـدما ال مـقاطـعـة ا
يكـون موافقـاً على اخملرج الـذى اختارته وهذا
" وهـو ما ما حـدث فى أحد الـعروض "اجملـان
قايسة وتعطيل كل شىء. يؤدى إلى تعطيل ا

محاسن دياب: واخملرج جالك كام مرة?
الشريف: كتير جداً.. أمَّال طلع العرض إزاى?

دياب: انتوا اللى عملتوا العرض?

مـحــمـد بــحـيــرى: اخملـرج مـهــمـته الــتـخــطـيط ومش
مفروض ييجى كل البروفات.

فلسفة الهيئة
وتــســاءل أحـمــد ســعـيــد عن فــلـســفــة الـهــيــئـة اآلن
ـســوا أشـيـاء مـهـمــة بـالـفـعل وأضـاف: إن الـزمالء 
ـسرح ولن س جمـيع مـشـكالت ا ويـسـرى حـسـان 
أضـيف جـديداً ولـكن لـكى نسـتطـيع أن نـتغـلب على
ـشكالت فـيجـب أوالً أن نعـرف ما هى فـلسـفة هذه ا
سرح إلى حتديد الهـيئة?.. إننا نحتـاج إلى تدعيم ا
جــدول زمــنى لــعـمل مــخــرجــيـنــا.. فــهــنـاك "مــحــمـد
اذا بحيرى" و"محمد غباشى" ولهما جتارب مهمة.. 
ـاذا ال أسـتـطــيع تـوفـيـر رعـاة ال يـتم تــشـغـيـلـهــمـا.. 
للـعروض.. حتى يـتم تسويـقهـا بشكل جـيد البد من
ــســئـولــ بــكل هــذه األســئــلـة البــد من مــواجــهــة ا
ــســرح وإعالمــهـم بــأن لــديــنـا اجلــلــوس مع إدارة ا
مــخـرجـ يـنـبــغى االسـتـعـانــة بـهم.. البـد من سـؤال
اذا ال يـتم دعوة الفـرق القومـية حلضور  : سـئول ا
هرجان التجريبى مثالً حتى يتعرف فنانو األقاليم ا

على ما يحدث فى العالم.
منظومة مسرحية متكاملة

الشـاعر عبد النـاصر أحمد (رئـيس نادى أدب بهتيم
سـرح) قال: ال ينـبغى فصل الـنشاط وعضـو فريق ا
ـسـرح عن باقـى األنشـطـة الثـقـافيـة داخل بـيوت أو ا
قصـور الثقافة والبد من ربط كل األنشطة ببعضها
عـنى أن يسـتعـ اخملرج بـشاعـر من نادى األدب
ــوسـيــقى والــكــورال والــفــنــانـ كــمـا يــســتــعــ بــا
التشـكيلي العـامل بالفرع كـلما أمكن ذلك.. وبهذا
أسـتطـيع أن أشـكل منـظـومـة متـكـاملـة تـظهـر طـاقات
ـكـان وتـعـبـر عـنه وبـذلك أغـلق الـبـاب اإلبـداع فى ا
ــــكـــان أن يـــفـــرض أمـــام أى مـــخــــرج وافـــد عـــلى ا
عـنـاصـره خـاصــة وأن الـكـثـيــر من اخملـرجـ لـيس
لـديـهم اسـتعـداد لإلضـافـة والتـعـلـيم.. والبـد لهم من
ـدة أسـبـوع قـبل الـعـرض.. كذلك عـمل ورشـة ولـو 
البد أن يـطالب أى مخرج بتقد ثالثة وجوه جديدة
ـكـان فى كل عـرض يُـقـدم أو عـنـاصـر جـديـدة من ا
ـطالب وطـالب عـبد الـناصـر أحمـد أيـضا بـعدد من ا

األخرى هى:
- أن يـتم عـمل دورات إعـداد للـمـكـاتب الفـنـيـة حتى

تستطيع أن تدير عملها بجد.
- فتح الـبـاب لـتنـفـيذ أعـمـال ترتـبط بـالبـيـئة احملـلـية
الفـقيرة غالباً وهذا من شـأنه أن يضمن العمل على

مدار العام (ببالش).
- عمل مهـرجان للمسرح الفقـير وتصعيد التجارب

الفنية الناجحة.
- االهتمام بإنشاء فرق للبراعم.

- عدم االكتفاء بعشرة أيام عرض حيث يشكل هذا
إهــداراً لـلــمــيــزانـيــات والــتـفــكــيـر فـى اسـتــمــراريـة

العرض وبالتالى تقل تكلفة كل ليلة عرض.
وخـتم عـبد الـنـاصر اقـتراحـاته بـقولـه إنه البد أيـضا
من إعـادة تـأهـيل الـكـثيـر من اخملـرجـ ألن أغـلـبهم
ـسـرح وال يـســتـطـيع الــتـعـامل مع لــيس له عالقـة بــا

الهواة فضالً عن تطويرهم.
وقع سحب تخصيص ا

الح" تـخوفه ومن "القـناطـر اخليـرية" أعـلن "محـمد ا
وقع الـذى خصص لـهم منذ من سحب تـخصـيص ا
خمس سـنوات قـال: لقـد رصدت له مـيزانـية وزاره

ـاضى وأمـر بإنـشـاء مـسرح د. أحـمـد نـوار العـام ا
هـندس وعـاينت مفـتوح عـليه ثم جـاءت جلنـة من ا
ـوقع.. وفى الـنــهـايـة لم يـحــدث شىء.. ومـنـذ فـتـرة ا
دينة سيقوم بإلغاء التخصيص. علمنا أن مجلس ا
وحتـدث عـمـر بـسـيـونـى (مـخـرج مـنـفـذ بـفـرقـة شـب
سرح ـاثل حيث تـقرر غـلق ا القـناطر) عـن تخوف 
ألنه مـعـرض لـلـحـريق وهـذا غـيـر صـحيـح حيث إن
ـسرح مـكـشـوف وهو عـبـارة عن مـصطـبـة مبـلـطة ا

وال مجال هناك للحريق.
وتـعرض بـسـيونى لـقـرار جلنـة الـهيـكـلة بـإلـغاء فـرقة
شــبــ قـائـالً: "إن فـرقــة شــبــ تــضم كل عــنــاصـر
ثل العرض مـن مخرج وشاعـر ومنفـذ للديكـور و

اسـتــطـاع مـحـمـود الـصـواف تــقـد أربـعـة عـنـاصـر
نسائية للفرقة ولم نعد نستوردهن من القاهرة هذا
ـسـتـوى رائع من اإلبـهـار فـضالً عن تـقـد الــفـرقـة 
بـــتــكــالــيـف ال تــتــعــدى  14 ألـف جــنــيـه وكــتب فى
"مــســرحــنــا" إن عـــرض شــبــ من أفــضل عــروض

األقاليم وبعد كل ذلك يتم إلغاء الفرقة?!
إعادة هيكلة جلان الهيكلة

ـسرحـية) حـمـادة كافـور (أحد مـؤسسـي فرقـة طوخ ا
دعا إلعـادة هـيـكـلـة اللـجـان الـتي تـقـوم بإعـادة هـيـكـلة
ًا وال يراعى ـسرحية حيث يعتبر تـقييمها ظا الفرق ا

وضـوعـيـة وأشـار إلى فـرقـة طـوخ التى  ـعـايـيـر ا ا
إلغاؤهـا قائالً إنها إحدي الفرق العريقة فى احملافظة
والغـريب أن أحد أعـضاء الـلجـنة الـتي اتخـذت القرار

بإلغائها كان أحد أعضائها فى يوم ما!
كــذلك أشــار "كــافــور" إلى الــظــلم الــواقع عــلى فـرق
األقـالـيم ومـخـرجـيـهـا مـشـيراً إلـى أن أحـد مخـرجى
الـفـرقـة تركـهـا بـسبب فـرض اخملـرجـ من اخلارج
كـذلك ال يـتم إلـقـاء الـضـوء عـلى هـذه الـفـرق وطـالب
سرح "كـافور" بـأهمـية الـتنسـيق ب الـقائـم عـلى ا
سرح حتي يتم تخصصة فى ا وبرامج الـتليفزيون ا

إظهار إبداع فرق األقاليم.
طه حسيب عـضو بالـفرقة الـقوميـة بالقـليوبـية قال:
أنـا من مؤسـسى فرقـة بنـها الـقومـية وأعـتبـر نفسى
مــحـتــرفــا فى مــحــافـظــتي وأعــمل مــنـذ  40 عــامـاً
ـسرح ومع ذلك لم أتقـاضى حتى اآلن "ألف جنيه با
ثلة حتضر من على بـعضه" فى ح تتقاضى أيـة 
ــر حــســيـب عــلى أيــام الــقـــاهــرة "ألـــوفــات" وحتــسـَّ
الستـينيات حيث كـان العرض يتنـقل ب احملافظات

سرحية أفضل. والسياسة ا
نفق مظلم

وأشار أسامـة بهجت (القنـاطر اخليرية) إلى عـدم تنفيذ
سرح الذى عـقد فى القناطر وعددها توصيـات مؤتمر ا
( 22)  توصـية معـلقـاً: إن هذا يـعنى أنـنا نـتحدث فى
الــهـــواء ونــدخل فى نـــفق مــظــلم.. فـــاألشــقــاء الــعــرب
أصـبـحوا جنـوماً فى مـصر; بـيـنمـا ذهب جنوم األقـاليم

قابر.. أما عن اخملرج فحدث وال حرج. إلى ا
وطالب "مـحمـود عبد احلـميـد" (طوخ) اإلدارة بوضع
بنـود واضحة للـعمل فإمـا أن تقوم بـترشيح اخملرج
كتب ليختار. ويتم االتـفاق على هذا وإما أن تترك ا
ـتـحــدثـ الــسـابـقــ بـإعـادة كـمــا ردد دعـوة أحــد ا
النظر فى جلان الهيكلة ألنها حتتاج - أيضاً - إلى
ـعـايـيـر الـتى اسـتـنـدت إلـيـهـا هذه هـيـكـلـة رافـضـاً ا
اللجـان مشيراً إلى أنـها استمعت إلى كـلمت فقط
ثم اتخـذت قرارها وكـان يجب عـليهـا أن تسـتند فى

تقييمها إلى رؤية عرض مسرحى قائم بالفعل.
وفى االجتـاه نفـسه قـال "طارق حـواش" (طـوخ) كان
يجب أن تـتم إعادة الهيكلة بـناء على مشاهدة شريط
الـفــيـديــو لـلــعـرض األخــيــر - عـلى األقل - لــلـفــرقـة
سرحية وهذا كان سيعكس مستوى الفرق بشكل ا

اذا لم يفعلوا هذا? صحيح.. 
أغيثونا

ومن شــبـ الـقـنـاطـر حتـدث مـحــمـد سـلـيم الـقـشـاط
(شــاعــر وكــاتب مــســرحى) قــائال: إن فــرقــة شــبـ
ـسـرحــيـة ولـدت عـلى يـدى وعـمـرى اآلن الـقـنـاطـر ا
سـتون عـاماً ومـنذ  1966 والـفرقـة حتقق عـروضاً
ومـراكز مـتمـيزة ثم فى  2007 تأتـى جلنـة الهـيكـلة
سرح فى الـفرقة?! إن فى هذا القرار لتـلغى نشاط ا
ـسـرحى فى شـبـ وفى كل بـدع ا جـور عـلى حـق ا
الـفرق الـتي  إيـقاف نـشـاطهـا.. إنـنا نـلـوذ بجـريدة

"مسرحنا" ونقول لكم: أغيثونا!
ومن شبـ القناطر أيضا قـال عبد الله الصواف: "أنا
ــسـرح فى فـرقـة شـاب عـمـرى  20  سـنــة تـعـلـمت ا
شــبــ الــقــنــاطــر واآلن بــعــد مــا أوقــفــوا نــشــاطــهـا
.? سرحى أين أذهب?.. هذا حرام.. أروح أمثل ف ا
وحـيــد أمـ (مــديـر اإلدارة الــثـقــافـيــة بـفــرع ثـقــافـة
القلـيوبية وشاعـر) قال: نحن نريد أن نـقدم مسرحاً
ـشكالت مـنهـا مثالً: جـاداً ولـكن هنـاك الكـثيـر من ا
ـسـرحـية ـسـرحـيـة والـنـصـوص ا اخـتـفـاء الـورش ا
الـتي يـتم تنـفـيـذها تـخـضع فـقط الختـيـارات اخملرج
هل تــكــفى  30 بـــروفــة وعــشــر لـــيــالى عــرض ألن
يـشـاهد اجلـمـهـور مـسـرحـاً البـد من أن تـمـتـد فـترة
العرض ألكثر من عشرة أيام كذلك البد من التجول
بــالــعــروض وتـبــادلــهـا بــ احملــافـظــات بــهــذا فـقط
أسـتـطيع أن أُشـبع اجلـمهـور وأشبع الـفـنان أيـضاً
فـضالً عن أن مـسـارح الــهـيـئـة سـتــظل تـعـمل طـوال
العـام ومن غير هذا يصبح ما يصرف على العرض
إهدارا لـلمـال العـام; حيث ال يـؤدى عرض واحد فى
ـســرح إلى اجلـمـهـور.. الـعـام إلى إيــصـال رسـالـة ا
وفى القلـيوبية كلـها يتم تقد عـرض للطفل وعرض

واحد للقومية "دى محافظة مش قرية".
مأساة األجور

وتسـاءل خالد جودة (مـلحن.. بنـها) ما هى اجلدوى
احلقيقية من وجود الثقافة اجلماهيرية.. أين جمهور
.. ما هى وظف مـثل وا مسـرحها من غير أقارب ا
خـطط الـهـيـئة جلـذب اجلـمـهـور.. هل احلل هـو إلـغاء
بـعض الفرق? ما هو اإلجناز فى ذلك?.. هل هذه هى
فـلسـفة الـهيئـة?!.. وأنا أتـوجه بهـذه األسئلـة للـدكتور

أحمد نوار.
ـلـحن فى ثم حتــدث خـالـد جــودة عن ضـعف أجــر ا
ـسـرح وقال إنه يـحـتاج إلعـادة نظـر.. خـاصة بـعد ا

خصم الضريبة والتمغة.. دى مأساة!
ـسـرح إلعـادة الهـيـكـلة الـلـجـنة الـلى جت من إدارة ا
هـدت الـبـيت عـلى دمـاغى هـكـذا بـدأ حـديـثه "مـحـمـد
عطا" من شب القناطر وأكمل: أنا بقالى  30 سنة
?. الــفــرقــة مــكــتــمــلـة ــثل فـى الــفــرقــة.. أروح فــ
الـعنـاصـر حـتي العـنـاصـر النـسـائيـة ونـقـدم أفضل
الـعـروض.. ومـستـعـدين نـعرض فى الـشـارع.. يـبقى

ده جزاتنا إننا نتلغى!
حـامـد غــنـيم مـديــر بـيت ثـقــافـة بـهـتــيم قـال: "أشـكـر
سرح فى جريدة "مـسرحـنا" علي اهـتمامـها بهـواة ا
سـاعدتنا فى أن تـوفر لنا أقاليم مـصر.. وأطالـبها 
ـسـرحـيـة.. كـما الـهـيـئـة قـاعـات مـنـاسبـة لـلـعـروض ا
ـسـرح بــإعـادة بـنــد (جتـهـيـزات طــالب غـنــيم إدارة ا
مـسرح) لـلمقـايسـة اإلنتاجـية حـتى يستـطيع جتـهيز
ـسـرحيـة.. كـمـا طالب ـكـان اخملـصص للـعـروض ا ا

سرح. غنيم بإقامة مهرجان لفرق ا
واختـتمت الندوة باخملرج "محـمد بحيرى" الذى قال:
أتـمـنى أن يـظـل مـسـرح الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة مـلـكـاً
يـون ولـكن اتركـوا الـعمل لـلـهواة فـلـيخـطط األكـاد

للهواة وحدهم. 
ثم خلص "بحيرى" مطالبه فى عدد من النقاط هى:
- ضـــرورة االســــتـــفــــادة من جتــــربـــة اإلنــــتـــاج فى

التليفزيون.
- أن يـكـون هنـاك إنـتاج مـشـترك بـ الـهيـئة ووزارة

الشباب واجلامعات.
ـوارد عـن طـريق إيــجــاد رعـاة - ضــرورة تــنـمــيــة ا
ـستثـمرين رسمـي لـلعـروض من رجال األعـمال وا
سارح. وحتديد أجور رمزية لدخول اجلمهور إلى ا
وبــعـد ذلك تـسـاءل بـحـيـرى عن مـدى مـنـطـقـيـة إلـغـاء
ـسـرحيـة التي تـعمـل بالـفعل وتـقدم عـروضاً الـفرق ا
ـطـالــبـة بـإعــادة تـأهـيل نـاجـحــة.. واخـتـتم كــلـمـته بــا
الـقــائـمـ عــلى الـعــمل الـثــقـافى فى فــروع الـثــقـافـة
اجلـمـاهيـريـة ألنـهم "ما بـيـعـرفوش حـاجـة عن الـعمل

الثقافى".
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ـتـفـشـيـة فى رمـزيـة أخـرى  لإلمـبــريـالـيـة ا
ـعاصـرة وما تـستـخــدمه من اجملـتمـعات ا
ـعـانى من حـيل خــبـيـثــة وخـلط األفـكــار وا
أجـــل أهـدافهـا الطـامحـة الطـامعـة وجتعل
كل مـا فــيـهــا قــابــــالً لـلـتــــداول والـشـراء
ـشــاعــــره والـبــيع  فــيـصــبح اإلنــســان 

أرخص وأردأ السلع ...
يزة أخـرى منهـا "جوهر وله مـسرحيـات 

وقد".. "عند ا "األبله" القضية"
و كـان شاعر الفقـراء والكادح على رغم
أنه سـليل عـائـلة ثـرية له مـواقف سـياسـية
داخل وخــارج تـركــيــا ال تــنـسى ولـم يـقف
ـواقف االجــتـمــاعـيـة تــفـاديـا عـنــد حـدود ا

ألخطار السياسة مثل غيره...
ففى عام  1936 وقف ناظم حكمت وكتب
مـا كتب مدافـعا عن الثـوار األسبان وكرر
ـوقف عـنـدمـا اتـخـذ مـوقـفًـا شـجـاعًا ذلك ا
ـواطن العـربى أمام مـدافعًـا عن مـواجهـة ا
قـوى االســتـعــمـار أثـنــاء الـعــدوان الـثالثى
على مصر وكتب قصيدة غنائية عن بسالة
أهل بـورســعـيــد.. قـال فى جــزء مـنــهـا عن
أحـد هــؤالء الـبـواسـل وكـان فـتى صــغـيـراً

تلقى خمسة عشر إصابة لم تنل منه :
 "خـمسة عشر جرحا فى صدرى .. خمسة
عـشــر نـصال قــبـضــته سـوداء .. ورغم ذلك

قلبى لم يزل يخفق.. وسيظل ينبض" ...
وقـال فى شعـبه قصـيدة مـهمة هى " 835

سطرا " قال فيها :
" لم يــكـــونـــوا بـــضــعـــة أشـــخــاص  .. لم
يــكــونـوا خــمــســة أو عــشــرة .. بل ثـالثـ

مليوناً .. من اجلياع .. عندنا ! "...
وكـــانت تــضــحـــيــته بـــالــفــعل قـــبل الــقــول
والـكـتـابة .. يـحـمل سالحـاً فـتـاكـاً ويـكفى
هـــذه الــعـــبـــارات الــتـى يــعـــبــر فـــيـــهــا عن

إحساسه : 
" إن لم أحـترق أنا وحتترق أنت ونحترق
نـحن  فمن ذا الذى يـخرجنا من الـظلمات

إلى النور...".

إن قـوة الفكر فى مسرحياته تمثل بالنسبة
له حــجـر زاويــة مـهــمـاً والــتى من خاللــهـا
يـنتـج نسـيـجـا مـتمـاسـكـاً قـوياً مـتـيـنـاً وهو
يـسـتـخـدم بـشـجـاعـة غـيـر مـعـهـودة كل مـا
يـصل بأفكـاره ومشـاعره للـناس جمـيعا ..
وقـد قـال عــنه اخملـرج اإلجنـلــيـزى  مـايـكل
ـرور مـائـة سـنة رودمـان أثـنـاء االحـتفـال 

على ميالده :
" كـانت لديه قدرة كبيرة على استنباط العام
والـرئــيــسى واجلـوهــرى  بــ الـتــفــاصـيل
ــتـنــاقـضــة وهـذا مــا يـجـذب ـتــشـابــكـة وا ا
اجلـمـهـور والنـقـاد ألعـمـاله .. وكـانت مـعظم
مـسرحـيـاته تدور حـول مصـيـر إنسـان بطل
وجتــــــاربه  مـع الـــــعــــــمل واحلـب والـــــزواج

واألسرة ومواقف إنسانية مختلفة " ...
 تـميزت مسرحياته بكـونها قنابل موجهة 
ألـقى بها مباشرة نحـو الهدف.. فمسرحية
ـوقلـيس وهى شـديدة الـرمـزية  "سـيف د
ــــــــال جنـــــد فـــــيــــهـــــا انـــــحـــــراف رأس ا
واإلمـبريـاليـة والطـيب الذى يـتحـول داخلـنا
بـفعل األشـرار وكـثرة حتمل الـضغوط إلى
زق ويدمـر ما حوله بقدر جـسد بال روح 
مــا يــعــانى من تــمــزق ودمــار  فــيــتــحــول
صاحب حلم بسيط بوظيفة مناسبة وزوجة
يـحبهـا وأطفـال صغار مـصدرا للـسعادة 
إلى وحش آدمـى يــعــشق الــشــر والــدمــار
بـعدما دمـرت قنبـلة ذرية طـائشة مـصدرها
ستغلون كل آماله وأحالمه ... الطغاة وا
ــنــسى يــلــقى وفى مــســرحــيــته الــرجـل ا
الـضـوء بشـكل واضح وصـريح عـلى هذه
ـسـتـبـدة الـتى تـدعو الـدول الـرأسـمالـيـة ا
إلى احلـــريـــة فى بـالدهـــا عـــلى حـــســـاب
عـبوديـة مـجـتـمعـات الـعـالم الثـالث ومـنـها
ــوت فــيـهــا اإلنــســان بـ تـركــيــا الــتى 
مــطــرقــة هـؤالء الــطــغــاة وســنــدان واقــعه
ــؤســـســات ـــزيف مـــا بــ ســـيــطـــرة ا ا
الـعـسـكـريـة وتـخـبط الـسـاسـة لـتـرى هذه
الـبالد وحـدها نـور احلـرية وتـتـرك غيـرها

للتيه  قى الظلمات ...
وفى مـسرحـيـة اجلمـجـمة يـقـدم لنـا صورة

ـضـمون مـجـدداً فـيـمـا يـكـتب غـلب لـديه ا
عـلى الــشـكل .. ولم يـقف اجلـوع أبـداً فى
وجه أحالمـه ورومــانـــســـيـــته ورؤيـــته ولم
يــأخــذ الــيــأس من شــجـــاعــته ولم يــرهــبه

السجن قط...
سـافر إلى موسكو لـدراسة األدب والشعر
.. وبـعــد عـودته إلى تــركـيــا عـمل بــنـشـاط
مـتواصل لـنشر دعـوته فشـارك فى حترير
الـــعــديـــد من اجملـالت وكـــان من أبـــرزهــا
طـرقـة والـضـياء " ـنجـل وا ـصـور وا "ا
حـــيث نـــشــــر فى تـــلـك اجملالت أشـــعـــارا
واضـيع مـختـلـفة عن ومـقاالت وتـرجـمـات 
الـفـرنـسـيـة والـروسـيـة وكـانت تـلك مـرحـلة
هـامـة فى تاريـخ األدب والفن فى تـركـيا ..
فـكانت الـترجـمة من أبـرز عوامل الـتغـيير,
حـيث لـعـبت دوراً هـاماً فى نـشـر الـثـقـافة,
ى .. ومن بـينـها روائع الـفكـر واألدب العا
ــضـيـئــة ألبـنــاء الـشـعب وكـانت الــنـافـذة ا
الــتــركـى عــلى مـــؤلــفــات روســـو وجــوته
ولـوركـا وهـوجو وتـولـسـتـوى وجـوجول

وديستوفسكى وغيرهم...
كـان نــاظم  مــتــأنــيـاً فى نــظــرته جملــتــمـعه
ــنـابع الـتى س ا وذكـيــاً فى تـنـاوله فــقـد 
يـســتــمـد مــنــهـا الــشــعب غــذاءه الـروحى
وأدرك عـمق إحساسه باحلرية.. وفى هذه

ن:  اجلهة قال الناقد أم يا
"إن نـاظم حكمت ابن بـار للشـعب التركى
أحس بـــعــذابه فى أعـــمق أعـــمــاقه ووظف
شـعره لتخلـيص اإلنسان من ظلم اإلنسان

وتدمير حالة البؤس والعبودية "...
و كــــان واسع االطالع عــــلى روائع األدب
ى الـقـد واحلـديث كـمـا كـان يـهـتم الـعـا
أشـد االهــتـمــام بـدراســة أشـكــال اإلبـداع
ـعـلـقات الحم الـشـعبـيـة  وا الـفـنى مـثل ا
الـعربية وحتى النقـوش البابلية والزخارف
اإلسالمـيــة ورمـوز احلـضـارة الــفـرعـونـيـة
وغـيرها  كان ينهل بقوة من تلك الينابيع;
ولـذلك تـمكن مـن استـيـعاب الـتـراث الـفنى

والفكر اإلنسانى بتعمق شديد ...
سـة خاصـة فيـما كـتبه لـلمـسرح كـانت له 
ولم يـلـجـأ إلى الطالسم قـط .. وجند فـيـها
مـزجا ب الواقعية والـتجريد ب األبطال
ـــاط واألشـــخـــاص الـــعـــاديـــ بــ واأل
الـواقعـيـة والرمـزيـة وجه مسـرحـياته نـحو
مـواجهة القـوى التى تستـغل اإلنسان بكل

عـنـدمـا حتـكم احلـكـومـات قـبـضـتـها عـلى
الـشئون الثقـافية واألدبية والـفنية وجتعل
مـنـهــا شـيـئـا أحــادى اجلـانب .. وتـسـلب
مــنه حــريــته .. وجتـــبــره عــلى أن يــنــظــر
لألشـياء بنظرته هو فقط .. وأيضا جتعله
يـــســـيــر فـى ركــابـــهـــا بــالـــتـــرغـــيب تــارة
وبـالـتـرهيـب تارات أخـرى تـصـبح ثـقـافة
وأدب هــذا الـبــلــد جـســداً بال روح يــكـاد

ينقطع صوت نبضه ...
هـكـذا كـانـت تـركـيـا لـســنـوات طـويـلـة آثـر
فـــــيـــــهـــــا أهل الـــــفـن واألدب مـــــســـــايــــرة
تـعاقبـة رغم كونها ـمالك ا احلـكومـات وا
أرضــا خــصـبـــة لـنــمــو وبــــزوغ الـثــقـافـة
والـفن..وقـابلـة لـلـتحــرر من الـتـبعـيــة لـهذا
حتى ال أحـيـانا.. ولـذاك فى أحـيان أخـرى
يـجد الـتـاريخ فى احليـاة الـثقـافيـة والـفنـية
شــيـئـاً يـذكــر .. وبـالـفـعل هـذا مـا سـطــره
الــتــاريخ إال مـن نــبــضــة واحـــدة قــاومت
وعـــــارضت وحتـــــــررت فــــبـــــاتت عـالمــــة
ى مـضــيـئـة فى تـاريـخ األدب والـفن الـعـا
ـنــاضل والــكـاتب إنه الــشـاعــر والـثــائــر ا
ـســرحى األول فى تـاريخ تــركـيـا.. نـاظم ا

حكمت ...
قال عنه بيكاسو :

"إنه شـاعـر احلب واإلنسـانـية واحلـرية لم
يـركع أمـام اجلالدين فـهـو قـيـمـة إبـداعـية
وسـيـاسـيـة قـويـة دخل الـتـاريخ من أوسع
أبــوابه كــان األدب الــتــركى جــثــة هــامـدة
أصـابــته الــشـيــخـوخــة والـتــيه بــ الـوعظ
واإلرشـاد وبـ الـتـمــلق والـنـفـعـيـة  حـتى
جــاء نــاظم بـــرشــفــة مــاء أو جــرعــة دواء
تـعـطى األمـل لـهـذا الـبـلــد فـهل أحـسـوا به

وأدركوه" ...
وقال عنه نيرودا:

"إنه كـاتب و شاعر البـسطاء والفـقراء فهو
ال يـحمل سـكيـنا.. وال رشـاشاً بل كـلمات

رقيقة وقصائد تعزف نشيد احلرية ".. 
نــاظم حــكــمت  (1902- 1963 ) أعــظم
الــشــعــراء فى تــاريخ األدب الــتــركى ومن
أبـرز شـعـراء الـعـالم فى الـقـرن الـعـشـرين
وكـان يـسـتـحـق جـائـزة نـوبل بـجـدارة وقـد
رشح لــهـــا عــدة مــرات وقـــد أحــدث ثــورة

سرح الشعرى والنثرى...  هائلة با
عـانى كــثـيـرا من االضـطــهـاد والـعـداء من
قـبل حكـومـة بالده فقـد قـضى ناظم أكـثر
من نـصف عمـره مطـارداً سجـينـاً ومنـفياً
وبـلغ مجموع أحكامه ستاً وخمس سنة!
.. أمــــضى مــــنــــهــــا ست عــــشــــرة ســــنـــة
بـالسجن لكن الـسلطات التـركية اضطرت
إلى إخـراجه فى بـداية اخلـمسـيـنيـات إثر
احلـمـلـة الـدفـاعـيــة الـكـبـرى الـتى قـام بـهـا
أدبـاء ومثقفو تـركيا والعالم أمـثال برتراند
راسل سـارتر بيكاسو نيرودا وأراغون
وغـــيــرهم .. وكـــانت احلــمـــلــة مــشـــفــوعــة
بـإضرابه الـطويل عن الطـعام والذى آزره
فـيه الـشـعـراء روهـان ولى مـلـيح جـودت
وغـيـرهم .. ولم يبـق فى وطنه طـويال  لـكنه
فـر إلى االحتاد السـوفييـتى حيث أمضى
هـنــاك وفـى بـعـض الـبــلــدان االشــتــراكــيـة
الـبـقـيـة الـبـاقـيـة من حـيـاته  وقـد عـبـر فى
عـدد مـن الـرســائل الـتـى كـتــبـهــا فى آخـر
أيـامه عـن أن الـنـظــام االشـتـراكـى الـقـائم
فى مـصـر آنــذاك  كـان نـظـامــا مـثـالـيـا ال
ـوذج يــســتـحق أن تـشــوبه شــائــبـة وأنـه 

يحتذى به ... 
كــــان نـــــاظم ثـــــائــــراً عـــــلى كـل أشــــكــــال
االسـتـغالل واالضـطـهـاد والـقـهـر والـقـمع

ناظم 
 نبضة وحيدة فى جسد هامدحكمت 

قـــوة  ومـــنـــهـــا االســـتـــعـــمــار والـــتـــخـــلف
والعبودية...

اسـتخـدم الـفولـكـلور واحلـكـايات الـعـظيـمة
من الـتـراث لـبـنـاء مـسـرحـيـات عـلى جـانب
سرحى كـبير من األهـمية  يقـول اخملرج ا

السوفييتى البارز بلوتشيك:
"لـقـد كـانت لى جتـربـتـان مع مـسـرح نـاظم
حــكــمت وفى كـل مــرة يــعــتـــريــنى شــعــور
بـاحليرة والـتردد إزاء أعمالـه التى ال شبيه
لـها فى الـتراث الـدرامى ولكـنى فيـما بـعد
كـنت أجدنى شديد الـغبطة بـلقائى مع فكر
مــسـرحـى جـرىء وفــريــد لــقــد أيـقــنت أن
كن أن يـحـالف اخملرج الـتـوفيق الـعـظيـم 
إذا اسـتـطـاع أن يـوصل لـلـجـمـهـور صوت
ـتـمـيـز عن كل مـا عـداه من نـاظم حـكـمت ا
أصـوات ولـن يـتـحــقق هـذا بــالـطـبع إال إذا

حترر اخملرج من األساليب التقليدية "..

راغى جمال ا
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> كــــــــــــــــــــــان
بريشت واحداً
مــن جــــــــــــــــيـل
الــتـــعــبــيــريــ
وجـــــــــــــــــــــــــيــل
الدادي ولكنه
كـــــــان يـــــــدرك
بـحـكم تـكـويـنه
وطبـيعة ثـقافته
بـــــأنه البــــد أن
يــكـــون هـــنــاك
مــخـــرج والبــد
أن تكون هناك
طريـقة لـتجاوز
هـذه الـفـوضى
وهــذا الـــعــدم
وقـــد ســـاعـــده
على ذلك فـيما
بــعـــد ثــقـــافــته
وفهـمه الواعى
لــــلـــفـــلــــســـفـــة

ادية. ا
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ـسرح الذى يلعب مـسرح الثـقافة اجلـماهيـرية وهو ذلك ا
تـقدمه فـرق الهواة اإلقـليـميـة التابـعة لـهيـئة قصـور الثـقافة
فى جـمـيع مـحافـظـات مصـر دوراً بـالغ األهمـيـة فى إثراء

صرى.. سرحى ا الواقع ا
وانطالقـاً من هذه األهمية جتوب "مسرحنا" كل محافظات
شاكل سرحي بها والتعرف على ا مصر لالقتراب من ا
التى تواجـههم وكذلك القضـايا التى يناقـشها مسرحهم
واآلمـال الـتى يـعـلـقـونـهـا عـلى هـذه الـفـرق مـا بـ قـومـيـة
وبيـوت وقـصـور وأنديـة تـصل إلى أكـثر من  250فـرقة

مسرحية.
سرحي فى هذا العدد ننشر وقائع ندوة "مسرحنا" مع ا
فـى محـافـظـة الـقـلـيـوبيـة وتـسـتـكـمل بـاقى احملـافـظات فى

أعدادنا القادمة إن شاء الله.
أقيمت الـندوة فى قاعة مـسرح قصر ثـقافة بنـها بحضور
سـرح فى القـليـوبية كـما حـضرها عـدد كبـير من فـنانى ا
من "مـسـرحـنـا" يسـرى حـسـان رئـيس الـتـحـريـر وأدارها

مسعود شومان مدير التحرير.
ــشـكالت والــهـمــوم الـتى وقــد تـنــاولت الـنــدوة عـدداً من ا
طـرحهـا مسـرحيـو القـليـوبيـة والتي تـراوحت ما بـ إلغاء
ـسرحـيـة باحملـافظـة بـقرار من جلـان إعادة بـعض الـفرق ا
هـيــكــلـة الــفـرق حــتى عـدم اإلعـالن عن عـروض الــثـقــافـة
وعرضـها بالـتالى بدون جـمهـور كذلك تراوحت طـموحات
ـطـالـبـة بـإعـادة هـيـكـلـة جلـان إعـادة ـسـرحـيـ مـا بــ ا ا
ـادى ـقـابل ا ـطـالـبـة بـزيـادة ا الـهـيـكـلـة نـفـسـهــا وحـتى ا
لـلـبـروفة من خـمـسـة جنـيـهات إلى 25 جـنيـهـا على األقل
مثل تغطية تكاليف انتقاله و"سجايره"!. حتى يستطيع ا
فى الـبـدايـة حتدث اخملـرج "مـحـمد بـحـيـرى" (رئـيس قسم
سرح بـفرع ثقافة الـقليوبيـة) مرحباً بجـريدة "مسرحنا" ا
ومـعـربـاً عن ســعـادته بـأن تــكـون "الـقـلــيـوبـيـة" فى طــلـيـعـة
احملــافــظــات الــتى تــزورهــا "مــســرحــنــا" لــلــتــعــرف عــلى
ــشـكالت الــتي تــعـتــرض مـســرحـهــا وهـمــوم فـنــانـيــهـا ا
سـرحـية بـها وقـد أثنى وطـروحاتـهم لـلنـهوض بـاحلركـة ا
"بـحــيـرى" عــلى اجلــريـدة وســعــيـهــا نـحــو حل مــشـكالت
ـسـرحـيـ ورغـبـتـهـا فى إيـجـاد حـركـة مـسـرحـيـة قـويـة ا
ونـشطـة بـاحملـافظـات.. كـذلك أثنـى "بحـيـرى" على اخـتـيار
الـقـائمـ عـلى اجلريـدة السم "مـسرحـنـا"; مشـيـراً إلى ما
سـرحي فى كل يحـمله هذا االسم من "تـطميـنات" لكل ا

مكان بأن اجلريدة جريدتهم.
على رأس األولويات

وحتـدث يـسرى حـسـان رئيس حتـريـر "مسـرحـنا" مـشـيراً
ـسـرحى لـيس فى إلى دور اجلـريـدة فى مـتـابـعـة الـشـأن ا
مصـر وحدها ولكن فى كل الـدول العربـية والعـالم منوهاً
ـسرح فى بـدورهـا الرائـد كـأول جـريدة مـتـخصـصـة فى ا
سرحى وذلك من الوطن الـعربى فى الـنهوض بـالشـأن ا
ــسـرح وتــعـريـف الـقـار خالل مــتـابــعـة كل مــا يـخص ا
سرح بـشكل خاص ـعنى بـا صـرى والعربى عـموماً وا ا
ــيـة وأكـد ــسـرحــيـة الــعـا بــكل مــا يـدور عــلى الـســاحـة ا
"حـســان" أن "مـسـرحـنـا" وإن كـانت مـعــنـيـة بـكل الـنـشـاط
ــسـرحى فى مـصـر فــإنـهـا تـضع عــلي رأس أولـويـاتـهـا ا
ـساهـمة فى سـرحـية لـفـرق األقالـيم وا مـتابـعـة احلركـة ا
حل مشكالتـها من خالل التـعرف عليـها وعرضهـا بأمانة
سـئول ; بـاعتـبار هـذه الفـرق تابعـة للـهيـئة الـعامة عـلى ا
لـقـصـور الـثـقـافـة الـتي تـتـبـعـهـا اجلـريـدة أيـضـاً وأضاف
مؤكداً أنه رغم انـتمـاء اجلريدة لـلهيـئة فـإنها حـرصت منذ
الـبدايـة عـلى أن تكـون مـستـقـلة فى تـوجـهاتـهـا ال تتـحرك
بـناء عـلى توجـيهـات وليست مـهمـتهـا جتمـيل أداء الهـيئة
والدلـيل على ذلك أن اجلريدة فى أعدادها الـسابقة حملت
الـكثـيـر من االنـتـقـادات لـسيـاسـات بـعض إدارات الـهـيـئة
كمـا نشرت حـواراً فى عدد سابق لـلمخرج فـهمى اخلولى

يحمل هجوماً ضد الوزير.. ولم تتدخل باحلذف.
سرح فى وقد أفاض "حسان" فى احلديث عن مشكالت ا
ربع نـفسه مع الـثـقافـة اجلمـاهيـرية مـؤكداً أنه يـقف فى ا
ـسرحية سـرحي وأنه ضد إلـغاء أى فرقـة من الفرق ا ا
الـعــامــلـة فى أى إقــلــيم مــشـيــراً إلى قــرار "جلـنــة إعـادة
ـسرحـيـة باحملـافظـة حيث الـهيـكلـة" بإلـغـاء بعض الـفرق ا
سـرحية يـؤدى إلى عواقب وخـيمة يرى أن إلـغاء الفـرق ا
قـاهى أو الباجنو أو حيث ال يـجد الشبـاب أمامهم إالّ "ا

التطرف".
كذلك حتـدث "حسـان" عن مـشكالت أخـرى تتـعلق بـفرض
اخملـرجــ عـلـى الـفـرق والــنـصــوص الـتى يــتم تــكـرارهـا
بـشـكل مسـتمـر والـعروض الـتي يتم "سـلـقهـا" و"أالعيب"
سرح الذين يـتالعبون فى ميزانيات بعض الـعامل فى ا
ـيزانيـات الديـكور الـتى يضـعها الـعروض ضـارباً مـثاال 

البعض لـعروضهم دون أن يسـتعينـوا بديكورات حـقيقية..
األمـر الــذى يـنـعــكس سـلــبـاً عــلى مـجــمل الـنــشـاط وعـلى
الـعـامـل بـه وفى النـهـايـة دعـا "حـسـان" احلاضـرين إلى
الــتــحــدث بـــصــراحــة وحــريـــة عن كل مــا يـــرونه مــعــوقــاً
حلــركــتــهم حــتى تــصل مــشــكالتــهـم واقـتــراحــاتــهم إلى
سئـول لـتعـرف طريقـها بـعد ذلك إلى احلل.. كـما دعا ا
ــسـرحــيـ ألن يــنـظــروا إلى األدبــاء الـذين هم - بــحـكم ا
جتربـته - أكـثـر النـاس مـطـالبـة بـحـقوقـهم وتـمـسكـاً بـها
ـــســرحـــيــ لـــوجــود مــشـــيــراً إلى ضـــرورة اســتـــغالل ا

"مسرحنا" واتخاذها منبراً لهم.
ه للـندوة بـشكـر السـيدة واسـتهل "مـسعـود شومـان" تقـد
"مــحـــاسن ديــاب" واخملــرج مـــحــمــد بــحـــيــرى والــســادة
ـسـرح فى الـقـلـيـوبـيـة حـركة احلـضـور وقال: إن حـركـة ا
نـشطـة غيـر أنهـا تواجـه بالـكثـير من الـعقـبات الـتي حتول
ــشـكالت الـتي دون ازدهـارهـا كــمـا تـواجه الــعـديـد من ا
شـكالت إلغاء حتتـاج إلى حلول جـذرية عـلى رأس هذه ا
ــســرحــيـة بــاحملــافــظـة مــثل فــرقــة شــبـ بــعض الــفـرق ا
الــقـنــاطــر وبـهــتــيم وطــوخ كـذلـك طـرق تــقــيـيم الــلــجـان
شاكل األخرى عـايير التى تضعها إلى جانب بعض ا وا
مثالت من الـقاهرة وقال "شومان" كمشـكلة االستعـانة با
ـسرح ـشـتغـلـ با ـتازة من ا إنه يـرى أمـامه مجـموعـة 
ـكـنـهـم أن يـضـعوا ـهـتـمـ به والـذيـن - بـالـتـأكـيد -  وا

شكالت بدقة. أيديهم على ا
شريحتان بدالً من واحدة

طــارق عـمـران (شــاعـر ومـؤلـف أغـان مـســرحـيــة من كـفـر
ـشـكالت يــرى أنـهـا من شـكـر) قــال إن هـنـاك عــدداً من ا
ا فى ـسـرحى فى إقـلـيـمه ور أسـبـاب ضـعف الـنشـاط ا
ـشكالت فى موسـمية األقالـيم األخرى أيضـاً وحدد هذه ا
ـسـرحى مـشـيــراً إلى مـا يـتـرتب عـلى ذلك من الـنـشـاط ا
سرحى أغلب أوقات العام وهو شتغل بالعمل ا بطالـة ا
ما يؤدى بدوره إلى حدوث فجوة بينهم وب القائم على
الـنشـاط وحالً لهـذه النـقطة اقـترح "عـمران" الـعمل بـنظام
مكافـأة الفرق التي أجادت فى تـقد شريحتـها بأن تسند
إليهـا شريحة ثـانية مشـيراً إلى أن هذا النـظام - لو عُمل
به - سـوف يـخـلق روح الـتـنـافس بـ الـفـرق كـمـا يـخـلق
روح اإلصرار عـلى النجـاح لديـها. كذلك فـإنه سوف يربط
سرح عموماً بالنشاط طوال العام. مثل أو العامل فى ا ا
وأشـار "عــمـران" إلى أن الـكــيـفـيـة الــتى يـتم بــهـا تـرشـيح
اخملــرجـــ خــاطـــئــة حـــيث يــهـــبط اخملـــرج عــلى الـــفــرق
بـالـبــراشـوت مـصـطـحــبـاً مـعه بـعض الــعـنـاصـر األخـرى
كــالـنص والــشــاعـر وغــيـرهــمـا األمــر الــذى من شـأنه أن
يـعــطـل قــدرات الـفــرقــة اخلــاصــة ويــجــعــلــهــا خــاضــعـة
ا ال يـعرف شـيئـاً عن طبيـعة الـفرقة بـعنـاصرهـا خملرج ر
ـكـاتب وبــيـئـتـهـا وجـمـهـورهـا وتـسـاءل عـمـران عن دور "ا
الـفنـية" وإذا مـا كانت هـناك ضـغوط تـمارس عـليـها? وهل

جتمع أعضاء هذه الفرق بالفعل أم ال?
ـكاتب حـتى تـستـطيع وطـالب بـضرورة تـفـعيل دور هـذه ا

الفرقة أن تختار اخملرج الذى تراه مناسباً لتجربتها.
ـادى لـلــبـروفـات ـقـابـل ا كــذلك نـوَّه عــمـران إلى أن ضــعف ا
ـمثـل مـطـالبـًا بـزيادة مـقابل يـتسـبب فى فتـور هـمة بـعض ا
البـروفة من خمسـة جنيهات إلى  25جـنيها على األقل حتى

مثل أن يغطى تكاليف انتقاالته و"سجايره".  يستطيع ا
ـشـكـالت األخـرى الـتـي أشـار إلـيــهـا عــدم حـمـاس ومـن ا
سـرحى للـعمل وإخـالص بعض الـقائـم عـلى الـنشـاط ا
وعـدم أهــلـيــتـهم لـه; وهـو مـا يــؤدى فى الــنـهـايــة إلى عـدم
اإلعالن عن العـروض وتسويـقها وبـالتالى تـقدم العروض
ــســئــولـ فى بال جــمــهــور كـذلك أشــار إلى أن بــعض ا
البيـوت والقصور يفرضون أنفسهم على اخملرج كشعراء

وبالتالى يسرقون فرصة الشاعر احلقيقى.
وقـبل أن يــخـتم حـديـثه بــالـثـنـاء عـلـى "مـسـرحـنـا" ودورهـا
سـرحـية والـذى ستـظـهر ثـماره فى الـفـاعل فى احلركـة ا
السـنوات القادمة أشار طـارق عمران إلى أن قاعة مسرح
قـصـر ثـقـافـة كفـر شـكـر حتـتـاج إلى "كـراسى" فـقط حـتى
سـرحية التى كونـها اخملرج محـمد بحيرى تعمل الـفرقة ا
ـسـئـولـ بـاإلسـراع فى تـركـيب ومـحـاسن ديـاب وطـالب ا
الكراسـى خاصة وأنها ال تـكلف شيئاً وقـد تكلف إنشاء

القصر حتى اآلن ثالثة مالي جنيه.
تحدث الثانى فضَّل أن وقبل أن يـقدم "مسعود شومـان" ا
يزف خـبراً جميالً إلى احلضور; وهو أن "مسرحنا" توزع
اآلن فـى معـظم الدول الـعربـية وفى سـبيـلهـا لفـتح أسواق
الـتوزيع فـى البـلـدان الـتى لم تـدخلـهـا بـعد وهـو مـا يـعنى
صرى ومـن بينهم ـسرح ا زيـد من الضوء عـلى فنانى ا ا

فنانى األقاليم.
إصالح اإلدارة.. تطوير الفنان

ــشـكـالت الـتي تــعــانى مـنــهـا "إبـراهــيم مــحـمــد" قـال: إن ا
شـكالت نفسـها الـتى يعانـى منهـا أى إقليم الـقلـيوبيـة هى ا
آخـر وهى نـفسـهـا الـتي ذكرهـا يـسـرى حسـان فى كـلـمته
وأنه ال يـعـرف مشـكالت أخـرى غـير مـا أثـيـر ولكـنه يـعرف
ــشـكالت مــجـتـمــعـة وأشـار إبــراهـيم إلى أن احلل لــهـذه ا
": األولى تطوير عملية إدارة احلل يكـمن فى تطوير "حاجت
ـسـرح بـحـيث تـعـمل بـفـكـر القـطـاع اخلـاص وذلك حـتى ا
سـرح مالحقة ومـنافسـة تطور الـوسائط األخرى يستـطيع ا
واإلبهـار احلـادث بهـا كالـتـليـفزيـون والـسيـنمـا "مـا ينـفعش
أروح أشــوف عـــرض فـــقــيـــر وأســيـب كل اإلبـــهــار ده فى
ـسرحي أنـفسهم الفضـائيات".. أمـا الثانـية: فهى تـطوير ا

"الزم نطوَّر نفسنا.. بعيداً عن نظام االستمارة والسلفة".
يــسـرى حــسـان: جــمـيل أنك أشــرت إلى ضـرورة تــطـويـر
اإلدارة وأنــا مـــعك تـــمـــامــاً فـى هــذا الـــرأى وأريــدك أن
ـسـرحيـ أنـفسـهم أنـا على حتـدثنى عن كـيـفيـة تـطـوير ا
عالقــة جــيــدة بــنـــشــاط الــنــوادى وأعــرف أن كل نــوادى
سـرح تعـمل طوال الـعام بـهدف تـقد عـرض.. يجب أن ا
يتحـول مفهوم الـنشاط أن يكـون هناك التدريـب والتثقيف

طوال العام ثم يأتى العرض ليتوج هذا النشاط.
ـتـلـكوا ـسـرحـيـ أن  إبـراهـيم مـحـمـد: أعـنى بـتـطـوير ا

شاهد أن يـقدموا مضـموناً غنـياً ومبهراً خبرات جلـذب ا
وليس فقـيراً "اجلمهور مش هيسيب هيفاء عشان يشوف
أبــونــا الــعــمــدة" هــنــاك غُــربــة حــقــيــقـيــة بــ مــا يــقــدمه

سرحيون وب اجلمهور. ا
تاحة قادرة على تقد ما حتلم به? شومان: هل اإلمكانات ا
إبراهيـم: تطوير اإلدارة يعـنى عندى اعتبـار اإلدارة منتجاً
خاصـاً يـقـدم مـنتـجـاً فـنيـاً جـيـداً "يصـرف كـويس يـنتج
كــويس لــيــسـوَّق كــويس" وبــالـتــالى نــســتـطــيع أن نــقـدم

مسرحاً ينافس ما يقدم فى الوسائط األخرى.
شـومـان : منـحـوك اإلمـكـانـات الـتي حتـتـاجـهـا وقـالوا لك:
كان الفـقير جداً.. أنتج عرضـاً فى شب الـقناطر.. هـذا ا

هل تستطيع.
ارسة النشاط فيه. محمود الصواف: صدر قرار بعدم 

اذا أوافق على الـعمل فى مكان فقير.. إبراهـيم: أنا كمسرحى 
أنا أدفع الضرائب.. ومن حقى أن أعمل فى مكان جيد.

يزانية? يسرى حسان: هل تربط التطوير با
إبـراهـيم: أنـا ال أحتــدث فى فـلـوس إنـتــاج ولـكن فى آلـيـة
وأقصـد بالفقر - فى كالمى - فقر الرؤية البصرية وهذا

يعنى فقر اإلبداع.
حــســان: فـقــر اإلمــكــانــات لــيس عــيـبــاً لــقــد شــاهـدت
عروضـاً فى أمريكا وفى دول أوربـية مختـلفة تُقدم فى
جراجـات بال ديكـور وبإكسـسوارات قـليـلة جداً ومع
ذلك تقدم مـتعة حقيقية.. وكمـا يقولون (الشاطرة تغزل
برجل حـمار) وهذه ليست دعـوة لالستسالم أنا معك
فى أهــمـيـة أن تــكـون هـنــاك مـيـزانـيــات وأمـاكن عـرض
جـيـدة ولـكن فى انـتـظـار أن يـحـدث هـذا.. هل نـتوقف?
وأســـألـك كـــمـــا أســـأل احلـــاضـــريـن وجـــمـــيـــعـــكم من
.. بعيداً عن العرض السنوى.. إحنا بنتقابل سرحي ا
كـام مـرة.. بنـتـناقش.. بـنـقرا حـول التـمـثيل..? أزعم أن
الـناس ال يـجتـمـعون إالّ عـند تـنفـيـذ العـرض السـنوى..
ـمــثل الـذى يـتـدرب طـوال الـسـنـة.. هـذا أين نـحن من ا
لـيس مـوجـودا فى أقـالـيم مـصـر.. وأحتـدى أى جـمـاعة
مـسـرحـيـة تــقـول عـكس ذلك.. كـيـف إذن نـتـطـور كـيف
ـزيد وأنـا "حـاطط إيـدى علي خـدى" أنـا معك أطـالب بـا
ـسـرح "فـيـهـا مـشـاكل لـلـرُّكب" وحتـتـاج إلى أن إدارة ا
إعــادة نـظـر ولـكن كــيف أطـالب اآلخـر بـالــتـطـويـر وأنـا
نـائم فى الــعـسل.. إنـنى أشــاهـد عـروضــاً فى األقـالـيم
هـا للـنـائب العـام.. فى احلـقيـقة جتـعلـنى أطـالب بتـقـد
نحن ال نـقرأ وال نطـور أنفـسنـا.. إن جريـدة "مسـرحنا"
ا تـوزعه فى مـصر.. تـوزع فى الـدول العـربـية أكـثـر 
ـغـرب تريـد أن تـضاعف الـنـسخ التي تـصـلهـا ويـبلغ ا
عدد سكانها عدد سكان القليوبية كذلك بيروت.. نحن
كمـسـرحـيـ ال نـقرأ وال نـعـمل عـلى تـطـوير مـوهـبـتـنا..
لــذلك هــنــاك كــوارث فى مــســرح األقــالــيم.. والــبــدايــة
احلـقــيـقـيــة لـتــطـويـر أنــفـســنـا كـفــنـانــ هـو أن نــلـتـقى
ونــتــنــاقش ونــقـــرأ مــعــاً ونــتــدرب حـــتى يــحــ مــوعــد

الشريحة.. ال أن نظل ننتظر حتى تأتى..

جلان الهيكلة محتاجة إعادة هيكلة
ألغت عدة فرق مسرحية ألنها حتسبها بـ "النفر"!
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ية! مسرح العبث ابن الفواجع العا
وت? ـاذا البد أن  اذا نـحن أحياء?  مـهمة مـثل: 
ــاذا هـنــاك ظــلم وعــنــاء? كل ذلك يــظــهــر بــشـكل
مــبــاشـر من خالل أحـالم اإلنـســان.. فـاحلــلم هـو

ا يجهلها اإلنسان ذاته. احلقيقة التي ر
لـقـد عــرّف يـونـسـكـو اإلنـسـان الــعـبـثى بـأنه فـاقـد
جلــذوره ولــلــدين والــفــلــســفــة.. وإذا مــا فــقـد أى
إنسـان هـذه الـعـنـاصـر الـثالثـة حتـول إلى إنـسان
عبـثى يـحمل الـفكـر العـبـثى.. ولذلك يـعمل مـسرح
الـعبث على إعـادة االتصـال ب اإلنسـان والعالم
حـيث كتب د. جان كيولـيك: "إن مسرح العبث من
ــمـكن أن نــراه عـلي أنه مــحـاولــة إلعـادة أهــمـيـة ا
األسـطــورة والـعـالم اخلـيـالى والــطـقـوس لـزمـنـنـا
وذلك يـجـعل اإلنـسـان عـلى درايـة بـحقـائـق حيـاته
فـقود بـالكون واآلالم ووجـوده يعـزز اإلحسـاس ا
ــعـــانــاة األولــيــة لـه ومــســرح الــعــبـث يــتــمــنى وا
الـــوصـــول إلى تـــلك األهـــداف من خـالل صـــدمــة
اإلنــســان بـوجــوده الــذى أصــبح دون قــيــمـة وبال
سرح جدوى وأصـبح وجودا مـيكـانيكـياً وهـذا ا
ــثـابــة حتــدٍ روحـانـى لإلنـســان كى يــتــعـدى كل

وضوعة له". احلدود ا
والبــــد من اإلشــــارة إلـى شىء مــــهـم أال وهـــو أن
ـــســرح الـــعـــبـــثـى هــو واحـــداً من أهـم مـــبـــاد ا
التـشكيـك فى اللغـة كوسيـلة اتصـال.. فما هى إال
ذاكـرة آلــيــة عــرف وتـقــلــيـد لــيس لــهـا ثــقل.. من
الــســـهل خــداعك مـن خالل الــلــغـــة.. ويــشــرح د.
كيـولـيك ذلك حيث يـقـول: "إن اللـغـة قد فـشلت فى
الـتـعـبـيـر عن الـتجـربـة اإلنـسـانـيـة فـهي تفـشل فى
التـعبـيـر عن بواطن األمـور وكل ما نـستـطيـعه هو
التـعبـير عن الـظواهـر.. فـاللـغة تـتسم بـالسـطحـية;
لـذلك يـسـتــخـدم مـسـرح الـعــبث الـلـغـة الــتـقـلـيـديـة
والكـليـشيـهات ولـكن مع تشـويهـها والتـحريف فى

معناها وحقيقتها"..
ـسرح خلالً كـبيراً فى وبهـذا الشـكل يحدث ذلك ا
ـتـفـرج حـيث يـدفــعه إلى الـتـفـكـيـر ذهن وعـقـلــيـة ا
بشـكـل جديـد بـشـكل يـسـقط الـلـغـة مـنه بل ومن

مكن أن يسقطها من حياته بشكل عام. ا
نـطقية وحتيل إن هذه الـدراما تدمر شـيئاً يدعى ا
ـستحـيل منطـقيا ولكن ذلك ال توقع وا إلى غيـر ا
ـفاجـأة الـدراميـة ألنه ال يتـعـرض لهـا على يعـني ا

اإلطالق.
ويـوضح د. كـيـولـيك: "إن األشـيـاء العـقـالنيـة مـثل
اللـغة تـتعـامل فقط مـع ما هـو ظاهرى" ولـيس هذا

سرح اجلديد. هو هدف مسرح العبث أو ا
ــســـرح من أكــثــر ولــكن بـــعــد ذلك أصــبـح هــذا ا
ـسرحـية سـارح متـعـة بل وأنتج أكـثر األعـمال ا ا

إمتاعًا فى القرن العشرين. 
ـسرح يري إن الـعقل التـقليـدى ومن يرفض ذلك ا
أنه جاء نـتيجة ظـروف معينـة وعندما تالشت تلك
ـسرح فى االنقراض مـثله مثل الـظروف بدأ ذلك ا
الـديناصـورات ولكن (مارتـن إسلن) يعـترض على
ذلك بــقــوله: "إن كل خــطـوة أو شــكل فــنى يـظــهـر
ويصـبح هـو الـسائـد لـفـترة مـا.. ولـكن احلـكم ب
هــذه األشـكـال يــكـمن فى األثــر الـذى تــتـركه هـذه
احلـركـة ومـا إذا كـانت مــجـرد (مـوضـة) تـمـضى
دون أى أثــر أو تـــأثــيــر ولـــكن إذا كــانـت حــركــة
أصـيلة ساهمـت فى توسيع أفق وإدراك اإلنسان
للـحقـيقـة إذا أنتـجت طرزاً جـديدة جملـال التـعبـير
اإلنـسـانى ال تكـون إذن مـجـرد (مـوضـة) وهـذا ما

فعله مسرح العبث".
ـسرح الـعبثى فى ومن اجلـدير بالـذكر أن كـتاب ا
البـداية كانـت لديهم احلـرية الكـاملة فى الـتصرف
فى الــلــغــة وكل عــنــاصـــر الــبــنــاء الــدرامى الــتي
نـعـلــمـهـا.. لم تـكن لـديـهـم أيـة قـيـود.. حـيث كـانـوا
يـسـتـخـدمـون كل عـنـصـر بـحـريـة كـامـلـة; بل إنـهم
ـزجـون بـ عـنـاصـر وأفـكـار مع كـانــوا أحـيـانـاً 
بـعــضـهــا الـبــعض حـتـى يـصــلـوا إلى هــدفـهم من

أعمالهم.
ـز" بـعـنوان وكان هـنـاك مـقال فـى "النـيـويـورك تا
"أى فـيلـم هو مـسـرح الـعـبث?" حـيث يـتفق إدوارد
آلـــبى مـع إســلـن فى أن اســتـــجـــابــاتـــنـــا لأللــوان
واألشكـال تتـغير فى الـوقت نفسه الـذى يضع فيه
الفـنان االنطـباعى فـكرة علي الـلوحة وهـذا أيضا
يـحــدث مع كـتــاب الـعـبث حــيث يـغــيـرون فـكــرتـنـا

واستجاباتنا للمسرح بشكل عام.
 جيروم. بى. كراب
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ـسـرحـيـة األشـهـر عـلى اإلطالق من هـذا وكـانت ا
سـرح هي مسـرحية صـمويل بـيكيت الطـراز من ا
ــســرحــيـة (فى انــتـظــار جــودو) فــشــخــصـيــات ا
شخصيات كاريكاتورية لديها صعوبة فى التفاهم
مع بعـضهـا البـعض حيث يـقضـون وقتـهم كله فى
انــتـظـار "جــودو" وحلـظـة وصــوله احلـوار بــيـنـهم
ــسـرحــيـة يــدعــو إلى الــسـخــريـة وتــتــمـيــز تــلك ا
بالـطابـع الدائـرى; حيث إنـها غـالـباً مـا تنـتهى من
حــيث بــدأت دون أى حتـول أو تــغــيـر حــقــيـقى أو
ـــمـــكن أن نــــســـمى تـــلك مـــلــــمـــوس بل إنه مـن ا

سرحية من مسرحيات (الالحدث). ا
ـسرح الذى وهـناك الكـثيرون من مـعارضى ذلك ا
سـرحيـة من األساس يعـتـبرونه خـارج األنظـمـة ا
فــمـــا هــو إال ثـــرثـــرة وبــكـــاء دون جـــدوى وعــلى
ــســرح الــصــعــيــد اآلخــر هــنـــاك من يــؤيــد ذلك ا
ويشـجعه ويعتنق مبدأ (كلما تغيرت األشياء كلما
ـمثل بـقيت عـلى حالـها) فـفى عام  1955تـوقع ا
(روبـرت مورلى) أن جنـاح مـسـرحيـة (فى انـتـظار
جودو).. إن كـان يبشر بـشىء فإنه يبشـر "بنهاية
ـسـرح كـمـا نـعـهده" وبـالـطـبع وصـفه أبـنـاء جـيله ا

بالتشاؤم ورفضوا ذلك التوقع تماماً.
ــسـرح أمــا اجلــيل األصــغــر فــلــقـد رحـب بــذلك ا
وعــانـقه.. لــقـد كـان ذلـك اجلـيل فى انــتـظـار شىء
جديـد شىء يـذهب بـعيـداً عـمـا اعتـادوا عـليه بل
ـتــزايـد لــديـهم أيــضـاً شىء يــعـكـس اإلحـســاس ا

بعبثية الوجود.
ـحاكاة الواقع ـسرح التـقليـدى ينادى  إذا كان ا
ونقـله بصـورة أشبه بـالصورة الـفوتـوغرافـية فإن
مـسـرح الـعـبث يـهـدف إلي خـلق مـسـرح له عالقـة
ـسرح األسطورى والطراز سرح الطقسى أو ا بـا
البـدائى واألصـلى للـحـياة بـعيـداً عن الـعقالنـيات
حــتي الــصــورة فـيـه صـور رمــزيــة فــهــو مــسـرح

ينتهى إلى األحالم أكثر منه إلى الواقع.
ـــســرح هى إن الـــنـــقــطـــة األســـاســيـــة فى هـــذا ا
(احلـلم).. فـإن إحـسـاس اإلنــسـان الـدائم بـالـشك
واحلـيـرة فى كل شىء وعـجــزه عن إجـابـة أسـئـلـة

ـيـة الـثـانـيـة كـانت هى احلـافـز الـذى احلـرب الـعــا
ـيـة أطـلق مــسـرح الـعـبث لــلـحـيـاة الـظــروف الـعـا
والــصـراعــات والــصــدمــات الــتي جــاءت نــتــيــجـة
للـعيش حتت التهديـد النووى بل اإلبادة النووية..
كـل ذلك أفــقـد الــثــقــة فى كل شـىء.. فى الــوجـود
كـكـل.. ولـد اإلحـسـاس بـعـبـثــيـة ذلك الـعـالم.. لـقـد
جاءت هـذه احلـرب بـشكـلـها ومـضـمـونهـا اجلـديد
ثـابة صـدمة لـلعقل الـبشـرى صدمـة لإلنسان..
حتمل بـ طياتـها العـديد من األسئـلة التى يـعجز
الـعقـل عن إجـابـتهـا.. أصـبح كـل شىء عـبـثيـاً فى
ثابة ع اإلنسان.. وفى هذه الفترة جاء من هو 
ـســرح الـعـبث وهـو الــرسـول أو الـنــبى اخلـاص 
"أنـطـونـ أرتو"  (1896  -1948) حـيث رفض
ـــســـرح ونــادى بـــالـــعـــودة إلى عـــالم واقـــعـــيـــة ا
األسـاطير واألحالم واخلـيال وتـفجـير الـصراعات
ـدفـونـة بـداخل الـعـقلـيـة الـبـشـريـة بشـكل واضح ا
وقـاس. لـقـد أراد "أرتـو" الـعـودة إلى الـبـدائـيـة مع
إنشـاء مسـرح أسطورى حـديث وهذا بالـطبع كان
مسـتحيالً لكنه أصـر على ذلك وأصر أيضا على
ــة أو الـفــنـون اسـتــخـدام أشــكـال الــفــنـون الــقـد
الــتــقــلــيــديـــة الــتي لم تــعــد مـــقــنــعــة بل وفــقــدت
صالحـيـتـها; وبـالـرغم من أنـه لم يـعش حـتى يرى
ثمـرة عمله هذا إال أنه قد جـاء بعد ذلك - بالفعل
- مـســرح الـعـبث الـذى طـالــهـا حـلم به وإن تـغـيـر
ـسرح مـسمـاه. وعـلى الـرغم من ذلك رفض ذلك ا
سرح بل اجلـديد أى شكل تـقليـدى من أشكـال ا
ــثــابـة ثــورة ضــده فـهــو كــمـا أطــلق عــلـيه جـاء 
سـرح) فـلقـد كان ذلك يونـسـكو مـصطـلح (ضـد ا
سـرح سيريالـيا غير مـنطقى خالـيا من الصراع ا
سـرح التـقلـيدى وهى من ـعتـادة فى ا واحلبـكة ا
تـعـارف علـيه حتى ـعـنى ا سـرح با أساسـيـات ا
احلوار.. ما هو إال ثرثرة.. كالم غير منطقى غير
فـاجأة. وبـالطـبع كان مفـهوم.. خـال من عـنصـر ا
ـسـتوي ـسـرح علـى ا رد الـفـعل الـطـبـيـعى لـذلـك ا
اجلــمـاهــيـر هــو عـدم الـفــهم أو اإلدراك والـرفض

بشكل تام.

جـاء مــصـطــلح "مـســرح الـعــبث" عـلـى يـد الــنـاقـد
ولـد "مـارتن إسلن" وكـان عـنوان كـتابه اجملـرى ا
ـعـنى ـصــطـلح ا الـذى صـدر عـام 1962 وهـذا ا
ـسـرح لم يـعـرف إال بـشـكل خـاص من أشـكـال ا
فـيـمـا ب  1950 - 1960 وهـو شـكل مـسـرحى
كان يـقدم الفـلسفة الـتي جاء بهـا الفرنـسى "ألبير
كـامـو" عام  1942 فى مـقاله "أسـطورة سـيزيف"
حـيث يؤكد اسـتحـالة وصول اإلنـسان إلى صورة
منـطقيـة لهذا الـعالم ألن هذا خـارج قدراته ولهذا

البد له من تقبل هذا الواقع العبثى.
ويـســتـخـدم إسـلن مـصـطــلح "مـسـرح الـعـبث" كى
يلـقى الـضوء عـلى أسس مسـرحـية جـديدة تـتمـيز
باخلـصوصـية فى بـعض األعـمال لبـعض الـكتّاب
وقـد صــنف هــؤالء الــكـتّــاب ضــمن قــائـمــة كــتـاب
مسـرح العبث لتـعبيرهم عن الشـعور باحليرة إزاء
الكـون الذى ال يستطيعون فهمه أو تغييره.. ووفقا
إلسـلن فــإن الـكـتّــاب اخلـمــسـة احلـقــيـقـيــ لـهـذه
ــســرح اجلــديــد هم: (يــوجـ احلــركــة أو لــذلك ا
يونـسـكو وصـمـويل بـيكـيت وجـان جيـنـيه وآرثر
أدامــوف وهــارولــد بــنــتــر) ولــكن لم يــكـن هـؤالء
الـكــتّـاب سـعــداء بـذلك الـتــصـنــيف.. فـلـقــد كـانـوا
سـرح اجلـديـد" على يفـضـلـون دائمـاً مـصـطـلح "ا
مصطلح مسرح العبث. وإذا كان الكتّاب اخلمسة
هـم الـذين أرســوا حـجـر األســاس فـهــنـاك بـعض
ـسرح الـكتّـاب اآلخـرين الـذين ساهـمـوا فى ذلك ا
مــثل: (تـوم ســتـوبـارد وآدنــر كـوبـيـت وفـريـدريك
دوريــنـــمــات وفـــرنـــانــدو أرابـــال وإدوارد آلــبى
وبــوريس فــاين وبــيــتــر فــايس وفــاكالف هــافل

وجان بول سارتر).
وبـالـرغم من أنه - دائـمـاً وأبـداً - يـقـتـرن مـسـرح
الـعــبث بـاالجتـاهـات احلــديـثـة سـواء مـن الـنـاحـيـة
الـفـكـريـة أو الـفـلـسـفـيـة وحـتي مـسـرح الـتـجـريب
 1920 - 1930 فـإن جذوره األصـليـة تعود إلى
مـا قـبل ذلك بـكـثـير ألن أسـس العـبث وجـدت فى
البـداية بعد نهـوض الدراما اإلغريقـية بوقت قليل
ـة وأيـضـاً فى ـهـرج الـكـومـيـديــا الـقـد فى فـن ا

مسرحيات (أرستوفانيس) باألخص.
وأيـــضــا ظـــهــر ذلـك ثــانـــيــة فى أواخـــر الــعـــصــر
الـــــكالســـــيــــكى عـــــلى يـــــد كل من "لـــــوســــيــــان"
و"بـيــتـرونــيـاس" و"أبــلـيــولـيــاس" و"فى سـاتــيـريه
مانـيبيان" وأيضـاً كتقليـد فى األدب الكرنفالى أو
البـرامج التـرفيهـية حيث يـصورون الـعالم مقـلوباً

رأساً على عقب.
ـسرحـيـات األخالقـيـة أو الـتي حتـمل خـطـاباً إن ا
أخالقـياً فى العصور الوسـطى من احملتمل أيضاً
سـرح اجلديد أو ثـابة إرهاص بـذلك ا أن تـكون 
مسـرح العبث; حيـث تصور اإلنسان وهـو يتعامل
مع ذلك الـعالم العبثى; حـيث تصور اإلنسان وهو
يتـعامل مع ذلك العالم العبثى ومشاكله بل أيضا
ـسـرحـيـات حتمـل الـطابـع الـوجودى كـانت تـلك ا
ومن احملـتمل أيـضا أن يـكون ذلك قـد استـمر إلى
(البـاروك) فى العصر اإلليزابـيثى حيث كان هناك
كــتـاب أمـثــال: "جـون ويـســتـر" و"سـيــريل تـونـر"
و"جـاكوب بـيـدرمن" و"كـولـدرن" يـصـورون الـعالم
فى شـكله الـبـدائى وبشـكل أسـطورى وفى خالل
القـرن التاسع عـشر برزت بـعض عناصـر العبـثية
ــسـرحـيـة مـثل بـعض من خالل بـعض األعـمـال ا
أعـمـال "إبـسن" وكـانت أكـثـر وضوحـاً فى بـعض
أعــمــال "ســتـــرنــدبــرج" ولــكن بـــالــرغم من ذلك ال
يسـتـطيع أحـد أن يـنكـر أن ألفـريـد جارى كـان قد
ـســرح الــعـبــثى من ســبق كل هــؤالء فى مــجــال ا
تـوحشـة) عام 1896 خالل مـسرحـيته (الـدميـة ا
سـرحـية رسـماً كـاريـكاتـوريا بل إذ تعـتـبر هـذه ا
تصـويراً مـرعبـا للـنزعـة احليـوانيـة داخل اإلنسان

والقسوة الدفينة بأعماقه.
وفى الـفترة  1920 -1930 أضـافت السيـريالية
إلى جتـربـة جـارى بـوضع قـوانـيـنـهـا عـلي أسس
وتـعالـيم فـرويديـة.. والـتأكـيـد على دور الالوعى -
العـظيم والـفعـال - فى حيـاة اإلنسـان لقد أرادوا
أن يكـون الـفن أعمق من مـجرد مـحـاكاة سـطحـية
للـواقع أن يـكون أكـثر واقـعـية بل أن يـكون أكـثر
واقـــعـــيــة مـن الـــواقع ذاته.. أرادوا الـــعـــمل عـــلى

البواطن وليس الظواهر الساذجة.
لــقــد شــارك مـــســرح الــعــبـث أيــضــاً فى روايــات
"جـيمس جويس" و"فرانز كـافكا" حيث صورا ذلك
الـعـالم من خالل الـبحـث فى الالوعى الـذاتى لكل
منـهمـا. أيـضا األفالم الـصامـتة واألفالم الـبدائـية
مـــثل: "لـــوريل وهــاردى" و"األخـــوة مــاركس" بل
حـتي هراء "لـويس كارول" و"إدوارد لـير" كل ذلك
سـاهم فى وجـود مـسـرح الــعـبث ولـكن كـان البـد
سـرح بـشكل يـة حـتى يـولد ذلـك ا من فـاجعـة عـا

ترجمة: أمنية الفداوىرسمى ويبدأ خطواته الواضحة.

> فى إطار فـعاليات مهرجـان نقاط لقاء فى دورته اخلـامسة قدم الفنـان اليابانى «هيرواكى
بـوميـدا» عرض مـتتـاليـ على قـاعة مسـرح روابط همـا «مخـطط متـراكم» و «أثنـاء الدخول
فى حالـة» وزمنهـما معاً 50 دقـيقة وتدور األحـداث بالتـوازى ب شاشـة السيـنما فى عمق

مثل نفسه على اخلشبة. سرح وا ا

>إن عـــــلى
ـــمــــثل أن ا
يـــــدل عــــلى
شىء مـــــــا
ولــكن عــلـيه
أن يـــــــــــــدل
عـــــلى ذاته
وأن يكشف
عـــــن ذاتـــــه

ح
يـــــــكـــــــشف
عـــــــــــــــــــــلــى
الــــــــــــــشـىء
وعــــــــــــــــــلـي
الـــــرغـم من
أن هــــاتــــ
ـــهـــمـــتــ ا
مـتـطابـقـتان
فــــــــــــــــــــــــإن
تطابقهما ال
يـــســتــوجب
مـــــــــــحــــــــــو
الـــــــفـــــــروق

بينهما.
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سالسل التراث 

وسيقى .. والفنون الشعبية  سرح .. وا فى ا
ة  قراءات جديدة فى مسرحيات قد

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية االلتزام فى ا

مسرح األطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «اجلزء الثانى»
أثورات الشعبية في سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات واألداء التلقائي في موالد األولياء ا

والقديس 
والد الشعبية  ا

األعمال الكاملة لـ «جورج فيدو» (جـ٣ جـ٤) 
حكاية فرفورية «مسرحية»
أغان شعبية من بورسعيد

سرحى « ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦» التوثيق ا
سرحى «النصف الثانى من عام ١٩٢٤» التراث ا

صرى فى القرن التاسع  عشر سرح ا ا

 د. هانى مطاوع 
عبدالقادر حميدة 

د. وفاء كمالو 
يعقوب الشارونى 

د. ياسم فراج 
سمير جابر 

د. سوزان السعيد يوسف 
دراسة : د. سيد على إسماعيل 

د. محمد أحمد غنيم 
د. سوزان السعيد يوسف 

تقد : د.سعد بركة 
ترجمة : د. حمادة إبراهيم 

د. هانى مطاوع 
د. محمد شبانة 

إعداد : رضا فريد يعقوب 
إعداد : حس عبد الغنى
تأليف : فيليب سادجروف 
ترجمة : د. أم العيوطى

تقد : د. سيد على إسماعيل  

 رئيس مجلس اإلدارة : د. سامح مهران  > رئيس التحرير: عبد القادر حميدة 

كتبات صندوق التنمية الثقافية  تباع اإلصدارات 
ركز القومى للمسرح - ٩ ش حسن صبرى الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ توزيع ا
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55555 مسعود ومكرم يتقاسمان لعبة الذكريات مع الزمن الذى ال يرحم واخملرج سعيد بجمهور الـ «10 أنفار» 
اإلنسان فى مواجهة الوقت .. رقصة تشيكوفية على قاعة صالح عبد الصبور 

والبجعـة ال تنتحـر بعد التزاوج بل
تواصل لعبة «الرقص مع الزمن».
واعـتــرف أحـمــد إبـراهـيـم بـأن جــمـهـور
الـعرض كـان محـدودا فى الـبدايـة حتى
أنه عـرض فى بـعض األيـام أمـام عـشرة
أفــراد فـــقـط إال أن األمــر اخـــتـــلف مع
توالى ليالى العرض لـتمتلئ قاعة صالح
عبد الـصبور عن آخـرها سعـيداً برهانه
عـلى مـعـادلــة «جـديـة مـحــمـود مـسـعـود
وخـفة ظل مـنـير مـكرم» الـتى أفـلحت فى
تـقـد رؤيــة مـخـتـلــفـة لـقـضــيـة شـديـدة

احلساسية.

احلركى للعمل ذلك بأن عالقته بالنص
ــة فــقــد سـبـق وقـدمـه مع اخملـرج قـد

ية . نفسه أثناء دراستها فى األكاد
أغنية البجعة ... التى لم تمت 
أسـعد شـخص فى فـريق الـعـمل هو
مـــخــــرجه وصـــانــــعه األول أحـــمـــد
إبــراهـــيم الـــذى كـــشف عن عـالقــة
خـــاصـــة ربــطـــته لـــســـنـــوات بــنص
تـشــيـكــوف «أغـنــيـة الــتم»; و«الـتم»
وت بـعد طـائر من فـصيـلـة البـجع 
مـوسم تزاوجه مـبـاشرة وقـد قامت
رؤيــة إبـراهــيم لــلـنص عــلى أسـاس
ـوت تـغـيــيـر نـهــايـته فـالــبـطل ال 

ـــأخـــوذ عـــنـــهم من قـــبل اخلـــاطئ ا
اجملــتــمع والــذى قــد يــؤدى لــرفض
بـعض األسـر تـزويـج بـنـاتـهــا لـفـنـان

كما حدث مع بطل العرض. 
الرقص مع الكمبوشة

ــلــقن هــو الـطــرف الــثــانى فى لــعــبـة ا
ـمثل الـشـهيـر وكالهـما الـتـذكر أمـام ا
جتـاوز الـســتـ من عـمـره وتـوقف فى
حلـظـة لـيـقـدم لـنـفـسه «كـشـف حـساب»
لـهـذه األعوام والـدور الـذى لعـبه مـنـير
مثل ثل «اسـتفـزازاً» لقـدرات ا مكـرم 
ـسرحى كـما يـقـول منـير ألنه عـبارة ا
عن ديالوج طويل تتجاوز مدته الساعة
ـشاعـر واألحـاسيس الـعـميـقة. تـملـؤه ا
ويؤكـد مكرم أن اخـتالف العـرض غيره
هـــو ســـر جنـــاحه الـــذى يـــدلل عـــلـــيه
ـطـرد فى جـمـهـور الـصـالة بـالـتـزايـد ا
وبـاخـتــيـار الـعــرض لـيـمــثل مـصـر فى

مهرجان كندا الدولى للمسرح.
موسيقى .. خارج النص

ميلودرامية النص كانت عقبة أساسية أمام
مـحــمـد حـســنى عـنــدمـا يـفــكـر فى وضع
تصور مـوسيقى مصـاحب للعرض إال أن
إعادة قراءة العمل عـدة مرات فكت شفراته
ومـنحـته مفـتاح مـوسيـقاه والـذى يتـلخص
فى دمج مـقـطــوعـات كالسـيـكـيــة يـعـرفـهـا
ـتــلــقى مع جــمل خــاصـة بــالــعـرض فى ا
نـسـيـج موسـيـقـى يتـنـاسـب وتلـك الـرقـصة

األسطورية مع الزمن.
الرقص .. مع عقارب الساعة

تـفـاصــيل ومـفــردات عـديــدة رسم بـهـا

الزمـن .. الذى هـو «الـوقت» - وليس أى
معنى ميتافيزيقى آخر - اختاره اخملرج
الـشــاب أحـمـد إبــراهـيم بــطال لـتــجـربـة
ـسـرحـيـة األولى - احـتـرافـيـا - والتى ا

اختار «الرقص مع الزمن» عنوانا لها.
ـــأخـــوذ عن نـص لـــلـــعـــمالق الـــعــــمل ا
ا الروسى تـشيـكوف يـحاول اإلمـساك 
سك بـاللـحظات الـتى تنـفلت من ب ال 
األصابع لـيكـتشف اإلنـسان فـجأة .. أنه
عــلـى وشك إنــهـــاء رقــصــتـه / حــيــاته
شاهد على شريط فيحاول استعادتـها 

الذاكرة لعل .. وعسى.
جـــديـــة الــــفـــكـــرة رغم حـــداثـــة سن
صنـاعهـا كانت وراء حـماس «مـحمد
مــحــمـود» مــديــر مـســرح الــطـلــيــعـة
لـلتـجـربة فـقـرر دعمـهـا فى مواجـهة
مـخــرجــ كـبــار - ســنًـا واســمًـا -
يــواصــلــون رحــلــة تــقــد األعــمــال

الفارغة باعتبارها فناً جماهيريا.
قضية مهمة .. وانطباع خاطئ
 يـلــعب الـنـجم مـحـمـود مـسـعـود فى
ـــمـــثل الـــذى غــادرته الــعـــمل دور ا
الــشـهـرة واألضـواء فــأضـحت أيـامه
وحدة مـتصـلة وكـآبة ال تـنتهى وهى
مـرحــلــة يـؤكــد مــسـعــود أنه شــاهـد
جنــومــا كــبــارا يـعــيــشــونــهــا ويـرى
مــسـعـود أن تـيـمــة الـعـمل والـتى قـد
يسـتغـرب البـعض خصـوصيـتها هى
س النص مناطق سر تفرده حيث 
غـيـر مـأهولـة فى حـيـاة من احـتـرفوا
فن الــتـمـثـيل أهـمـهـا ذلك االنـطـبـاع

«أحمـد احلوتى» سـينوغـرافيـا العرض
تـضم القـائمـة إلى جانب الـشخـصيـت
الـرئــيــسـيــتـ أبــطـاال مــســاعـدين هم
الكمان والتشيلو والبيانو والباليرينا
ــهــرج وقــد رسم احلــوتى شــارلى وا
ــســرحى خــطــته لــتــشــكــيل الــفــراغ ا
مـعتـمـدا خطـة تقـتـضى بأن تـكون 3/4
احلركة    مع عقارب الساعة فى ح
ـثــبــته عــلى حــائط تــتــوقف الــســاعــة ا
سرح عن اخلـامسة والـنصف بهدف ا
توصـيل فكـرة العـمر الـذى مر كـاحللم
فى حــ كــانت مــهـمــة ضــيــاء شــفـيق
أســهل عــنـــد قــيــامه بــتــصــمــيم األداء

مى سكرية

ستقل» إلى القطاع العام .. رايح جاى من «ا

نيرم زعزع .. مسرحيتان و 3 شخصيات !
ـمثلـة نيرم ثالث شخـصيات مـسرحية تـتقاسم وقت واهـتمام ا
ـسـرحـيـ زعـزع الـتى تـشـارك حـالـيـا فى بـروفـات الـعـرضـ ا

ستقلة. «البؤساء» لفرقة الطليعة و«فى بيتنا فأر» لفرقة احلركة ا
تــلـــعب نــيـــرمـــ فى الــعـــروض األول «الــبـــؤســاء» دورى األم
» ورشـحـهـا لـلـمـشـاركـة فى الـعـمل «كـوسـيت» واالبـنـة «فـانـتـ
مخرجه هشام عطوة الذى جمـعته بها مقاعد الدراسة فى قسم
سـرح بآداب حـلوان والـذى تصفه - هـشام عـطوة - نـيرم ا
وهـوب وصاحب األعمـال الناجحـة وعن العمل تقـول نيرم با
: وجـود هشـام وفريق عـمل متـميـز يضم كـمال سـليـمان خـالد
النـجدى والء فريد حـمدى هيـكل شجعـنى على قبـول مغامرة
ـثل حتـديـا للـمـثل والـذى سبق «الـبـؤسـاء»; ذلك النص الـذى 
ـرات بــكل دول الـعـالم وعــلى كل مـسـارح ه مــئـات ا و تـقـد
الدنـيا. ومن كالسيـكية «الـبؤساء» إلى كـوميديـا «فى بيتـنا فأر»
التى كتبها ويخرجها سيـد فؤاد وفيها تلعب نيرم دور االبنة
الـتى يـفـشل مـشـروع زواجـهـا بعـد أن يـدخـل «فأر» إلـى مـنزل
ـشاركة الـثانية أسرتـها ويقلب حـياتهـا رأسا على عقب وهى ا
لنـيرم مع فـرقة احلركة بـعد الكـوميديا الـسياسـية «اللعب فى
الـدماغ» ورغم انـتقـالهـا إلى عـالم االحتـراف; إال أن نيـرم ال
ـسـتقل الـذى قدمـهـا للـجمـهور تـزال حتـفظ اجلمـيل لـلمـسرح ا
خالل عدة أعـمال متـميزة. وعن الـتناقض بـ ما تقـدمه نيرم
فى العملـ أكدت حرصها عـلى هذا التناقض واسـتمتاعها به
ألنها ترفض النمطية والتكرار وجتـد نفسها كممثلة فى التنوع

تباينة. وتقد الشخصيات ا

 محمد عبد اجلليل 

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب
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محمد أم عبد الصمد

> اخملرجـة ريهام عبد الرازق تـستعد حالـيا لبدء بروفات جتـربتها اإلخراجـية الثانية
شـاركة مع اخملـرج محمـد الطـايع و االستقـرار على تقـد مسـرحية «جتـاعيد» با
للـمؤلف الشاب عز درويش. ريـهام عبد الـرازق  تسافر مع فـرقة نادى األنفوشى إلى

هرجان قرطاج. تونس نهاية األسبوع احلالى للمشاركة بعرض «كالم فى سرى» 

مسارح أطفالهم.. ومسرح أطفالنا!!
ـسرح األطفـال البد أن يكون أصالً فمن يكتب 
ـسـرح بـوجه صـاحب مـوهــبـة وخـبـرة فـى فن ا
عـــام وأن يــكـــون أيــضـــاً صــاحب خـــبــرة فى
مـواجـهـة مـتـطـلـبـات سن األطـفـال الـذين يـكـتب

إليهم مسرحه.
ـالحــظــات حـول وكــان لــلــمــؤلف الــعــديــد من ا
ــسـرحــيــات الـتى كــتــبـهــا مـؤلــفـون نــصـوص ا
مصريون منها: تأثـر موضوعات مسرح األطفال
وضـوعات مـسرح األطـفال األجـنبى صـرى  ا
لحة بالنسبة للطفل وعدم وجود بعض القضايا ا
ـســرح الـذى يـقــدم له بل يـتم فى مـســرحه أو ا
وضـوعات اجلـاهزة االستـسهـال واللـجـوء إلى ا
طروقة فى مسرح األطفال األوربى والتى أدت ا
بـدورهــا إلى تـغـريب الــبـيـئــة الـتى تـقــدم لـلـطـفل

وتغريب مفرداتها.
ـزايـا فى مـسـرح األطـفال ولـكن هـنـاك بـعض ا
كن إغفالها مثل االستعانة ببعض صرى ال  ا
ـسرح مثل األشكال الـتراثيـة فى عروض هذا ا
تـقد خـيـال الـظل واألراجـوز وإمكـانـيـة تـقد
مـســرح األطـفــال فى مـخــتـلف األمــاكن; سـواء
ـسـرحى أو غـيـر كـانت مـخــصـصـة لـلـعــرض ا

مخصصة له.
سرح وكانت عروض مسـرح الطفل ال تفـرق ب ا
ـنـوعـات; والـســبب فى ذلك هـو الـفـكـرة وعـرض ا
التى سـيطرت عـلى القـائم عـلى مسـرح األطفال
منذ بدايته فى مصر عام 1964 أن مسرح الطفل

هو مجرد استعراضات غنائية راقصة.
ـسـرح وقـد تـأثــر مـسـرح األطـفــال بـسـلـبــيـات ا
الـــتـــجـــارى عن طـــريـق اإلضـــحـــاك بـــاأللـــفــاظ
ـسـرح ــكن أن يـكـون هــدفـًا  واحلـركـات وأنه 
الطفل وهم يخلـطون هنا بـ ضرورة أن يحتفظ
ـسـرح وهـو يـقـدم مـؤلف مـسـرح الـطـفل بـروح ا
موضـوعه وشـخصـياته لألطـفـال وب أن يـكون
اإلضحاك فى حد ذاته هـدفًا واحلقيـقة أنه بقدر
ـا يعـرض أمـامهم ـرح  إقبـالـهم عـلى اجلانب ا
ة أو ؤ واقف العنـيفة أو ا بقدر انصرافـهم عن ا
ـثيـرة لـلكـآبـة ولكن يـجب احلرص القـاسـية أو ا
ـسـرح هـذا إلى جـعل عـلى أال يـنـقـلب عــنـصـر ا
العـمل الـفـنى مجـمـوعـة من النـكـات والفـكـاهات
وإال انــصـرف األطــفــال عن مــوضــوع الــعـرض

سرحى إلى انتظار ما يثير ضحكاتهم. ا
إن الــفـكــاهــة البــد أن جتىء عـرضــاً من خالل
ــعــروض وأال تــكــون مــقــحــمـة أو ــوضــوع ا ا

مسيطرة عليه.
ويعانى مسرح الطفل فى مصر من فقر الشكل
يزانيات التى يتم رصدها الفنى بسبب ضآلة ا
سـرح عادة من سـرح الطـفل لم يـتمـكن هـذا ا
ـنـاسب لـعـروض األطفـال من تـقـد الـشـكل ا
ديـكـورات ومالبس وأثـاث كـمـا يـنـدر أن يـقـدم
ـكن عن طـريـقـهـا جتسـيم بـعض احلـيل الـتى 
واقف اخلـيـالـية فى مـسـرحيـات األطـفال وال ا
شك أن هــذا يـلــقى الــعبء األكــبــر فى عـروض
مـثـلـ إذ يصـبـحون هم األطفـال عـلى عـاتق ا
العنصر الرئيسى واألساسى فى تقد وجناح
ــسـرحى وال شك أن هـذا يــقـتـضى الـعـرض ا
ـثلون بصفة تكوين فرق خاصة يـنضم إليها 
دائمـة لـتـقد مـسـرحيـات األطـفـال; وذلك حتى
يكـتـسب أفرادهـا اخلـبرة الـضـرورية بـأسـاليب

األداء فى مسرحيات األطفال.
وقد تـضمن الـكتاب مـلحـقاً لـصور فـوتوغـرافية
تـعــرض ألنـشــطـة مــسـرح األطــفـال فـى مـصـر
ــتـــمــيـــزة ســواء عـــروض مــســرح وعـــروضه ا

سرح البشرى. العرائس أو ا

ـنـشـود رغم أن تـلك ذلك هـو مـسـرح األطـفـال ا
العروض االسـتعـراضية كـانت تدور حـول أفكار

ومواقف قومية ووطنية.
ـســئـولـون إلـى افـتـقــاد عـنـصـر ومـا أن تــنـبه ا
ـسرح األطـفـال حتى الدرامـا فى تـلك الـبدايـة 
ؤلفة تبيـنوا على الـفور عدم وجـود النصـوص ا
ـسـرح األطـفال لـذلك بـدأ االعـتـماد الـصاحلـة 
ــتــرجـــمــة مــثل: «احلــذاء عــلى الـــنــصــوص ا
فاجأة قـتبسة مـثل: «ا األحمر» أو النـصوص ا

صرى. السعيدة» مع بدايات التأليف ا
ـسرح ولـكن عدم وجـود فـريق ثـابت ومـستـمـر 
األطفـال فى الفـترة من 1964 إلى 1969 وعدم
وجـود مــسـرح ثــابت ودائم مــخـصص له أدى
ـسـرح إلى عــدم الـقـدرة عــلى اجـتـذاب بـهــذا ا
ـؤلـف الـذين تـزداد خـبـراتـهم بـتـوالى تـقد ا

سرح. مؤلفاتهم مرة أخرى على هذا ا
ــؤلف فــيــمـــا بــعــد لــدور الــدرامــا ويــعـــرض ا
ـسرح اإلبداعـيـة اخلالقـة فى تـربيـة تـذوق فن ا
عـند األطـفـال; وذلك نـتيـجـة لـتـزايد الـفـهم سـنة
بعد أخرى ألهمية الوسائل التى جتعل لألطفال
ــدارس دوراً إيــجــابــيـاً فى وصــغــار تالمــيـذ ا
العـملـيـة التـربويـة والتـعـليـميـة بدالً من أسـلوب

التلق الذى سيطر على التعليم قروناً طويلة.
وجـوهـر هـذه الـوسـائل اإليـجـابـيـة هـو اسـتـخـدام
أسالـيب لعب األطـفـال وألعـابهم وإعـادة توظـيفـها
بحيث يقبل الطفل على العملية التعليمية باحلماس

نفسه الذى يقبل به على لعبة من ألعابه.
وعن الــنـص فى مــســرحـــيــات األطــفــال الــذى
يـحـتـاج إلـى مـهـارات ومـلـكــات خـاصـة بـسـبب
رحـلة الـطفـولة ومـراعاة اخلصـائص النـفـسيـة 
مراحل النمـو اخملتلفـة والقدرات التى فى طور
االكـتمـال بـالـنـسـبة لألطـفـال فـإن هـنـاك بعض
اخلـصـائص الـتى يـجب مـراعـاتـهـا عـنـد كـتـابة
مسرحـيات األطفـال مع مالحظـة أن جوهر فن
سرح ال يـختـلف من عمل مـسرحى إلى آخر ا
ـسـرحــيـات مـقــدمـة لـلــكـبـار أو سـواء أكــانت ا

للصغار.

الـعـامـلـ فـيه من ضـرورة إرضـاء الـكـبـار مع
الصغار فيما يقدم من عروض!!

ـكـن الـقــول إن أول مـحــاولــة جـادة إلنــشـاء و
مــسـرح لألطــفــال فى مـصــر بــدأت فى يـولــيـو
1964 عـنـدمــا أنـشـأت وزارة اإلرشــاد الـقـومى
ـسـرح األطـفـال إحـداهـمـا بـالـقـاهرة شـعـبـتـ 
واألخـرى بـاإلسـكـنـدريــة ثم تـبـثه هـيـئـة اإلذاعـة
والـتـلـيـفـزيـون وقـدم ثـمـانى مـسـرحـيـات مـنـهـا
ـؤلف وقـد تـوقف عـامى ـقـتــبس وا ـتـرجم وا ا
1967 و1968 وعـــاد فى فـــبـــرايــر 1969 حتت

إشراف وزارة الثقافة.
ـــســرح بــتـــقــد مــســـرحــيــة وقـــد بــدأ هــذا ا
«مغامرات سـائح» والتى قدمت فى اإلسـكندرية
خالل أعـيـاد الـثـورة يـولـيـو 1964 وقـد أشرف
عـلـيـه فى بـدايـته حــسـ فـيــاض ووجه مـعـظم
عــنـايــته إلى عــنـاصــر االســتـعــراض والـرقص

والغناء التى يقوم بها األطفال.
سـرح ب العمل والـتوقف حتى واستمـر هذا ا
عـام 1969 حــيث قـــدمت مــســرحـــيــة «األمــيــر
الطائر» ترجمـة د. رمزى مصطفى وكانت هذه
ــرحـلــة األولى من نـشــاط مـسـرح هى نـهــايـة ا

األطفال فى مصر.
ـسـرح الطـفل فى مـصر ـرحـلة الـثـانـية  وبدأت ا
عام 1971 حتت إشـراف الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـرية
ففى مـركـز ثقـافـة الطـفل بـالقـاهـرة  خالل عام
ـسـرح 1971 تـكـوين أول فـريـق دائم فى مـصـر 
ـسرحية «ساحر الذهب» األطفال وبدأ نشاطه 
عدة عن قصة «رمبل ستل تسكن» والتى كتبها ا
» وبـعـدهـا حـضـر إلى الـقـاهـرة األخـوان «جـر
مدير مسرح األطفال فى بـرل وأخرج مسرحية
ــســرحــيـات ـســحــورة» ثم تــوالت ا «الــغــابــة ا

والعروض بصفة متصلة حتى اآلن.
ـؤلف أن الـفــكـرة الـتى سـيـطـرت عـلى ويالحظ ا
الـقـائمـ عـلى مـسـرح األطـفـال فى الـبـدايـة عام
1964 (أن مسرح الطفل هو مجرد استعراضات
غنائيـة راقصة يقـوم بها األطفـال) ولكن لم يلبث
هذا االجتاه أن واجه مـعارضة شديـدة فلم يكن

ـدارس وفى قـاعـات الـبــلـديـات وفى مـسـارح ا
ـنــظـمــة األمـريــكـيـة وفى عـام 1944 أنـشــئت «ا
سارح للمسرح» ومهمـتها التنسـيق والتخطيط 

األطفال التى أخذت تنمو وتنتشر.
ؤتمرات الـعلمية األمريكية واهتمت العديد من ا
بإعداد كوادر متمـيزة فى ميدان «دراما الطفل»
سواء أكانـوا مخرج أو مـعلمـ أو مؤلف أو
سرح الطفل مشرف يؤمنون باألهمية البالغة 
ويـؤمــنـون بـتـقــد الـقـيم اإليــجـابـيــة ومـحـاولـة

ترسيخها.
ـسـرح الـعربى وعرض مـؤلف الـكـتـاب لواقع ا
وكـــانت الـــدراســة األولـى مــوضـــوعـــهــا «واقع
مـــســـرح الــطـــفل فى الـــعـــالم الـــعـــربى» وقــد
استـخـدمت الـدراسة مـنـهج البـحـوث الوصـفـية
لـلــتـعــرف عـلى هــذا الـواقع من خالل 12 دولـة
أرســلت ردودهــا عــلى اســتــبــيــان يــهــدف إلى

اإلجابة عن عدد من التساؤالت.
وقــد قـــام بــهــذه الـــدراســة «اجملــلـس الــعــربى
ـدى وجود لألمـومة والـطـفـولـة» و التـعـرض 
مــسـارح خــاصـة بــالـطــفل فى الــوطن الــعـربى
ـسـارح (مـدرسى - عـرائـسى - وأنـواع هـذه ا
خـــيـــال ظل - بـــشــرى) وفـــتـــرات عــمـل هــذه
ــسـارح وعن وجــود مــسـارح قــطــاع خـاص ا
لألطـفـال ومـصـادر تـمـويل هـذه الـعروض الـتى

يقدمها مسرح القطاع اخلاص. 
ــؤلـف لــدراســة ثــانـــيــة عن مــســرح وعــرض ا
األطفـال فى الـكويت والـتى قامـت بهـا د. كافـية
ـنـاهج وطـرق التـدريس رمـضـان رئـيس قـسم ا
بـكـلــيـة الـتـربــيـة جـامـعـة الــكـويت وكـان هـدف
الدراسة الـبحث عن مدى تـوافر شروط اجلودة
ـوجـهـة لـلـطـفل فى الـكـويت ـسـرحـيـات ا فى ا
وقامت الباحثة بدراسـة عينة عبارة عن عشرين

عرضاً مسرحياً.
ـؤلف فـى الـفــصل الــثـالـث لـبــدايـات وعــرض ا
مـسرح األطـفـال فى مـصـر فقـد كـانت بـدايات
ـسـرح عـام 1937 عـنـدمـا أنـشـأت وزارة هـذا ا
ــعــارف الــعــمــومـيــة فـى عـام 1937 تــفـتــيش ا
درسى ظل ـسـرح ا ـدرسى إال أن ا سـرح ا ا
ـدارس والـتى جـمـعـيـة لـلـتـمـثـيل داخل بـعض ا
يـقــتـصــر نـشــاطـهـا  عـلى عــدد قـلــيل جـداً من
الطالب يـقـدمون حـفالً فى نهـايـة العـام وكانت
ـسرح من تأليف النصوص الـتى يقدمـها هذا ا
ـسـرح من مـدرسى الـلـغة من ال عالقـة لـهم بـا
الــعــربــيــة أو عــلـى نــصــوص لم تــكــتب بــدايــة
سرح 40 عاماً دون لألطفال وهكـذا ظل هذا ا
سـرح على األقل ب أن يثمـر وعياً حـقيقـياً با

الذين انتهوا من بعض مراحل التعليم أو كلها.
وعنـدمـا بدأ مـسـرح الـقاهـرة لـلعـرائس نـشاطه
فى الــــشــــهـــور األولـى من عـــام 1959 بـــدأت
ـسرح وقد التجـربة احلقـيقـية لربط األطـفال با
مـتازة سـرح العـديـد من العـروض ا قدم هـذا ا
لألطفـال ابتـداء من مـسرحـية «الـشاطـر حسن»
الـتى قـدمت فى مـارس سـنة 1959 إلى عرض
«الـلــيـلـة الــكـبـيــرة» الـذى قـدم 1960  فـعـرض
شهاب الـدين سنة 1962  ثم مسرحـيات مثل:
ا يـنجح» و«الفـيل النونو الـغلباوى» «صحصح 
و«األمــيــرة واألقــزام الــســبــعـة» ويــرى مــؤلف
ـــســرح أخــذ يــتـــخــلى فى الــكـــتــاب أن هــذا ا
السنـوات األخيـرة عن التـزامه باخلط الـتربوى
وذلك نـتـيـجـة الــشـعـار الـذى بـدأ يـرفـعه بـعض

همة جداً فى بث سرح أحـد الوسائل ا يعتبر ا
األفكـار وتثبـيتـها ووسـيلة أيـضاً لـتربـية الذوق
واإلحساس بـاجلمال وتـرسيخ الـقيم ومنـاقشة

قضايا اإلنسان واختبارها.
ويــحـوز مــسـرح األطــفـال - تــبـعــاً - مـســاحـة
شديـدة األهـميـة واخلصـوصـية لألهـداف التى
يـبـتـغـيـهـا والــدور الـذى يـقـوم به لـذلك اهـتـمت
الـــكــثـــيــر من دول الـــعــالم بـــإنــشـــاء مــســارح
مـتـخـصصـة تـقـدم عـروضـهـا لـلـطـفل وتـناقش
قضاياه وتطرح أفكاراً تشكل وعيه وتثير ذهنه.
سرح وأهمية دراسة دوره ومراحل وألهمية هذا ا
ــركــز الــقــومى لــلــمــســرح تــطــوره; صــدر عـن ا
وسيقى والفنون الشعبية كتاب (بدايات مسرح وا
األطفال فى مـصر) تألـيف يعقـوب الشارونى وقد
تـنــاول الـكــاتب فى بـدايــة دراسـته تــاريخ مـسـرح
ـسرح األطفـال فى العـالم ومـراحل تطـوره سواء ا
الـذى يـعـتمـد عـلى الـعـنـصـر الـبـشـرى أو مـسرح
ـتلـق سـرح شرائح ا الدمى والـعرائس ولـهـذا ا
التى يستـهدفهـا وهى قد تتـسع أو تضيق حسب
ـسـرح ودوره فـفى فـرنـسا 160 االهـتـمام بـهـذا ا
فـرقـة مـسـرحيـة لـلـتـمـثـيل لـلـطـفل مـوزعـة على 95

مدينة منتشرة على خريطة فرنسا.
وفى إجنلترا تعود جـذور مسرح الطفل إلى القرن
الـثـانى عـشـر وكـان فى شـكل عـروض تـرويـحـية
يالد وكانت تسمى فخمة خالل احتفاالت أعياد ا
» وال يقصـد بها هنـا التمـثيل الصامت «بانتومـا
فقد كانت تشتمل على الباليه واألغانى والرقصات
والفكاهات وبـعض العروض التمـثيلية والـبهلوانية
وتـربـطـهـا صـلـة ضــعـيـفـة بـاحلـكـايـات الـشـعـبـيـة
واخليالـية وفى مـقدمتـها «سنـدريال» و«جاك وعود
» وتطورت الفـول» واستمـرت عروض «الـبانـتومـا
ـســرح األطـفـال فى إجنــلـتـرا لــتـصــبح أسـاســًا 

اإلجنليزى.
سـرح وسيـلـة للـتربـية والـتعـليم; وأصبح هـذا ا
ـسـرحـية حـسب لـذلك تـنـتج وتـقـدم الـعـروض ا
الـشــرائح الـسـنــيـة; فـلـكـل مـنـهـا تــمـثـيـلــيـاتـهـا
ثلون كبار اخلاصة. ويقوم باألدوار الرئيسية 
يـقومـون بـالـتـمثـيل لألطـفـال سـواء فى مـسارح

كبيرة أو عروض داخل قاعات صغيرة.
وكانت فرق مـسرح األطـفال فى إجنلـترا تـتلقى
منحاً ومساعدات من اجمللس البريطانى للفنون
بشـكل غـير مـسـتقـر وفى عام 1965  إنشاء
هيئـة عليـا تشرف عـلى مسرح األطـفال وبدأت
االعتـمـادات السـخـية من احلـكـومة إلى مـسرح
ـسـرح األطـفــال وتـخــصـصـت فـرق لــتـقــد ا
لألطفال بل وقـامت فرق مـسرح الـكبار بـتقد
مسـرحيـات للـصـغار وكـثيـراً ما تـقدم مـسارح
األطفال عـروضها حلـساب السـلطات الـتربوية
وهناك دور نـشر تخـصصت فى نشـر نصوص

مسرحيات األطفال.
ـتحدة األمريـكية هـناك أكثر من وفى الواليات ا
1500 فـرقة مـسـرحـيـة تـقدم عـروضـهـا لـصالح
مــــســـرح األطــــفــــال وفى عـــام 1935 أصـــدر
ـقتـضاه الكـوجنرس األمـريـكى قانـوناً أنـشئ 
سرح االحتادى» وسهل هذا القانون ارتياد «ا
سـرح لـعدد كـبـير لم يـكـونوا قـد شـاهدوا من ا
ً وكان جزء كبير من برنامج قبل عمالً مسرحيا
ــســـرح مـــخــصـــصــاً إلنـــتــاج وتـــقــد هـــذا ا
مسـرحيـات األطفـال التى كـان يتم تـمثـيلـها فى
تـنزهـات العـامة الهـواء الطـلق فى احلـدائق وا

< الكتاب: مسرح األطفال فى مصر
< تأليف: يعقوب الشارونى

وسيقى والفنون الشعبية ركز القومى للمسرح وا < الناشر: ا

< نرم زعزع

> يـــــجـب عــــــلى
ــــمـــــثل أثـــــنــــاء ا
دراســـــــــــــــــــــــــتــه
لــلــشــخــصــيـة أن
يــحــاول مــتــابــعــة
التكوين اخلارجى
مع تــــكــــويـــنــــهـــا
الـــــــداخـــــــلـى فى
الـــــوقت نـــــفـــــسه
وعليه أن يـكتشف
الــشــخــصــيـة من
خالل جــزئـيــاتـهـا

وتكوينها.

3  جوائز  لـ "زمن الكالم" السعودى
سـابقة أعلنت فى مـدينة الـدوحة القـطرية نـتائج ا
سـرحـيـة الثـامـنـة لشـبـاب دول مجـلس الـتـعاون ا
اخلـلـيـجى والـتى أقــيـمت فى الـدوحـة عـلى مـدى
أسـبوع وحـصلت مـسـرحيـة "زمن الـكالم" لفـرقة
مسرح الـشباب التـابعة لـلمكـتب الرئيـسى لرعاية
الشـباب باإلحـساء على ثالث جـوائز هى : جائزة
ثـــــانى أفـــــضل عـــــرض مــــتـــــكــــامـل وجــــائــــزة
ـسرحـيـة نوح اجلـمـعان السـيـنوغـرافـيا خملـرج ا

وجائزة التميز فى التمثيل ألحمد بن حمضة. 
زمن الـكالم من تـألـيف فـهـد احلـوشـانى وتـمـثـيل
أحمد بن حمضة وعثمان الدحيالن وفهد احملسن
رزوقى وسـاعد فـى اإلخراج سـلطان و يـعقـوب ا
ـؤثـرات الــصـوتـيـة عـمـر الـنــوه وأعـد األحلـان وا
سـعد اخلـميس وتنـفيـذ وتوزيع إبراهـيم الورثان
ومن إنتاج إدارة الشـباب بالرئاسة الـعامة لرعاية

الشباب.
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الــثـقــافــة األردنى د. عــادل الــطــويـسى
وحضـور الشـاعر جـريس سمـاوى أم
عـام وزارة الـثـقـافــة والـشـاعـر والـفـنـان
التشـكيلى محـمد العـامرى مديـر مديرية
ـــســرح والـــفــنـــون  واخملــرج شـــاهــر ا
احلديد نـقيب الفـنان فى األردن وعدد
سرح من هتمـ با ـثقفـ وا كبير من ا

األردن والدول العربية.
خطة مسرحية

هـرجـان - كـمـا أشـار الـشـاعر وهـذا ا
جريس سماوى فى كلمته االفتتاحية -
يشـكل جزءاً من خـطـة مسـرحيـة وفنـية
شـامــلــة يـنــدرج فى إطـارهــا االهـتــمـام
ــنـتج بـأدب وفــنـون الــطـفل وتــرجـمـة ا
اإلبــداعى احملــلـى ومــشــروع (مــكــتــبــة
األسرة) الـذى بـاعت وزارة الثـقـافة فى
إطـاره ربع مـلـيـون كـتـاب بـسـعـر زهـيـد
جداً ( 35 قرشـاً للـنسـخة) مـؤكداً أن
ـسـتـقـبل ومن أجل ذلك يـتم من أجل ا

الفن ومن أجل احلياة.
ـهـرجان بـتـألقـها وقد جـاءت فـعالـيات ا
وجـديــتـهــا لـتــرد عـلى من يــسـتــنـكـرون
ـسرح ويشككون فى عالقة الشعراء با
قــدرتــهم عــلى إدارة شــئــونه فــهــا هـو
شـــاعـــر وفــنـــان تـــشـــكــيـــلى (مـــحـــمــد
ــــســـرح األردنى الــــعـــامـــرى) يــــديـــر ا
بـاقتـدار ومـحـبـة نادرة ويـبـدأ اخـتـباره
ـــــهــــرجــــان الـــــعــــربــــيــــة األول (دورة ا
السـادسـة) باحلـصـول على امـتـياز مع

مرتبة الشرف من الدرجة األولى.
هرجان فلسفة ا

الـعــامـرى الــذى لم يُــضـبط طــوال أيـام
هرجان إال مستيـقظاً وحاضراً يتنقل ا
ب فـعالـية وأخـرى - رغم وزنه الثـقيل

شاعر يدير
سرح ويتفوق ا
بامتياز فى
جتربته األولى

سرح األردنى.. عناصر النجاح مكتملة مهرجان ا
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اضى بطالب معهد ية الفنون» التقى األسبوع ا > د. عصمت يحيى «رئيس أكاد
ــسـرحـيـة - وحـدة اإلســكـنـدريـة - فى مــحـاولـة إلنـهــاء اعـتـصـام الـطالب الـفـنـون ا
عـاملة التى يـعانون مـنها عـصمت يحيى اعتراضا عـلى أوضاعهم الـسيئـة وسوء ا

وقف وعاد للقاهرة دون وضع أية حلول لألزمة.. فشل فى السيطرة على ا

مــا يـــصب فى الــنـــهــايــة لـــصــالح هــذا
ــســرح الـعــربى اجلــمــهــور ولــصــالح ا
عـمــومـاً.. واحلـضــور نـفـسـه حـظـيت به
النـدوات الـنقـديـة والفـكـرية الـتى عـقدت
ــهــرجـــان وقــدمت ضـــمن فــعـــالــيـــات ا
ــــــســــــرح خاللـــــــهــــــا أبـــــــحــــــاث عـن ا
والـتـكـنـولـوجـيـا شـارك فـيـهـا عـز الـدين
ـدنـى (تـونس) د. مــخــلـوف بــوكـردح ا
(اجلــــزائـــــر) قــــاسم حــــداد وخــــالــــد
الـرويـعى (الـبــحـرين) د. فـاضل خـلـيل
(الـعـراق) د. عــجـاج سـلــيم (سـوريـا)
شــاديـة زيــتـون (لــبـنــان) عــبـد احلــلـيم
ــســـعــودى (تــونس) بـــاإلضــافــة إلى ا
ورشــة مـــســرحــيــة شــاركـت فــيــهــا من
الـبــحـرين كــلـثــوم أمـ ومـن مـصـر د.
عــبـد الــرحــمن عــرنـوس الــذى يــحـظى
ــســرحــيـ بــشــعــبــيــة واســعــة وسط ا
سرح العرب وشـارك بشـكل يشـرف ا

صرى. ا
ــســرح األردنى فــعــالــيــات مــهــرجـان ا
الرابع عشر (الدورة العربية السادسة)
واالهتمام الذى أولته وزارة الـثقافة بها
يــؤكـد مــدى مــا حتـظى بـه الـثــقــافـة من
ـــمـــلـــكـــة األردنـــيـــة رعـــايـــة ودعـم فى ا
الـــهــاشـــمــيـــة وهــو مـــا انــعـــكس عــلى
ـــواطـن األردنى الـــذى ســــلـــوكـــيــــات ا
يــتــعـاطى الــثــقــافـة بــشــكل يــومى عــبـر
ؤسسات الثقافية الرسمية العديد من ا

الفاعلة وجعله أكثر رقياً وحتضراً.
فى أعدادنا الـقادمة تغطـية شاملة

هرجان وندواته. لكل عروض ا

حفل االفتـتاح باإلضـافة إلى الكـلمات
تضـمن عـرضاً درامـياً راقـصـاً بعـنوان
"مـكـان.. زمـان" تـألـيف وإخـراج مـحـمد
خـيــر الـرفــاعى ســيـنــوغـرافــيـا د. زيـد
الــغــرايــبـة كــريــوجــرافــيــا نـداء كــاظم
شـــارك فـــيه  32راقـــصـــاً وراقـــصـــة..
وسـعـى هـذا الــعـرض إلـى اسـتــعـراض
ـسـرح منـذ اإلنـسـان الـبدائى مـسيـرة ا
وحتى اآلن وقـد حـضـرت الـصورة فى
هـــذا الـــعــرض بـــشـــكل الفـت وإن بــدا
ـبذول ضـمـون غـائـماً ورغم اجلـهـد ا ا
ا ; فـإن شـيـئـاً  فى تـدريب الـراقـصـ
أراد الـــــعــــرض طـــــرحه لـم يـــــصل إلى
اجلـمـهـور.. فــضالً عن أن الـعـرض فى
حـــد ذاته لم يـــكن مـــنــاســـبـــاً الفــتـــتــاح

مهرجان للمسرح العربى.
تكر

هـرجان كـرم فى هذه الـدورة الفـنان ا
يــحــيى الــفــخــرانى (مــصــر) ومــحــمـد
شــريـف الــعــبـــادى وبــاسم دلـــقــمــونى
(األردن) وسعاد العبد الله (الكويت)..
وكـــان ضــيـــوف شـــرفه بـــدر الـــرفــاعى
رئيس اجمللس الوطنى للثقافة بالكويت

مثلة السورية سالف فواخرجى. وا
هرجـان أنه بال جلنة اجلميل فى هـذا ا
ــنح جــوائــز وهــو حتــكــيم أى أنه ال 
ـــهـــرجــان عـن أيــة أمـــر جـــيـــد أبــعـــد ا
ـنـافـسـة ـا تـخـلـقــهـا ا حـسـاســيـات ر
وجـعل مـنه سـاحـة لـلـمـحـبـة والـتـواصل
بــ الــفـــنــانــ الــعــرب.. وقــد شــهــدت
الـفــعـالـيــات حـضـوراً طـيــبـاً لـلــجـمـهـور
األردنـى الـــــذى اطــــــلـع عـــــلـى جتـــــارب
مـسرحـيـة مـخـتلـفـة قـدمـتهـا عـشـر فرق
عربية فـضالً عن عرضى األردن وهو

44444
دورته العربية السادسة تنتهى غداً 

سرحية اجلمهور يتحلق حول العروض والندوات والورش ا
دورة نـــاجــحــة ومـــتــســـمــة بــاحلـــيــويــة
والـطــزاجـة يـتـم إسـدال سـتــارهـا غـداً
(الـــثالثـــاء) فى الـــعـــاصـــمـــة األردنـــيــة
"عـمّــان" مـعــلـنـاً عـن انـتـهــاء فـعــالـيـات
ـسرح األردنى الـرابع عشر مهـرجان ا
(الــدورة الــعـــربــيــة الــســادســة).. هــذه
الـدورة الــتى تـوفـرت لــهـا كل عــنـاصـر
الــنــجــاح بـــدءًا من اخــتــيــار الــعــروض
ــشـاركــة ومــروراً بـتــلك الــفــعـالــيـات ا
ــــوازيـــــة من نــــدوات نــــقــــديــــة حــــول ا
الـعــروض ونـدوة فــكـريـة حتـت عـنـوان
ـــســرح والـــتـــكــنـــولـــوجــيـــا" وورشــة "ا
ـبدع مسرحـية وجـلسة لـشهادات ا

ومـعـرض لـلــكـتـاب وانـتـهــاء بـالـتـنـظـيم
الـــرائع وحــفـــاوة مــثــقـــفى ومــســـئــولى
ـملـكـة األردنيـة الـهاشـمـيـة بضـيـوفهم ا

الذين وفدوا من عشر دول عربية.
ـهـرجان مـحـليـاً مـكتـفـياً لقـد بـدأ هذا ا
سرحـية األردنيـة لكنه فى بالعـروض ا
الـسـنــوات األخـيـرة ســعى إلى احـتالل
هـرجانات مكانـة عربيـة متمـيزة وسط ا
ـهـمـة الـتى تـعـقـد فى عـدة ـسـرحـيـة ا ا
عـواصم عــربـيـة وقــد كـان له مـا أراد
وهو ما بدا واضحاً فى الدورة احلالية
ــــشـــاركـــات مـــصـــر الـــتـى اتـــســـعت 
والـــعــراق والـــســـعــوديـــة واإلمــارات
واجلــــزائــــر والــــســــودان ولــــيــــبــــيـــا
والـبـحريـن وتونـس وقطـر; فـضالً عن
عـــرضــــ من األردن كـــمــــا اتـــســـعت
ــشــاركـات مــبــدعــ وبـاحــثــ ونــقـاد

وإعالمي من الدول العربية كافة.
هرجـان جرت فى الرابع وقائع افتـتاح ا
عـشـر من الـشــهـر احلـالى عـلى مـسـرح
ــلـكـى بـرعــايــة وزيـر ــركــز الـثــقــافى ا ا

نـسـبـيـاً - مـثل فـراشـة ألـقى فى حـفل
االفـتـتـاح كـلـمـة عـبـر فـيـهـا عن فـلـسـفـة
هرجان قـائالً: فى احلديث عن جتمع ا
ـسـرحى البـد واسع يـخـتص بـالــفـعل ا
من اسـتــذكـار اخلـطــاب الـذى يـريـد أن
ـهم.. يـطــرحه هـذا الـتــجـمع الـثــقـافى ا
خطـاب يـلـبى حـاجة الـنـاس إلى الـهواء
ـــشــفــوعــة بــألم ــتــعــوبــة ا والــرحـــلــة ا
الـواقعـيـة الـسـحـريـة. ذلك الـواقع الذى
يـتــمـسـرح دون أن نــدرى كـمـا لــو أنـنـا
ـغـمــورون فى مـاكـيــنـة الـيـوم. أبـطــاله ا
مـاكـيــنـة تـطـحـن األسـئـلـة وتـلــقـيـهـا فى
ـسـتـمـر فى ــسـرح ا مـسـرح احلـيـاة. ا

صيرورة التطور واالنتكاس معاً.
أتــيـنــا هــنـا - يــواصل الــعــامـرى - كى
نـحـلم ونـحلـق بأجـنـحـة الـدهـشـة نـحلق
ـسـرح أردنى وعـربى جـديـر بـاالنـتـبـاه
ـــبــضع الـــنــقـــد كى نــلـــتــحق وجـــديــر 
بحلقـات الرقص فى العالم ونـكون فيها
محـمـل بـإرث حـضـارى عظـيم يـتواكب

مع ما يحدث ال مفصول عنه.
عرض راقص
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فصوص تاج احلياة فى 9 نصوص 
مسرحية لألطفال

عفت بركات

ـدرسة تـسعـة نـصوص مـسرحـيـة موجـهـة إلى الطـفل من سن مـا قبل ا
وحتى الـثانـية عشـرة هى محـتوى كـتاب "مسـرح الطـفل" الذى أصدره
ـركـز الـقـومى لـثـقـافـة الـطـفـل ضـمن إصـداراته فى مـهـرجـان الـقـراءة ا
ـعـانى حتـتـوى الـعـديـد من الـقـيم لـلـجـمـيع.. وهى نـصـوص مـخـتـلــفـة ا

سرحية لعدد من أبرز كتاب الطفل من أجيال مختلفة. والرسائل ا
ركـزت هــذه الـنـصـوص عـلى ضـرورة الـتـصـدى لـلـشـر أيـاً كـانت قـوته
ـعـانى ومـطـالـبـة صــاحب احلق بـحـقه ووفـاء األبـنـاء آلبـائـهم كل تـلك ا
تـضمـنـها نص "بـنت الـسيـرك" ألحمـد زحـام من خالل حكـايـة ياسـم
ـهـرج التـى أصرت عـلى الـعـمل فى الـسـيـرك بدالً من أبـيـهـا بـعد ابـنـة ا

إصابته رغم جشع صاحب السيرك الشرير.
ـعانى نص "الـشـاطر قـرن الـفول" لـسـميـر عبـد الـباقى كـمـا حمل هـذه ا
وحكـاية حـجاج الـفالح البسـيط وأوالده الثالثـة ومغـامراتـهم فى البحث
ـمــلـوك صــاحب الــعـمـل الـشــريـر عن عــمل وتــعـرضــهم لــلـســرقـة مـن ا

وتصدى حسن أصغر أخوته وأقصرهم لهذا الشرير ولالنتقام منه.
وكذلك نـص "الفرعـون الصـغيـر" لشـهاب سـلطـان الباحـث عن فصوص
تاج احليـاة التى كانت رمزاً لـلمعانى اإلنـسانية الـسامية وانـتزعها أحد
ـياه وعم الشـر فى البالد األشرار من قـاعدتـها فـغضب الـنهـر وجفت ا

حتى استطاع "حابى" االنتصار على األشرار فعادت احلياة.
ــعـاني نـفــسـهـا فى كـمـا يــحـمل نص "الــغـزالـة ال ال" لـشــوقى حـجـاب ا
ـلكـة اجلهـالة الـذى فرض انـتصـار الغـزالـة الرقـيقـة "ال ال" على زعـيم 
ــلـكــة احلــيــوانــات فــهـربـت من أســوار اجلـهل الــظالم واجلــهل عــلى 
والـظالم وحتـمـلت كل األخـطـار فى سـبـيل الـعـلم حـتى عـادت تعـلم أهل

الغابة لينتصروا على األشرار.
وتأكيـداً على معـانى الوفاء واألمـانة جاء نص عـبد التـواب يوسف "على
كـوجيـا" الذى أودع كل مـاله عنـد صديـقه الـتاجـر فخـانه صديـقه وطمع

فى األمانة غير أن فطنة القاضى الصغير أعادت إليه أمانته.
كـمـا نـاقش نص "األصـدقـاء األربـعـة" لـيـعـقـوب الشـارونى مـعـنى رفض
الظـلم وعدم اخلـضوع له كـما فـعلت احلـيوانـات األربعة الـتى هربت من

قسوة أصحابها واحتدت فى الدفاع عن بيتها ومحاربة اللصوص.
ـعـدول فيـؤكـد قـيـمة الـعـقل الـبـشرى أما نص "تـيك الـعـجـيب" لـفاطـمـة ا
ـقـارنـة مع الـعـقل اإللـكـتـرونى الـذى يـؤدى األوامـر دون الـقـدرة عـلى بـا
ـنـاقـشـة كـمـا ضــمت "حـكـايـات كـامل الـكــيالنى" الـتي أعـدهـا أحـمـد ا
سـويلم فى سـرد جمـيل بنص احلـكايـات التـراثيـة على لـسان شـهرزاد
جـحـا وجـاره الــبـخـيل وحى بـن يـقـظـان فـى رحـلـته لـلــوصـول إلى الـله

بالعقل والتأمل وعبد الله اجلمال  والطمع الذى أفقده كل شىء.
بيـنما طـرح نص "الفـيل فالفيلـو" للمـؤلف وليـد كمال حـكاية الـفيل الذى
يكره شـكله وطعامـه وأخوته ويتمـنى أن يصبح كـائنا آخر لـكنه يفشل

ا خلقه الله عليه. مؤكداً قيمة أن يقتنع اإلنسان 

< الكتاب: مسرح الطفل (نصوص مختارة)
ركز القومى لثقافة الطفل < الناشر: ا

سوفوكليس وطه حس
أساة البشرية يعاينان ا
فى هيئة قصور الثقافة

انى "فردريك نيتشه" فى كتابه يرى الفيلسوف األ
ـوسـيقى" "مـيالد التـراجـيديـا الـيونـانـية من روح ا
أن لـغــة سـوفــوكــلـيس تــفـتــنـنــا بـدقــتـهــا ووضـوح
أفكارها األبوللونيـة ولذلك نشعر على الفور بأننا
نـــدقق الـــنــظـــر فى أعـــمق خــلـــفـــيــات كـــيــنـــونــات

شخصياته.
كـمــا يــرى الــنــاقــد "أالرديس نــيــكــول" فى كــتــابه
ية" أن أى كـاتب مسرحى ال يعد سرحيـة العا "ا
بــــحـــال مـن األحـــوال - فـى مـــســــتــــوى عـــظــــمـــة
ســوفـوكـلــيس وشـكـســبـيـر وهــذا مـا انــتـهى إلـيه
ـسـرحيـة من إبـسن ـون ويـلـيـامـز فى كـتـابه "ا "ر
إلى إليوت" ولعل هذا هو ما يكاد يجمع عليه نقاد
ــســرح وهــو األمـر الــذى يــتـجــلى فى وبــاحــثـو ا
إعادة تقـد مسرحيـات "سوفوكلـيس" مطبوعة أو
ـثـلـة فى وقـتـنـا احلـاضـر وهـو مـادعـا سـلـسـلة
ـية الـتى تصـدرها الـهيئـة العـامة لـقصور آفاق عا
الــثــقــافــة إلـى إعــادة طــبع ثالث من مــســرحــيــاته
الشهيرة هى "إليكترا أنتيجونا أوديب ملكا" قام
قدمة بترجمـتها عميد األدب العـربى طه حس 

جديدة للناقد عبد الغنى داود.

قدمة أشار "داود" إلى جملة اإلضافات فى هذه ا
الـتى قدمـهـا سوفـوكـليس لـلـمسـرح حيـث اعتـبره
أول من منح شـخـصيـات مـآسيه مـاضـيا مـحددا
كــمــا تــخـــلى عن ثالثــيـــات" "أســخــيــلــوس" وقــدم
مسـرحيـات منـفصـلة لـعل منـها بـدايتـها ووسـطها

.. ونهايتها فكانت أعماال متكاملة بذاتها
هذه اخلـطوة الـتى عدهـا الـناقـد خطـوة مهـمة دفع
سـرح الذى سبـقه دفعـة قوية بـها "سـوفوكلـيس" ا
سرحى الذى ساد فـى الغرب فيما نحو الشـكل ا
بــعــد .. ومن جـمــلــة مــا أشـار إلــيه أيــضــا فـصل
ـمـثل والـشـاعـر وهـو مـا "ســوفـوكـلـيس" مـا بـ ا
جـعل األخـير يـتـفـرغ كمـؤلف لـلكـتـابـة كمـا تـناول
الـناقـد العـصر الـذى عاش فـيه سوفـوكليس وآراء
معاصـريه وأسلوبه فى رسم الشـخصيات حيث
يـقوم بعـزلها ووضـعها فى مـقابل خلـفية مـأساوية
وطــــــبق ذلـك عــــــلى شــــــخــــــصــــــيــــــات "أوديب" و
"فـيـلوكـتـيس" كمـا حتدث عـن "الذروة" فى مـآسيه
واالقـتصاد الـفنى الـشديد لـديه مشـيرا إلى حذقه
ـسـرحى األمـر فى اجلـوانب احلـرفـيـة فى الـفن ا
الـذى جــعل "أرسـطـو" يـعـتــمـد عـلى نـصـوصه فى
حتـلـيـله للـتـراجـيديـا مـعـتبـرا إيـاها مـثال لـنـضوج
الــشــكل الــتـراجــيــدى كــمـا اعــتــبـره
كـثـيرون أعـظم من صنـع التـراجيـديا
وأرجـــعـــوا إلـــيـه الـــفـــضل فى إنـــزال
الـتـراجـيـديـا من عـالم الـقـوى اإللـهـيـة
إلى عـالـم احلـيــاة الـعــاديـة وتــفـســيـر
األسـطــورة تـفـسـيــرا إنـسـانـيـا وذلك
عبـر اهـتـمامه بـالـشـخصـيـة ودراسته
الـنــفــســيــة لـشــخــصــيــاته احملــوريـة
ـوقف" الذى وتـركيـزه الشديـد على "ا
تـــظــهـــر فـــيه واخـــتـــفــاء الـــعـــنـــصــر
ــيــتـافــيــزيــقى فى مــقــابل حــضـور ا
عـنـاصـر الـطـبـيـعـة األمـر الذى جـعل
الــبـعض يـعـتـبــرون "أنـتـيـجـون" أقـرب
مـســرحــيــات ســوفـوكــلــيس إلى ذوق

العرض احلديث. 
ا ـقدمـة كذلك إشـارات مهـمة  فى ا
تتمتع به أعمال الشاعر اإلغريقى من
قـدرات وإمـكـانيـات مـسـرحـيـة جـعـلته
ــسـرحى يــتــربع عــلى عــرش الــفن ا
ـأساة فى عـصره وحـرفيـة صنـاعة ا
وقــــــــد دلل الــــــــنــــــــاقـــــــد عــــــــلـى ذلك
ـــوجـــز لــنـــصــوص بــاســـتـــعــراضه ا

"إليكترا وأنتيجونا وأوديب ملكا".
ــا يـــزيـــد من مـــتـــعـــة قـــراءة هــذه و
األعـمـال أن متـرجمـهـا هو طه حـس
ـثقف الـكبـير  الذى خـبر الـثقـافت ا

وامتلك أسرارهما فاجتمع له فى آن
واحــد عـــمق الــنــظـــرة والــقــدرة عــلى
الفهم والـتحليل مع جـمال األسلوب
ا يـضيف إلى النصوص ورشاقته 
ـترجـمة جمـاالً أصيالً تـتذوقه األذن ا

قبل أن حتيله إلى العقل.

> إن عـــــــــــلـى
الـــــفــــــنـــــان أن
يـــدرك الــــواقع
فـى حــقـــيـــقـــته
حـتى يسـتـطيع
أن يــفــهم هــذا
الــواقع ويـعـمل
عــلى تــغــيــيــره
وإذا مـا تــغــيـر
هــــــذا الــــــواقع
فـعــلى الــفــنـان
إذن أن يــــــــعى
هــذا الــتـغــيــيـر
اجلــديــد حــتى
يـــســتـــطــيع أن
يـغـيـر من طرق

مواجهته له.

سماوى والعامرى واحلديد فى افتتاح
هرجان ا

عرض االفتتاح إخراج  محمد خير

عمان 
يسرى حسان 
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إزالة اخلـلط ب مـا هـو جتريـبى وما هـو تـقلـيدى .. هى
ـنعم هـمـة األولى الـتى ألزم اخملـرج نـاصـر عبـد ا ا
بهـا نـفـسه عـقب تـولـيه إدارة مـسرح الـغـد خـلـفاً
لـيـاسـر جالل الـذى اسـتـقـال بـعـد سـتـة أشـهـر

نصب. فقط من توليه ا
أكـد نـاصـر لـ «مـسرحـنـا» ضـرورة أن حتـمل
ـقـدمـة على خـشـبـة الـغد مـلـمـحا العـروض ا
جتـريـبــيـا عـلى أن يــتم تـرسـيـخ مـفـهـوم
«التجريبى على اخلصوصية» تدريجيا..
ـصرى وروث ا عـنى التـجريب عـلى ا
وأن تعـمل العـروض عـلى ترسـيخ الهـوية
احمللـيـة وتـنـاول الـتراث بـشـكل مـتـطور
وال تـــتـــوقف عـن «اجلـــدل مع الـــتـــراث»

إلعادة إنتاج مفاهيمه اجلوهرية.
وأضـاف نـاصـر : لـديـنـا خـطـة إلقـامـة
ورش عــمل ودورات تــدريــبــيــة فى كل
سرحى عناصر العرض ا
«كــــــــــتــــــــــابــــــــــة
دراماتورج
تمثيل»
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نهر اإلبداع33333
ســــــرحى ا

<  د. أحمد نوار
كـان قــرار الـســيـد رئــيس اجلـمــهـوريـة
ــاضى بــتــخــصـيص أرض األســبــوع ا
مــســرح الــسـامــر بــالـعــجــوزة لــصـالح
الهـيئـة العـامة لـقصـور الثـقافـة إلنشاء
مـجـمع ثـقــافى كـبـيـر يــشـتـمل عـلى دار
سـرحى ومكـتبة عـامة ومقار للـعرض ا
لألنـشطة الثـقافيـة اخملتلـفة.. أقول كان
هــذا الـــقــرار مــفـــاجــأة ســارة لـــعــمــوم

العامل بالثقافة والفن فى مصر.
ورغم أن الـــقــرار اجلــمــهـــورى يــتــسق
وسـيــاسـة الــسـيـد الــرئـيس فـى رعـايـة
الـثـقـافـة والـعـمل عـلـى دعـمـهـا دائـماً 
جموعة من فقد استقبـلت هذا القرار 

همة فى حد ذاتها: الدالالت ا
أوالً: إن سـيــاسـات اخلـصــخـصـة الـتي
تـنـتــهـجـهـا الـدولـة لـيـس مـعـنـاهـا بـيع
ـتـلكـاتـهـا لـلقـطـاع اخلـاص; وإال كان
الــــقــــرار األقـــــرب إلى ذهن الـــــقــــيــــادة
الــســـيــاســـيــة هـــو بــيـع أرض مــســرح
السامـر الثميـنة - بالتقـدير التجارى -
إال أنهـا - اخلـصـخـصـة - ليـست - فى
ذهن صــانع الـقــرار - أكــثـر وال أقل من
حسن إدارة البـنية االقتصـادية العامة
وأن هــذه الــســـيــاســات االقـــتــصــاديــة
يخـطط لـهـا وتـنفـذ وفق رؤيـة واضـحة
فى ذهــــنـه  تــــتــــوخى صـــــالح الــــوطن
ا ال يـؤدى إلى خصم من واطـن و وا
صالح الـوطنية العـليا وال شك تمثل ا
الــثـقــافــة - فى رؤيــة الـرئــيس - ركــنـاً
ركيـنـاً من هذا الـصـالح العـام وهـو ما
ــسـتــمـرة مـنه يــتـجـســد فى الـرعــايـة ا
صري بـاعتبارهم ثقفـ ا للـثقافـة وا
حــائط الـصـد األســاسى لـلـحــفـاظ عـلى

مالمح هذه األمة العريقة.
: لـقـد تـزامن هـذا القـرار وانـعـقاد ثـانـياً
مؤتمر أدباء مصر فى األقاليم األسبوع
ــاضى فى مـــديــنـــة الــغـــردقــة وكــأن ا
الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة تـبـعث بـرسـالـة ال
لَــبس فــيـــهــا ألدبــاء مـــصــر بــأن األمــة
حتـــتــاج إلبـــداعــاتـــكم الـــرصــيـــنــة بل
وتـدعـمــهـا وتـرســخـهـا فــاعـمـلـوا وفق
رؤيـة وأچــنـدة وطـنـيــة لـصـالح وطن ال
يــألـو جـهــدا فى دعـمـكم ودعم الــثـقـافـة

وجه مصر اجلميل.
ثــالـثـاً: تــزامن هـذا الـقــرار اجلـمـهـورى
ـــرأة الـــرائـــد مـع خـــتـــام مــــهـــرجـــان ا
اخملـرجـة وهـو مـا يـعـنى أن إطالق كل
الـطــاقـات اإلبــداعـيـة الــتي تـمــوج بـهـا
نـفوس وأرواح وعـقول الـشبـاب فتـياناً
وفتـيـات لـيس مـجرد أفـكـار طـائرة فى
ــصــرى بـل إن دعــمـاً ســمــاء اإلبـداع ا
سـيـاسـيـاً أكـيـداً يـقف وراء هـذه الـروح
الشابة يدعمـها بل ويؤكد على دعمها

قوالً وعمالً.. شكراً سيادة الرئيس.
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يتبنى خطة لـ «اجلدل مع التراث»

سامح احلضرى ..
ية  حائر ب الشخصيات العا

صرية! والشخصية ا

نهر اإلبداع
ســــــرحى ا
نهر اإلبداع
ســــــرحى ا
نهر اإلبداع
ســــــرحى ا
نهر اإلبداع
ســــــرحى ا
نهر اإلبداع
ســــــرحى ا

ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء  إ
ان اإلسكندرانيـة اجلميلة إ
العـوال جاءت إلـى القـاهرة
حتـلم بــتـحــقـيق الــشـهـرة
واألضواء  ولم تـمنـعها
ــنـــيـــا الــتى جــامـــعـــة ا
تـدرس آداب إجنـلـيـزى
بــهــا عن حتـــقــيق هــذا
احلـــلم واســــتـــطـــاعت
ـوهــبــتــهــا اجلـادة أن
حتــفــر لــهــا  مــجــرى فى
ـــــســــرح قــــدمت عــــالم ا
خالله العديد من األعمال
اجلــيـدة مــنــهــا "مــجــنـون

واحد مش كفايـة" مع الفرقة الـقومية
لــلــجــيــزة من تــألــيف عــبــد الــفــتــاح
الـبــلــتــاجى وإخــراج حــسن الــوزيـر
الذى عـمـلت مـعه أيـضـا عـلى خـشـبة
الهنـاجر فى عرض الـقضية  2007
تــألـــيف يـــســـرى اجلـــنــدى وبـــطـــولــة
ســوسن بـــدر وأحــمـــد حالوة وهــو
الـــعــــرض الـــذى شــــارك فى الـــدورة

سرح القومى.  هرجان ا األخيرة 
ومع د. رضـــا غـــالـب قـــدمت "أمـــيـــر
احلـشــاشـ " مـن تـألــيف أبــو الـعال
السالمـونى ثم "الـشحـات واألمـيرة"
الك فـى بـــــــــابل" عـن نص "هـــــــــبـط ا

لدوريـنمـات من إعداد وإخـراج عادل
سرح الشعبى قدمت درويش. ومن ا
ـــان "دقـــة زار" لــلـــراحـل مـــحـــمــد إ

الفيل إخراج حسن سعد.
ـثـلـة حـصـلت عــلى جـائـزة أحــسن 
فى دورى الــشـركــات عن دورهــا فى

عرض "الشحات واألميرة".
ــثـلـة شـامــلـة لـديـهـا ـان الـعـوال  إ
الـــقـــدرة عـــلى الـــغـــنـــاء والـــتـــمـــثـــيل
واالستعراض وهى دائما تتطلع إلى
تنمية موهبتها; لذلك التحقت بالعديد
من ورش الـتـمـثـيل أهـمـهـا اسـتـوديـو
ـمـثـل مع مـحـمــد صـبــحى ومـركـز ا

اإلبداع مع خالد جالل.
ان تـرجع الـفضل فى اكـتـشافـها إ
ها إلى اخملرج حسن الوزير وتقد
 كـمــا تـرجع الــفـضل فـى تـثــقـيــفـهـا
يـا" إلى د. رضا غـالب الذى "أكاد

تتمنى العمل معه مرة أخرى.
كــــذلك "مــــحـــــمــــد صــــبــــحى" الــــذى
اسـتـفـادت مـنـه االلـتـزام وأهـمـيـة أن
ــــمــــثل أدواتـه ومــــوهــــبــــته يــــطــــور ا

باستمرار.
ــان أن تـعـثـر عـلى األدوار تـتـمـنى إ

التى تفجر كل طاقاتها الفنية.

بعـد تخـرجه فى كـليـة اآلداب قسـم اللـغة الـعـربيـة باإلسـكنـدريـة التـحق بآداب
مسرح لينهل أكثر من هذا العالم اجملنون.

ـسرح اجلـامعى من خالل فـرقة ارسـة التـمثـيل فى ا بدأ سـامح احلضـرى 
شاركة فى تميثل "انت حر" سرحية عام  1969 فقام با كلية اآلداب للفنون ا
و"باب الـفتوح" لـلمـخرج مـحمـد الزيـنى ثم عمل كـمسـاعد مـخرج فى عروض
ر سـلـمون" مـنهج ـسرح عـلى يـد اخملرج الـسـورى " الكـلـية صـاحب تعـلم ا

مسرح اجلمهور اخلالق الذى يعيش بأسبانيا.
أسس سامح فريقًا مسرحيًا بكلـية التمريض للمرة األولى وأخرج أول أعماله
لهذا الـفريق وهـو عرض "مـشكلـة احلكم" لـتوفيـق احلكيم ثم أخـرج "آخر لـيلة
" خلالد الـصاوى وحصل الـعرض على مـركز ثان للحـلم" عن "حفلـة للمـجانـ
على مستوى اجلامعات وكان

العرض من البنات فقط.
ثم ابـتـعـد سـامح فـتـرة لـيـعـيد
ــسـرحـى وعـاد ـه ا قــراءة عـا
بـــإخـــراج أول جتـــربـــة له فى
الــنـــوادى وهى "حــدث أثـــنــاء
الغنـاء" تألـيف صديـقه سامح
ًــا عــثــمــان وكــونـــا مــعًــا عــا
مشتركًا من اإلبداع وحصل
هـــــذا الــــــعـــــرض عـــــلـى ست
جـوائـز ورشح جلـائـزة جلـنـة
الـتـحكـيـم اخلـاصة الـتـى كان
يرأسها محفـوظ عبد الرحمن
لــــيـــــرشـــــحه لـــــلــــعـــــرض فى
الـــهـــنــــاجـــر. بـــعــــد ذلك قـــام
بــإخــراج "الــقــطـــة الــعــمــيــاء"
تــألــيف ســـامح عــثــمــان و
اعـتــمـاده كـمــخـرج بــالـثــقـافـة
اجلــمـــاهــيـــريــة وحــصـل عــنه عـــلى أربع جـــوائــز ثم شـــارك فى مـــهــرجــان
دة سـتقـلة وحـصل على أحـسن مـخرج وأحسـن عرض  اسكـندرامـا للـفرق ا

. عام عن عرضيه السابق
سـتقلة "بـداية" و استضـافتها فى مـعهد جوته كوَّن سامح بعـد ذلك فرقته ا

انى وأخرج على مسرحه عرض "السيرك" ألثول فوجرد. الثقافى األ
ويؤسس سامح حلـمه الفنى أو مـشروعه اخلاص الـذى لم يكتـمل على تقريب
صرية كأوديب ودون جوان وغيرهما. ية من الشخصيات ا الشخصيات العا
وكـان آخــر عــروض ســامح عــرض "دون جـوان لــو كــان" تــألـيـف عـز درويش
ـركـزين بـإنـتـاج مـشتـرك مـا بـ ا
انى. الثقافي الفرنسى واأل
وهــــو يـــطــــمـح أن يــــخـــرج
"هـامــلت" كــمــا يــســعـد
ســـامح لـــتـــجـــهـــيـــز
عــــرضه اجلــــديــــد
ـتـرو" و "عـشـاق ا

جلان تارديو.
 

اشـــتــهـــرت دالـــيـــا فــهـــمى فـى الــوسـط الــفـــنى بـــاسم
ـــا تـــتـــمـــتـع به من مـــهـــارات "ســـنـــدريال الـــعــــرائس" 
اسـتـعـراضـيـة تـشـبه إلى حـد مـا - سـنـدريال الـشـاشة

الراحلة سعاد حسنى. 
ـدرسى إلى مـسـرح قـصر ـسرح ا انطـلـقت دالـيـا من ا
ثـقافة  15مايـو ثم قصر ثقـافة حلوان وبرزت مـوهبتها
خالل مـشـاركـهـا فى بـعض الـبـرامج الـتـلـيـفـزيـونـية مـثل
"حــوار مع الـكـبـار" و "حـاول تـعــرف" تـلك الـبـرامج الـتى
أتاحت لـها فرصة الـظهور ولفتت أنـظار اخملرج الذين
اختـاروها بعد ذلك لـلمشـاركة فى عروضهم والـتى منها
"العـطر" للـمخرج مـحمد عـز "ليلـة حمراء" مع يـاسر أبو
العـال "اجلنس الثالث" ألحمد فـاضل "مقامات الرحيل"
لـلـمـخــرج ضـيـاء عـبـد احلـمـيــد كـمـا عـمـلت مع اخملـرج
حسن عـبد السالم فى مسرحية "يا انا يا هو" ومع عبد
الــرحـمـن عـرنــوس فى "الــطــوفــان" ومع عــبــد الــرحـمن
الشـافـعى فـى "سالمـات سالمـات" كـمـا الـتـحقـت دالـيا
سـرحية مثل ورشـة اخملرجة األمـريكية ببـعض الورش ا
مثل  "كـاتيلن جـرى" للرقـص احلديث وورشة إلعـداد ا
وقــــدمت من خـاللـــهـــا عــــمـــلـــ هـــمــــا "مـــســـافـــرون" و
"اخلدمـات" وقد حـصلت دالـيا على الـعديـد من اجلوائز
من مهـرجانـات "سمـنود زفـتى مهـرجان شـبرا اخلـيمة
للـمسرح احلر" وألنـها تعشق األطفـال وأيضا ع تعشق
سـرح فقـد قررت اللـعب مع الصـغار وأصبـحت تبحث ا
بنـفسها عن كل مـا يبهج األطفـال حتى أنها شاركت فى
الــعـــديــد من احلــفالت اخلــيــريـــة وقــدمت الــكــثــيــر من

سرح الكى .. ولد على ا البورسعيدى محمد ا
سرحى سينوغرافيا من مهرجان اإلبداع ا
يــد كـــذلك اجلـــائـــزة األولى من بــبـــورســـعـــ
الــشــبـاب والــريــاضــة عن الــعــرض نــفـسه

كـذلك حـصل من جـامـعـة قـنـاة الـسـويس -
أيـضــا - عــلى اجلــائـزة األولى عـن عـرضه
"قـصاقيص بورسعيدية" وهو العرض الذى
ـسـرح اجلــامـعى شـارك به فى مــهـرجــان ا
ـى فى تـونس ونــال عـنه عــدة جـوائـز الـعـا
أخـرى هـى جـائــزة أحــسن عــرض أحـسن
ـثل ثـان يـنـوغـرافـيـا وجــائـزة أفـضل  ســ
ـركـز يـقى بــاإلضـافــة إلى ا و"ثــالث" مـوســ

ثلة. الثالث ألفضل 
ثم كـان عرضه التالى "الـدرافيل" والذى شارك
به فى مـهـرجان "سـاقـيـة الـصـاوى" وحصل به
عـلى جــائـزة أفــضل عـرض وأفــضل إخـراج

وسينوغرافيا وتمثيل.
وتـوالت بعـد ذلك عـروضه كـمخـرج فـقدم "فى
حب بـورسعيـد" و "دم السواقى" و "الـغجرى"
ـا ـالــكى يـحـلم بــتـقـد و "األوبــاش" ومـازال ا
ـزيد من العروض ويـتمنى أن يـقدم "هاملت"

و "كاليجوال" برؤية جديدة.

أن يـستغل هـذه اخلبـرة لذا اجته لإلخراج
- فالبـد لالمتالء من فيـضان - كانت أولى
جتـاربه اإلخراجية مسرحية "زيارة السيدة
الــعـجــوز" لــدوريــنــمـات وتالهــا "يــا بــهــيـة
وخـبرينى" لنجيـب سرور والتى شارك بها
فى مـــهـــرجـــان جـــامـــعـــة قـــنـــاة الـــســـويس
ـسرحى وفاز عـنهـا باجلـائزة األولى على ا
مــسـتــوى اجلــامــعـة وبــدأ من هــنــا يــعـرف
هرجانات واجلـوائز; حيث فاز بعد طـريق ا
ذلك بـــــجـــــائـــــزة أفـــــضل عـــــرض وأفـــــضل

ـثال مـذ كـان طـفال وهـو يجـيب كـأنه ولـد 
كل من يـسأله ح يصادفه فى الطريق عن
ـسرح - جـاى من يـقـول :"رايح ا وجـهـته: فـ
سـرح" التحق بكـل الفرق التى مـر عليها ا
يـه من الـــــطـالئع إلـى فــــرق أو مـــــرت عـــــلـــــ
الــشــبــاب والــريــاضـــة حــتى فــرق قــصــور
الــثــقــافــة الــتى وقف عــلى مــســرحــهــا فى
يــشــارك فى الــســادســة عــشــر من عــمــره لـ
يـــر" و "احلــــرافـــيش" عــــرض "الــــســـر ف بــــ
يـبـة ومـنـذ ذلك الـوقت لـلـمــخـرج أحـمـد عـجـ
وحـتى اآلن ومن يسأل عنه فى بـيته يقولون

سرح! له : إنه فى ا
ثال أو مخرجا أو مشاهدا نـعم إنه هناك إما 
ــسـرحــيـات الــتى شـارك لــلـعــروض ومن بـ ا
فيـها أيضا كممثل : "يـا بهية وخبرينى" إخراج
حــســ عــز الـديـن ثم "الــدرافـيـل" مع اخملـرج
رشـدى إبراهـيم الـذى كـان له فضل الـتـشـجيع
والتـعـليم  مـع أستـاذه اآلخـر محـمـد الرشـيدى
الـذى أخرج له أيـضا عـرض "الـغريب ومـجلس
الـعدل" كـذلك شـارك فى عـرضى "مالعيب" مع
سعيد حامد و"اجملاذيب" حلس عز الدين. 
ـالكى طوال يد اخلـبرة الـتى كونـها ا بالـتأكـ
يرة فـكان البد ارسـته للـمسـرح كانت كبـ

أميرة شوقى

عفت بركات

نعم : أنا ابن «سمير العصفورى»  ناصر عبد ا
«الغد » امتداد الستوديو الطليعة

وكـذا دورات بـغـرض تـطـويـر الـعـمــالـة الـفـنـيـة وتـدريـبـهـا..
يواصل نـاصر : فى حـالة جنـاح هـذه الورش سـيتم إقـامة
ـمــثل وألنى أســاســاً ابن اسـتــوديـو اسـتــوديـو لــتــدريب ا
الطـليـعـة الذى أقـامه اخملـرج الكـبـير «سـميـر الـعصـفورى»
أريـد أن أكـون امـتـداداً لـهـذه الـفـكرة وسـنـتـعـاون مـع فرق
وجامعات مسرحيـة من دول مختلفة بـدءاً بالسويد وهناك
ــديـنـة ـرايـا» و«مــسـرح ا اتـفــاق أبـرم فـعـال مع «مـســرح ا
الكـبيـر» لتـقد عـمل مشـترك «مـصرى - سـويدى» وبـعد
سـرح التـجـريبى ذلك سنـحـاول االستـفـادة من مهـرجـان ا
وعــمل اتــفـــاقــات مع بــعـض الــفــرق كى تــخـــلق نــوعــا من
ــبــاشــر بــ شــبــاب مــســرح الــغـد االحــتــكـاك واحلــوار ا

سرح الغربى.. والتيارات اجلديدة فى ا
نعم أكد أن جانبا من تفكيره حتتله عملية مسرحة ناصر عبد ا
ـرويـات األدبـيـة آمال فى أن يـســتـطـيع جـعل عـدد من عـروض ا
مسرح الغد تضع «جـدال مع الرواية». وعن التطـوير التقنى أكد
ـنـعم أنه سيـبـذل جـهده لـتـطويـر الـتـجهـيـزات الـتقـنـية فى عبـد ا

سألة حتديدا ليست فى يده وحده. سرح; رغم أن هذه ا ا

صرى" فى إندونيسيا "أنتيجون ا
ـصـرى "أنـتـيـجـون فى رام الـله" ـسـرحى ا الـعـرض ا
لفـرقة الـهنـاجر والـذى يـعرض حـاليـا ضمن فـعالـيات
ـعاصـرة بجـاكرتـا والذى هـرجان الـدولى للـفـنون ا ا
يعقد خالل الفترة من األول حـتى الثالث من نوفمبر
ــسـرح واجلـمـهـور احلـالى نـال اسـتــحـسـان خـبـراء ا
ثل بأندونيسيـا. ويشارك فى بطولة الـعرض ثالثة 

هم : ر حجاج وأحمد التركى وأحمد يحيى.
ـسرحى محمد أبـو السعود أكد أن مخرج العرض ا
سرحية تعكس األوضاع الـراهنة فى منطقة الشرق ا
األوسط عن اسـتـحـضـار قـصـة "أنـتيـجـون" من األدب
اليونـانى القـد والتى قـتلت نتـيجـة مواجهـتهـا لقوى
الــطـــغــيـــان دفــاعـــا عن حق أفـــراد الــشـــعب فى دفن

موتاهم.
ـسـرحى وأضـاف أبـو الـســعـود الـذى كـتـب الـنص ا
ـقـاومـة ــسـرحـيـة تــدعـو إلى إعالء قــيم ا أيـضـا: إن ا
ــؤامــرات الــتى حتــاك ضـد والـصــبــر فى مــواجــهـة ا

الشعوب.
شادى أبو شادى

محمود مختار 

أصدر قرراً بتخصيص أرض السامر .. إلقامة مجمع مسرحى
هـديـة جـديـدة قـدمـهـا الـرئـيس حـسـنى مـبـارك لـلـثـقـافـة
انه بدوره صـرية أكد بها انحيازه لـلعمل الثقافى وإ ا
ـهم فى مـسـيـرة الـتـنـمـيـة الـتى يـقـودهـا حـيـث أصدر ا
طـلة على الرئـيس قراراًَ بـتخصـيص أرض «السـامر» ا
نـطقـة العـجوزة لـصالح الـهيـئة الـعامـة لقـصور النـيل 
الــثــقــافـة وذلـك إلقـامــة مــركــز ثـقــافى مــتــكـامـل يـضم
مسـرحاً وقـاعات تـدريب وورشاً ومـعامل وقـاعات لـلفن

التشكيلى وأماكن للعروض الفنية الشعبية.
قال الـفنان فاروق حـسنى وزير الثقـافة: إن هذا القرار
ليس جـديداً عـلى الرئيس مـبارك الذى حـصلت الثـقافة
فـى عــهـــده عـــلى دعم مـــادى ومـــعـــنــوى لـم يــســـبق أن

حصلت عليه على مدى تاريخها.
أضـــاف الـــوزيـــر: إن مـــصـــر أصـــبـــحت بـــفـــضل دعم
واهتـمام الرئـيس مبـارك دولة عظـمى ثقـافياً فـما حدث
عـلى أرض الواقع من إنشاء مـؤسسات ثـقافية فى  كل
واقع األثرية محـافظات مصر وترميم وتـطوير مئات ا

وإنــقــاذ ثــروة مــصــر األثــريــة من االنــهــيــار وافــتــتـاح
ـشـروعات ـكتـبـات وغـيرهـا من ا ـتـاحف وا عشـرات ا
الـثــقـافــيـة الــكـبــرى يـؤكــد بـجـالء مـدى مــا حتـظى به

الثقافة من مكانة فى فكر وعقل الرئيس مبارك.
أكد الوزير أنه سيسعى لدى مجلس الوزراء إلى توفير
ـؤسسـة الـثـقافـيـة اجلـديدة الدعم الـالزم إلقامـة هـذه ا
وتــزويـــدهـــا بــأحـــدث الــتـــقـــنــيـــات حـــتى تـــضــاف إلى
ؤسـسات الـقائـمة وتـتحـول إلى مركـز إشعـاع فكرى ا

وفنى جديد.
ــثــقــفـون والــفــنــانـون عن مـن جـانــبــهم عــبــر األدبـاء وا
هم بـعد قرار الرئيس وقع ا سعـادتهم باستـعادة هذا ا
بـتـخـصيـصه لـصـالح هيـئـة قـصور الـثـقافـة الـتى تـلعب
دوراً مـهـمـاً فـى إثـراء واقـعـنـا الـثـقـافى واعـتـبـروا هـذا
ـصـرية الـقـرار انـتصـاراً من الـرئـيس مـبارك لـلـثـقافـة ا
الـتى ازدهرت وتـطورت فى عـهـده وشهـدت العـديد من

سبوقة. همة وغير ا اإلجنازات ا

ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء  ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء إ ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء إ ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء إ ان العوال .. حتلم بالشهرة واألضواء إ إ

داليا فهمى .. سندريال العرائس 
ـفتـوحة مـصطـحبـة معـها أجـهزة العـروض فى األماكن ا

وسـيـقى والـعرائس الـتى جتـيد حتـريـكهـا وتـقدم ا
مـن خاللــهـــا احلــواديـت الــتـــعــلـــيــمـــيــة

سلية لألطفال.  وا
يـا" بــعـمل بـعض كـذلك تـقــوم "دالـ
يـبــات الـتى حتــمل إهـداءات الـكـتــ
يـمة لـألطـفال حتـمل مـعـلـومـات قـ
يـــعـــات بـــعض كــــمـــا حتـــمل تـــوقـــ
ـمـثـلـ الـكـبـار من أجل إسـعـاد ا
الـطــفل. لم تــكـتف بــالــعـروض داخل
الـقاهـرة وراحت تـتجـول بـعروضـها
يـة وتـقـوم بـعـروضـها فـى أماكن الـفنـ

اجيك الند مدينة مخـتلفة مثل مسرح ا
اإلنـتـاج اإلعالمى در بـارك كـمـا ذهـبت
أيــضـا إلى مــراكـز الــشـبــاب واسـتـادات
ـــدن حـــتى تـــتـــيح لألطـــفـــال فى كل ا
مــكـــان فــرصـــة حــضـــور عــروضـــهــا

واالستمتاع بها.
ــزيـــد من وتـــتـــمـــنى دالـــيـــا أن تـــقـــدم ا
مـسـرحـيـات األطـفـال الـتـى تـخـدم عـقـلـية
الـطــفل  وتــراعى فـى الـوقـت ذاته تــقـد

تـعة البصـرية واإلبهار له وخـاصة الطفل ا
اليتيم.

صرية    مبارك ينتصر .. للثقافة ا
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د. مدحت
الكاشف
يكتب
عن
مثل ا
ة فى زمن العو...

سـرح ومؤرخيه أن توفيق احلكيم هو يعتبر الـكثير من نقاد ا
ــسـرحــيـة احلــديـثــة وأنه صـاحب األب الــشـرعـى لـلــكـتــابـة ا
سرحى وقد ؤثرة فى تاريخ التأليف ا اخلطوات الواسـعة وا
بـدأ تـوفـيق احلـكـيم الـتـألـيف لـفـرقـة عـكـاشة قـبـل  سفـره إلى
بـاريس لدراسـة القانـون وقد أشـار إسمـاعيل أدهم إلى عدد
ــسـرحــيـات الــتى قـدمــهـا احلـكــيم بـدايــة من عـام 1922 من ا
سرحيـة لتمثـيلها عـلى مسرح األزبكـية ومنها لفـرقة عكاشـة ا
رأة اجلديـدة" و"العريس" و "خا سلـيمان" وأشار فؤاد "ا
دواره إلى ثالثة نصوص عـندما كان عبد احلـليم نويرة مديراً
ـرأة اجلــديـدة" و "أمـيــنـوسـا" و لــلـمـســرح الـغـنــائى وهى: "ا
ـركـز الـقـومى "خـا سـلـيـمـان" وهى اآلن ضـمن مـقـتـنـيـات ا
وسيقى والفنون الشعبية وعثر فؤاد دواره كذلك للمسرح وا
مثل القد محمد يوسف الشهير على نص "على بابا" لدى ا
سرحية بخطه بـ"شمعون" وقام احلكيم بإهداء مسودة هذه ا
ركز  القومى لـلمسرح وهى النسخة التى اعتمد عليها إلى ا
ركز عام ه للنص ضمن مـطبوعات ا دواره فى حتقيقه وتـقد

.1983
ـستـوحاة من اجلـو الشرقى لـ وتعـتبر مـسرحـية "عـلى بابا" ا
"ألف ليلـة وليلة" هى آخـر مسرحـيات احلكيم فى
رحلـة وأكثرها جناحا وقد تداولتها العديد هذه ا
من الفـرق وقامت بـتمثـيلهـا بعـد حل فرقة عـكاشة
ـمـثل مـحـمد وقـد قـارن الـراحل دواره بـ نـسـخـة ا
يوسـف والنـسـخـة التـى أهداهـا تـوفـيق احلـكيم لـلـمـركز;
فــوجــد فـى األولى الــعــديـــد من الــتــحـــريــفــات واحلــذف
ـسـرحـيـة اعتـمـادا عـلى واإلضـافـة نـتـيـجـة كـثـرة نـسخ ا
الـذاكرة وتنـقلـها من فـرقة ألخرى طـوال سنـوات عديدة
غــيــر أن كل هــذه الـــتــحــريــفــات ال تــغــيــر من الــســيــاق

الرئيسى لألحداث كما كتبه احلكيم.
ركز الـقومى للمـسرح تتمـيز بأن جميع ـوجودة با والـنسخة ا
أزجـالهـا وأغـانـيـها مـن نظم تـوفـيق احلـكـيم وقـد أ احلـكيم

سرحية وهو فى باريس. تأليف هذه ا
ويعـتبر  اسـتلهـام احلكـيم حلكايـة "على بـابا" سيـرًا على نهج
ن اسـتـلـهـموا الـقـصص الـشـعـبى مـثل "مارون من سـبقـوه 

غفل" . النقاش" فى مسرحيته الشهيرة "أبو احلسن ا
وجود بـنسخة تداول وغيـر ا وقـصة "على بـابا" من القـصص ا
ى ـستوى الـعا "ألف ليـلة ولـيلـة" إال أنها اشـتهـرت حتى عـلى ا
ـسرح الـفرنـسى فى القـرن التـاسع عشـر بثالث فقـدمت على ا
مـعـاجلـات; األولى كـتـبـهـا "بـيـكـسـوكـور"  "عـلى بـابـا واألربـعـ
لـصـا" سـنة  1823 ومـسـرحـيـة "عـلى بـابـا واألربـعـ لصـا" من
تـألـيف ألـبـرت فـانلـو وولـيـام بـوسـنـاك وتـرى الـبـاحـثـة "سزدل
" أن توفـيق احلكيم قد اقتبس مسرحيته من هذه األوبرا ياس
وتورد الباحثة العديد من اللمحات الذكية التى تؤيد بها رأيها.
سرحـية فى أواخر وقدمت شـركة تـرقية الـتمثـيل العـربى ا
عام   1926 فى أربعـة فـصول وسـتة مـنـاظر وقـام بـكتـابة
أغـانـيـهـا بـديع خيـرى وحلـنـهـا زكـريا أحـمـد وأخـرجـها

عمر وصفى.
وحـرصت الــعـديـد مـن األقالم الـنــقـديــة عـلى االحــتـفـاء
ـسـرحـية وتـأكـيـد جناح فـرقـة عـكاشـة فى اسـتـعادة با
سـرحيـة بهـذا العرض تـميـزة ب الفـرق ا مكانـتهـا ا
ولم يــفت بـعض الـنـقــاد اإلشـارة إلى األصل األجـنـبى

للمسرحية.
سـرحية وسبق لـلمركـز القومى لـلمسـرح نشـر حتقيق لـهذه ا

عام   1983 مع مقدمة لفؤاد دواره.

تأسست هـذه الفرقة بقرار وزارى فى فبراير  1962 بناء
عـلى اقتراح مـقدم من اخملرج سـعد أردش بعـد عودته من الـبعثة
العلـمية إلى إيطـاليا عام  1959 واطالعه هـناك على االجتاهات
ى وزيــارته لـلـمــسـارح الـطـلــيـعـيـة ــسـرح الـعـا الـتـجـريــبـيـة فى ا
الـصـغيـرة بـإيطـالـيـا وخاصـة تـيـاترو بـكـولو فـى ميالنـو وقـد ع
ـسـرح اجلـيب كـمـا  تـشـكـيل جلـنـة فـنـية سـعـد أردش مـديـرا 
ـعاونـته بـاإلشـراف علـى الفـرقـة وتـكونت من تـوفـيق احلـكيم د.
رشاد رشدى د. على الراعى د. صقر خفاجة واتخذت الفرقة
الـدور الثانى من نـادى السيارات بـالقاهـرة مقرا لهـا بعد إعداده
كمسرح وقد أنـفقت وزارة الثقافة حينـئذ مبلغ سبعة آالف جنيه
سرح بأجهزة شاهدين وتزويد خشبة ا قاعد ا لتأثيث الصـالة 

الصوت واإلضاءة.
ـسرح صـرية الـعـامة لـفـنون ا ؤسـسـة ا أحلق مـسرح اجلـيب بـا
ـســرحـيــة لـعـبــة  الـنــهـايـة ـوســيـقى وافــتـتح مــوسـمه األول  وا
لـصـمــويل بـيـكـيت تـرجــمـة: عالء الـديب وإخـراج : سـعـد أردش
وبـطـولـة حـسن عــبـد احلـمـيـد عـصــمت مـحـمـود إسالم فـارس
أحــمـد تـوفــيق وقـام بــتـصــمـيم الــديـكـورات الــفـنــان صالح عـبـد

. سرحية د. عواطف عبد الكر وسيقى ا الكر وبوضع ا
وقعه بنادى السيارات حتى ـسرح فى تقد عروضه  استمر ا
ــسـرح فى 1963/1/16 حـيــنـمــا احــتـرق ا أوائل عـام  1963 
ـسـرح واسـتـأنـفت الـفـرقـة تـقـد عـرضـهـا الـثـانى "الـكـراسى" 
اجلـمـهـوريـة وفى ديـسـمـبر 1963 انـتـقـلت الـفـرقـة إلى مـسـرح
احلـديـقـة الـفــرعـونـيـة بـاجلـزيـرة وذلك حـتى أواخـر  عـام 1968
حـيـنـمـا  تـخـصيص  26 يـولـيـو بـاألزبـكـيـة لـلـفـرقة

وذلك حتى عام 1974 حيـنما أطلق

السيدة روزاليوسف فى الفصل األخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

االثن 2007/11/26

313131313131 االثن 2007/11/26

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 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار السودان. 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

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

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
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــيــــــــد يــــــــوسف 
مــحـــمـــد مــصـــطــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

عالم خاص
ــصـور الــفـرنـسى اقـتــحم «ديال كـروا» ا
احلـرملك فى الـقرن الـتاسع عـشر لـيرفع
الستار عن عالم النساء اخلاص كاشفاً
ط حيـاة كامل وأنهن وقـد جلسن عن 
فى ترف يتجاذبن أطراف احلديث ومن
الـلـوحـة يـتـضح أن الـنـسـاء كن يـحـفـلن
بـعالم خـاص له تـراث خاص وتـفـاصيل
هارة ودقة حياتيه كشف عنـها الفنان 
عـالـيـة وفى كـشــفه عن أدق الـتـفـاصـيل
ــرأة وزيـنــتـهــا وحـلــيـهـا فى مــلـبس ا
وكــيف جــلــست كــاشــفــة عن ســاقــيــهــا
وسـاعديـها ومـتـكئـة على وسـائد وثـيرة
وموشَّـاة بزخارف رقيـقة ومرتـدية أفخم
الـثيـاب ليـدلنـا على طـبيـعة هـذه الفـترة
وعلى شـكل احلياة الـتى كن عليـها فقد
جـلـسن يـدخن «الـنـارجـيـلـة» وخلـعن عن
أنـفـسـهن ثـوب الــتـكـلف وارتـدين ثـوب
ـرأة الـتى كـانت فى الـراحـة تــلك هى  ا
ــاضى كــيف كـانت حتــيـا الـقــرن قـبل ا
وكــيف كـــانت تــعــيش وهــو مــا كــشــفه
ـبدع عـنـدمـا قـفـز داخـل إحدى الـفـنـان ا
البـيوت الـعربـية بـاجلزائـر وتسلل إلى
مـخدع احلـر لـيزيح الـنـقاب عن حـرية
ـــرأة خــــاصـــة وتـــرف يــــوضح حتـــرر ا
وارتـيــادهـا حــيـاة مـنــعـمـة فى واقــعـيـة
ــبـــدع إلى الــكــشف صــادمـــة قــد ذهب ا
ـعــمــاريـة عـنــهــا فى دقــة الـتــفــاصـيـل ا
متمثلة فى دقة الزخارف والنقوش التى
حتـــــلـت بـــــهــــا احلـــــوائـط وكـــــذا دقــــة
ـرأة من مـلبس الـتفـاصـيل الـتى زينت ا
وحــلى وهى تــدل عــلـى دقــة الــصــنــعـة
ومـهارة الـصانع فى نـسج هـذا النـسيج
الــدقـــيق الــشـــفــاف ونـــصف الـــشــفــاف
ـــصــور عن صبحى السيدوالـــثـــقــيل وكـــيف كـــشف ا

طــبــقـــات الــزىّ مــوضـــحــاًِ الــســروال
الــطــويل يــعــلـوه قــمــيص أبــيض من
الــكـتــان أو مــلـون تــعــلـوه عــبـاءة أو
صــديـرى أو ثــوب مــوشـى ومـزركش
وفـى مــــــهــــــارة كــــــشف عـن الــــــوضع
االجـتـمـاعى لهـن وإمعـانـاً فى الـترف
فـقـد أظهـر فى الـلـوحة خـادمـة سوداء
مــــتــــأنــــقــــة فى زى اخلــــدم اخلــــاص
مـعـصـوبة الـرأس ولم يـجـعلـهـا تـأخذ
ـا صبغها به كثيراً من اهـتمام الع 
نـظـر فى تكـوينه من ألـوان قاتـمـة وا
هارة متـفحصة قد أبدعه ديال كـروا 
وحـمـله بـصـدق طـعم ورائـحـة الـفـترة
الـتى كـان عـليـهـا الـنـسـاء ويـسـتـفـيد
بدع التشكيلى فى فراغ خشبة منها ا
سرح فى أمرين: األول; عند معاجلة ا
أعمـال درامـيـة تمـر بـالـفـترة الـزمـنـية
هارة نـفسـها فـقد نـقلـها ديال كـروا 
ودقة تدل على كونه مصوراً بارعاً فى
اقــتـــنــاص مـــا أغــلـق عــلـــيه األبــواب
وأسدلت عليه السـتائر والثانى; عند
التصدى لعـمل واقعى تكون الصدارة
هـنـا لـلـتـفـاصـيل واإلكـسـسـوار الـتى
توضح كـثيـراً من اجلوانـب احليـاتية
لـلـشخـصـيـة الـدرامـيـة; كمـا يـسـتـفـيد
ـرئــيــة من تـوزيع مـصــمم الــصــورة ا
الــفــنـان لــلــضـوء والــظل وكــيف مــيـز
عــنــاصــره وجــعــلــهــا فى عــالم أثــيــر

عانى. تضمن كثيراً من الشجن وا

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـالف
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د. عمرو دواره

هوامش العدد من كتاب 
« برت بريشت.. النظرية
والتطبيق.. مسرحياً

وسينمائياً» 
تأليف :د. أحمد سخسوخ 
: د. مدكور ثابت تقد

ية الفنون 2006. أكاد

أســـــامــــــة يـــــاســـــ 
التجهيزات الفنية 

حاوره : درويش األسيوطى
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ــوســيــقى» ــسـرح ا > يــنــظم «اســتــوديــو عــمــاد الـديـن» ورشــة تــدريــبـيــة فـى «ا
سرح تستـضيف مدرب من هولنـدا للقيام بالـتدريب على طبيعـة هذا النوع من ا
وكـيفـية اسـتـغالل «آلة الـصوت» كـأداة مهـمة جـداً فى الـعرض وتـستـمر الـورشة

ثمانية أيام...

سرح  ذاكرة ا

سرح اجلميل إبراهيم فؤاد صعلوك ا

ص4

ص12

عن العرض اللبنانى
 «كم تمنت نانسى»

 يكتب  إبراهيم احلسينى

29 ص28

ص31

ص15

لوحات العدد 
 للفنان الفرنسى
رينوار

7 ص6

عـلى الفـرقـة اسم فرقـة الطـلـيعـة والـتى استـمـرت حتى اآلن بـهذا
وقع اجلديد نفسه. االسم وفى ا

تــولى إدارة الــفـرقــة كل من ســعـد أردش 1962 - 1964 كـرم
مطاوع  1964 -1969 أحمد عبد احلليم 1970 -1969

أحمد زكى 1970- 1974.
سرحيات التالية : قدمت الفرقة خالل مسيرتها الفنية ا

لعبة النهـاية لصمويل بيكيت الكراسى ليوج يونسكو ترجمة:
عبـد الـقـادر الـتلـمـسـانى االسـتـثنـاء والـقـاعـدة لبـرتـولـد بـريخت
ترجـمة: د. عبـد الغفـار مكاوى سـهرة مع تشـيكوف تـرجمة: د.
عـلى الـراعى حـنا مـرقص مـحـمـد طاهـر اجلـبالوى مـاكبث فى
اجلـيب لهـارولـد الجن يا طـالع الشـجرة لـتوفـيق احلـكيم شـفيـقة
ستـخبى لـشوقى عبـد احلكـيم يرمـا جلارسيـا لوركا ومتـولى ا
تـرجـمـة : وحـيــد الـنـقـاش حـسن ونـعـيــمـة شـوقى عـبـد احلـكـيم
يـاسـ وبهـيـة لنـجـيب سرور بـستـان الـكرز لـتـشيـكـوف ترجـمة:
جنـيب سـرور راشـمـون لـريـونـوسوكـى أكوتـاجـا وتـرجـمـة: عـبد
احلليم البـشالوى خادم سيدين لكارلو جـولدونى ترجمة: سعد
أردش طـبـول فى الـلـيل لـبـرتـولد بـريـخت تـرجـمـة : لـيـلى جاد
ـنـون إليـسـخـولـيـوس تـرجـمـة : د. لـويس عـوض الـشـهاب أجـا

لـدورينـمـات ترجـمة: أنـيس مـنصـور األسالف يـتمـيـزون غضـبا
مـسـحـوق الـذكـاء لـكـاتب يـاسـ تـرجـمـة : إدوار اخلـراط هـيدى
بــانـوب مــيـديــا جلـان أنــوى تـرجـمــة : إدوار اخلـراط ســيـزيف
ــوت لــروبــيــر مـــيــرل تــرجــمــة: فــتــوح نــشــاطى الــضــفــادع وا
وت لـيـوج ـلك  ألريـسـتوفـانـيس ترجـمـة : د. لويس عـوض ا
يـونــسـكــو تـرجــمـة : أنــسى احلـاج أ.ب تــألــيف نـاظم حــكـمت
سير الطـويل لهدى زكا محاكمة رأس الـسنة لبهيج إسماعيل ا
رسالـة إلى جونـسون لعـبد الرحـمن الشرقـاوى األستاذ لـيوج
قـصود يا يـونسـكو تـرجمـة شفـيق مقـار الغـائب جلمـال عبـد ا
ـيت بـهـيـة وخـبـريـنى لـنـجـيب سـرور الـتـركـة الـنـجـاة يـحـيى و
ــظـلـة لــنـجـيـب مـحـفـوظ "ثالثـة مــسـرحـيـات حتـت عـنـوان حتت ا
إعـداد: مصطفـى بهجت مصـطفى تاجنـو لسالفوميـر ميروجيك
تـرجـمة  مـسـيـر التـنـدارى ونـبيـل األلفى حـبـظـلم بظـاظـا لـفاروق
خـورشــيــد اجلـواب لــنــاجى جـورج رحــلــة حب لــعـزت األمــيـر
ـعـ بـسـيـسو ـصـطـفى مـحمـود ثـورة الـزجن  اإلنـسـان والـظل 
الـعـدل لتـوفـيق احلـكـيم الـقـمـر لتـوفـيق احلـكـيم لـيـلى واجملـنون
ـشخصـاتيه لـعبد الـله الطـوخى األميرة لصالح عـبد الصـبور ا
تـنـتـظر لـصالح عـبـد الصـبـور سـندبـاد لـشوقـى خمـيس سـكان
الـســطـوح الــغـول لــبــيـتــر فـايس تــرجــمـة: د. يــسـرى خــمـيس
مـهرجـان الضـحك والـبكـاء للـسـيد الـشوربـجى اجلـنيـنة إلدوارد
حــكـايـة ثالث بـنـات جلـمـال عـبـد ألـبى تـرجـمـة: جالل الـعـشـرى
ـولـيـير تـرجـمـة وصـيـاغـة شـعـريـة فؤاد ـقـصـود الـعم الـنـبـيل  ا
حداد مـجـان مـاراصـاد لبـيـتر فـايس وبـالتـالى يـكون مـجـموع
سـرحيات الـتى قدمتـها الفـرقة خالل عشـر سنوات تـقريبا 51 ا

مسرحية.
تميزين من سرحيات نخبة من اخملرج ا شارك بإخراج هـذه ا
بـيـنـهـم: سـعـد أردش كـرم مـطـاوع مـحـمـد عـبـد الـعـزيـز أحـمـد
زكى كـمـال عــيـد فـاروق الــدمـرداش جنـيب سـرور مــنـيـر أبـو
دبس نبـيل األلـفى حـسن عـبد الـسالم رأفت الـدويـرى زغـلول
الصيفى محـمود األلفى أحمد عبد احللـيم سمير العصفورى

. عبد الرحيم الزرقانى كمال حس
هـذا وجتـب اإلشـارة إلى فـرقــة مـسـرح اجلــيب  قـد اســتـضـافت
عددا من الـفرق األجنـبية من بـينهـا فرقة هـارولد الجن اإلجنلـيزية
1965 - 1964والتى قدمت عندما يتكلم اإلنسان مكبث فى

وت ـلك  ـسـرح الـلبـنـانى احلديث الـتى قـدمت ا اجلـيب فـرقة ا
ليونسكو.

سرح شـارك فى بطولـة عروض الـفرقـة نخـبة من جنـوم ا
والنـجمـات من بينـهم عصمـت محمـود سميـحة أيوب

جنـمـة إبــراهـيم أمـيـنــة رزق نـاديـة الــسـبع نـاهـد ســمـيـر هـدى
رشـدى مـحسـنة تـوفـيق نيـلـلى مظـلـوم سهـير عـيـسى سهـيـر ا
الـبـابـلى حـسن عـبـد احلـميـد عـبـد الـله غـيث جالل الـشـرقاوى
صالح مـنصور حـسن البـارودى أحمـد توفـيق أنور إسـماعيل
ـهـدى عــبـد الـرحــمن أبـو زهـرة عـبــد الـسالم مــحـمـد رشــدى ا
محـمد الـطوخى تـوفيق الدقن مـحمـد الدفـراوى محـمود عزمى
ـنـعم مـدبـولى أحـمد مـرعـى عادل هـاشم عـدلى كـاسب عـبـد ا
رسى أبو الـعباس كـمال حس أحـمد خلـيل محمد سـالم ا
فاروق يـوسف نبـيل بـدر محـمـود احلديـنى حـمدى أحـمد
شــكــرى ســرحــان نــور الــشــريف عــبــاس فــارس صالح
عطى محمد فريد. السعدنى فاروق يوسف محمد عبد ا
ـسرح جـدير بـالذكـر أن الـنشـاط الـتجـريـبى والطـليـعى فى ا
ـصرى والعـربى قد بـدأ بإنشـاء مسرح اجلـيب وقد أحدثت ا
الـعروض األولى لـلفرقـة وخاصـة عروض مسـرح العبث ردود

فـــعل واســـعــة فى الـــدوائــر األدبــيـــة والــفـــنــيــة وتـــفــاوتت اآلراء
ـسرحى وبـ احلـماس له والـتعـلـيقـات بـ اإلدانة لـهـذا الشـكل ا
والـترحيب به وقـد قدمت عروض الـعبث فى الفـترة األولى لـلفرقة
ـديـر وبـالــتـحــديـد فى عــهـد مــديـره ســعـد أردش; فى حــ رأى ا
التالى له كرم مـطاوع أن إشكالـيات مسرح الـعبث وظروف نشأته

صرى فى ذلك الوقت. ليست ملحة للجمهور ا
هـا لعـدد كـبيـر من التـجارب ويـحسب لـفرقـة مسـرح اجلـيب تقـد
سرحية وفى مختلف االجتاهات فردات ا سرحية فى مختلف ا ا
ـوروث الـشـعـبى أم فى تـقـد أحـدث سـواء بــالـبـحث فى مـجـال ا
ـهـا لعـدد كبـير من ـية كـمـا يحـسب للـفـرقة تـقد الـنـصوص الـعا
ـسـرحى وفى مـجـال ـوهـوبـ فى مـخــتـلف مـفـردات الـعـرض ا ا
التـأليف  تـقد جـيل جـديد ألول مـرة يضـم أسمـاء شوقى عـبد
احلكـيم بهـيج إسمـاعيل جنـيب سرور عـزت األميـر جمـال عبد
ــقــصـود نــاجى جــورج مـصــطـفى بــهــجت مـصــطــفى شـوقى ا

خميس عبد الله الطوخى السيد الشوربجى.
ــسـرح الـشـعـرى وذلك من خالل كـذلك اهـتـمـت الـفـرقـة بـتـقـد ا
أعــمــال: صـالح عــبــد الــصـــبــور جنــيب ســرور عـــبــد الــرحــمن

الشرقاوى فؤاد حداد.
يـ يـحسب ـؤلـف الـعـا ـهمـة لـكبـار ا وبـخالف تـلك الـنصـوص ا
ـصرى بـإبداعـات بعض الـكتاب للفـرقة أيـضا تـعريف اجلـمهور ا
الـعـرب ومن بـيـنـهم مـعـ بـســيـسـو الـفـلـسـطـيـنى وكـاتب يـاسـ

اجلزائرى وهدى زكا اللبنانية.

فرقة مسرح
اجليب 

على بابا

محمد أم عبد الصمد

يـسورة إبـراهـيم فؤاد ثـابت واحـد من أبنـاء الـعائـالت ا
ـعــروفـة فى أسـيــوط ولـد فى عـام 1934 وكـان من وا
فترض أن يواصل تعليمه اجلامعى بعد حصوله على ا
الــتـوجـيـهـيـة. لـكـنه بـدال مـن أن يـعـيش احلـيـاة الـسـهـلـة
ـسـتـقـرة فــضل أن يـهـجـر عـمـلـه ويـتـقـلب فى أعـمـال ا
كـثيـرة مـا بـ أسـيوط والـقـاهـرة فـعمـل موظـفـاً بـإحدى
شركات القطـاع العام وعمل محـصالً بالترام وأخيرا
ترك كل هذا ليتـفرغ للمسرح. ولم يـثنه عن هذا التفرغ
صدود الـعائلة واكـتفى بالقـروش القليـلة التى ينـتزعها
ـثال وعـاش لـلـمـسرح ـسـرح مـخـرجـا و من الـعـمل بـا

سرح حتى اآلن. وبا
ـسرحى مـفـروشًا بـالورد لم يـكن طـريق إبراهـيم فـؤاد ا
فـقد استعـدت عليه موهـبته ونبوغه من ضَّـيق عليه السبل
ـســرحــيـة لــكـنه حتــمل هـذا من كــوادر فـرقــة أسـيــوط ا
بصـبـر نـادر مواصًال طـريق مـعـلـمه األول الفـنـان سـعد

سرح فوق اخلشبة. ى ليعلم أجياال من الهواة ا الكر
ثال فى أكثـر من خمس عمالً  شارك إبراهيـم فؤاد 
مسـرحـيـاً من: الـعـباسـة والـشـبك وأدهم الـشـرقاوى
وإدارة عـمــوم الـزيــر إلى حــلم لــيـلــة صـيف وصــيـاد
السـمك وبير الـشفـا وأبو عـجور سلـطان حـاير وقدم
كمـخرج مجـموعة من األعمـال أهمهـا: بير الـشفا وأبو
نضارة وناس مش مننا.. وغيرها وحصد العديد من
جـــوائــز الـــتـــمـــثــيـل واإلخـــراج فى مـــســرح الـــثـــقـــافــة

درسى ومسرح  سرح ا اجلماهيرية وا
الشباب والرياضة.

سرح? > كيف بدأت عالقتك با
- كـان فـيـه مـا يـسـمى بـالــسـاحـة الـشـعــبـيـة بـأسـيـوط
وكانت الـساحـة تقدم كل يـوم خمـيس حفلـة سمر وفى
ــمـثل (عـبـد الـنـبى لـيـلـة من لـيــالى اخلـمـيس شـاهـدت ا
ــرحــوم حــسـ ــثل دور لــيــلى الــشــاعــر ا فــرغــلى) 
ـثل دور قيس فى مشهد من مـشاهد مجنون منصور 
كن شهـد أحسـست أننى  ليـلى وأنا  أشـاهد  هـذا ا
ــا أراه  فــبــدأت أبــحث عـن هـواة أن أقــوم بــأفــضل 
سـرح وعـرفت يـومهـا أن هـناك فـرقـة مـحتـرمـة تضم ا
نـخبة من كبـار موظفى احلكومـة ويقودها الـفنان سعد
ى - الـله يـرحـمه وبـدأت أحـضـر لـلـفـرجـة عـلى الـكـر
التدريبات والـعروض خاصة بعـد أن اكتشفت أن سعد

ى كان صديقاً لوالدى. الكر
سرحية» وكانت الفرقة مـشهورة باسم «فرقة أسـيوط ا
ـديـريـة الـشـاعـر الكـبـيـر عـزيـز أبـاظة ويـرعـاهـا مـدير ا
الـذى أمـر بـبـناء مـسـرح الـسـاحـة الـشـعـبـيـة (بـالـشـبان
ـسلم اآلن) لـيكون مـقرا للفـرقة. وأول عمل شاركت ا
فـيه مع الـفرقـة كـان (مـلك الـصابـون) من إخـراج سـعد

ا فى عام 1957. ى ر الكر
> مـا الـعـمل الــذى تـعـتـز به  ومـا الـعـمل الـذى

اذا? شاركة فيه و كنت تود عدم ا
- الـعــمل الـذى أعـتـز بـه كـمـمـثل هــو مـجـمـوعـة األدوار
الـتى لـعـبــتـهـا فى مـسـرحـيــة «صـنـاعـة األعـداد» والـتى
قدمناها بـاسم «شُرم بُرم» للكاتب الـسورى عبد الفتاح

رواس قلعجى والتى أخرجها رأفت الدويرى. فقد قمت
بـأداء أربع شخصيـات مختلفـة. أما كمخـرج; فأنا أعتز
بـــإخــراج مــســـرحــيــة «بـــيــر الـــشــفــا» تـــألــيف درويش
األسيوطى .. ألنها أول عـمل أُعتمد به كمخـرج بالثقافة
اجلــمــاهــيــريــة وأحـصـل به عــلى جــائـزة اإلخــراج فى
ائـة ليلـة لفرقـة فالح أسـيوط فرقـة جديدة مهرجـان ا

مترابطة لكن لألسف اإلدارة مزقتها وقضت عليها.
وال يـوجـد عمـل تمـنـيت أال أقـدمه; ألن أى عـمل أعـتـبره

قطعة من نفسى هل أستطيع قطع يدى مثال ..
> ما حكاية فرقة فالح أسيوط معك?

- كـــان فــيـه نص قــرأتـه تــألـــيف درويش األســـيــوطى
اسمه (بـير الـشفا)
ورأيـت أن هـــــــــــــذا
الــنص هــو أفــضل
ـكن أن يـقدمه ما 
مــســـرح الــثـــقــافــة
اجلـــمــاهــيـــريــة فى
ذلــك الــــــــــــــــــــوقـت
فـتـقـدمت إلى مـدير
القصر عبد اجلابر
بهلـول بخطة العمل
 فــــــاشــــــتـــــرط أن
ــجــمــوعــة أقــدمه 
من شـبـاب الـفـرقة
وكـانـت اإلمـكــانـات
ــــالــــيـــــة كــــلــــهــــا ا
مـخصـصـة لـلـفـرقة
الـكبـيـرة وبـهـا عـبد
ى الـــسالم الـــكــر
وعبـد النـبى فرغلى
الـــلـــذان حــاال دون
تــــــقــــــد جتـــــارب
ســـــابــــــقـــــة لـى مع
مـــــجـــــمــــــوعـــــة من
مــطـــاريــد الـــفــرقــة

ـتمردين عـلى سلطة الـزعيم مـثل صالح حسونة  وا
ودرويش األســيــوطى ومـــحــمــد عــطــا وعــزت دانــيــال

وأمير شلتوت. 
وقـد اشتـرط مديـر القـصر عـدم تقـد أى مبـلغ للـفرقة.
فـوقـفـنـا; بل وقـررنـا أن يـعـتـمـد الـعـمل عـلى الـعـنـاصـر
احملـليـة تـمـامـا. وبالـفـعل لـيـكن أى عنـصـر من عـنـاصر
ـســرحى لـ«بـيـر الـشــفـا» من خـارج أسـيـوط ! الـعـمل ا
ــؤلـف واخملــرج والـــعـــنــصـــر الـــنـــســائى والـــديـــكــور ا
ـسرحيـة رقماً وسـيقى إلخ ... ولـهذا قدمت الـفرقة ا وا

قياسياً من ليالى العرض (  60 ليلة عرض).
ـا اكــتـمل الـعـرض رغـب مـديـر الـقـصــر فى مـشـاركـة  و
ـا كـانت ــائـة لـيـلــة فـكـان لـه ذلك و ــهـرجـان ا الــعـمل 
الـفرقـة بال اسم ولـنـا مـشـاركة أخـرى بـالـفـرقة الـكـبـيرة;
ـــســــرح بـــالـــثـــقـــافـــة رأى رءوف األســـيـــوطـى «مـــديـــر ا

اجلماهـيريـة» أن يسمـيها فـرقة «فالحـ أسيوط» قـياسا
ـنصورة. ولكن الزعيم لم يرضهما على فرقة فالح ا
النـجـاح فـأرادا إجـهـاض الـتـجربـة كـمـا أجـهـضـا جتـربة
«حـالة إظالم» وجتربـة أخرى ال أذكر اسمـها للمـجموعة
نفسها وقد سـافر عبد النبى خصـيصا ليهاجم العرض
ـهـرجـان. لــكن الـعـرض حـصـد أمــام جلـنـة الـتـحـكــيم بـا

جوائز اإلخراج والتمثيل والديكور أيضا.
سرحى? شوارك ا > هل أنت سعيد 

ـســرحى .. رغم أنـنى لم ــشـوارى ا - طـبـعـا ســعـيـد 
أجن مـنه شـيـئــا مـاديـا يـذكـر فــأظن أنه لـوالى لـتـوقف
ـسـرحى فى أسـيـوط - فى فـتـرة مـعـيـنـة من الـنـشـاط ا
سـاعدة بـعض الـفنـان الـفتـرات - وكان هـذا طـبعـاً 

ـسرح فى تـلك الفـترة الـتى تـسلط فـيـها الـبعـض على ا
أسـيــوط واســتـطــاعــوا إقـصــاء اخملــرج الـرائــد ســعـد

ى وتوقفت فرقة أسيوط عن العمل لسنوات. الكر
وكـانت تلك اجملمـوعة ال تسمح بـظهور مـخرج مسرحى
ـــــــــثـل جــــــــــيـــــــــد أو 
بـأسـيوط. ويـكفـينى أن
أســـمـع كـــبــــار رجـــال
ــســـرح فى أســـيــوط ا
يــــــنـــــادونــــــنى «يــــــاعم

إبراهيم».
> كــــــــــيـف تــــــــــرى
ـــصــرى ـــســـرح ا ا

اآلن?
- أنا شـايف غير اللى
شـــــايـــــفــــاه الـــــنــــاس
ــصــرى فى ــســرح ا ا
حـالـة مـوت .. أو حـالـة
ركـــــــــود وأرى أن من
ــــســـرح فى يـــحــــيى ا
مـــصــــر هـــو مــــســـرح
الـثقـافة اجلـماهـيرية ..
ـــــصــــرى ـــــســـــرح ا ا
أصـابـته لطـمـة شـديدة
فى الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات
أفـقدته توازنه وال أمل
فـــــــى إصـــــــالحــــــه إال
بـــــــإصالح مـــــــســــــرح
الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة.

كان فيه مسرح رائع فى الستينيات.
سـرح فى األقاليم حـركة فنـية أم ظاهرة > هل ا

طارئة?
- حـركة فـنيـة طـبعـاً واسـتطـاعت أن تـفرز (مش حـلوة
تــفــرز دى?) لــكـن فــعال أفــضل الـــكــوادر الــفــنــيــة فى
التـألـيف واإلخـراج والتـمـثيل فى مـصـر كـلهـا من أبـناء

مسرح الثقافة اجلماهيرية باألقاليم.
 ولــعـلــمك مــسـرح الــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريــة هـو من روج
ـيـة الـفـنـون وعــرف الـنـاس فى األقـالـيم إنه فـيه ألكـاد
ـسرحـيـة) وحتى اآلن حاجـة اسـمهـا (مـعهـد الـفنـون ا
سرحية من أبناء فرق ـعهد الفنون ا معظم الدارس 
ـسـرح ما الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة بـاألقـالـيم ولـوال هـذا ا
عــرف الـكـثـيــر من كـبـار الــنـقـاد والـنــجـوم الـطـريق إلى

سرح. معهد ا
> ترى أن مـسرح الـثقـافة اجلـماهـيريـة يحـتاج
ـــعــوقـــات الــتـى تــراهــا إلـى إصالح .. مــا هى ا

سرح? تعوق هذا ا
- زمان كان فيه مـخرج مقيم مع الفرقة يعلم .. اخملرج

قيم ضرورى للتدريب. ا
البــد من الــتــدقــيـق فى اخــتــيــار اخملــرجــ اجلــدد;
. البــد مـن جلــنـــة عــلى خــاصـــة غــيـــر الــدارســـ

مسـتـوى عـال تـكـون دائمـة الخـتـيـار اخملـرج
اجلـدد كمان الزم الـفرقة تـتولى بعـناصرها
ـــوظف أفـــســـد هـــذا ـــســـرح ا مـن إدارة ا
ـوظـف اجلانب ويـجب احلـد من سـيـطرة ا
كـتب الـفنى على الـفـرق. يجب أن يـتـولى ا
لــلـفــرقـة مـهــامـة فـى اخـتـيــار الـنص وأن

تشكل جلنة الختيار النص.
سرحية? > هل تتابع الدوريات ا
ــــتــــاح.. هــــيه فــــ الــــدوريـــات - بــــقــــدر ا

سرح العربى سرح  قفلوها.. سـلسلة ا سرحية?! مجـلة ا ا
ى تـوقـفت .. مـا فـيش غـير ـسـرح العـا تـوقـفت .. سلـسـلـة ا

الصفحات الصحفية فى اجلرائد وجريدة «مسرحنا»..
> مارأيك فى مسرحنا?

- جمـيلـة .. أنـا عنـدى أعدادهـا كـلهـا ولكـنـها حتـتاج
ـسرح فى إلى تـطـويـر. يجب أن تـهـتم أكـثـر وأوًال بـا
سـرح بـحـركة الـثـقـافة اجلـمـاهـيريـة وتـربط هـذا ا
ـــســـرح الـــعــربى ــصـــرى عـــامــة وا ـــســـرح ا ا
ـسرح فى القـاهرة أكثر من «مـسرحنـا» تهتم با
األقاليم. حتى اهتمامها باألقاليم يزيد توزيعها.
ــــســــرح > مـــــارأيك فى مــــهــــرجــــان ا

التجريبى وكيف ترى تأثيره?
- كل عـرض مـسـرحى جـديـد هـو جتـريب لكـن إذا كنت
ـهـرجـان الــلى بـيـتـعـمل فـى الـقـاهـرة سـاعـدنى تــقـصـد ا
أشـوف عـروضه حـتى أحــكم مـا يـقـولــون عـنه مـهـرجـان
سـرح التجريـبى. أال تستـطيع الثـقافة اجلمـاهيرية ا
سـرح فى فرقها اسـتضافـة مجموعـة من كوادر ا
ـهرجـان? يا أخى اعتـبرونـا فرقة حلضـور هذا ا
من الـفرق الـلى بتجـيبوهـا  من بالد بره .. أما
عن تأثيـره .. هناك تقـليد أعمى دون وعى من
اخملـــرجـــ لـــبـــعض إفـــيـــهـــات احلـــركـــة فى
ــهـرجـان .. الـعــروض الـتى شــاهـدوهــا فى ا
يـقـومون بـحـشر هـذه اإلفـيهـات الـتى ال عالقة

لها بعروضهم إلحداث الغرابة والدهشة.
ـسـرح > كـيف تـرى جتـربـة نـوادى ا

بالثقافة اجلماهيرية?
- الــســؤال مــاذا تــريــد اجلــمــاهــيــريــة من
ـســرح. أن يـقـدم اخملــرج عـرضـا نـوادى ا
تـــكــتــمـل فــيه عـــنــاصــر مـــســرح الــثـــقــافــة
ـفـروض تـقـدم اجلـمـاهــيـريـة .. فـلـيـس من ا
ـا يــعـرض فى ــقـلــدة  الـنـوادى الــعـروض ا
ـا يجب أن تـقدم مـسرح ـهرجـان إياه وإ ا

ــسـرح أن حتـدد الـثــقـافـة اجلــمـاهـيــريـة وعـلى إدارة ا
أهداف مسرحها العملية «ظاطت»...  

صفاء البيلى تكتب
من الكويت عن

عروض الدورة الرابعة
هرجان أيام الشباب

سرحى  ا

مقاالت نقدية فى عروض
يكتبها محمد زهدى
وعبد الغنى داود

ن اخلشاب   ود. أ

قضايا كثيرة حول  

سرح فى القليوبية ا
قبل وبعد جلان

الهيكلة واقتراحات
با للحلول يناقشها
سرحيون فى قصر ا
ثقافة بنها اقرأ
ندوة «مسرحنا»

سرح اجلميل يحاوره درويش األسيوطى فى كان يا ما كان  صعلوك ا

د. أبو احلسن
سالم

 يكتب عن
جماليات
التجسيد
والعالقة

مثل  اجلدلية ب اخملرج وا
لك لير» فى عرض «ا

 مشاركات
لكثير من
الدول العربية
للمرة األولى
فى مهرجان
سرح ا

األردنى فى
دورته

السادسة  

ص23

من العراق
يكتب
عزيز
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سرح العربى  ا
ص25

نساء اجلزائر - متحف اللوفر - باريس - مقاس 229X180 زيت على كنفاس 1834

سرحية إبراهيم فؤاد فى أحد العروض ا

cyan magenta yellow black File: 31-2�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـصـريـات. شـارك فى خـاص بـإبـداعـات اخملـرجـات ا
حـضـور حفل اخلـتـام عدد من قـيـادات الهـيـئة الـعـامة
لـقـصور الـثقـافة مـنـهم د. أحمـد األبحـر رئيس اإلدارة
ـركـزية لـلبـحـوث والدراسـات ومصـطـفى السـعدنى ا
رئـيس إقـليم شـرق الدلـتا الـثقـافى وعزة عـبد احلـفيظ
ـركـزيـة لـلـتـدريب ود. طـلـعت شـاه رئـيس اإلدارة ا
مـديـر عام اإلعـالم وفاطـمـة فـرحـات مديـر عـام ثـقـافة
ـتـخـصـصة الـطـفل وأحـمد زرزور مـديـر الـقـصور ا
وأحــمـــد زحــام مـــديــر

ثقافة القاهرة.
ورغـم حـــــــــصـــــــــول
عــــرض "يـــــامــــا فى
اجلــــــراب" لـــــــطالب
ــــعــــهـــــد الــــعــــالى ا
ـســرحـيـة لـلــفـنــون ا
عـــــــلى أكـــــــثـــــــر من
جـــائــزة فــإن أحــداً
عـهد من مـسئـولى ا
لم يـــحــــضــــر حـــفل

اخلتام!! س 
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 > مـحمد عمر مخرج مسرحية
«والد الـلـذينه» يـبـذل حـالـيـاً عدة
مــحــاوالت مع مــســئــولى الــبـيت
الـــفـــنى لـــلـــمـــســـرح إلقـــنــاعـــهم
بـاستـئنـاف تقـد العـرض الذى
تـقـرر إيـقـافه لـعـدم حتـقيـقـه ألية
إيرادات; على الرغم من تكاليف
ــســرحــيـة إنــتــاجه الــبــاهــظــة ا
بــطــولـة هــبــة الـســيــسى يــاسـر
فـرج محـمود اجلـنـدى محـمود
احلـدينى والتـأليف ألسـامة أنور

عادل حسان عكاشة.

مجرد بروفة

< يسرى حسان
ســوى أنه يـــحــمل لـــقب «ســلـــطــان» وجلّ من ال

يخطئ يا أستاذ «مصطفى سلطان»!!
ـعـهـد هــو «د. مـحـمـود سـلـطـان» .. إذن عـمـيـد ا
وعـلـيـه; أطـالب الـســيـد عــصـمت يـحــيى رئـيس
يـة الفنون بـعزل هذا الـرجل فورا بعد أن أكاد

عهد إلى احلضيض.  وصلت األوضاع فى ا
اعــزل «د. مـــحــمـــود ســلـــطــان» حـــتى تــنـــقــشع
عهد منذ السحابة السوداء التى ظـللّت سماء ا

أن تولى عمادته.
اعـزل «د. مــحــمـود ســلــطـان» بــعــد أن ضـاق به
ـذكـرة لـسحب األسـاتـذة ذرعاً وتـقـدمـوا إليك 

الثقة منه ولم تفعل فيها شيئاً.
ـعـهد اعـزل «د. مـحـمـود سـلـطـان» حـتى يـعـود ا

. إلى سابق عهده فاعالً ومشرقًا ومضيئاً
اعــزل «د. مـحـمــود سـلـطـان» حــتى حتـافظ عـلى
ـهم الـذى يـضـم صـفـوة األسـاتذة هـذا الـكـيـان ا

الذين تفخر بهم مصر.
اعــزل «د. مـحــمــود سـلــطــان» حـتى ال يــعــتـصم
الــطـالب كل يــوم فى الـــقــاهــرة واإلســـكــنــدريــة

اعتراضاً على سياساته.
اعـزل «د. مـحـمود سـلـطـان» حتى يـعـود الـهدوء

عهد. واالنضباط والوئام إلى ا
اعــزل «د. مــحــمـود ســلــطــان» حــتى  تــكــون قـد
حــقـقت إجنــازًا مــهـمــا يـذكــر لك بــعـد أن تــتـرك

ية. األكاد

«يخلق ماال تعلمون» !! 
هذه الظـاهرة العـجيبـة أال حتتاج إلى فريق من
علماء الـنفس واالجتماع واألنـثروبولوجيا - ال
ـوضـوع - أدرى مـا عالقـة األنـثـروبـولـوجـيـا بـا
ـعـهـد لـلـبـحث عن أسـبـاب عــدم مـعـرفـة طالب ا
السم عـمـيدهم? أنـا عن نـفـسى مسـتـعد لـتـمويل
هذا الفريق حتى يؤدى مهمته على خير وجه.
وكــمـا أنــا مــدين بــاعـتــذار لألســتـاذ مــصــطـفى
سـلطـان الـذى اعتـقدت أنه عـميـد مـعهـد الفـنون
صرى سرحـية فأنـا مدين بالـشكر جلـريدة "ا ا
الــيـوم" الـتى قـطـعت الـشك بـالـيـقـ فى عـددهـا
الــصــادر يــوم  15 الــشــهــر احلـــالى ونــشــرت
تـقـريـرًا حتت عـنـوان "طـالب فـنـون مـسـرحـية -
فـرع اإلســكـنــدريـة - يـضــربـون عـن الـدراسـة ..
وعصمت يحيى حيعدى عليهم ويشوف" وجاء
فى الـتــقـريـر أن اسـم الـعـمــيـد هـو «د. مــحـمـود

سلطان».
ــصــرى الـــيــوم" وأصــدقــهــا وألنــنـى أحــتــرم "ا
ـصــريـة وأعـتــبـرهــا واحـدة مـن أهم اجلـرائــد ا
اآلن وأحــرص عـلـى قـراءة كل مــا تـنــشـره فـإن
سـرحـية الـصـحيح اسم عـمـيد مـعـهـد الفـنـون ا
أصبح بـالنـسبـة لى - وحتـى إشعـار آخر - هو
صـرى اليوم» «د. محـمود سـلطـان» .. شكـراً لـ«ا
.. وأعتذر مرة ثالثة وعاشرة لألستاذ «مصطفى
سلـطان» الذى ظـلمـته معى بـدون أى ذنب جناه

ysry_hassan@yahoo.com

اعــزل «د. مـحـمـود سـلــطـان» الـذى لم يـنـجـز أى
شـىء مـنـذ تـولـيه الــعـمـادة; وكل مـا أجنـزه هـو

عهد. زرع الف ب أساتذة ا
اعـزل «د. مــحـمـود ســلـطــان» الـذى يـتــعـامل مع
ـعــهــد - وهم مـن هم - بـ «فــجــاجـة» أســاتــذة ا

تصل إلى حد اإلهانة.
اعزل «د. محمود سلطان» الذى يفخر بأنه جلب
عـهـد جـهـاز كـمـبيـوتـر ودش وتـلـيـفـزيون إلـى ا
وجــــهــــاز كــــاســـــيت; مع أن اجلـــــهــــاز يــــخص
«مـسـرحـنـا» وقــام الـعـمـيـد بـخــطـفه من الـزمـيل
«مـحـمـد عبـد الـقـادر» عنـدمـا ذهب إلجـراء حوار

معه.
اعــزل «د. مـحـمـود سـلـطـان» الـذى خـطف جـهـاز
كـاسـيت مـن صـحـفى ثم ادعى أنـهـا واحـدة من
إجنـازاته ... فـهل يـليق بـعـمـيد مـعـهـد أو حتى
عميد شرطة االدعاء بأن «اخلطف» و«القرصنة»

من ب إجنازات سيادته.
اعـزل «د. مـحمـود سـلطـان» ألنه جـاهل.. بالـلـغة
ومـولع باخلـطف .. خطف أجـهـزة الكـاسيت من

! الصحفي
أقـول لـك .. ال تـعــزل «د. مــحــمـود ســلــطـان» وال
تـأمـره بأن يـعـيـد إليـنـا «جهـازنـا» احلـبيب أهي

فرصة نضحك .. ونضحك الناس!!  
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 أعتذر لـ «مصطفى سلطان»
مـبـدئيًـا .. أنا مـدين بـاعتـذار لألسـتاذ مـصـطفى
سـلـطان الـذى اعتـقـدت أنه عمـيـد معـهـد الفـنون
سرحية حـتى نبهنى البـعض أن اسم العميد ا

ليس «مصطفى سلطان».
شكلـة التى واجهتـنى أن فريقًا قـال إن العميد ا
اسمه «سـيد سـلطـان» وقال فريـق ثان إنه «على

سلطان» وثالث قال إنه «رجب سلطان».
هكذا وجدت نفسى فى متاهة فـ «خطفت رجلى»
ـعـهد واسـتـوقـفت الـطالب كل طـالب على إلى ا
حدة ألسأل عن اسم العـميد فدخـلت فى متاهة
أشــد حــيث تــلــقـيت أســمــاء مــخـتــلــفـة مــنــهـا
«إبـــراهــيـم ســـلــطـــان» و«رمـــضـــان ســـلـــطــان»
و«شـعبـان سـلطـان» ... وهلـم جرا .. أحـدهم قال
إنه «مـحـمـد سـلـطان» فـقـلت له: أل .. عـنـد مـحـمد
ســلــطــان ووقّف فــهــو مــلــحن مــشــهــور وكـان
ـرحـومــة فـايــزة أحـمــد الـفــنـانـة مــتـزوجًـا مـن ا
سرح فباغتنى بقوله : اجلميلة وليس له فى ا

سرح ?! يعنى العميد اللى ليه فى ا
لم أعــلق عـلى كالم الـطـالب .. لــكـنى طـلـبت مـنه
عهد منذ إنشائه سرد أسماء من تولوا عمـادة ا
وحـــتى اآلن  فـــذكـــر لى كل األســـمـــاء من «زكى
طليمات» وحتى «أحـمد سخسوخ» ثم أصر على
أن يـخـتم بـ «مـحـمـد سـلطـان»!!.. أمـا زمـيـله فـقد
أكـد لي بـيـقــ مـطـلق أن الـعــمـيـد هـو حـمـادة
نـولوجيست الـشهير وقلت سلطان .. فـتذكرت ا

 «السامر» يعود .. لقصور الثقافة
   ـ   الثمن جنيه واحدـ  32 صفحـــة 

اللوحة للفنان الفرنسى ديال كروا

 عزيز خيون وراهنية
سرح العربى ا  أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان» أعتذر لـ «مصطفى سلطان»

صرية تتمرد وحتطم "البراويز"! رأة ا ا

< سناء شافع <  سامح بسيونى <  محمد عمر

ـــســرحى الـــشــاب > اخملـــرج ا
ســـــامح بــــســــيـــــونى قــــام هــــذا
األســبــوع بــتـوجــيه دعــوة لــعـدد
كـبـيـر من الـفـنـانـ واإلعالمـيـ
حلـــــضــــــور عـــــرضه اجلـــــديـــــد
«مـشــعـلـوا احلــرائق» عن طـريق
ـــــوبـــــايـل بـــــجـــــانب رســـــائـل ا
االتــــصـــال بـــآخـــرين لـــتـــأكـــيـــد
حـضـورهم لـلـعـرض الـذى يـقـدم
حــالــيـــاً بــقــاعــة يــوسف إدريس

سرح السالم.

> الـفــنـان ســنـاء شــافع يـواجه
ـشـروعه اآلن  مـشـكـلـة تـرتـبط 
اإلخـراجى الذى يـجرى بـروفاته
حـالياً من بـطولة عدد من طالب
ـسرحية عـهد العـالى للـفنون ا ا
يـقدمون «رومـيو وجولـيت» برؤية
ـقرر تـقد مـعاصـرة كان من ا
سرح حديقة األزبكية الـعرض 
ـكشـوف وهو مـا رفضه شافع ا
ـــا يــــهــــدد بـــتــــوقف مــــؤخــــراً 

شروع.. ا

عـنهـا قـريبـًا بجـانب تـطويـر جـوائزه ورفع قـيـمتـها
ـلى بـدء اإلعــداد لـلــدورة الـثــالـثـة ـالــيـة مــؤكـداً عـ ا
لـلــمـهـرجــان مـبـكـراً لالنــتـهـاء من إعـالن بـرنـامـجه

بشكل دقيق قبل بدء فعالياته بوقت كاف.
ـسـرح الـعـربى سـمـيـحة أيـوب "رئـيس أبـدت سـيـدة ا
هم ـشاركـتها فى هـذا احلدث ا هـرجان" سعـادتها  ا
ووجهت الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة حلرصها
ـها مـن خالل مـهـرجان ـرأة وتـكـر عـلى االحـتـفـاء بـا

لـلـمـمـثل حمـدى عـبـاس عن دوره فى "يـاما فى
اجلـــراب" وهـــو الــعـــرض الـــذى حـــصل عـــلى
اجلـائزة الـثانـية بـينـما فـازت مسـرحيـة "صور

ماريا" بجائزة العرض الثالث.
ـهرجـان شهادات تـقديـر خاصة قدمت إدارة ا

هرجان. شاركات فى ا جلميع اخملرجات ا
ـان د. أحــمــد نـوار أن الــدورة الــقــادمـة ـلن الــفـنـ أعـ
للـمهرجان سـوف تشهد عدة مـفاجآت يتم اإلعالن

الــســيــنــوغـرافــيــا األولى ألحــمــد احلــوشى عن
عرض "يـاما فى اجلـراب" والـثانـية حملـمد جـابر

عن عرض "مرة واحد بيحلم".
فاجأة هى إعالن وفى جـوائز اإلخراج كانت ا
دعاء طـعيمة مخـرجة عرض "ياما فى اجلراب"
العــتــذارهــا عن عــدم تــســلـم جــائــزة اإلخـراج

الثانية  دون إعالن مبرر لهذا الفعل.
كـمــا مـنــحت جلــنـة الــتـحــكـيم جــائـزة خــاصـة

مرة أخـرى حتصد مسـرحية "كالم فى سرى"
لبـنات األنفوشى اجلـوائز; حيث فـازت بجائزة
ــهـرجـان الـعـرض األولـى فى الـدورة الـثــانـيـة 
اضى اخملرجـة الذى انتهت فـعاليـاته االثن ا
بـجـانب حـصـول ريـهـام عـبـد الـرازق مـخـرجـة

العمل على جائزة اإلخراج األولى أيضاً.
ـهـرجان الـذى شـهـده الـفـنان د. حـفل خـتـام ا
أحــمـد نـوار "رئـيس الــهـيـئـة  الـعــامـة لـقـصـور
الثقـافة" والفنانة القـديرة سميحة أيوب "رئيس
ــهــرجـان" ود. عــبــد الــوهـاب عــبــد احملـسن ا
ــركــزيــة لــلــشــئــون الــفــنــيـة" "رئــيـس اإلدارة ا

هرجان".  ود. محمود نسيم "مدير ا
بدأ االفـتتاح  بعرض مدته خمس عشرة دقيقة
بــعــنــوان "فى الــبـرواز" لــلــمـؤلـف عـز درويش
واإلخـراج لـريـهـام عبـد الـرازق ورانـيـا زكـريا
ـرأة وحتــطـيــمـهـا وهـو يــنـاقـش فـكــرة تـمــرد ا

للبرواز الذى يضعها فيه الرجل.
ــكـونــة من اخملـرج ـهــرجـان ا جلــنـة حتــكـيـم ا
أحـمـد عبـد احللـيم عبـلـة الرويـنى د. محـمود
نــســيم مــحـــسن حــلــمى د. ســامح مــهــران
شاهـدت عشـرة عروض مـسرحـية خالل فـترة
كـشوف بدار ـسرح ا هـرجان على ا انعـقاد ا
ـــصــريـــة وأعـــلــنت اجلـــوائـــز الــتى األوبـــرا ا

وصلت قيمتها إلى  29 ألف جنيه.
فازت عـزة احلسيـنى عن دورها فى عرض "صور

مـاريا" بـاجلائزة األولى
فى الــتـمـثـيل مـنـاصـفـة
مـع نــــــــورا أمــــــــ عن
دورهــــــا فـى "حــــــيــــــاة

للذكرى".
أمــا اجلـائــزة الــثـانــيـة
«تــــمــــثــــيل» فــــذهــــبت
منـاصفة لـكل من عبير
مـكـاوى عن دورها فى
عـــــرض "الــــشـــــوكــــة"
وإجنى الـبـسـتاوى عن
دورهــــــــا فـى عـــــــرض

"بيانو للبيع".
وذهـــــبـت جـــــائـــــزتـــــا

سرحية فى ختام مهرجان اخملرجة ا

سرح القبطى  ا
رؤية معاصرة 

«كم تمنت نانسى» 
 عرض لبنانى  من زمن احلرب

ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت  مــهــرجــان ا

«الباحثون عن»
 عرض كويتى فى فضاء تقليدى
ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا ــســرح األردنى.. عـــنــاصــر الــنــجــاح اكــتــمــلت مــهــرجــان ا  مــهــرجــان ا

د. نــوار يـــتــفـــقــد
مـعرض مـنـتـجات
رأة على هامش ا
ــــــــهــــــــرجــــــــان  عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن عرض اخلتام «ياما فى اجلراب»..  تصوير : عصام عبد الرحمن ا
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