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مجرد بروفة

< يسرى حسان
تــــلـــــيــــفــــزيـــــونــــات.. مـــــســــجالت..
راديــوهـــات.. فــيــديـــوهــات.. دشــات
وكــمــبــيـوتــرات.. بــالــتـأكــيــد ســيـتم
ــا حتــريـــر الـــفـــقــيـــد ذات يـــوم.. ر
اســـتــــطـــعت أن تــــســـهى عــــصـــابـــة
الـــقـــرصـــان الـــتـى تـــرتـــدى فـــانالت
مـخطـطـة واستـعدت الـفـقيـد الذى لم
تــنـــتج "تــايـــوان" أفــضل مـــنه حــتى
اآلن.. ســيــقـول الــبــعض إن ثــمـنه ال
يتعدى اجلنيهات الثالث وياما فى
الـعتـبة أجـمل منـه.. وأقول: فـقيدى..

فقيدى.. جهازى.. جهازى..
أنت اآلن فـى تــــونس وســــتــــخــــطف
رجـلك ليس إلى "الـعـمرانـيـة" لتـسأل
عن "اخملفى" والذى ال يتسمى.. لكنك
ســتـخــطـفــهـا صــبـاحًــا إلى "قـربص"
ياه الطـبيعية الدافئة وتأخذ حيث ا
ــغــطس بــعـد أن " فى ا لـك "ُغـطــســ
تـدفع عـشـرة دنانـيـر وتخـرج سـليـمًا

"تتحدث" فقط!!
دعك من "سـلـطان الـغـرام" واسـتـمتع
ـســرح فى تـونس وســحـر بــسـحــر ا
فـــتــيـــاتــهـــا فى الــشـــوارع.. أرجــوك
"انـساه" تمامًـا هذا األسبوع.. وانس
مـعه ليلى مراد وشـاطئ الغرام الذى
لـيس فى مــرسى مـطــروح.. "انـسـاه"
أرجـــــــــوك.. أنـت اآلن ال عـالقــــــــــة لك
بــسـلــطــان الــغــرام حــرامى احلــلـة..
قـرصـان الـقـرن الـواحـد والـعـشرين..
دعـك مـــــــــنـه أو "عـــــــــنـه" إذا أصـــــــــر

تحذلقون! ا
ـوضـوع.. وإذا كـان دعك وال تــكـبّـر ا
فــقــيـدك الــغـالى مــازال فى "مــخـزنه"
فـمـســيـره يـرجع.. أنت تـتـخـيـله اآلن
- فــقـيــدك يـعـنى – مــوضـوعًـا داخل
مــــكـــان حتـت األرض فى مــــنـــطــــقـــة

مــهــجــورة وسط أجــهــزة كــثــيـرة 
خطـفها وإيداعهـا مخازن القرصان..
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مـعـافىً وتـنـسى تـمـامًـا سـيـرة "أبـو
." الـــقــراصــنـــة" و"ســيــد اخلـــطــافــ
اســتــمــتـع يــا أخى بــوقــتك واشــكــر
تـــونس وفـــتـــيـــاتـــهـــا وشـــوارعـــهـــا
ومـغـاطـسـهـا ومـسـارحـها وال تـخش
على أجـهزتك من اخلـطف.. فسـلطان
الـغرام ليس هـنا اآلن ولن يكون إال
ـهـرجـان اجلـاد إلى إذا حتـول هـذا ا
مـهـرجـان هـزلى وإذا حـدث سـتـكون
فـرصتك ألن تـقـدم عـرضًا من تـألـيفك
وبـــــطـــــولـــــتـك وإخـــــراجك  – بالش
الديكور حتى ال يغضب النجارون –
ســيــكــون عــنــوانه "ســيــرة ســلــطـان
األرجــزة فى مــطــاردة الــصــحــفــيــ
وخـطف األجـهـزة".. "انـسـاه" يا أخى
ــا أنت فـيه.. خالاااص واســتـمـتع 

دة  أسبوع!! نسيته.. 

سلطان الغرام
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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أجـازة.. هــذا األسـبــوع أجـازة .. أنـا
اآلن فى تـــونس أحـــضــر "قـــرطــاج"..
قلت لنفسى دعك من "سلطان الغرام"
سرح فى تونس.. واستمتع بسحر ا
عندك عروض عـربية وأفريقية وبحر
مـتوسطية.. شاهـدها يا أخى فرصة
.. ولـو زهـقت ال تـتـكـرر إال كـل عـامـ
يكفيك أن تـمشى فى الشارع تتفرج..
ويـــا بــخـــتك لـــو حتـــدثت "مـــصــرى"
وســمــعــتك فــتــاة تــونــســيــة.. تــأكــد
ستـرجوك أن تعيد على مـسامعها ما
قـــلــتـه حــتـى تــســـتـــمـــتع بـــاحلــديث
ــصــرى.. وأنت لك جتــارب سـابــقـة ا
فى هـذا الـشـأن.. صـحـيح أنـك كـبرت
قـلــيالً لـكـنك عــلى أى حـال لن حتـال
عـاش فى ينـاير الـقادم.. مازال إلى ا
هـنـاك مــتـسع من الـوقت  – إذا شـاء
ربـــنــا  – ألن تـــتـــمـــشى فـى شــوارع
ر ـصــرى.. تـذكـَّ تــونس وتـتــحـدث بــا
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وبينهما "كالم فى سرى" 

«شوكوال » السورى افتتح قرطاج ومحمود درويش يختمه
إقصاء أو تهميش.

يشارك فى هـذه الدورة عشر دول
عـربـيـة هى مـصـر سـوريا األردن
ـغــرب الـعـراق لــيـبـيــا اجلـزائــر ا
فــلــســطــ لــبـــنــان الــكــويت. كــمــا
تــــــشـــــارك ثـالث دول أفـــــريــــــقـــــيـــــة
وثـالث دول غـــربــــيـــة هـى فـــرنــــســـا
والبـرتـغال وإيـطـالـيا. مـديـر الدورة
أشـــار إلى أنـــهــــا ســـتـــحــــتـــوى عـــلى
ــوســيــقــيـة الــعــديــد من الــعــروض ا
والــفــرجــويــة ولـــقــاءات مــوســيــقــيــة
ية ودورة تـدريبية فى تـونسية وعـا
ـعــلم مــســرح "الــنــو" الـيــابــانى مـع ا

نواهيكو أوماواكا.
مـيـزانـيـة الـدورة تـبـلغ مـلـيـون ديـنـار
" 5 ماليــــ جـــــنــــيه" ويـــــبــــلغ عــــدد
ــشـاركــ حـوالى  510 مــدعــوين ا

كرم 100 مكرم. وعدد ا

ـــســــابـــقــــة وتـــعــــويض ذلك إلـــغــــاء ا
بــــتــــكــــر أعــــمــــال وشــــخــــصــــيــــات
مــــســـــرحــــيــــة فـــــضالً عـن تــــكــــر
الـــشــاعـــر الــفـــلــســـطــيـــنى مـــحــمــود
درويش الــــــذى ســـــيــــــخـــــتـم الـــــدورة
بـقــراءات شــعـريــة واعـتــبـر إدريس
سابـقة الرسمية داللة على إلغاء ا
ــســـرح الــتــونـــسى وأكــد أن نــضـج ا
هــــدف هــــذه الـــدورة الــــكــــشف عن
حـــقــــيــــقــــة مــــهــــمــــة تــــخـــتــــصــــر فى
ـســرح وبـروز أجــيـال ديــنـامــيـكــيــة ا
جـديدة تعمل على تـهيئة مسـتقبلها
سـرحية التـونسية داخل الـساحة ا
والـعــربـيـة وخـلـص إلى أن بـرنـامج
الــدورة حى ونــاطق بــالــتــنـوع ودال
عـــــلـى االخـــــتـالف ومـــــعــــــبـــــر عــــــلى
احــــــتـــــــرام كـل صــــــاحـب مـــــــشــــــروع
وتـــــصــــور ورؤيـــــة وخـــــطـــــاب بــــدون

درويش وهـو الـعرض الـذى حصل
عــلـى جــائــزة أفـــضل أداء جــمــاعى
نـقضى ـهرجـان الـتجـريـبى ا فى ا
ويـــــرأس وفـــــد مـــــصـــــر إلى تـــــونس
الفنان د. أحمـد نوار رئيس الهيئة
الـــعـــامـــة لـــقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة ومن
ــــقـــرر عــــقـــد نــــدوة عـــلـى هـــامش ا
ــــهــــرجـــــان لالحــــتــــفــــال بــــصــــدور ا
"مـسرحـنا" كـأول جـريدة مـسرحـية

أسبوعية فى الوطن العربى.
ـــهـــرجــان مـــحـــمــد إدريس رئـــيس ا
ذكــر أن عــنــوان هــذه الـدورة "إرادة
احلــيـــاة" نــســـبــة إلـى قــصـــيــدة أبى
القـاسم الـشابى: "إذا الـشعب يـوماً
أراد احلــيـــاة فالبـــد أن يــســتـــجــيب
الـقــدر". والــتى أصــبـحـت الـنــشــيـد

القومى لتونس.
اجلــديـــد فى دورة هـــذا الــعـــام هــو

هرجان بدأت الدورة الثالثة عشرة 
ــــســــرحى بــــالــــعــــاصــــمـــة قـــرطــــاج ا
ـاضـيـة الـتـونـســيـة مـسـاء اجلـمــعـة ا
وتـسـتـمـر حـتى الـثـامن مـن ديـسـمـبر
احلــــالى مــــتــــضـــمــــنـــة  46 عــــرضـــًا
مــــســــرحــــيـــــًا من تــــونـس وعــــدد من
الدول العربية واألفريقية والغربية.
حــفل االفــتــتـاح الــذى حــضــره وزيـر
الـــثــقـــافــة الـــتــونـــسى مـــحــمـــد عــبــد
العـزيز بـن عاشـور ومحـمد إدريس
ــهـــرجــان تــضـــمن الــعــرض رئـــيس ا
ـســرحى الـسـورى "شــوكـوال" الـذى ا
شارك مؤخرًا فى مهرجان القاهرة

الدولى للمسرح التجريبى.
تــــشــــارك مـــصــــر فى هــــذه الـــدورة
بــــعـــرض "كالم فى ســـرى" لـــفـــرقـــة
نـادى مسـرح األنـفـوشى من إخراج
ريـــهـــام عـــبــد الـــرازق وتـــألــيـف عــز

ورأيــنـاهم فى الــسـيــنـمــا والـتــلـيــفـزيــون فـبــاإلضـافـة
لــكــونه مـــحــور األحــداث ولــيس مــجــرد جــزء مــنــهــا
فــالـــتــركـــيــز عـــلى اجلــانـب اإلنــســـانى عــلـى عالقــته

بأوالده وأصدقائه وجيرانه.
ـسـرح فى الـشـتـا "حـســ فـهـمى قـال: إنه بـيــحب ا
حـــيث نـــوعـــيـــة اجلـــمـــهـــور أكـــثـــر رقـــيًـــا وأكـــثـــر حـــبًــا

سرح. واحترامًا لفن ا
سيدتـان جمـيلـتان يـحيـطان بـالنجـم الوسيم  – طبـًعا –
هـمـا هـالـة فاخـر ولـقـاء سويـدان وفى حـ حتـمل هـالة
ــــعـــتـــادة فى دور عبء اإلضــــحـــاك بـــخـــفــــة ظـــلـــهـــا ا
الـزوجة الطماعة الـتى تستغل مـنصب زوجها تقدم
لــــقـــاء شــــخـــصــــيـــة "مــــنى" ابـــنــــة زكى وســــكـــرتــــيـــرته
بادئه وأفكاره! وب هذه ـانًا  اخلاصة واألكثر إ
وتـلك يـتـمـزق زكى بـ وجـوده األسـرى واالجـتمـاعى
ودوره كــوزيــر ويــشــاركـه الــبــطــولـــة عــمــر احلــريــرى

وسامى مغاورى.

شـخـصـيـة درامـيـة شــديـدة الـثـراء لم يـتـردد حـسـ
فـهـمى فى قـبولـهـا وبـابـتسـامـته الـشـهيـرة يـؤكـد لكل
مـن يـسـألـه أن "زكى" لـيس مــثل الـوزراء الــذين سـبق

الــــنـــجم الــــوســـيم "حــــســـ فـــهــــمى" خـــلـع اجلـــلـــبـــاب
الـصـعـيـدى الذى ارتـداه طـوال شـهـر رمضـان لـيـعود

عتادة وزيرًا للشباب.. إلى أناقته ا
ــنــصب اجلــديــد يــتــوجه حــســ فــهــمى ومن أجل ا
يـومـيًـا إلـى الـعـتـبـة حـيث مــقـر الـوزارة فـوق خـشـبـة
ـــا صــال حــســـ عــلــيه ــســـرح الــقــومـى الــذى طــا ا

وجال مع "البكوات" وفى كواليس عماد الدين.
اخــتـــيــار حــســ فــهــمـى وزيــرًا لــلــشــبــاب كــان قــرارًا
اشـتـرك فـيـه الـكـاتب لـيـنـ الـرمـلى واخملـرج عـصـام
الــســـيــد الــلــذان يــشـــكالن مع فــهــمـى "مــثــلث رعب"

مسرحى ذاق  النجاح مرات كثيرة.
ـعت فى ذهن لـينـ الـرملى بـدأت احلكـايـة بـفكـرة 
ــنــصـب" وتــأثــيـــره عــلى يــخـــتــصــرهـــا ســؤال حـــول "ا
اإلنـسـان احلالم بـاإلصالح والـتـغـييـر حتـول الـسؤال
إلى لـعـبــة مـسـرحـيــة يـكـتب "زكـى" مـقـاالً فى إحـدى
اجلـــرائـــد يـــرسم فـــيـه "خـــارطـــة الـــطـــريق" إلصالح
قال األحوال فى البلد يـنتظر ردود األفعال حول ا
يــتـــوقع أى شىء إال مـــا حــدث فـــعالً حــيـث يــبـــاغــته

اتصال هاتفى يخبره بتعيينه وزيرًا للشباب!
"زكى عــــجــــيب" الــــذى ألــــقــــاه الـــلـه فى الــــتــــجــــربـــة..

 حس فهمى وعمر احلريرى أثناء البروفات

حس فهمى يتولى الوزارة  فى الشتا!! كواليس
> الــــــفـــــــنـــــــان يـــــــحـــــــيى
الــفـــخــرانى وضع عــدة
شروط متعلقة بتكثيف
الــــــدعــــــايــــــة لـــــــعــــــرضه
ــلك لــيـر» ــســرحى «ا ا
ه الـــــذى يــــبــــدأ تـــــقــــد
هــــــذا األســـــبــــــوع عـــــلى
خــشــبـة مــسـرح مــيـامى
بعد جناح عرضه لعدة
ســـــــــــــنــــــــــــوات مـــــــــــــضـت
ــــــســـــارح الــــــقــــــاهـــــرة
واإلســــــــــــكـــــــــــنــــــــــــدريـــــــــــة

واحملافظات.
الــــــــفـــــــخـــــــرانـى طـــــــالب
مـسـئـولى الـبـيت الـفـنى
لــــلـــــمــــســـــرح بــــضــــرورة
االهــــتــــمــــام بـــإعـالنـــات
ــــــــــســـــــــــرحــــــــــيــــــــــة فـى ا
الـصـحف والـتـلـيـفـزيون
مـع الـــــــتـــــــفـــــــكـــــــيـــــــر فى
أسـاليب دعـاية جـديدة
تتناسب وقيمة العمل.

هرجان  عرض شوكوال فى افتتاح ا

 يحيى الفخرانى
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ـكن تفـكيـكه «بـتعـبيـر جاك ـسرحى إذن - بـدرايـته الفـلسـفيـة احلـداثيـة - يعـمد إلى شـكل  > الـشـاعر ا
ـعنى ـتـخـفى فى قـشـرته فال شىء ثـابت فى مـنظـومـة الـشـكل  دريـدا» لـلـوصـول إلى الـنص الـنقـيض ا
ـا الكل فى حالة سيولة كـونية .. فالسلـطة تتآكل والشباب الـثبات الزينونى «نـسبة إلى زينون اإليلى» وإ

. ينحدر سريعا إلى الشيخوخة متعة اجلنس تصبح غثيانا واشمئزازا فظيع

✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂
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ـا عـلى نـظـرية احلـكي الـنـاقص حـيث الـتـصـوير ـسـرحـيـة الـعـبثـيـة ال تـقـوم عـلى نـظـرية احملـاكـاة وإ > ا
ـرفـوضة. ـظاهـرهـا ا ـفـروضـة جـبرا دون الـنـظـر إلى بـدائل  الـتـأمـلي الـرافض إلطـار احليـاة اإلنـسـانـية ا
كان تكون إطارية ـوضوع ووحدة ا وتـتحقق فيها الوحدات الـثالث بشكل مختلف إلى حد ما إذ إن وحدة ا

جتريدية ال نهائية ووحدة الزمان إطارية جتريدية ال نهائية أيضًا.

. سرح العربى السادس للمحترف > فريق عمل مسرحية «إكليل الغار» عاد من األردن بعد مشاركته فى مهرجان ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc

مثل أشرف فاروق يجرى حالياً بروفات مسرحية «موت فوضوى صدفة» التى يقدمها مسرح الشباب خالل يناير   القادم. > ا
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سرح   من كتاب «مقدمة فى نظرية ا
الشعرى» للدكتور أبو احلسن سالم

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

لوحة الغالف

فى أعدادنا القادمة :

فرقة مسرح  احلكيم
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

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

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

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

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

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
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

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

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

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

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود احلــلــوانى

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية 
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد :

توفيق احلكيم

ـسـرح تــسـعـة مـواسم نـاجـحـة من يـنـايـر  1964 إلى مـايو قـدم ا
 1972 مع مالحـــظـــة أن فــــرقـــة مـــســـرح احلـــكـــيم وبـــاقى فـــرق
مـســارح الـتــلـيــفـزيــون قـد انــتـقــلت تـبــعـيــتـهــا إلى مـؤســسـة فــنـون
ــسـرح ـوســيـقى عـام 1966 وفى عـام  1967 أدمج ا ـسـرح وا ا
ـسرح احلديث ـى مع فرقة مـسرح احلكـيم وكذلك أدمج ا العا
فى فرقـة مـسرح احلـكـيم عام  1968 واستـمـرت فرقـة احلـكيم
ـســرح احلـديث عــلـيـهـا حــتى عـام  1972حــيث  إطالق اسم ا
وتــعــيــ الــفـنــان عــبــد الــرحــيم الــزرقــانى مــشــرفًــا عــلــيــهـا و
: شـعـبـة احلـكـيم وشـعـبـة جـورج أبـيض تـقـسـيـمـهـا إلى شـعـبـتـ

سرحية.  ولكن فى عام  1973  إلغاء نظام الشُعب ا
سرحيات التى قدمتها فرقة "مسرح احلكيم":   ومن ا

مـوسم  64/63    بــجــمـالــيــون" تـوفــيق احلــكــيم "األرانب" لــطـفى
اخلـولى "الـبـر الغـربى" مـحـمـد عـنانـى. موسم 64 /65 سـهرة مع
تـشـيكـوف (اجلـلف اخلـطوبـة احلـفلـة) تـرجمـة د. رشـاد رشدى
ســمــيــر ســرحــان اخلـــرتــيت لــيــوجــ يــونــســكــو تــرجــمــة ســمــيــر
ســرحــان مــحـمــد عــنــانى "شــلــة األنس" د. مــصــطــفى مــحــمـود
مــصـيـر صـرصــار واجلـيـاع لــتـوفـيق احلــكـيم خـيــال الـظل لـرشـاد
ــــيـــخــــائــــيل رومــــان. مـــوسم 65 / 66  وابـــور رشــــدى احلـــصــــار 
" لـــنــعـــمــان عـــاشــور "ســهـــرة مع تــيـــمــور" (أبـــو شــوشــة الـــطــحــ
الـــصـــعـــلـــوك حـــفـــلـــة شـــاى) "اتـــفــرج يـــا سـالم" لـــرشـــاد رشــدى

" حملمود السعدنى. " ألحمد سعيد "النصاب "الشبعان
ـصطفـى بهجت موسم  71 / 72 سـهرة مـسرحـية "قاطـع طريق" 
مـصطفى "احلزام" للسـيد سليمـان "نور الظالم" لرشاد رشدى
ـصطـفى بهـجت مصـطـفى "ملك يـبحث "مـحـاكمـة عيـلة ضـبش" 

عن وظيفة" لسمير سرحان "شاه ما مات" لتوفيق احلكيم.

تــــأســـست الـــفـــرقـــة عـــام  1963 فى إطـــار فـــرق الـــتـــلـــيـــفـــزيــون
ــســـرحــيـــة لـــتــتـــكــامـل مع الـــفــرق الـــثالث األخـــرى (احلــديث ا
ى الــكــومـيــدى) وقــد أطـلق عــلــيـهــا اسم الــكـاتـب الـقــديـر الــعـا
ـا له واعـتــرافـا بـفــضـله الـكــبـيـر فى إثـراء تـوفـيق احلــكـيم تـكــر
سرح العربـى. أسندت مهمة اإلشراف على الفرقة إلى حركة ا
جلـنة تـنـفيـذية بـرئاسـة د. رشاد رشـدى وعـضويـة السـيد بـدير
ـثال نــبــيل األلــفى لــطــفـى اخلــولى. تــكــونت الــفــرقــة من  18
ـمـثـل ـثـلـة و  5 فـنيـ و إداريـ اثـنـ وتضـمـنت قـائـمة ا و

األسماء التالية: 
بــثـــيــنــة حـــسن عــواطـف حــلــمى قـــدريــة قــدرى مـــاجــدة عــلى
جـاذبية حـجازى قدريـة عبد الـقادر حسـ الشربـينى رشوان
تـوفيق رشـاد عثـمان عـادل بدر الـدين عـبد الـعزيـز أبو الـليل
ـنعم عطـاء عزت العاليـلى حسن شفـيق فاروق جنيب عبد ا
فؤاد أحمد محمود العراقى حس خضر عز الدين إسالم.
تـضــمـنت خــطـة إنــشـاء فــرقـة "مـســرح احلـكــيم" بـخـالف تـقـد
ــســرحـيــة إنــشـاء مــركــز لـتــدريب الــفـنــيــ وإصـدار الــعـروض ا
مـجلـة شهـريـة للـمسـرح وتأسـيس ناد لـلمـسرح وتـنظـيم ندوات
سرحية مسرحيـة بصفة منـتظمة واالتصـال بالفرق واألنديـة ا

بجميع دول العالم لتحقيق التبادل الثقافى والفنى.
و تـخـصـيص مسـرح "مـحـمـد فـريد" مـقـرا لـلـفـرقة وأنـشـطـتـها
وإطالق اسم احلـكــيم عـلـيه.  وكـانت خـطـة الـعـروض تـسـتـهـدف
تقد أعمال كبار الكتاب الراسخ مع إتاحة الفرصة للكتاب
ــسـرح ــهــمــة من ا الــشــبــاب أيــضــا مع تــقـد بــعـض الـنــمــاذج ا
ى. افـتــتـحت الــفـرقــة مـوســمـهـا األول فى  9 يـنــايـر 1964 الـعــا
ـسـرحـيـة "بـجــمـالـيـون" لـتـوفـيق احلــكـيم وإخـراج نـبـيل األلـفى
وبـطولة زهـرة العال حـس الشـربيـنى عزت الـعاليلى رشوان
تــوفــيق فــؤاد أحــمــد  بــثــيــنــة حــسن عــواطف حــلــمى وصــمم
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عام 63
لتقد
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كبار

الكتاب

للون إمكـانات هائلة فى تـغيير فراغ
ـســرح من حـيث الــتـأثـيـر خــشـبـة ا
والــتـــأثــر وطـــرح كــثـــيــر من الـــقــيم
عـانى فلكل مـشهد قـيمة الدالليـة وا
وأثـر فـكـرى ووجـدانى ويـحتـاج إلى

ما يحققه ويقدمه للمتفرج.
ويـلـعب الـلـون سـواء الـصـبـغات أو
ـــلــون الــدور الـــبــارز فى الـــضــوء ا
شـهد بعالم تهيـئة الفراغ وتـغليف ا
ـناخ تـفـرج كـليـاً لـلـبيـئـة وا يـهـيئ ا
ـطـروحـة الئم لـطـبـيـعـة الـدرامـا ا ا
وهو مـا بـدأ اخملرج بـالـتوجـيه إليه
البس أو وتخيله مصمم الديكور وا

«الرؤية التشكيلية». 
ويـــكــون الــلــون حـــامل لــواء الــرمــز

ـا يـطـرح من دالالت  والـتــعـبـيــر 
االتـفـاق علـيـهـا وبـاتت معـمـوالً بـها
إضــافـــة إلى األثـــر الــنـــفـــسى الــذى
تعددة يحققه اللون باستخداماته ا
فـقـد لـعب إدوارد جـوردن كريـج على
تفرج واستفاد أثر اللون على ع ا
سرحية «هاملت» من ذلك فى عرض 
ـها فى لـشكـسـبـير عـنـدمـا أراد تقـد
صــيـغـة مـبــتـكـرة وقــدم حالً لـظـهـور
الـــشــــبح واخــــتـــفــــائه فــــقـــد وضع
مـجـمـوعة أركـات مـتـتـاليـة وخـلـفـها
فــتــحــات ومــرر الــشـبـح خـلـف هـذه
الفتـحات ليـظهر ويـختفى ثم يـظهر
ويــخـتــفى الــشـبـح ولـكــون األركـات
بـالــلــون الــرمــادى وخــلــفــهـا حــائط
بــالـلــون  الـرمـادى نــفـسه فــقـد بـدت
ـســاحــة كـلــهــا بــالـلــون الــرمـادى ا
ـتـفـرج وجود تـلك وعـنـدهـا ال يـرى ا
الفـتحـات وإنـها فـقط مسـطح رمادى
ـسـرح يـظـهـر فيـه الشـبح فى فـراغ ا

ويختفى.
ـتطورة لظهور الشبح هذه التقنية ا
قد أحدثها اللون بـتأثيره على الع
مـحقـقـا خدعـة أسـاسيـة فى الـعرض

سـرحى وهـو ما ذهب إلـيه هـنرى ا
ماتـيس فى لوحـة الغالف فى الـلعب
بـجرأه فـيـمـا ب الـشـكل واألرضـية;
نـضدة بـاللون فقـد صبغ احلـائط وا
نفسه لـيجعل الـسيدة اجلـالسة على
ــنـضــدة سـابــحـة فى فــراغ مـا بـ ا
الـــرأسـى واألفـــقـى الــــذى مـــيــــز كال
مـنــهـمـا بـوسـيــلـة واحـدة فـالـرأسى
مـيزه بـلـوحة مـعلـقـة وجعـلـها نـافذة
للبـساط األخـضر الذى يـخفف وطأة
ـنزل ومـيز اللـهيب الـساخن داخل ا
ــقـعـد أسـفـل الـلـوحـة وهـو األفـقى 
فارغ لـيـؤكد عـلى عـزلة هـذه السـيدة
ــنـزل مـن أنـيـس وجـلــيس; وخــلــو ا
ـــائـــدة مـــعـــدة عـــلى الـــرغم من أن ا
ومهيأة بـالزهور والفاكـهة فى بهجة
نــادرة واسـتــخـدام وحــدة زخـرفــيـة
مــكــررة من أشــكــال نــبــاتــيــة قــويــة
ـائدة وصـادقـة وكررهـا فى مـفـرش ا
وعلى احلائط ليـزيد اندماج الرأسى
مـع األفـــقى ويـــؤكـــد عــلـى الـــواحــة
ـعــلــقـة ـنــاء الـتى فـى الـلــوحــة ا الـغـَّ
والـتى انـطـلق مـنـهـا إلى عـالم غـنـاء
يز للمدرسة منشود وهو أسلوب 
الـوحشـية الـتى انـتهى إلـيـها هـنرى
ماتيس وجتلت قـدرته اإلبداعية فى
الــقـدرة الــتــعــبــيــريــة الـتـى تـعــكس
الــصـــراع الــداخـــلى لــلـــشــخـــصــيــة
احملــوريـة وهـى لـلــسـيــدة اجلـالــسـة
ــســتـســلـمــة حلـالــة الـوحــدة الـتى ا
فرضت عليها وهـذا األسلوب النافذ
الـــبالغـــة له قــدرة هـــائــلـــة فى فــراغ
ـسـرح لـيـعـكس كـثـيـراً من الـنـوافذ ا
ــغــلــقـــة داخل الــنــفـس الــبــشــريــة ا
ــتـعــددة الــطـرح فى صــيغ درامــيـة ا

مسرحية .
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نظور اللونى ا

 محمد نور يؤكد: لدينا
أعمال تفوق «الليلة
الكبيرة» ويتهم النقاد
واإلعالم بتجاهل فن

العرائس صـ 5

صـــــوفـــــيـــــا لـــــورين
ـسـرح التى ثـلـة ا
ســرقـتـهــا الـسـيــنـمـا
لـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــنـع 
تاريخياً  جديداً
صـ23

 ثـالثــــــــــــة نــــــــــــقـــــــــــاد
يـــــــطــــــرحــــــون رؤاهم
حول عـرض «مـشعـلو
احلـرائق» ويـكـشـفون
من خاللـهـا عن بـنـية
اجملـتـمع الـهـشـة الـتى
تــســـتــدعـى هــدمه!!

11 10 صـ 9

 مسرح «فتسالف
هافيل» الذهنى
يشبه كتابة
«احلكيم» عندنا

 صـ 24

د. نبيل احللوجى
كان هو يؤكد أن ا
العنصر احليوى الذى
سرحى بدع ا يراه ا
ويواصل الكتابة عن
«البديل» بوصفه
فضاءً مسرحياً
جديداً فى الكويت

صـ 12 ,13

 لعنة الفراعنة
عرض مسرحى
يصيب مؤلفه
ومخرجه باللعنة
فيطلبان إحالتهما
للتحقيق

      صـ4

 د.  سيد اإلمام يكتب عن أوبريت
فى يوم فى شهر سبعة صـ 14

سرح  نخبة من نقاد وفنانى ا
صرى يجيبون بجرأة على سؤال ا

حيرنا كثيراً هل يوجد
 مسرح نسوى  فى مصر?! صـ 8

رسائل من قرطاج والكويت ولبنان قاسم حداد يدلى بشهادته فى األردن

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

 للفنان : جوجان
لوحات العدد :

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1



سرح األولى أى منذ العصر الـيونانى مع مسرحيات إسخيلوس سرح األساسية مـنذ بداية ا شكل الشعـر معمارية ا
ـنون وسـوفـوكـلـيس ويوربـيـديس وفى - تـراجـيـدياتـهم الـشـهـيـرة مثل أوديـب وإلكـتـرا وأنـتـيجـونى وأورسـتس وأجـا
ان الـنسـاء الضـفادع سـرحـيات الـكومـيديـة كـانت تكـتب شعـرا كمـا فى «بـر وهيـبولـيتـوس وميـديـا وغيـرها. حـتى ا
نحى نفسه فى السحب» من أعـمال أريستوفانيس أو من ميـناندر. وقد نحا الشـعراء الرومانيون فى مسـرحياتهم ا

كتابة أعمالهم ومنهم سينكا وبالوتوس وتورنتوس.

✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

30
ôjhÉ°ûe

لـحمة مع > كـثيـرا ما تـتداخل عـناصـر شكل فـنى مع عنـاصر شكـل فنى آخر. فـقد تـختـلط بعض عـناصـر ا
سرحى وقد يـختلط السرد باحلوار وقد تـختلط الغنائية بـالدرامية وهكذا. ذلك ألن كثيرا عـناصر النص ا
ـشترك ب الـفنون جمـيعها كالـتكرار والتـنويع واإليقاع والـتوازى والتضاد مـن عناصر الفن تـشكل العامل ا
والــتـقـابل والـتـقـد والـتــأخـيـر والـتـوكـيـد واإلهـمـال والــتـظـلـيل... واالسـتـعـارة والــكـنـايـة واجلـمـالـيـة إلخ.

دينة سمبل بطريق اإلسكندرية الصحراوى. سرحية اجلديدة من بطولته وتأليفه وإخراجة  محمد صبحى قرر تقد عدد من العروض ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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> مسرحية «بتلومونى ليه» تطير إلى النمسا قريباً لـعرضها أمام جمهور اجلالية العربية هناك.
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عالء هـانى طالب بـالـفرقـة الـثانـيـة بكـلـية احلـقـوق وعضـو فى أكـثر
من فـرقة مستقلة إضـافة إلى عضويته بفرقـة مسرح كلية احلقوق
جــامــعــة الــقــاهــرة حــصل عــلى عــدد من اجلــوائــز فى مــهــرجــانـات

اجلامعة.
شـــارك فى عـــدد من الـــورش الـــفـــنـــيـــة وتـــعـــلم من خـاللـــهـــا مـــبــاد
الــتــمـــثــيل كــمــا شـــارك فى دورات فى اإلخــراج والــســـيــنــوغــرافــيــا
إضـافة إلى ورشة لتعليم كـيفية تصنيع عـرض متكامل من العناصر
ـــســـرحـــيـــة وذلك حتت إشـــراف مـــدربـــ ومـــخـــرجـــ مـــصـــريـــ ا

وأجانب.
ـســرحـيـة كـمــمـثل كـمـا شـارك عـالء هـانى فى عـدد من الــعـروض ا

شارك كمخرج منفذ فى عدد آخر من العروض.
فـقــد شـارك فى الــتـمــثـيل فـى عـروض "أنـا

عــــــايش ومـش عــــــايش" "كــــــان زمــــــان"
"الـــــبـــــؤســــاء" "الـــــرهـــــان" "بـــــالــــعـــــربى
سوخ" "مأساة احلالج" الفصـيح" "ا
ـكوك" "مـرايا الروح" "قـهوة ريش" "ا
وغيـرها كمـا عمل كـمخرج مـنفذ فى
تـقاطـعة حـريتى عـروض "الكـلمـات ا
قـــطـــار الـــشـــبح مـــراسل حتـت الـــنــار
بــــكـــــالــــوريـــــوس فى حـــــكم الـــــشــــعــــوب

العابث وعفوًا أيها األجداد".
يحـلم هانى بـأن يحـقق االنـتشار

الـــفــــنـى كـــمــــمــــثل وأن
يـبـعــد عـنه الـله شـر
الـــــــروتـــــــ بـــــــعــــــد
تخـرجه فى كلية

احلقوق.

الـدكـتـور كمـال الـدين حـسـ لكـلـية
ريــاض األطـفــال ومـغــامـرات "رأس
ـمــلـوك" تــألـيف ســعـد الــله ونـوس ا
وإخـــراج أحــــمـــد مــــحـــارب لــــكـــلــــيـــة
الــتـجـارة و "حـالـة 94 تـألـيف ولـيـد
يــــوسف وإخــــراج هـــانى طــــنـــطـــاوى
ــطـر" لــكــلـيــة الـعــلــوم ومـســرحــيـة "ا
تـألـيف سـمـيـر اجلـمل لـدار الـعـلـوم
ومـــــســـــرحـــــيــــــة "اجلـــــنس الــــــثـــــالث"
ـــــان لــــــيــــــوسف إدريـس وإخــــــراج إ
الــهــرمــيل لــكــلــيــة اإلعالم وعــرض
"دعــــوة حب" لــــعـــلى ســــالم وإخـــراج
رويـــــدة أشــــــرف لــــــكــــــلـــــيــــــة الــــــعالج
الطبيعى و "اعقل يا دكتور" تأليف
لــــيــــنـــــ الــــرمــــلـى وإخــــراج أحــــمــــد

صبحى لكلية الهندسة.

.. بنت مسرح اجلامعة ان شاه إ
ـــســرحــيـــة عــلى ـــان شــاهــ حـــيــاتـــهــا ا بــدأت إ
مـسـرح كـليـة احلـقوق بـجـامـعة الـقـاهرة من خالل
مسـرحية "الـعادلون" إخـراج خالد الـشوربجى ثم
واصلت طريقها عندما تأكدت موهبتها فشاركت
فى "الـقـضيـة بـهيـة" إخراج مـحـمد عـبـد احلمـيد
ثم "ميديا" خلالد الشوربجى و"موتى بال قبور".
ـثــلـة أولى عن كل ــان عـلى جــائـزة  حـصـلت إ
الــــعـــروض الــــتى شــــاركت فــــيــــهـــا فـى مـــهــــرجـــان
اجلـــــامـــــعــــات ثـم اجتــــهـت لــــلـــــعـــــمل خـــــارج ســــور
ــســـرح الـــقـــومى فى اجلـــامــعـــة مـــنـــطـــلـــقــة إلـى ا
مـــســرحــيـــة "حى عــلى بـــلــدنــا" لـــلــمــخـــرج أحــمــد
إســمـــاعـــيل ثـم فى أمـــســيـــة "بـــاألحـــضــان" مـــعه
أيــــضــــا كــــمــــا شــــاركت فـى "الــــدنس" لــــفــــوكــــيه
و"شــفــيــقــة ومــتــولى" إخــراج أشــرف زكى و"بــنت

بنوت" إخراج عزة احلسينى.
ان رغم عملها كمدرسة ومسئولة عن النشاط إ
ـــســرح فـــقــد ـــدرسى فـــإنــهـــا لم تـــنـــشــغـل عن ا ا
ـسرحـيـة وقـدمت عرض مـارست أيـضـا الـكتـابـة ا
"تـيـاتـرو الـهـنـا" عن "لــيـمـونـة احملـايـاة" و"احلـضـرة
الــزكــيــة" لــفــؤاد حــداد ومن إخــراج أســامـه عــبـد

الله.
ــان عن الــتـمــثــيل فــمـا زالـت حتـلم لم تــنــفــصل إ
ــســرح فـهى بــأداء دور "اجملــذوبـة" عــلى خــشــبـة ا
ـركـبـة كـمــا قـامت بـاالشـتـراك تـنـشـغل بــاألدوار ا
ــســرحــيـــة مع أســامه فى تــكـــوين فــرقــة "األفـق" ا
عــبـد الـلـه وتـقـوم حــالـيًـا بــالـتـمــثـيل فى مـســرحـيـة
"مـولد سـيـدى الـلى مـا جاش" إخـراج أسـامه عـبد

سرحية من تأليفها وأشعارها أيضًا. الله وا

تامر اجلزار .. يرتدى التشريفة

أحمد الفقى..
تلميذ أحمد زكى

عالء هانى..
 والهروب من الروت

اآلونــة األخــيــرة ســبـبه األول
قـــــــــــصـــــــــــور رؤيـــــــــــة  بـــــــــــعـض
اخملـــــــرجــــــ واخـــــــتــــــيـــــــارهم
ـــــوضــــوعـــــات ال تـــــتالءم مع

ناخ الفكرى جلمهوره. ا
وقــد انــتــهـى اجلــزار مــؤخـرًا
من أداء دوريـن مـــهـــمـــ فى
عـــــــرض "سـت احلــــــسـن" من
تــــــــــــألـــــــــــــيـف أبـــــــــــــو الــــــــــــعـالء
الــــسالمــــونى وإخــــراج عـــبـــد
الـرحـمن الـشافـعى و"أحالم
ــــنــــوعـــة" تــــألــــيف لــــيــــنـــ

الرملى.

كـذلك فـهـو يعـتـبـر دور "على
الـــــزيـــــبـق" الـــــذى قـــــدمـه فى
مـسرحـية حتـمل هذا االسم
عـالمـــة أخــرى فـى مـــشــواره
الفنى.. ويـرى أنها هى التى

لفتت إليه األنظار بشدَّة.
تـــــامـــــر اجلـــــزار يـــــؤمن بـــــأن
ــــســــرح رســــالــــة ال بـــد أن ا
يــــؤمن بــــهـــا كل فــــنـــان جـــاد
لـذلك فـهـو يقـبل دائـمًـا على
األدوار والــــشــــخـــصــــيـــات أو
األعــمــال الــتى تــقــدم شــيــئًـا
لــلـنــاس ويـرى أن انــصـراف
ـــســـرح فى اجلـــمـــهـــور عـن ا

"محمد عبد الله".
قــــــدم اجلــــــزار لـــــــلــــــشــــــبــــــاب
والـرياضـة "بـبنـهـا" مسـرحـية
"الـتــشـريـفــة" الـتى قـام فــيـهـا
بــــــــــدور "ســــــــــفــــــــــروت" "راوى
احلــكـايــة والــبـلــيــاتـشــو" وهـو
دور يــــعـــتــــبــــرهم عالمــــة فى
مـــشــواره الـــفــنـى حــيـث تــتم
الــشـخـصـيـة بـالـتـنـوع والـثـراء
بـــحــيـث حتــتــاج إلـى طــاقــات
ـها األمر فنـية عالـية لـتقد
الــــذى فـــجَّــــر لـــديـه طـــاقـــات
إبــداعــيـة لـم يـكن هــو نــفـسه

يعلم بوجودها.

تــامـر اجلـزار.. حـاصل عـلى
بـــــــكـــــــالـــــــوريـــــــوس تـــــــربـــــــيــــــة
تــكـــنــولــوجــيــا تــعـــلــيم ولــكــنه
ــســرح ألنه يــنــســيه يــعـــشق ا
هـمه اخلاص ويـجعـله يعيش

هموم اآلخرين.
بــــدأ مــــشــــواره الـــــفــــنى عــــام
ـــــســــرحـــــيــــة "أوالد 1993 
احلب والـــغـــضـــبـب" الـــتى لم
يتم عرضها لظروف خارجة
عـن إرادة اجلــــمــــيـع ولــــكــــنه
يـتـذكـرهـا دائـمًـا وال يـنـسـاها
وفــاءً خملــرجــهــا الــذى قــدمه
ألول مــــرة صــــديـــقـه اخملـــرج

محمد بحيرى..
قراطى وديكتاتور د
ـثل ومخـرج مسـرحى ورئيس قسم محـمد بحـيرى 
سرح بثقـافة القليـوبية حصل على عدة دورات فى ا
ـســرحى كـمـا حـصـد الــعـديـد من اجلـوائـز اإلخـراج ا
ومـنـهـا جائـزة جلـنـة الـتـحكـيم عن مـسـرحـيـة "لـزوم ما
ـسرح يلـزم" مـهـرجان اإلسـمـاعـيلـيـة الـثالث لـنـوادى ا
أحــسن مــخــرج (مــنـاصــفــة) عن عــرضه "الــعــربـة" من
ــهـرجـان الــرابع والـثالثــ بـالـهــيـئـة الــعـامـة لــقـصـور ا
الــثــقــافــة كــمــا فــازت مــســـرحــيــته (لــيــالى احلــصــاد)
ــركـز األول فـى مـســابـقــة مـراكــز الـفــنـون بــاجملـلس بـا

األعلى للشباب.
أخــرج أكـثــر من  50عــرضًــا لــلــجــامــعــات والــشــبــاب
والرياضة والهيئـة العامة لقصور الثقافة من أهمها:
"قـطـة بـسـبع تـرواح" "الكالب الك فى بـابل" "هـبط ا
ـــطــار" "بــكــالــوريــوس فـى حــكم الــشــعــوب" وصــلت ا
"مـلك يـبحث عن وظـيفـة" "الـناس فى طـيبـة" "فارس
" "خــشب الـورد" فى قــصـر الــســلـطــان" "اخملـطــطـ
"بـالــعـربى الــفـصـيـح" "عـريس لــبـنت الـســلـطــان" كـمـا
أخرج أيضًا: "لـيالى احلصاد" "حـفلة على اخلازوق"
"عـطــشــان يـا صــبــايــا" "شـفــيــقـة ومــتــولى" "لــزوم مـا

يلزم".
كذلك يشارك محمد بـحيرى كممثل بالفرقة القومية
سرحية بالـقليوبية وقدم معها أغلب العروض التى ا

قدمتها.
ـصرى شـارك بحـيرى فى عدد من وفى التـليـفزيون ا
ـــســلـــسالت مــنـــهــا "الـــوزيــر الـــشــاعـــر" "احلــسن بن ا
ــطــر" الــهــيــثـم" "دمــوع الــغـــضب" "عــصــفـــور حتت ا

ملوك واألميرة" "ألو رابع مرة". "ا
كـمـا شــارك فى عـدد من مـسـلــسالت األطـفـال مـنـهـا:
"الـــهــــروب الـــكـــبــــيـــر" "الــــوحش الـــكــــبـــيــــر" "األمـــيـــرة
ـــســــحـــورة" "مـــفــــاجـــأة احلـــفـل األخـــيـــر" "احلــــكـــيم ا
ـسـحور" "أحالم والـقصـر" "بـدر الـبـدور واحلصـان ا

رحمة".
يرى بحيـرى أن على اخملرج أن يقـدم رؤيته اخلاصة
ألى عمل تـمهيـدى إلخراجه كما يـعتبر اخملـرج بوتقة
تــنـــصــهــر فــيـــهــا جــمـــيع الــعـــنــاصــر الــتـى تــشــارك فى
ــكن تــسـمــيــته "ثـقــافـة الــعـرض حــتى يـتـم إنـتــاج مـا 
ـقـراطى ـنـاخ الـد الـعـرض" وال بـد أن يـتـوفـر لـذلك ا
ـناقـشة ـمثـل هـذا أوالً "فى مرحـلة ا بـ اخملرج وا
واإلعــداد" أمـا فى مــرحــلـة الــتـنــفـيــذ فـيــلـزم شىء من

ديكتاتورية اخملرج.
ـــســـرح إلى بـــحــــيـــرى يـــرجـع غـــيـــاب اجلــــمـــهـــور عـن ا
سـرحى على مـا هو تـلقـى وبقـاء العـرض ا اخـتالف ا

عليه دون تغيير.

د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
يــــالـــــهــــا من بــــهـــــجــــة تــــســــعــــد الــــروح
والـــوجــدان حـــيــنـــمـــا تــصـــعــد فـــرقــة
صـغيرة اإلمـكانات كـبيرة بـفنانـيها من
ــنــحــنـا ــســرحــيــ وهـو مــا  شــبـاب ا
األمل في أجيالـنا الشابـة الذين أحبوا

سرح بصدق. ا
لقـد سعدت كـثيراً بـتمثـيل فرقة نادي
ـسـرح بـقـصـر ثـقـافـة األنـفوشـي كأول ا
فـرقـة من الـنــوادي الـتي تـتــبـوأ مـكـانـة
عـلي الـسـاحة الـعـربـيـة وهـا هي تـقدم
عـرضــهـا في مــهـرجــان قـرطــاج الـدولي
ــتـطـاول الـذي الـذي نـعــتـز بـتــاريـخه ا
سـرح اجلاد ال يزال يجتذب يؤكد أن ا
اجلـمـهــور احلـقــيـقي بل يــطـرح سـؤاالً
ـــا عن أهـــمـــيـــة الـــتـــجـــمـــعــات جـــوهـــريً
الـدولــيـة الـتـي تـتـعــانق فـيـهــا الـعـروض
الــعـربــيــة وعـروض الــدول األفــريـقــيـة
والـغـربيـة هـذا عـنـاق فـني ال يـنتج إال
ـألوف فـنـاً جـديـداً مـفارقـاً لـلـسـائـد وا
كـمـا تـطـرح مـشــاركـة فـرقـة األنـفـوشي
عــلــيــنــا ســؤاالً جــديــداً حــول مــفــهــوم
سـرح الفقـير هل كمـا يفهـمه البعض ا
خــــطـــأ بــــأنـه فـــقــــيــــر في اإلمــــكــــانـــات
وحسب? ولكـننا نري الفقـر مفهوماً في
جـــمـــالـــيـــات الـــعـــرض نـــفـــسـه وهـــو مــا
ها طرحته جتربة "األنفوشي" بتقد
لعرض "كالم في سري" الذي جمع ب
مـحـبة اجلـمـهـور والـنـقـاد مـعـاً مـن هـنا
ســــوف نـــعــــظم مـن إيـــجــــابـــيــــات هـــذه
د يد احملبة والعون لفرق التجربة و
الـــنــوادي بـــوصـــفــهـــا جتــارب جـــديــدة
ـــألـــوف وأعـــتـــقــد أن مــتـــمـــردة عـــلى ا
الـــفــائــدة مـن مــشــاركـــة الــفـــرقــة عــلي
سـتـوى الـدولى سيـضخ دمـاء جـديدة ا
فى عـــروق شـــبــابـــهــا وســـتــكـــون قــدوة
لــــبـــــاقى الـــــفـــــرق كي تـــــدرك أن الــــفن
احلــقــيـــقي البـــد أن يــجــد مـن يــقــدره
ويضعه في مـكانه الصحـيح الذي يليق
ا يقدمه فهنيئاً لشباب مصر الذين
يــكـــتــبـــون اسم مــصـــر بــحـــروف من فن

متوهج باخلير واحلق واجلمال.  

بنصوص ليوسف إدريس وعلى سالم ولين الرملى
IôgÉ≤dG á©eÉéH Iô«°ü≤dG ¢Vhô©dG  á≤HÉ°ùe ¥Ó£fG

جـــامــعـــة الـــقـــاهـــرة تــســـتـــقـــبل أولى
ـســرحــيـة "الــعـروض مـســابــقـاتــهــا ا
الــــقـــصـــيــــرة" حـــيث أعــــلـــنت اإلدارة
الــعــامــة لــرعــايــة الـشــبــاب عـن بـدء
ــــــاضى ــــــســــــابــــــقــــــة مـن األحــــــد ا ا
لـتـسـتـمـر حـتى األحـد 16 ديـسـمـبـر

اجلارى.
مـحـمود الـفـشـنى مـديـر عام اإلدارة
الــعــامـــة لــرعــايــة الـــشــبــاب ذكــر أن
اإلدارة حـــددت شـــروط االشـــتـــراك
لــلـــمــتــســابــقــ وهى أال تــزيــد مــدة
ــسـرحى عن  60 دقـيــقـة الــعـرض ا
ــــكن وال تــــقل عن  30 دقــــيــــقـــة و
ـــتــســـابـــقـــ االســـتـــعـــانــة جلـــمــيـع ا
ـــــخـــــرج مـــــحــــــتـــــرف لإلخـــــراج أو
لتـنفيذ تـصميـمات عنـاصر العرض
ــــســــرحـى فى حــــ أنـه ال يــــجـــوز ا
ـثــلــ خـارج اجلــامــعـة اشــتــراك 
ـشاركـة هى التى كـمـا أن الكـليـات ا

وأيضًا العمل اجلماعى وهى عبارة
عن دروع وكـــــئــــــوس ومـــــيـــــدالـــــيـــــات
فـضالً عن شـهـادات الـتـقـديـر ومن
الـعــروض الـتى تـقــدمت لـلـمــشـاركـة
ــــســـابــــقـــة "بــــطـــاقــــة تـــعـــارف" فى ا
ــــــصــــــرى وإخـــــراج تــــــألــــــيف عـالء ا
أحمد رفعت لكلية اآلثار مسرحية
ـــــصـــــلــــــوبـــــون" تـــــألــــــيف وإخـــــراج "ا

ـسرحى سـتـقـوم بـتحـويل عـرضـهـا ا
واإلشراف عليه.

خـالـد البـكرى رئـيس قـسم النـشاط
ـــســـرحـى بـــاإلدارة أكـــد أن هـــدف ا
وهوب من سابقة هو اكتشاف ا ا
الـــطــلـــبــة وقــد  اعـــتــمـــاد جــوائــز
الـثالثـة مـراكز األولـى على مـسـتوى
الـتمـثيـل واإلخراج والـسيـنـوغرافـيا

لين الرملىيوسف إدريس سعدالله ونوس

 Éaô°ûdG áaÉ≤K ô°üb

záfÉ°†^◊G ìhôf Éæ∏c{

..πX ∫É«Nh RƒLGQCGh á«Mô°ùe ¢VhôY

πØ£∏d ≈eƒ≤dG õcôŸG ä’ÉØàMG ≈a

ــركــز لألطـــفــال بــواســـطــة أوتـــوبــيـس ا
ـقـر احلـديـقـة  ـزين بـالـعــرائس و ا
وهـوب فـى مجاالت تكـر األطفـال ا
الــرسم والــفـنــون اخملــتـلــفــة بـاإلضــافـة
لـورش مـســرح الـعـرائس وخــيـال الـظل
والـــــكــــارتــــون وصـــــنــــاعــــة الـــــطــــائــــرات
الـورقــيـة و تـكــر أسـمـاء الــراحـلـ
يونس شـلبـى رحمى مـنى أبو الـنصر
د. عـالء حـــــــــــمــــــــــــروش وأصـــــــــــحـــــــــــاب
لـحوظـة فى مجال ثـقافة اإلسهـامات ا
الـــطـــفل هــالـــة فـــاخــر صـالح الــســـقــا

وطلعت عطية.

äÉcôH âØYيونس شلبى 

ـــحــافـــظـــة الـــقــلـــيـــوبـــيــة. الـــشـــرفـــا" 
الــعــرض عن فـكــرة درامــيــة لـلــشــاعـر
ســيــد سالمـة وصــيــاغــة نـاصــر عــبـد
الــتــواب  حــمــدى الــقـلــيــوبى وصــمم
عـــــــرائــــــسه مـــــــجــــــدى ونـس وقــــــامت
بـــــاألداء الـــــصـــــوتى نـــــشـــــوى يـــــوسف
ـــوســـيـــقـــيـــة لـــعالء غـــنـــيم والـــرؤيـــة ا
ويـــشــارك فى الــعــرض مـــحــمــد عــبــد
الـفــتـاح عــبـد الــنـاصـر ربــيع عـاطف
جاد عادل عبـد النبى محمد كمال
حمدى القليوبى أحمد عبد الفتاح.
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ــســرح أقــامت جلــنـــة األنــشــطـــة الــكــنـــســيــة وقـــطــاع ا
ـطـرانـيـة شـبرا اخلـيـمـة لألقـبـاط األرثوذوكـس حفل
ـهـرجـان الـرابع عـشـر لـلـمـسـرح بـرعـايـة األنـبـا خـتـام ا

مرقس أسقف شبرا اخليمة.
شهد احلفل تكر الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وكذلك
الـفنـان سـعيـد صـالح والـفـنانـة مـادل طـبـر واإلعالمـية
سهـير شـلبى كمـا  منح جائـزة أوسكار الـتفوق لـلكاتب
الـصـحـفى يـسـرى حـســان رئـيس حتـريـر "مـسـرحـنـا" أول
ـصـر والـعالـم العـربى ـسـرح  جـريـدة مـتـخـصـصـة فى ا
وقـــد  إهــداء الـــدورة إلى روح الــفـــنــان الـــقــديـــر يــونس
شــلــبى وشـهــد احلـفـل أيـًضــا عـرض أوبــريت "رحـلــة أبـو
ــســـرح وتــطــوره عـــلى مــر الــفـــنــون" الــذى رصـــد نــشـــأة ا

صرى. العصور وهو من إخراج جمال ا

á«Mô°ùŸG áÑ©∏dG π°UCG ≈a z¥Qh øe ¥QhR{
نــصف ســـاعــة تــأخــيـــر.. ومــنــصــة
نصـفـهـا غائب ورغـم ذلك لم تكن
الــصـورة قـاتــمـة تــمـامًــا فى الـنـدوة
ـــــركــــز الـــــقــــومى الــــتـى أقــــامـــــهــــا ا
نـاقـشة كـتاب "زورق من لـلمـسـرح 
ـــــســــــرحى ورق" الـــــذى تــــــرجـــــمـه ا
الــــعــــراقى د. قــــاسـم بــــيــــاتــــلى عن

نظر اإليطالى أوجينو باربا. ا
فى الــبـدايــة اعــتــذر مـديــر الــنـدوة
محـمد الـشافـعى لـلجـمهـور القـليل
ـركز  –معـظمـه كان من مـوظفى ا
 –عن غياب د. حـسن عطية و د.
أحمـد مرسى الـلذان كـان يفـترض
ــنـصــة مـشــاركـ أن يـكــونـا عــلى ا
فـى مـــنـــاقـــشـــة الـــكـــتـــاب مـــقـــدمًــا
ضـيــفه الـوحــيــد د. الـســيـد حــامـد
ـــعــهــد أســتــاذ األنـــثــروبـــولــوجـــيــا 
الـــــدراســـــات الـــــعــــــربـــــيـــــة ووصف
الـشـافـعى الـكـتـاب بـأنه مـهم جـدًا
نــصًـا وتـرجــمـة واصــفًـا بــاربـا بـأنه
ناقـد بناء ومـنظَّر مـسرحى كـبير

 ناصر عبدالتواب
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ويــحــوى الـــكــتــاب فـــصــوالً عــديــدة
مــــنـــهـــا مــــا هـــو تـــاريــــخى ومـــا هـــو
فـــــــكــــــرى إضــــــافــــــة إلـى فــــــصــــــول
تطبيـقية وبدأ: يأتى بعد ذلك دور
ـــــســـــرحــــــيـــــة والـــــتى الـــــنـــــمـــــاريـن ا
أصـــــبـــــحت جـــــوهـــــريــــة لـــــلـــــعــــرض
ـــــــــســـــــــرحـى وهـى عـــــــــبـــــــــارة عن ا
تـــــخـــــطـــــيـط احلـــــركـــــات وحتـــــويل
اجلـسـد والذهـن إلى جـسد وذهن
مـســرحى وقـد نـشـأت بـاعـتـبـارهـا
وســيـلـة وغـايـة وأصــبـحت جـوهـرًا
ـســرحى وثــقـافــة تـبــلـورت لـلــفن ا
سرحية. نتيجة لألنثروبولوجيا ا
وخــتـم مــحـــمــد الـــشــافـــعى الـــنــدوة
مـــــؤكـــــدًا أن الــــــكـــــتـــــاب يـــــســـــتـــــحق
الــــــــدراســــــــة مـن جــــــــوانـب أخــــــــرى
إضــافــيـة مــبــديًــا إعــجــابه بــعــنـوان
سرحية. رتبط بـاللعبة ا الكتاب ا

 قاسم بياتلى

أحمد مرسى
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ـسـرح من خالل ـدرسـة الـثـانـويـة تــعـرف أحـمـد الـفـقى عـلى عـالم ا فى ا
أستاذيه أحـمد متـولى وجهـاد أبو العـين صـاحبـها الفـضل فى تواجده
ـسـتـمرة ـمثل ا سـرح حـتى اآلن. ومن خالل ورش إعـداد ا عـلى خـشـبـة ا
درسة ابن خـلدون كـانت بدايـته احلقـيقيـة حيث اكـتسب خـبرة ال بأس
ـه الذى بـهـا وعـنـدمـا الـتـحق بـكـلـيـة الـتـجـارة جـامـعـة األزهـر لم يـجـد عـا
يــتــمــنـاه ومـع ذلك فــقــد شـارك فـى عـرض "احملــاكــمــة" وقــرر بــعــدهـا أن
ــسـرحـى بـاجلــامــعــة وهـو يــطــرح نــفــسه بـقــوة فــأصــبح رئــيــسًـا لــلــفــريق ا
ركز األول كـممثل عن دوره فى مـسرحية بالفـرقة األولى وحصل عـلى ا
"الرجل الـذى أكل الوزة" ثم اشـترك فى مـسرحـية "أبـو الفـوارس عنـتره"
إخراج هشام جمعة على مسرح اجلمهورية ثم رشحه أستاذه جهاد أبو
سرح لإلخراج فى فريق العين الذى صحح له معلوماته اخلاطئة عن ا
اجلـامـعـة الـتـحق الـفـقى بـورشـة مـركـز الـهـناجـر مع
اخملــرج ســمــيــر الــعــصــفــورى وشـارك فـى عـرض
الــــــورشـــــة "روبـــــرتـــــاج" عن ســـــنـــــوات احلـــــمـــــلـــــة
الـفرنسيـة كما شارك فى عـرض "القاتل خارج
الـســجن" لـلـمــخـرج سـعــيـد عـبــودة و"االسـكـافى
مـلـكًا" خلـالـد جالل. الـفـقى ال يـسـعى فى عـمله
سرحى للـمال فهو يـعتبره مـدمرًا للفـنان ويتمنى ا
أن يـــقــوم بــكـل األدوار لــتـــزداد خــبـــراته الــتـى يــراهــا
ها مهمة جدًا للـممثل ومن األدوار التى يود تقد
ـلك لـيـر" "الراوى" فى دور "مـهـرج الـبالط" فى "ا

"احملاكمة" الذى أثر فى نفسه تأثيرًا كبيرًا.
الفـقى يحاول دائـمًا تطـوير أدواته واضـعًا أمامه
صــورة لــلـفــنــان أحــمــد زكى الــذى يـعــشــقه ألنه
ـثل "بــجـد" ويـتـمـنى الــفـقى أن يـقـدم مـا قـدمه

زكى ويحاول بقوة.
äÉcôH âØY
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ركز القومى لثقافة الطفل برئاسة اضية احـتفاالت ا انتهت اجلمعة ا
ـدة عـشـرة أيـام د. أحـمـد مـجــاهـد بـأعـيـاد الـطـفـولـة والـتى اسـتـمـرت 
وتــضــمــنت عــروضًــا مــســرحــيــة وأخــرى لــلــســامــر واألراجــوز والــفــنــون

الشعبية.
كـانت االحـتـفـالـيـة قـد انـطـلـقت من احلـديـقـة الـثـقـافـيـة بـالسـيـدة زيـنب
بـــعــرض مــســـرحى لــفـــرقــة "بــذرة" وشـــهــدت عــدة رحالت ومـــســيــرات

ـصرى لتقد يسـتعد اخملرج نـاصر عبد التـواب وفرقة األراجوز ا
ـســرحى "كـلــنـا نــروح احلـضــانـة" والــذى يـنــاقش أهـمــيـة الـعــرض ا
ه علـى مسـرح "قـصر ثـقـافة الـتـعلـيم بـالنـسـبـة للـطـفل وسـيتم تـقـد
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ا تلقي دون مشاعره الفتقادها  - مـشكلة الشخصية النمطـية احلقيقية ماثلة فى كونها تـخاطب وعي ا
يـعرف فى رسم الشخصية الدرامية باألبـعاد: البعد االجتماعى والبعد الـنفسي ال يتبقى لها سوى البعد
الـهيـكلى وال أقـول اجلسمى وافـتقـادها للـدوافع اإلنسـانية ألن بـواعثـها عبـارة عن خيـوط فى يد اخملرج

الذى يتقنع خلفها.
سرحي جريدة كل ا

سرح  الطليعة . ؤلف الشاب أسامة نور الدين انتهى من إعداد مسرحية «البؤساء» لفيكتور هوجو التى يخرجها هشام عطوة  > ا
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ΩÓ°ùdG ≈∏Y  Iô£«°ùdG â– ..zô¡≤dG{
ـسـرح عـلى قـاعـة يــوسف إدريس 
الــــسالم بــــدأت بــــروفـــات الــــعـــرض
سرحى « حتت الـسيطرة» تأليف ا
وأشعار حـمدى نوار إخراج عصام
سـعــد فى ثـانى جتــربـة له بـالــقـاعـة
ذاتهـا الـعـرض بـطـولـة وائل شـاه
ـــصـــرى ومـــحـــمـــد عـــبـــد وحـــكـــيـم ا
الــقــادر ويـــقــدم حــالــة درامــيــة هى
مــــزج بـــــ احلــــلـم والــــواقـع; حــــيث
يــنــاقـش قــضــيـــة الــقــهـــر اإلنــســانى
الـذى يــعـانـى مـنه الــفـرد فى مــصـر

 عصام سعد والعالم العربى..
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افـتتح وزير الثقـافة واإلعالم السعـودى إياد بن أم مدنى ووزير
ـاضـى "األيـام الـثـقـافـية الـثـقـافـة والـسـيـاحـة اجلـزائـرى األسـبـوع ا
السـعوديـة بجـمهـورية اجلـزائر" وذلك عـلى مسـرح قصـر الثـقافة

اجلزائرى والتى تضمنت ثالثة عروض مسرحية هى:
رحـــلـــة بـــحـث حـــالـــة قـــلق رصـــاصــــة الـــرحـــمـــة بـــاإلضـــافـــة إلى

محاضرات وأفالم تسجيلية.

ihÉ°ùfôØdÉH ..≈fƒeÓ°ùdG áKOÉM
الــــكــــاتب أبـــــو الــــعال الــــسـالمــــونى
يــطـــيــر إلـى بــاريس هـــذا األســبــوع
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـى حـــــفل تـــــوقـــــيع
الـــتــــرجـــمـــة الــــفـــرنـــســــيـــة ألحـــدث
مــســرحـيــاته "احلــادثــة الــلى جـرت
فى سـبـتمـبـر" النص الـذى كـان قد
أثـيــرت حـولـه ضـجــة فى الـقــاهـرة
مــــــؤخـــــــرًا تـــــــمـت تـــــــرجــــــمـــــــتـه إلى
الــــفــــرنــــســــيــــة لــــصــــالح دار نــــشــــر
"لــومــارتــان" كـمــا  االتــفــاق عــلى
ــهـا عــلى خــشـبــات عـدد من تــقـد
ـسـارح الـفـرنـسـيـة خالل األشـهـر ا

قبلة.  أبو العال السالمونىالقليلة ا

IQƒcÉHz ≈d π°üM Éª¡e ≈∏°UÉM{
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ـصر بـكنـيسـة الـقديس "كـيـرلس" للـروم الـكاثـولـيك بالـكـوربة 
اجلــديـــدة بــإشـــراف "ديــنـــا جــريـش" وحتت رعــايـــة األب رفــيق
طران يوسف جول زريعى. جـريش كاهن الكنيـسة وبتشجـيع ا
سرحى بالكنيسة وذلك بعرض "حاصلى مهما وبدأ النشاط ا
حــصل لى" تـألـيف "مــيـرا بـركـات" مــوسـيـقى "عــمـاد تـوتـوجنى"
ــصـــرى" تــمــثــيـل يــوسف عــســـال ومن أبــنــاء وإخـــراج "جــمــال ا
الـكــنـيـســة "بـولس غــزاوى  مـاريــنـا لـكـح  مـر مـعــتـز  فـادى
ألــفـريـد  مـاريـو أشـعـيـا   بـاتـريـشـيـا خـورى   فـؤاد شـامـات 
مــــراد فــــارسى  ســــانــــدر ين ســــردى  مــــارى مــــيالد   فــــادى

سيح  كر سعيد. ون عبد ا فرنسيس  ر
ـسيـحيـة بتـمثيل سـرحى بدأ مع ا  أكد األب رفـيق أن العـمل ا
ــقـدس ولــذا فــأى عــمل فــنى له قــيــمـته مــقـاطع مـن الـكــتــاب ا
سـرحية األدبيـة العمـيقة مـثل العـطلة. وأتـمنى أن تكـون هذه ا

نقطة االنطالق ألعمال أخرى جديدة.

¢SQÉØdG ô«HhQ
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لــيــلــة من ألف لــيــلــة لــشــهــريــار عن أهــمــيـة
الـعلم فى احلـفاظ عـلى احلضـارة وحتاول
أن تـــــقـــــنـــــعه بـــــأهـــــمـــــيـــــة الـــــعـــــلم فـى بـــــنــــاء
احلــضـــارات وأن الــفـــراعـــنــة أنـــفــســـهم لم
يبنوا حضارتهم دون علم وعمل واجتهاد.

الذى يحقق استقرار اجملتمع.
وت) أنه يـجسد يذكـر أحمـد عبـده (رجل ا
وجـودة بـاجملـتـمع والـتى ال محـاور اجلـهـل ا
تـســتـطـيع أن تــنـمـو وتــعـيش إال فى مــجـتـمع
رض والالمـباالة حتى يـستطيع يحيط به ا

السيطرة على أفراده.
وتقول أسماء الـسيد (شهـرزاد) أنها حتكى

فــريـق مـــســـرح كـــلـــيــة الـــتـــجـــارة شـــارك فى
ـنـاسـبـة عـيـد العـلم األول احتـفـالـيـة فـنـيـة 
ــلــكــة الــنــوم" إعــداد مـوســيــقى أوبــريت "
عـبد الـله رجـال; أشـعار أسـامـة نـور الدين
وعــادل بـــركـــات. ديـــكـــور ومالبـس مـــحـــمــد

قطامش تأليف وإخراج عادل بركات.
تــــدور األحــــداث فـى إطــــار خــــيــــالـى حــــيث
ــلـكـة أهل حتـكى شــهـرزاد لـشــهـريـار عن 
ـتـواكل الـكـسالن لـدرجة أن الـنـوم شـعبـهـا ا
الزمن توقف بـهم وأصبح كـل شىء عندهم
مـجـرد كــلـمـات وشـعــارات رنـانـة دون مـعـنى
يـــرددون أنـــهم مـــســتـــهـــدفــون مـن اجلــمـــيع
ـوت وتابـعوه قـناع ويـتحـكم بكل هـذا قـناع ا
ـرض وقناع اجلهل ويظهر احلرب وقناع ا
رجل الـــــعــــلـم ويــــحـــــاول أن يـــــصــــلـح مــــنـــــهم
ويساعدهم على الشعور بأهمية العلم لكن
ــوت ومــسـاعــديه يــتــصـدون لـه بـكل قـنــاع ا
أسـلـحـتــهم ويـصل احلـال بــرجل الـعـلم إلى
مـلكـة لكن أن يـيأس من صالح حـال أهل ا
تـظـهــر شـهـرزاد بــاحلـكــايـة وتـســاعـده حـتى
ـــمــلــكـــة ويــبــدأ إحـــســاســهم يــفـــيق شــعب ا
بــالـــزمن وبـــأهــمــيـــة الــعـــلم ويــســـتــطـــيــعــون
احملـافـظـة عـلى حـضـارتـهم ويـنـتـصـرون فى

وت وأعوانه. النهاية على قناع ا
فى الـــبـــدايـــة يــؤكـــد أحـــمـــد مــصـــدق (رجل
الــعـلـم) أنه يــجـســد شــخـصــيــة حتث الــفـرد
عــلـى الــعـــمل والـــتـــعـــلم من أجـل أن يــصـــبح
جـديـرًا بـالـعـيش فى اجملـتـمع ألن الـعـلم هـو

لكة النوم»  عرض « 
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لعنة الفراعنة  تطارد عرضًا مسرحيًا فى البدرش

تــقــدم اخملـــرج "ســمــيــر الــشــامى"
والـكـاتب "عـبد الـفـتـاح الـبـلـتاجى"
ـذكرة إلدارة الـشـئون الـقـانونـية
بــهـيــئـة قـصــور الـثـقــافـة يـطــالـبـان
فيـها بـفـتح التـحقـيق فـيمـا يخص
ــســـرحى "لــعـــنــة أزمــة الـــعـــرض ا
الــــــفــــــراعــــــنــــــة" مـن إخـــــراج األول

وتـــــــألـــــــيـف الـــــــثـــــــانى والـــــــذى 
ه عـلى مـسرح قـصـر ثقـافة تـقد
ــــــشـــــــاكل الـــــــتى الــــــبـــــــدرشــــــ وا
صــاحـــبـــتـه مـــنــذ الـــبـــدايـــة والـــتى
انــتــهت بـتــحــويل فــريق عـمــله إلى
الــــــــــتـــــــــحــــــــــقـــــــــيـق ووقـف صـــــــــرف

مستحقاتهم.
إلى مـقر "مسـرحنا" جـاء الشامى
يـــــــــــحــــــــــمـل كـــــــــــومــــــــــة مـن األوراق
واخملـــــاطــــبـــــات قـــــبل أن يـــــبــــدأ بـ
"حكايـته قائال : فى أكتوبر2006
ـــســـرح بـــهـــيـــئـــة كـــلـــفـــتـــنـى إدارة ا
قصور الثقـافة بتقد جتربة فى
ــكـان" إطــار مــشــروع "مــســرحــة ا
فى مـــنـــطـــقـــة الــبـــدرشـــ وبـــعــد
ـكـان وفـلــسـفـة الـتـجـربـة دراسـة ا
قـــــدمـت تـــــصــــــورا طـــــالــــــبت فــــــيه
ـــيـــزانــيـــة ثالثـــة وعــشـــرين ألف
وثالثـــــمــــائــــة جـــــنــــيه حتـت بــــنــــد

ـكـونة من د. تـابـعة والـتـنـسيق ا ا
حــسن عــطـيــة سـامى طه نــاهـد
عــــز الـــــعـــــرب. يـــــواصـل ســـــمـــــيــــر
الــــشـــامى : فـــجـــأة دخل مـــشـــروع
الــعـــرض فى نــفـق مــظـــلم وبــدأت
ــــالــــيـــة تــــتـــعــــثـــر فى اإلجـــراءات ا
أروقــة الــقـصــر ورفض مـوظــفـوه
ـا سبب تـسـلم شـيك الـعـرض دو
واضح لـــيــتـــأجل مــوعـــد افــتـــتــاح
الــعــرض مــرة تــلــو األخــرى حــتى
اســـتـــقـــر عـــنــد 2007/6/29 ولم
يـصـدر أول شـيك إال يـوم /2007
6/17 أى قبل موعد االفتتاح

"شـــريـــحـــة قــصـــر" لـــتـــبـــدأ ورشــة
2006/12/1 إعـــــــــــــــــداد نــص فـى 
ورشـــحت الـــكـــاتب عـــبــد الـــفـــتــاح
الــبـلــتـاجى مــؤلــفـا ودرامــاتـورجــيـا
لـــلــــمـــشـــروع والــــذى رشح بـــدوره
إبـراهــيم الـفــو لـتــصـمــيم وتـنــفـيـذ

وسينوغرافيا العرض.
انــــتـــــهــــيـــــنــــا مـن الــــنـص - يــــقــــول
الــــشـــــامى - فى  2007/2/1 و

االستـقـرار على "لـعـنـة الفـراعـنة"
عـنـوانا له لـتـبدأ بـعـد ذلك ورشة
الـتـمـثـيل الـتى اسـتـغـرقت بـدورها
أربعة أشهر وتخللتها زيارة للجنة

 سمير الشامى سامى طه

 سعيد حجاج
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ـركــز الـقـومى ــسـرحـيــة بـا فى إطـار ورشــة الـقـراءة ا
لـلـمـســرح يـتم اإلعـداد لـتـقـد قــراءة مـسـرحـيـة لـنص
«األسرار» للكاتب سعيد حجاج حتت إشراف اخملرج
سـرحـيـة تعـتـمد جالل عـثـمـان الذى ذكـر أن الـقـراءة ا
ـطــبــوع دون حــذف أو إضــافــة ويــفــتـرض أن الــنـص ا
ؤلف ـقروء مع ا تـليهـا مناقـشة مفـتوحـة حول النص ا
أو الـــدرامـــاتــورج قـــبل أن يـــعـــاد عــرضـــهـــا عــلـى فــريق
الــتــمـثــيل لــلـمــنــاقـشــة وال مــانع من بــعض اإلضـاءة أو

وسيقى جتنبًا للملل. ا
يـشـارك فى قـراءة "األسرار" أحـمـد الـشـافـعى ونـشوى

سرحية هى اجلوهرى واعتبر الـشافعى أن القراءة ا
آخــر بــروفـة تــرابــيـزة قــبل أن تــبــدأ بـروفــات احلــركـة
مـؤكـدًا أنهـا لـيـست بالـسـهـولة الـتى يـعـتقـدهـا الـبعض
ـتلقى فـاخلطأ هـنا غيـر وارد حتى ال يتـشتت انـتباه ا
الذى يـجب أن تصله كـل األحاسيس كـما لـو أن هناك

نصًا حركيًا على خشبة مسرح..
سرحية  تصويـرها تليفزيونـيًا لتبث قريبًا القـراءة ا

ركز على شبكة اإلنترنت. من خالل موقع ا
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ــبــلغ بـــاثــنى عــشــر يــومــا وكــان 
7500 جنيه; ولسبب غير مفهوم
قام مندوب العرض بتوريد بعض

بلغ 1850 جنيها! البنود 
تـأخـر إصـدار الشـيـكـات وطـبـيـعة
مـــصـــمـم الـــديـــكـــور الـــذى وصـــفه
الشـامى بأنه غريب األطوار أدت
خلــروج الــعــرض بــســيــنــوغــرافــيــا
هـزيــلـة أدت لـكــتـابـة تــقـريـر يـدين
ـشـاهـدة الــفـرقـة من قـبل جلــنـة ا
ـــكـــونـــة من نـــاهـــد عـــز الـــعــرب ا
ســامى طـه مــحــمــد الــشــربــيــنى
وحتـــويـل أعــــضـــاء فــــريـق الـــعــــمل
لـــلــتـــحـــقـــيق! من جـــانـــبـــهـــمـــا قــام
ـــؤلف بـــتــقـــد أربـــعــة اخملـــرج وا
ــا حــدث مــذكـــرات تــفــصــيـــلــيــة 
ــســـرح ولــلـــســـيــدة إجالل إلدارة ا
هـــاشـم رئـــيـس إقـــلــــيم الــــقــــاهـــرة
ـا ـا رد  الــكـبــرى الـثـقــافى دو
ــطـاف دفع الــشـامـى فى نــهـايــة ا
ــــســـرحـــنـــا طـــالـــبـــا إلى الـــلـــجـــوء 
مــســاعــدته فـى «الــتــحــقــيق» مــعه
لــــــكــــــشف مـالبــــــســــــات  «لــــــعــــــنـــــة

الفراعنة»! 
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ملحمى مـنطلقة الوعـى بالوسط االجتماعى سـرح ا > والـتغير الذى تـؤدى إليه نظرية الـتغريب البريـختية فى ا
رجعية األولى للفعل الـفردى أو الذاتى على اعتبار أن الفرد جـزء من الظرف االجتماعى وتفاعالته فلو بـوصفه ا
تـغـيـر الـظـرف االجـتـمـاعى يـتـغيـر سـلـوك الـفـرد بـدون شك والـتـغـيـير والـتـغـيـر ال يـتـحـقـقـان دون إدراك أطرافه
ـأمول. ـنشـود وا ـعـيش للـوصـول إلى ا ـوجود ا ـقـدرة عـلى التـجـاوز ا ـأمول وا وجـود وقـيمـة ا وإقـنـاعـهم بقـيـمـة ا

ركز الثقافى الفرنسى للمسرح خالل العام القادم. رحوم» للمسرح مصطفى  وتقدم فى  إطار مهرجان ا مثل الشاب عالء حسن يشارك حالياً فى بروفات مسرحية «ا  ا

سرحي جريدة كل ا
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السم لصـديقتـها في الطعـام وحتاول أن توغر صـدر أمينة عـليها
حـتى تدفعـها دفـعاً كي تطـعنـها بسـك قبـل أن تموت وبـذا تنهي
ـسرحـية  " ألـكسـندر بـوشك " ( حـياتـهمـا معـاً بصـورة تذكـرنا 
ــغـــلـف بـــاحلب وبـــالـــرغـــبــة مــوزارت وســـالـــيـــري ) وذلك الـــقـــتـل ا

يتافيزيقية.  ا
سـموم لـ " ـشهـد الرابع تـقوم " حـكمت " بـإعداد الـطعـام ا وفي ا
سيح / وجه يهوذا أمـينة" ولها / شـرائح الفطير ونـبيذ السيـد ا
.. وهي بهذا تنهي حـياتها وتقتل اآلخـر / " أمينة " وتتخلص من
عــذابــاتــهــا وتــخــلـص اآلخــر من عــذابــاته  وتــنــهي بــإرادتــهــا ذلك

الوجود اجلبري الذي هو مصدر العذابات لكل منهما . 
شهد غاية في السخونة ؤلف مسرحيته  وينهي ا
ـتـراكــمـة  حـيـث اجلـدران الـتي والــقـســوة والـبـراءة والــدالالت ا
صارت بـعـيـدة جداً / الـشـعـور باجلـفـاء والـتـشيـؤ داخل الـفـضاء
ــنــضـدة ـمــتــد والــفـســيح  والــفــسـتــان الــقـصــيــر مــلـقى عــلى ا ا
مزق باحلياة كما نريدها وبجواره كومة القـصاقيص / احللم ا
ـتــسـخـة /  ومــنـضـدة الــطـعــام ومـازالت مــشـغــولـة بــاألطـبــاق ا
ــكــان ــكـــان  وجنــد ا ــوت الـــذي يــســود ا الــسم / الــفـــوضى وا
يــوحي بــالــقــذارة / ذلك الــعــالم الــقــذر والــوجــود الــذي يــحــيط
بـالــشـخـصـيــات  وبـالـرغم من ذلـك تـعـود الـشــخـصـيـات  –وهي
ـوت / التـخلص حتـتضر  –إلى براءتـها الـتي لم تـظهـر إال مع ا

من الوجود.
ـوت وهي وتـقـتـرب الـشـخـصـيـتـان من بــعـضـهـمـا الـبـعض حلـظـة ا
الـلحـظـة الـوحـيـدة التي كـانـتـا فـيـها صـادقـتـ .. " حـكـمت : اللي
ـوت إحنا االتن وال كأننا كنا عايش هنا قبل نفسي فيه إننا 
كـده ..وال كــان لــيــنــا حــيــاة وال ذكـريــات وال لــيــنــا حــاجـة خــالص"
وتـتحـرك شفـتاهـا وهي ناظـرة للـمطـلق بـينـما أمـينـة تهـذي بكالم
ـوسيقي .... لم تـستـطع احلياة غير مـفهـوم في همس .. وتعـلو ا
ـوت قـرَّب بـيـنـهـمـا  وهـو ملـمح أن تـقـرب بـ روحيـهـمـا  ولـكن ا
سرحـيات الصـينية سـرح في الشرق  وبـالتحديـد ا من مالمح ا

وت !!! واليابانية حيث فكرة التوحد عند ا

هـنـربي وال هـنتـخـانق ..بس أنـا انتـقـمت .. بـعد مـا مـات بعت كل
قــشـــة مـن حــاجـــاتـه مــا خـــلـــيـــتش وال صـــنف حـــاجـــة من ريـــحـــته
الـوسـخـة حـتى الـورود الـلي كـانت وسط الـكـتب من أيـام الـشـبـاب

اديتها للزبال يأكلها للخنازير". 
أو في عالقتـها باألوالد حـيث االغتراب الـب والفُـرقة الشـاسعة
بينها وبينهم حتى أصبحت وحيدة في مكانٍ كالقبر: " شقة بقت
زي القـبـر والـعيـال زي مـا جم زي مـا راحوا .. الـلي هـاجـر واللي
اجتــوزت والــلي ...... والــلـه مـا انــا فــاكــرة الــبــاقـي راحــوا فـ ?
ــوت " / ـــوت أهــون ?"  . وهـــنــا أول إشـــارة إلى " ا مش يــبـــقى ا

الالوجود !!
رارة واالنعزالية التي تعاني منها الشخصيات كل تلك ا
يـصاحـبـها تـماد فـي الفـضاء احملـيط بـهمـا  حـيث يتـسع الـعالم
من حولهما وتزداد البرودة والقتامة  وهما كما هما عاجزتان
ـرض .. فهما حـتى عن احلركة بفـعل الزمن والعـجز البدني وا
مجرد شيء في عالمٍ فسـيحٍ ال متناهٍ ال تنتميان إليه  أو هكذا
تشعـران  فكل شيء من حولـهما يصـيبهمـا بالغثـيان .. الراديو
الــذي لم يــعــد يــجـــلب لــهــا ســوى األخــبــار الــســـيــئــة عن الــعــالم
اخلارجي من حروبٍ وسـرقاتٍ وحوادث ودجلٍ وادعاءٍ للنبوة ..
ـاضوي  حيث الـذكريات  واآلني إلخ . إذن فـالوجود بـشقيه ا
ـتوقف بالـنسبـة لهما فقود بـينهـما والزمن ا  حيث التـواصل ا
 هـذا الــوجـود ال يــجــلب لـهــمـا ســوى الــشـقــاء واحلـزن واألسى
ويـدفع بـهـمـا إلى الـتـمادي فـي الـعـزلة والـتـقـوقع داخـل الذات 
بـينـمـا العـالم من حـولهـمـا يزداد تـيـهاً واتـسـاعاً وسـوءاً "وزي ما
يـكـون الـعـالـم فـاضي من حـوالـيــنـا مـافـيـهــوش غـيـر صـوت مـكن

وقنابل وبس". 

ُشـتهى وتلوح ظالله في األفق. وت هو اخلالص ا وهنا يصـبح ا
ـا قــال لي إيه رأيك يـا أمـيــنـة أقـتـلك وأنـا "جـوزي كــان عـلى حق 
بـاطـلع في الـنــفس األخـيـر وال انـتى تـقــتـلـيـني وانـتـى بـتـطـلـعي في
النفس األخـير .. بـالشـكل ده ما حـدش يسـيب التـاني لوحده في
الـدنــيـا" / هـذا حلـمـي فـكـلـوه .. وهــذا دمي فـاشـربــوه .. كـلـمـات
سيح حلـوارييه .. وكأن " أميـنة " هنا تـعطي لصديـقتها السيـد ا
ــفـــتــاح لــلـــخالص والـــتــخــلـص من عــذابـــات الــوجـــود  وتــقــرر " ا
ـأساة الـوجـودية لـكـلتـيـهمـا فـتقـرر أن تدس حكـمت " إنـهاء تـلك ا

 > الكتاب:
العشاء األخير

ؤلف: > ا
سعيد حجاج

> الناشر:
احتاد الكتاب

مسرح التليفزيون ..
يالد واالنحسار  ا

 > الكتاب: 
ليال مسرحية 

ؤلف: > ا
عبدالقادر
حميدة

> الناشر: 
ركز القومى ا
للمسرح

كـــاذب الـــلص والـــكالب جـــلـــفـــدان هــا
احلــصــاد ثـورة في قــريــة لـعــبــة الـنــهــايـة
ـــصــيــدة الــســبــنــســة األحــيــاء اجملــاورة ا
ــســرح الــســحــري عــيــلــة قــلــوب خــالـــيــة ا
ــسـتــخـبـي أدهم الـشــرقـاوي الــدوغـري ا
هـامـلت الـطـعـام لـكل فـم سكـة الـسـالمة
بـســتــان الـكــرز الــكــلـمــة الــثـالــثــة ســيـدتي

اجلميلة شهرزاد
وقــد اشـــتــمـل الــكـــتــاب أيـــضًـــا عــلى تـــقــد
قـصيـر للـدكـتور سـامح مهـران وخاتـمة عن
منهج الـكاتب الـنقدي كـتبهـا محمـد بركات
وقـد جــاء فـيــهــا: "إن عـبــد الـقــادر حـمــيـدة
لـــيس نـــاقـــدًا مـــحــتـــرفًـــا. والـــقـــار لـــكــتـــابه
ا يـطالع وجه سـيطـالع وجه األديب أكثـر 
الـــنـــاقـــد. فـــهــنـــا نـــلـــتـــقي بـــتـــلك الـــصـــيـــاغــة
ـصقـولة احملـكـمة وبـهـذه اللـغة الـرصـينـة ا
فـي اخــتــيــار كـــلــمــاتــهـــا وفي رسم صــورهــا
ــطــلـب نــقــدي ولــكن نــزوالً األدبــيـــة لــيس 
عــلى رغــبــة الــشـــاعــر واألديب في داخــله..
ومع هـذا فـنـحن نــلـتـقي في أكــثـر من مـقـال
من مقاالت الكتاب بجهد ناقد حقيقي فيه
الــــكـــــثــــيـــــر من الـــــوعي واألصـــــالــــة ونـــــفــــاذ

البصيرة أيضًا.

ـســرحـيـة وكـتـبت فـأحـبـبت تـلـك الـلـيـالي ا
عنـهـا أحـلـم مـعـها ولـهـا. وقـد عَـدَّ الـكـاتب
مــســرح الــتــلـــيــفــزيــون مــرحــلــة جــديــدة في
ـــصـــري حـــيث زاد عـــدد ـــســـرح ا تـــاريخ ا
وجـودة عشـر فرق مرة سـرحيـة ا الفـرق ا
ــــا أدى إلى فــــتح األبــــواب أمـــام واحـــدة 
ـواهب الـشـابـة جتـددت جـيل جـديـد من ا
عـلى أيـديـهم حـركـة التـمـثـيل تـلك احلـركة
الـتـي سـرعــان مــا تـراجــعت نــتـيــجــة لـعــثـرة
صـاحــبت بـدايـتــهـا تـمـثــلت في نـدرة الـنص
ـــــســـــرحي والـــــتـي أدى إلـــــيـــــهـــــا إغـــــفــــال ا
سـتـقبـلـية نـحـو خلق الـتخـطـيط والنـظـرة ا
ـسرح تـوفـر لـهذه جـيل جديـد من كـتـاب ا
احلـركـة الـواثــبـة غـذاؤهــا األسـاسي. فـقـد
ـسـرحـيـة أن كـان من جـرَّاء كـثــرة الـفـرق ا
كـثــر "الـطـلـب" عـلى الـنص بــيـنـمــا الـكـتـاب
ـسـرحـيــون ال يـزيـدون عن عــشـرة كـتـاب. ا
األمــــــر الــــــذي نــــــشّـط "هــــــوجــــــة" اإلعــــــداد
سرحي وأوجد فـرقًا مسرحـية بال كتّاب ا
ــــا أدى  –أيـــــضًـــــا  – إلى مــــســـــرحــــيــــ 

مواسم مسرحية متهافتة.
ــا األعــمـــال الـــتي تـــنــاولـــهـــا الــكـــاتب في أمـَّ
مـــقــــاالته فـــهـي "مـــأســـاة جــــمـــيـــلــــة الـــعش
الــــهــــاد األرض شــــجــــرة الــــظـــــلم بالغ 

وت تلوح باخلالص وتشى بتحقق الوجود    ظالل ا
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فـريق «فالينج سـتيب» الذى حـصل على بـطولـة العالم
ـدن» يزور مـصـر حالـيـاً لعـقد عدة مـرات فى «رقص ا
عــــــدة ورش عـــــــمـل وتــــــقـــــــد عـــــــروض بــــــالـــــــقـــــــاهــــــرة

واإلسكندرية وأسيوط.
« الــقــرين» عــرض فى مــكــتــبــة اإلســكــنــدريــة بــعــد غـد

األربعاء وفى مسرح روابط اخلميس القادم...
رافعاً شعار «تعرف على حدود جسمك وجتاوزها»!

ألهـلي مـطـلــقـة والـنـاس تـقــول عـمـلت وسـوت .. كــنـا بـنـضـحك
ـسك إيـد بـعض عـلـشـان مـا حـدش يـحس قـدام الـنـاس وكـنــا 
بيـنـا ويـشـمت .. أنـا عمـرى مـا كـنت مـبسـوطـة أبـدًا .. أبـدًا يا

أمينة"   .
إذن فــهي حتـيــا وجــوداً إجـبــاريــاً فُـرض عــلــيـهــا فــرضـاً وألســبـابٍ
اجــتـمـاعــيـةٍ قــاهـرةٍ لـذاتــهـا ولـرغــبـتــهـا . ومن هـنــا فـهي ال تــشـعـر
باالنتـماء إلى ذلك الـعالم وهـذا الوجود . وكـذلك احلال بـالنـسبة
لـ " أمـيــنــة " سـواء فـي عالقـتــهــا بـالــزوج  حــيث الـشــجــار الـدائم
ستمر كمـا تشير في مونولوجـها الداخلي " كل يوم خناق على وا
مـصروف الـبـيت  خـنـاق على هـدوم الـعـيـال خنـاق عـلى الـتالجة
الفـاضـيـة وما فـيـهـاش حلـمة .. ع األيـام الـبـاردة ومافـيـهـاش دفا

في الــفـــتـــرة مــا بـــ عــامي  1962و 1970
قـدّم الكاتب عـبد الـقادر حمـيدة عددًا من
ـقـاالت الـنـقـدية لـ 23 عـرضًـا مـسـرحـيًا ا
ضمها كتـابه "ليال مسرحية " الصادر عن
سـلـسـلـة كتـاب اإلذاعـة والـتلـيـفـزيون 1973
ـــــركـــــز الــــــقـــــومي لــــــلـــــمـــــســـــرح وهـــــا هــــــو ا
ـوسـيـقى والـفـنـون الـشـعـبـيـة بـرئـاسـة د. وا
سامح مهران يـعيد نشـره هذا العام 2007
في طـبعـة ثـانـية "تـوثـيقـيـة" ضـمن سلـسـلته
ـــعــــاصــــر" والـــتي ــــســــرح ا "دراســـات في ا
تُــــعـــني  –كــــمـــا جـــاء في كــــلـــمـــة الـــغالف –
اضي بتوفـير اجلدل الذي ال بد منه مع ا
واحلــاضـــر عـــلى حـــد ســـواء اســـتـــشـــرافًــا
ــكـــنـــنــا من اإلجـــابـــة عــلى لــلـــمـــســتـــقــبـل 
األســـــــئــــــــلـــــــة: مـن نـــــــحـن? وإلـى أين نــــــــحن
ماضـون? باخـتصـار: حتديـد موقعـنا داخل
عـالم يـتــمـيـز بـإيــقـاعـات مـتــسـارعـة. يـقـول
عبـد القادر حـميدة في مـقدمته لـلكتاب -
في طــــبــــعــــتـه األولى -: إن مــــقــــاالت هــــذا
ـيالد الــكـتــاب يـدور مــعـظــمـهــا في فــلك ا
األول لفـرق الـتـلـيـفـزيـون والـبـعض الـقـلـيل
منها جتاوز هـذه الفترة ولـكنه منطلق من
ـــقــاالت – وهــجـــهــا.. ولـــقــد كـــتـــبت هــذه ا
عـنـدئذ  –تـعـبـيـرًا عن حـيـاة وعن مـيالد. 
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ـونولوج الشـعري والسـرد الشعرى سرحـية - وفق ما رأى إلـيوت - فإن ا > إذا كان الشعـر مطالـبا بتـبرير نفـسه فى ا
ناجاة وكذلك الـسرد محمول كالهما على صوت ونولوج) أو ا طـلب ذلك أن كالً من (ا أول ما يكـون مطالبا بهذا ا
واحـد هـو صـوت الـشـخـصـيـة أو عـلى صـوت الـراوى أو اجلـوقـة ويـصـور مـا قـبل الـفـعل أو مـا بـعـد الـفـعل الـفـردى أو
اجلماعى أو اجلـمعى وكل تصوير للفعل قبل أن يقع أو بعد وقوعه تغلفه روح الغنائية واخلطابية وهى روح ألصق

سرحية. لحمية عنها بروح الدراما ا بالقصيدة الغنائية وبالقصة البطولية ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S 

> شـغلت محاوالت التزاوج السياسى واالجتماعى ب الـطبقات تلك التى جرت فى الستينيات وعرفت بـ
سرح عـلى الوجه األخـص حيث عـالج كتاب «حتـالف قوى الـشعب الـعامل». فـكر غـالبـية الـكتـاب وكتـاب ا
ـا يؤكـد استحـالة إتـمام الـتزاوج الطـبقى بـ طبـقت ـسرح فى مـصر هـذه احملاوالت أو تـعرضوا لـها  ا

. مختلفت
سرحي جريدة كل ا

شرف على قبة الفورى انتهى من وضع تفاصيل مشروع جديد إلخراجة بالقبو ولم يعلن تفاصيله حتى اآلن. > انتصار عبد الفتاح ا
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ـا هي قـنـاع من أقـنـعـة الـعـصر جتـاه اآلخـر لـيسـت حقـيـقـيـة  وإ
احلديث / يهوذا  وتـرديد آخر ألزمة اإلنسـان الوجودية الذي ال
يعرف نفسه حق معرفـتها .. لنصل شيئاً فشيئا إلى العزلة فكل
مـن " حــكـــمت " و " أمــيـــنــة " ال تـــتـــواصالن  وذلك أيـــضــاً بـــفــعل
واحـــدة مـن آثـــار الـــزمن  وهــــو ضـــعف الـــســـمـع لـــدى " أمـــيـــنـــة "

واسترسالها في كلمات  
- خارج سـيـاق اللـحظـة الـدراميـة - والتي ال حتـقق لـها الـتواصل

مع اآلخر / " حكمت " .

ـؤلف " سـعــيـد حـجـاج " إلى ضـرورة مــنـذ الـلـوحـة األولى يــشـيـر ا
سرحي / ـكونـة للمـنظـر ا إمكانـية حتـريك احلوائط واجلدران ا
ـكن الـتــصـرف فـيـهـا وحتــريـكـهـا بـ الـوجـود الـدرامي  بــحـيث 

لوحةٍ وأخرى. 
وبالفعل جندها في كل لوحـة تتباعد وتتسع ليـتسع معها الفضاء
ـــســافــات الـــفــارقــة بــ ــســـرحي / الــوجــود  وتـــتــبــاعـــد مــعه ا ا
الشخـصيات  وتزداد الـقتامة والـفُرقة بيـنهما وتـنعزل كل واحدة
هـا اخلـاص الذي لـم تسـتـطع التـكـيف مـعه والذي مـنهـمـا في عـا
يـزيـد من مـرارتـهـا الــوجـوديـة وشـعـورهـا بـالـوحـدة وعـدم االنـتـمـاء
اضي والتـيه في ذلك الوجـود احمليط بـها .. حـتى الذكـريات / ا
عاش الذي يبـدو أحيـاناً أكـثر جمـاالً بعض الـشيء من احلاضـر ا
ـشـهـد لـدى الـشـخـصـيـات  حـيث تـشـيـر إلى ذلك " أمـيـنـة " في ا
الـثـانـي قـائـلـة : "حـاجـة زمــان كـلـهـا مـا تــتـعـوضش" أقـول: إن ذلك
ـاضـي وتـلك الــذكــريـات الــتي جتــتـرانــهــا هي أيـضــاً مــصـدر من ا
مصـادر األلم والـعـذاب لـديـهـمـا  سـواء في عالقـتـهـمـا بـالرجل -
كـمـا هو احلـال مع " حـكمت "  –حـيث العـجـز وعدم الـقـدرة على
اإلجنـاب / االسـتـمـراريـة / الـتـواصل  نـاهـيك عن انـعـدام احلب
بينهما  حيث نراها جتتر ذلك في مونولوج داخلي حيث تقول :
لل " وال على رأيك كـنا بنـتجوز غـص عنـنا لو مش عـلشان ا
يـبـقى عـلـشـان مـانـعـنـسش ولـو مش عـلـشـان مـا نـعـنـسش يـبـقى
علشان السترة ولـو مش علشان السترة يبقى علشان أهالينا
خـايـفـ من عار الـبـنـات والزم نبـقى زي مـخـاليق ربـنـا واهو
الـعـمر فـات والـواحدة مـا عـرفتش طـعم الـسعـادة هـو كمـان ما
كــانش مــبــســوط بس كــان الزم يـحــافـظ عـلـى الـبــيـت والـعــفش
الـلي جـابه ودفع فيه شـقى عـمره .. وأنـا عـلشـان مـا ارجعش 

فـسـتــان قـد زاهي الـلـون " وكــلـهـا تـفـاصــيل تـضـعـنــا في قـبـضـة
الـزمن  ويـعـزز ذلك حـركة الـشـخـصـيات الـبـطـيـئة جـداً "أمـيـنة و
حــكـمت" والـتي تــرشح أيـضـاً لـتــقـادم الـزمن وســيـادته وأثـره عـلى
الـشـخـصـيـات من الـنـاحـيـة الــفـسـيـولـوجـيـة واجلـسـمـانـيـة قـبل كل

شيء .  
ثم يـبــدأ عــالم أشـبه بــعــالم " تـشــيــكـوف " أحــيـانــاً حــيث الـثــرثـرة
ـقـصودة  –وعالم " سـتـرنـدبـرج " أحـيـاناً الـدرامـية  –الـواعـيـة وا
أخرى حـيث الولوج شيـئاً فشـيئا إلى عالم الـشخصـيات الداخلي
لــنـراه عن كـثب  وعــالم الـعـبث أحــيـانـاً أخـرى حــيث الـشـعـور بـ "
ـنـطـقي مـن موضـوع آلخـر دون رابطٍ أو الـعـزلة " والـتـنـقل غـيـر ا
ا هي تـداعـيات تـتـقافـز إلى أذهان دافعٍ مـنطـقي أو حـدثي  وإ
الشخصية  فكل من " أمينة " و " حكمت " الصديقت حتاوالن
الــتـواصـل مع اآلخــر في صـورة صــديــقــتـهــا ... كــلــتـاهــمــا حتـاول
جتـاوز " الزمن "  – الـذي تـوقف تـمـامـاً حـيث الـسـاعات الـتي ال
تــعـمـل مــنــذ زمن بــعــيـد  – فــكــلــتــاهــمــا حتــاول خــلق ذلك الــزمن
اخلـــاص بــهــا والـــتــواصل مـع األخــرى لــتـــأكــيـــد وجــودهــا بـــعــدمــا
فُـرضت عـلـيـهـا " الـعـزلـة " فـرضـاً دون إرادةٍ مـنـهـمـا  فال عالقـة
لهما بالـعالم اآلخر سوى عن طريق اجترار الذكريات  ومحاولة
الــتـواصل عـبـر اآلخـر  ولــكـنـهـمـا تـفــشالن في ذلك أيـضـاً; حـيث
سـافـات بـينـهـما بـ وقتٍ وآخـر أو ب لـوحـة وأخرى  تـتبـاعـد ا
ؤلف  –وتزداد الـقـتـامـة شـيـئاً وتـتـباعـد اجلـدران - كـمـا يـشـيـر ا
فــشـيــئـا لــنـكــتـشـف أنـهــمـا كــلـمــا أوغـلــتـا فـي تـداعــيـاتــهـمــا  كـلــمـا
تـبـاعدت الـفُـرقـة والعـزلـة بيـنـهمـا  وكـلـما اكـتـشفـنـا أن مشـاعـرنا

ـسك بهذا النص ب أيـدينا  يتداعى إلى ألول وهلة ونحن 
سيح وحواريوه  وذلك الوفاء وتلك الروابط أذهاننا السيد ا
الـــقــويــة الــتي تـــربط بــيــنــهـم  ويــقــفــز إلى أعـــلى الــكــادر وجه
ــســيح .. "يـــهــوذا"  وذلك الــهـــاجس الــيــقــيـــني لــدى الــســـيــد ا
ـوت وكالم ونــشــتمُ رائـحــة اخلـيــانــة  ويـلــوح في األفق شــبح ا
ـســيح إلى أصــحــابه وحـواريــيه .. وشــرائح الــفـطــيـر الـســيــد ا
والــنـبــيــذ .. " هــذا حلــمي فــكـلــوه  وهــذا دمي فــاشــربـوه " ..
الـعشـاء األخيـر .. هكـذا كان عـشاؤه األخـير .. تـلك تداعـيات
تـتـسرب إلـيـنـا رغمـاً عـنـا  فـهل يا تـرى سـنـجد شـيـئـاً من هذا
في مـسرح " سـعيـد حجـاج "  وبالـتحديـد في مسـرحيـته التي
حتمل االسم نفسه " الـعشاء األخيـر "  والتي صدرت مؤخراً
صـري  ضـمن سـلـسلـة " كـتـاب االحتاد " عن احتـاد الـكـتـاب ا
ويـحـتـوي اإلصـدار عـلى خـمـس مـسـرحـيـات لـ "سـعـيـد حـجـاج"
مــنـهــا: ( الـعــشـاء األخــيـر  غــسـيل مخ  فــانـتــازيـا الــسـقـوط 

عباس وسوناتا ).
ــؤلف جتــاه الـواقـع ومــا يـحــمــله من تــعــكس في مــجــمــلــهــا رؤيــة ا
ثـقف في الـعصـر احلديث  إحبـاطـات وشعـور بالـعـزلة  وأزمـة ا
تفسخ  ومـا يالقيه من انهزاميـة تفرضها عـليه طبيعة اجملـتمع ا

تداعي احمليط به واآليل للسقوط.   وسطحية الواقع ا
  وألول وهـــلـــة لـــنـــا مع هــــذا الـــنص جنـــدنـــا أســـرى لــــلـــزمن بـــكل
تفاصـيله  حـيث جنده وقـد ترك بـصمـاته على كل شيءٍ حـولنا 
ٍ جـداً  " ـؤلـف إلى أن الـديــكـور يــنم عن ذوقٍ قــد حــيث يــشـيــر ا
صــالــون من الــطــراز الــقــد .. حتف .. بــاب الــشــقــة الــعـتــيق ..

العشاء األخير ..
 ب العزلة والسخط الوجودى

 فرفور مطاوع 
ضد فرافير إدريس

> الكتاب:
حكاية فرفورية

ؤلف: > ا
د.هانى مطاوع

> الناشر:
ركز القومى ا
للمسرح

ـا تـطـرحه الـعـام وبـاآلني إلى الالزمـني وذلك 
من أسـئلة مـتجددة في كل عـصر. ومن أبرز هذه
األســئـلــة سـؤال "الــعـدل االجــتــمـاعي" و"الــعالقـة
ــصـادر الــتي بــ الــطـبــقــات". وحــدد د. مــاهــر ا
صري سرحـية وهي - األدب ا اسـتندت إليـها ا
ـــصـــري ومـــســرح الـــقــد والـــتـــراث الـــشـــعـــبي ا
الفالح واألمـثال الشـعبيـة إلى الكومـيديا دي
ال رتـي وإلى دعــــوة يـــوسف إدريـس في مـــقــــالـــته
ـــشــهــورة نـــظــرًيــا  –وهــو مـــا نــفـــاه الــكـــاتب في ا
مـقـدمـتـه  - وإلى مـسـرحــيـته "الـفــرافـيـر" كـذلك
ــلــحـــمي وتــقــنــيــات أشــار إلى مــســرح بـــريــخت ا
ـســرح الــتــعـبــيــري الــذي يـعــمــد إلى الــتــضــخـيم ا
ـصادر الـتي مـنحت الـعمل الكـاريكـاتـوري.. تلك ا
ثـراء نسيـجه وتراكب طـبقـاته كمـا يرى الـناقد أن
"الـــكــارنـــفـــالـــيه" هي الـــتـــقـــنــيـــة األســـاســـيــة الـــتي
اسـتـخـدمـهـا هـاني مـطـاوع بـاعـتـبـارهـا احـتـفـالـية
شــعـبــيــة تــمـثــيــلــيـة تــعــكس األوضــاع االحـتــمــالــيـة
وتـقــلب الـتـراتب الــطـبـقي رأســا عـلى عـقب هـذا
إضــــافـــة إلى اســــتـــخــــدامه لـــلــــحـــلم والــــكـــابـــوس
فارقة مع استخدام احملاكاة اط الثابتة وا واأل
الـسـاخــرة عـلى عــدة مـســتـويــات كـذلك أشـار د.
مــاهــر شـــفــيق إلى اســـتــلـــهــام الــنـص لألســطــورة
الــشـعــبــيـة ويــنــابـيـع الـفــولــكـلــور.. هــذا إلى جـانب
سرحـية عـلى نحو ؤلف "لإلرشـادات ا توظـيف ا
وظــيــفي دقــيق إذ هـي من عــمل مــؤلف ومــخــرج

مسرحي خبير بصنعته.
ـسـرحيـة هي الـعـمل الـثـالث لـلـمـؤلف بـعـد "يا وا

مسافر وحدك" و "آخر همسة".

قـبل صدور مـقـال إدريس "نحـو مـسرح مـصري"
الـذي نـشـر في ثالثـة أعـداد مـتـتـالـيـة من مـجـلة

الكاتب في يناير وفبراير ومارس .1964
ويــرجـع د. مــطــاوع تــوجــهه هـــذا إلى الــتــحــقــيق
ـــيـــداني الـــذي قــــام به كل من أحــــمـــد بـــهـــجت ا
ــسـرحــيــات الـتي وشــوقي عــبــد احلـكــيم حــول ا
كــانت تــقـدم عــلى مـســرح الــسـامــر الـشــعـبي في
ربـــوع الــفــيـــوم في ذلك الــوقـت ذلك الــتـــحــقــيق
" وقبل نـشر الـذي نشـر باسم "مـسـرح الفالحـ
ـــؤلف في ـــقـــاله الــــشـــهـــيـــر  يـــتـــطـــرق ا إدريس 
مـقدمته إلى مـناقـشة "الـفكرة اإلدريـسيـة مؤكدًا
إخـفاق إدريس نـفسه في حتـقيـقهـا مشـيرًا إلى
أن "الــفـــرافــيــر  كــانـت أكــبــر دلــيـل عــلى إخــفــاق
إدريس عــــلى الــــرغم مـن تـــكــــامــــلــــهـــا الــــدرامي
وطالوة فــكـــرتــهــا واتــســاق أجــزائــهــا وجــدتــهــا
وطــرافـتــهــا األمـر الــذي جـعل مــنــهـا مــسـرحــيـة
ــقـــايــيس; فــكــانـت بــذلك أجــمل نــاجـــحــة بــكل ا
ـصري.. جنـحت ـسـرح ا فشـل فـني في تـاريخ ا
كـمـسـرحـيـة وفـشـلت في مـسـاعـدة مـؤلـفـهـا عـلى
ــا وعــد به. قــدم مـطــاوع في مــقــدمـته الــوفـاء 
عددًا من األسباب التي أدت  –من وجهة نظره
 –إلى إخفاق الوعد اإلدريسي كما قدَّم  –من
ـســرحـيـته نـاحـيـة أخـرى  –دوافـعه ألن يــتـجه 

وجهة مختلفة عما ذهب إليه إدريس. 
ـســرحــيـة يــقـول د. وفي تــعـقــيــبه الـنــقــدي عـلـى ا
ـــســـرحـــيــــة لـــيـــست مـــاهـــر شــــفـــيق فـــريــــد إن: "ا
محـصـورة في نطـاق زمـان ومكـان محـددين إنـها
تـــتـــوسل  –شـــأن الـــفن اجلـــيـــد  –بـــاخلـــاص إلى

فرفور مطاوع ضد "فرافير" إدريس
سـرح الـتـي يـصـدرها عن سـلـسـلـة جتـارب فـي ا
ــوســيـقى والــفــنـون ـركــز الــقـومـي لـلــمــسـرح وا ا
الـشعـبيـة الـذي يرأسه د. سـامح مهـران صدرت
مــؤخــرًا مــســرحــيــة "حــكــايــة فـرفــور" تــألــيف د.
هــاني مــطــاوع في كــتــاب يـحــتــوي عــلى مــقــدمـة
لـلـمـؤلف وتـعـقـيب نـقدي لـلـدكـتـور مـاهـر شـفيق
ــؤلف إلى تــاريخ ــقــدمــة يــشــيـــر ا فــريـــد.. في ا
كـتـابـتـه لـلـمـسـرحـيـة وهــو في الـسـنـوات مـا بـ
عـام  1963حـتى نـهـايـة  ?1966مـؤكــدًا بـذلك
أنـهـا مـسـرحـيـة "سـتـيـنـيـة" تـنـتـمي إلـى سـتـيـنـيات
ـناخ ـاضي شكـالً وموضـوعًـا أفرزهـا ا القـرن ا

السياسي واالجتماعي لهذه الفترة.
ــؤلف أن مــسـرحــيــته "مــســاهــمـة كــذلك يــؤكــد ا
مبكرة في استجابتـها للدعوة للتأصيل متأخرة
في الـنــشـر والـذيـوع" ولـكــنه يـنـفي نــسـبـتـهـا إلى
الــتــأصــيل اإلدريــسي "رغـم تــمــاحــكـهــا فـي تــيـار
الـتأصـيل ومـشـيـهـا في ركـاب "الفـرافـيـر" فـإنـها
لـيــست مـســرحـيــة إدريـســيـة وال تــأخـذ بــأفـكـار
ـــســـرح إدريس حــــول الـــشـــكـل الـــذي يــــقـــتـــرحـه 
مـــصـــري أصـــيل مـــســـتـــنــــبت من تـــربـــة الـــتـــراث
الـشــعـبي هـذا الــشـكل الـذي رأي إدريس أنه ال
بـد أن يـرتـكز عـلى مـا أسـماه بـحـالـة "التـمـسرح"
"الفـرفـورية" عالوة عـلى تـوظـيف "فن القـافـية"
ـشـاهدين في مـحـاورات الـفرفـور مع جـمـهـور ا
هـذا فضالً عن أن هـذا الـفرفـور أبعـد ما يـكون
ـؤلف أنه قد توصل عن فـرافير إدريـس. يؤكد ا
إلى مالمح مـسـرحيـته وبـدأ بالـفـعل في كـتابـتـها

الوجود اجلبرى والشعور بالتيه  

    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 فى سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات واألداء التلقائى فى 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

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ -فاكس :٢٧٣٦٩٣٨٧
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سرح العرائس أعد ملفًا كامالً عن أول مهرجان مصرى 

هناك أعمال تفوق
"الليلة الكبيرة" 

ولكنها لم 
تأخذ حظها

ـــصـــريـــة لـــدعـــوة اجلــــالـــيـــة ا
حـيـث قـدمــوا أوبـريت "الــلـيــلـة
الـكـبـيـرة" وحـصـدوا اإلعـجاب
الــنـــقـــدى واجلــمـــاهــيـــرى وقــد
أرسل ســفـيــرنـا فى الــنـمــسـا
سـتوى بخـطاب شـكر عـلى ا

الذى ظهرت عليه الفرقة.
تـقـد "الـلـيلـة الـكـبـيـرة" فى
ناسبات الدولية االحـتفاالت وا
أصــبح عالمـــة اســتــفــهــام كــبــرى
ودلـيًال على عدم الـقدرة عـلى إنتاج

هــــدفــــنـــــا لــــيس الــــفــــرقــــعــــة
اإلعالمية.

فـرقة مسرح العرائس
عـــــادت مــــؤخــــرًا من
الـــنــمـــســـا.. فـــكــيف

تقيم الرحلة?
الـرحلـة كانت نـاجحة
جدًا وفـد سافر وقد
الــفــرقــة بــرئــاســة د.
أشـــرف زكى إلى
هــنــاك تــلــبــيـة

على مـكـتب د. أشـرف زكى رئـيس الـبـيت الـفنى
لـلـمسـرح.. وفى انـتـظـار مـوافـقـته مـلف مـتـكامل
أعده الـفنـان محـمـد نور مـدير مـسرح الـعرائس
ـشروع يـحـتوى عـلى تـفاصـيل دقـيقـة ومـتكـامـلة 
إقـامـة أول مـهـرجـان دولى لـفن الـعرائـس يحـمل

اسم القاهرة..
ــــشـــروع الــــذى عـــمـل نـــور عــــلى إعـــداده حـــول ا
لــشــهـــور طــويـــلــة وحــول واقـع مــســرح الـــعــرائس
ومــشــكالته كــان لـ "مــســرحــنــا" هـذا احلــوار مع

محمد نور.
بـــدايـــة.. مــــا الـــهـــدف مـن إقـــامـــة مــــثل هـــذا

هرجان? ا
الـهــدف الــرئـيــسى هــو فــتح نـافــذة لــيـطـل مـنــهـا
ـسرح فنـانو الـعـرائس وجمـهور هـذا الـلون من ا
عـلى ما يقـدمه العالم فى هـذا اجملال واألفكار
ـبـتـكـرة الـتى يـقـدمـهـا فـنـانو اجلـديـدة والـصـيغ ا

العالم من مختلف الدول.
إلـى أى مـــــــدى وصــــــلـت خــــــطـــــــوات اإلعــــــداد

للمهرجان?!
تـقوم حـالـيًا بـجـمع معـلـومات عن فـرق الـعرائس
الـكــبـرى والـشـهــيـرة فى الـعــالم من أجل تـكـوين
قـاعدة بـيانـات السـتخـدامهـا بـعد حتـديد مـوعد

للمهرجان.
هل ســتــتـم دعــوة فــرق مــحـــتــرفــة فــقط أم أن
اجملال سـيكـون مفـتوحًا أمـام فرق الـهواة وتلك

التى تتجول فى شوارع أوربا?
الـــفــرصــة ســـتــكــون مــتـــاحــة أمــام كـل الــتــجــارب
اجلــيـدة ســواء احملــتــرفـ مــنــهم أو الــهـواة ألن

الغياب النقدى
والتجاهل اإلعالمى
نافسة وانعدام ا
 وراء تراجع مستوى
مسرح العرائس
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أكـد الـفـنـان "سـنـاء شـافع" لـ. مـسـرحـنـا"
أن الــســـبب الـــوحــيـــد لـــتــأجـــيل الـــعــرض
سرحى "وروميـو وجولييت" الذى يقوم ا
ـسـرح الـقـومى هـو بـإخـراجه من إنـتـاج ا
طبيـعة التـجربة والتى حتـتاج للـكثير من
اجلـهد والـبروفـات حـتى تخـرج بالـشكل
الــذى يـــرتـــضــيه لـــلـــتــجـــربــة الـــتى تـــقــرر

عرضها على مسرح ميامى. 
شـــافـع ذكـــر أن اخــــتــــيــــاره لـــلــــنص وراؤه
ــــتــــفـــرج إحــــســــاس خــــاص بــــاحــــتــــيــــاج ا
ــــــــصـــــــــرى والـــــــــعــــــــربـى جلـــــــــرعـــــــــة من ا
الـرومــانـسـيـة فى ظل مـتـغـيـرات الـوضع  سناء شافع

السياسى واإلعالمى واالجتماعى.
ووصف شـــافع طــلــبـــته الــذيـن اخــتــارهم
لــبــطــولــة الــعـــرض بــأنــهم "قــوة ضــاربــة"
ــســرح تــســاهـم فى تــصــحـــيح مــســـيــرة ا

صرى وفن التمثيل. ا
ــشـاركــة فى الــعـمل هم ر اجملـمــوعـة ا
أحمـد فى دور جولـييت مـحمـد صفوت
فى دور رومــيـو وعـالء حـســنى مــحــمـد
رمــضــان مــحـمــد عــزيـزة أحــمــد نــبـيل
أحـمد هزاع هدى عـبد العـزيز سلمى

أحمد الرافعى خالد حسن.

Qƒ«£dG ∫ÉØfôc
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األعـظم ولـتـجد نـفـسـها
أمام اكتشاف ذاتها!

يـــــشـــــارك فى الـــــعــــرض
حـمـادة شـوشـة جـيـهـان
ســــرور هــــبــــة عــــصـــام
شـريف الـشلـقانى وائل
الــصــيــاد أشــرف عــبــد
الــــــرؤوف مـــــصــــــطـــــفى
ـــــوســــيـــــقى شــــاهـــــ وا
حملـــــــــــــمــــــــــــد الـــــــــــــوريـث
البس من والـديــكـور وا
تـصـمـيم مـحـمـد هاشم
والــــــعــــــرض مـن إنــــــتــــــاج

مسرح الغد.

سعيد سليمان 
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بــــــدأ اخملــــــرج ســــــعــــــيــــــد
ســــــــلـــــــــيــــــــمـــــــــان عــــــــرض
مـــــســــرحــــيـــــة "كــــرنــــفــــال
الــــــطــــــيــــــور" اخلـــــــمــــــيس
ــــــدة شـــــــهــــــر ــــــاضـى و ا
بوكـالـة الغـورى والـعرض
عـن كــــــــتــــــــاب "مــــــــنــــــــطق
الـــطـــيــر" لـــفـــريـــد الــدين
الـــــــعــــــطـــــــار "الــــــصـــــــوفى
الـــــفــــــارسـى" والــــــعـــــرض
عـــــــــبــــــــــارة عـن رحــــــــــلـــــــــة
جملـــمـــوعـــة من الـــطـــيــور
تـــــــواجه الـــــــكــــــثــــــيـــــــر من
الصعـوبات التى تعترض
طـــريــقــهــا نــحــو الــطــائــر
األعـــــــظـم وهـى رحـــــــلـــــــة
صوفيـة حتمل كثيرًا من
ـعـانى الــصـوفـيـة وبـعـد ا
مـحاوالت شـديـدة تـنجح
هــــــــــذه الـــــــــطـــــــــيــــــــــور فى
الـــــوصـــــول إلـى نـــــهـــــايـــــة
الرحلة كى تكشف أن ال
ó«°ùdG ≈fÉeCGوجـــود لـــفـــكـــرة الـــطـــائــر

سـرحى الـطالبى الـثانى ـلـتقـى ا ـاضى ا انـتـهى األسـبوع ا
الــذى نـظــمــته اإلدارة الــعــامــة لــرعــايــة الـشــبــاب بــجــامــعـة
طــنــطــا والـــذى قــدم خالله طـــلــبــة اجلــامـــعــة أحــد عــشــر
يـة فقدمت عـرضًا مسـرحًيـا من النـصوص الـعربيـة والعـا
كـلـيـة الـتـمـريض مـسـرحـيـة "سـجـن النـسـاء" تـألـيـف فـتـحـية
العسال وإخراج حسـام الدين مصطفى وقدم طالب كلية
الـتربيـة الرياضـية عرض "ست احلـسن" تأليف مـحمد أبو
الـــعـال الــسـالمـــونى إخـــراج الـــســيـــد سـالمــة وقـــدم فـــريق
ـسـرح بـكـلـيـة الـعـلـوم "مـا تـبـقى من الـوقت" تـألـيف زيـدان ا
الـكى وعرض "حتت التـهديد" حـمدان إخـراج مصطـفى ا
تـألـيف مـحـمد أبـو الـعال الـسالمونـى إخراج كـر حـس
لــفـريق كـلـيـة الــتـربـيـة وقـدم طــلـبـة كـلـيــة الـصـيـدلـة عـرض
اغوط إخـراج رامى منصور ومن هـرج" تأليف محـمد ا "ا
تـــألــيـف أحــمـــد شـــمس الـــدين احلـــجـــاجى وإخـــراج رانـــيــا
حـســ غــازى قـدم طــلــبـة كــلــيـة الــتــربـيــة الــنـوعــيــة عـرض
" وقـدم طلبـة كلـية اآلداب عـرض "باب الـفتوح" "اخلمـس
تـألـيف مـحــمـود ديـاب وإخـراج مـحـمـود عـبـد الـعـال. طـلـبـة
ــوت ــســرحــيــة "ا ــلــتــقى  كــلــيـــة الــهــنــدســة شــاركــوا فى ا
اخــتــيــار" تــألــيف فــتــحى سالمــة إخــراج عــبــد الــغــنـى أبـو
ـــســـرح بـــكـــلـــيـــة الـــتـــجـــارة عــرض الـــيـــزيـــد وقـــدم فـــريـق ا
" تـــــألــــيـف يــــوسـف إدريس إخـــــراج أحــــمــــد "اخملــــطـــــطــــ
احلـفناوى وأخـيرًا قـدم طلـبة كـلية احلـقوق مـسرحـية «أنا
كريستى» تأليف يوج أونيل إخراج تامر عبد السالم

ó«©°S Ihôe

ستوى? أعمال جديدة بنفس ا
أعــتــقــد أن مــســرح الــعـــرائس أنــتج بــالــفــعل عــدة
عـروض عـلـى نـفس مـسـتــوى "الـلـيـلـة الــكـبـيـرة" بل
وأنتج  أعـماالً تـفـوقهـا مثل "حـمـار شهـاب الدين"
للدكتور ناجى شاكـر لكن عرض «الليلة الكبيرة»
ه له خصوصية معـينة يستمدها من زمن تقد
الستـينيات ومـن كونه اعتمـد على صورة غـنائية
أذاعـهـا الـراديـو وحـفـظـهـا الـنـاس حـتى بـاتت من

ثوابت الوجدان الشعبى.
ـاذا  – فى رأيك  – لم تـسـتطع األعـمـال التى و
تـلــته - والـتى تـقـول إن بـعــضـهـا يـفـوقه جـودة -

امتالك هذه اخلصوصية?
ألكـثــر من ســبب أولـهــا: غــيـاب احلــركـة الــنـقــديـة
الـتـى تـنـيــر هـذه األعـمــال وكـذا غـيــاب االهـتـمـام
اإلعالمـى بـــأعـــمـــال مـــســـرح الـــعـــرائس وغـــيـــاب
ــنـــافـــســة حـــيث ال تــوجـــد فـــرق عــرائس قـــطــاع ا
خاص أو فـرق حـرة أو هواة وكل هـذه األسـباب

أدت لعزلة مسرح العرائس بشكل ملموس.
اذا  إغالق مدرسة العرائس?

لم نـغلـقـهـا ولـكنـهـا انـغـلـقت علـى نفـسـهـا فى وقـفة
ـراجعة النفس والـبحث عن أشكال فـنية جديدة
ــمـــثــلــ عــلى األداء الــتــمـــثــيــلى بــجــانب وتــدريب ا
درسـة يواصل 24 العـمل على الـعروسـة وداخل ا
فــنـاًنــا الــعــمل عــلى ذاتــهم وقــدراتــهم وقــد شـارك

ا يكش". بعضهم فى عرض "فركش 

وسم القادم. سرح احلديث خالل ا ة با شروع إخراج عرض مسرحى جديد لتقد سرحى أحمد عبد اجلليل تقدم  > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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ا فركش 
يكش مسرح
العرائس
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سرح القد تلبية حلاجة إنسانية لم يكن هدفها خلق معلومة أو افتراضها خللق خبرة معرفية > نـشأ ا
ـسرح واألدب والـفن قد تـأسس بـداية عـلى خـبرة مـعرفـية ـا ا حـول مـجردات الـوجود أو حـتى ظـواهره إ
أسـطـوريـة أى خبـرة خـيـاليـة صـنـعهـا إجـمـاع النـاس فى اجملـتـمع القـد فى تـعـارفهم عـلى صـورة خـارقة
ــشــكــلــة كــونــيــة أو كــشــفــا لــغــمــوض فى الــطــبــيــعــة. لــلــعــادة «فـى ظــاهــرة إنــســانــيــة» بــوصــفــهــا حال 

سرحي جريدة كل ا

3  من ديسمبر   2007 العدد 21 

> اخملرج حسن سعد يقوم حالياً باإلعداد لتقدم مسرحية أطفال جديدة بقصر سوزان مبارك للطفل بالسيدة زينب.

وضـعت يـارا فـاروق تصـوراً خـاصاً لـشـخصـيـة «بابـيـته» التى
ــســـرحى مـــشـــعـــلــو احلـــرائق فـــهى تـــقــدمـــهـــا فى الـــعـــرض ا
الــبــرجــوازيــة األرســتــقــراطــيــة ذات احلــركــات اخلــاصــة فى
ــشــيــة  إلى جــانـب كــونــهــا طــيــبــة الـــقــلب بــســيــطــة األداء وا
ومـريـضــة بـالـقـلـب يـخـشى عــلـيـهـا زوجــهـا الـذى تــعـشـقه من
األنــفــعـــاالت وألنــهــا الـــتــجــربــة
األولـى لــــــيــــــارا عـــــلـى مــــــســـــرح
الـدولــة  فــقـد بــذلت جـهــدهـا

مـن أجــل االرتــــــــــــــقــــــــــــــاء
بـــــأدائـــــهـــــا كـى يـــــكــــون
الـدور مــخــتـلــفـا عــمـا
ـــعــهــد قــدمـــته فى ا
مـــــــــــــــــــثـل «مــــــــــــــــــدام
ماكـبث» «الشاطر
وسـت احلــــــــــسن»
إخـــــــــراج عــــــــادل
حـــــــــــســـــــــــان فـى
الـهــيـئـة الــعـامـة
لـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــور
الـثقـافة ومع الـبـروفات وقـراءة الدور جـيداً
ووضع خـطوط رئـيسيـة للـشخـصيـة ظهرت
شــخـصــيــة بـابــيــته الــطـيــبــة الـعــطــوف الـتى
تـــصـــدم فى الـــنـــهـــايـــة بـــحـــقـــيـــقـــة زوجـــهـــا.

سامح بسيونى..
مجتمع مدان ومخرج 

يبحث عن ذاته
وجه نــحـيف يــشى بـتــصــمـيم وإرادة ال تــلـ .. هــكـذا يــبـدو
اخملرج سامح بسيونى الـذى اعترف بأنه اختار نصا صعبا
تـكـمن صـعوبـته الـرئـيسـيـة فى كونـة كـتب أوالً لإلذاعـة قبل
أن يــتـــحــول إلـى نص مــســـرحى شـــهــيـــر قــدمـه الــعـــديــد من
ــســـرح - الـــشـــبــاب عـــلى األخـص - فى مـــصــر مـــخــرجـى ا

والعالم.
أسـلوبه فى تـقد  الـنص كان
االهـتــمـام الــزائـد بــالــتـفــاصـيل
وإعـــــــطـــــــاء كـل عـــــــنـــــــصـــــــر من
ـــســـرحى عـــنــــاصـــر الـــعـــرض ا
حـــقه من االهـــتـــمـــام من أجل
اســـــتــــــخــــــراج جـــــوهــــــر الــــــنص
ه لـلـمـتـفـرج ومـضـمون وتـقـد
الــعــمل كــمــا رآه ســامح هــو أن
جنــاح أى مــجــتــمع أو فــشـله ال
ينبنى مطلقا على فرد واحد !
أمــــــــا كـــــــيـف رأى ســــــــامـح نص
مـاكس فـريش فـهـو مـا يلـحـظه
قـــــائالً : بـــــدرمــــنـت مــــحـــــتــــال
ــا اجملــتـــمع كــله مــدان .. ومــشــعــلــو احلــرائـق مــدانــون ور

بعيدا عن أى تلميح سياسى.
وقــد فــضل ســامح فــوزى أن يــشــاركه الــعــمل أصــدقـاؤه من
ـيـة الـذين يـثق فى قـدراتـهم والـذيـن اعـتمـد عـلـيـهم األكـاد
فـى عــمــلـه الــذى يــحـــمل رقم عـــشــرين فـى قــائــمـــة مــا قــدم
للمـسرح على الرغـم من صغر سنه أمـا مشكـلته األبدية -
حـتى اآلن - فـهـى افـتـقـاده لـكـتـاب شـبــان يـتـعـاون مـعـهم فى

تقد أعمال ذات صبغة مصرية خالصة.

 آنة اخلادمة ..
مرحباً بكم فى اجلحيم!

صـغـر مـسـاحـة الدور الـذى اخـتـيـرت له لم يـؤثـر مـطـلـقاً فى
قـرار «مـروة يـوسف» بقـبـول االشـتراك فى مـغـامـرة «مشـعـلو
احلـرائق» لتـقـد شخـصيـة «آنـة» اخلادمـة وهى شـخصـية

محورية فى األحداث رغم أنها قليلة الكالم.
تسـتقبل «آنة» زوار وضيوف قـصر بدرمنت مخـفية بداخلها
إحـســاسـهـا بــأن خـطـرا حــقـيـقــيـا يـتــهـدد اجلـمــيع أصـحـاب
الــقـصـر والــضـيـوف ويــتـهـددهــا هى شـخــصـيـاً ورغم ذلك

فهى ال تتكلم!!

 سامح بسيونى

 يارا فاروق ..
 احلقيقة القاتلة

 يارا فاروق 

بدرمنت..
 تناغم ظاهر وتناقض جوهرى

ثلون ومخرج   
يشعلون احلرائق 
فى مسرح السالم 
ـسـرحيـة الـتى حتـمل اسم ـغـامـرة ا اخلوف وااللـتـواء .. هـمـا مـحـور ا
«مــشـعــلــو احلـرائـق»  .. والـتى يــتــواصل عـرضــهــا عـلى قــاعــة يـوسف
ـوقف أمـا االلـتواء ـسـرح الـسالم حـيث اخلـوف هـو سـيـد ا إدريس 
ا نـخاف مـنه  أو ندعى فـهو األسـلوب الـذى نتـبعه أحـيانـاً لنـقتـرب 

جهلنا بوجوده.
غامـرة التى يقدمها مسـرح الشباب اختار صـناعها التصرف فى نص ا
«مـاكس فـريش» باحلـذف واإلضافـة بحـثاً عن رؤيـة تتـناسب والـعالم

كما يراه هؤالء الشبان.

الـبــحث عن إطاللـة لــشـخـصــيـة بـدرمـنـت الـتى يـقــدمـهـا فى
الــعــرض كـــان شــغــلـه الــشــاغل فـــهى شــخــصـــيــة مــتـــنــاقــضــة
ومـركـبـة أراد رامى الـطـنـبـارى أن يــخـلق لـهـا شـكالً ويـبـحث

عـن مــفـتــاح لــلــشــخــصــيـة الــتى
تــتـسم بــالــتـظــاهـر الــدائم بـأنه
طيب وإنـسان يـحتـرم  مشـاعر
اآلخـرين ومـن هـنـا يـســتـضـيف
أحد مشـعلى احلرائق فى بيته
بــعــد أن يــوهــمـه بــأنه مــصــارع
وعــنـــدمـــا يــدرك احلـــقــيـــقــة ال
يـــســـتـــطـــيـع اإلبالغ عـــنـــهم ألنه
شـــــخص غـــــيــــر ســـــوى وغـــــيــــر
مــــتــــصــــالـح مع نــــفــــسـه ولــــديه
دوافع داخلـية أهـمهـا أنهـما لو
لم يكـونـا من مشـعـلى احلرائق
فـــســيـــكــون مـــتــهـــمــاً بـــأنه ضــد
اإلنــــســــانــــيــــة وهــــو رأســــمــــالى

مــتـحــذلق لــديه نــقـطــة سـوداء هـى فـعــلـتـه الـشــنــعـاء فى حق
كتشت منج والتى تنهار بسببها القيم اإلنسانية.

رامى الطنباوى

أحمد أبو عميرة ..
 شهر ونصف لـ «فهم» شميتس
ـمــثل «أحــمـد أبـو خـمـســة أعـمــال مـســرحـيــة شـارك فــيـهــا ا
عــمـيــرة» مع  اخملـرج ســامح بـســيـونى .. كــانت كـافــيـة خلـلق
«كـيـمـيـاء» خـاصــة بـيـنـهـمـا هى مـزيـج من الـتـنـاغم الـفـكـرى
الـبـروفـات طالـت ألكـثر مـن شـهر والـنـظـر فى اجتـاه واحـد.
ونـــــصف الــــــشـــــهـــــر كـــــان أبـــــو
ــــا عــــمــــيــــرة يــــعــــمـل خاللــــهــــا 
يـقارب العـشرين ساعـة يومياً
اســتــطـــاع خاللــهــا اســـتــيــعــاب
شخـصيـة «شـيمـتس» التى زاد
الـعبء عــلى من يــقـدمــهـا بــعـد
اخـــتـــصـــار عـــدد شـــخـــصـــيــات
الــعـمـل واسـتــبـدال بــعـضــهـا بـ
«تــــســــجــــيـل صــــوتى» يــــلــــخص

دورها فى األحداث.
مـفــتـاح شــخـصــيــة «شـمــيـتس»
كـما أمـسـك به أبـو عـمـيـرة هو
ـكـر» الذى يـحـكم سلـوكـياته «ا
ويـــهـــدف إلقــنـــاع بـــدرمــنـت واجلــمـــهـــور مـــعــاً .. وفى

ا يريد إيصاله لهم. اللحظة ذاتها 

 أحمد أبو عميرة

 كر عرفة ..
 العزف على أوتار «البساطة»

«الــبـسـاطــة» كـانت الــسـمـة الــتى اتـفق عــلـيـهــا اخملـرج سـامح
وسيقى كر عرفة. بسيونى مع واضع ا

شـاهد التى قدم كـر موسيـقى بسيـطة مصـاحبة لـبعض ا
وسيقى شـاهد التـركيز فـيها إلى جـانب ا أراد اخملرج من ا
ــواقف الــتى أظــهـرت  انــفــعــاالت بــدرمـنت الــتى صــاحــبت ا
ـصــاحـبــة لـ«الـنـاريــشن» فى حـ ــوسـيــقى ا وزوجــته وكـذا ا
جـاءت كل عـنـاصـر الـعـمل بـسيـطـة بـاسـتـثـنـاء الـديـكـور الذى
حـوى بعض اإلبهار ألنه لـقصر بدرمـنت وفى هذا اجلو كان

يزة! من الضرورى للموسيقى أن تكون مختلفة و

سرح ..  بوابة النص باب ا
ــســرح بـالــكـامل إلى مـفــتـاح تــصـوره الــبــصـرى كــان حتـويل ا
قــصـر «بــدرمــنت» وهــذا الــتــصـور كــمــا يــعـتــرف د. مــحــمـود

ســـــامـى مـــــصــــمـم الـــــديـــــكــــور
ـالبس جـــــاء كـــــالـــــومـــــضــــة وا
وســــرعـــان مـــا بـــدأ فى نـــقـــله
إلى الـورق ثم تـوجه مـسـرعاً
إلى هــــشـــام عـــطــــوة وهـــشـــام
جــــمــــعــــة مــــديــــرى مــــســــرحى
الـــــــــــشــــــــــــبــــــــــــاب واحلـــــــــــديـث
لــــيــــســـتــــأذنــــهـــمــــا فى حتــــويل
ــســـرح إلى قــصـــر عــلى أن ا
يـــــبــــــدأ الــــــديـــــكــــــور مـن بـــــاب

سرح. ا
محمود سامى

ـسـرحـيـة فـكـلـمـا كـان ـســرحى دورا رئـيـسـيـا فى الـتـقـنـيـة ا > يــلـعب الـتـخـلص الـدرامى فى فن الـكـاتب ا
ـسرحيـة من حالة إلى حـالة أخرى تـلقى بالـتعسف فـى انتقـال الشخـصية ا الـتخـلص متقـنا ال يشـعر ا
مـغـايـرة أو فى انـتـقـالـهـا من مـوقف إلى آخـر ومن حـدث إلى آخـر ألن االنتـقـال مع اإلتـقـان يـشـكل نـقـلة

نوعية قائمة على احلتمية والترابط ب احلالة األولى واحلالة الثانية.

وسم احلالى. > اخملرج جمال ياقوت يقوم باإلعداد لتقد مسرحية «القرد كثيف الشعر ليوج أوبنل باإلسكندرية خالل ا

سرحي جريدة كل ا
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مالحقته وعليه فإن التـوظيف الداللى واجلمالى عبر التكنولوجيا فى
ـعـنـاه الـداللى واجلـمـالى إال إذا تـوافر الـرؤيـة اإلخـراجـيـة ال يـتـحـقق 

عدد من القيم اجلديدة لعصر جديد.
بــعـد كل مـا تــقـدم عـلـى اخملـيـلــة أن تـبـقى ريــاضـيـة وأن يــكـون فـهــمـهـا
سرحى حتوير بدع ا لألشـياء رياضياً أيضـاً ولهذا سوف يكون عـلى ا
ـــا لم يــخــلق له أصـالً من الــنــاحــيــة فــكــرة االســتــخــدام الـــتــكــنــولــوجى 
الـوظــيـفـيــة فـأجـهــزة الـعـرض (data show projector) عــلـيــهـا أن
ـا يــضـمن لـلـعـرض نـســيـجـاً مـتـرابـطـاً ـسـرحى  تـتـمـاهى مع الــفـضـاء ا
ـؤثـرات الـصـوتـيـة أيـضـاً وخالقــاً فى اآلن نـفـسه وهـذا يـنـطـبق عــلى ا
- لم توضع وسـيقى والـسينـمائى- مـثالً فقـنوات الـصوت فى اإلعـداد ا
ـتلـقى فى احلـدث نـفسـه فطـلـقات تـرفاً بل وجـدت اسـتـجابـة لـوضع ا
كن تلقيها الرصاص أو بعض األصوات الصـادرة من خارج الكادر ال 
ـصـدر ــكـبــرات األمـامــيـة فــصـوت الــرصـاص ســيـمــتـد بــنـاء مـن ا من ا

وحتى اجلهات التى ستنطلق إليه.
ولــتـوضــيح فــكــرة اخملـيــلــة (الــريـاضــيــة) أحــاول هـنــا أن أطــرح أعــمـال
ــوذجـاً  (Leszek Madzik)  اخملـرج الــبـولــنـدى (لــيـزك مــوجنـيك
فـفى عـروضه التـى تتـبع فلـسـفة خـاصـة إزاء العـصـر ينـقـلنـا بـكثـير من
ـسرحـية الـعـنايـة إلى طرق تـفـكيـر واستـخـدام التـكنـولـوجيـا فعـروضه ا
سرحى إذ تتمتع تـعتمد بشكل رئيس على الـنظرة اجلمالية للـمشهد ا

بحساسية عالية جتاه استخدامه لإلضاءة.
وهذه احلـساسيـة تمثل نـظرة جمـالية قائـمة على مـبدأ التـأمل وتناسق
ــســرحى لــكن فــيــهــا مــا يــشى بــتــعــمــيق فــكــرة الــتــعــامل مع الــفــضــاء ا
تاحة إلنتاج الـتكنولوجيا فالـفكرة ليست فى استخدام أكـثر الوسائل ا
ـا فى اسـتـثـمـارهــا بـشـكل واع ومـدروس فـ (مـوجنـيك) ال الــعـرض وإ
ـسـرحى ســوى اإلضـاءة والـعــتـمـة لــكـنك وفـور ـشـهــد ا يــسـتـخــدم فى ا
مـشـاهـدتك لـلــعـرض سـوف تـظن حلـظـتـهـا بــأن ذلك مـشـهـداً مـسـرحـيـاً
خـــالـــصـــاً دون أى عــنـــاصـــر مـــســـانـــدة فــاإليـــقـــاع واألحـــجـــام واألبـــعــاد
والـعـنـاصـر والـبطء وحـسـاسـيــة الـضـوء كل ذلك مـكـون لـصـيـاغـة شـكل

مهندس تكنولوجيا بحساب  آلية التفكير وليس استثمار الوسائل.
ـسـرحى يـتـمـاهـون مع الـتـكـنـولـوجـيـا ألبـعد ـارسـون الـعـمل ا إن الـذين 
درجـاتـهـا دون الـدخـول فى تـفـاصـيل هـذه الـتكـنـولـوجـيـا سـوف يـكـونون
ـسرحى ال يعـتمـد على اجلاهـز من األشياء أسرى لـها حتـماً فـالعمل ا

فهو رفيق التجربة واالختبار.
سـرح ودمـرت البـعـد اإلنسـانى فيه لـقد (غـزت التـكـنولـوجيـا خـشبـة ا
وقـامت مـحاوالت خلـلق مسـرح بالستـيـكى كنـوع من التـصويـر احلركى
ـسـرحـيـات دون حـوار أو إضـاءة أو ـنـطـوقــة ومـثـلت ا الـبــديل لـلـكـلـمـة ا
ـثـلـ بــاسـتـخـدام الـدمى والـعـرائس الـتى تـدعـمـهـا مـؤثـرات ضـوئـيـة
ـسرح إلى عـرض ألعاب متـعددة.. لـقد حاولت الـتكـنولوجـيا أن حتول ا
نـارية أو استعراض تافه) لكن عـلينا أن ننتبه هـنا إلى سمة مهمة فى
بـعض الـعـروض الـتى اسـتـطـاعـت الـتـكـنـولوجـيـا أن تـسـلـبـهـا مـن الـعرض

سرحى وهى (اإلبهار). ا
ـــا الــهــيـــمــنــة هـى مــا اســتـــطــاعت اإلبــهـــار لــيـس عــيــبـــاً أو نــقــيـــصــة إ
الـتـكـنـولـوجـيـا أن ترسـيـه وباتـت هى مـخـرج الـعرض الـرسـمى بـدالً من
تلـقى إلى مناطق غيـر مألوفة ـبدع فاإلبهـار حقيـقة هو ما يـجذب ا ا
وبه تـكـون حالـة االنغـماس - كـما أسـلفـنـا - سمـة مهـمة لـلعـرض األمر
ـوســيـقى أين تــكـون مــنـاطق الـذروة أشــبه بـســيـمـفــونـيــة يـعــرف فـيـهــا ا
واالسترخـاء أين تكون مـناطق الصمت وبـأى آالت سيبدأ بـها بعد كل

هذا الصمت.
أمـا عـلى صـعـيـد الـتـجـربـة فــإنـنى أسـتـثـمـر فى الـعـروض الـتى أقـدمـهـا
الـعنـاصـر والطـرق الـتكـنـولوجـيـة التى تـسـاعـدنى على تـرجـمة كـثـير من
ـا يـحفـظ للـعرض األفـكـار فهـنـاك ما أقـوم به قـبل العـرض وأثـناءه و

خصوصيته.
ــكن قـراءته ــسـتــفـيــضـة حــول الـنص أســتـجــمع مـا  عــبـر الــقـراءات ا
ا يضمن تعمـيق رؤيتى للتصور (السـينو/ إخراجى) وعندها أدبـياً و
تــبـدأ مالمـح اخلـيــوط األولـيــة لـلـشــخـصــيـة فـى الـظــهـور ومــا إن تـبـدأ
ــراحل الــتـــدريــبــات حــتـى يالزمــنى اخلــيـــال إلى أبــعــد درجــاتـه فــفى ا
األولـيـة لــهـنـدسـة الـفـضـاء أحـاول رسم ذلك كـله عن طـريق احلـاسـوب
بـتفاصيله اللونـية وأبعاده إذ ثمة مسـاجالت تدور هناك ب اإلنسان
 (Graphic de- واآللــة فــمـن خالل جتــربــتى فى الــتــصــمــيم الــفــنى
سرحى (signمنحنى هذا اجملال أفقاً آخر فى هندسة الفضاء ا

وعـدداً من اإلمـكانـيـات التى مـن خاللهـا تـتحـفـز اخمليـلـة الختـراق آفاق
ــرايـا وحتــديـد زوايـا ــمـثــلـ وانــعـكــاسـات ا أخــرى فـتــصـمــيم ظالل ا
وأحجـام انـبعـاث األشعـة من أجـهزة الـعرض بـاإلضـافة إلى الـتأثـيرات

ناسبة من خالل األجهزة كلها ثمرة هذه التجربة. اللونية ا
وعبـر جلـسات الـنقاش والـتدريب مع الـفريق الـعامل فى الـعروض التى
ـــثل هــذه األدوات أخــرجـــهـــا اســتـــطــعـت أن أتــرجـم إمــكـــانــات أخـــرى 
الـتكنولوجـية فأجهزة الـعرض الثابتة ((Slide projec tor) لم تعد
 (data show projector)ثابـتة بعـد اآلن واألمر نفـسه بالنـسبة لـ
إذ لم يـعـد مسـلـطاً بـعـد اآلن على الـشـاشات الـتـقلـيـدية أو حـتى مـثبـتاً
فى مكان ما بل صار متحركاً بحيث ال يفقد القيمة اجلمالية للعرض

احلى.
ــعـدة عن رســائل الـشــاعـرين فى مــسـرحـيــة (الـرســائل) عـام  2000 ا
مـحمـود درويش وسمـيح القـاسم كان الـبنـاء (السـينـو/ إخراجى) قـائماً

على سمة التناظر:
سمة الداخل/ اخلارج (سميح/ درويش).

وت/ البعث. اليأس / األمل. القتل/ النضال. ا
تفرجـ على شاشـة التلفـاز وهى تبث أخبار سـرحية بدخـول ا تـبدأ ا
ـسـرحـيـة وب (االنـتـفـاضـة) حـيث يـتـواصل بث الـتـلـفاز حـتى نـهـايـة ا
حاولة رسم شاهد نالحظ فى خـلفية العرض رجالً يبدأ  عدد من ا
مـا حلـظـتــهـا نـتـبـ شــيـئـاً فـشـيـئــاً صـورة الـشـهـيــد الـدرة فى مـحـاولـة
إلعـادة إحيائه وتقد شـهادته بعد بث تفصـيالت احلادثة على شاشة

التلفاز فى بداية العرض.
وعند نـهاية الـعرض تعرض اخلـلفية لـقطات فـيديو للـمتفرجـ عندما
دخـلـوا كـنـا قـد صـورنـاهـا فى بـدايـة الـعـرض وأعـدنـا بـثـهـا من جـديـد
ــــمـــثــــلـــ الـــذيـن يـــجـــســــدون األمـــوات إلى ويــــتـــزامن ذلـك مع ذهـــاب ا

قبورهم.
لـكـن فى عـرض مــسـرحــيـة (إيــفـا) عـام  2001 تـألــيف: ولـيــد فـاضل
والــتى تــتــنــاول حــقـبــة الــديــكــتــاتــوريـة فـى األرجــنـتــ كــان االســتــثــمـار
مـخـتـلـفـاً فـهــنـاك الـتـصـويـر والـعـرض لألحــداث يـبث حـيـاً فـفى بـعض
ــشـاهــد يــخـرج أحــد رجـال اخملــابــرات لـيــصـور وقــائع مــا يـجــرى بـ ا
ـمـثـل ويـبث ضـمن نـسـيج الـعـرض أضف إلى ذلك اسـتـخـدام جـهاز ا
الـعرض لـلـصور الـثـابتـة والـتى تعـبـر عن دواخل الشـخـصيـة فـفى عدد
شاهد نلحظ صوراً  تصميمها خصيصاً للعرض يتم بثها على من ا

أرضية التمثيل.
ـا ــشــاهـد الــتى كــانت تــفــسـر حــاالت الــعــرض  وبــالــرغم من بــعض ا
ـا- فى عـمـلــيـة الـتـلـقى إال أنـهــا كـانت جتـربـة تـعـنى - ر سـبـب خـدشـاً
ــا هــو مـا  تــداركه فى أيــضــاً بـاجلــانب اجلــمــالى لـلــعــرض وهـذا ر
عـــرض حب بـــطــعم الـــشــوكــوال  (2003) و أخـــبــار اجملــنــون (2005)
ا يسمح حيث ذهب االسـتثمار إلى أفـق آخر وتوسيع نـطاق التـأويل 
لـلـعـرض أن يـثـريه إذ كـان االجـتهـاد فى هـذه الـتـجـارب لـتـقـريب فرص
ــسـرحـى كــوحـدة ــا يــضــمن خــصــوصــيــة الــعــرض ا هــذا االســتـثــمــار 

جمالية وداللية فى الوقت نفسه.
ا اآلن سـيتمكن من يقف (كـراب) أمام ما حدث يـستمع إليـه لكنه ر
حاورتها تصحيح ما قاله فالتكـنولوجيا لم تخلق لالستمتاع بها بل 
ـوت أسـيـر نــهـايـة الـعـالم أسـيـر أيـضـاً فـ (كـراب) هـنــاك ظل أسـيـر ا
ذاكــرته وأسـيــر الـعـبث الــذى يـحــيط به وهـو بــالـضـبط عــنـدمــا يـرتـهن

بدع ألسر التكنولوجيا وأوهامها. ا
راجع: ا

عقل جديد لعالم جديد (روبرت أورنشتاين).
خدعة التكنولوجيا.. تأليف: جاك ألول - ترجمة د. فاطمة نصر. 

الـصنـاعـات اإلبـداعـية.. (مـجـمـوعـة مـقاالت) حتـريـر: جـون هـارتلى-
ترجمة: بدر الرفاعى.. 

ـســرح - كـلــيـر دافـيــد - (الـســيـنـوغــرافـيــا الـيـوم) اإلضــاءة وخـشـبــة ا
إصدارات مهرجان القاهرة 

ــعــلـــومــاتــيــة والـــتــوظــيف الـــفــنى- د. رمــضــان الــنص األدبـى بــ ا
بسطاويسى محمد.

فيكتور هيجوراسكن باندا - كاتب مسرحى- فنزويال
سرح - (دنينيس كاالندرا) جماليات التلقى وا

ـسـرح : إعــداد: جـولـيـان هــيـلـتــون - تـرجـمـة: اجتــاهـات جـديــدة فى ا
سامح فكرى.

ـسـرح والـتـكـنــولـوجـيـا عـلى هـامش بـحث  إلـغـاؤه فـى نـدوة ا
سرح األردنى      مهرجان ا
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سرح  ال يوجد على ا
حض الصدفة  شىء 

 التكنولوجيا
سرح ودمرت  غزت  ا
البعد اإلنسانى فيه!
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ـتــاهـات فـســوف تـكـون ــثل هـذه ا ـسـرحـى مـسـتــوعـبـاً   يــكن الـفـنــان ا
ـا تـســتـطـيع ـسـرحى صــدمـة وانـبــهـاراً  ـمـارســة اجلـمـالــيـة لـلـعــرض ا ا
ثابة الـتكنـولوجيـا أن حتققه وعلـيه فإن الركض وراءهـا سوف يكـون 

رغبة جامحة مصدرها فتنة التكنولوجيا.
هــذه الــفــتـنــة ســوف تــكـون أشــبه بــحــالــة االســتـهالك الــتى يــتــمــتع بــهـا
مـســتـهـلـكـو اجلـيل الــثـالث من الـهـواتف الـنــقـالـة فى حـ أن مـثل هـذه
ات وبـاستطاعـتنا حـينها ـكا الهـواتف تتعدى فـكرة إرسال واسـتقبال ا
- عرضـاً مسرحـياً بأكـمله بواسـطة مثل هـذه الهواتف أن نديـر- تقنـياً
فـإمـكانـيـات الصـوت والـصورة وتـقـنيـات اإلرسـال واالستـقـبال الـسـلكـية
ـــشـــهــد ــوذجـــاً فـــريـــداً فى إدارة ا والالســـلـــكــيـــة جتـــعل مـن الــهـــاتـف 

سرحى بكل يسر. ا
عناها السائد? لكن ماذا نريد من التكنولوجيا 

أمـيل هنـا إلى الـتعـريف الـعلـمى لـلبـاحث (ر. أ. بـوكانـان) حـيث يـعرفـها
بـأنها: دراسة األساليب الفـنية- التقنيات- الـبشرية فى صناعة وعمل
ـعـنى الــدراسـة والـتــفـسـيـر األشــيـاء حـيث تــصـبح الـتــكـنـولـوجــيـا هـنــا 
لـلـتـقـنـيـات ال أن تـمـتـلك الـتقـنـيـات ذاتـهـا وهى مـوضـوع دراسـتـهـا إنـها
ـعـروف: ــربع الـذهــبى ا تـدرس وتــبـحث عن هــذه الـتـقــنـيــات بـأسـئــلـة ا

اذا? وكيف? متى? وأين? و
فى الـتـكـنـولـوجـيـا مـا يـغــرى ومـا يـفـ الـفـنـان عن مـشـروعه الـرئـيـسى
ولـقـد الحـظـنـا كـثـيـراً من الـتـجـارب الـتى مـارست تـشـويـهـاً مـتـعـمـداً فى

سرحى جملرد االنسياق وراء هذه الفتنة. مشروعها ا
ـسـرحى الـذى تمـتـد خـيوطه ـسـرحى أمام بـاب الـنص ا يـأتى اخملـرج ا
باخـتالف قراءته لكن هـذا اخملرج يقـطع هذه اخليـوط جملرد اجلاهز
من األشـيــاء فـنـراه يــخـتـزل حــاالت الـنص بـصــورة مـرئـيــة مـثـبــتـة عـلى
جهاز العرض لتضيع حيـنها احلالة اجلمالية لفضاء العرض من جهة

مثل البشرية من جهة أخرى. وحالة ا
إن فكرة استثمار العـناصر أو األدوات التكنولوجية ليست باألمر لكن
ــهــمــة فى ذلك ــســألـــة ا ـــســرحى هى ا مــدى تـــوافــقــهــا مع الــعــرض ا
(data show ) ـــشــهـــد فى جـــهــاز الـــعــرض فـــحــســـاســـيــة الـــضــوء وا
 - (projector)مثالً- تختلف كثيراً عن حساسية الكائن فى مكان
ــتـلـقى? هل الــعـرض الـصــوت وتـقـنــيـاته أيـضــاً مـاذا نـريــد أن نـسـمع ا
نــسـمــعه الـصـوت الــبـشــرى? الـتــقـنى? احملـسـن? أم أن الـصـوت بــتـقــنـيـة
ـنزلى هو مـا نريد? أم أن مـصدر الـصوت يجب أن يـظهر من ـسرح ا ا

سرح? مقدمة ا
حض الـصدفة سـرح أى شئ  بـحسب وجـهة نظـرى ال يوجـد على ا
ــسـرحـى فـفـى الـصــدفــة هــنـاك إال إذا كــان ذلك مــا يـريــده الــعــرض ا
تلقى (رسالة) وعالقات وشبكات يـتم بناؤها ب العرض (كمرسل) وا
ـسـرحيـة يـكـون فيـهـا الـعرض (مـرسل إلـيه) وهى حالـة أشـبه بـالـلعـبـة ا

تلقى. مرحلة من مراحل اختبار ردود أفعال ا
لــكن عـلى اجلـانب اآلخــر أجـدنى غـيـر مـتــعـاطف الـبـتــة فى مـسـألـة مـا
سرحى إذ يلجأ اخملرج أحياناً سلمـات فى مكان العرض ا تفترضه ا
ـسـرح - مـكـان الـتـمـثـيل- جملـرد ـيـكـروفـون عـلى خـشـبـة ا إلى تـعــمـيم ا
كن من اجلـمهـور لكن هذا مـثل ألكبر قـدر  ضـرورة وصول صـوت ا
 (Mono- ـونـولوج اخملـرج لم يـسـأل الـسـؤال الـتـالى: مـا الـفـرق بـ ا

 (logueأو الديالوج (Dialogue) إذا ما كان كال الصوت
ــصـــدر? وهل عـــلىّ أن أســتـــســلم ســيـــصالن إلىّ (كـــمــتـــلق) من نـــفس ا
ـسلـمات كهـذه? بالـنسبـة لى لن أسلم بـها ألنـها وببـساطـة هى رسالة
الــعـرض وســوف أدخل حــيــنــهـا فـى حتـلــيل الــصــوت الــعـابــر من خالل
األسالك ولـيس الـصـوت البـشـرى حيـنـها سـوف أسـأل أسئـلـة العـصر
وبـ مـا هو مـسـجل ومـعـالج بـالـتـقنـيـة.. سـوف أفـتح االحـتـمـاالت على
آخـرها وعنـدها سيـبدو ذلك عائـقاً فى طرح أسـاليب جديـدة فى بناء
ـسـرحـيـ عـنـدهـا أن يـعـاجلـوا ـسـرحى وسـوف يـكـون عـلى ا الـتـلـقى ا
ـكن أن تـكـون ـتـلـقـى إذ ال  اخلــلل الـبـالغ الــذى أحـدثـوه فى مــخـيـلــة ا

سلمات أدوات قابلة لالحتمال وال االحتماالت قابلة للمسلمات. ا
إن الـتــكــنـولــوجــيـا حتــسن من األدوات الــتى تــسـمح لـإلنـســان بـتــشــكـيل
احملـيط الـذى يـعـيش فـيه والـفن يـقدم لـنـا أجـوبـة أصـيـلـة عن األسـئـلة
الـتـى يـطــرحــهـا احملــيط الــذى يـعــيش فــيه ولـذلـك هـنــاك تــوحـيــد بـ
التكنـولوجيا والفن فى الـعصر الراهن ألن التـكنولوجيا تـستع بالفن
فى تعديل البيئة التى تـتدخل فيها وحتويلها والفن يهتم بشكل أساس

بدراسة العالقة التى تنشأ ب اإلنسان واحمليط الذى يعيش فيه).
وعـلـيه فـإن الـفن الـذى يهـتم بـدراسـة الـعالقـة الـتى تـنـشـأ بـ اإلنـسان
واحملـيـط الـذى يــعــيش فـيـه البـد أن يــعــادله تـطــور من نــاحــيـة اجلــهـد
البـشـرى والذى يـوازى بذلك حـركة الـتـفكـير مـجتـمـعيـاً فعـبر أسـاليب
ـسرحى سـوف يحتـاج اجملتمع الـتفـكير فى الـنظـرة اجلمالـية لـلعرض ا
ـسـرح رائــداً من روادهـا الســتـنـهـاض إلى مـشــروعـات تـنــمـويـة يــكـون ا
حواس أفراد اجملتمع عبر وسائل عدة لكيفية التعامل مع هذا التحول
ــســرحــيـة عــلى اجلــديــد فـقــد حــرصت نــســبــة كــبــيــرة من الــعــروض ا
رسل ـنتج أو ا اعتـماد حـالة االسـتهالك بعـيداً عن الـسيـر فى طريق ا
لطـرق استـخدام الـتكنـولوجـيا فـاجلاهز من وسـائل التـكنـولوجـيا يضع
الفنـان فى أحيان كثـيرة فى منطقـة العاجز عن مـحاورة هذه الوسائل

ويكون بذلك أسيراً كما أسلفنا لفتنة التكنولوجيا.
ـثلى فى اسـتـثمـار التـكـنولـوجيـا عن طـريق التـفكـير أو كمـا أن الـطرق ا
االسـتـخدام يـحـفـز اجلـنس الـبشـرى عـلى مـواكـبـة ذلك بالـسـرعـة ذاتـها
ا يحـتاج اإلنسـان إلى اجلهد فى ذلك كـعامل قوة ولكن دماغـياً إذ ر
دمـاغيـاً بـاستـطاعـته مسـابقـة هذا كـله فـالذى أوجـد ذلك باسـتطـاعته
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سرح الشـعرى فى عصر انتفت عـنه الشاعرية أو كادت > إن الوقوف عند شاعـرية ا
سـرح حتى تـنتـفى وتـزول يقـتـضيـنا الـنـظر فى طـبيـعـة التـعبـيـر فى الشـعـر وفى ا
سرح الشعرى فى اجملتمع كـننا القول بتأثيـر اجتماعهما فى فن واحد هـو فن ا

الذى أنتج هذا الضرب من ضروب الفن.

عهد لهذا العام. سرحية اختاروا زميلهم محمد إكرام لتولى أمانة احتاد طالب ا > طالب معهد الفنون ا

سرحي جريدة كل ا
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 لن نــخـــتــلف عــلـى أنه ســؤال بــدهـى يــدور فى أذهــان
ـسرحـى ولذلك ن اقـتـربـوا من واقـعـنـا ا الـكـثـيـرين 
فـقـد كـان دافـعنـا- مع عـشـرات األسـئلـة الـتى تـشـبهه -
للـفنان محمود احلديـنى. ومن منكم ال يعرف محمود

احلدينى ?!
ـســرحــيــ الــذين قــدمـوا إنه مــثـال جلــيل كــامل مـن ا
ـصــرى.. هـو أحـد ــسـرح ا عالمـات مــضـيـئــة فى تـاريخ ا
ـتــفـانـ من مــنـكم لم يـر أو حـراس مــعـبـده وعـشــاقه ا
يسـمع عن «سلـيمـان احللـبى مأسـاة جمـيلـة احملروسة
كــوبـرى الــنـامــوس  الـســبـنــسـة  الــدخـان  لــيـلـة  14»
وأخيـرًا اعترفات مجـنونة. محـمود احلدينى يـعتبر هذه
األعــمـال مــحـطـات فـى مـسـيــرته الـفــنـيــة.. لـكــنه يـبـدأ
حطة «سليمان احللبى» لكى يتوقف عندها طويالً ..
هـمة فى تـاريخى فـمن خاللها ـسرحيـات ا «إنـها من ا
فـتـحت لى األبواب الـفـنيـة فى السـيـنمـا والتـلـيفـزيون»
وكــانـت االنــطالقـــة األولى الــتـى مــثل فـــيــهــا احلـــديــنى
جـيال شــابـا يــقـدم.مــسـرحــا جـديــدا عـلى فــكـرة هـذا
ـــا تـــســتـــطـــيع أن تــســـتـــخــلـــصه من آراء لـــيس رأيى إ

وكتابات النقاد وقتها.

ـنــاخ االجـتـمـاعـى والـسـيـاسى هــو الـذى مـهـد > هل ا
سرح اجلديد? األرض لهذا ا

ـســرحـيـة تـتــقـدم فى وسط مـنـاخ - كــانت احلـركـة ا
يــتــمـثـل فى مــجــمـوعــة من كــبــار الــكــتــاب والــنــجـوم
إضــافـة إلـى عـدد مـن كـبــار اخملــرجــ نـاهــيك عن
ــتــازون بــالــوعى هــذا ــتــذوقــ الـــذين  جــمــهــور ا
ـنـاخ هو الـذى أنـتج وقـدم"سلـيـمان احلـلـبى" إحدى ا
ـصرى فـقـد كانت اخلـطـوة التى سـرح ا عالمـات ا
فـــتــحت الـــبــاب أمــام احلــديـــنى فى مـــجــاالت الــفن
بـعدها شاهدتنى الـكاتبة الكبيـرة د. لطيفة الزيات
وكـانت وقــتـهـا مــتـزوجـة من د. رشــاد رشـدى وكـنت
ســاعــتـهــا أشـارك فى مــســرحـيــة «مـأســاة جــمـيــلـة»
ــنـاخ احملـتـرم أنــهـا حـضـرت ـا يـؤكــد عـلى هـذا ا و
وشــاهــدتـنـى ومـعــهــا اخملــرج هــنــرى بــركـات وكــانت
ــفــاجــأة الــكــبــرى أن يــقــوم ذلك الــشــاب الــصــغــيـر ا
ـشـاركـة فى فـيـلم «بـاب الـفـتـوح» لـيـجـد نـفـسه مع بـا

صرى . عمالقة الفن ا
ـــســرح > فى هـــذا اإلطــار كـــيف يـــنــظـــر احلـــديــنى 

الستينيات?
صرى فقد أنتج ـسرح ا هو بال شك من أزهى عصور ا
حـركة مسرحيـة رائدة للمسرح الـعربى وأفرخ جنوما فى

التأليف واإلخراج والتمثيل مازلنا نفخر بهم .
> ومـا الــذى جـعل مـســرح الـسـتــيـنـيــات أزهى عـصـور

سرح? ا
ـسـرحـيـة - لـقـد كــان تـوجه الـدولــة لـصـالح احلـركــة ا
حــتى الـتـلــيـفـزيـون بــدايـة من نـشـأتـه قـد خـدم احلـركـة
ـسـرح ومـا يـقـدم من ـسـرحـيـة فـكـان يـواكب حـركـة ا ا
ـتذوق عروض وإذاعتـها وهـو ما خلق جـمهوراً من ا

سرح فى مصر والوطن العربى. لفن ا
وماذا عن التليفزيون اآلن?

- التـليـفزيـون ال يقـدم أى خدمـة للـمسـرح عكس ما
ـسـرح كـان يــحـدث فى الـســتـيــنـيـات بل يــتـجــاهل ا
ـسـرحـيـة اآلن ونــادرا مـا جنـد تـصـويـراً لــلـعـروض ا
سـرح التـلـيفـزيون وبـعـد التـجاهل يـخـرجون عـليـنـا 
ـمـكن أن مـتـجـاهـلـ مـسـرح الـدولـة وقـد كـان من ا
يــعـقـد اتـفـاق بــ الـتـلـيـفــزيـون والـثـقـافــة لـتـقـد مـا
ــســرح عــلى الــشــاشــة لــكن يــعــرض عــلـى خــشــبــة ا
ــسـرح الــقـائــمــ عـلى أمــر الــتـلــيـفــزيــون جتـاهــلـوا ا
وكــأنه لـيس مـلـكــاً لـلـدولـة ولألسف لم يــتـحـقق لـهم

النجاح فى إنشاء مسرح التليفزيون مؤامرة .
سرح?   >هل حتمل التليفزيون عبء فشل ا

ــا يــشــيـر إلـى أن مـســرحــنـا - إن هــذا الــتــجـاهل ر
ــؤامــرات فــلــيس له مــكــان ــصــرى حتـــاك ضــده ا ا
ـــدهش أن ثـــابـت عـــلى خـــريــــطـــة الـــتـــلـــيــــفـــزيـــون وا
ـسـرحـيــة تـذاع بـعـد الــبـرامج الـتى تــغـطى احلـركــة ا
ً والـنـاس نـيـام فـكـيف بـالـله عـلـيكم الـثـالـثـة صبـاحـا
سرحـية? وكـيف نخلق ـكن أنة تـستقـيم احلركـة ا
ـســرح اجلـاد? لـكن اليـزال لـلـمـسـرح جـيالً يـتـذوق ا
ـتــذوق الـذى يـحــرص عـلى مـتــابـعـته أمـا جــمـهـوره ا

ا يحدث له! صرى اآلن فله الله  سرح ا ا

صرى.. لك الله  محمود احلدينى : يا مسرحنا ا

نـعــمــان عـاشــور ســعــد الـدين وهــبــة  مـحــمــود ديـاب
مـيــخـائــيل رومـان جـالل الـشــرقـاوى جنــيب سـرور...
وغيرهم مـن الكتـاب كما قـدم أيضاً أعـظم اخملرج
مــثل فــتــوح نـشــاطى نــبـيـل األلـفى جـالل الـشــرقـاوى
كـرم مـطـاوع سـعـد أردش سـمـيـر الـعـصـفـورى أحـمـد

عبداحلليم وغيرهم.
سرح فى هذه احلقبة فقط ? أراك حتصر مجد ا

نـعم فـلـوال مـسرح الـدولـة مـا كـان هذا اجلـيل ومـا كـنا
ـمــثــلـ ســنـجــد كــتــابـا وال مــخــرجـ وال جنــومــا من ا

تفخر بهم مصر حتى اآلن .
> وماذا نفعل النتشال مسرح الدولة من السقوط ?
- عــلـيــنـا أن نــتـكــاتف جــمـيــعـاً إلصالحـه وانـتــشـاله من
الـهـوة الـعـمـيـقة الـتى يـتـردى فـيـهـا وإال سـتـفـقـد مـصر

سرحية. دورها الريادى فى احلركة ا

ـا يحـدث للـمسـرح وكأنه ال يـوجد غـير > أراك تنـظر 
مسـرح السـتيـنيات أال تـوجد إرهـاصات فـنيـة جديدة

سرح ?  لشباب ا
ن يـصنـعون اآلن - فى احلقـيـقة إن الـشـباب اجلـدد 
سرح الـتجريبى مسرحـا جديدا خـاصة مع مهرجـان ا
الـذى فكر فـيه وتبـناه الوزيـر الفـنان فاروق حـسنى قد
صـرى فيما يتعـلق بالتقنيات سرح ا فتح الـباب أمام ا
سرح جديد الـفنية وأصبح لديـنا إرهاصات إيجابـية 
تحمـس لكنـنى أعتقد لعدد من اخملـرج الشبـان ا
ـــواطن حــتى يــتم أن هــذا الــتــيـــار البــد أن يــصل إلى ا

تقييم التجربة.
> يعنى كيف يقيمها اجلمهور ?

- لألسف هـذه الــتـجـارب ال تـقـدم ســوى عـلى مـسـارح
جتريبـية وال تـتحـرك لألقالـيم ليشـاهدهـا النـاس فلو
حــدث ذلك ســـاعــتـــهــا كــنـــا ســنـــرى رد فــعل اجلـــمــهــور
ـسـرح الـعـريـض ونـسـتــطـلع رأيه فى هــذا الـنــوع من ا
أمـا إذا لـم تـتـحــرك إلى خـارج هــذه الـقــاعـات لــلـنـاس;
فـجل ما أخـشاه هـو أن يسـدل علـيـها الـستـار فمـسرح

بال جمهور كيف نطلق عليه مسرحا !!
ـسـرحـيـة حـقـقت طـفـرة ـهـرجـانـات ا  > هل تـرى أن ا

سرح العربى?  على مستوى ا
هـرجـان التـجـريـبى سنـجـده مهـرجـانا لو حتـدثـنـا عن ا
مهما لكن يجب أن يعاد النظر فيه وجتديد توجهاته

صرى اآلن?  سرح ا > إذن.. كيف ترى ا
ــر بــفــتـرة ـصــرى  ــســرح ا - إذا أردنــا احلـقــيــقــة.. ا
حـــرجـــة لـــلــــغـــايـــة فــــالـــوســـائط األخــــرى وأخـــطـــرهـــا
ـنـتـشـرة قد ـفـتـوحـة وأقـمـارة ا الـتـلـيـفـزيـون وقنـواته ا
ــصـرى ــواطـن ا أصــبــحت جــزءاً أســاســيــاً من حــيــاة ا
ـــســـرح لـــيس مـــتـــجـــذراً فـى الـــبـــيـــئــة والـــعـــربى لـــكن ا
االجـــتــمـــاعــيـــة أى لــيس لـه احــتـــيــاج فـــعــلى فـى حــيــاة
ـسرح فـنا ـصرى والـعـربى من هنـا يصـبح ا واطن ا ا
واطن إلـيه وقتـما يذهب وإذا ذهب هامـشياً يـذهب ا
كن أن يفيد منها لكنه فليس بحثاً عن القيـمة التى 
ــســرح بــاعــتــبــارة «مــلــهى» من يــذهب لــلــفــرجــة عــلى ا

الهى التى يوفرها القطاع اخلاص. ا
> فى هذا السياق أين مسرح الدولة ? 

- لألسف مسرح الدولـة التى كانت تدعمه يعانى من
مـــشــاكل كـــثــيــرة فـــالــعــنـــصــر األســاسـى فى الــعــمـــلــيــة
ـمـثل أصبـح غيـر مـتـفـرغ لـلـمـسرح اإلبـداعـيـة وهـو ا
سرح فـالفنون األخرى اسـتطاعت استقـطاب فنانى ا
ـسـرح إلى الـتــلـيـفـزيــون لـيـحـقق ــثل ا وهــكـذا انـدفع 
ـســرح عن حتـقــيـقه له مــكـســبـاً مــاديـاً وأدبـيــاً عـجــز ا
ـــيــــزانـــيـــة اخملـــصـــصــــة لإلنـــتـــاج إضـــافـــة إلـى ذلك فـــا
ـسرحى فى مسـارح الدولـة ال تمـكنهـا من استـقطاب ا

سرح. فنان متميزين يعملون لصالح ا
يزانيات فقط ? شكلة تكمن فى ا > هل ا

- ال كـــان عــلـى مـــســرح الـــدولـــة أن يـــتــوجـه بــعـــروضه
لألقـالــيم وهـو هـدف اسـتـراتـيــجى البـد مـنه من هـنـا
فــقــد تــقــوقع مــســرح الــدولــة فى الــقــاهـرة وحــاصــرته
ـــســئـــولــ عـــنه ال يـــريــدون مــد ـــشــاكـل ويــبــدو أن ا ا
األيــدى إلصـالحه وانــتـــشــاله مـن الــدوامــة الـــتى يــدور

فيها فاجلميع ينتظر سقوطه.
نتظرة لسقوط مسرح الدولة ?  > كيف تنظر إلى اللحظة ا
- لألسف بــســقـوط مــســرح الــدولــة سـتــنــهــار احلــركـة
ـثـلـ ـسـرحــيـة وال تـفـرخ كـتـابــا وال مـخـرجـ وال  ا
يـحـمـلـون دماء جـديـدة فـمـسـرح الدولـة يـحـمل تـاريـخاً
عـريــقـا فـفى عـام  1935; أنـشـئت الـفـرقـة الـقـومـيـة
ومــنـذ ذلك الــتـاريـخ اسـتـطــاع مـســرح الـدولــة أن يـقـدم
كــبـار الـكــتـاب : مـولــيـيــر تـوفـيق احلــكـيم عــلى أحـمـد
بـاكــثــيــر عـزيــز أبــاظــة أحــمـد شــوقى ألــفــريــد فـرج

لو هناك 
مؤامر ة

سرح  على ا
فالتليفزيون
مشارك فيها 

سرح فن هامشى  ا
 فى مجتمع ال يبحث 
عن القيمة

 وزارة التعليم عليها
مسئولية تعريف
سرح!  الناس با

مناخ محترم 

 مسرح وملهى

 التجريبى
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سـرحية ال تأتى من استـضافة ست دولة فـالثقافة ا
ـا من خالل استضـافة عـروض تقـدم فنا حـقيـقيا و إ
ـسـرح ســاعـتـهـا ــكن أن يـسـتــفـيـد مـنــهـا كل فـنــانى ا
سـرحيـة أن تتطـور بعـد أن ينـعكس ما كن للـحركـة ا
ــســرحـــيــ لــذا أتـــمــنى من يــعـــرض عــلى إبــداعـــات ا
ـهــرجــان الـزمــيل د. فــوزى فــهـمى أن  يــنــتـقى رئــيس ا
هـرجان لـتقـدم فى أقالـيم مصر بـعض العـروض  من ا
ـسرح فى احملـافظـات خاصة حـتى يشـاهدها شـباب ا
ــشـــاهـــدة عــروض مع صـــعـــوبـــة مــجـــيـــئـــهم لــلـــقـــاهـــرة 

هرجان. ا
هرجانات التى تعقدها الدول العربية ? وماذا عن ا
- ما يقدم فيها مجـموعة من العروض التقليدية وعلى
ـشـاركـة فـيـهـا بـعـروض مـسـرحـيـة تـعكـس صورة مـصر ا
ـصـرى اآلن فــالـتـفـاعل بــيـنـنـا وبـ ـســرحى ا اإلبـداع ا
ـسرح ـسـارح العـربـية يـعـد عمال مـهـما إلثـراء حـركة ا ا
فـضًال عن الـنقـاش والـتنـافس والـعـصف الفـكـرى الذى

هرجانات . يعقب العروض فى مثل هذا ا

ـارس دورا فى مالحـقــة مـا يـدور فى هـل تـرى تـيــارا 
صرى اآلن ?  سرح ا حركة ا

ــســاحــات ــســرحـى مــظــلــومــة ألن ا - حــركـــة الــنــقــد ا
تـاحة للناقد ال تـمنحه فرصة لكتـابة حتليل مستوف ا
سرحى فما نراه مجموعة من لكل عناصر العـرض ا
األعـمـدة الـصـحـفـيـة الــقـصـيـرة غـالـبـاً مـا يـتم إلـغـاؤهـا
أمـام سطوة اإلعالنات وبـالرغم من إنشاء مـعهد عال

للنقد الفنى منذ عام  1970.
كيف يتم ذلك ?

- أنـــا أطـــالب إعالمـــنـــا خــاصـــة اجلـــرائـــد الــقـــومـــيــة
ـعـارضـة ألن تـفـسح مـكـانـا الئـقـا لـلـمـتـابـعـة الـنـقـديـة وا
ــؤسف أن ــصـــرى ومن ا ـــســرح  ا اجلـــادة لــعــروض ا
ـــســرح وغــيــرهــا ــتــخـــصــصــة مــثـل مــجــلــة ا اجملالت ا
أصـبح صـدورهـا غـيـر مـنتـظم; وبـالـتـالى فـقـدت كـثـيراً
من حـضـورهـا فى احلـركـة الـنـقـديـة وهى اجملـلـة التى
كنا نـنتظرهـا مع بداية كل شـهر وأتساءل أين سـلسلة
ـسـرحـيـات الـتى كانـت تصـدر لـكـتـاب عـرب وأجانب. ا
وهــا نـحن نـرى الــكـويت تـصــدر سـلـسـلــة لـلـمــسـرح كـنـا

نتمناها للقاهرة .
> كانـت لديـنـا مـشـروعـات ومـحـاوالت فى هـذا اإلطار

لكنها باءت بالفشل ? 
ـركـز الـقــومى لـلـمـسـرح أو  - نـعم لــكـنـنى أتـمــنى من ا
ـسرح اجملـلس األعـلى لـلـثـقـافـة إعـادة إصـدار سـلـسـلـة ا
ـسرحـيـة ولـقد كـانت هـناك الـتى كـانت تـثرى احلـركـة ا
ركـز القومى لـلمسرح محاولـة شرعت فيـها من خالل ا
ـســرحى» وكـان مـفـتـرضـًا أن أطـلـقت عــلـيـهـا «الـتـراث ا
سرحية وتنشر تصدر كل ثالثة شهور لتـغطى احلركة ا
من خاللــهـا نــصــوصــا مـســرحــيــة نـادرة لــكــنــنى تــولـيت
ــشـروع وآمل أن الـبــيت الــفــنى لــلــمـســرح ولم يــكــتــمل ا
ـركز الـقومى لـلمسـرح برئـاسة د. سـامح مهران يتبـناه ا
وال أمــلك فى هـذا الـسـيــاق إال الـتـوجه بـالـشـكــر لـلـهـيـئـة
الـــعـــامـــة لـــقــــصـــور الـــثـــقـــافـــة عــــلى إصـــدارهـــا جـــريـــدة
ـسرح «مـسـرحـنا» وأتـمـنى أن تـصـبح واحـة لكل فـنـون ا

وأن حتيى احلركة النقدية بشكل فعال.
صرى? سرح ا > أخيرا ما هى رؤاك حول تطوير ا

 أحـلم بــشـكل مــسـرحى جــديـد يــغـيــر مـا نـراه فـى مـسـرح
الدولـة حتى يـعـود من جديـد ألداء دوره ولن يتم ذلك إال
ـادى بــتــخــلـيــصه من مــشــاكــله من خالل تــقــد الــدعم ا
لـيتحـرك بعروضه ألقـاليم مـصر كمـا أتمنى أن يـسترجع
ـســرح اخملــلــصـ قــصــة احلب بــيــنـهـم وبـيــنه كى أبــنــاء ا
يأخذ مكانته الـتى بدأنا فقدها فى هذا اإلطار البد من
ـــســـرح وإدخــــاله ضـــمن اهــــتـــمـــام وزارة الــــتـــعـــلــــيم بـــفـن ا
منـاهجـها حـتى نخـلق جـمهـورا واعيـا ومتـذوقا كـما حدث
ويـحــدث فى الـدول الــغـربــيـة فــمـادة الـتــذوق الـفــنى الـتى
ـسرح والـسيـنما ـوسيقى وا جتمع ب الـفن التـشكـيلى وا
ـرحـلة تـعـتـبـر مـادة أسـاسيـة تـدرس لـألطـفـال بدايـة مـن ا
االبــتـدائـيـة فـهـذا الـنـوع من الــدراسـة سـيـفـجـر الـطـاقـات
الــفــنــيــة ويـخــلـق قـيــمــة جــمــالــيــة تــدفع اإلنــســان لــلـبــحث
والـتذوق وبهـذه الطريـقة نكـون قد جـذرنا للـمسرح داخل
ـسرحية اجملتمع وسـينعكـس ذلك بالتالى عـلى احلركة ا

صرية. ا

 ال توجد
جذور 

للمسرح 
فى مجتمعنا

سرحى مظلوم  النقد ا

وضوعى عـادل ا ـسرحى على الـبنـاء الدرامى ودوره فى جتـسيـد ا > تـنطـوى منـظومـة الشكـل فى النص ا
قنـع عنهـا بشـخصيـات متـصارعة مـتع وا ـؤلف وتوكل إلـيه التـعبيـر ا لـلمـقولـة الدراميـة التى يـتبـناها ا
الئمة لـوسطهـا لتعـبر عن نفـسها دون أدنى ولـكل منـها إرادتهـا ومشاعـرها ودوافعـها وعالقاتـها وأدواتهـا ا
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اضى. >  ورشة «الشرطشجى احللوجى» التى يقوم بتنفيذها سمير العصفورى بدأت أعمالها على خشبة مسرح السالم األسبوع ا

(MP3) كراب األخيرة
سرحى فتنة التكنولوجيا فى العرض ا

وهـبـة الـفـرديـة) والصـنـاعـات الـثـقافـيـة (الـنـطاق بـ الـفنـون اإلبـداعـيـة (ا
اجلماهيرى) فى إطار تقنيات إعالم جديدة.

فالـعالم يـتسـاءل اآلن عن وضعـية الثـقافـة إذ كيف تـنتج الـثقـافة فى عالم
ـة?! وهــذا الـتـســاؤل فى حـد ذاته يـهــدد - أو يـعـمق- الـتــكـنـولــوجـيـا والــعـو
ـتـلقى فى إعـادة إنـتاج نـظريـات الـتـلقى الـتى تـعـتمـد عـلى بـناء واسـتـقبـال ا
الـعمل اإلبـداعى فاأللـعاب الـتفـاعليـة مثالً والـتى تعـد ثقـافة مـختـلفة عن
ـغـلق)- ـفـتـوح (ا مـا هـو سـائـد تـؤكـد لـنـا مـدى اسـتـجـابـة اآللـة- بـأفـقـهـا ا

للعناصر البشرية.
ا فى لعـبة (Play Station) قامت شـركة (Sony) بـتحـديث بـرمجـيـتهـا 
يـتـوافق وإنـتــاج الـعـالم الــتـفـاعـلـى ومـا عـلـيك ســوى الـوقـوف أمـام الــتـلـفـاز
ــوذجـيـة والـلــعب بـكــامل أجـزاء جــسـمك حملــاكـاة الـلــعـبــة وفق اسـتـجــابـة 

مختلفة.
ـتـاحـة الــتى يـقـدمـهـا (الـواقع االفـتـراضى) وهـذا يـحــيـلـنـا إلى اإلمـكـانـات ا
 (Virtual Reality)وهى األجواء التى يحاكيها احلاسوب باعتبارها

مـقـاربـة لــلـواقع إذ يـقـوم هــذا الـنـظـام عــلى إمـكـانـيــة االنـغـمـاس من خالل
اللعـبة أو التـدريب لكن أال حتـيلنـا فكرة االنـغمـاس إلى فكرة الـتماهى مع
ـكن استـثـمار هـذا الـواقع االفـتراضى ـسرحى فى أحـيـان? أال  الـعـرض ا

ا. سرحى? ر شهد ا باعتباره جزءاً رئيساً من ا
مـتد مسـرحـياً.. تـرتبط الـنظـرة اجلـمالـية ألى عـرض مسـرحى بـاجلسـر ا
ـكـون الــسـيـنــوغـرافى من جــهـة أخـرى ـكـون اإلخــراجى من جـهــة وا بــ ا

سرحى. وهما عنصران رئيسان فى هندسة الفضاء ا
ـســرحى بــتـطــور إمـكــانـات ولـقــد تـطــورت مـكــونــات االشـتــغـال بــالــفـضــاء ا
ـسـاعـدة وفـى أحـيـان كـثــيـرة تـكـون اخملــيـلـة دافـعــاً البـتـكـار هـذه األدوات ا
األدوات فــقـــد كــانت الــشــمس حــتـى الــقــرن الــســادس عــشــر هى مــصــدر
ــة لــكن عـام اإلضـاءة الــوحــيـد بــعــد اسـتــخــدام الـنــار فى الــعـصــور الــقـد

 1514شوهد أول عرض مسرحى مُضاء بإضاءة صناعية  على يد
اخملــــرج بـــيــــروتـــسى  (1536-1481)  (Baldassarre Peruzzi) وتـــوالت

تاحة لإلضاءة. صادر ا بعد ذلك الرغبات فى اخلروج من أسر ا
وعلـيه فـإن كل مـا يـستـحـدث من أدوات مـسـاعدة هـو نـتـاج طـبيـعى خملـيـلة
بـدع هذه اخملـيلـة التـى تسـتمـد مقـوماتـها من الـتجـربة وتـبادل اخلـبرات ا
ـبدع لكن وأسئـلتـها ولـذلك نشهـد فى العـصر احلـالى ثمرة خملـيلـة هذا ا
ـا تـكون هـذه اخملـيـلـة لـيـست بـالـضـرورة مـطـلقـة لـعـنـان أخـيـلـة أخـرى فـر

ن ستقف بهم اخمليلة إلى حدود اجلاهز. حصاراً أيضاً 
الـتكـنـولـوجيـا الـتى يـشهـدهـا الـعـصر احلـديث  تـصـميـمـهـا لتـلـبى رغـبات
ـا تـتـمـتع به هذه الـبـشـريـة لكـنـهـا فى الوقـت نفـسه تـقـفل عـتبـات اخملـيـلة 
التـكنـولوجـيا من امـتدادات واحلال نـفسه أشـبه بالـقفص الـكبـير فإذا لم

التـكنـولوجيـا فى الرؤيـة اإلخراجيـة) مدخالً مـهمـاً إلمعانـنا فى أسـئلة من
ـــعـــنى الـــداللى لــلـــعالقـــات فى الـــرؤيــة هـــذا الـــنــوع ودراســـة مـــا يــخص ا

تغيرات التى طرأت عليها. كننا دراسة ا سرحى وبحيث  والعرض ا
"analog " إن اسـتـثـمار طـرق الـتـحـلـيل والـتـفكـيـر من بـ مـا هـو تـنـاظرى
عتمدة عـلى األرقام يجعلنا ـوجات إلى الرقمية   digital" ا قائم على ا
سرحى وعـندها عـن فى ماهيـة التحـول فى طرق رؤيتـنا إلى العـرض ا
ـسـرحـية من يـكون بـاسـتـطاعـتـنا أن نـحـول طـريقـة الـتـفكـيـر فى الـعمـلـية ا
(الـتـفـكـير الـتـنـاظـرى) إلى (التـفـكـيـر الـرقمى) وبـهـذا تـتـشـكل حسـاسـيـتـنا
وجـات ومن ثم استثمارها فى بنـية على لعب األرقام ال ا جتاه اخملـيلة ا
انى هانز روبرت ياوس  1997-1921 باعتباره أحد ما طرحه الناقد األ
Spaces for" منـظرى جمـاليات الـتلقى حـول (الفراغـات الصاحلـة للعب
Play"  وكيفية ملء هذه الفراغات بطريقة ذات داللة وكيفية االعتناء
بالتربـية اجلمـالية واسـتخدامـها بوصفـها مصـدراً إلمداد اإلنسـان باللعب

سرح. احلر باعتباره مبدأ جوهرياً فى ا
عـلـى اجلـانـب اآلخـر هــنــاك أيــضـاً مــفــهــوم الـصــنــاعــات اإلبـداعــيــة وهـو
ـفاهيمى والعملى مفـهوم يسعى- بحسب (جـون هارتلى) - إلى التقارب ا

شريط كراب األخير.. صمويل بيكيت
 (MP3) تكنولوجيا ذات تركيبة رقمية وصيغة لضغط الصوت بشكل

صحيح فى ملفات صغيرة جداً. 
وهى نــوع جـديـد من الــطـبـقـة الــثـالـثــة حـيث يـتم الــضـغط هـنــا إلى قـرابـة

 121من احلجم األصلى للملف مع االحتفاظ بجودة الصوت أثناء
كن تـميـيز مـلفـات من هذا الـنوع من (gePM) خالل عمـليـة التـشغـيل و
االمـــتــداد الــذى عــادة مــا يــحــتــوى عــلى .MP3 ويـــتم احلــصــول عــلى هــذا
الـضـغط عـلى أسـاس ريـاضى اعـتـمـد فـيه أسـلـوب اخلـوارزمـيـة الـريـاضـية
ــنـطــقـيـة (اخلــوارزمـيّــة عـبــارة عن مـجــمـوعــة من اخلــطـوات الــريـاضــيـة وا
ـتـسـلــسـلـة الالزمـة حلـل مـشـكـلـة مــا وسـمـيت اخلـوارزمــيّـة بـهـذا االسم وا

يالدى). نسبة إلى العالم اخلوارزمى الذى ابتكرها فى القرن التاسع ا
ويـقـوم أســلـوب اخلـوارزمـيّــة الـريـاضــيـة فى جـزء مــنه عـلى االسـتــغـنـاء عن
ـلف ولـكن ذلك يـتم اعتـمـاداً عـلى بـعض نظـريـات عـلوم بـعض مـعـلومـات ا
ــكــررة فــوق بــعــضــهـا أو الــصــوتــيــات حــيث تــتم إزالــة جــمــيع األصــوات ا
احملمولة ولـو جزئياً فـوق أصوات أخرى دون أن يكـون لها فاعـلية وكذلك
إزالة األصـوات ذات التـرددات التى ال تـقدر األذن الـبشـرية علـى سمـاعها

أو التعرف عليها.
ـسرحـي تـقد مـسرحـيات جـيدة أو مـعاصرة (ال يبـغى هـذا اجليل من ا
ـسـرحى الـقـد نــفـسه وفى الـنـمط الـقـد فـحـسب وذلك فـى الـسـيـاق ا
ـسرح جلمهور نفسه من اجلـمهور إن هذا اجلـيل مناط به مهـمة تقد ا

مختلف).
بروتولت بريخت (1898-1956

يضـع صمويل بيكيت فى مـسرحيته (شريط كراب األخـير) الرجل العجوز
وجـهاً لـوجه أمـام ذاكـرته عـسـاهـا أن تر الـصـدع الـذى حلّ بـهـا صمت

كبير والشريط ما زال مستمراً.
سـرحـية يـنـصت أيضـاً لـذاته يتـأمـلهـا بـشغف الـعـاجز (كـراب) فى هـذه ا
ـــكــنــاً فــفى الــذاكــرة مــا زالت الــصــورة لــكـن تــصــحــيــحــهــا اآلن لم يــعــد 
ـة حـاضــرة بــكل تـفــصــيالتــهـا.. (كــراب) حلــظـتــهـا كــان يُــعـايـن صـورة قــد

ا سبق. لصوت قد وبحال آنىّ ليس أفضل 
ـــاذا أســـعـــفت لـــعـــلّى مـن (شـــريط كـــراب) أنـــظـــر قــــلـــيالً إلى شـئ آخـــر 
تـمثـلة فى شـريط كراب ذاكـرة كراب ومـخيـلته نـفسه? هل الـتكـنولـوجيـا وا
ــا.. لــكن بــقــلـيـل من الــتـأمل هــذه الـتــكــنــولـوجــيــا الــتى نــتـحــدث عــنــهـا? ر
سنـكتـشف بأن (كـراب) كان يتـأمل حديـثه لو أن مـثل هذه الـكلمـات تتـغير
ـشـاعر كـانت بذات الـنـضج الذى أعـيـشه اآلن? كلـها إلى األفـضل? لو أن ا

راَة. أسئلة حتاكى نفسها.. وهى ذاتها عندما نتأمل فى ا
لكن (العـالم الذى صنـعنـا قد انقـضى والعالـم الذى صنـعناه عـالم جديد

لك سوى قدرة ضئيلة على فهمه). عالم ال 
ولــذلك فــإن مـا نــصــنــعه من قــيم جــمــالـيــة جــديــدة عــلى مـســتــوى الــتــلـقى
باستثمـار التكنولوجـيا علينا فى الـبداية أن نستوعـبه بشكل مثالى- حتى
ال أقول معقوالً فحسب - فالـتماهى فى التكنولوجيا لم يعد ترفاً اآلن إذ
ــا فـيـهـا أصـبح واقـعـاً وعــلـيه فـإن أســالـيب اكـتــسـاب الـعـادات الــبـشـريـة 

الفنية ستتغير وفق ما تتغير تكنولوجيا أيضاً.
ـرحـلـة من مـعـطـيات ولـكن يـبـدو أن ذلك سـيـكـون بـطـيـئاً وفـق ما تـمـلـيه ا
ثالن شـكالً من أشكال احلرية فاالندفاع واإلحـساس بفاعـلية التـجربة 
أما االضطهاد الذى تمارسه الذهنية العربية فإنه يخفف من نقاء الشكل
األسمى لـلحـرية وبـالتـالى تكـون عنـاصر الـدخول فى مـتاهـة التـكنـولوجـيا
قـــاصـــرة ولـــكن يـــبـــدو أن األجـــيـــال اجلـــديـــدة وإن عـــصـــفت بـــهـــا ذهـــنـــيــة

االضطهاد إال أنها تمشى فى طريقها مرحبة بعنف التكنولوجيا.
الـتـكـنـولوجـيـا ال مـفـر مـنـهـا أبدًا إذ بـاتت مـنـطـقـًا إنـسـانـيًا لـلـتـحـول والـتـطور
كـحـال الــطـبــيـعـة ونــشـأتـهــا وتـأثـيــرهـا فى اإلنــسـان وعـلــيه فـإن الــتـمـازج مع
ا هـو مـنـطق آخر الـتـكنـولـوجـيا يـجـعل من فـضاء اخملـيـلـة أوسع وأرحب ور
فى تأمل حتركات اخمليلة ومراقبتها عن قرب كحال تأمل (كراب) شريطه.
فـإذا افـتـرضـنـا أن احلـاسب اآللى يـضـعـنـا بـالـقـرب من مـخـيـلـتـنـا ونـظـرتـنـا
ـسـرحى اجملـرد فـعلـيـنـا بـالـضـرورة أن نـرى مـا يـراه احلـاسوب لـلـعـرض ا
عـقـدة فى اجلـهاز فـالـتشـكل اجلـمـالى (التـرفـيـهى) واحلسـابى لـلـعمـلـيـات ا
ـسرحى إذ يرجع وازع مهـم لتقـليب أسالـيب وطرق التـفكيـر فى العرض ا
ذلـك إلى أن (احلـاسب اآللى يــشـكل حتــديـاً ألنه يــفـسـد إرادتــنـا وطــريـقـة
تفـكيرنا. إنه يـقلب بيروقـراطيتنا وطـرائقنا الـعقليـة رأساً على عقب ففى
ــعــلـومــات الــتى ــؤلــفـة مـن ا كل خــطــوة يــضع احلــاسب بــحــوزتــنــا اآلالف ا
ـلـيـارات كـمـا لـو كـانت مـجـرد اليـ بـل وا تـغـمــرنـا وتـعـودنـا عـلى حـسـاب ا

وحدات رقمية مفردة.
فـاحلـاسب يـغـيـر أبـعـاد حـيـاتنـا وسـرعـتـهـا سـواء أحـبـبنـا ذلك أم لـم نحب
فــهــو يــخــلق فـى اجملــتــمع شــبــكــات لــيــسـت لــهــا أيــة عالقــة بــأى شــكل من
ـكنـنـا االسـتمـرار كـمـا كان األشـكـال بـالشـبـكـات أو البـنى الـتـقـليـديـة فال 
ـكن عــلــيه احلـال مـن قـبـل وبـبــســاطــة وألن احلـاسب مــوجــود هــنـا فـال 

جتاهله).
وبــهـــذا يــكــون مـــحــور حـــديــثـــنــا حـــول (الــتـــوظــيف الـــداللى واجلـــمــالى فى

 التكنولوجيا 
 المفر منها إذا باتت 
منطقاً إنسانياً للتطور

محمود احلدينى
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É¡«a Ée h É«fódGسـرح فى صيـاغة فـرجويـة فكـرية عـزفية ـسرحى حلـياة الـنص بـبعـثهـا على مـنصـة ا > جتـسيـد اخملرج ا

سرحى - وسيـقى والسينـوغرافى واالستـعراضى - حسب حاجـة التعبـير ا بـاألداء التمـثيلى والغـنائى وا
وصـوال إلى وضع الـلمـسـات اجلمـالـية وضـبط اإليقـاع الـعام لـلـعرض بـحيث تـتـساوق كل مـواد الـتشـكيل

سرحى ليتحقق التأثير الدرامى عبر التأثير اجلمالى.   اجملسد للتعبير ا

سرح بـعصور مـختلـفة منهـا ما كان قـصصيـا ومنها مـا كان غنـائيا ومـنها ما كـان تعلـيميا > مر ا
ومنها ما هو درامى. وهو عـبر رحلته تلك كشف عن طريق التجـسد األدائى احلاضر بلغة الشعر

حينا وبلغة النثر حينا آخر سواء فيما كان مسموعا أو كان مرئيا.

سرحى فى النصوص «الطويلة - القصيرة - األعداد» . > اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تعلن خالل أيام عن مسابقتها السنوية للتأليف ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

سرحية حتى اآلن. الية ولم يستكموا ليالى عرض ا اضى صرفوا مستحقاتهم ا سرحية مطلوب حيا أو ميتا التى قدمتها فرقة السامر خالل رمضان ا > العاملون 
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ال يوجد مسرح نسوى فى مصر!!
البعض يؤكد .. والبعض يشاور عقله:

ــانــيــة – ــهــرجــانــات األ بــالــتــحــكـــيم فى ا
وبـالـتـالى فـهى ال تـسـتـطيـع أن حتكـم على
ــــهــــرجــــان أو عــــلـى عــــروضه وإن كــــانت ا
ـــســرح تـــشـــيــر إلـى حــزنـــهـــا من أوضـــاع ا
ـصرى بـشـكـل عام وهـى تـرى أن مـصر ا

تستحق أكثر من ذلك.
سـرح الـنـسائى وعلـيه تـرفض د. فـوزيـة ا
كنـوع لعـناصـره البـشريـة ولكـنهـا تقول إن
ـــانــيـــا مـــســـرحــاً يـــعـــبــر عـــنه هـــنـــاك فى أ

رأة داخل منظومة اجملتمع مشاكل ا
الناقده الكبـيرة زينب منتصر تؤكد أنه ال
يـوجـد مـسرح نـسـوى مـؤكـدة أنه مـصـطلح
ا األصل غريب قـادم إلـينـا من أوروبـا إ
ـــســـرح هـــو مـــســـرح جـــيـــد فى تـــقـــســـيـم ا
ـــســـرح ومـــســـرح رخــــيص مـــثـل عـــروض ا

اخلاص التى تصفهابـ "علب الليل".
مـشــيــرة إلى أنه ال فـرق بــ امـرأة ورجل
رأة فى تـنـاول قـضيـة أو مـشـكـلـة تـخص ا
ـــبــدع ــا الـــفـــرق فى إمــكـــانـــيــة أدوات ا إ

ورؤيته رجال كان أو امرأة.
رأة كـمخـرجة وتـفسـر زينب نـدرة وجـود ا
بــوجـــود مــعــوقـــات فى حــيــاتـــهــا اخلــاصــة
ــسـرح ــرأة فـا حتــول بـيــنـهــا وبـ عــمل ا
فن مركـب والذى يـقوده هـو اخملـرج ولكى
رأة مخرجة يـتحتم عليها تكسير تصبح ا
عـوامـل كـثــيــرة فى حــيــاتــهـا الــشــخــصــيـة.
وتــخـتم زيــنب حـديـثــهـا بـأمــنـيـة أن يــشـهـد
مــهـــرجـــان اخملــرجـــة هـــذا الــعـــام أعـــمــاالً
ـيـزة الفـتــقـادنـا هـذه الـنـوعـيـة نـاجـحـة و

من األعمال حاليًا رغم حاجتنا إليها.
الكتاب ال يرون مشاكلنا

اخملـرجه دعاء طـعيـمة أيـضًا تـنفى مـقولة
مــسـرح نــسـوى وتــذكــر أنـهــا حـاولت ذات
ـــســـرح مـــرة أن تـــقـــوم بـــعـــمـل بـــحث عن ا
الـــنـــســـوى فى مـــصــــر وبـــحث فى جـــمـــيع
كتبات عن مـرجع تستند إليه فلم جتد ا
حـتـى الـعـروض الـتى تـتـحـدث عن قـضـايـا
رأة وأفـكـارها ومـشـاكـلهـا لم جتـد سوى ا
العرض السكندرى "كالم فى سرى" الذى

هرجان التجريبى. عرض فى ا
وتـرفض دعاء طعيمـة تصنيفـها كمخرجة
لـلمـرأة فقط وتـؤكد أنـها دائـمًا ما تـبحث
عن أفكار جديـدة ومواضيع هادفة وعمل

يناقش موضوعاً يهم اجملتمع بأكمله.
هرجان تقـول دعاء: إنها تتمنى أن وعن ا
تـرى عــروضًـا جـيــدة تـتـحــدث عن قـضـايـا
ــرأة وأن يــصــبح لــلــمــهــرجــان مــيــزانــيـة ا
خــاصــة به إلقــامــة دعــايــة مــنــاســبــة وأن
ـهرجان كل عام يـخصص مكـان إلقامة ا
ألنـه مــهـرجــان له قــيــمــة خــاصــة كــمـا أن
ــــشـــاركـــة اخلـــارجــــيـــة به حتــــتم ظـــهـــوره ا

بصورة مشرفة.
أمـا اخملرجة مـروة فاروق فتـرى أن مسمى
ــســـرح الـــنــســـوى غــريـب جــًدا فـــاخملــرج ا
يـتعامل مع الفن كـفن وتؤكد أنهـا ال تتعامل
مـع الــفن كـــامـــرأة أو بــشـــكل نـــســـوى ولــكن
تــتـعــامل مع اإلبــداع الــفـنـى بـشــكل مــطـلق.
فهى مخرجة وتلميذة خملرج رجل واخملرج
فى الـنـهـايـة رؤيـة ولـيس نـوعـاً. وتـرى مروة
ـــهــرجــان مـــجــرد فــرصـــة لــلــجـــمــهــور فى ا
لــلــتــعــرف عـــلى أعــمــال مــخــرجــات نــســاء
مـؤكـدة أن مـشـاركــة مـخـرجـة فى مـهـرجـان
يضم مخرج ومـخرجات وحصولها على
جــائــزة بــ هــؤالء يــجــعل لــلــنــجــاح طــعــًمـا
ــرأة آخــر. بـــعــكـس احلــال فى مـــهــرجـــان ا
حــيـث تـــتــنـــافـس اخملــرجـــات مـع بــعـــضـــهن

البعض.

األمـور مـنـذ فـتـرة لــكن اجملـتـمع ال يـتـقـبل
بـســهـولـة وعــلـيـنــا أن نـهـيئ اجملــتـمع دومًـا

رأة. لتقبل مشاركة ا
وتـخـتم فـتــحـيـة بـقـولـهــا: لـيس هـنـاك رجل
ـرأة أو امرأة تـدافع عن امرأة يـدافع عن ا
ـرأة بل دفـاع عن اجملـتـمع كـكل فـقـضـيـة ا
هى قضـية اجملـتمع والـظرف االجـتماعى
ـرأة والـرجل الـذى نـعـيـشه حـالـًيـا يـطـحن ا
ـرأة والـرجل أن يـقـفا علـى السـواء وعـلى ا

واجهة هذه الظروف. سوًيا 
إذن الـكــاتـبــة فـتــحـيــة الـعــسـال تــفـرق بـ
ــرأة وهــو ظــرف ــواضــيع ا خـــصــوصــيــة 
ساواة بـينها وب مـؤقت مرتهن بتـحقق ا
رأة الرجل وبـ قضايـا أنثـوية خاصـة با
ـــعــــانـــاة ال وهـــو مــــا ال تـــراه مــــوجـــودًا فــــا

تتجزأ.

د. مــنى صــفــوت تـقــول: أنــا ال أعــرف مـا
ـسرح النسـوى وكى أحكم على يـسمى با
اذج هذه القضيـة ال بد أن تكون هناك 
حـقيقية حـتى أحكم عليهـا وأنا شخصيًا
لــست مع هــذه الـتــفــرقـة الــعـنــصـريــة بـ
ـــــــبــــــــدعـــــــ إلـى رجـل وامـــــــرأة واألدب ا
ـرأة الـفـرنـسى يـقـدم لـنــا كـتـابـا يـعـرفـون ا
أكثـر من نفسـها وقد يـعبـرون عن مشاكل
رأة أكثر منـها والفكر اجلمالى عند أى ا
ـوهـبـته واإلبـداع ال يـنـحاز مـبـدع مـرجعه 

لنوع سواء ذكرًا أو أنثى.
وتــــطـــالب د. مــــنى كى نــــضع حــــدًا لـــهـــذا
ــواصـفـات ـفــهـوم وا ــوضـوع أن نـعــمق ا ا
ــــســــرح الـــنــــســـوى" أو عــــمـــا يــــســــمى بـ "ا

اخلصوصية النسائية فى الفن عمومًا.
وهبة وحدها تؤكد على أنها تعول على ا
فى إدراك أبــعــاد الــشــخــصــيــة الــدرامــيــة

وتفهم مشاكلها ودخائل نفسها.
د. فـــوزيـــة حـــسـن تـــقـــول: إن كـــان مـــعـــنى
مـسـرح نـسـوى أن تـكـون عـنـاصـر الـعـرض
ـــســــرحى من ســــيـــنــــوغـــرافــــيـــا وإخـــراج ا
وتـمـثــيل إضـافـة لــلـكـتـابــة طـبـعــاً كـلـهـا من
ـانـيـا أكـثر من الـنـسـاء فـقـد قـضـيت فى أ

خمسة عشر عامًا لم أر شيئًا كهذا. 
ولــكن هـنــاك مـســرحـاً يــعــبـر عن مــشـاكل
ـرأة والـظــروف االجـتـمـاعـيـة والـنـفـسـيـة ا
واألخالقية فى نطاق التعبير عن مشاكل

انى. اجملتمع األ
وتــؤكــد د. فــوزيـة أنــهــا مـنــذ عــودتــهـا إلى
ــهــرجـان مــصــر لم تــتــلق دعــوة من أحــد 
اخملــــرجـــــة الــــعــــربــــيــــة  –رغم قـــــيــــامــــهــــا

واقـعها اجملتـمعى أقول ذلك بألم مـتمنيا
أن يــــــزول خالل هــــــذه الـــــدورة وإن كـــــان
ـبدعـة ال يـخـتـلف كـثـيرا عن ـرأة ا عـقل ا
ــــبــــدع لــــلـــــمــــســــرح خالل عــــقل الــــرجـل ا
األعـــوام األخـــيــرة وعـــروضـــهـــا تــدور فى
تــلك الــتــصــورات الــفـكــريــة والــصــيــاغـات
اجلــمـــالــيـــة الــتـى صــاغـــهــا الـــرجل خالل
الـعــقـدين األخـيــرين. حـيث تــتـأرجح هـذه
ـراهـقـة الــسـيـاســيـة الـتى الـعـروض بــ ا
ـسـرحى تـطـيـح بـكل قـيـمــة فـنـيـة لـلــعـمل ا
ـباشـر فيبـدو األمر كأنه لصـالح القول ا
مـقال حتـريـضى صـارخ مفـتـقـد ألية بـنـية
راهقـة اجلمالية التى تطيح درامية. أو ا

بأية رسالة فكرية.
هرجان  إال أن د. حسن عطـية يرى أن ا
هـــذا الــعــام حــظى بــشــواهــد مــثل عــرض
"كالم فى سـرى" السـكنـدرى تشـير لـتغـير
ـــــرأة مـن مـــــســـــرحـــــهـــــا مــــــا فى مـــــوقـف ا
ومــــجـــتــــمــــعـــهــــا ويـــكــــشف عـن جـــرأة فى
اقتحـام عوالم البـوح علنـا بعدمـا كان وما

رأة االقتراب منها. زال محرمًا على ا

ـصريات لم ـسرحـيات ا رأى الكـاتبات وا
يـخـتـلـف عن رفض مـقـولــة مـسـرح نـسـوى
د. ســمـيـرة مــحـسن اخــتـصــرت رأيـهـا فى
ـــســرح عـــبـــارة: "ال يــوجـــد مـــا يـــســـمى بـــا
الــنـســوى" رافــضـة لــلــتـقــســيم إلى مــسـرح

ذكورى ومسرح أنثوى من األساس.
إال أن الـكاتبة فتـحية العـسال استفاضت
فى احلــديث لــتــؤكــد أن الــكــاتب  –رجال
كــان أو امـرأة  –يــتـعــامل مع شــخــصــيـات
درامــــيـــــة ولــــيس مع نـــــوع أو جــــنس. وفى
تعـامله مع شـخوصه يـلجـأ الكاتب (رجالً
أو امـــــرأة) إلـى مـــــشـــــاعـــــره الـــــداخـــــلـــــيـــــة
وجتــــربـــته الــــشــــخـــصــــيـــة ومــــفـــهــــومه فى
صياغة أبعاد الشخصية فالدراما تعالج

كل شخصية على حدة.
وتــضــيف فــتــحــيـة الــعــســال: لــيس هــنـاك
تقـسيم نـوعى للـقـضايـا بحـيث نقـول هذه
ــرأة وهــذه مــواضـيع مـواضــيع خــاصــة بـا
س خـاصــة بـالـرجل بل هــنـاك هم عـام 
ــــرأة ال تـــعــــيش فـى جـــزيـــرة اجلــــمـــيع وا
مـنعزلـة بل تعيش فى اجملـتمع وتعانى من
نفس مـا يـعـانـيه الـرجل وإن كـنت ال أنـكر
أن هنـاك خصـوصـية لـلمـرأة مـثل قضـايا
ـرأة فى بـعض الـوظائف األسـرة وقـبـول ا
ــرأة عـلى كـالـبــنـوك والــقـضــاء وحـصـول ا
جـنـسـيــتـهـا ألبـنـائـهــا. ونـحن نـطـالب بـهـذه

ـــرأة اخملـــرجــة.. من ســـمع عـن مــهـــرجـــان ا
ا (وخصـوصا بـعـد انتـهاء دروته الـثـانيـة) ر
ظن أن هناك مسـرحاً نسويا فى مصر.. أو
ـهـرجـان أقيـم لـيـمـهد  – عـلى األقل  –أن ا

سرح نسوى.. أو يكرس وجوده. الطريق 
غير أن احلقـيقة هى العكس.. فال يوجد
فى مــصــر مــســرح نــســوى ســواء إذا كـان
ـسـرح الــذى يـتــبـنى ــقـصــود بـالــتـعــبـيــر ا ا
ـــــســــــرح الـــــذى كل ــــــرأة أو ا قــــــضـــــايـــــا ا

عناصره من النساء!!.
يـنـفى د. حـسن عـطيـة أن يـكـون مـصـطلح
الــكــتـابــة الـنــسـويــة قــد ظـهــر خالل تـاريخ
ــــســــرح الــــعــــربـى بل فـى أى مــــجــــال من ا
مــجــاالت اإلبــداع اخملــتــلــفــة; كــالــســيــنــمــا
والــفــنـــون الــتــشـــكــيــلـــيــة واالســتـــعــراضــيــة
والـغنـائـيـة وحتى فن الـتـمثـيل نـفـسه وبكل
ـــســـرحى – ـــا فـــيــهـــا الـــفن ا أنـــواعه  –
صـرية والـعربـية ـرأة ا الـذى تألـقت فيه ا
مــنــذ قــرن من الــزمــان إال أنه لم يــصــنف
فى خـانة التـمثـيل النـسوى مقـابل التـمثيل
الـــــذكـــــورى إن أحـــــدًا لم يـــــصـــــنـف مـــــثالً
إجنــازات عــزيـــزة أمــيــر وفـــاطــمــة رشــدى
وآســيــا وحتــيــة حــلــيم وفــريــدة فـهــمى وأم
كلثوم فى إطار منظومة اإلبداع النسوى.
وكـذا األمـر أيـضًـا  –يـضــيف د. حـسن –
ـسرحـيات بالـنسـبة إلبـداعات الـكاتـبات ا
مـثل فتـحـية الـعـسال ولـيـلى عبـد الـباسط
وهــدى جــاد ود. نــاديــة الــبــنــهــاوى ونــاهـد
نـائلة جنـيب ومثل أعـمال الـلبـنانـية (هدى
زكــا) والــتى لـم نــســمع عــنــهــا شــيــئــاً مــنــذ
سير الطويل) أخرج كرم مطاوع نصها (ا

بالقاهرة فى الستينيات.
ولم يـــكن نـــصــــيب من ظـــهــــرن بـــعـــد تـــلك
الفترة أفضل من سابقاتهن وذلك فى كل
ــســـرح فـــقط; مـــجـــاالت اإلبــداع ولـــيـس ا
أعــــنـى بــــذلك إبــــداعــــات بـــــنت الــــشــــاطئ
وجــاذبــيــة صــدقـى وصــوفى عــبــد الــله ثم
نــوال الــسـعــداوى وســكــيــنــة فــؤاد وفــوزيـة

مهران وفريدة النقاش وسلوى بكر.

يـــضع د. حــسـن عــطــيـــة ظــهـــور اخملــرجــة
نـــــورا أمـــــ بـــــ قـــــوســـــ فـــــهـى نـــــقـــــلت
ـــصـــطــلـح ومــفـــهـــوم اإلبــداع ارتـــبـــاطــهـــا 
الــنـــســوى من مـــجــال الــقـــصــة الــقـــصــيــرة
والرواية التى ظهرت فى البداية بها إلى
ــســرح الــذى تــرجــمت وأخــرجت مــجـال ا
ومـثــلت له ألكــثــر من عــمل يـطــرح بــجـرأة
ـرأة ويـعـرى مـشاعـرهـا الـداخـلـية هـمـوم ا
اخلـــاصـــة  – وتـــزامن ظـــهـــورهـــا مع ذلك
االهــتـمــام الـنــقــدى الـصــاخب عـادة داخل
ـا يـسمى نـتـديات والـلقـاءات اخلـاصة  ا

سرح النسوى. با
الـكـتـابـة الـدرامـيـة لـلـكـاتـبـات الـنـسـاء الـيـوم
ـوقف الكـاتبة من تـلتصق الـتصـاًقا وثـيًقا 
شــخــصـــيــتــهــا (الــنـــســويــة) هــكــذا يــرى د.
حـــسـن ويـــضــــيـف: نـــتــــيــــجــــة لـــذلـك تـــدور
أعـمـالـهـا فى فـلك الـكـتابـة الـتـقـلـيـديـة التى
ابـتدعـها الـرجل من قـبل فهى تـميل دائـًما
لـلــمـونـودرامـا أو األعـمــال الـتى تـكــثـر فـيـهـا
ـــونــولـــوجــات وكـــأن الــعـــالم قــد خـال لــهــا ا
وأصـــبـح الـــكل ضـــدهـــا! كـــمـــا أن الـــصـــراع
الـــــدرامى فـى إبــــداعـــــاتـــــهن دائـــــًمــــا غـــــيــــر
ـــرأة فـــيه مـــظـــلـــومـــة ومـــهـــانــة مــتـــكـــافئ ا
ومهزومة ومـنتهكة احلق على طول اخلط
وهـــو مــا يــجـــعل روح اإلحــبـــاط تــســرى فى

شراي هذه األعمال الدرامية.

هـرجان يـقول د. حـسن عـطيـة: عـروض ا
ــاضـيـة ومن خالل مـا عــرض فى دورته ا
ـبـدعـة داخل سـيـاق ـرأة ا يـنم عن عـقـل ا
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ـمارسـاتهم وذجـاً اجـتمـاعيـاً  مـعـظم األحيـان 
الـيــومــيـة  أو يــرون فـيـه مـفــكـراً الســيــمـا عــنـد
ه لـلـشـخـصـيـات الـشـريـرة  الـتى يـجـتـهد تـقـد
عــــنـــد أدائــــهــــا فى احلــــفـــاظ عــــلى صــــورة نـــور
ــمــثل  ويــوحى أثــنــاء الــشــريف/ اإلنــســـان / ا
ـوقــفه الـشــخـصى مــنـهــا  وفى الـوقت األداء 
ذاته فهو يجسـدها كما يتطلب األمر  إن هذه
الـقدرة قد توفـرت لنور الشريف بـفعل موهبته
وذكـائه واسـتيـعابه لـكل أطراف الـعـملـية الـفنـية

اإلبداعية التى يشارك فيها .
فــفى بــعض األحــيــان يــدخل نــور الـشــريف إلى
الـشخـصية من بـاب الشـكل اخلارجى لـلطبـيعة
الـسلـوكيـة واالجـتمـاعـية والـثـقافـيـة للـشـخصـية
الـــتى يـــؤديــهـــا حـــيث يـــقــوده هـــذا الــشـــكل إلى
ا بـاليـد أو الكتف ابـتكـار ( الزمات) حـركيـة ر
أو بــالـرقـبـة أو بـالــرأس أو بـجـزءٍ مـا من أجـزاء
جــســمـه  ويــســتــخـــدمه اســتــخـــدامــاً طــبـــيــعــيــاً
البـالغــة فـــيه من أجل الـــتـــأكــيـــد عــلى األبـــعــاد
النفسية للشخصية من خالل بعدها الفيزيقى
اخلــــارجى  وفـى أحــــيــــانٍ أخـــــرى يــــلــــجــــأ نــــور
الـشـريف لالســتـغـراق فى الـلـحــظـة االنـفـعـالـيـة
أثـنـاء األداء والتى تـدفعه إلـى القـيام بـعددٍ من
األفـعال اخلارجيـة الصغيرة  والـتى تخرج كما
لو أنـها انـفعـاليـة تلـقائـية  من أجل بـناء صورة
الــشـخــصـيــة الـتى يــجـســدهـا والــتى تــدل عـمـا
يـخــتـلج داخــلـهــا من مـشــاعـر وأحــاسـيـس أثـنـاء
تـلك الــلـحــظـة االنــفـعــالـيــة  وفى أحــيـانٍ ثــالـثـة
يـــحـــاول نـــور الـــشـــريف الـــتــــركـــيـــز عـــلى بـــعض
ــــاءات أو ردود األفـــعـــال الـــتى احلـــركـــات واإل
يـكون قـد التقـطها من حـياة مشـاهديه اليـومية
ــدى تـأثـيــرهـا فـيــهم عـنـدمــا يـرونـهـا  لــعـلـمه 
مــجـســدة عـلى يــديه فى أحــد األدوار  خـاصـة
تــلك الــلــحــظــات اخلــاصــة جــداً والــقــريــبــة من
حـــيـــاة الــــنـــاس والـــتـى تـــتـــمــــثل فى الــــعالقـــات
االجــتــمــاعــيــة بــ الــزوج والــزوجــة  بـ األب
واالبن أو الـــبـــنـت بـــ اجلـــار وجـــاره ومـــا إلى

ذلك .
وهـو األمـر الذى أفـضى فى الـنهـايـة إلى حتول
مـعـظم الـشـخــصـيـات الـتى أداهـا نـور الـشـريف
ــاذج اجــتــمــاعـــيــة تــظل تــعـــيش لــفــتــرات إلـى 
ــارسـاتـهم  ــشـاهـدين  و طــويـلـة فـى حـيـاة ا

وتمثيالتهم  وأمثالهم الشعبية اليومية.
إال أن نـور الـشـريف مع ذلك مـثـله مـثل الـكـثـيـر
من جنـوم الـتمـثيـل عنـدنا   فـضل الـبقـاء فيـما
هــو مـجــرب ومـضــمـون الــتـأثــيـر وفق تــصـوراته
الـــذاتـــيــة  أكـــثـــر من ســـعـــيه لـــتـــغــيـــيـــر أفـــكــاره
كـشوفة فى األداء وجتديـد خلطـاته السـرية وا
 وهـــو األمــر الــذى يــثــيـــر الــدهــشــة إزاء فــنــان
بــحـجـمه  يـتـربع عـلـى أحـد عـروش الـنـجـومـيـة
فى فن الـتــمـثـيـل طـوال مـا يـقــرب من األربـعـ
ـغـامـرة التى عـاماً  أال تـسـاوره نـفسه وروحه ا
تنـتابه فى بعض الـلحظـات مثل اللـحظات التى
ـثـال لـعـبـة الـسـلـطـان  قـدم فـيـهـا عـلى سـبـيل ا
وكـــالـــيـــجـــوال !! أال تـــســــاوره قـــدراته ومـــواهـــبه
ــثل آخـر الــفـائــقـة ومــهـاراته فى الــبـحث عن 

أكثر جتدداً داخل نور الشريف اإلنسان . 

يـتخـذ نـور الـشريف مـكـانـته كمـمـثل يـسعى إلى
الـتـميـز فى مـعظم أدواره الـتى قـام بتـجـسيـدها
عــــبـــر مـــشـــواره الـــفــــنى من خـالل أســـلـــوب من
األداء الـتـمـثـيـلى اسـتـطـاع أن يـصـنعـه عبـر ذلك
ــشــوار  ويـبــدو أنه عــمل بـنــصــيـحــة الـروسى ا
ـمــثل قـسـطــنـطـ ســتـانــسالفـسـكى رائــد فن ا
ـــــثل أن يـــــصــــنع الـــــذى نــــادى بـــــأن عــــلـى كل 

منهجه .
ومـن هــنــا فـــقــد حتـــولت مــعـــارف وثــقـــافــة نــور
ــتــراكـمــة داخــله إلى قــوة دفع نــحـو الــشــريف ا
اكــتــشـــاف األدوار اخملــتــلــفــة كــمــا حتــولت إلى
مـتـعـة الـبـحث عن األسـلـوب إلـى مـتعـة الـبـحث
ــمــثـل داخل نــور الــشــريف عـن نــور الــشــريف ا

اإلنسان .  
كن اجلـزم بـأن نور الـشـريف يـعمل إال أنـه ال 
وفـق نظام مـنهجى أو أسـلوبى  واحد فى أدائه
الـتـمثـيـلى للـشـخصـيـات اخملتـلـفة  مـثل مـا كان
ثال حيث يـفعل زميله أحـمد زكى على سبـيل ا
ظل يــعـــمل وفق أســـلــوب أداء تـــمــثـــيــلى صـــنــعه
لـنفسه ولم يـحد عنه  أو مـثل ما يعمل زمالؤه
ثلى السينما األمريكية الذين يعملون معظم 
ـنهج الـذى استـلهـمه استـراسبـرج أو إليا وفق ا
كــــازان رأســــاً من ســــتـــانــــسالفــــســـكـى  والـــذى
ينـطلق من الـفعل اجلـسمـانى اخلارجى  ال بل
على الـعكس فإن سـر تميـز نور الشـريف يكمن
فـى اجـتــهــاده  لـتــركــيب تــولـيــفــة من األســالـيب
ــوقف الــتـمـثــيـلـى الـواحـد  ـا فى ا األدائـيــة ر
بـعض هـذه األسالـيب يسـتـعيـرها من ذاته  أى
مـن نــور الــشــريف اإلنــســـان ورؤيــته لألشــيــاء 
ولـذا فهى تبدو كمـا لو  أنها تلـقائية  والبعض
اآلخـــر هــو أســـالـــيب أدائـــيـــة  كـــان قـــد تـــعــرف
ــيــاً  أو تــعــلــمــهــا من عــلــيــهــا أو درســهــا أكــاد
سابـقيه  أو من خبـراته الطويـلة  واكتـشافاته
ــارســة الــتــمـــثــيل  وكــثــيـــر من احملــلــلــ فـى 
تنـتابهم احليـرة للوقـوف على سر هـذه اخللطة
الــتـى يــعــمل من خـاللــهــا بــعــد أن يـــعــمــلــهــا فى
ـررها برؤاه الـذاتية لـلبشـر وللقـضايا نـفسه و
بـررات والدوافع وما إلى وللـصور الـذهنيـة وا
مثل ذلك من العـناصر الـتى يقوم عـليهـا فن ا
قـصودة إلى بل إن جـهده يـنتـقل كـما الـعـدوى ا
ـمـثل الـزمـيل الـذى يـقف أمـامه والـذى يـجـد ا
ـا نــفــسه مـدفــوعــاً إلى مـشــاركــته األسـلــوب ر
ـا يقـوم نور الشـريف سواء دون وعى مـنه فر
بــشــكل مــبــاشــر أو غــيــر مـبــاشــر بــدفع زمالئه
الـذين يشاركونه اللـحظة التعبيـرية على خشبة
سرح أو حتى أمـام الكاميرا إلى الدخول فى ا
ه األسـلـوبـى اخلـاص بـالـتــمـثـيل  وإذا صح عــا
ذلك االفــــتـــراض فـــإن هــــذا الـــســــلـــوك يــــحـــمل
ـــوذج بـــعـــدين أحـــدهـــمـــا أخـالقى يـــكـــمن فى 
الـعالقة اإلنسانـية التى يتـعامل من خاللها نور
ــهــنــة أمــا الــبــعــد اآلخــر الــشــريـف مع زمالء ا
فــــهـــو فــــنى حــــيث يـــســــعى نــــور الـــشــــريف إلى
الــــبـــــحث عـن الـــــوســــائـل الــــتـى تـــــؤكــــد أفـــــعــــال
وسـلوكـيات ودوافع الـشخـصيـة التى يـؤديها من
خـالل أفـعـال وسـلـوكـيـات ودوافع الـشـخـصـيـات
األخرى  وفى رأيى أنـه عندمـا يلـتقى الـبعدان
اإلنــــســـانى والــــفـــنـى فى عــــمـــله يــــكـــتــــسب نـــور
الـــشــريف جــاذبــيـــته وطــاقــته  الـــتى تــصل إلى
ــشــاهــدين  الــذين يــرون فـيه TÉµdG âMóe .O°∞قــلــوب وعــقـول ا

نور الشريف

البداية نورا أم

عروض مهرجان اخملرجة

سرحيات رأى وللكاتبات ا

اذج أعطونى 
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سرحى الشـعرى قد شهـد تغيرا إلى حـد ما من عصر إلى عـصر تال تبـعا لتغـير الشرط > إن مـعمار الـنص ا
وضوعى تبعاً لتغير اجملتمـعات وتفاعالتها; وظهر هذا التغير الـذاتى لكل شاعر من ناحية ولتغير الشـرط ا
سرحـية الشعريـة لغة وفكـرة وشخصيات وأحـداث وتقنيـة موسيقيـة وتقنيـة إيقاعية فـى اختيار مادة بـناء ا
ــادة نـســجـا درامــيـا تــراجـيــديـا كــومـيــديـا أو تــراجـيــكـومــيـديـا. ومـن ثم فـقــد تـبــايـنت أشــكـال نــسج تـلك ا

ها ضمن خطة النوادى هذا العام. سرح بهيئة قصور الثقافة قررت هذا األسبوع وقف تلقى أى مشاريع جديدة لتقد > إدارة نوادى ا

سرحي جريدة كل ا

عهد زكى طليمات. سرح العربى احتفاال بذكرى مؤسس ا سرحية يقوم حاليا باإلعداد لبدء فعاليات مهرجان ا عهد العالى للفنون ا > ا
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كلهم يشعلون احلرائق
وال رجال إطفاء 

أيام مسرح الشباب
الكويتى

نــفــسه صـراع حــول هل يــطــرد ذلك الـغــريب بــاعـتــبــاره أحـد مــشــعـلى
احلرائق أم يبقيه خوفًا منه.

ثم تـتـعـقد األحـداث ونـصل إلى الـتعـقـيـد حيـنـمـا يصل (فـيـلـلى) صديق
نزل لـينضم (شيـتدس) إلى منـزل السـيد بيـدرمن ويقتـحم هو اآلخـر ا
إلى زمـيله وهـنا جنـد السـيـد بيـدرمن يتـراجع عن فـكرة طـرد شيـمتس
ــــاذا? هل ألنه أحـس بــــأنه أحــــد هـــؤالء الــــذين يــــرفــــعـــون ـــنــــزل  مـن ا
ـســاواة والـتــسـويـة بــ الـنــاس ولـكـنه ال عــقـائــرهم مـرددين شــعـارات ا
شـتغل يفعـل ذلك أبدًا إذ إن األحداث تكـشف لنا عن انتـحار أحد ا
لـــديه نـــتـــيـــجــة ســـرقـــة الـــســـيــد بـــيـــدرمن لـــنـــصـــيـــبه من اخـــتـــراع أحــد
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيل لــلــشــعــر أم أنه أحس بــاخلــوف مـن إشــعـال
احلــريـق فى مــنـــزله فـــأخـــذ يــحـــاول إرضـــاء الــســـيـــدين وهـــنــا تـــنـــقــلب
األوضاع; إذ أصبـح اللقطـاء والقادمون من األرصـفة هم السادة بـينما
أصبح السيد بيـدرمن أحد اخلدم ولكن الغريب أن السادة اجلدد كان
لــديـهم هـدف واحــد هـو إشـعـال احلــريق حـتى أن الــسـيـد (فـيــلـلى) قـد
صارح بيدرمن بهذا إال أن بيدرمن ال يريد أن يصدق ويحاول التعامل
ــوقـف عــلى أنـه مــزحـــة إلى أن تــنـــتــهـى األحــداث فـــعال بــإشـــعــال مع ا

احلريق.
ولـعل سامح بسيونى كـان يريد أن يصل بنا فى الـنهاية إلى أن بيدرمن
نــفـسه هـو من أشــعل الـنـار فى مـنــزله وهـو أحـد مـشــعـلى احلـرائق فى

هذا اجملتمع الذى يأبى أن تتساوى فيه الرؤوس.
وقـد جـاءت الرؤيـة اإلخراجـية واضـحة تـمـامًا وجنح اخملـرج فى تأكـيد
ـعانى وجاءت خطوط احلركة شديدة ا يريده من ا أداء كل األطراف 
الـبسـاطة خـاليـة من التـعقـيد لـكنـها مـعبـرة عن الصـراع الطـبقى داخل
احلـدث وكـان مـحــمـود سـامى رائـعًـا فى الـتـعـامل مع الـقـاعـة فى رسم
مالمح الــــبـــيت األوربى وقــــسم الـــقـــاعــــة إلى ثالثــــة أجـــزاء حـــيث كـــان
ـوجودين عـلى جانـبى الـقاعة فـى اجتاه : شـاهدين ا الـتمـثيل بـ ا
ـيــزات الـعـرض حـيث اإلضــاءة هـنـا كـانـت لـ إبـراهـيم الـفــرن إحـدى 
جنـد ألوان اإلضـاءة مـتنـاسـبـة مع ألوان الـديـكور كـمـا اعـتمـد إبـراهيم
عــلى مـصــادر إضـاءة بــسـيــطـة وهى مــصـابــيح عــاديـة صــغـيــرة ولـكــنـهـا
يـزًا كما اسـتطـاع فى حلظات أن يـجعل من اإلضاءة أعـطت تأثـيرًا 
ثل بـطالً حيث تـظلم من نـاحية وتـضىء فى ناحـية أخـرى على وجه 
ــا جـعل الـعـرض بـه إثـارة بـ فـعل فـنـكــتـشف رد فـعل مــفـاجئ مـنه; 

مختف ورد فعل مفاجئ.
كذلك جاء األداء التمثيلى متناغمًا فكان رامى الطنبارى متمكنًا كثيرًا
من أدواتـه الداخـلـيـة واخلارجـيـة; حيـث رسم طريـقـة ألداء الـشخـصـية
ـصـطــلح (الــشـخــصـيـة) لم تـخــتل طــوال الـعـرض وأعــطـانــا مـثـالً حـيًــا 
والـذى تـعلـمنـاه من أستـاذنـا سامى صالح فـكان هـو والـشخـصيـة شيـئًا
ـاءات ــاءات وجـيـسـتـات رامى وإ واحـدًا ال تـسـتــطـيع أن تـفـرق بـ إ

وجيستات السيد بيدرمن فكانا رجالً واحدًا.
أحمد أبو عميرة جـاء هو اآلخر بسيطًا فى أدائه اعتمد على حلظات
شـحونة باالنـفعال فنـحن نكتـشف الشخصـية هنا من خالل الـصمت ا
حلــظـات الــصــمت وردود األفـعــال واحلق أنه يــذكـرنــا بــالـراحل فــريـد

شوقى.
أمـا ولـيـد فـواز فـكـان مفـاجـأة الـعـرض حـيث إنه طـالب بـقـسم الـدراما
ـوهبة ليس لـها تخصص فـكان وليد ولـيس بقسم الـتمثيل لـيثبت أن ا
سة مـحافظًـا على شـخصيـته التى رسمـها بـعنايـة حيث أضفى عـليهـا 
صطـلحـات أجنبـية جاء كـوميـديًا وكذلك تـمكنه من احلـذلقـة فنطـقه 

واهب. من الغناء بلغة أجنبية يثبت أنه متعدد ا
بـيـنــمـا اسـتــطـاعت يــارا أن تـعـبــر عن حلـظـات الــتـوتـر واخلــوف بـشـكل
ــــشـــاهـــد الـــتى ـــتـــاز; حـــيـث كـــونت ثـــنــــائـــيًـــا رائـــعًـــا هـى ورامى فى ا

جمعتهما.
وجـاء بسيم ومـروة حس بـرغم صغر مـساحة دوريـهما إال أنـك تشعر
ـثلـ جـيـدين ومـوهبـتـ لـهمـا حـضـور فى الـعرض. احلق أنك أمـام 
أقـول إنــنـا أمــام جتـربــة مـســرحـيــة نـاضــجـة ورائــعـة حتــسب خملـرجــهـا
ســـامح بــســـيــونى كـــمــا حتــسـب لــكل من هـــشــام عـــطــوة مــديـــر مــســرح
الـشبـاب وبـالطـبع د. أشرف زكى رئـيس البـيت الفـنى للـمسـرح والذى

سرح منذ تولى منصبه. يبذل قصارى جهده للنهوض با

ـنـزل بعـض اجلـمهـور يـجـلس فى ـسـرح لـنـجـلس بـالـفـعل داخل هـذا ا ا
ـنـزل الذى رسم الـصـالـة والـبعض اآلخـر يـجـلس فى "الـصنـدرة" هـذا ا

مالمحه بدقة د. محمود سامى.
ـسـرحى لـنـجـد الـسـيـد "بـيـدرمن" فى تـوتـر مـلـحـوظ ثم يـبـدأ الـعـرض ا
ــسك بـجـريــدة يـتــصـفـحــهـا ويـقــرأ فـيـهــا أن حـادثـة أخــرى قـد وقـعت
وحــريــقًــا جــديــدًا قــد أشــعل واألمــر يــزداد خــطــورة حــتى أن الــفــرد ال
يــســتـطــيـع حـتـى أن يــشـعـل ســيـجــارتـه خـوفًــا مـن احلـريـق ثم وبــتــطـور
احلدث جنـد رجالً يقتحم عـليه تلك اخلـلوة وال نعرف من أمـره شيئا:
ـاذا أتى? وهل هو من مـشـعلى احلـرائق? وهذا مـا يدور فى مـن هو? و
شـاهـدين وهـذا ما يـدور أيـضًـا فى رأس السـيـد بـيدرمن وإذا أذهـان ا

كن التعامل معه? كان من مشعلى احلرائق فكيف 
ـسـرحـيـة وهـنــا تـبـدأ نـقـطـة هـكـذا يـبــدأ أول خـيط من خـيـوط درامــا ا
الهـجوم ويـبدأ الصـراع ب السـيد بـيدرمن والغـريب (شيـمتس) والذى
يـكــشف لـنـا أن كل مـكـان قـد عـمـل به حتـول إلى كـومـة من الـرمـاد وأن
أصـحاب هذه األمـاكن كانوا يـدعون دائمًـا الشرف والـنزاهة بـينما هم
عــلى عــكس ذلك وهى إشــارة هــنــا إلى ادعــاء الــســيــد بــيــدرمن دائــمًـا
الـكالم نـفـسه فى احلـانـة الـتى يجـلس فـيـهـا دائـمًـا هـذا من نـاحـيـة أما
من نـاحـيـة أخــرى فـهـنـاك صـراع آخـر يـدور بــ الـسـيـد بـيـدرمن وبـ

«إن من يشـعل احلريق هنا وهـناك ليس فـردًا بل مؤسسة فـكيف يكون
التعامل معها».

قـولة التى تأتى عـلى لسان السـيد "بيدرمن" تـتلخص الرؤية فى هذه ا
ـيـة اجلــديـدة الــتى يـحــاول سـامح بــسـيــونى طــرحـهــا لـلــمـســرحـيــة الـعــا
(السيد بيدرمن ومشعـلو احلرائق) والتى يقدمها مسرح الشباب باسم

«مشعلو احلرائق» تأليف ماكس فريش وترجمة د. مصطفى ماهر.
ـــســــرحى حــــول األزمــــة الـــقــــويــــة الـــتـى تـــنــــشــــأ بـــ ويـــدور الــــعــــرض ا
ـستغلة عـدمة وأصحاب رؤوس األمـوال من البرجوازية ا البرولـيتاريا ا
لـلــطـبــقـة الــدنـيـا حــيث لم يــعـد بــأيـديــهم غـيــر إشـعــال احلـرائق فى كل

البالد.
ــسـرحى اآلن واحلق أن اخملــرج قـد وفـق فى اخــتـيــاره لــهـذا الــعــرض ا
حـيـث انـتـشـرت فى أيـامـنـا هـذه اإلضــرابـات واالعـتـصـامـات فى أنـحـاء
الـبالد والـسبب هـو ضيق ذات الـيـد. ولكن كـيف تعـامل سـامح بسـيونى

سرحى? مع النص ا
لقد قـام سامح بسيـونى بإلغاء رجـال اإلطفاء من النص األصـلى لنجد
فى نـص العرض مـعادالً لـرجال اإلطفـاء وهو صـوته يعـلق على أحداث
ـســرحـيـة فـى جـمل مــخـتـصــرة تـتــخـلل مــشـاهـد الــعـرض فــنـحن جنـد ا
ـنــزل أوروبى جـمــيل نـدخل إلـى قـاعـة أنــفـســنـا من الــبـدايــة أمـام بــاب 
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مسرح فاتسالف هافيل الذهنى

 صيحات اإلصالح تضيع
بسبب بعد اللغة عن اإلنسان

 مسرحية تقدم رؤية
ان عميق الفيلسوف بإ

ى سرح العا  من ا

 مسرح «هافيل» ذهنى
كمسرح احلكيم عندنا

سرحية افتقار  تطرح ا
نقذ اجلمهور إلى البطل ا

ــواقف واألقــوال واألفــعــال) الــتى يــتــسم (ا
سرحية. بها احلوار فى ا

ــــســــرح ــــســـــرحــــيــــة من ا لــــذا فــــإن هــــذه ا
الـــذهــنى; ومــســـرح هــافــيل عـــمــومــاً ذهــنى
(كــــمـــــســــرح احلـــــكــــيـم عــــنـــــدنــــا فـى بــــعض
كن أعـمـاله) وإذا سلـمـنـا أن "الـبـاتـادب" 
أن تكـون هى اللـغة الـسائـدة كمـا ذكرنا من
قــــبـل- تــــظــــهـــــر- لــــغــــة جــــديـــــدة هى لــــغــــة
"الـشوركور" يـدل على أن الـلغـة أساليب إالّ
أنــهـا تـتــبـدل من حــ آلخـر وتــلـبس أقــنـعـة

مختلفة.

والـــشىء الــــذى تـــصــــورته ثـــبــــاتـــاً وتــــكـــراراً هـــو
بالـضبط ما أسـميه آلـية العـمل واحلركة داخل
ـــؤســســـات فى الـــدول الــشـــيــوعـــيــة وانـــتــقــال ا
الـــــرئـــــيس مـن عـــــمل أعـــــلـى إلى عـــــمـل أدنى ال
ـبــالــغـة إلى يــوجــد إال فى تــلك اجملــتـمــعــات وا
شاهد راكز تـعطى انطباعاً لدى ا حد تبادل ا
عـن تــأثــيــر الـــبــيــروقـــراطــيــة وتــعـــنى أيــضــاً أن
الــرئــيس فى صــراع طـويـل مع مـرؤوســيه وفى
ـدير واحـداً من العـامل ال ـسرحـية يـصبح ا ا

يختلف عنهم فى شىء.
ومــا تــؤكــده لــغــة "الــبــاتــادب" هــو أن كل مــا هــو
اصطناعى غير طـبيعى وغير إنسانى ومصيره
إلى زوال وهــــو مـــقــــصـــد أصـــيـل من مــــقـــاصـــد
ــعــنى هــو أهم مــا يــجب أن ــؤلف. ألن هــذا ا ا
نالحــظه فى هــذا الــعــمل الــكـبــيــر ولــهــذا فـإن
ـــســــرحـــيـــة وهى ـــذكـــرة هى أبــــرز أحـــداث ا ا
الفـكرة احملـوريـة التى تـدور حولـهـا كل مشـاهد
سرحيـة نظراً لداللتـها العمـيقة وصلتـها بلغة ا
ــعــروفـــة. فــقــد ظــهـــرت فى بــدايــة ــذكـــرات ا ا

سرحية وقرب النهاية. ا
ــــذكــــرة فـى هــــذا الــــعــــمـل تــــشــــبـه الــــشــــمس وا
الـعـمـوديـة فى راويـة ألبـيـر كـامـو "الـغريـب" التى
كـانـت تـتـسـاقط عــلى رأس الـبـطل مـن الـنـاحـيـة
ـذكــرة هى مــحـور الــعـمل اجلــوهـريــة فـقط فــا
هنـا كمـا أن الـشمس هى مـحور الـعـمل العـبثى
عـنـد كـامـو ورغم ذلك فـهـى عبـثـيـة فى الـغـريب

وليست عبثية هنا.

إن الـــبـــاتـــادب لـــيـــسـت لـــغـــة بـــقـــدر مـــا هى
عـــقـــيــدة يـــتـــســلـح بــهـــا صـــاحـــبــهـــا فى وجه
الـصعوبـات التى يـواجه بهـا فى العمل وفى

احلياة عموماً.
لـكـن مـا شـكل هــذه الـعـقــيـدة? إنـهــا عـقـيـدة
والـسالم!! فـاجلمـود والـتـحـجـر من نـصيب
ـكن أن تــلك الـلــغـة "لــغــة الـبــاتـادب" الــتى 
تـكــون الــلــغـة الــســائـدة إال أن األخــطــبـوط
الـــوظــيـــفى هـــو الــذى ابـــتــعـــد بــهـــذه الــلـــغــة
السـائدة عن مـسارهـا الصـحيح فـأصبحت
بـــدون مـــعـــنى. ومـن هــنـــا كـــانـت صـــيـــحــات
اإلصالح تــضـــيع بــدداً بـــســبب هـــذه الــلــغــة
الـــــبـــــعـــــيـــــدة عن اإلنـــــســـــان وعـن اإلصالح
ـؤلف يـقـدم هـذه اللـغـة لـلـتـدلـيل عـلى ما وا
تفعله الـبيروقراطية ذلك األخطبوط الذى
ـد أذرعه فى كـل شـأن من شـئــون الـعـمل
واحلـيـاة ولـلـتــدلـيل عـلى الـتــطـبـيق الـشـائع
وقــتـهــا لالشــتــراكــيـة; وذلك بــســبب لــغــتـهم
الــتى اصــطـنــعـوهــا ألنـفــسـهم وعــاشـوا بــهـا

. ومعها مئات السن
والـلـغـة واحلــيـاة كـلـتـاهـمـا تـتـطـوران وتـتـأثـر
أحــداهـــمــا بــاألخــرى إن الــلــغــة وبــالــتــالى
األفـكـار الـتى حتـتـويـهـا الـلـغـة هى احملـرك

األول للتقدم فى كل مجاالت احلياة.

نالحظ أن شـــخـــصــــيـــات "هـــافـــيل" ثـــابـــتـــة
ـــــواقف تـــــتـــــعـــــدد وتـــــتـــــحـــــرك بـــــبـطء. فـــــا
والــشــخــصــيـات هــنــا وهــنــاك. إضـافــة إلى

واقف واألقوال واألفعال. تكرار فى ا
 إن عبـقريـة هافـيل األدبيـة تتـجلى أروع ما
تتجلى فى الـتكرار ألن التكـرار هنا يحمل
مــعـنى الــثـبــات فـعــالم هــافـيل عــالم ثـابت.
والــتــكــرار من الـــنــاحــيــة األســلـــوبــيــة يــتــفق
والــفــطــرة اإلنــســانــيــة الــتى حتـب أن تــؤكـد
عـــلى الــــشىء أكــــثـــر من مــــرة ومـــا يــــقـــوله
"هــافــيل" فى "الـــبــاتــادب" يــنــطــبق عــلى مــا
حـــدث فـى روســيـــا ودول أوربـــا الـــشـــرقـــيــة

وقتئذ (البيروستروبكا).
ـواقف هـنـا يوحى  والـثـبات والـتـكـرار فى ا
ــــقـــــصــــود هــــو إعـــــمــــال الـــــذهن فى بـــــأن ا

تـــســــهـــيـل االتـــصــــال بـــ األفــــراد ولـــذلك
ــوظــفــ عــلى خــصـص فــصــوالً لــتــدريـب ا
"الـبــاتـادب" وحـيــنـمـا يـطــلب مـنه "جـروس"
إلــغـاء هــذه الــلـغــة يــقـوم "بــاالس" بــتـهــديـده
بـأخـطاء فى الـعـمل فـيرضخ ويـصـدر أمراً

باستخدام لغة «الباتادب».
 ويــــــحـل "بـــــاالس" مــــــحـل "جــــــروس" الـــــذى
يـصـبح هـو الـنـائب ثم يـسـعى "جـروس" إلى
ـذكـرة قـسم الـتـرجــمـة حملـاولــة فك رمـوز ا
فـيـصـطـدم بــالـعـقـبـات الـبـيـروقـراطـيـة الـتى
وضعـها "بـاالس" ويجـد نفـسه مجـبراً على
االعــتـــراف بـــبـــعض تـــصـــرفـــاته عـــلى أنـــهــا
خــاطــئـــة (الــنــقــد الــذاتى) ويــتم تــخــفــيض
درجتـه الوظيفـية إلى مخـبر يتـجسس على
ــوظـفــ بــعـد أن أخــبـرته "مــاريـا" زمالئه ا
أنـهـا وجدت له عـمالً فى فـرقـة مسـرحـية.
ــــــذكــــــرة تــــــتــــــرجـم "مــــــاريـــــــا" لـ«جــــــروس» ا
فيكتشف أنـها تبرئه ويستـعيد منصبه من
"بــاالس" وأن عـــلــيه تـــصـــفــيـــة "الــبـــاتــادب"
فــيــتــظــاهــر "بـاالس" بــالــوقــوف إلى جــانــبه
ويـــــلــــقـى تـــــبــــعـــــة مـــــا حـــــدث عـــــلى "بـــــيالر"
ـــســــرحـــيـــة الـــشــــخص الـــصــــامت طــــوال ا
والـذى يـصرخ بـجـمـلة واحـدة هى: "تـسقط

اللغة االصطناعية يحيا اإلنسان".
ـــديــر إنـــهـــا صـــيــحـــة "جـــروس" نـــفــســـهـــا ا
ـعـتـنق لـلفـلـسـفـة اإلنـسانـيـة ونـصـرة الـقيم ا
األخالقــيـة إالّ أن "بــاالس" يــحــول فــصـول
الـبـاتادب إلى لـغـة جـديـدة هى "الـشـوركور"
ــــفــــرغـــة. ويــــعـــرض لــــتـــســــتــــمـــر الــــدائـــرة ا
ـدير "جـروس" على "بـاالس" أن يكـون هو ا
فـــيــرفـض ويــفــصـل "مــاريـــا" الــتى تـــرجــمت
ذكـرة لـ«جروس» وإذ تـنـاشده أن يـعيـدها ا
إلى عـمــلـهــا يـلـقـى عـلى مــسـامـعــهـا كــلـمـات
جــوفـــاء عن الـــغـــربــة واألمل والـــشـــهــرة فى

سرحى. الفن ا

ـذكــرة مــكــتــوبــة بــلـغــة غــامــضــة أو غــيـر وا
مـفـهومـة عـلى األقل وهى الـلغـة الـتى أطلق
عــلــيــهــا "الــبـــاتــادب" من قــبــيل الــســخــريــة
ــذكــرات فى الــعـرف وتــسـمـى أيـضــاً لــغــة ا

البيروقراطى الوظيفى. 

قــدم الـكــاتب الـتــشـيــكى فــاتـسالف هــافـيل
(رئيس جـمهـورية تـشيـكوسـلوفـاكيـا سابـقاً)
أولى مسرحيـاته "حفلة احلـديقة" فى براغ
عـام  1963 وهـاجم فـيـهــا الـبـيــروقـراطـيـة
والسـتـالبـنيـة ثم تـوالت أعمـاله: "الـصعـوبة
ـــــتــــزايـــــدة لـــــلـــــتــــركـــــيـــــز" "اإلغـــــراء" "بــــر ا
الشحـاذ" "الركو ديزالتو .. إلخ" وترجمت
مـســرحـيــاته إلى الـعــديـد من الــلـغـات ومن
أحــــدث مـــا تـــرجم مـن أعـــمـــاله لــــلـــعـــربـــيـــة
مـسـرحـيـة "الركـو ديـزالتـو" وتـدور أحـداثـهـا
حــول شــخــصـيــة فــيــلــسـوف تــشــغــله إحـدى
نــظـــريــاتـه الــفـــلــســـفـــيــة فى سـن مــتـــأخــرة
ـسرحـيـة يتـمثل وإبـداع «هـافيل» فى هـذه ا
ـان عـميق فى تـقـد نـظـرية فـيـلـسوف بـإ
بهـا إلى حد أنه يـتحـاشى أن ينـطق بكـلمة

ال تتفق مع مدلول هذه النظرية. 
سـرحـية يـتجـلى اهتـمام الـناس وفى هـذه ا
بكتابات ومـواقف الفيلسـوف اجلريئة كما
ـنـقـذ الـذى يـتـجـلى افـتـقـارهم إلى الـبـطل ا

يقودهم نحو ما يطمحون إليه.

كـانت دولـة تشـيـكوسـلوفـاكـيا قـبل الـتقـسيم
تــعـانى مـن مـشــكـلــة. فـهــنـاك أكــثـر من لــغـة
تـــتــصــارع واألخـــريــات.. ويــبــدو أنـــهم غــيــر
مــتــفـقــ عــلى لـغــة واحــدة; ومن ثم اخــتـار
الـــكــــاتب أن يـــعــــرض مـــشــــكـــلـــتـه من خالل
اللـغة كمـا استطـاع بخيـاله أن يوظف هذه
الظاهرة فى عـمل فنى; ولهذا ترتبط هذه
ـــســـرحـــيـــة بـــتـــراث ذلـك الـــبـــلـــد الـــقـــومى ا
واحملـــلى كـــمــا أن لـــهـــا بــعـــدهـــا اإلنـــســانى

الرحب. 
ــذكــرة" أو "لــغــة الــبــاتــادب" تــضم إثــنى و"ا
عـــشـــر مـــنـــظـــراً وجتــــرى أحـــداثـــهـــا داخل
ــؤســســات فــذات صــبــاح يــفــاجــأ إحــدى ا
ـديــر الــعـام لــلــمـؤســسـة مــسـتــر "جــروس" ا
ــذكـرة مـكـتــوبـة بـلـغــة غـيـر مـفــهـومـة عـلى
مكـتـبه تـخـبره "هـانـا" سـكـرتيـرته أنـهـا لـغة
"الـبــاتـادب" وحــيـنــمــا يـســتـفــسـر من نــائـبه
"بــاالس" يـقــول لـه: إنه قــد قــرر اســتــخـدام
"لــــغـــة الـــبـــاتـــادب" كـى يـــكـــون الـــعــــمل عـــلى
أساس منهجى علمى تهدف فى زعمه إلى

فى مجتمع أوضاعه مقلوبة

مشعلو احلرائق
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ــواصــلـته .. الــطــريق الـذي كــانت  حتــلم هي 
ووجــدته يــكــاد يــتـحــقق  فـي أبـنــتــهــا فــأصـرت
أكــثـر عـلى أن تـنـال مــا لم حتـصل هي عـلـيه ..
ـدرب لـدراسة الـتمـثيل فأحلـقتـها لـدي أحد ا
والــذي شــجــعــهــا عــلى الــرحــيل إلى رومــا وقــد
ستحيل من أجل ذلك ورحلت فعلت روميـلدا ا
إلى رومــا .. وتــذكـر الــبــعض هــذه الـفــتــاة الـتي
خــطــفـت األنــظــار بــثــقــتــهــا وقــوة شــخــصــيــتــهــا
وبــهـائـهـا عــنـدمـا شـاركـت في مـسـابـقــة مـلـكـات
اجلمال  فالتقـطوها وقدموها في دور صغير
بــفــيــلم  Il Voto و  تــغــيــيــر لــقـبــهــا إلى لــورين
لـيكـون مـقـبـوالً لـدى اجلـماهـيـر وبـعـدهـا عادت
ـــرض مــاريــا .. وبـــقــيت والـــدتــهــا إلـى بــازولي 
ـــديـــنـــة ـــراهـــقـــة وحـــدهـــا في هـــذه ا الـــفـــتـــاة ا
الــكــبـيــرة  فــبـحــثت بــقـوة عـن عـمل والــتــحـقت
باألوبرا وقامت بـعدة أدوار صغيرة  حتى كان
الـــلــقـــاء الــذي غـــيــر مـــســـار حــيـــاتــهـــا في أحــد
نتج اإليـطالي الشهيـر كارلو بونتي الـنوادي  با
" Carlo Ponti حـيث كـانت تـقــضي بـعض الـوقت
مع  أصـدقـائـهـا بــعـد الـعـمل ..  ووجـد حـاسـته
الـفـنـيـة واجلمـالـيـة تـشـده نحـوهـا  فـقـام بـعمل
صور اختبار كامـيرا لها  ولم تنجح ..و أشار ا
إلى أن سبب ذلك كـون أنفـها طويالً  وشـفتـيها
عــــريــــضــــتــــ أكــــثــــر مـن الالزم .. ولــــكن أمــــام
إصـرارها على النـجاح .. وإصرار كـارلو بونتي
كـــرر احملـــاولــة  ثـم أنــتـج لــهـــا عـــدة أفالم كــان
وبـعدهـا انـطـلقت   Èarrivato l'accordatore  أولـها
إلى هـــولـــيـــود واقـــتـــنـع بـــهـــا اخملـــرج اإليـــطـــالي
Clemente Fracassi " الـعبقـري كليـمنت فراكسي
وقـــدمـــهــــا في فـــيـــلم عـــايـــدة " Aidaوبـــعـــدهـــا   " 
انـطلـقت دون تـوقف وتـزوجت من كارلـو بـونتي
وعـاشا معـا رحلة طـويلة مـليئـة بالنـجاحات وال
تــخــلـو من االنــكـســارات وانـقــطــعت عن الـدنــيـا
مـؤخـرا حـزنـا عـلـى شـريك رحـلـتـهـا الـذي رحل

منذ شهور قليلة.
 عـــمـــلت صـــوفـــيـــا مـع أفـــضل مـــخـــرجي أوربـــا
وأمــريــكـا.. ومــنــهم مــلك الــواقــعــيـة اإليــطــالــيـة
الــراحل فــيـتــوريــو دي ســيــكــا وعـمــلت مــعه فى
أربعـة عشر فيلـما.. ومن أهمها فيـلمه الشهير
امرأتان  La Ciociara وحصلت عـنه على جائزة
األوسـكـار عـام  .. 1962 كـمـا حـصـلت في الـسـنة
نــفــســهـــا عــلى جـــائــزة الــســعـــفــة الــذهـــبــيــة في
مهـرجان كـان عن هـذا الفـيلم.. و كـونت ثـنائـيا
نـــــاجــــــحـــــا مـع الـــــراحـل الـــــرائـع مـــــارشـــــيــــــلـــــلـــــو
مـاســتـرويـاني .. ووقـفت بـقــوة وثـقـة أمـام أكـبـر
جنـــوم هـــولــــيـــود وتــــفـــوقت عــــلى كـــثــــيـــرات من
جنـمــاتـهـا .. ووضح جــلـيــا عـشـقــهـا وارتـبــاطـهـا
الـوثيق ببالدها فلم تـبتعد عـنها أبدا  .. وحتى
اآلن تـشـارك أهـلـهـا في كـل ما يـهـتـمـون بـه وما
يـعـانــون مـنه  لــذلك ظـلت مــعـشـوقــتـهم األولى
رغم جتاوزها السبع ورغم كم النجوم الذين
أجنــبـتـهـم إيـطـالــيـا بـعــدهـا وأصـبــحـوا عالمـات

يا.. بارزة عا
ــرأة الـقــويــة قــوتـهــا في حلــظـة  وقــد فـقــدت ا
وبـــكت أمــــام اجلـــمـــيع  فـي رومـــا  داخل أحـــد
قــــاعـــات مـــتـــحف الـــفـــيــــتـــوريـــانـــو أمـــام نـــصب
ـدينة اجلـندي اجملهـول  عنـدما احـتفلت بـها ا
ـعـرض الـكـبـير وإيـطـالـيـا بـأكـمـلـهـا  وافـتـتـحت ا
ـنـاسـبـة مـرور عن حـيـاة وفن صـوفــيـا لـورين 

خمس عاماً على دخولها احلقل الفني 
لــقــد عــشـــقــهــا الـــكــثــيــرون ومـن بــيــنــهـم  الــنــجم
اإلجنـلـيـزي الـشـهـيـر الـراحل ريـتـشـارد بـيـرتـون 
ـن أحـبـوهــا وهـامــوا بـهـا .. الــذي كـان واحـدا 
وقـال عـنـهـا ذات مــرة : إن صـوفـيـا جــمـيـلـة مـثل
احلـلم البـطولي مع فم واسع شـهي وكر وهي
 مـثل الـريح الــعـاصـفـة مــرة  بـاردة مـثل الـذهب

وأخرى ملتهبة مثل رغيف اخلبز الساخن.

في بــدايــة الـــســبــاق وعــنــدمــا تـــنــطــلق صــافــرة
الــبـدايــة الــتي تـأذن لــلـمــتــسـابــقـ بــاالنـطالق
ــا سـيــسـفــر عـنه تـكــون هـذه الــبـدايــة تـمــهـيـدا 
الــســبــاق  الــبـــدايــة هــامــة جــدا  تــخــتــلف في
ـتوسـطة  سـافات ا سـافات الـقصـيـرة عن ا ا
سافات الطويلة  فما بالكم بسباق عنها في ا
احلــيـاة  أال تــعـد الــبـدايــة فـيه هــامـة ومــوحـيـة
وذات داللـة تـعـطي األهـمـيـة ألشـيـاء قـد نـراهـا
أقـل شـأنـا .. وتــفـديــنـا في أبــحـاثــنـا وتـأمـالتـنـا

وتفيد أبناءنا في بداياتهم ومستقبلهم ?...
ــثـــيـــرة .. وإلى انـــتــبـــهـت إلى هـــذه األصـــوات ا
ـغــريـة .. وإلى ظالل الــصـيــحـات اجلــمـاعــيــة ا
الـضوء الـبادي في األفق .. فـتسـلقت بـقدمـيها
احلـافيـت الـسور احلـجري.. ومع صـغر سـنها
وضــعف جـسـدهــا  عـانت كــثـيـرا حــتى وصـلت
إلى أعــــــلى الــــــســـــور  كــــــانت هــــــذه األصـــــوات
ـســرح مـديـنـتـهـا ــفـتـوحـة  واألضــواء لـلـسـاحـة ا
وجنـومه وجمـاهـيره .. ورغم أنـهـا لم تسـتوعب
مـا شـاهـدتـه بـشـكل جـيـد لـكــنـهـا فـرحت كـثـيـرا
بعـد ما جاهـدت حتى وصـلت وأبهـرها ما رأت
 كـــانت تــلك هـي ضــربــة الـــبــدايـــة لألســطــورة

اإليطالية صوفيا لورين ... 
ولــــدت صــــوفــــيـــا لــــورين  1934 قــــبــــيل احلـــرب
ــثـلــة هـاويـة ـيــة األولى ألم كـانت تــعـمل  الـعــا
الهي ومـدرسـة بيـانـو تدعى رومـيـلدا ببـعض ا
فــــــــيـالنـي .. و أب هـــــــارب يــــــــدعـى ريــــــــكـــــــاردو
شوكولونا ولهذا عرفت بصوفيا شوكولونا في
ـنــطــقـة بــدايــة حـيــاتــهـا .. وعــاشت مع أمــهــا 
ــة وصـــغــيـــرة في مــديـــنــة تاللـــيــة بـــشـــقــة قـــد
بـــازولـي ورغم مــــا جتــــلـــبـه احلـــرب مـن خـــراب
ودمـار وأنها بـكل تأكيـد تركت بـصمتـها السـيئة
في نــفـس هــذه الــفــتــاة  إال أنـــهــا كــانت درســا
هاما تعلمت منه كثيرا بجانب أنه كان السبب
فـي رحـيــلـهــا مع والـدتــهــا وجـدتــهـا إلى نــابـولي
ـــســرح لــبـــعض الـــوقت وهــنـــاك تـــطــلـــعت إلى ا
وتسـلقـته حـافيـة .. وعـندمـا عـادت إلى بازولي
ــبــهــرة .. بــحــثـت عن هــذه األضــواء واأللــوان ا
ولـم جتـــد ضــــالــــتـــهــــا إال في هــــذه الــــســـيــــنــــمـــا
الــصـغــيـرة والــوحـيــدة في مـديــنـتـهــا .. فـراحت
ـوحـش حـيث عـانت تـهـرب إلــيـهـا مـن الـواقع ا
هي وأسـرتــهـا مـن الـفــقـر الــشـديــد وهي أسـرة

ـسـئـولـ فـأصـابـهــا بـعض اإلحـبـاط لـرد فـعل ا
عندما أكدوا لـها أنها ال تصـلح للتمثيل هـناك 
أو الـغـنـاء  بـجـانب كـونـهـا كـمـا ذكـروا " قـبـيـحة
وذات فـم واسع بــشـــكل عـــجـــيب وجـــســد غـــيــر
مـتـنـاسـق" ..  لم تـسـتــسـلم لـهــذه احملـبـطـات ..
فــــعـــادت إلـى مــــديــــنـــة بــــازولـي وزارت مــــســـرح
شـاكـيـنـو الــذي كـان قـد بـدأ عـمــله تـوا  الـتـقت
ـسـرح  وبدأت الـعـمل معه .. ـاركـو صاحب ا
وعـنــدهـا ذاع صـيـتـهـا بــنـابـولي وصـدمت بـذلك
ـســرح هـنــاك  فـراحــوا يـطــلـبــونـهـا مــسـئــولي ا
وتــنـقــلت في هــذه الـفــتـرة بــ عـدة مــسـارح ..
واسـتكماال لـتحدي من حط من شـأنها أعدت
ـسابـقة مـلكـة جـمال إيـطالـيا نـفـسهـا وتقـدمت 
ورغم أنـها لم تنـجح  إال أنها لـفتت األنظار ..
فــالـتــقــطـهــا مــنـتــجــو الـســيــنـمــا وهــنـا خــســرهـا
سرح جـزئيا فقـد كانت السـينما أكـثر إبهارا ا
وربـــحـــا بــالـــطـــبع  خـــاصــة أن أكـــثـــر مـــا كــانت
ـال من أجـل انـتـشال تـبـحث عـنـه صوفـيـا هـو ا
ـرض وقـد قالت أسرتـهـا من الـفـقر واجلـوع وا
سرح اإليطالـية الكبيرة فالريا فاليري جنمة ا

"" Valeria Valeri عن ذلك :
ثـلـة مـسـرحيـة مـوهـوبة ـسـرح  " لـقد خـسـر ا
.. ومن يــتــابع مـا قــدمـته لــلــسـيــنـمــا يـتــأكـد من
ذلك .. صــــوفــــيــــا ســـحــــرهــــا وقــــوة تــــأثــــيــــرهـــا
وشخـصيـتهـا البـارزة كـانت تسـتطـيع أن جتذب
بـاشرة واجـهـة ا ـتـفرجـ أكثـر بـكثـيـر عنـد ا ا
أكـثر من اختبـائها خلف شـاشة ولكن هذا قدر

سرح وال جدال في ذلك"... السينما وا
لم تـــتـــوقف الـــعـــقــبـــات عـــنـــد هــذا احلـــد بل
اشــتـدت أكــثـر حــيث تــكـررت مــعـهــا  مـرة
أخـرى عنـدما أخـبـرها من قـاموا بـعمل
أنـها ال اختـبـار كامـيـرا لـها أول مـرة 

تصلح للسينما ...
لــعــبت رومــيــلــدا والــدة صــوفــيـا
دورا هــــــامـــــــا في حـــــــيــــــاتـــــــهــــــا
وكــافـحـت كــثــيـرا مـن أجــلــهـا
فـــــرفــــــضـت طـــــلـب الـــــزواج
الـــــــذي تـــــــقـــــــدم بـه أحــــــد
ـــديـــنـــة .. ــــدرســـ بـــا ا
وأصــــــــــــــرت عـــــــــــــلـى أن
تــــــواصـل ابـــــــنـــــــتـــــــهــــــا

سرح التى ثلة ا  
سرقتها السينما لتصنع

تاريخاً جديداً

 كانت البداية
حينما تسلقت سور
سرح لترى العالم ا

≈ZGôŸG ∫ÉªL
عائلها الوحـيد امرأة  في شقة صغيرة تعيش
فـيهـا صوفـيا الـصغـيرة و أخـتهـا ماريـا وعمـتان
وثالث خـاالت واألم واجلـدة .. وعـنـدمـا ولـدت
بـروما كانت هزيلـة اجلسد بشكل مـلفت للنظر
.. ولم تــســـتــطع رومـــيــلــدا إرضـــاعــهــا لـــضــعف
جـسدهـا هي األخـرى ولم تسـتـطع أيضـا شراء
بعض الل إلطعام ابـنتها فهرعت إلى خالتها
الـتي رعتـها هي وابـنتـها فـضال عن أنهـا كانت
قـد رعت شـقيـقـة صـوفـيـا الصـغـرى مـاريـا بـعد
مـــولـــدهـــا .. وهــــكـــذا أنـــقـــذت اجلـــدة هـــذه
الطفلة  لكنها بالطبع لم تكن تعرف أنها

تنقذ جزءاً هاما من تاريخ بالدها ...
ـا كانت الـطفـلة الـثانـية سبـبا في ور
هــــرب األب بــــعــــد عــــودتـه فــــلم يــــكن
ــزيـــد من األطــفـــال ولم يــعط يــريـــد ا
مـاريــا األكــثــر بـؤســا اســمه ولــهـذا لم
ـدرسـة حـيث كـان هـذا هـو تـلـتـحق 

الوضع في إيطاليا وقتها ...
بــعـد عــودتــهم من نــابـولـي .. لم جتـد
صــوفــيـــا وأســرتــهـــا مــا تـــقــتــات به ..
فـاستـغلت روميـلدا صـوت ابنـتهـا ماريا
ــعـيــشـة الـعــذب .. وجـعــلت من غــرفـة ا
كــازيــنــو صـغــيــرا فـراحـت تـعــزف ومــاريـا

تــغــني  بــيــنــمـا صــوفــيــا تــقــوم بــخــدمــة الـرواد
والغسيل وأعمـال النظافة  وأشياء من هذا

الــقـــبــيـل .. واســتـــمــر الـــشــقـــاء يالحق
صـوفــيـا.. وفـي سن الـرابــعـة عــشـرة
خـرجت صــوفـيـا إلـى الـشـارع بــحـثـا
عن لقـمة الـعيش وبـحثـا عن الذات
وإن لـم تـــدرك وقـــتـــهـــا ذلك بـــشـــكل

واضح ... 
عـادت صـوفـيـا إلى نـابـولي .. وقـد
رة علق  بـذاكـرتهـا مـا رأته في  ا
األولى ومـــــــا شـــــــاهــــــدتـه بـــــــعــــــد
مـجــهـود شـاق لــتـســلق الـسـور ..
وعـشـقت الـتـمـثـيل والـغـنـاء وكان
ذلك طــبـيـعـيـا بـعـد كل مـا ذكـرنـاه
ــــســـرح ســــابـــقــــا  وبـــحــــثت عن ا
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التـعبير احلوارى سواء أكان انفرادًيا (مونولوج أو مناجاة أو نـشيد) أو كان غناء ثنائًيا (دويتو) أو ثالثًيا (تريالوج)
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سرحـية التـاريخية وفى وذًجا لـذات إنسانـية خاصـة فى ا وذًجا لـذات أبعادهـا أو  إنسـاًنا أو ذاًتا لـها أبعـادها أو 
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تــعـــرفـت عــلـى اخملــرج ( ســـامح بـــســـيـــونى) من خالل
عــرضه  ( كــالـــيــجــوال) - تــألــيف ألــبــيــر كــامى- الــذى
ـصـرى - فى ـهــرجـان الـقــومى لـلـمــسـرح ا قـدمه فى ا
ــــعـــهــــد الـــعــــالى لــــلـــفــــنـــون دورته الــــثـــانــــيـــة  - بــــاسم ا
ـلك ـسـرحـيـة واكــتـشـفت أنـنى أمــام مـخـرج شـاب  ا
أدواته ويــعــرف كــيف يــســتــخـدمــهــا بــالــطــريــقـة الــتى
تُـظهـر وعـيه و تعـكس رؤيـته ذلك الوعـى يطـمـئنـنا -
كـثيرا - على جيل اخملـرج اجلدد الذين سـيحملون
ارسـة مهـنتهم سـتقبل الـقريب - مـسئـوليـة  - فى ا
ـســرح احلى من جـديـد .. بـشـكل يُــعـيـدنـا إلى مــنـابع ا
ــنـابع الـتـى فـقـدنـاهــا وتـاهت مـنــا بـعـد أن دخل تـلك ا
ــهــنــة من ال عالقــة لـهم بــهــا فـأفــســدوا وأضـروا !! ا
وهـا أنـا ذا أتـعـرف عـلـية مـرة أخـرى من خالل عـرضه
الــثــانـى الــذى يــقــدمـه - اآلن - فى مــســـرح الــشــبــاب
ـسـرح احلـديث- وتـســتـضـيـفه قـاعـة يــوسف إدريس بـا
وهــو عـرض ( مـشــعـلـو احلــرائق) لـلــكـاتب الـســويـسـرى
(مـاكـس فـريش) .. وعــنـدمـا أنــحـاز لــلـمــخـرج ( سـامح
بـسيـونى) فـإن انحـيازى له يـعـود لعـدة أسـباب أولـها :
ـســرحى وثــانـيــهـا : أنه ال أنه يــجـيــد اخـتــيـار الــنص ا
يــتــدخل كـــثــيـــرا فى الــنص األصـــلى إال بــالـــقــدر الــذى
يـــتــطـــلــبـه عــمـــله ووظــيـــفـــته  كــمـــخــرج مـــفـــســر لـــلــنص
ــسـرحى - ولــيس مـعــارضــا أو مـتــرجـمــا له - وثـالث ا
األســـبــــاب : أنه يـــوظـف أدواته بـــشــــكل بـــســــيط بـــدون
بـــهـــرجــــة أو ادعـــاء .. وهــــو - أخـــيــــرا- يـــقــــدم رؤيـــته
ـا يطـرحه من قـضـايا مـعـاصـرة مثل قـضـية لـلـواقع 
الـقـمع فى عـرضه ( كالـيـجـوال) وقضـيـة الـتغـافل عـما
يـحـدث فى الـواقع وتـكـون الـنـتـيـجـة وقـوع الـكـارثـة فى
عرضه :( مشعـلو احلرائق) .. هذه هى األسباب التى
تـدفـعنـى إلى االنـحيـاز إلـيه وهـو انـحـيـاز لـلـوعى الذى

نبحث عنه لدى مخرجينا اجلدد من الشباب ..  
   وكـنت قـد أخـذت علـيـه - ح قـدم عـرضه األول (
قد أحدث كـاليـجوال) - أنه ح قـام بعـملـية اإلعـداد 
خــلال بــاألبــعــاد اإلنــسـانــيــة والــنــفــسـيــة لــشــخــصــيـة (
كـالـيـجـوال) حـيث ركـز عـلى جـانب أو بُـعـد واحـد مـنه
كن وهـو الـبعـد الـهـمجى الـديـكتـاتـورى وهو بُـعـد ال 
أن يـقـدم شـخـصــيـة إنـسـانـيـة مـتـكــامـلـة عـلى عـكس مـا
أراد  ( كـــامـى) لــكـــنـه- هـــنـــا- فى عـــرض ( مـــشـــعـــلــو
احلــرائق) حــ تــدخل بــحـذف بــعض الــشــخــصــيـات
ــــتـــعـــلــــقـــة بـــهــــا مـــثل شــــخـــصـــيــــة ( أرمـــلـــة ـــواقف ا وا
كينـشتيـلنج) وشـخصيـة ( دكتور الـفلـسفة) بـاإلضافة
إلى حـــــذفه لــــلـــــكــــورس الــــذى يـــــظــــهــــر فـى بــــدايــــة كل
شاهـد هذا احلذف لم يؤثر ـشاهد ونهايـة بعض ا ا
فى رسـالـة الـعـرض ولم يُـضعـف من بـنائـه الفـنى . بل

«مشعلو احلرائق» يضيئون مسرح الشباب

كان الـذى يقدم جعـله أكثـر تأثيـرا ومالءمة لطـبيعـة ا
فــيه الــعـرض وهــو عــبــارة عن قـاعــة صــغـيــرة ( قــاعـة
يـوسف إدريس) ال تـتسع ألكـثـر من ثالث مـشـاهدا !!
 تـوزيعهـم على جهـت - كـما سـنشـير إلى ذلك ح
نــتــحــدث عن الــديــكــور- والــكــورس فى هــذا الــنص ال
يقوم إال بـوظيفـت : األولى : التـعليق عـلى ما يحدث
والـــثـــانـــيــة : قـــراءة مـــا بــداخـل الــشـــخـــصــيـــة وهـــاتــان
الـوظــيــفـتــان ال قــيـمــة لــهـمــا مع نص يــقــدم شـخــوصـا
تـتـنـامى أفـعالـهـا وتـتـصاعـد انـفـعـاالتهـا تـبـعـا لطـبـيـعة
احلــدث الــذى يــتــيـح لــهــمــا هــذا ولــذلك فال أهــمــيــة
لـلتـعلـيق ألنـنا نـرى  مـا يحـدث وال أهـميـة - كذلك -
ـا لــقـراءة مـا بــداخل الـشــخـصـيــة أو إعـطــاء تـفـســيـر 
تـفرج أال يـكون مـتلـقيـا سلـبيا يحـدث ألننـا نريـد من ا
تـــمـــامــــا البـــد أن نـــدفـــعه إلـى االنـــدمـــاج والـــتـــفـــكـــيـــر
عـنى .. الكـتـابة نـفسـها تـتـيح للـمتـفرج والـوصـول إلى ا
أن يقـوم بـهـذا ألن  (مـاكس فـريش) كـتب هـذا النص
لحمية ليس سرحيـة ا مسـتفيدا بعض الشىء بـبناء ا
فـقط بـاسـتخـدام الـكـورس ولكن أيـضـا بـتركـيـزه على
ـكن أن نـصل إلـيه من خالل الـبـعـد الـتـعـلـيمـى الذى 
تـتـبـعـنـا حلـاالت الـشـخـوص والـوقـوف عـلى حتـوالتـهـا
وبـالتالى فـهو يـضعنـا فى حيـرة اإلجابة عـلى السؤال :
سرحية تبدو اذا حدثت تلك التحوالت?? قلت : إن ا
- مع وجـود الـكـورس - مـلـحـمـيـة لـكن بـعد حـذفه لم
المح الـبـسـيـطـة ـلـحـمــيـة إال بـعض ا يـتـبق  من تـلك ا
شاهد فبـدت أمامنا وكأنها حـكاية فانتازية يتـتبعها ا
منذ الـبداية حتى الـنهاية وهـو يعيش حالـة من التوتر
ـتــابـعـة تـلـك احلـالـة يـســعى (مـاكس فـريش) - فى وا
واقـع األمـــر -  إلى حتـــقــــيـــقـــهـــا .. وهـــو مــــا جنح فـــيه
اخملرج ح قـدمها متـتابعـة بدون أن نشعـر بأن ثمة
ـسـرحـيـة تـتـكـون من سـتـة مـشـاهـد تـتـغـيـر- بـرغم أن ا
مشـاهد - هـذا التـتابـع بدون تـقطـيع - لعـبت اإلضاءة

فى ذلك دورا ســـوف نــشـــيــر إلـــيه - هـــو الــذى أحــدث
ـــا احلس ـــتــــابـــعــــة والـــتـــرقـب ور هـــذه احلـــالــــة من ا
ـــتــوافق مع احلــدث الــدرامى فــالــســيــد الــبــولــيــسى ا
(بــيـدرمـن) يـجــلس فى بـيــته يــشـرب الــسـيــجـار ويــقـرأ
أخـبار احلرائـق فى صحيـفة بـ يديه بـعدهـا يصرخ
ـشـانق فـكل يـوم حريق : أنه البـد من تـعـلـيـقـهم عـلى ا
جديـد وال أحـد يـتـحـرك!! ثم فى وسط ثـورته يـدخل
إلى بـيــته أحـد األشــخـاص ويــفــرض نـفــسه عـلى أهل
الـبيت بدون اإلفصـاح عن هويته ويـدعى ( شميتس)
ــــارس كل ألــــوان الـــتــــدخل والــــتـــنــــطع ونــــعـــرف أنه
ــطــر هـو مـصــارع يــدخل الــبـيت مــدعــيـا أن انــهــمـار ا
الـسبب بعدهـا يدخل شخص آخر يـدعى (إيزينرينج)
وهـو يـعـمـل جـرسـونـا مـدعـيـا أنه صـديق ( شـمـيـتس)
بــعــدهــا تـــشــتــبـك األحــداث وتــتــفـــاعل الــشـــخــصــيــات
الــــثـالث بـــــعــــضـــــهــــا مـع الـــــبــــعـض اآلخــــر وتـــــارة نــــرى
(بــيـــدرمن) ودودا ومــرة أخــرى ثــائـــرا ومــرة ثــالــثــة ال
ـارسان يـستـطـيع أن يـفـعل شيـئـا ونـرى الـشخـصـ 
ـمارسة يـفصحان عن شـخصيـتهما لعـبتهـما  وأثناء ا
حــيث إنــهــمــا دخال الــســـجن بــتــهــمــة اشــتــراكــهــمــا فى
إشـعـال احلـرائق إذن فـهـمـا من مـشعـلى احلـرائق فى
تلك الـلحظـة نرى بـيدرمن  ذلك الـرجل الفظ  الذى
ال يـعـرف إال مـا يــحـيط به ويـخــصه فـقط فال حـاجـة
ن حــوله رجل أنـانى يـعـيش فى رغـد ـا يـحـدث  له 
وإسراف شـديدين وال يـهمه كـيف يعـيش اآلخرون !!
حــ يـــكــتــشف أنـــهــمــا مـن مــشــعــلـى احلــرائق و حــ

ــمـارسـة لــعـبــتـهم نــراه - وبـشــكل أنـانى - يــسـتــعـدون 
يـحـاول استـقـطـابهم ومـصـاحـبتـهم ومـعـاملـتـهم كـأنهم
ثلون خطرا عليه أو أصدقاء وليسوا مـخرب وال 
عـلى غــيـره ويــحـاول أن يــبـدو بــسـيـطــا ويـتــخـلص من
مــظـاهـر الـغـنى الـفـاحش أثــنـاء إعـداده لـولـيـمـة لـهـمـا
حـتى يـظنـا أنـهـمـا فى بـيـتـهـمـا فى حـ أنـهـما ال بـيت

  السيد «بيدرمن» يدفع الثمن
 ح أصبح غافال عن رؤية احلقيقة !!

قدس    اقتحام اجملهول وا
 فى عرض"مشعلو احلرائق"   

 عرض يكشف
عن بنية هشة
للمجتمع

تستدعى هدمه
وجتاوزه

فحدث العكس بل كان هو خاسرها.
ـسـرحي تُــطـرح إشـكـالـيـة لـذلك قـبل قـراءة الــعـرض ا
عالقـة احلريق (وعـنصـره النـار) باجملـتمع في الـسياق
الـــــغـــــربـي الـــــذي كـــــتـب فـــــيه "مــــــاكس فـــــريـش" الـــــنص
ـوروث الـثــقـافي الـذي شــكل داللـة الـنـار. ـســرحي وا ا
فـالــنـار يـتـشـكل مـعـنـاهـا في الـسـيـاق الـثـقـافي الـغـربي

قدس. بأنها رمز القتحام اجملهول وا
ولم يـخــرج نص مـاكس فـريـش "مـشـعــلـو احلـرائق" عن
وروث الـثـقـافي الـغربي بل داللة احلـريق والـنـار في ا
ـسـرحــيـة من "بـيـدرمـن" ومـشـعـلـو كــانت شـخـصــيـات ا
احلرائق "شـميـتس وأيزيـنـرجن" جتسـيداً لـهذه الـداللة
وكـلما تطور احلـدث الدرامي كلما كـان احلريق قريبًا
ـــســرحـــيــة وهــو الــذي يــدور فـي مــكــان ثـــابت طــوال ا
ـفترض أنه ـنزل  –كان من ا منـزل "بيدرمن"  –هذا ا
ا يـحدث خـارج البيت إال أنه لم يُمـثل له حاجز أمـان 
أمن منه ووسـيلة لـلراحـة والطمـأنينـة والسكن  يـكن 

في عـالـم تـنــتـفي الــقـيـم اإلنـســانـيــة واالجـتــمـاعــيـة في
ـــؤســـســـة لـــوجـــوده وتـــتـــحــكـم إرادة الـــقــوى األفــعـــال ا
ومــصــاحلـه في ســحق كل مــا هـــو مــغــايــر له وألفــعــاله
لــتــحــقــيق أهــدافه. ويـــكــرس "الــقــوى" حــيــاته من أجل
تـقــويـة نــفـوذه بــالــسـيــطـرة عــلى وســائل االقـتــصـاد بل
ينفق حياته في جتاوز األبعاد اإلنسانية واالجتماعية.
فـإن ذلك يكشف عن كينونـة هشة للمـجتمع تستدعي

نشودة. هدمه وجتاوزه لتحقيق العدالة اإلنسانية ا
يــصــور عــرض "مــشــعــلــو احلـــرائق" الــذي ألــفه مــاكس
فـــريـش هـــذه الــــصـــورة بـــجـالء ووضـــوح حــــيث تـــدور
ـوضـوع لـتـكـشف عن مـأسـاويـة ـسـرحـيـة حـول هـذا ا ا
وضع شـخــصـيـته الـرئــيـسـيـة وهي "بـيــدرمن" فـأفـعـاله
تـنطـوي عـلى مفـارقـة دراميـة فـمع ثرائه وقـوته ونـفوذه
يـزداد خـوفًـا وعـجـزًا ويـسـتـمـر زيـفه حـتى يـقـضي عـلى
مـنـزله حـ اشـتـرك مع "مـشـعـلـو احلـرائق" وهـو يظن
أنهـا لعبة من األلعاب يـستطيع أن يربحـها في النهاية عرض مشعلو احلرائق

لــهــمـا أصال ونــراه عـلى غــيــر الـعــادة يـخــاطب زوجـته
مـريـضــة الـقـلب الــتى تـرى مـا يــحـدث أمـامـهــا وكـلـمـا
حـاولـت الــتــصـدى لــهــمــا ومــواجــهــتــهــمــا يــثــنـيــهــا عن
رغــبــتــهـــا ويُــضــعف إرادتـــهــا  قــائال لــهـــا - عــلى غــيــر
الـعادة- : (كل شىء إال الفـروق الطبـقية !!) وبرغم أن
رائحة الـبنزين قـد فاحت فى بيـته نراه ال يفـعل شيئا
مـيتـة لدرجـة أنه وفر سوى مـشاركـتهـما تـلك اللـعبـة ا
لــهــمــا أعــواد الــثــقـــاب . ويــقــول فى نــفــسه: ( من كــان
يــصـدق أنــنى أقـدم إلــيـهــمـا أفــضل مــا فى حـوزتى من
أنــواع الـنــبــيــذ ?!) يــفــعل هــذا فى نــفس الــوقت الـذى
ـــكــان لالنــفــجــار نــراه يــســاعــدهــمـــا أثــنــاء جتــهــيــز ا
بـاســتــخـدام اخلــيط والـكــبــسـولــة اخلـيط الــذى قـام (
ايـزيــنــريــنج) بــشـده فـى كل أنــحـاء الــبــيت وفى نــهــايـة
ا يوحى بحدوث سرحية يقوم بإشعال عود ثقاب  ا
الفعل!! .. هـنا تتضح مـعالم الفـكرة وتظهـر الرسالة
وهى أن ( بـيدرمـن ) ظل فى حـيـاته غـائبـا عن كـل ما
هــو إنــســانى ظل بــعــيــدا عـن كل الــقــيم الــتى جتــعــله
عضوا فاعال فى مجتـمع يصبح مهددا بالفناء لو أن
كل واحــد مــنــا أصــبح رهــيــنــا لــذاتـيــته وأنــانــيــته ظل
ــواجــهــة أى كــارثــة غــائــبــا عن كل هــذا وغــيــر مــهــيــأ 
حتـدق به حتى ولو كانـت الكارثة هى احـتراق بيته !!
ـــارســـة الـــكـــذب ألنه مـــشـــغـــول بــــشىء آخـــر هـــو  
ارسـة الرياء لقد أصبح خائفا ارسة الزيف و و
ولـذلك يـجـنى ثـمـار مـا جـنت يـداه . لـقـد دفع الـثمن -
قـال - ح أصبح غافال كـما ذكرت فى عنـوان هذا ا
ا ال عن رؤية احلـقيـقة. وعـلى الرغم من أن الـنص ر
ـلحمية ه بسـبب طبيعته ا تصلح القـاعة مكانا لـتقد
- الـــتـى أشـــرت إلـــيـــهـــا - وبــــســـبب تـــعــــدد شـــخـــوصه
وطــــبــــيــــعـــــة احلــــدث نــــفــــسـه حــــيث إنـه لــــيس حــــدثــــا
اســتــاتــيــكــيــا بل هــو حــدث ديــنــامــيـكـى مــتــطــور جـدا
وســــريـع أقــــول: بـــــرغـم ذلك إال أن اخملـــــرج جنح فى
تـقـد رســالـته بـشـكـل بـسـيط اعـتـمــادا عـلى تـوظـيف
ـســرحى  : الــديـكــور - اإلضـاءة - عــنـاصــر الـعــرض ا
ــوســيـقـى - الـتــمــثـيل .... البس -  اإلكــســسـوار - ا ا

إلخ.   
ـهنـدس الـديكـور"د. محـمود سـامى" الذى   استـعان 
صــمم ديـكـورا مـنـاســبـا لـلـقـاعـة حــيث اسـتـغل صـنـدرة
الـبــيت الــتى شــيــدهـا عــلى هــيــئـة مــســتــوى أعـلـى يـتم
الـــصــعـــود عـــلـــيه بـــواســـطــة سُـــلم  تـــصـــمـــيــمـه هــذا
ـستوى فى عمق القاعـة يتسع خلمسـة عشر كرسيا ا
ـشـاهـدون فضال عـن توفـيـر مـسـاحة يـجلـس فوقـهـا ا
وسـطــهــا لــتـجــرى فــيه بــعض مــشـاهــد الــتــمـثــيل وهى
ـشـاهد اخلـاصـة بـتجـهـيز عـبـوات البـنـزين حيث إن  ا
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 حيلة ذكية.. وجتربة ثرية 
الـــشــمــــــوع  وقـــدمــــوا عــروضـــهــم عـــلى شـــاشـــــات
بيـضـــــاء من الـقمـاش .. وفى القـــرن الثـامن عشر
نـقـــل عـنـهــم الـيـابـانـيـــون الـفـكــــرة واسـتـخــــدمـوها
عـروف ســــرح العـــرائـس اليـــــابـانى الشـهيــــر وا
بـالـبـنـــــــراكـو  Bunraku  وفى بـدايـــات الــسـيـنـمــا

George Ma- ـبـــــدع جـــــــورج مـــالـيج اســتـخـــدم ا
  lige تكـنـيك الضـوء األسـود للـتعـبـير عن الـصـــور
الـــــتى فـى مـــــخـــــيـــــلـــــتـه .. وبـــــعـــــد ســـــنـــــوات وخالل
سرح اضى خرج للنور ا اخلمسينـيات من القرن ا
األسود بشكلـه اجلديد; وكان ذلك بواسـطة الفنان
George Lafaille الــــــــفــــــــرنـــــــسـى جــــــــورج الفــــــــيل
واستخدم اللمبات الكهربية مع العرائس .. وتطور
كـثـيـرا حـتى أصــبح الـفـنـانـون يــسـتـخـدمـون األشـعـة
فـوق الـبــنـفـســجـيـة وأبــدعـوا فى اســتـخـدام األلـوان
الفـوسفـورية الـرائعـة بدرجـات متـنوعـة تشعـر معه
ك اخلـاص اجلميل  الذى سـرح أصبح عا بأن  ا
 تـــتـــمـــنى أن تـــظـل مـــعه هـــكـــذا جنح صـــنـــاع هـــذا
ـــســــرح  أكــــد ذلك اخملـــرج اإليـــطـــالـى الــكـــبـــيـــر ا
فــــرانــــكـــــو زفــــاريـــلــــلى  "Franco Zeffirelli بــــعـــد
مـــشـــاهـــدته ألحــــد عـــروض مـــســـرح بـــراغ األســـود
للدمى بالتشيك هو من أشهر وأعرق هذه النوعية

سارح فى أوربا والعالم : من ا
ــســرح وجــدت مــا " بــعــد كل هــذه الـــســنــوات فى ا
يــبـهـرنـى ويـجـعــلـنى أنــتـبه له جــيـدا وأسـتــمـتع به ..
ــسـرح أن مـا أراه وراءه وأدرك كــأحـد الـعــامـلــ بـا
ـــبـــدع احلــقـــيـــقى ال تـــوقــفه إبـــداع حـــقــيـــقى  إن ا
ـرصـاد يــتـحـدى قــواهـا قـدر الـطــبـيـعــة فـهــو لـهـا بــا
اسـتطـاعـته وعـندمـا يـدرك قدرتـه احلقـيـقيـة يـقدم
مــا يــشــبـه الــســحــر .. ويــحق لى اآلن أن أحــذر كل
ـــارد الــقــادم ــســارح األخـــرى من هــذا ا صــانـــعى ا
ا ـيزه أنه زهـيـد فى تـكلـفـته مقـارنـة  فـأهم مـا 

يقدمه من قدر هائل من اجلمال واإلبهار "...
ة سـرح يسـتطـيع أن يقـدم األساطـير الـقد هـذا ا
ـــتــــفـــرج أن يـــرى حـــيـــوانـــات .. ويـــســـتـــطـــيـع مـــعه ا
منقرضة ونـباتات نادرة .. وشخـصيات وأماكن قد
ال يــرونـــهـــا فى مـــكـــان آخـــر بـــهـــذه الــروعـــة إال من
ـضـيـئة; وهـذا مـا يـقـدمه أكـثر خالل هـذه الـدمى ا
ـــديــنـــة تــورنـــتــو مـــســارح الـــضـــوء األســود شـــهــرة 

بكندا...
ســيـظل الـعــقل الـبـشــرى يـفـكــر فـيـبــدع ولن يـتـوقف

حتى قيام الساعة ...
صادر :    ا
http://www.wow-show.com" www.wow- 
show.com www.puppetcorner.com
  "http://www.entertainoz.com.au
www.entertainoz.com.au 

الــتـجــربـة مـنــبع اإلبـداع .. فــمـنــهـا تــعـلم كل الــبـشـر
كــيــفــيـة الــتــعــايش مع مــعــطـيــات احلــيـاة .. وإدراك
الصحيح من اخلطأ فيها  فنحن جميعا نلجأ إلى
الـتـجـارب واحلـيل إلجنـاز مـا يـقع عـلى عـاتـقـنـا من
فروض .. و الـتجربـة جنحت أو فشـلت لهـا ثمارها
وفوائدها  قد تنـجح وتعطى اكتشافًا جديدًا يغير
ــــتـــد أثــــرهـــا مــــعــــالم احلـــيــــاة اآلن وغــــدا.. وقـــد 
لـسـنـوات أو لـقــرون أو إلى نـهـايـة الــبـشـريـة .. وقـد
تفشل ولكنها تـمثل خطوة لتراكمات تكتمل بتجربة

أخرى فيتحقق معها اإلجناز ...
ــســرح كــان جتــربــة فــنــيــة تــرويــحـيــة مـن ســنـوات ا
بعـيدة  خلقت مـجاال فسيحـا صال فيهـا الكثيرون
وجــــال .. وخــــرجت مـن حتت عــــبــــاءتـه ومن خالل
جتـارب أخرى ف kmk مـا لـبـثت أن اسـتـقـلت عـنه
وجــاء مـن يــقــوم بــتــجــربــة أخـــرى لــيــخــرج بــجــديــد
ـسـرح ــبـدعــون  وهـكــذا .. وقـد خـرج اجملــربـون ا
خــاص بــالــطـفـل وبـات ذا أهــمــيــة كـبــيــرة فى حــيـاة
الشعوب فهـو ال يخاطب الطـفل فقط بل والكبار
ـسرح الـذين يقـومـون برعـايـته ثم انـبثق من هـذا ا
جتـارب أخـرى مـثل مـسـرح الـدمى أو العـرائس ثم
استـقل وأصبح فـًنا قـائمـاً بذاته .. وهـا هى جتربة
جــديــدة فــريــدة تـفــرز لــونــًا آخــر تــمــر هــذه األيـام
رحلة التـحرر واالستقــالل إنهــا مســــرح الدمـى
the األســــــود أو مـســرح الـعـــرائس الـفوسـفــــــورية
سرح يرتكز على  black light theater.  وهذا ا
ثالثـــة عـــنـــاصـــر هى الـــضـــوء واأللـــوان والـــعـــرائس
بـأشـكــــالـهـا اخملـتـلـفــــة .. فـيـقــوم مـحــــرك الـدمـــى
الـذى يــرتدى مـالبس سـوداء بتحــــريك العـــرائس
ذات األلــــــوان الفـوسفـورية فـتظـهر كـاملـة أو جزء
ــراد إخــفــاؤه مــلــون مــنــهـــا عــنــدمــا يــكــون اجلــزء ا
بــالــلــون األســــود ويــســلــط الــضـــوء عــلى الــعـرائس
ـــســـرح األســـود بـــدقـــــة .. والـــدمـــيــــة  فى فــــــراغ ا
تـتحرك بـحريـة لترضـى خياالت مـحركـهــا فتـطيــر
ـاء .. وتــتـقـطع ألجـزاء فى الـهــــواء أو تـغـوص فى ا
تتـصل وتـنـفـصل مـكـونـة أشكـاًال مـبـهـرة لـها دالالت
مـهـمـة .. وطرق مـخـتـلـفـة نحـصل مـنـهـا عـلى نـتائج
أكــثـر إبــهــاًرا فــقـد تــكــون الــدمـيــة بــثالثــة جـوانب
أحـــدهـم أســـود واآلخــــران بـــألـــوان أخــــرى وعـــنـــد
االســتـــدارة اخلــاطــفـــة جملــمــوعــة األجـــزاء تــتــولــد
حركـات رائـعة قـد تـعجـز الدمـيـة العـادية أو أى من
ــســارح األخــرى عن مــجــاراتـــهــا ويــشــهــد جــمــيع ا
ــــبــــدعى هــــذا الــــفن وهـم مــــشــــدوهـــون اخلــــبــــراء 
ومــسـحــورون وعـاجــزون عن إدراك كــيـفــيـة تــنـفــيـذ
تفرج سـرح أمام ا تلك التكوينـات على خشبة ا
ــــتـــخــــصــــصــــ فى فن مــــبــــاشــــرة رغم أنــــهم مـن ا

سرح... ا
 تـسـتـخـدم األشـعـة فـوق الـبـنـفـسـجـيـة الـيـوم بـشـكل
سرح ومـعها تلك األلوان الفوسفورية واسع على ا
ــصـــنــوعـــة من مـــواد خــاصـــة والـــتى تــطـــلى بـــهــا ا
مالبس وإكــســســوارات الــدمى إضــافــة إلى بــعض

شـكـالً ومـضـمــوًنـا عن الـعــرائس الـعـاديــة ومـسـاحـة
ــصـمم اإلبـداع والــتـغــيـيــر فـيــهـا فــسـيــحـة وحتــتـاج 
واسع االطالع .. والـــذى يــعــد الـــيــوم عــمـــلــة نــادرة
ـســرح يـقـوم بـعـمل عـقـود احـتـكـار جـدا  حـتى أن ا

للمصمم لعشر سنوات وأكثر ...
ـســرح بـالـصــ .. وكـان ذلك ولـدت جتــربـة هــذا ا
مـنذ زمن طـويل واستـخدم الـصيـنيـون وقتـها ضوء

ناظر... الديكورات التى حتتاجها ا
تتطـلب هذه اإلمـكانيـات الالمحـدودة التى يقـدمها
ــســـرح فــنــان عــرائس لــديه قــدر كــبــيــر من هــذا ا
ـرونـة .. وصـاحب خـيـال خـصب الـذكـاء والـدقـة وا

كنه من استيعاب هذه الدمى ...    
ـهــمـة أيــًضـا مــصـمم الــعـرائس .. ومن الــعـنــاصــر ا
وهـو صاحـب رؤية خـاصة; فـهذه الـعـرائس تخـتلف

 زفاريللى: أخيرًا 
وجدت ما يبهرنى ...!!

 ájó©ŸG
نـهج اخملرج الفرنسى أندريه أنطوان الذى حشد > بـدأ قسطنط ستانسالفسـكى طبيعيا فى إخراجه تأثرا 
سرح فى مـنظر مسرحية (اجلـزارون) التى أخرجها. ولقد حـشد ستانسالفسكى كل حلـوم جزارى باريس على ا
سرح بـعد أن طالـبهم بإعـادة ما يفـعلونه فى حـياة التـسول اليـومية فى شـوارع موسكو مـتسولى مـوسكو عـلى ا
ولــــكـــنه أصـــيـب بـــالـــدهـــشــــة عـــنـــدمـــا فـــشــــلـــوا فى إعـــادة جتــــســـيـــد أفـــعـــالــــهم الـــيـــومــــيـــة فى الـــشـــوارع.

سرحي جريدة كل ا

سرح سرح إال أن ا > إن تغير الثقافات قد أدى عبر العصور إلى تغير أساليب التعبير والتأثير فى فنون ا
تميز فى األوساط األدبية والثقافية وحقول اإلبداع التى حوصرت الشعرى ظل يقاوم من أجل البقاء ا
علوماتية مع انحسار الذائقة الشعرية واجلمالية عبر لهاث إيقاع احلياة فى يديا فى عصر ا بفنون ا

ة الذى تميز بسطوة التبعية االقتصادية. عصر العو

سرح. > سيد إمام قدم مؤخراً من إخراجة  مسرحية «مسافر ليل» لصالح عبد الصبور على مسرح ثقافة الفيوم وتمثيل هواة نادى ا

سرحي جريدة كل ا
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ـكـان يــشـيـر إلى صـنـدرة الـبـيت ويـوجـد شُـبـاك ذلك ا
ـكن - مـن خالله - رؤيـة ما يـشـبه شُـبـاك الـسـفـيـنة 
يــحــدث خــارج الــبـيـت من ضــوء أو اشـتــعــال الــنــيـران
ــســرح وعــلى اجلـــانــبــ رُصت مــقــاعــد وفى مـــدخل ا
أخـرى لـلـمـشـاهـدين فى حـدود عـشـرين مـقـعدا أو أقل
ـمـثـلـون ويـخـرجون قلـيال بـيـنـهم طـرقـة يـدخل مـنـها ا
على اعتبار أن باب الـقاعة هو باب شقة ( بيدرمن )
ــســـافــة بــ مـــدخل الـــقــاعـــة والــصـــنــدرة مـــســاحــة وا
طـولـيـة تـسـمح لـلـمـمـثـلـ بـاحلـركـة بـشـكل جـيـد عـلى
اجلـانـبـ من الـنـاحـيـة الـيـمـنى أبـواب دخـول وخروج
وكــأنــهــا أبــواب حــجــرات أخـــرى داخل الــشــقــة وعــلى
اجلـانب األيـسـر نرى مـدفـأة وكـرسـيـا من  اخلـيزران
هزازاً يجـلس علـيه ( بيدرمـن) باإلضافـة إلى فوتيه
قاعـد الديكور وترابيـزة سفرة صغـيرة حولهـا بعض ا
بـســيط جـدا لـكـنـه جـمـيل ويـكــشف عن ثـراء صـاحب
الــبــيت واخــتالف مـعــيــشـتـه عن اآلخـريـن .. الـديــكـور
جنح فى تـوصيل هـذا الـفهم لـقد تـمت االستـفادة من
كل قــطــعــة من قــطــعـه ولــذلك لم يــكن مــجــرد ديــكــور
يحـقق قـيـمـة جـمـالـيـة علـى حسـاب الـضـرورة الـفـنـية
البس وتـلك نقـطـة إيـجـابيـة نـشـدد على أهـمـيـتـها . وا
الـتى صـمـمـهـا أيـضـا مـهنـدس الـديـكـور كـانت مـالئـمة
خـاصـة رداء ( إيـزيـنـريـنج) األسـود الـذى  تـصـميـمه
ـارس بـحــيث يـعـطــيك إحـسـاســا بـأن هـذا الــشـخص 

ـوت أقــرب من احلــيـاة األلــوان - بـشــكل عـام - إلى ا
ا يتـوافق وطبيـعة احلدث قـاتمة ولـيست مبـهرجـة 
الـذى يـعـكس جـوا قـاتـمـا وحـزيـنـا ومـخـيـفـا فى نـفس
الــوقت .. صــحــيح أن تــصــمـيـم الـديــكــور جــاء مالئــمـا
لــلـمـكـان إال أنه لم يـكـن كـذلك بـالـنـسـبــة لـلـمـشـاهـدين
ـسـاحـة اخملـصـصـة لـهم - كـمـا ذكرت - ال وذلك ألن ا
تـتـيح الـفـرصـة إال لـعـدد لم يـتـجـاوز الـثالثـ مـشـاهدا
فـقط .. تـلك هـى الـنـقـطــة الـتى تـؤخـذ عــلـيه .. وعـلى
مـــعــظـم عــروض الــقـــاعــات لـــديــنـــا ألن الــقـــاعــات فى
مسارحـنا صُمـمت بحيث ال تـتسع إال لعـدد قليل جدا
ـا كـانت قـاعـة الـغـد هـى الـقـاعة ـاذا ?! ور ال أعـرف 

الحظة .   الوحيدة التى ال تنطبق عليها هذه ا
ـوسيقى التى ألفـها ( كر عرفة) جـاءت بسيطة    ا
مــتــوافـــقــة أيـــضــا مع أحـــداث وأجــواء الــعـــرض حــيث
اعـتـمدت عـلى ثـيمـة رئـيسـيـة كانت أقـرب إلى تـنهـيدة
مــا قــبل الــبــكــاء - إذا صـح الــتــعــبــيــر - تــلك الــثــيــمــة
ـوسيقى ونحن دائمـا نُشجع مسألة تُـحسب للمؤلف ا
ــســرحــيــة سـواء ــوســيــقى فى عــروضــنــا ا الـتــألــيف ا
عـروض الــهـواة أو عـروض احملـتـرفـ فـفى فـتـرة من
ـوســيـقـى حـتى فى الــفـتــرات سـادت مــوجـة اإلعــداد ا

عروض احملترف .
ومـفــاجــأة الــعــرض - بــالــنــسـبــة لـى -  هى اســتــعـانــته
بـشاب جـاء من اإلسـكـندريـة لـيـصمم إضـاءة الـعرض

وأعـنى به ( إبراهيم الـفرن ) وهو واحـد من اجملتهدين
الذين أخـلصوا الـعمل فى هـذا اجملال وعمل كـثيرا فى
ــــــســـــرح وغــــــيـــــرهــــــا من عــــــروض زمالئـه فى نــــــوادى ا
ــسـرحــيــة فى اإلســكـنــدريــة ولـقــد انــعـكس الـعــروض ا
رصـيد خبـرته ح قـام بتـصمـيم إضاءة هـذا العرض ـ
ـسـناهـا فى وتـنـفـيـذه فى نـفس الـوقت - تـلك اخلـبـرة 
تـوظــيف األلـوان بـشــكل جـاء مالئــمـا تـمــامـا مع طـبــيـعـة
احلــدث الـدرامى حــيث اعـتــمـد عــلى الـبــقع الـضــوئـيـة
أكـــثـــر من اعـــتـــمـــاده عـــلى اإلضـــاءة الـــكـــلـــيـــة وذلك ألن
الـعـرض يعـتمـد عـلى الشـخـصيـة أكثـر من اعـتمـاده على
أى شىء آخـر الـشـخـصــيـة هى الـبـطل تــتـبع انـفـعـاالت
و تــصـرفـهــا كل هـذا هـو الـذى الـشـخــصـيـة وســلـوكـهـا 
يوضح احلـدث ويـبـ مسـاره ولـيس الـعـكس ألن هذا
الــعـرض ُيــعــد من الــعـروض الــتى حتــتـفـى بـالــشــخـصــيـة
الــدرامــيــة أكــثــر من احــتــفــائه بــاحلــدث الــدرامى ذاته
الـشخصية هـنا هى التى تصـنع احلدث وليس العكس
ولــذلك كــانت اإلضــاءة تــوجه بــشــكل فــردى كــبـؤرة ..
وفى حـاالت مختلفـة حتى النفسى مـنها.     لقد كانت
سرحية الـتى يطيب لألكثرية أن يطلق عليها الصورة ا
اسم ( الــســـيــنــوغـــرافــيــا) كـــانت مــتــنـــاغــمــة بـــانــســجــام
ــفــردات الــتى أشــرت إلــيـهــا وهــذه الــصــورة ُتـحــسب ا
ـسـئـول األول عـنـهـا وليـس فعـال هو لـلـمـخـرج بـوصـفه ا

أى أحد آخر.

عرض مشعلو احلرائق

ــــأوى ولــــكن مـع دخــــول شــــخــــصــــيــــتـى "شــــمــــيــــتس وا
كـان من مساحة لـلسكن إلى مكان وأيـزينرجن" حتول ا
جـمالـى يكـشف عـن تمـثـيل عالمـاتى لـلـمـديـنـة نـتـيـجة
ــنــزل وكـــشف أيــضًــا عن لــتــغــيـــر اجلــو الــعــام لـــهــذا ا
ديـنة الـعالقات االجـتمـاعيـة واإلنسـانـية الـتى تطـبع ا
ــديـــنـــة تــضـم شــخـــصـــيــات تـــتـــمــاثل وراء فـــنـــلــمـح أن ا

االختالفات.
فـشخـصـيـة "بـيـدرمن" تـكـشف أفـعـالـهـا عن نـار بـشـرية
حترق اآلخرين فهى شخصـية حتمل منتهى التناقض
بــ مــظـــهــرهـــا ومــخـــبــرهـــا مــثل "أفـــعــال بـــيــدرمن مع

كريشتلنج" .
من وجهه الـنـظر هـذه انطـلق اخملـرج "سامـح بسـيونى"
ـسـرحى. فـكـان لـلحـريق فى تـشـكـيل وتـكـوين عـرضه ا
دالالت مــــتـــــعــــددة ومــــركـــــبــــة ومــــتـــــشــــابــــكـــــة وعالمــــة
سـمـيوطـيـقيـة فـهو شىء مـادى يـشيـر إلى حـقائق غـير
مـاديـة تـتـجــسـد فى أفـعـال بـيـدرمن فـاحلـريق يـتم فى
ــكــان يــشــيــر إلى الــزمن ألنه مــكــان وقع عــلــيه فــعل ا
الـزمن فـاحلــريق هـو عالمـة زمـكـانــيـة مـرحـلـة تـشـيـر
إلى الـــوجـــود والـــعـــدم بـــ احلـــضـــور والـــغـــيـــاب بـــ

السعادة والشقاء.
ـــكــان فى ــســـرحى أهـــمــيـــة ا لــقـــد بــرز فـى الــعـــرض ا
ــكــان قــد صـمــمه صــنــاعــة داللــة احلـريـق فـإذا كــان ا
بحـرفية عالية مـهندس الديكور مـحمود سامى ليشغل
سرح هى بوابة نزل القاعة كلـها حتى تصبح بوابة ا ا
ــكـان عــنــصـرًا أســاســيًـا فـى تـوريط ــنــزل فـأصــبح ا ا
سـرحى فى الـلـعبـة بـصـورة ال واعيـة ويـكون ـتـفـرج ا ا

 كل األطراف
خاسرة ومدانة
ألنها تخضع
لقانون الغاب

سرح ـتفـرج ا سـرحية. فـيدخل ا متورطًـا فى اللـعبـة ا
وهــو مــضــاء والــســـيــد بــيــدرمن يــجــلـس عــلى كــرســيه
ــتـفــرج هــو ضـيف فـى بـيت الــهــزاز فـصــنع داللــة أن ا
ـسـرحـيـة تـكشف عن دور بـيـدرمن فـأصـبـحت بـداية ا
ـتفرج لـلدخول فى عـالم العرض مختـلف فى تأهيل ا
ـسـرح بـأكـمله ودار بـاإلضـافـة إلى أن الـتـمثـيل احـتل ا
الــتـــمــثــيل وسط أمــاكن جـــلــوس اجلــمــاهــيــر فــيــصــبح
شـاهد / الغريب تفـرج نتيجـة لذلك يتـقمص دور ا ا
تفرج هـذا العالم الغريب ويـصبح أكثر ألفة فـيدخل ا
مع مـسـتـويـاته اخملـتـلـفـة ويـبدأ فـى إدراك هـذا العـالم
من الـداخل. وفى الـنـهـايـة نـلـمح حـبل اإلشـعـال يـحـيط
ــتــفــرجــ ــا فـــيه أمــاكن جــلـــوس ا ــســرح بــأكـــمــله  ا

بوصفنا مشاهدين ومتورط فى هذا العالم.
ـســرح إلى مـســتـويـ مــسـتـوى لــقـد قـســمت خـشــبـة ا
ـــثل "الــصـــنــدرة" عـــلــوى احـــتــله مـــشــعـــلــو احلـــرائق و
ــثل بـــيت بــيــدرمن ومــســـتــوى ســطــحى أو مـــســطح و
سـتوى الـسطـحى ويوضح سـتوى الـعلـوى بـا ويـتحـكم ا
ضـيـاع هــويـة بــيـدرمن نـظــرًا لـتــقـيــيـد حـريــته وهـيــمـنـة
سـلـطـة مـشـعـلى احلـرائق عـلى بـيـته وضـيـاع حـمـيـمـيـة
ــسـتــوى األسـفل وألــفـة مــنــزله مع ثـبــات حـركــته فى ا
بـوصفـها تـرسًـا من تروس الـسـلطـة الال إنـسانـية ومع
ـتـفرجـ تـتـأكد إيـحـاءات العـزلـة ب طـريقـة جـلوس ا
كـان هو الـعمق الـغرائبى بـيدرمن واجملـتمع فأصـبح ا
ط عالقــاته حـيث يـسـيــطـر عـلـيه لــلـمـديـنــة ويـشـكل 
ــثــله بــيـــدرمن لــقــد خــضع مــنــطق االســتــغـالل الــذى 
ـكان فى عـرض "مـشعـلـو احلرائق" لـسـلطـة مـا وكان ا
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ـــلـــحــمى ذكــرت أن اخملـــرج لم يـــعــتـــمـــد عــلى الـــبـــعــد ا
وجود فى النص األصلى وذلك ح اكتفى بالقالب ا
احلـكائى فقط دون اعتـماده على الكـورس وهو بهذا
قـد أتاح الفرصة لـلممثلـ لكى يؤدوا أدوارهم بنفس
الـتـنـوع الـذى يـتـيـحه هـذا الـعـرض فـأداء (إيـزيـنـريـنج)
الـذى قـام بـدوره ( ولــيـد فـواز) لم يـكن واقـعـيـا تـمـامـا
ــلــحــمــيــة ألنه كــان يــؤديــهــا بــدون بل هــو أقــرب إلـى ا
ـارس مـعـايــشـة بل ومن خــارج احلـدث لــعـلـمـه بـأنه 
لـعبة ولذلك كان مـتميزا عن أقرانه من حـيث طبيعة
األداء بينما كـان ( شميتس ) الذى أدى دوره ( أحمد
أبــــو عـــمـــيــــرة ) مـــتــــأرجـــحــــا بـــ األدائـــ : الــــواقـــعى
لـحمى تـبعا لـلحالـة التى يتـطلبـها األداء وكان أداء وا
( رامى الـطــنـبــارى) لـدور ( بــيــدرمن ) واقـعــيـا إال أنه
سـار عـلى وتــيـرة واحـدة عـلى الــرغم من تـنـوع حـاالته
الـنـفـسـيـة وتـبـاين انــفـعـاالته شـخـصـيـة صـعـبـة حـقـا
ألنها تعكس ذلك التحول الذى يحدث فى الشخصية
أى شـــخــصـــيـــة واألداء الـــتــمـــثـــيـــلى عـــلــيـه أن يــكـــشف
حلــظـــات الــتـــحــول تـــلك صـــحــيح أنـه كــان قـــادرا عــلى
القـيام بـهـذا إال أن غيـاب التـبـاين أثر - بـعض الشىء
- عــلى شـخـصــيـته بـحـيـث إنـنـا كـنــا ال نـقـتــنع أحـيـانـا
بانـفعاالته ولم نـكن نتـواصل مع حلظـات حتوله التى

حتدث أحيانا فى نفس اللحظة.
مـثـلتـان ( يارا فـاروق) فى دور ( الـزوجة بـابـيته) و ( ا
مـروة يوسف) فى دور اخلادمـة ( أنة) كانـتا على وعى
ـساحة التى حتـركا بها بطبـيعة دوريهـما خاصة أن ا
ــا قــدمـــا الــزوجــة (يــارا لم تــتــطـــلب مــنـــهــمــا أكــثـــر 
شهد فاروق) كانت بسيطـة ومقنعة خاصة فى ذلك ا
الـذى جـمع بـيـنـها وبـ (شـمـيـتس) حـ كـانت حتاول
إقـناعه للعـدول عن األمر الذى جـاء من أجل حتقيقه
كــــانـت تــــدافـع عن الــــبـــــيت وفى نـــــفس الــــوقـت كــــانت
حتـاول مــخــاطــبــة اإلنـســان فى داخــله لــكــنــهــا - عـلى
الــعــكس من زوجــهــا - لم تــكن خــائــفـة مــنه بـل تـدافع
عن الـبـيت كـان أداؤهـا الفـتـا وكـذلك الـلـحـظـات التى
كــانـت جتــد فــيــهــا  (مـــروة يــوسف) نــفــســـهــا مــطــالــبــة
بـاالستـجابـة لتـحـوالت سيـدها (بـيـدرمن) كانت تـعكس
هـذه الـتــحـوالت فى أدائـهــا و أثـنـاء تــلـقـيـهــا لـتـحـوالت

شخصية سيدها . 
هـــذا عـــرض مـــســـرحـى جـــاد لـــطـــاقم جـــاد ومـــخـــرج
ــا ال حــريـص عــلى الــتــواجــد بـــشــكل فــاعل وقــوى و
والعرض يتبع مسـرح الشباب الذى يديره اآلن مخرج
يـــعـــكس نــفـس اجلــديـــة إن لم تـك أكــثـــر وهـــو اخملــرج
(هشـام عطـوة) الـذى شاهـدت له عروضـا تـشهـد على
قـدرته وتـمـيـزه وأتـمـنى أال تـفـسـده اإلدارة وتـقـلل من
ستها وحتدثت عنها قبل ذلك. تلك اإلمكانيات التى 
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هــــذا هـــو الــــغـــرض األســـاسـى فى تـــشــــكـــيل الــــفـــضـــاء
سرح ـسرحى فتم توزيع الشـخصيات على خـشبة ا ا
ــمـــنــوحـــة لــهـــا. عن طــريـق احلــريــة طــبـــقًــا لـــلــحـــريــة ا
ـمـنـوحــة لألشـخـاص تـتــحـدد مـسـاحـة الــفـعل وكـلـمـا ا
ـمـثـلـ زادت حـركــتـهـا زادت سـلـطــتـهـا. إال أن تـوزيـع ا
ـسـرح عانى فى بـعض األحيـان من عدم عـلى خشـبة ا
الـتـوزيع اجلـيـد لــطـرفى الـصـراع مــثل صـعـود بـيـدرمن
ـنع أن اخملـرج سامح للـمـستـوى األعـلى. لـكن هذا ال 
بـسيـونى أعـطى لـلـنص داللـة مـسرحـيـة تـتـخـطى داللة
الــعــنــوان الــلــغـــويــة. فــاكــتــسب الـــعــرض أبــعــادًا رمــزيــة
ـاكس فـريش من حـيث إن كل تتـجـاوز الـنص األصـلى 
األطـراف مـدانـة وخـاسـرة سـواء الـذى يـخـضع لـقـانـون

االستغالل أو لقانون الغاب فالكل يدمر اجملتمع. 
ـســرحـيـة فـى وجـود مـوســيـقى وقـد اكــتـمــلت الـداللــة ا
لــكــر عـرفــة ســاهــمت فـى تــوصـيـف حلــظـات الــقــلق
والتـرقب وأداء تـمثـيـلى راق سـاهم بصـورة جـيدة فى
تـوصـيل وجتـسـيـد الـشــخـصـيـات فى مـراحل تـطـورهـا
ــمــثــلــون إضــافــة حــقــيــقــيــة وعــنــصـرًا لــذا فـقــد كــان ا
أساسيًـا فى صنع حالـة مسرحـية جيـدة خاصة رامى
الـطنـبـارى وأحمـد أبو عـمـيرة وولـيـد فواز ويـارا فاروق
ومروة يـوسف وأحمـد بسـيم وهم طاقـات تكشف عن
مـــواهب واعـــدة فى جتـــربــة حتـــسب لـــهم وخملـــرجــهم

سامح بسيونى.

مثلون  ا

 عرض الدمية الفوسفورية 
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سـتـقـبلـيـة التـى تعـنى بـتصـويـر واقـعيـة الـعـالم اخلارجى فى سـرحـيـة الشـعـرية مـن النـزعـة ا  > تـنـفـر ا
تـداعـيـاته وال منـطـقيـته. ألن فى مـسـتقـبـليـته حض اسـتـفزازى عـلى إنـكـار مبـاد الـوجود واألخالق من
ـميزة مـنظـور عدمـية ذلك الـوجود لـذا يتم إطـراح التـقالـيد ومـحاولـة التـعبـير عن الـطاقـة الديـنامـية ا

عاصرة. حلياتنا ا

ركز الثقافى الفرنسى للمسرح خالل يناير القادم. رحوم» للمخرج مصطفى حسنى وتقدم فى إطار مهرجان ا مثل الشاب عالء حسن يشارك حالياً فى بروفات مسرحية «ا  < ا
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> > الـدادية تـصور لطـفولـة اإلنسانـية لـغة وفعالً وسـلوكـاً مدفوعـاً بالـغريزة فى تـغيـيب مقـصود ومتـعمد
لـلوعى البـشرى  لذلك جنـد فيهـا الصورة الـتى تصلح لـلمسرحـية الشـعرية  وفى الـسريالـية كذلك نبع
سـرحية السريـالية إنعـكاس لالوعى فى صورة مسـرحية حليـاة خيالية لـلشعر ولـلمسرح الـشعرى; إذ أن ا
ــدخل الــصـــحــيح لــلــوصــول إلـى احلــقــيــقــة - فــيــمـــا تــصــور أصــحــابــهــا. تـــمــامــاً بــاعــتــبــار الـالوعى ا

الـفتـى شيـئـاً من االضـطـراب الـنـفـسى فـقـد كـان يـعـتـقد أن
نحة هى صاحـبة القصر و هـنا تتبخر أحالم من أعـطته ا
الـصـغـيـر فى االقـتـراب من مـحـبـوبـتـه .. وتـتـحـول األحداث

بشكل مثير... 
وبطائـرة أخرى نتـجه إلى أقصى اجلنـوب بالقـارة السمراء
إلى جـنـوب أفـريـقـيـا .. وبـهـا يـقـدم مـسـرح الـفـنـون الـعـرض
ـعــروفـة جــولـيت الـكــومـيــدى اخلـطــيـر «مــكـتــبـة» لــلـكــاتـبــة ا
جــركـ  Juliet Jerkin وتــــنــــاقش فــــيـه الــــدور اخلــــطــــيـــر
للمكتبة والكـتاب فى حياة البشر .. وأن القراءة السطحية
ـنقـوصة أكـثر خـطورة من عـدم القـراءة فالـسطـحيـة وبال ا
عـلى صــاحـبــهـا ويــخـرج هــذا الـعــرض الـهــام فـرانــسـيــسـكـو
نـاسيـمبـينى Francesco Nassimbeni ونسـتـكمل رحـلتـنا
ــديــنــة سـول ونــتــجه إلى جــنــوب شـرق آســيــا .. لــنـتــوقف 
الكوريـة .. ومسرح كـوريا الوطـنى  والذى يقـدم رائعة وليم
شـكـسـبـيـر الـكالسـيـكـية هـامـلت والـتى نـعـيش مـعـهـا مـعـاناة
هــامــلت الـــكــورى ومــواجــهــتـه الــكــبــرى مع عـــمه كــلــوديــوس
واعتـقاده أنه قـتل أبـاه كى يسـتـولى على الـعـرش وعلى أمه
أيـضـا .. ومــواجـهـة أخــرى مع والـد حـبـيــبـته أوفـيــلـيـا الـذى
يـرفض هذا احلب .. ومواجـهة أخرى مع الـصديق اخلائن
كائد دبر لـكل ا الذى يفـتضح أمره فى الـنهاية وأنه كـان ا
حـــــقـــــدا عـــــلـى هـــــامـــــلت. جنـــــوم الـــــعـــــرض هـم ســـــنـــــجـــــيك
Sangwon Seoو ســــــــــاجنـــــــــــوان ســــــــــوSangjik Lee لـى
Yoosun Nam ويـوسن نام Kim  Jaegun وجـوجن كيم
ويـــخــــرجه كـــوجنــــســـون شـــان  .Kyungsoon Chun ومن
ــتـحـدة .. ــمـلــكـة ا ــلـكــة األصـالــة والـعــراقـة ا كــوريـا إلى 
ـديـنــة لـنـدن .. وعــلى خـشــبـة مـســرح "ويـكـمن" وحتـديــداً 
وعــرض مـوســمى الــشـتــاء واخلـريف Leitmotif والــعـرض
Daw- Andrew ـبـدع. أنـدرو دوسون اجلـديـد لـلـمـخـرج ا
son وهـو عــرض كـومـيـدى شـيق ومــثـيـــر وقـدم عـدة مـرات
قــــبل ذلك بــــلــــنـــدن وخــــارجـــهــــا .. ويــــقـــدم بــــعض األفــــكـــار
الـتـجـريـديـة الفـلـسـفـيـة بـشـكل بـسـيط عن األرض وخـالـقـها

كنونة ... وأسرارها ا
وآخـر مـحـطـات رحــلـتـنـا وجـولــتـنـا الـسـريــعـة هـذه بـشـمـال
قارة أمـريـكـا الشـمـاليـة ومـديـنة تـورنـتو بـكـنـدا ومسـرحـها
ـسـرحـية الـوطـنى الـرائع والـعـــريق فـكـتوريـا الـذى يـقـدم ا
ـمتع الـشهـيرة قـصة اجلـانب الـغربى  لـلكـاتب األمـريكى ا
قـنع  آرثر لوريـنتس والـتى عرضت أول مـرة ببرودواى وا
Jerome .عام   1957 وأخرجـهـا القـديـر جـيروم روبـيـنز
Rob bins وهى تقص عـلـيـنـا قصـة حب شـاب وفـتاة.. و
هروبها معه من ويالت احلرب وأثـناء هروبهما يتعرضان
لــقـصف شــديـد .. يـصــيب الـفـتــاة  فـتــمـوت .. ويـســتـسـلم
بعدهـا الفـتى للمــــوت طمعــــا فى لقـاء محبـوبتــه بـالعالم
اآلخــر .. شــخص األدوار فــيـهــا جــريـتـــــا هــود كـيــنــســــون
Je-an Salasجـى آن ســـــاالس Greta Hodgkinson  "
و جوليم كوت  Guillaume Côté ويخرجها كارين كاين

Karen kain 

فى جــولــة بـعــواصم ومــدن الـعــالم اخملــتـلــفــة .. نـنــتــقل بـ
الزهـور اخملـتلـفـة فى ألوانـهـا ورائحـتهـا الـذكيـة .. فـتنـتعش
األسـارير .. وتـهـدأ النـفـوس .. وتنـبـثق األفكـار اجلـديدة ..
ونـعـرف كـيف يـفـكـر غـيـرنا فـى هـذا الـبـلد أو تـلـك .. وبـعد
هــذه اجلـولـة نـعـود مـحـمـلـ بــهـذه الـروائح وقـد عـلـقت بـنـا
وكـلمـا تـنـقلـنـا انـتقـلت مـنا إلـى غيـرنـا وها أنـا أنـقـلهـا إلـيكم
ـديــنــة مــوســكـو بـدأت رحــلــتى من شــمــال شــرق أوربــا .. 
Bol- عاصمة روسيا حيث يقدم مسرح البولشوى العريق
 shoi Theatre األوبرا الـكالسـيـكيــة  وهى عن مـسـرحـية
بـنـفـس االسم لـلـكـاتب الـروسى لـيف مى  وقـد قـدمت عـدة
مــرات قـــبل ذلك أولـــهــا كـــان قــبـل أكــثـــر من مــائـــة عــام ..
وقــدمت أيــضـا خــارج روسـيــا وحتـديــدا عـام  1980بــأوبـرا
ــهـا واشــنـطـــن  أخـرجــهــــا ريــتــشــــارد واجــنــر ويــعـاد تــقــد
بصـيغـة جديدة وفـيها يـبحث التـاجر الغـنى عن زوج البنته
يـنــاســبه مـاديــا دون مــراعـاة مــشــاعـر ابــنــته الــوحـيــدة وقـد
قــدمت بــرمــزيــة شــديــدة .. يــتــبــادل مــجــمـوعــة كــبــيــرة من
ـؤدين أداء األدوار الـرئـيسـيـة لـيـلـة بـعـد أخـرى .. الـعرض ا

وسيقى بوريس خاك ويخرجه أولج مورالف. وضع له ا
عـندما نعبـر إلى احملـيـط الهـادى ونتجـه مـعـه جنـوبا حتـى
نـصل إلى مـديـنـة سـيــدنى إحــدى كبــريـات مــدن أستــرالـيا
The Playhouse Theatre"  ـسـرح وفـيـهـا يقـــدم بـيـــت ا
ـسـرحى الـشـيق "تـقـديــر HONOUR وقـد قدم العـرض ا
ــالـيـزيـا وبــريـطـانـيـا هـذا الـعــرض من خالل عـدة جـوالت 
والـيـابـان وبـرودواى .. والـعـرض يقـدم لـنـا شـخـصـيـة سـيدة
عمـلت مساعدة ألحد الـصحفي وأحبـته وأحبها وتزوجته
وظـلت حيـاتهـما أقـرب للـكـمال لـثالث عـاما  حـتى دخلت
حيـاتهمـا  مراسلـة صغيرة أقل عـمرا من ابنـتيهـما فأغوته
فـتحـطم كل ما قـامـوا ببـنائه .. وانـهـارت احليـاة من حولـها
وقـد تـب لـهــا أن تـضحـيـاتهـــا قبل وبـعـد زواجهـما تـضيـــع
هبـاء .. تــــرى مـــــــاذا تفـعـل ..?!!.. كـتــــب الـنـــص جــــوانا
مـارى ســمـيــث Joanna Murray-Smith ويـقــوم بـاألدوار
Marcelle Schmitz  الــرئـيــسـيــة فـيه مــرســيال سـمــيـتش
George Shevt- فى دور الــزوجــــــة وجــورج شـيــفــتــسـوف
Tom بــدور الـزوج اخلــائن ويــخـــرجه تــوم جـاتــريـدج sov 
Gutteridge ومن أستراليا نسـتقل طائرة تتجه بنا شماال
ـرة .. حيث يـقدم نـحو أوروبـا وتتـوقف بـنا بـأيرلـنـدا هذه ا
مسرحهـا الكبير  رائـعة الكاتب اإلجنـليزى الشهـير تشارلز
ديـكـنـز اآلمـال الكـبــرى والـتى يـقـوم بالـتـمـثـيــل فـيـها كل من
كيلى كامـبل ودونا دنت وأيــدى ديفيــذ .. وهى تروى ثالث
مراحل يرويها ألن استنفورد بأيرلند. بطلها الصغير بيب
حـيث تـبـدأ أولى مراحـلـهـا  بفـتى يـهرب مـن السـجن وأثـناء
هـروبه يـصطـدم بـبيب  فـيـقوم  بـتـحريـره ومسـاعـدته على
الـهرب  ثم يـتعـرف بـيب على أسـرة غـنيـة تـعيش بـجوارهم
تطـلب بيب للـخدمة لـديها وفى الـقصر يـتعرف عـلى قريبة
صاحـبته  ويحاول التودد إلـيها  فتخبـره بأنها لم تعجب به
ألنه صـغـير قـلـيل الـشـأن... ومن هـنـا تـتـولـد لـدى الـصـغـير
أحالم الـثــراء لــكى يـقــتــرب من مــحـبــوبـتـه قـريــبــة صـاحــبـة
الــقــصـر... وســريــعــا مــا تــتــحـقـق أحالمه الــصــغــيـرة حــيث
تـصــله مـنـحه لـلـدراسـة خـارج الـبـلـدة يـقـوم بـهـا لـكى يـحـقق
ـنـحة لـلـدراسة أمانـيه ومع الـوقت يـعرف أن من أرسل له ا
هـو اجملرم الـذى سـاعـده على الـهـرب وهـو ما يـحـدث لدى

مسارح الدنيا فيها إيه..?? 

راسلة  ا
الصغيرة
تخطف
الصحفى
من
زوجته
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فــعــرض "مـــقــهى الـــدراويش" الــذى قــدم عـــلى ســطح
عـبـارة داخل اخلـلـيج الـعـربى وعـرض "وسـمـيـة تـخرج
من الـــبـــحـــر" والــــذى كـــان مـــقـــررًا لـه تـــبـــعًـــا القـــتـــراح
مخرجه كالتـزام فى مكان على شاطئ البحر كفضاء
بــديل قــد تــبــدل مـكــان الــعــرض واسـتــقــر داخل فــنـاء

سرح الكويتى!!. ا
وكــذلـك عــرض "ســوق اجلــمــعــة" الــذى يــبــدو لــنــا من
الوهـلـة األولى بأنه سـيـقدم فى مـكان مـوجـود بالـفعل
ويـحـمل هـذا االسـم فى دولـة الـكـويت ويـعـرف أيـضًـا
ـكـان فى فـضـاء آخـر بـســوق "احلـراج" إال أنه إبـداع ا
وهـو حـديــقـة الـرئــيس الـراحل جــمـال عـبــد الـنـاصـر
وهـــذا الــــعـــرض هـــو أقــــرب الـــعــــروض الـــتى حــــقـــقت
شــروط الـفــعـالــيــة وحـقق جــوانب إبــداعـيــة مــتـمــيـزة

لفرقة اجليل الواعى. 
أمــا عــرض "لـــعــبــة الــدبـــابــيس" وهــو عــرض مـــتــمــيــز
ـعـهد بالـفـعل فـقـد سكن وتـمـدد عـلى سـور حـديقـة ا
ــســرحــيــة بـــالــكــويت. ووقع فى مــا الــعــالـى لــلــفــنــون ا
شاهدة. وقعت فيه معـظم العروض من حيث مكان ا
فـــمـــعـــظم الـــعــروض قـــدمـت واجلــمـــهـــور يـــشـــاهـــدهــا
ـشاهـد مـثـل طـبـيـعة كصـورة أى أن الـعـرض يـواجـه ا

سرح ذى البروسنيوم. شاهدة فى ا ا
أمـا عــرض "الــبـاحــثــ عن" فـقــد اســتـقــر فى الــهـواء
الــطـــلق وخـــطــطت داخـــله عـــنــاصـــر الــرؤيـــة وإذا مــا
نـاقـشـنـاه من اجلــوانب اإلبـداعـيـة فــإنـنـا سـنـدخل فى
مــــنــــاقـــشــــات كــــثــــيــــرة من حــــيـث االتـــســــاع الــــشــــاسع
لـلــمــســافــات واألبـعــاد بــ تــكــوين عــنــاصـره وكــذلك
اجلـــوانب الــتــقـــنــيــة. وفى عـــرض "ســارة" وقــد يــرجع
ذلـك إلى طـــبـــيــعـــة الـــبـــنـــايـــات الـــكــويـــتـــيـــة بـــطـــرازهــا
ـــمـــيـــز والـــذى هـــو عـــبــارة عـن فـــنــاء وتـــخـــطـــيـــطـــهــا ا

مكشوف مستطيل حتيطه حجرات. 
ــســتــطــيل وقــد اســتــقـــر احلــدث عــلى أحــد أضـالع ا
ـتبـقى سـواء كـان فى عرض وشـغل اجلمـهـور اجلـزء ا
"ســــارة"  أو عــــرض "وســـــمــــيــــة". رغـــــمًــــا عـن ذلك لم
حتــدث لـى أيــة مــفــاجـــآت مــنــذ أن شــاهـــدت الــفــيــلم
الـــتــســـجــيـــلى الــذى عـــرض أجــزاء مـن كل عــرض فى
حــفـل االفــتــتــاح وكــانت عالمـــة االســتــفــهــام الــكــبــيــرة
ـــكــان الــبـــديل?. فــلــقـــد قــدمت هــذه واحملــيــرة. أين ا
الـلـقــطـات داخل غــرف ومـســارح أى أن الـعـروض لم
تــخـــطط فى هــذه األمـــاكن الــبـــديــلـــة وأعــتــقـــد أنــهــا
تعـاملت مع مـكان العرض لـيوم واحد وقت مـشاهدته
وتـقـييـمه أو بـاألكثـر يـوم أو يومـ جـينـرال. فـخرجت
معظم العروض كـعروض هواء طلق مع الـتأكيد على
أن هـنـاك عـروضـا قــويـة سـواء بـالـتـمـثـيل أو بـعـنـاصـر
الرؤيـة اخملـتـلـفـة مـثل عرض "سـوق اجلـمـعـة" و "لـعـبة

الدبابيس" وغيرهما
سـرح التقليدى قصود بـالبديل هو بديل ا وإذا كان ا
أى العلبة اإليـطالية فإن بعض العروض قدمت بهذا
ــعــمــارى نـفــسه والــفــارق أنه غــيـر مــســقـوف الــنـوع ا
وبدون خشبة أو مـنصة. رغما عن ذلك فإننا ال نقلل
من شأن هذه التـجارب التى أفرزت عناصر إبداعية
كـثيـرة وتوجهًـا يسـتحق التـقديـر لدعم شـباب أمة هم

مستقبلها.
ونـعـود هنـا لـعرض "سـوق اجلـمعـة" الـذى اعتـمـد على
فــنــون الــفـــرجــة وكــان اجلــمـــهــور شــبه مـــتــحــلق حــول
صرى وبعض من مسرح احلدث مثل فكـرة السامر ا
ــنــاقــشــة. وهــو عــرض يــنــاقش مــشــكالت تــركــيــبــة  ا

ـسرحى فـن مرئى ال يـتجـلى جمـاله الفـعلى الـعرض ا
إال بقدرات إبداعية حـقيقية.. وهو ليس فنًا زخرفيًا
أو أحــــد كــــمـــالــــيـــات احلــــيــــاة. وهـــو فـى األســـاس فن
جـمـاعى ورافد فـنى ضـمن أرقى أشـكال احلـيـاة على
األرض وهـــو الـــفن فى عــــمـــومـــيـــته ويـــرتـــبط أيـــضًـــا
بـاحلريـة والتعـبيـر والتطـرق للـفن هو تـطرق لإلبداع.
وال يوجد إبـداع وسطى وعلى ذلك فإن دور الشباب
من أقـوى األدوار فى تـركــيـبـة أى مـجـتـمع خـاصـة فى
ـعــطـيـات جــديـدة مـتــبـايـنـة ــتـلئ كل حلــظـة  عـالم 
وهؤالء الـشباب ومن سـيلـحق بهم سـتكـون على أيدى
ـتــنـبــهـ مــنـهـم إعـادة تــشـكــيل الـثــقـافــة عـلى أسس ا
تـكـنـولـوجــيـة وبـدرجـة عـالـيـة الـكـفـاءة; وإذا لم يـعـدوا
جـيدًا وعـلى أسس عـلمـية واحـتواء اجـتمـاعى فإن أى
ـكن أن أطـلق مـجـتــمع سـوف يـخـسـر طـاقــاته أو مـا 
عـلــيه إمـداد اجملـتــمـعـات بــالـطـاقــات الـفـاهــمـة والـتى

صداقية لتحقيق التطور. تمتلك نقاء الفكرة وا
سرحى هـو عمل إبداعى مثله مـثل عملية والعرض ا
بدع اإلبداع ذاتها من حـيث شدة التعقيد; حيث إن ا
زاج الذى يـسبق الـتهيؤ ر بـحاالت ا فى أى مـجال 
ومـا يـتـبع ذلك من اسـتـعـدادات كـالـقـدرة علـى التـأمل
والـــتــــدريب عـــلـى األدوات فى كل مــــفـــردات الـــعـــرض
ويـرتـبط ذلـك بـاإلدراك مع اإلحـســاس ومـا يـتــمـتع به
ــبـدع - أى الــفـرد - مـن مـســتـويــات ال شـعــوريـة ثم ا
حـاالت مـجـىء األفـكـار ســواء بـعــد اخـتــيـار الـنص أو
ـكن أن تــتـحـقـق من خالل نص يـتم اخــتـيـاره أفـكــار 
مثل أو ادى سواء با لموس ا وكيفية التعـبير عنها با
الــعــنــاصــر الـتــشــكــيــلــيــة وغــيــرهــا. وبــعـد ذلـك تــأخـذ
ديناميات اإلبـداع مسارها من خالل التـطوير العقلى
لألشكال واحلركـات عن طريق احلدس ومدى قيمة
هذه األشـكال من الـناحـية الـعاطـفيـة والتى سـيتـعامل
كن تـقد ذلك إال من تـلـقى وال  مـعهـا اجلـمهـور ا
خالل منهج مناسب ومـادة ملموسة حـاملة كوسائط
يتـلـقى مـنـهـا اجلمـهـور مـعـلـوماتـه البـصـريـة والـعرض
ــســرحى بــذلك هـــو مــجــمــوعــة عــمــلــيــات إبــداعــيــة ا
فــــعـــــلــــيـــــة وتــــرجــــمـــــة إلدراك عــــقــــلـى فى عـــــنــــاصــــر

موضوعية.
إذن فــإن الــقــدرة عــلى حتــقــيق اإلحــســاس الــبــصـرى
ـســرح هـو الـفـارق بــ تـمـكن والـذى هـو جــوهـر فن ا

عرض من أدواته إذا ما قورن بعرض آخر.
سرحى كما أن الـعمـلية اإلبـداعية وحتـقيق العـرض ا
ال عالقـة لهـا بـحسن الـنوايـا!! وكل عرض سـنشـاهده
ــراحل عـديــدة أســاسـهــا إبــداعى ولـيس هـو نــتــيـجــة 
عـشـوائــيـاً أو "فـيه مـهـرجــان يـبـقى الزم أقـدم عـرض"
ـا والـنــتـيـجــة الـتى أقــصـدهـا تــأتى أيـضًـا كــمـحـصــلـة 
تـعلمـناه ومـارسناه وجـربنـاه ولدينـا الوعى بـأن هناك
"مــبـدع يــدرس فـنًــا" وفن وإبــداع يـدرسه غــيـر مــبـدع"
ـــــكـن أن نـــــضـم ذلـك فى "لــــــيس كـل دارس لـــــلــــــفن و
مــبـــدعــاً وكل مـــبــدع لــيـس شــرطًــا أن يـــدرس الــفن"
ـعطـيات الـتى نعـيشـها فـإن الدراسة ولـكن فى ضوء ا
ــبــدع والـــتــعــلم أصــبـــحــا الــنــواة الـــتى يــبــنى حـــولــهــا ا
ـسـرحى ـبــدع ا ه اإلبــداعى كـمــا أن ا احلـقـيــقى عـا
احلقـيـقى ال يـرى فقط بـالـع اجملـردة بـقدر مـا يرى
بـعــ خـيــاله مـا ســيـكــون عـلـيـه الـعـرض مــنـذ اخــتـيـار
الــــنص الـــــدرامى وأى األمــــاكـن والــــفــــضـــــاءات الــــتى
سـتـعـيش فـيـهـا الـشــخـصـيـات من خالل فـعل الـعـرض

فرداته األخرى. احلى 
فـالــتـخـطـيـط األولى إلعـداد الـعـرض يــبـدأ من الـنص

ـكـان هو الـعـنـصـر احلـيـوى الـذى ال بد وأن ويـصـبح ا
سرحـى بع خـياله ليـضع فيه الهـيئات بـدع ا يراه ا
نتهى الدقة والتكوينات التى ستكون هى العرض و

يشرع فى التنفيذ الذى نستقبله فيما بعد كعرض.
إن كل عرض هو تخطـيط مبتكـر لذاته ودوافع تغير
كان بل كان الـذى عاشه الـعرض ال يتـغير بـتغيـر ا ا
هنى حـتى يحقق يتطـلب اخلبـرة والتراكم الـثقـافى وا
كل عــرض أهــدافه دون أدنى تــنــازل وال مـجــال هــنـا
ـشــاهـدى لالنــطـبــاعــات الـتى قــد تــخل بـاجلــوهــر و
فـعـاليـات مهـرجان أيـام مسـرح الـشبـاب الكـويتى فـقد
تابعت أفكار وتصورات تكشف عن مستويات اخليال

راصدًا بذلك أدوات للتعبير.
ومــــجـــمـــوعـــة الـــعــــروض الـــتى قـــدمـت فى إطـــار أيـــام
ـســرح لــلــشــبـاب فـى الـكــويت هى مــجــمــوعــة نــتـائج ا
حصـلـنا عـلـيهـا ونـحن ال نـقيـمـها بل نـحـللـهـا للـتـعرف
عـلى الــتـوجـهــات الـفـنــيـة واإلبـداعــيـة اخملـتــلـفـة. وهى
قـبـل كل شىء تــقـديــر لــلــشــبـاب الــذى دائــمــا يــتــفـانى
ـكن أن لـلـتـعـبـيـر عن ذاته ويـعـمل طـبـقًـا لـتـصـورات 
ا يحيطه من نطـلق عليها حـماسية وتأثـر بالكثيـر 
ـــســـرحى وقــد جتـــارب خــاصـــة فى عـــالم الـــعــرض ا
يـؤخـذ عـلى الكـثـير من عـروض الـشـباب عـامـة وليس
ـهـرجـان بـصـفة خـاصـة عـدم نـضـج الـرؤية فى هـذا ا

والتى تشغل مرتبة تختلف بشكل كبير عن اإلرادة.
لقد أتت دورة مهرجان مـسرح الشباب بفعالية جديدة
فـى دورته الــــرابــــعـــة وهـى الــــتـــنــــافس عــــلـى اســـتــــغالل
ـــســـرحى الـــبـــديل. وقـــد ضم فى عـــروضه الـــفـــضـــاء ا

تعددة. تنوعة ووجهات النظر ا حزمة من األفكار ا

فكرة "البديل" غابت
وحضرت عناصر أخرى جيدة

سوق اجلمعة 

إعادة تشكيل
الثقافة 
على أسس
تكنولوجية
 من مهام الشباب

كان هو العنصر ا
احليوى الذى
بدع يراه ا
سرحى بع ا
خياله

 اجلميع تنافسوا
على استغالل
سرحى الفضاء ا
البديل

فى أيام مسرح الشباب الكويتى

العرض األسترالى
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ـا تشـتمل تـخيلـة وتخـطط األحداث  ـغامـرة ا ـدرسة الـطبـيعـية - وفق زوال - يـستـبدل ا ـسرحى فى ا > الـكاتب ا
; مـغايـرا لـتطـوير اخلط علـيه من مـفاجـآت وتعـقـيد مـتدرج من مـشـهد إلى مـشهـد تـال له تأزمـاً ثم ذروة فـانفـراجاً
الـدرامى حسب الـنـظريـة األرسـطيـة بـاألخـذ مبـاشـرة من واقع احليـاة وتـاريخ اإلنـسان بـالـنقل األمـ لـشرائح من
ـعيشة. ومعنى ذلـك أن الطبيعيـ فى األدب والفن ال يعترفـون ببناء درامى متـدرج وقائم على ما تأسست احلياة ا

عليه الكالسيكية من بداية ووسط ونهاية.

سرح فى البحر األحمر. > د. سيد خطاب شارك فى فعاليات مؤتمر أدباء مصر مؤخراً بدراسة حول ا

سرحي جريدة كل ا
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قصود  هل ا
بالبديل
اخلروج من
مسرح العلبة
اإليطالية!

مـرتفع لـلمـشـاهدة أو لـيست عـربة "تـسبس" هى أول
مـــكــان عــرض مــتـــنــقل فى هــواء طـــلق? إذن "الــبــديل"
ــقــصــود هـنــا هــو الــعــودة بــالــعــرض إلى الــنـاس أن ا
يـــذهب إلـــيـــهـم. وأنــاقـش هـــنـــا من قـــدمـــوا الـــعــروض
ولـيس من قــدمـوا الـفـرصـة الـكـبـيـرة لـتـحـقـيق مـسـرح
جمـاهيرى ومـبتـكر. وفى الـوقت نفـسه قام كل طرف
ــمـيـزة بـدوره عـلـى خـيـر وجـه سـواء كـانت الــعـروض ا
جـدًا والتـى ذكرنـاها أو الـعروض الـتى انـتخـبت بعض
الــعـنـاصــر وقـدمـتــهـا. أو لـيس كـل عـرض أثـمــر شـيـئـاً
بالتأكيد نـعم. فهناك عروض أفرزت طاقـات تمثيلية
متميزة وغـيرها مشروع مخـرج واعد. وسينوغرافى
ـشـاهـدة والـبحث سيـكـون مـتـمـيـزًا بـالعـقل والـتـعـلم وا
ــعـرفــة فـلـقــد اعـتــمـد عــرض "مـقـهى احلـقــيـقى عن ا
ـــدة ثالث ـــثل قـــدم مـــونـــودرامــا  الـــدراويش" عـــلى 
وخمس دقيـقة باحتراف ووعى كـبيرين مع مؤثرات

صوتية مناسبة وواعية. 
ه من حيث ولـكن يـؤخـذ على الـعـرض مكـان تـقـد
تــنـــســـيق الــفـــضـــاء والــتـــحـــكم فى شـــكــلـه وعالقــة
ــدة أربع وعــشـرين دقــيــقـة الــعـبــارة الــتى أبـحــرت 
بــاجلــمــهــور ثم اســتــقــرت فى عــرض اخلــلــيج ولم
يـستـفد مـنهـا العـرض بل إن اجلمـهور قـد استـفاد
بـالـهواء الـنقى وضـوء الـقمـر الـذى كان سـاحرًا فى
تــلك الـلــيـلـة ولــكن شـاهـد اجلــمـهـور هــذا الـعـرض
ـكـررة; أن احلـدث صـورة بــنـفس طـريــقـة الـتـلـقـى ا

تشاهد من األمام.
كـان هـنـا كانت بـعـيدة إن عمـلـية تـأسـيس عالقـة ا
عن مـــوضـــوع احلـــدث. ولـم يـــســـتـــخـــدم أى مـــكــون
قـريب أو بـعـيـد فى تـلك الـعـبـارة. لـقـد كـان عـرضًـا
ثل قدير وواعٍ وجاء العرض بال أية إلمكانيـات 
تصورات سواء كـانت فى الديكور أو غيره. فكانت
مــنــودرامـــا أمــام ســتـــارة بــيــضــاء والـــتــمــثـــيل عــلى
ـمـثل بـإدراكه لـفـضـائه الـوهمى مسـطح مع تـمـتع ا
الـذى أدركـنـاه من خالل تـفــاعالته وتـصـوره الـفـنى

جملموعة الشخصيات التى قدمها.

ــا هــنــاك عــروض اعــتــمــدت عــلـى االخــتــيـار عــمــومً
ــقــصـود مــنــذ بـدايــة الـتــخــطـيط احملــدد الــدقـيق ا
للعرض وتدربت عناصرها على األدوات اخملتلفة.
وجــاءت بــعض الــعــروض عــلى عــجــالــة فــافــتــقـدت
اجلـــمــالـــيــات وكـــذلك جـــدوى وجـــودهــا. مـع خــلط
ـنهج وهـذا ليس مـأخذًا عـلى شباب الـبعض فى ا
بدع فكرين وا يتنافس ويقدم أفكاره. فجميع ا
ـتمـيزين بـدأوا البـدايـة نفـسهـا ولـكن مع التـعلم وا
وانـتـخاب الـعنـاصـر بوعى ودراسـة مـتأنـية وكمّ من
ـشـاهـدات والـثـقـافـة والـتـبـحـر فى جـمـيع الـفـنـون ا
ــنـطق اعــرف شـيـئـاً وصـوالً إلى تــخـصص واحـد 

عن كل شىء ثم اعرف شيئًا واحدًا.
ـــــكن أن نـــــهـــــمل حـق من فـــــكـــــر فى إعـــــطــــاء وال 
الــفــرصـة لــلــشــبــاب كى يــقــدم أفــكــاره وإبـداعــاته.
ويـتـنافـس بـشـرف خـاصة وأن هـؤالء الـشـبـاب هم
مــســتــقــبـل اجلــنس الــبــشــرى ألى مــجــتــمع فى ظل
عــالم مــلىء بــتــقــد الــقــبح عــلى أنـه فــكــر. فــهـذه
االحــتـفـالـيــات والـفـعـالــيـات تـسـهم بــشـكل قـوى فى
تــكــوين الـشــخــصـيــة ونـضــوجــهـا الــفــكـرى والــفـنى
ــعـــرفــة ومن أهم ـــســرح هــو من أفـــضل طــرق ا وا
ـؤثـرة فى أى مـجـتـمع واعٍ ألنه يـسـاعـد الـعـنـاصـر ا
عـلى عـمـلـيـات االتـصـال بـ الـبـشـر فـالـشـكر لـكل
ـنـا العـربى كى من يـفسح اجملـال  لـلـشـبـاب فى عـا
يـــعــبـــر عن وجــوده. وكـــذلك لـــدعم أجــيـــال وكــوادر

إبداعية نحن فى حاجة ماسة لها. 
وفى النـهايـة أتسـاءل ألم يحن الـوقت لوجـود هيـئة
للـمـسـرح فى الـكـويت خـاصـة وأن كل عـام يـتـخرج
كن وجود . وهل  سـرحي بدع ا الكثيـر من ا
ــسـرح ــا فى ا نـقــابــة لـهم. ومــتى ســنـشــاهــد عـرضً

القومى الكويتى?.

الــعــشــوائــيـــات من خالل الــتــواصـل ولــيس بــحــثًــا عن
التأصيل. وكان ذلـك فى تناول كوميـدى. فقد تكونت

رئية من عوالم السوق ومفرداته. الصورة ا
أما عرض "لعبة الدبابيس" وهو تناول جرىء ويتجه
إلى الــتـجـريـبـيـة. واعـتـمـد الـتــخـطـيط الـسـيـنـوغـرافى
عـلى طـول سـور مــبـنى من الـطــوب "الـطـابـوق" ووضع
خـلـفه مـسـتـوى بـارتـفـاع اجلـدار لـيـبـدو لـلـمـشـاهـد أنه
ـر عــريض بـحــوالى  واحـد مــتـر وكـان الــرقص يـتم
عـــلـــيه فى بـــعض األحـــيـــان ولـــكن اجتـه الــعـــرض فى
االستخدام إلى عدم استغالل هذا التكوين وبالرغم
ـنـطــقـة صـفـر من وجـود الـتــمـاثـيل فـى الـتـكـويـن فى ا
وهى أرض احلـديــقـة إال أنه يــذكـرنـا بــأفـكــار "الـبـوب
تـرو ووقع العرض آرت" وطـرق الرسم عـلى عربـات ا
فى الـتـخـطــيط نـفـسه; أن الـعــرض صـورة يـشـاهـدهـا
جـمــهـور مـواجه ويــحـسب لــلـعــرض أيـضًـا فـى جـانـبه
ـسية التـشكيـلى حتلـيل مسطح اجلـدار إلى عالقات 
لــونــيــة مــتــعـددة وأحــيــانًــا يــبــدو لــلــجـمــهــور من خالل

الضوء أنه مهدم.
ـشـاهــدتـنـا لـعـرض "الـبـاحــثـ عن" بـعـد أن نـبـحث و
ــكـــان الــذى يــقــدم فــيه الـــعــرض فى بــنــايــة دور عن ا
ـنـطـقـة "الـصلـيـبـخـات" يـأتى الـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة 
ـمـيــز بـالـقـتـامـة الـتى أرى أنـهـا كـانت هـدفًـا الـعـرض ا
دراميًا يهـدف إليه العرض من خالل اخـتيار جماعى
قابـر وتعزل نفسها عن جملموعة بشريـة بأن تسكن ا
الـعــالم وتـســيـر الــدرامـا داخـل عالمـات من شــواهـد
القبور التى تـناثرت فى مسطح متسع لم يتناسب مع
عــدد الــشـخــصــيـات الــتى تــقـدم الــعـرض مـع جـمــهـور
ـشـاهدة لـيس لـديه قدرة عـلى حتـقـيق لـقطـة مـكـبرة 
كان الـبديل هـو مجرد تفـاصيل عن بعـد. فهل هـذا ا
ــــاذا لم تــــطــــرح مــــعــــظم بــــديل جلــــمــــيـع الــــعــــروض? 
ـاذا" و "كـيف" أو الـعــروض الـتـســاؤل الـكـبـيــر "أين" و"
ــكــان الـذى نــشــأ فــيه مـا ــســرح الــبـديل هــو ا لــيس ا
سرحى كان العرض ا عرفته البشرية منذ اليونان 
سـواء أمام احلـيل أو عـلى سطح مـستـوٍ اختـير بـجوار

 البد من تقد
الشباب 

فى عالم يقدم
القبح بوصفه
فكراً

 متى نرى 
هيئة للمسرح
فى الكويت?

لعبة الدبابيس الكويتى
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>  الـشعـر الغنـائى كمـا هو مـعلوم هـو التـعبيـر الشـعري عمـا بعـد الفعل وعـما قـبل الفعل وهـو محـمول على
ـسرحيات الدرامية سواء فى صـوت الشاعر نفسه وألن كثـيرًا من القصائد الشـعرية تدخل فى نسيج بعض ا
ـسرح ـسـرحيـة الـنثـريـة أو فى إبداع الـتألـيف فى ا ـسرحى أو فى إبـداع الـكتـابة ا إبـداع أحـد شعـراء الـشعـر ا

الشعرى نفسه لذلك وجدت من الضرورة الوقوف عند تلك األلوان من الكتابات الشعرية للمسرح.
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الـعام واختـفى سيـادته طار أنقـذ نفسه بـطريـقته ولم تعـد هناك
أخـــبــار عــنه مع األيـــام خــيــانــة حــقـــيــقــيــة !.... إنــهـــا زوجــتك الــتى
ـفـردك.. لـكنك أحـضـرتك إلى هنـا أشك فى ذلـك رحلـة مـخـيفـة 
ـكنك أن ترد لى الزيارة.. إن لم تكن متعجالً لـلرحيل مرة أخرى 
أســــكن فـى حى هــــاد تــــمــــامـــاً ( يـــكـــتب )...  94 شــــارع الــــقــــنـــاة
ـة حــقـيـقـة الـقـول إنـه بـعـيـد جـداً لـكــنـنى ال أقـول ذلك لـكى الـقـد
ـا أنك اســتـعـدت خـطــواتك الـهـادئـة.. ـد لـه الـورقة)  أخـيـفك. ( 
ـوثق إنــنى بــعــيـد عــنك فى حــ أســكن عـلـى مـبــعـدة نـعم ســيــدى ا
عـشــر خـطــوات من مــكـتــبك لـكــنـنـى أحـتــفظ من جــيـرتــنـا بــأحـسن
ذكــرى كــنت أراك فى الــثـامــنـة صــبـاحــا ذاهــبـاً إلى عــمــلك وكـنت
أذهب لـتدريـس الصف الـرابع... إنك تنـعم اآلن بـالراحـة الواجـبة..
ـبـكـر لم يـبق إال كـويـريـكـو الـطـيب هـذا ـعـاش ا وأنـا خـرجت عـلـى ا

لينتزعنا من قوقعتنا ( يضحك).
وثق: ا

 ( مـخـاطبـاً جورج) أريـد بـالـتـحـديـد أن أسـألك سـؤاال يـشغـل ذهنى
دائماً. ما الذى كنت تريده منى فى يوم احلادث الذى وقع لك?

جورج:
 منك?

وثق: ا
 منى....
جورج: 

لم أرد شيئاً.
وثق:  ا

كتبى عجباً! لكنك كنت على وشك أن تأتى 
توليو:

كن!...  غير 
جورج: 

لم أكن ذاهباً إليك.
وثق: ا

 لــقـد رأيـتك فى الـشــارع نـفـسه عـلى الــرصـيف نـفـسـه عـلى عـتـبـة
الباب تقريباً... أين كنت ذاهباً إذن إن لم تكن آتياً إلىّ?

توليو: 
إلى احملطة!

وثق : ا
 ماذا?!

توليو : 
إلى احملطة

جورج:
 كيف عرفت?

توليو: 
( يـقـهـقه) عـجــبـاً!... لم أكن ألشك... لــقـد أطــلـقت مـزحــة ثـقــيـلـة
ـــصـــادفــة فــجـــة... لم أكـن أعــتـــقـــد أن أقع عـــلى ســـر الــقـــضـــيـــة بــا

البحتة!....
وثق:  ا

اذا كنت تسلك الطريق األكثر طوال ً لتذهب إلى احملطة? لكن 
توليو: 

( متدخال) هذه أشـياء حتدث لـلناس احملتـرم يا سيـدى العزيز.
أنـا أيــضــاً فى بـعـض األحـيــان أخـرج ألذهـب إلى مـكــان مــحـدد ثم
أضيع وقتى فى التجوال فى مكان آخر ألتسلى ألهرب للحظة من
ـعـروفة إنـنـا نـشتـرك فى الـضـجر من ـطـروقـة والطـرق ا الدروب ا

رتابة احلياة ويجمعنا ميل للغرابة!....
إلزا: 

( مـتدخلة) إننـا متعـجالن من أجل العـودة نخشى أن يـوقفـوا قيام
القـطـارات. لن تمـكن زيـارتك. إننـا نأسف كـثـيراً ألن نـقول لك اآلن

وداعاً.
توليو: 

حسن حسن حسن حـسن مفهوم . لقد تقرر كل شىء وأُعد كل
شىء. رحــلـــة ســعـــيــدة !  (يــتــوجـه جلـورج) أرجــو أن تـــربح قــضـــيــة

تعويضات احلرب.
جورج:

 ليس هناك شىء على اإلطالق السترداده.
توليو: 

( يـحـدق فى وجـهه) ألم تـكن فى حـاجـة لـلـمــجىء إلى هـنـا لـتـعـرف
هذا?

جورج:
 ( يخفض بصره) لم أكن فى حاجة للمجىء إلى هنا.

تـوليو: ( يـندفع بتودد لـلمرة األخيرة) ما أنت إال طـفل كبير وهذا
سبب جاذبيتك ( يهم باخلروج) إنك ال جتهل أنى أحببتك كثيراً.
 ( يـفـتـح ذراعـيه ال نـعـرف إن كـان يـفـتـحـهمـا جلـورج أم أنـه يـقـلد

صلوب).   سيح ا ا
                                                       يـتبـــع

ساء. كنننا أن نستقل القطار فى ا
جورج:

 اليوم بالذات.
إلزا:

 لنعد إلى بيتنا.
جورج:

 نعم.
إلزا : 

هيا.
وظف: ا

 سيدتى أيشعر زوجك بتعب?
جورج:

 لست على ما يرام ( ينهض متثاقالً).
وظف: ا

 أال تريد مقابلة هذا الشخص.
جورج: 

ال أعرف.
وظف: ا

ـكـنك اخلـروج من اجلـانب اآلخـر. هـذا أفـضل  إن كـنت تـخـشى  
شيئاً.

جورج: 
لـقـد كـنت دومـاً أخـشى كل األشيـاء الـتى حتـدث.. كـنت دومـاً أخاف

فى البداية.. توليو ( يتقدم توليو فى صمت يحدَّق فى جورج).
جورج:
 توليو!

وثق: ا
 بروفيسور...

جورج:
 توليو.

توليو:
 ( يـنطلق فجأة فى الضحك) آه آه آه! بأى طريقـة تنظر إلىّ لقد حاولت
التظاهر بعدم مـعرفتك. جورج جورج يا عزيزى لكم أنا سعيد برؤيتك !
إنك بـصحـة جـيـدة جـيـدة جـدًا برافـو! اعـذرنى عـلى مـزحـتى الـصـغـيرة
فـذلك يـروح عـنى من وقت آلخـر إنـهــا نـقـطـة ضـعـفى. حـتى أنت يـا إلـزا
الرقيقة. تبـدين فى أروع حال: ذلك جميل !.. كنت أشك أنـكما ستأتيان
لقـد انتظرتكمـا بفارغ الصبـر.. ماذا هناك ? آه ! نعم قـلدت يدك اليمنى
ـ تقـريبـًا دون أخبار خالل وثق) تخـيل إذن صديـق أخَّ ( مـخاطـباً ا

خمس سنوات مفقودين أحدهما بالنسبة لآلخر!!.....
جورج:

 لقد أخبرونى أنك مت يا توليو.
توليو: 

وثق) ألم يـحدث عـجـباً ! ال نـدهش إنـها طـيـبة الـناس ( مـخاطـباً ا
لك قـط أن أخـطــأت رقم الــهـاتف. تــســأل: " سـيــزار هــنـا?" أتــعـرف
ـاذا يـجـيـبـونـكم? " ال لـقــد مـات !" طـيـبـة الـنـاس كـمـا أقـول لك !
كـال لم أمت لـقــد غــيـرت مــسـكــنى وفــقـدت االهــتــمـام الــذى كـنت
هنتى ولم أعـد أرى الناس تقريباً. إذ إننى أتكلم وحدى. مع أوليه 
نــفــسى. ( يــضـحك). لــقــد كــنت دومــاً مــجـــنــونــاً إلى حــد مــا كــمــا
تعرف إننا نطلق كلـمة مجنون على الرجل السوى الذى يتميز بنوع
من التـفكيـر.. أنت كذلك كنت دومـا مجنونـاً فى نوع آخر  ال أعني
ســوي األعـــراض الــتي ظــهـــرت عــلــيك أخـــيــراً ومــوضــوع إجــراءات
االسـتـرداد هـذه األفـكـار عن الـتـعـويض الـتى حتـفـر فى دمـاغك ال
ينـبـغى أبداً أن يـجعل اإلنـسان أى شىء مـهـما كـان يحـفر فى رأسه
سيصبح ذلك على الفـور مثل عجلة تبدأ فى الدوران آلياً حلسابها

اخلاص: دون " فرامل".
وثق:  ا

ـاذا لم تـكـتب إلى الـسـيـد كـويـركو إذا ـوظف ( مـخـاطـباً تـولـيو)  ا
كنت على علم بخطواته?

توليو: 
ـــاذا ? عـــلى أى عـــنـــوان  إنى أســـألك ! ذات يـــوم ســـقط ســـيـــادته
فـجأة جتـاه شـاحـنة - لـنـقل دون إزعـاج أحـد- و تنـظـيف الـطريق

دة جتاوزت العام. جلة أخبار النجوم مرة أخرى بعد ابتعاده عنها  > الناقد د. حسن عطية عاد للكتابة 
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فى يوم.. 
فى شهر.. سبعة

سنرى أوبريت!! 

ا يـريـد ويـهوى وبـ "الـكـذاب" الذى ويـسـتطـيع بـالـتـبعـيـة أن يـطوعـه 
ا قـد يتبدى يزيف الواقع عامـدا ليحقق مـكاسب مؤقـتة ولو ليـنجو 
له مـأزقًا خـطرًا أو لـيدبـر فـرية تـأخذ بـتالبيـب من يعـتبـرهم أعداءه
فـاحلــالم يـعــانى تـســاؤالت ذات طـبــيـعــة أنـطــولـوجــيـة ومــعـرفــيـة سـواء
اتــصــلت بـ"األنــا"وحـريــتــهــا أو بــالـعــالم االجــتــمــاعى احملــيط بــهــا ومـا
ــكــنــة مــعــهــا أمــا "الــكــذاب" فــمــشــكــلــته يــكــشف عــنـه من عالقــات 

أخالقية أوال وأخيرا.
والواقع أن"بـرجـنت"حـالم" بـيـنمـا مـقـابـله"باهـى"فى التـمـصـيـر يوصف
مـنذ مـشـهـد االفتـتـاح بـينه وبـ أمه "حـكـيمـة" - وعـلى لـسانـهـا بـشكل
ملح- بـأنه كذاب تود لو تـخلص من كذبه وحكـاياته اخملتلـقة ويتأكد
التـوصـيف بـاألغـنـية الـفـرديـة واجلـماعـيـة دون أن نـرى له أى وظـيـفة
تـردى الذى يعـيشه معهـا فى كوخ وال فى واقعه أخالقيـة فى واقعه ا

فترض فيما بعد الهروب إلى اجلبل. ا
ا كان التمصيـر يحتذى  بالرغم من ذلـك  اللوحات الدرامية فى  و
األصل بشكل أو بآخر فإن السـياق اللغوى فى تعـبيراته ينفصل على
ـــمــكــنــة عن نــحـــو مــربك عن األفــعـــال ويــشــتت داللـــتــهــا والــدالالت ا
الــشــخــصــيــة احملــوريــة فال هى تــوثق الــصــلــة بــجــوانــبــهــا الــوجــوديــة
عـرفيـة وأسئـلتـها عن "حـريـة الذات "فى إطـار مرجـعيـة "الكـنيـسة/ وا
األم"و "الروح الـقدس/روح احليـاة" وال اختزلـتها فى الـبعد األخالقى
واالجــتـمــاعـى وأســئــلــة الــطــمـوح أو
االنتهازيـة والتطلع الطبقى واخلدع
ـؤامرات فى ـتـبـادلـة وا ـتـداولة وا ا
عــالـم الــســوق والـــصــفـــقــات وصــنع
األوهــام الــديـــنــيــة عــلـى نــحــو يــبــرر
ـــــقــــولـــــة اخلـــــتــــامـــــيــــة عـن "جــــرى ا
الــوحـــوش". وإذا بــبـــنـــيــة "الـــزمــان-
ــكــان"مـن نــاحــيــة أخــرى تــتــصــدع ا
ـــفــهـــومـــ "احلــلم- بــدورهـــا بــ ا
الــكـــذب" فال تــكـــشف االنـــتــقــاالت
ط وجــود مــحـــدد ومــا إذا كــانت
ادى أو األمكنـة تتبـدل فى الواقع ا
أنــهــا تــتــبــدل فى اخلــيــال لــتــشــكل
ــــتـــدة ومـــكـــتـــمـــلـــة حلـــظـــة وجـــود 
ـــعــــرفـــيـــة مـــتــــجـــاوبـــة مع األبـــعـــاد ا

"ثقافة باهى" الدينية.
ـادية لـلـمـشـهد فـالـواقع أن البـيـئـة ا
كانت تتـغيـر بكل مـفرداتـها لـتصوغ
فى كل مــرة مــكـانًــا جـديــدًا بــيـنــمـا
ـــســــتـــوى كـــان الــــعـــمـق مـــســــتـــقـال 
ـوسـيـقـيـة وبـوحدة عـالمة الـفـرقـة ا
االســتـفـهــام الـتـى اتـخــذت أوضـاعًـا
ـشـاهـد مـتـنـوعـة مــعـلـقـة عـلى كل ا
دون أن تـــــخـــــلـق وحـــــدة رابـــــطـــــة أو
ـط وجــود تــمـــيـــز- قـــطـــعـــا- بـــ 
حـــالم/ مـــتـــخــــيل وواقع مـــادى رغم
جنـــــاح "مــــــحـــــمــــــد هـــــاشم" فـى حل
ميـكانـيـزم التـغـييـر بـسالسة ويـسر
ورغم أن بـعض األمـكـنـة على األقل
عنى والتشكيل مثل تميزت بثراء ا
ـــغــارة والـــشـــاطئ وزادهـــا اخملــرج ثـــراء بـــاجملـــامــيع ــلـــكـــة اجلن وا

ساحات الفارغة بحرفية واضحة. واستغالل ا
وقـد تــبــدت حــرفـيــة اخملــرج وخــبـرته الــواســعــة فى حتــقـيـق األوبـريت
ـوسيقى بإصرار عـنيف على تـمصـير العـمل من خالل حتويل آالت ا

الشعبية ألوركسترا كاملة بأفرادها الذين ألفوا العزف السماعى.
ا اقتضتها ولكن يبدو أن العناية باجلـوانب الغنائية واالستعـراضية 
ــمـثل وخــاصـة فى من جـهــود غـيــر مـنــكـرة كــانت عــلى حـســاب فن ا
األدوار األســاســيـــة فــرغم أن "أحـــمــد إبـــراهــيم" صـــوت قــوى صــداح
كـنه أن يتلـمس االنفعاالت مـثل الذى  سليم الـنبرات إال أنه لـيس با
يل - ركبـة التى تقتـضيها شخـصية "باهى" وسـاهم بخفة األداء وا ا
بـغيـر مبـرر- للـعبـة "اإلفيه" فى تـسـطيح الـشخـصيـة واجلنـاية عـليـها
ــثل فــإن"نــيـرة عــارف - روح احلــيــاة "تـمــلك صــوتًــا صــافـيًــا رنــانًـا وبـا
وحـضورًا مـقبـوال لـكنـها - أغـلب الـظن - ال تمـلك اخلـبرة الـتمـثـيلـية
ا مـا يـجعـلـهـا جتسـد شـخـصـية فـيـهـا من الـرمزيـة والـرهـافة بـأكـثـر 
فيهـا من الرقة األنثـوية وعلى العـكس من ذلك امتلكـت "ليلى جمال/
ـتـراكمـة التى كـادت تـطوح بـها إلى مـثـلة ا ـغنـيـة وخبـرة ا األم"حـرفة ا
يلودراميـة والسيما فى مشـهد االحتضار بـينما ضلت االستعـارات ا
"إيناس عـبد الفتاح" فى "فـتنة" ب كثـافة احلضور األنثـوى وشفافية
رمز الـدنيـا الـتى تغـرب مع شـمس احليـاة عن "بـاهى". وإذا كان "عـبد
الــلـه حــفــنى" أدى دور "مـــلك اجلــان" فى اتـــزان مــحــســـوب فــقــد بــدا

عنى ويفتقر إلى السياق. اآلخرون حشوًا يسائل ا

مـبـديـا اسـتــعـداده فى الـوقت نــفـسه لـقــبـول شـروط عـالم اجلن إال أن
يفقأ عـينًا من عيـنيه ليرى مـثلما يـرون فيحيـطون به وقد اتضح أنه

أنسل من شينة " توأما.
وال يـكـلف "سـعـيـد" نـفـسه مـشـقـة الـتـأكـيـد أو اإليـحـاء بـالـطـريـقـة الـتى
ــرحـلــة الــتــالــيـة رجل أفــلت بــهــا بـاهـى من عــالم اجلن لــيــصـبـح فى ا
عـربدين بحريته أعمال يـتغنى على شـاطئ اإلسكندرية بـ صحبه ا
الـذاتيـة وثـروته الطـائـلة الـتى كـونهـا من جتـارة الـعبـيـد "العـاج األسود"
والــدعــارة "الــعــاج األبـــيض" حــتى قـــرر أن يــثــوب فــحـــولــهــا إلى ذهب

يخفيه فى يخته وإذا بالصحبة تتآمر عليه وجترده من ثروته.
وفى الــلـوحــة الــتــالــيــة يــجـد "بــاهى" نــفــسه فـى مـغــارة اســتــودع فــيــهـا
لكـته فى اخلالء وسرعان اللصوص "ثـياب إمبـراطور" فيـنشئ بهـا 
ما جتـد فيه امـرأة وليًـا من أوليـاء الـله فتـقام له األذكـار واالحتـفاالت

بذكرى مولده.
وإذا بـ"بـاهى"فى خيـمة "فـتنـة" اجلمـيلـة اللـعوب الـتى تأبى الـبقـاء معه
وقـد انــتـفى عـنه الــشـبـاب وإذا به فى مــسـتـشــفى لألمـراض الـعــقـلـيـة
ولكـنـه يـرفض الـبـقـاء سيـدا عـلـى حشـد مـن اجملـان وإن كـان يـدعى
أنه إمـبـراطـور الـذات. وعـلى هـذا الـنـحـو تنـتـهـى رحـلة "بـاهـى" لـيـعود
إلى أرضه غريـبا عـنهـا خالى الـوفاض بـعدمـا ماتت أمه آسـفة عـليه
بيـنمـا تؤكـد "روح احليـاة" فى أغنـيتـها"أنه كـان دائمـا وثيق الـصلـة بها
ويــتــبــادل كالهــمــا الــغــنــاء حــول جــرى الــوحــوش الــذى يــعــد كــذبــا بال

أساس ألن األرزاق قسمها الله وما على اإلنسان إال الرضاء بها.
نبثة فى تمصيره تكمن فاصلة الرئيسة ب األصل والرؤية ا ولعل ا
فى الفـارق بـ "احلـالم" الـذى يحـيـا فى عـالم من األمـنيـات واألخـيـلة
ـشـكالت وجوده "هـنا- اآلن" الـتى تقـدم له حـلوال ولـو غـير واقـعـية 

يـعــتــمــد عــرض"فى يــوم.. فـى شــهـر.. ســبــعــة "الــذى أخــرجه" مــحــسن
ـرحــلـة حــلـمى"فـى مـســرح الـبــالــون عـلى "بــرجــنت" الـتـى تـنــتـمـى إلى ا
ـبـكـرة مـن أعـمـال "هــنـريك إبـسن" الــتى كـتــبـهـا فى ســتـيـنــيـات الـقـرن ا
تـزامن مع التـاسع عـشـر وتـأثـر خاللـها بـتـيـار الـرومـانسـيـة الـشـعـرى ا
ــيـلــودرامــا مــنـذ بــدايــات الـقــرن نــفـسـه تـقــريــبًـا قــبل أن يــتــحـول إلى ا
الـواقـعـيــة الـنـثـريـة ويـعــد رائـدهـا بـالغ الـتـأثــيـر واالنـتـشـار فى الـدرامـا

ية. العا
ـسـرحـيـة مع "بـرانـد" الـتى سـبقـتـهـا بـالـرمـزيـة التى وقـد تـمـيـزت هذه ا
راحت تـنـمـو وتــتـطـور وقـتـئـذ عـلى تـخــوم حـركـة "الـبـرنـاس" فى الـشـعـر
و"التأثيـرية" فى الفن الـتشكـيلى ليـتداخل كالهمـا حتت مذهب "الفن
ــفـردات الــشــعـبــيـة لـلــفن" ومن نــاحـيــة أخــرى اسـتــلــهـام احلــكـايــات وا
تداولة ب أبناء الـنرويج وتتخذ مجاالت حـركتها فى الوديان وعلى ا
قمم اجلبال وفى كـهوفها فـتروج فيهـا الفانتـازيا وعالم اجلن مشـتبكا
بعالم البشـر ومن ناحية ثـالثة االهتـمام باألزمة الـروحية التى يـعانيها
اإلنـسان مـتـراوحًـا ب قـيـمه الـدينـيـة الـتى تتـيح الـفـرصة لـلـتـناص مع
ـقدس وقـيم اجملتـمع الـرأسمـالى التى دمـجت الكل مقـوالت الكـتاب ا
األوربى وفجرت فى الـوقت نفسه الـطمـوح الفردى والـتطلع الـطبقى
بـــوصـــفه ضـــربـــا من اخلـالص االجـــتـــمـــاعى ال يـــخـــلـــو من حتـــالف مع
الـشـيطـان فال غـرو أن يـتـقـاطع "إبسـن" فكـريـا فى هـذين الـنـص مع

فـــلــــســـفــــة "ســـيــــرين كــــيـــركــــجـــرد"
مـعـاصـره والــنـرويـجى أيـضـا تـلك
الــــفـــــلــــســــفــــة الـــــتى تــــعـــــد الــــعــــمق

التاريخى للوجودية.
ا كانت الـسمات التـى تميزت ور
بــهــا "بــرجــنت" فى هــذا الــســيــاق
هى الــتى دفــعت "ســعــيــد حــجــاج"
إلعــادة كـتــابـتــهــا عـلى نــحــو يـوحى
بـــامــــتالكــــهـــا فى أجــــواء ثـــقــــافـــيـــة
وبــيـئـيــة مـغــايـرة بــتـمــصـيــرهـا فى
عـاميـة نـثريـة حتاول جـاهـدة بغـير
كـبـيـر جنــاح غـالـبـا- االقـتـراب من
األصل فـى األزمــــــــة الــــــــروحــــــــيـــــــة

الراهنة.
وقــد تــلــقــفــهـا "مــحــسن حــلــمى" -
عــلى مـســتــوى آخـر- مـع الـشــاعـر
"سـعـيــد الـفـرمــاوى" فـجـعل مــنـهـا
فى رؤيته الفنـية "أوبريت" يـعتمد
على أغـان فردية فـى الغالب وإن
كان ثمة بـعض األغانى اجلـماعية
ـرصـعــة بـاالســتـعــراض الـراقص ا
الذى صمـمه "حسن إبراهيم"على
أحلان"مـحمـد باهـر" مسـتغال فى
الــوقـت ذاته اإلمـــكـــانـــات الـــفـــنـــيــة
ـــــتــــــاحـــــة فـى قـــــطـــــاع الــــــفـــــنـــــون ا
االستعراضـية. غير أن التجربة –
برغم ما تـنطوى عليه من طموح-
تــثــيــر عــدة أســئــلــة نــقــديــة ســواء
عـلى مـسـتوى عالقـات عـنـاصـرها
الـــداخـــلـــيــــة بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعض أو

مستوى عالقتها باألصل.
ــقــارنـة الــتــفــصـيــلــيــة بــ "بـرجــنت" و "فـى يـوم..فى لـكـن بـعــيــدًا عن ا
شـــهــر.. ســبـــعــة" فـــإن هــذه األخـــيــرة تـــقــدم رحــلـــة "بــاهـى" فى عــوالم
ـتـعة والـثروة واجلـاه وسـعة الـنفـوذ على مـتنـوعة ومـخـتلـفة من الـقوة وا

الرعايا. 
ط إنــتــاج مـحــدد يــعـيش "بــاهى" مع أمه فـفى قــريــة بال مالمح عن 
"حكيمة" فى فقر يكاد يكون مدقعا فى كوخ وإن كانت تنهشه أحالمه
ـفارقة فى الوقت نـفسه لواقعـه.غير أنه يختـطف "زينة بنت ؤرقة وا ا
عــبــادى" فـى لــيــلـــة زفــافــهـــا إلى"شــيـــحــة بن غـــا األهــطل" ويـــنــتــهك
عرضها فى كهف جبل بحجة أنه يأبى أن يسلبه أحد شيئا له ولكنه
يـأبى الـزواج مــنـهـا مـثـلـمــا يـأبى الـعـودة لـلـقــريـة مع "روح احلـيـاة" الـتى
التـقى بـهـا فى عـرس "زيـنـة" نـفـسـهـا فـأحـبـته مـتـجـاوزة إثـمه وخـطـيئـته
ـسـرح - عـلى الـتى تـسـتـكن فـى ضـمـيـره زاعـمًـا مـنـفـردًا فى مـقـدمـة ا
نـحـو يـوحى بـصـدقه - أنه ال يـريـد أن يـدنـسـهـا وإن كـان عـلى األرجح

أكثر جبناً من أن يواجه القرية التى هبت مطالبة بالثأر منه.
وبــصـــرف الــنــظـــر عن هــشـــاشــة وابــتـــســار الــعـالقــات الــدرامـــيــة الــتى
ـرحــلـة مـن حـيــاة "بـاهى" وغــمـوض يــقـدمــهـا"ســعـيــد حـجــاج"فى هــذه ا
حتــوالتــهــا إال أنه يــبــنـى الــلــوحــات الــتــالــيــة من نــقــطــة عــزلــة "بــاهى"
االختيارية فى اجلبل واسـتحالة عودته إلى الـقرية وإن بقيت وشائج
عالقته بها" أمه - روح احلياة" نفـسية أكثر منهـا روحية تتجسد فى
ـمـكن ــتـزج فـيه الــواقع ا ــنـفـصل الـذى  ـتـداخل ا ـنـاجـاة واحلــوار ا ا

باألخيلة النفسية.
ــلـكــة اجلـن ويـقــبل فــفى اجلــبل تــظــهــر له "شــيــنــة" الــتى تــقــوده إلى 
ـتلـكاته كن أن يـؤول إليه من   ΩÉeE’G ó«°S .Oالـزواج منـها مـساومًـا أبيـها عـلى مـا 

 äÉbO 3
قفـاة والتى تقوم سـرحى بالشعـر العمودى عـبر نظام األبـيات الشعـرية ا > تتـشكل بنيـة النص الكالميـة فى النص ا
عـنى إمكـان تغـير حـاالتها واقف الـدراميـة فى صراع الـشخـصيـة  باعـتمـاد حركـة "روى" واحدة فى كل مـوقف من ا
ستوى الثـقافى والفكـرى تبًعا ألبـعادها النفـسية واالجتـماعية التى ـستوى النـفسى واالجتمـاعى وا وتبـاينها على ا
ــا يـحـقق هــويـتـهــا ويـؤكـد ذاتــهـا وخـصــوصـيــة تـلك الـذات فى إطــار احلـدث الــدرامى نـفـسه. يـتـحــتم مـراعــاتـهـا 
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وسم أغانى أكثر من ثالثة عروض لفرق مسرح الدولة أهمها بتلومونى ليه التى تقدم حالياً على مسرح الطليعة. > الشاعر محمود جمعة كتب هذا ا

ا سرحى  عمار نصه ا سرحى شاعرًا أم ناثرًا يضع فى حسبانه دراسة كل ما يتصل  > إن الكاتب ا
سرحى سرحى. واألمر نفسه ينطبق على اخملرج ا يحقق له أسلوب الصياغة التى تقيم له بناءه ا
سرحى أو هيئته قد يكون مغايرًا حتى مع إمكان اعتماده أسلوبًا فنيًا مغايرًا فى بناء شكل عرضه ا

سرحى الذى يتصدى إلخراجه. لألسلوب األدبى للنص ا
سرحي جريدة كل ا
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اعترف!
جورج: 

إننى رجل كنت طفالً ولم أكن شاباً قط.
وثق:  ا

ــاء بــالــنــســبـة لم أعــرف قط مــا هى حــكــايــتك لــكــنــهــا تـعــاودك كــا
للعطشان!
وظف: ا

) السيد كويريكو يريد االستعالم عن حساب...  ( متدخالً
وثق:  ا

( يــزجـره) طــبــعــاً بـــالــتــأكــيــد يــريــد أن يــنــقب ولــذلك هــأنــذا قــد
ظهرت...  كالم فى سرك  هـذا طيش  ألننى عجوز مهدم  كان
مـن الـواجب االهــتـمــام بــتـشــيـيــعى ... فى الــنـهــايـة .. فــإنى أكُّن لك
مـــودة كــبـــيــرة لـــقـــد كــنت شـــابــاً لـــطــيـــفــاً... ( فــتــرة صــمت) شـــابــاً
ــصـــلــحــتك حــتـى ال تــثــر األشــيــاء أوقــره!.... إنــنى أريـــد إقــنــاعك 
ـة: فـلـيس فى ذلـك جـدوى وال تـعـقل عــلى اإلطالق. فـكل مـا الـقــد
مضى يـثـقـلك وأنـا أقرك ! ولـكـنه غـرور وصـلف الكـبـريـاء اإلنـسانى
الـذى يــأخـذ وقــته ويـنــتـهى ! مــا أقـوله: إن الـطــبـيــعـة  وحــتى نـظـام
الـعـالـم والـنـجــوم فى بـروجــهـا كــلـهــا بـاخـتــصـار  تــقـتــضى أن نـديـر
ظــهــورنــا  بــحــسم لــكل األنــقــاض  وحــتى لــكل مــا حـدث  دون أن
نركب رأسنا  دون مراوغة!! أتستخدم منكبيك لتدفع من هم أكبر
مــنك الـلــعـنــة ! انــظـر إلى تــعـتــقـد أنــنى مــتـقــوقع فى مــلـفــاتى مـثل
األحمق أف ! إننى أنـعم بنسيان شبه تام!... ( يلهث  ثم يعود إلى
اضى يـا سيد لـهجة التـهديد الهازل) لقـد اجتهـدت كثيـراً إلثارة ا
ـا تكـون قد اخـتبـأت من مـوثقك الـعجـوز لتـتدبـر األمر كويـريـكو ر
بصورة أفضل ? أليس كذلك? .... ( ملمحاً) لقد أرسلت خطابات

إلى صديقك.
جورج:

 نعم.
وثق: ا

 ( مؤكدا باستمرار) وقد أجاب على خطابك.
جورج:
 أحياناً.
وثق: ا

 هذا طبيعى فأنتما صديقان منذ زمن طويل.
جورج : 

إنهم أشخاص آخرون ردوا على بدالً منه.
وثق : ا

 ماذا?
جورج:

 مجهولون قدى أخبرونى  بلطف...
وثق: ا

 وأين هم  هؤالء اجملهولون?
جورج: 

ظروف. ال أدرى. لم يشيروا إلى عنوانهم على ا
وثق: ا

 وهكذا تلقيت اخلبر بأن صديقك قد اختفى?
جورج:

 نعم.
وثق: ا

 إذن . لم يبق أمامى سوى أن أعرف أى ريح طيبة أتت بك.
(صمت. تدخل إلزا).

جورج:
 (مضطرباً) لكنك كتبت لى تطلب حضورى.

وثق:  ا
أنا? 

إلزا: 
لقد مـنحتـنا األمل فى تعـويضنـا عن احلرب. لقـد قرأتُ اخلطاب .

طلبت منا أن نأتى.
وثق: ا

 لم أمــنــحــكم قـط أقل أمل ولم أكــتـب شــيــئــاً من هـــذا الــقــبــيل. ولم
أرسل قط أى خطاب شخصى منذ سنوات ( صمت كاجلليد).

وظف:  ا
( بـعـصبـية) سـيـدى سـيـدتى اسـتـمـعا إلـى حتـى اآلن ونحـن نعـمل
ـوثق تـكــبـد مـشـقـة وفق رغــبـاتـكـمــا  لن تـقـوال عـكس ذلـك . حـتى ا
اجملىء من مـنزلـه أال تشـعـران مثالً أنـنـا مقـبـلـ على الـتـخبط فى

صاعب? أال تعتقدان أننا نضيع وقتنا دون هدف أو نتيجة?... ا
وثق: ا

) عفـواً عفـواً حلـظـة توصـلـنا لـنـتـيجـة. لـقد  ( مـا يزال مـستـيقـظاً
توصلنا الكتشاف مهم.

وظف:  ا
ماذا?

ماتوا!
جورج:

ـعــلـومـات سـأعــطى كل الـتــفـاصـيل لــلـمـوثق  يــبـدو أنه لـدى بــعض ا
عنـدما يـأتى إلى هـنا بـعد قـليل... ( بـتركيـز شديد) أريـد أن أتأكد

من أن هؤالء الناس قد اختفوا.
وثق: ا

 ( يظهر فجأة) وبعد يا سيدى العزيز. أهو الندم الذى يحركك?
جورج:

 ( متراجعاً ) ليس صحيحاً!
وثق: ا

 أخفت ? ( يضحك) طاب صباحك يا صديقى العزيز!
وثق كـأنه على كرسى ـرء عنـد ا . فا  لـنكن هـادئ ولـنكن صادقـ

االعتراف. فى الواقع لقد حدثت أشياء كثيرة فى ذلك الزمن?
جورج: 

كثير من...
وثق: ا

 أشياء خاصة إلى حد ما إن كنت أصدق شيئاً من ذلك?
جورج: 

مكن أن حتدث ألى إنسان. أشياء من ا
وثق: ا

ـــا زلـــة من زالت الـــشـــبـــاب أمـــا زلت تـــرغب فـى هـــذه الــزالت  ر

سرحيات احلديثة التى قدمها مسرح الدولة مؤخراً منها «البكوات البهلوانات قريب وغريب». > قناة النيل للدراما وضعت خطة لعرض عدد من ا

وثق: ا

وثق: ا
ـــســـيــر نـــحـــو اجلـــنـــوب عـــنـــدئـــذ أصـــبـــحت كل  قـــطـــارات تـــعـــاود ا
األحداث أقـصـد األحـداث الـسابـقـة أصـبـحت حقـيـقـة... فـاحلدث
النـاقص ليس له مـنطق... ( صمت) أفـكر أحـيانـاً فى سعـادة بعض
الـناس الـكتـاب الفـنانـ  إنهم يـبدعـون عمالً  فـليـكن  لكـن بعد
ـحـون  ذلك  عــنـدمـا يـشـاهــدونه بال انـفـعـال يــرون األخـطـاء .. 
ويـــضـــيــفـــون  ويـــشـــطـــبـــون  ويـــنـــضـــجـــون مع الـــوقـت .. وذات يــوم
يطمئنون فى الـنهاية إلى أن العمل جـيد...أو سىء: إنهم مستقرون
ــاضى يــنـتــمى إلىّ. . ( صـمت). لم أجــد أدنى جــزء من شىء فى ا
كافأة; كلها ذرائع . قمت بالرحلة االسترداد  تعويضات احلرب ا

من أجل أناس.
وظف: ا

كنك القيام بها بأسرع من ذلك يبدو لى .....  ( ملحماً) كان 
جورج:

 كنت خـائـفاً من مـقـابلـتهم. ( صمت)... ثم قلت لـنفـسى إن الرسل
أنــفــســهم كــانــوا يــرتــعــدون مـن الــهــول عــلى كل حــال  لــقــد قــررت
اجملىء عنـدمـا أخبـرونى بـاخـتفـاء هـؤالء النـاس .. يـبـدو لى حقـيـقة

أننى قررت.
وظف: ا

 تـقـول إنك قـمت بـالـرحـلـة من أجل أشـخـاص. وتـقـول مع ذلك إنك
كنت خائفاً من مقـابلتهم. وأخيراً تقول لى إن هؤالء األشخاص قد
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ـسرحـيـة تقـنـية درامـيـة وفنـيـة يلـجـأ إليـها سـرحى خـلف شخـصـية من شـخـصيـاته ا ـؤلف ا > إن تـقـنع ا
ـؤلـفـون والشـعـراء لـبث آرائهم بـشـكل غـير مـبـاشـر فإن قـدرة الـكـاتب أو الشـاعـر عـلى التـخـفى بـحيث ال ا
يـسـقط القـناع عن وجـهه أو يتـزحزح قـليالً لـيكـشف عن وجـهه ال عن كونه مـجرد تـعلـيق أو حكـمة أو رأى

ؤلف. مقتضب; فقد يسقط القناع - وذلك مؤكد - وتتكشف عودة فكر ا
سرحي جريدة كل ا

3  من ديسمبر   2007 العدد 21 

فهـمت. لـقـد كان فى "نـعم" تـلك نـوع من احلـماسـة الـطـفولـيـة وقوة
فرطـة. بالدة عناد حذر وال شىء من ذلك.. لقد واجه اإلرادة ا
; وكــان قـويــاً بــحق. لـو كـل مـا هــو ضـرورى . ووعــد بــأن يـكــون قــويـاً

ساعدته. كنك  ا قاومت . وددت لو تفعل كل ما  كنتُ مكانه 
وظف:  ا

ا ضـجر فى األمر كـما ترين أن لديـنا عمالً قضـايا بال عدد   ا
يؤدى إلى...

إلزا:
 ( بلمحة خاطفة) ألم أقل لك احلقيقة كاملة?!.

وظف:  ا
عفواً?
إلزا: 

ـا أكـون مــسـئـولــة مـسـئــولـيـة احلـقـيــقـة أنـنـى فى هـذه الـقــضـيــة ر
كبيرة.

وظف: ا
 أنت?
إلزا:

 نـــعم.. لـــقـــد قــلـت لك إنـــنى بـــادرت مـــنــذ خـــمس ســـنـــوات بـــحــمـــله
وانتـزاعه... وفى النهـاية بـإخراج زوجى .. فى ح أنـه كان تقـريباً
ـا لم يـكن عـلىّ أن أفعـل ذلك. كان مـحـتـضراً وفـاقـداً لـلـوعى ... ر
. لم أفكر فى الـعواقب. وظل كل شىء هنـا مهجوراً قرارى مـتسرعـاً

بسبب خطأى.
وظف : ا

 لكنك أنقذته. إن كنت فهمتك جيداً?
إلزا: 

ا كـانت لـديه فـكـرة أخـري .. فـكـرة أخـري غـيـر الـرحيـل معي .. ر
إنه لـم يـــكـــلـــمـك في حـــضــــوري لـــكـــنـــنـي أتـــســـاءل أحــــيـــانـــا إن كـــان

اليريدني.
وظف: ا

 لكنك فعلت كل شيء من أجله!
إلزا: 

ـكـان أن نفـهم ا .. إنـه من الـصـعب  لكـن  ليـس كل مـا يـنبـغـى  ر
احلاجات احلقيقية لألشخاص الذين نحبهم . لكننى ما أزال حتى
فرده ليـتناقش معك. لـو تستطيع اليـوم أود مساعدته...أن أتـركه 

فعل شىء من أجله سيكون امتنانى بال حدود.
وظف:  ا

وظف:  ا
( وقد إستولت عليه الدهشة) طبعاً طبعاً...

إلزا:
 ما عليك إال أن تنـتحى جانباً فى هـدوء  وفى بضع دقائق تكتب
الــنـقــاط األسـاسـيــة صـفــحـة صــفـحـة واحــدة  تـكــفى : ألـيس ذلك

رأيك?
جورج: 

(مطيعاً) نعم.
إلزا:

وظف) أيجد هنا كل ما يلزمه للكتابة?  (تخاطب ا
وظف:  ا

) بــالــتـــأكــيــد يــا ســيــدتى. ســيــجــد كل شىء... ( يــخـاطب (مــقـهـوراً
الساعى) رافق السيد. ( يخرج جورج... صمت)

وظف:  ا
( مخاطباً إلزا) ألديك ما تقولينه لى يا سيدتى?

إلزا:
 نعم إذا كان فى العالم إنسان يستحق االحترام فهو زوجى.

وظف:  ا
لكننى لم أشك أبداً فى ذلك.

إلزا:
 ومع ذلك كان لدى انطباع بأنك قد تفقد صبرك.

وظف: ا
 البـد من االعتـراف بـأن الطـريـقة الـتى يـتصـرف بـها زوجك غـريـبة

على أية حال....
إلزا: 

ـة .. لـقـد أمـضى سـنـوات لـقـد خـرج زوجى مـن نـقـاهـة طـويـلـة  مـؤ
ا ال يـكون مـعتاداً بـأكمـلهـا بضـمادات عـلى ركبـتيه  تـذكر ذلـك . ر

على معاشرة اآلخرين.
وظف:  ا

هذا ما كنت  تودين قوله لى.
إلزا: 

ضـايـقـتك  ما لم ( مـتضـرعة) اسـمع أيضـاً  إن زوجى لـيس هـنـا 
يكن األمر جـاداً  ال غنى عنه إنك ال تعرفه إنه رجل طيب . ثم 
كــيـف أقــول لك  قــبل الــتــدخل اجلــراحى- لــقــد خــضـع جلــراحـات
عـديـدة  – قــال له الــطـبــيب: " البــد أن تـتــحــلى بـالــشــجـاعــة  حـان
الــــوقت لـــتـــكـــون قـــويــــاً " .فـــأجـــابه: " نـــعـم  نـــعم". ال أدرى إن كـــنت

شخصيات
سرحية  ا

- إلزا.
- ساع فى مكتب موثق العقود.

- جورج ( زوج إلزا).
- موظف فى مكتب موثق العقود.

- موثق العقود.
- توليو ( صديق قد جلورج).

- ديليا ( زوجة توليو).

كان   ا
( مــــكـــتـب مــــوثق الــــعــــقـــود فـى ضـــوء
صبـاحى مهـتز مصـابيح تـلقى بـالضوء
كـاتب جـورج وإلـزا جالـسـان على فـوق ا
وظف كنـبة صـغيـرة. ينـتظران. يـدخل ا
وينشغل بـعمله. وفى اللـحظة التى يهم

فيها باخلروج تسأله إلزا فى هدوء).

يــعــتــبـــر أوجــو بــيــتي  Ugo Bettiـ ( 1892ـ  1953 )أهم
خـلــفـاء الـكـاتب اإليــطـالي الـكــبـيـر لـويــجي بـيـرانــديـلـلـو 

سرح. تأثرين به فى كتابة ا ( 1936 -1867)وأشد ا
عــرضت أولى مـســرحـيـاته فى  1927 بـعــنـوان الــسـيـدة
فأثـارت جـدالً كـبـيـراً فـى أوساط الـنـقـاد فـقـد حتـمس

لها البعض بينما عارضها البعض اآلخر.
وقــد كـتب أوجــو بــيــتى أهم مــسـرحــيــاته فى الــســنـوات
ـــة فى جـــزيـــرة اخلـــمـس األخـــيـــرة مـن حـــيـــاته: " جــــر
لـكة والـثوار» 1951 ـقامر» 1951 «ا ـاعز"  1950 «ا ا

«حوض الزهور احملترق"1953.
كان أوجو بيتي يـعمل طوال حياته قاضياً ولذلك نرى
فـكـرة الـعـدالـة تـتـردد كـثـيـراً فى الـغـالـبـيـة الـعـظـمى من
مـسـرحـيـاته عـدالـة األرض وعـدالـة الـسـمـاء يـتـنـاولـها
فى أســلـوب رصــ يـقــتـرب فـى كـثــيـر من األحــيـان من

آسي اإلغريقية. روح ا
ومع ذلـك فلم يـكن أوجـو بـيتـي معـروفـاً خـارج إيطـالـيا
ولم يـــتم اكـــتـــشـــافـه خـــارج بالده إال بـــعـــد وفـــاته حـــيث
قامت دار نشـر "سوى" بفـرنسا فى  1954 بـنشر ثالث
ة فى من مسرحيـاته من ترجمة موريس كالفيل "جر
ــاعـز  " إيـرين بـريـئــة "  "لـيس حـبـاً". كـذلك جـزيـرة ا
قدم البـرنامج الثالث بـهيئـة اإلذاعة البريـطانية الـكثير
مـن أعـــمـــاله فى عـــام  1955 فى الـــوقت نـــفـــسه الـــذى
كـانت ثالث من مـسـرحـيـاته تـقـدم عـلى مـسـارح ويـست

إند فى غرب لندن.
ومن أهم مـسـرحـيـات أوجـو بــيـتى "انـحـراف فى قـصـر
الــعــدالـة" 1949 وقـد عــرضت فى نــيــويـورك فى 1963
ومن ب مـسرحـيـاته من نوع الـكومـيديـا اخلفـيفـة: يوم
أحـــــــــد جــــــــمـــــــــيل مـن ســـــــــبــــــــتـــــــــمــــــــبــــــــر "1973 بـــــــــلــــــــدة
اإلجازات"1944باإلضافـة إلى أعماله اجلـادة:"عاصفة
على الـشاطئ الـشمالى" 1936 «تـفتيش»  1947 صراع
ــلــكــة و الــثــوار» (1951) وآخـر حــتى الــفــجـر"  1949 «ا
عــــمــــلــــ من أعــــمـــــاله: " حــــوض الــــزهــــور احملــــتــــرق"
"الهاربة"   كـان قد كتبهما فى عام  1953 وعرضا بعد

وفاته فى العام نفسه.

تأليف :

 أوجو بيتى
ترجمة : 

شحات صادق

سرحية القصيرة التى يخرجها طالب الكليات اخملتلفة بتكلفة إنتاجية بسيطة. هرجان السنوى للعروض ا > جامعات مصر تشهد حاليا بدء فعاليات ا
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صراع 

 حتى
 الفجر

حـسنـا يا سيـدتى سأذهب لـسمـاعه إذن. سأفـعل كل ما بـإمكانى .
ــا أن زوجك يــريـد ذلك  ــوثق   ــا نـســتــطـيع مــقــابــلـة ا وحــتى ر

باختصار  سوف نرى ونفعل شيئاً.
إلزا:

 شكراً. ( تنادى ) جورج ( يدخل جورج) هل انتهيت يا جورج?
جورج: 

نعم.
إلزا: 

ـوثق حـسنـاً سـوف أتـركـكـمـا قـلـيالً وحـدكـمـا. وأذهب أنـا إلخـطار ا
(تخرج)

وظف: ا
 ( بود) لنرى لنرى ماذا كتبت?

جورج: 
ـسـك الـورقة بـخـجل ) آه لـيس شـيــئـاً ذا قـيــمـة... أعـتــقـد أنـهـا  )

أبعدتنى دقيقة لتحدثك.
وظف: ا

وضوع. وضوع تقريباً. ا  نعم أخيراًً... لقد شرحت لى ا
جورج:

ـا يـكـون  ( بـلـطف) أنــا أيـضـاً أردت أن أشـرح  اآلن وقـد غـابت ر
األمر أكثر سهولة.

وظف: ا
 ( محققاً) ألست دائماً على وفاق تام مع زوجتك?

جورج: 
زوجتى هى الشـخص الوحيد الـذى يشعـرنى بالثقـة بجانبـها أشعر
ناجاة) أدين لـها بـأن جعـلتـنى أمشى من بـاألمان.. ( ويـنطلق فـى ا
جديـد وآكل وأتـكـلم  وأتـذكـر ... كـنت مـيتـاً وهـأنـذا قـد حـييت ...
ثم ألنـنى كـبـرت شيـئـاً فـشـيـئـاً بـأفكـار جـديـدة لـيـست سـيـئـة دوماً 
فأنا أعرب عن نـوع من اإلحباط . من األفـضل أن أخفيه عن إلزا
لـــكـــيال أكـــدرهـــا لـــكن الـــوقت الـــذى مـــضى بـــدا لى بـال جــدوى. ...
هـناك شـىء  يبـدو لى هامـاً ال أستـطـيع حتديـده ... ذات يوم  وقع

حتت بصرى مرشد فى السكة احلديد.
وظف: ا
 مرشد?
جورج: 

نـعم. لـقــد انـتــهت  احلـرب بــالـنــسـبـة جلــمـيع الــنـاس. وكــانت هـنـاك
سـير نحو اجلنوب عـندئذ أصبحت كل األحداث قطارات تعاود ا
أقـصـد األحــداث الـسـابـقــة أصـبـحت حــقـيـقـة... فــاحلـدث الـنـاقص
ليـس له مـنطق... ( صـمت) أفـكـر أحيـانـاً فى سـعـادة بـعض الـناس
الـكـتاب الـفـنـانـ  إنهم يـبـدعـون عـمالً  فلـيـكن  لـكن بـعد ذلك 
حون  ويضيفون عندما يشاهـدونه بال انفعال يرون األخطاء .. 
 ويــشــطـبــون  ويــنــضــجـون مـع الـوقـت .. وذات يـوم يــطــمــئــنـون فى
النـهاية إلى أن الـعمل جـيد...أو سيء: إنـهم مسـتقرون . ( صمت).
ــاضى يــنـتــمى إلىّ. االســتـرداد  لم أجــد أدنى جــزء من شىء فى ا
ــكـافـأة; كـلـهـا ذرائع . قـمت بـالـرحـلـة من أجل تـعـويـضـات احلـرب ا

أناس.
وظف: ا

كنك القيام بها بأسرع من ذلك يبدو لى .....  ( ملحماً) كان 
جورج:

 كنت خـائـفاً من مـقـابلـتهم. ( صمت)... ثم قلت لـنفـسى إن الرسل
أنــفــســهم كــانــوا يــرتــعــدون مـن الــهــول عــلى كل حــال  لــقــد قــررت
اجملىء عنـدمـا أخبـرونى بـاخـتفـاء هـؤالء النـاس .. يـبـدو لى حقـيـقة

أننى قررت.
وظف: ا

 تـقـول إنك قـمت بـالـرحـلـة من أجل أشـخـاص. وتـقـول مع ذلك إنك
كنت خائفاً من مقـابلتهم. وأخيراً تقول لى إن هؤالء األشخاص قد

ماتوا!
جورج:

ـعــلـومـات سـأعــطى كل الـتــفـاصـيل لــلـمـوثق  يــبـدو أنه لـدى بــعض ا
عنـدما يـأتى إلى هـنا بـعد قـليل... ( بـتركيـز شديد) أريـد أن أتأكد

من أن هؤالء الناس قد اختفوا.
وثق: ا

 ( يظهر فجأة) وبعد يا سيدى العزيز. أهو الندم الذى يحركك?
جورج:

 ( متراجعاً ) ليس صحيحاً!
وثق: ا

 أخـفت ? ( يــضـحك) طــاب صــبــاحك يــا صــديــقى الــعــزيـز! لــنــكن
ـــوثق كـــأنه عــلـى كــرسى ـــرء عـــنــد ا . فــا هـــادئــ ولـــنــكـن صــادقـــ

االعتراف. فى الواقع لقد حدثت أشياء كثيرة فى ذلك الزمن?
جورج: 

كثير من...
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ـسرحـية الـعبـثية صـورة حكى نـاقص لعـبث احليـاة اإلنسانـية فى فـكرهـا ولغـتها وفـعلـها; صـورة لعبث > ا
سرحية الشعرية - لو الـتعبير فنيًا عن منـطلق للحياة فى حياة تسـبح فى بحر من العبث لذلك تسيـر ا
ســارت فى طـريق الـعـبـث - بـحـذر شـديـد ألن الـعــبث يـحـتـفى بــالـتـشـوهـات فى مــنـطق احلـيـاة مـزوراً عن

جماليات والشعر هو اجلمال.

ـسرح العـربى حديثـا على يد مارون صرية أدوارًا واسـعة منـذ نشأة ا ـسرحيـة ا > لعـبت األغنيـة فى العروض ا
سـرح الـغنـائى فى مـصر بـعد النـقـاش وعروض أحـمـد أبى خلـيل الـقبـانى وجـهود سالمـة حـجازى فى نـشـأة ا
ـسرح بـاسم سـيد درويش الـذى اكتـمل فن األوبـريت على يـديه هو رحيل الـقـبانى عـنهـا يـائسًـا إلى أن ارتبط ا
ـهدية ومسـاهمات محـمود الشريف وداود حسـنى وكامل اخللعـى وزكريا أحمـد وأحمد صدقى ومـلك ومنيرة ا

ورياض السنباطى والقصبجى وغيرهم. 16
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واقف احلياتية صاطب تقدم ليلة غنائية يوم 6 ديسمبر القادم باجلزويت تقدم خاللها عدداً من احلكايات وا < فرقة حكى ا
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وظف:  ا
لف. لف. هات ا كننا رؤية ا هنا ال لكن 

جورج: 
ـوثق ( مـضـطـرباً) سـلـبــيـة? لـكن الـقــضـيـة لم تـنــته. لـقـد كــتب لـنـا ا

العجوز وأنا أحتفظ باخلطابات.
وظف:  ا

ماذا تريدنى أن أضيف يا سيدى? السجل هو السجل.
جورج:

 لكن فى حالتى...
وظف:  ا

" فى حالتى". حـالتنـا تبدو دائـما متـفردة. هل تعـرف رقم قضيتك?
ائة وأربعة أشخاص وثق فقط ! ثما  804 ..804 وبالنسبة لهذا ا
يـريدون استـرداد شىء قروض أوراق بـضائع ماكـينات. ( فـجأة)
وحــتى أشــخــاص أتــرى ذلك أشـــخــاص أحــيــاء أو هــكــذا يــدعــون.

وثق. يستردون أشخاصاً فى سجل ا
إلزا:

تأثر بشكل واضح) جورج.  ( تهد جورج ا
جورج:

 نعم يا إلزا.
وظف: ا

ـسـألـة  سـلــبـيـة سـلـبـيـة. ومن الـضـرورى أن تــقـول: حـتى لـو كـانت ا
تـتـعـلق بـحـريق! بـقـصف جـوى بـغـارة بـاحـتالل أجـنـبى! ال شىء من
ذلك حلـــسـن احلظ ســـوى هـــذه الـــســنـــوات اخلـــمـس من اخلـــديـــعــة

الفظيعة ! ألديكم مسكن هنا شقة  أثاث?
إلزا:
 نعم.

مسألة عاجلة تنتظرنى منذ ذلك الوقت.
وظف:  ا

منذ خمس سنوات?.
جورج:

 خمس سنوات.
وظف: ا

سـألة ليست عاجلة  إذا كنت استطعت االنتـظار خمس سنوات فا
تماماً. حسن... إنه تعويض حرب . أهذا كل ما فى األمر?

إلزا: 
( تضغط على يد جورج) نعم يا جورج.

جورج:
 نعم يا سيدى.

وظف:  ا
( مخاطباً الساعى) ابحث قليالً عن اسم كويريكو.

الساعى: 
ها هو. قد وجدته فى السجل.

وظف: ا
 لنبحث فى  التعويضات  االسترداد ها نحن.

 كويريكو: 
إجراءات منتهية. نتيجة سلبية.

جورج: 
أتقول?

وظف: ا
ـــكن احلـــصــول عـــلى أى  إن قـــضــيـــتك لـم تــصـل إلى نـــتــيـــجـــة ال 

تعويضات.
جورج: 

و... ال أى شىء آخر?!

إلزا: 
من فضلك... (يخرج دون أن يسمعها ويعود بعد قليل).

إلزا:
ـوثق بــزيــارتـنــا? هل قـلـت له اسـمــنـا?  من فــضـلك... هل أخــبــرت ا

كويريكو دكتور كويريكو.
الساعى: 

وثق شخصياً? حاالً حاالً ( يهم باخلروج يعود) أتريدان مقابلة ا
إلزا: 

اذا? نعم... 
الساعى: ألنه ليس هنا...

إلزا:
 ليس هنا?
الساعى: 

ليس اليوم على أية حال.
إلزا:

 البد من استدعائه على وجه السرعة.
الساعى:

ـسـئـول  هـنـا وقـد أخـطـرته بـأنـكـمـا تـنـتظـران. فـقـال لى ـوظف ا  ا
دعهما ينتظران.

جورج:
وثق العـجوز. إنه هو من نريد مـقابلته. األمر  لكـننا على اتصـال با

سألة هامة. يتعلق 
الساعى:

ــوظف ســوف يـهــتم ال أدرى مــاذا أقــول لـكــمــا إنــنى.. أعــتــقــد أن ا
بكما. لقد كان مشغوالً منذ برهة...ها هو.

وظف: ا
ــوثق ... إنه ال يـأتى (يـدخل) سـادتى ســيـداتى...تـريــدان مـقــابـلـة ا
ـكتب فـى عمـره ذاك... باإلضـافـة إلى أنه مريض إلى غـالـباً إلى ا

حد ما هذه األيام.
جورج: 

لـقـد كـنا فى أمس احلـاجـة إلى مـقـابلـته. ال أدرى إن كـنت عـلى علم
بقضيتى.
وظف: ا

 ( الـذى يـجـهل الـقـضـيـة تـمـاماً) ال أسـتـطــيع الـقـول إنــنى أعـرفـهـا
جيداً....
جورج: 

إنهـا من أجل تعويض عن احلـرب... حكايـة معقدة قـليالً كان البد
ـسـاعدتـنـا. تبـادلـنا الـرسائل أن أعرفه بـها.. لـكـنه مشـكـوراً وعد 

واآلن هو الذى طلب منا أن نأتى.
وظف:  ا

إذن البـد من االنـتظـار حـتى يتـماثل لـلـشفـاء. واألفـضل أن تأتـيا فى
خالل عـشرين يـوماً مـثالً باإلضـافة إلى أنه يـبدو لى مـناسـباً حتى

بالنسبة للوضع العام أال توافقنى?
إلزا:

لقد أتينا من الشمـال ووصلنا فى التو. لقد أمضينا عشرين ساعة
فى الـسـفـر وكـلـفـنـا ذلك كـثـيـراً من مـالـنـا. ونـود أن نـعـود فـى أقرب

كن. وقت 
وظف: ا

اذا?  
إلزا:

 (بـعد حلظة) لنتجنب اخملاطـرة بأن نحتجز هـنا مثالً. فالظروف
غير مضمونة تماماً. 

وظف: ا
ذلك بالـتحـديـد تكـون دهشـتى من أنـكمـا قـمتـما بـهـذه الرحـلة. وفى
هذا الـصدد أنصحـكما بأن تـعودا إلى هنا فى خالل عـشرين يوماً.
ألنه فى نهاية األمر مـنذ اآلن فصاعداً سـيكون أحد أمرين: إما أن

 تتضح األمور أو تكون نهاية العالم...
جورج: 

هذا اخلـوف من نـهايـة الـعـالم بالـضـبط هو مـا جـعـلنى أقـرر الـعودة
إلـى اجلـــنـــوب. لم أكـن ألغـــرب فى وجـــودى بـــعــــيـــداً عن هـــنـــا مـــرة

أخرى...
وظف: ا

 مرة أخرى ماذا تعنى?
جورج: 

أثـناء احلـرب وجدنـا نـفسـينـا مبـعدين فى الـشمـال. حدث ذلك مـنذ
خـمس سـنـوات. والـيـوم فـقط أمـكـنـنـا أن نـعـود عـلى أمل أن نـسـوى

الفصل األول
جورج: 

لكننى ال أستطيع أن أذهب هكذا!
وظف:  ا

ـوثق. ـكـنك أن تـكـتب دائـمـاً. اكـتب  اكـتب مـبـاشـرة إلى ا  ! حـسـنـاً
ثابر على الكتابة . فى الوقت الراهن ليس لدى أى مبرر ألبقيك.

جورج: 
.. أيجب أن نذهب?

وظف:  ا
ا تستطيع الكتابة! ... طاب صباحك. طا

( يـخـرج . إلزا وجـورج يتـظاهـران بالـنهـوض  ينـظران لـبعـضهـما
وظف يـجـلسـان عـلى الكـنبـة الـصغـيرة صـامـت فى عـنـاد. يعـود ا
لــيـأخـذ ورقـة وفى الـلـحـظـة الـتـى يـخـرج فـيـهـا يـرمق إلـزا وجـورج

بحنق ويأس).
وظف:  ا

(بجفاء) هل نسيتما شيئاً ?
جورج: 

فـكرت أنـا وزوجتى بـأنه قد يكـون من األفضل أال نـفقـد القـضية ..
كـننـا أن نواصل الـبحث. أليـس كذلك? لقـد جئـنا من بـعيـد . لقد

قمنا برحلة...
وظف:  ا

( يزداد جفاء) سيدى  إن تضييع الوقت ال يسر أحداً!
جورج:

 لكننا لدينا هنا أعمال ومصالح!
وظف:  ا

(مــحـتــداً إلى أقـصى درجـة) الــنـتــيــجــة ســلــبــيــة ! أتــفــهم مــا يــعـنــيه
ذلك?!...

اسـمـع من احملـتــمل جــدا أن يـكــون احلــادث قـد أثــر عــلى دمـاغك
لف رأيتـها جمـيعاً وأنك لم تـشفى تـماما.. الـسجل  البـطاقـات  ا

ومع ذلك تلح ! إذن أقول لك إننى ال أستطيع أن أفهم....
إلزا: 

( تـتدخل بصوتها الرتيب الهاد الواثق) جورج أتعـرف ما كنت أفكر
ـكنك أن تـكتب لـلسـيد مـذكرة صـغيـرة واضحة فـيه بالـتحـديد ? إنه 

وظف) أليس  كذلك? تدون فيها عناصر قضيتك . ( تخاطب ا

نـعم أنـا التى حـمـلـته وجـعلـته يـرحل بـسـرعة. كـان ذلك من أجل أن
يتلقى عالجاً أفضل أفهمت?

جورج:
 زوجــتى وأنــا قـمــنــا بـجــولــة كـبــيــرة من مـســتــشـفـى إلى أخـرى دون
تـوقف... كـان أمـامى ســنـوات طـويـلـة ألشـفى ... وخالل ذلك كـانت

نفى... أعنى أننا تركنا كل شىء. احلرب والغارات وا
وظف :  ا
أفهم ذلك.

جورج: 
ــديـنــة بـ عــشـيــة وضــحـاهــا. عـنــدمـا تـركــنـا كـل شىء هـنــاك فى ا
ستشـفى اجلديد كـنت قد فقـدت الوعى وخرجت من وصلـت إلى ا

هناك فى احلالة نفسها..
وظف : ا

 ( يــقــاطـعه) ولـــديك عــزم عـــلى اســـتـــرداد شىء مــا ? بـــعـــد خــمس
سنوات? ... أين كنت تسكن?

جورج:
 فى شارع "أركاد".

وظف:  ا
شارع "أركاد" ! حسناً الحظ أنه برارى فى الوقت احلاضر... لقد

انتهى األمر بأن خلصونا من كل هذه األنقاض.
جورج:

 لكننا أتينا إلى هنا لنطلب....
وظف: ا

 تطلبان ماذا? هل رأيتما السجل?
جورج:

 لكن ما يزال لدينا أصدقاء ومعارف...
وظف : ا

 معارف! وبعد?
جورج:

وثق....  لكننا قد وكلنا ا
وظف: ا

اسـمع ال أعـتـقـد  مـن سـمـاعك أن أفـكـارك دقـيـقـة لـلـغـايـة. ثم إنـنى فى
الوقت احلاضر مشغول للغاية. ليس لدى ما أقوله لك أكثر من السجل.

جورج: 
كنا نسكن هنا وتركنا كل شىء.

وظف:  ا
أفهم مـن ذلك أنه أمر جـد مـؤسف ما من أحـد جنح فى احلـصول

لف قليالً. على تعويضات...آه لنتفحص ا
الساعى:

 ال يوجد سوى قصاصات صحف.
وظف:  ا

وماذا تقول هذه القصاصات?
الساعى: 

وقــعت احلــادثــة بــســبب كــســر مــفـاجـئ فى احملــور... الــســائق غــيـر
مذنب ليست عليه مسئولية.

وظف:  ا
لف. ما هذه احلكاية ? لقد أخطأت ا

الساعى: 
كال كال! الكالم عن حادث سيـر عن شاحنة قفزت فوق الرصيف
ـارة; "جانـيت آسـبا خـادمة  60 سـنة  ماتت فى وصدمت بـعض ا

احلال".
جورج:

.  بال شك لقد كانت أمامى قليالً إلى اليم
وظف: ا

 أكنت هناك?
جورج:

 نعم.
وظف:  ا

سألة حدثـت قبل ذلك بقليل إيه حسـناً كنت محـظوظاً. لو كـانت ا
. وثق ا كنت هنا تتعامل مع ا أو بعد ذلك بقليل 

جورج:
اً) ولكانت جانيت تقوم بالطهى فى الوقت نفسه.  (حا

الساعى :
 " آنريـكو راسو سَّـباك... كـان ماراً بأدوات عـمله وأصـيب بجروح

طفيفة شفيت فى أقل من أسبوع".
جورج: 

( بالطريقة نفسها) كان عليه أن يصلح احلنفيات حنفيات كثيرة.
الساعى: 

ــكــان لــفــات صــوف مــلــونــة ســقـطـت من حــقــيــبـة لــقــد وجــدوا فى ا
السيدة.
جورج: 

كيف?
الساعى: 

لفات صوف ملونة.
جورج:

 (بـالطريقة نفسها) كان عليهـا أن تغزل ثوباً من الصوف كانت قد
صممته.

وظف:  ا
لكن ما العالقة ب هذه احلكاية وتعويضاتك عن احلرب.

الساعى:
ـوثـق بـنـفـسه. ـسـتـشــفى اجلـديـد سـمــعـهـا ا ـرضـة فـى ا  شــهـادة 
ـرون كل يوم صـابـ كـانـوا  كـانت ال تـتـذكر . فـكـثـيـر من الـنـاس ا

ومع ذلك  كان يبدو لها أن الرجل قد مات فعالً عند وصوله.
جورج:

 مات? كال.
وظف:  ا

اذا?
جورج:
 إنه أنا.

وظف: ا
 حسن جداً. لكن أى عالقة لذلك بتعويضات عن احلرب?

جورج: 
سأقول لك كل شىء. فى ذلك الصباح كنت قد خرجت من منزلى
كــان صــبـاحــاً رائــعــاً يــعج بــاحلــركــة. كـان أول يــوم فى احلــرب وكل
سألة الناس جترى لتدبيـر حاجاتها األخيرة... وكـان عندى موعد 

مهمة كان على أن أسويها بأى ثمن.
إلزا: 

(حتاول أن توقفه بلطف) جورج.
جورج:

 نـعم... (مـخاطـبا) وجـدت نـفـسى  بـعد  15يـومـاً  فـوق سـرير فى
مستشفى فى بولونيا.

وظف:  ا
فى بولونيا.

إلزا:
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وظف:  ا
لف. لف. هات ا كننا رؤية ا هنا ال لكن 

جورج: 
ـوثق ( مـضـطـرباً) سـلـبــيـة? لـكن الـقــضـيـة لم تـنــته. لـقـد كــتب لـنـا ا

العجوز وأنا أحتفظ باخلطابات.
وظف:  ا

ماذا تريدنى أن أضيف يا سيدى? السجل هو السجل.
جورج:

 لكن فى حالتى...
وظف:  ا

" فى حالتى". حـالتنـا تبدو دائـما متـفردة. هل تعـرف رقم قضيتك?
ائة وأربعة أشخاص وثق فقط ! ثما  804 ..804 وبالنسبة لهذا ا
يـريدون استـرداد شىء قروض أوراق بـضائع ماكـينات. ( فـجأة)
وحــتى أشــخــاص أتــرى ذلك أشـــخــاص أحــيــاء أو هــكــذا يــدعــون.

وثق. يستردون أشخاصاً فى سجل ا
إلزا:

تأثر بشكل واضح) جورج.  ( تهد جورج ا
جورج:

 نعم يا إلزا.
وظف: ا

ـسـألـة  سـلــبـيـة سـلـبـيـة. ومن الـضـرورى أن تــقـول: حـتى لـو كـانت ا
تـتـعـلق بـحـريق! بـقـصف جـوى بـغـارة بـاحـتالل أجـنـبى! ال شىء من
ذلك حلـــسـن احلظ ســـوى هـــذه الـــســنـــوات اخلـــمـس من اخلـــديـــعــة

الفظيعة ! ألديكم مسكن هنا شقة  أثاث?
إلزا:
 نعم.

مسألة عاجلة تنتظرنى منذ ذلك الوقت.
وظف:  ا

منذ خمس سنوات?.
جورج:

 خمس سنوات.
وظف: ا

سـألة ليست عاجلة  إذا كنت استطعت االنتـظار خمس سنوات فا
تماماً. حسن... إنه تعويض حرب . أهذا كل ما فى األمر?

إلزا: 
( تضغط على يد جورج) نعم يا جورج.

جورج:
 نعم يا سيدى.

وظف:  ا
( مخاطباً الساعى) ابحث قليالً عن اسم كويريكو.

الساعى: 
ها هو. قد وجدته فى السجل.

وظف: ا
 لنبحث فى  التعويضات  االسترداد ها نحن.

 كويريكو: 
إجراءات منتهية. نتيجة سلبية.

جورج: 
أتقول?

وظف: ا
ـــكن احلـــصــول عـــلى أى  إن قـــضــيـــتك لـم تــصـل إلى نـــتــيـــجـــة ال 

تعويضات.
جورج: 

و... ال أى شىء آخر?!

إلزا: 
من فضلك... (يخرج دون أن يسمعها ويعود بعد قليل).

إلزا:
ـوثق بــزيــارتـنــا? هل قـلـت له اسـمــنـا?  من فــضـلك... هل أخــبــرت ا

كويريكو دكتور كويريكو.
الساعى: 

وثق شخصياً? حاالً حاالً ( يهم باخلروج يعود) أتريدان مقابلة ا
إلزا: 

اذا? نعم... 
الساعى: ألنه ليس هنا...

إلزا:
 ليس هنا?
الساعى: 

ليس اليوم على أية حال.
إلزا:

 البد من استدعائه على وجه السرعة.
الساعى:

ـسـئـول  هـنـا وقـد أخـطـرته بـأنـكـمـا تـنـتظـران. فـقـال لى ـوظف ا  ا
دعهما ينتظران.

جورج:
وثق العـجوز. إنه هو من نريد مـقابلته. األمر  لكـننا على اتصـال با

سألة هامة. يتعلق 
الساعى:

ــوظف ســوف يـهــتم ال أدرى مــاذا أقــول لـكــمــا إنــنى.. أعــتــقــد أن ا
بكما. لقد كان مشغوالً منذ برهة...ها هو.

وظف: ا
ــوثق ... إنه ال يـأتى (يـدخل) سـادتى ســيـداتى...تـريــدان مـقــابـلـة ا
ـكتب فـى عمـره ذاك... باإلضـافـة إلى أنه مريض إلى غـالـباً إلى ا

حد ما هذه األيام.
جورج: 

لـقـد كـنا فى أمس احلـاجـة إلى مـقـابلـته. ال أدرى إن كـنت عـلى علم
بقضيتى.
وظف: ا

 ( الـذى يـجـهل الـقـضـيـة تـمـاماً) ال أسـتـطــيع الـقـول إنــنى أعـرفـهـا
جيداً....
جورج: 

إنهـا من أجل تعويض عن احلـرب... حكايـة معقدة قـليالً كان البد
ـسـاعدتـنـا. تبـادلـنا الـرسائل أن أعرفه بـها.. لـكـنه مشـكـوراً وعد 

واآلن هو الذى طلب منا أن نأتى.
وظف:  ا

إذن البـد من االنـتظـار حـتى يتـماثل لـلـشفـاء. واألفـضل أن تأتـيا فى
خالل عـشرين يـوماً مـثالً باإلضـافة إلى أنه يـبدو لى مـناسـباً حتى

بالنسبة للوضع العام أال توافقنى?
إلزا:

لقد أتينا من الشمـال ووصلنا فى التو. لقد أمضينا عشرين ساعة
فى الـسـفـر وكـلـفـنـا ذلك كـثـيـراً من مـالـنـا. ونـود أن نـعـود فـى أقرب

كن. وقت 
وظف: ا

اذا?  
إلزا:

 (بـعد حلظة) لنتجنب اخملاطـرة بأن نحتجز هـنا مثالً. فالظروف
غير مضمونة تماماً. 

وظف: ا
ذلك بالـتحـديـد تكـون دهشـتى من أنـكمـا قـمتـما بـهـذه الرحـلة. وفى
هذا الـصدد أنصحـكما بأن تـعودا إلى هنا فى خالل عـشرين يوماً.
ألنه فى نهاية األمر مـنذ اآلن فصاعداً سـيكون أحد أمرين: إما أن

 تتضح األمور أو تكون نهاية العالم...
جورج: 

هذا اخلـوف من نـهايـة الـعـالم بالـضـبط هو مـا جـعـلنى أقـرر الـعودة
إلـى اجلـــنـــوب. لم أكـن ألغـــرب فى وجـــودى بـــعــــيـــداً عن هـــنـــا مـــرة

أخرى...
وظف: ا

 مرة أخرى ماذا تعنى?
جورج: 

أثـناء احلـرب وجدنـا نـفسـينـا مبـعدين فى الـشمـال. حدث ذلك مـنذ
خـمس سـنـوات. والـيـوم فـقط أمـكـنـنـا أن نـعـود عـلى أمل أن نـسـوى

الفصل األول
جورج: 

لكننى ال أستطيع أن أذهب هكذا!
وظف:  ا

ـوثق. ـكـنك أن تـكـتب دائـمـاً. اكـتب  اكـتب مـبـاشـرة إلى ا  ! حـسـنـاً
ثابر على الكتابة . فى الوقت الراهن ليس لدى أى مبرر ألبقيك.

جورج: 
.. أيجب أن نذهب?

وظف:  ا
ا تستطيع الكتابة! ... طاب صباحك. طا

( يـخـرج . إلزا وجـورج يتـظاهـران بالـنهـوض  ينـظران لـبعـضهـما
وظف يـجـلسـان عـلى الكـنبـة الـصغـيرة صـامـت فى عـنـاد. يعـود ا
لــيـأخـذ ورقـة وفى الـلـحـظـة الـتـى يـخـرج فـيـهـا يـرمق إلـزا وجـورج

بحنق ويأس).
وظف:  ا

(بجفاء) هل نسيتما شيئاً ?
جورج: 

فـكرت أنـا وزوجتى بـأنه قد يكـون من األفضل أال نـفقـد القـضية ..
كـننـا أن نواصل الـبحث. أليـس كذلك? لقـد جئـنا من بـعيـد . لقد

قمنا برحلة...
وظف:  ا

( يزداد جفاء) سيدى  إن تضييع الوقت ال يسر أحداً!
جورج:

 لكننا لدينا هنا أعمال ومصالح!
وظف:  ا

(مــحـتــداً إلى أقـصى درجـة) الــنـتــيــجــة ســلــبــيــة ! أتــفــهم مــا يــعـنــيه
ذلك?!...

اسـمـع من احملـتــمل جــدا أن يـكــون احلــادث قـد أثــر عــلى دمـاغك
لف رأيتـها جمـيعاً وأنك لم تـشفى تـماما.. الـسجل  البـطاقـات  ا

ومع ذلك تلح ! إذن أقول لك إننى ال أستطيع أن أفهم....
إلزا: 

( تـتدخل بصوتها الرتيب الهاد الواثق) جورج أتعـرف ما كنت أفكر
ـكنك أن تـكتب لـلسـيد مـذكرة صـغيـرة واضحة فـيه بالـتحـديد ? إنه 

وظف) أليس  كذلك? تدون فيها عناصر قضيتك . ( تخاطب ا

نـعم أنـا التى حـمـلـته وجـعلـته يـرحل بـسـرعة. كـان ذلك من أجل أن
يتلقى عالجاً أفضل أفهمت?

جورج:
 زوجــتى وأنــا قـمــنــا بـجــولــة كـبــيــرة من مـســتــشـفـى إلى أخـرى دون
تـوقف... كـان أمـامى ســنـوات طـويـلـة ألشـفى ... وخالل ذلك كـانت

نفى... أعنى أننا تركنا كل شىء. احلرب والغارات وا
وظف :  ا
أفهم ذلك.

جورج: 
ــديـنــة بـ عــشـيــة وضــحـاهــا. عـنــدمـا تـركــنـا كـل شىء هـنــاك فى ا
ستشـفى اجلديد كـنت قد فقـدت الوعى وخرجت من وصلـت إلى ا

هناك فى احلالة نفسها..
وظف : ا

 ( يــقــاطـعه) ولـــديك عــزم عـــلى اســـتـــرداد شىء مــا ? بـــعـــد خــمس
سنوات? ... أين كنت تسكن?

جورج:
 فى شارع "أركاد".

وظف:  ا
شارع "أركاد" ! حسناً الحظ أنه برارى فى الوقت احلاضر... لقد

انتهى األمر بأن خلصونا من كل هذه األنقاض.
جورج:

 لكننا أتينا إلى هنا لنطلب....
وظف: ا

 تطلبان ماذا? هل رأيتما السجل?
جورج:

 لكن ما يزال لدينا أصدقاء ومعارف...
وظف : ا

 معارف! وبعد?
جورج:

وثق....  لكننا قد وكلنا ا
وظف: ا

اسـمع ال أعـتـقـد  مـن سـمـاعك أن أفـكـارك دقـيـقـة لـلـغـايـة. ثم إنـنى فى
الوقت احلاضر مشغول للغاية. ليس لدى ما أقوله لك أكثر من السجل.

جورج: 
كنا نسكن هنا وتركنا كل شىء.

وظف:  ا
أفهم مـن ذلك أنه أمر جـد مـؤسف ما من أحـد جنح فى احلـصول

لف قليالً. على تعويضات...آه لنتفحص ا
الساعى:

 ال يوجد سوى قصاصات صحف.
وظف:  ا

وماذا تقول هذه القصاصات?
الساعى: 

وقــعت احلــادثــة بــســبب كــســر مــفـاجـئ فى احملــور... الــســائق غــيـر
مذنب ليست عليه مسئولية.

وظف:  ا
لف. ما هذه احلكاية ? لقد أخطأت ا

الساعى: 
كال كال! الكالم عن حادث سيـر عن شاحنة قفزت فوق الرصيف
ـارة; "جانـيت آسـبا خـادمة  60 سـنة  ماتت فى وصدمت بـعض ا

احلال".
جورج:

.  بال شك لقد كانت أمامى قليالً إلى اليم
وظف: ا

 أكنت هناك?
جورج:

 نعم.
وظف:  ا

سألة حدثـت قبل ذلك بقليل إيه حسـناً كنت محـظوظاً. لو كـانت ا
. وثق ا كنت هنا تتعامل مع ا أو بعد ذلك بقليل 

جورج:
اً) ولكانت جانيت تقوم بالطهى فى الوقت نفسه.  (حا

الساعى :
 " آنريـكو راسو سَّـباك... كـان ماراً بأدوات عـمله وأصـيب بجروح

طفيفة شفيت فى أقل من أسبوع".
جورج: 

( بالطريقة نفسها) كان عليه أن يصلح احلنفيات حنفيات كثيرة.
الساعى: 

ــكــان لــفــات صــوف مــلــونــة ســقـطـت من حــقــيــبـة لــقــد وجــدوا فى ا
السيدة.
جورج: 

كيف?
الساعى: 

لفات صوف ملونة.
جورج:

 (بـالطريقة نفسها) كان عليهـا أن تغزل ثوباً من الصوف كانت قد
صممته.

وظف:  ا
لكن ما العالقة ب هذه احلكاية وتعويضاتك عن احلرب.

الساعى:
ـوثـق بـنـفـسه. ـسـتـشــفى اجلـديـد سـمــعـهـا ا ـرضـة فـى ا  شــهـادة 
ـرون كل يوم صـابـ كـانـوا  كـانت ال تـتـذكر . فـكـثـيـر من الـنـاس ا

ومع ذلك  كان يبدو لها أن الرجل قد مات فعالً عند وصوله.
جورج:

 مات? كال.
وظف:  ا

اذا?
جورج:
 إنه أنا.

وظف: ا
 حسن جداً. لكن أى عالقة لذلك بتعويضات عن احلرب?

جورج: 
سأقول لك كل شىء. فى ذلك الصباح كنت قد خرجت من منزلى
كــان صــبـاحــاً رائــعــاً يــعج بــاحلــركــة. كـان أول يــوم فى احلــرب وكل
سألة الناس جترى لتدبيـر حاجاتها األخيرة... وكـان عندى موعد 

مهمة كان على أن أسويها بأى ثمن.
إلزا: 

(حتاول أن توقفه بلطف) جورج.
جورج:

 نـعم... (مـخاطـبا) وجـدت نـفـسى  بـعد  15يـومـاً  فـوق سـرير فى
مستشفى فى بولونيا.

وظف:  ا
فى بولونيا.

إلزا:
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ـسرحـيـة تقـنـية درامـيـة وفنـيـة يلـجـأ إليـها سـرحى خـلف شخـصـية من شـخـصيـاته ا ـؤلف ا > إن تـقـنع ا
ـؤلـفـون والشـعـراء لـبث آرائهم بـشـكل غـير مـبـاشـر فإن قـدرة الـكـاتب أو الشـاعـر عـلى التـخـفى بـحيث ال ا
يـسـقط القـناع عن وجـهه أو يتـزحزح قـليالً لـيكـشف عن وجـهه ال عن كونه مـجرد تـعلـيق أو حكـمة أو رأى

ؤلف. مقتضب; فقد يسقط القناع - وذلك مؤكد - وتتكشف عودة فكر ا
سرحي جريدة كل ا
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فهـمت. لـقـد كان فى "نـعم" تـلك نـوع من احلـماسـة الـطـفولـيـة وقوة
فرطـة. بالدة عناد حذر وال شىء من ذلك.. لقد واجه اإلرادة ا
; وكــان قـويــاً بــحق. لـو كـل مـا هــو ضـرورى . ووعــد بــأن يـكــون قــويـاً

ساعدته. كنك  ا قاومت . وددت لو تفعل كل ما  كنتُ مكانه 
وظف:  ا

ا ضـجر فى األمر كـما ترين أن لديـنا عمالً قضـايا بال عدد   ا
يؤدى إلى...

إلزا:
 ( بلمحة خاطفة) ألم أقل لك احلقيقة كاملة?!.

وظف:  ا
عفواً?
إلزا: 

ـا أكـون مــسـئـولــة مـسـئــولـيـة احلـقـيــقـة أنـنـى فى هـذه الـقــضـيــة ر
كبيرة.

وظف: ا
 أنت?
إلزا:

 نـــعم.. لـــقـــد قــلـت لك إنـــنى بـــادرت مـــنــذ خـــمس ســـنـــوات بـــحــمـــله
وانتـزاعه... وفى النهـاية بـإخراج زوجى .. فى ح أنـه كان تقـريباً
ـا لم يـكن عـلىّ أن أفعـل ذلك. كان مـحـتـضراً وفـاقـداً لـلـوعى ... ر
. لم أفكر فى الـعواقب. وظل كل شىء هنـا مهجوراً قرارى مـتسرعـاً

بسبب خطأى.
وظف : ا

 لكنك أنقذته. إن كنت فهمتك جيداً?
إلزا: 

ا كـانت لـديه فـكـرة أخـري .. فـكـرة أخـري غـيـر الـرحيـل معي .. ر
إنه لـم يـــكـــلـــمـك في حـــضــــوري لـــكـــنـــنـي أتـــســـاءل أحــــيـــانـــا إن كـــان

اليريدني.
وظف: ا

 لكنك فعلت كل شيء من أجله!
إلزا: 

ـكـان أن نفـهم ا .. إنـه من الـصـعب  لكـن  ليـس كل مـا يـنبـغـى  ر
احلاجات احلقيقية لألشخاص الذين نحبهم . لكننى ما أزال حتى
فرده ليـتناقش معك. لـو تستطيع اليـوم أود مساعدته...أن أتـركه 

فعل شىء من أجله سيكون امتنانى بال حدود.
وظف:  ا

وظف:  ا
( وقد إستولت عليه الدهشة) طبعاً طبعاً...

إلزا:
 ما عليك إال أن تنـتحى جانباً فى هـدوء  وفى بضع دقائق تكتب
الــنـقــاط األسـاسـيــة صـفــحـة صــفـحـة واحــدة  تـكــفى : ألـيس ذلك

رأيك?
جورج: 

(مطيعاً) نعم.
إلزا:

وظف) أيجد هنا كل ما يلزمه للكتابة?  (تخاطب ا
وظف:  ا

) بــالــتـــأكــيــد يــا ســيــدتى. ســيــجــد كل شىء... ( يــخـاطب (مــقـهـوراً
الساعى) رافق السيد. ( يخرج جورج... صمت)

وظف:  ا
( مخاطباً إلزا) ألديك ما تقولينه لى يا سيدتى?

إلزا:
 نعم إذا كان فى العالم إنسان يستحق االحترام فهو زوجى.

وظف:  ا
لكننى لم أشك أبداً فى ذلك.

إلزا:
 ومع ذلك كان لدى انطباع بأنك قد تفقد صبرك.

وظف: ا
 البـد من االعتـراف بـأن الطـريـقة الـتى يـتصـرف بـها زوجك غـريـبة

على أية حال....
إلزا: 

ـة .. لـقـد أمـضى سـنـوات لـقـد خـرج زوجى مـن نـقـاهـة طـويـلـة  مـؤ
ا ال يـكون مـعتاداً بـأكمـلهـا بضـمادات عـلى ركبـتيه  تـذكر ذلـك . ر

على معاشرة اآلخرين.
وظف:  ا

هذا ما كنت  تودين قوله لى.
إلزا: 

ضـايـقـتك  ما لم ( مـتضـرعة) اسـمع أيضـاً  إن زوجى لـيس هـنـا 
يكن األمر جـاداً  ال غنى عنه إنك ال تعرفه إنه رجل طيب . ثم 
كــيـف أقــول لك  قــبل الــتــدخل اجلــراحى- لــقــد خــضـع جلــراحـات
عـديـدة  – قــال له الــطـبــيب: " البــد أن تـتــحــلى بـالــشــجـاعــة  حـان
الــــوقت لـــتـــكـــون قـــويــــاً " .فـــأجـــابه: " نـــعـم  نـــعم". ال أدرى إن كـــنت

شخصيات
سرحية  ا

- إلزا.
- ساع فى مكتب موثق العقود.

- جورج ( زوج إلزا).
- موظف فى مكتب موثق العقود.

- موثق العقود.
- توليو ( صديق قد جلورج).

- ديليا ( زوجة توليو).

كان   ا
( مــــكـــتـب مــــوثق الــــعــــقـــود فـى ضـــوء
صبـاحى مهـتز مصـابيح تـلقى بـالضوء
كـاتب جـورج وإلـزا جالـسـان على فـوق ا
وظف كنـبة صـغيـرة. ينـتظران. يـدخل ا
وينشغل بـعمله. وفى اللـحظة التى يهم

فيها باخلروج تسأله إلزا فى هدوء).

يــعــتــبـــر أوجــو بــيــتي  Ugo Bettiـ ( 1892ـ  1953 )أهم
خـلــفـاء الـكـاتب اإليــطـالي الـكــبـيـر لـويــجي بـيـرانــديـلـلـو 

سرح. تأثرين به فى كتابة ا ( 1936 -1867)وأشد ا
عــرضت أولى مـســرحـيـاته فى  1927 بـعــنـوان الــسـيـدة
فأثـارت جـدالً كـبـيـراً فـى أوساط الـنـقـاد فـقـد حتـمس

لها البعض بينما عارضها البعض اآلخر.
وقــد كـتب أوجــو بــيــتى أهم مــسـرحــيــاته فى الــســنـوات
ـــة فى جـــزيـــرة اخلـــمـس األخـــيـــرة مـن حـــيـــاته: " جــــر
لـكة والـثوار» 1951 ـقامر» 1951 «ا ـاعز"  1950 «ا ا

«حوض الزهور احملترق"1953.
كان أوجو بيتي يـعمل طوال حياته قاضياً ولذلك نرى
فـكـرة الـعـدالـة تـتـردد كـثـيـراً فى الـغـالـبـيـة الـعـظـمى من
مـسـرحـيـاته عـدالـة األرض وعـدالـة الـسـمـاء يـتـنـاولـها
فى أســلـوب رصــ يـقــتـرب فـى كـثــيـر من األحــيـان من

آسي اإلغريقية. روح ا
ومع ذلـك فلم يـكن أوجـو بـيتـي معـروفـاً خـارج إيطـالـيا
ولم يـــتم اكـــتـــشـــافـه خـــارج بالده إال بـــعـــد وفـــاته حـــيث
قامت دار نشـر "سوى" بفـرنسا فى  1954 بـنشر ثالث
ة فى من مسرحيـاته من ترجمة موريس كالفيل "جر
ــاعـز  " إيـرين بـريـئــة "  "لـيس حـبـاً". كـذلك جـزيـرة ا
قدم البـرنامج الثالث بـهيئـة اإلذاعة البريـطانية الـكثير
مـن أعـــمـــاله فى عـــام  1955 فى الـــوقت نـــفـــسه الـــذى
كـانت ثالث من مـسـرحـيـاته تـقـدم عـلى مـسـارح ويـست

إند فى غرب لندن.
ومن أهم مـسـرحـيـات أوجـو بــيـتى "انـحـراف فى قـصـر
الــعــدالـة" 1949 وقـد عــرضت فى نــيــويـورك فى 1963
ومن ب مـسرحـيـاته من نوع الـكومـيديـا اخلفـيفـة: يوم
أحـــــــــد جــــــــمـــــــــيل مـن ســـــــــبــــــــتـــــــــمــــــــبــــــــر "1973 بـــــــــلــــــــدة
اإلجازات"1944باإلضافـة إلى أعماله اجلـادة:"عاصفة
على الـشاطئ الـشمالى" 1936 «تـفتيش»  1947 صراع
ــلــكــة و الــثــوار» (1951) وآخـر حــتى الــفــجـر"  1949 «ا
عــــمــــلــــ من أعــــمـــــاله: " حــــوض الــــزهــــور احملــــتــــرق"
"الهاربة"   كـان قد كتبهما فى عام  1953 وعرضا بعد

وفاته فى العام نفسه.

تأليف :

 أوجو بيتى
ترجمة : 

شحات صادق
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حـسنـا يا سيـدتى سأذهب لـسمـاعه إذن. سأفـعل كل ما بـإمكانى .
ــا أن زوجك يــريـد ذلك  ــوثق   ــا نـســتــطـيع مــقــابــلـة ا وحــتى ر

باختصار  سوف نرى ونفعل شيئاً.
إلزا:

 شكراً. ( تنادى ) جورج ( يدخل جورج) هل انتهيت يا جورج?
جورج: 

نعم.
إلزا: 

ـوثق حـسنـاً سـوف أتـركـكـمـا قـلـيالً وحـدكـمـا. وأذهب أنـا إلخـطار ا
(تخرج)

وظف: ا
 ( بود) لنرى لنرى ماذا كتبت?

جورج: 
ـسـك الـورقة بـخـجل ) آه لـيس شـيــئـاً ذا قـيــمـة... أعـتــقـد أنـهـا  )

أبعدتنى دقيقة لتحدثك.
وظف: ا

وضوع. وضوع تقريباً. ا  نعم أخيراًً... لقد شرحت لى ا
جورج:

ـا يـكـون  ( بـلـطف) أنــا أيـضـاً أردت أن أشـرح  اآلن وقـد غـابت ر
األمر أكثر سهولة.

وظف: ا
 ( محققاً) ألست دائماً على وفاق تام مع زوجتك?

جورج: 
زوجتى هى الشـخص الوحيد الـذى يشعـرنى بالثقـة بجانبـها أشعر
ناجاة) أدين لـها بـأن جعـلتـنى أمشى من بـاألمان.. ( ويـنطلق فـى ا
جديـد وآكل وأتـكـلم  وأتـذكـر ... كـنت مـيتـاً وهـأنـذا قـد حـييت ...
ثم ألنـنى كـبـرت شيـئـاً فـشـيـئـاً بـأفكـار جـديـدة لـيـست سـيـئـة دوماً 
فأنا أعرب عن نـوع من اإلحباط . من األفـضل أن أخفيه عن إلزا
لـــكـــيال أكـــدرهـــا لـــكن الـــوقت الـــذى مـــضى بـــدا لى بـال جــدوى. ...
هـناك شـىء  يبـدو لى هامـاً ال أستـطـيع حتديـده ... ذات يوم  وقع

حتت بصرى مرشد فى السكة احلديد.
وظف: ا
 مرشد?
جورج: 

نـعم. لـقــد انـتــهت  احلـرب بــالـنــسـبـة جلــمـيع الــنـاس. وكــانت هـنـاك
سـير نحو اجلنوب عـندئذ أصبحت كل األحداث قطارات تعاود ا
أقـصـد األحــداث الـسـابـقــة أصـبـحت حــقـيـقـة... فــاحلـدث الـنـاقص
ليـس له مـنطق... ( صـمت) أفـكـر أحيـانـاً فى سـعـادة بـعض الـناس
الـكـتاب الـفـنـانـ  إنهم يـبـدعـون عـمالً  فلـيـكن  لـكن بـعد ذلك 
حون  ويضيفون عندما يشاهـدونه بال انفعال يرون األخطاء .. 
 ويــشــطـبــون  ويــنــضــجـون مـع الـوقـت .. وذات يـوم يــطــمــئــنـون فى
النـهاية إلى أن الـعمل جـيد...أو سيء: إنـهم مسـتقرون . ( صمت).
ــاضى يــنـتــمى إلىّ. االســتـرداد  لم أجــد أدنى جــزء من شىء فى ا
ــكـافـأة; كـلـهـا ذرائع . قـمت بـالـرحـلـة من أجل تـعـويـضـات احلـرب ا

أناس.
وظف: ا

كنك القيام بها بأسرع من ذلك يبدو لى .....  ( ملحماً) كان 
جورج:

 كنت خـائـفاً من مـقـابلـتهم. ( صمت)... ثم قلت لـنفـسى إن الرسل
أنــفــســهم كــانــوا يــرتــعــدون مـن الــهــول عــلى كل حــال  لــقــد قــررت
اجملىء عنـدمـا أخبـرونى بـاخـتفـاء هـؤالء النـاس .. يـبـدو لى حقـيـقة

أننى قررت.
وظف: ا

 تـقـول إنك قـمت بـالـرحـلـة من أجل أشـخـاص. وتـقـول مع ذلك إنك
كنت خائفاً من مقـابلتهم. وأخيراً تقول لى إن هؤالء األشخاص قد

ماتوا!
جورج:

ـعــلـومـات سـأعــطى كل الـتــفـاصـيل لــلـمـوثق  يــبـدو أنه لـدى بــعض ا
عنـدما يـأتى إلى هـنا بـعد قـليل... ( بـتركيـز شديد) أريـد أن أتأكد

من أن هؤالء الناس قد اختفوا.
وثق: ا

 ( يظهر فجأة) وبعد يا سيدى العزيز. أهو الندم الذى يحركك?
جورج:

 ( متراجعاً ) ليس صحيحاً!
وثق: ا

 أخـفت ? ( يــضـحك) طــاب صــبــاحك يــا صــديــقى الــعــزيـز! لــنــكن
ـــوثق كـــأنه عــلـى كــرسى ـــرء عـــنــد ا . فــا هـــادئــ ولـــنــكـن صــادقـــ

االعتراف. فى الواقع لقد حدثت أشياء كثيرة فى ذلك الزمن?
جورج: 

كثير من...
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فى يوم.. 
فى شهر.. سبعة

سنرى أوبريت!! 

ا يـريـد ويـهوى وبـ "الـكـذاب" الذى ويـسـتطـيع بـالـتـبعـيـة أن يـطوعـه 
ا قـد يتبدى يزيف الواقع عامـدا ليحقق مـكاسب مؤقـتة ولو ليـنجو 
له مـأزقًا خـطرًا أو لـيدبـر فـرية تـأخذ بـتالبيـب من يعـتبـرهم أعداءه
فـاحلــالم يـعــانى تـســاؤالت ذات طـبــيـعــة أنـطــولـوجــيـة ومــعـرفــيـة سـواء
اتــصــلت بـ"األنــا"وحـريــتــهــا أو بــالـعــالم االجــتــمــاعى احملــيط بــهــا ومـا
ــكــنــة مــعــهــا أمــا "الــكــذاب" فــمــشــكــلــته يــكــشف عــنـه من عالقــات 

أخالقية أوال وأخيرا.
والواقع أن"بـرجـنت"حـالم" بـيـنمـا مـقـابـله"باهـى"فى التـمـصـيـر يوصف
مـنذ مـشـهـد االفتـتـاح بـينه وبـ أمه "حـكـيمـة" - وعـلى لـسانـهـا بـشكل
ملح- بـأنه كذاب تود لو تـخلص من كذبه وحكـاياته اخملتلـقة ويتأكد
التـوصـيف بـاألغـنـية الـفـرديـة واجلـماعـيـة دون أن نـرى له أى وظـيـفة
تـردى الذى يعـيشه معهـا فى كوخ وال فى واقعه أخالقيـة فى واقعه ا

فترض فيما بعد الهروب إلى اجلبل. ا
ا كان التمصيـر يحتذى  بالرغم من ذلـك  اللوحات الدرامية فى  و
األصل بشكل أو بآخر فإن السـياق اللغوى فى تعـبيراته ينفصل على
ـــمــكــنــة عن نــحـــو مــربك عن األفــعـــال ويــشــتت داللـــتــهــا والــدالالت ا
الــشــخــصــيــة احملــوريــة فال هى تــوثق الــصــلــة بــجــوانــبــهــا الــوجــوديــة
عـرفيـة وأسئـلتـها عن "حـريـة الذات "فى إطـار مرجـعيـة "الكـنيـسة/ وا
األم"و "الروح الـقدس/روح احليـاة" وال اختزلـتها فى الـبعد األخالقى
واالجــتـمــاعـى وأســئــلــة الــطــمـوح أو
االنتهازيـة والتطلع الطبقى واخلدع
ـؤامرات فى ـتـبـادلـة وا ـتـداولة وا ا
عــالـم الــســوق والـــصــفـــقــات وصــنع
األوهــام الــديـــنــيــة عــلـى نــحــو يــبــرر
ـــــقــــولـــــة اخلـــــتــــامـــــيــــة عـن "جــــرى ا
الــوحـــوش". وإذا بــبـــنـــيــة "الـــزمــان-
ــكــان"مـن نــاحــيــة أخــرى تــتــصــدع ا
ـــفــهـــومـــ "احلــلم- بــدورهـــا بــ ا
الــكـــذب" فال تــكـــشف االنـــتــقــاالت
ط وجــود مــحـــدد ومــا إذا كــانت
ادى أو األمكنـة تتبـدل فى الواقع ا
أنــهــا تــتــبــدل فى اخلــيــال لــتــشــكل
ــــتـــدة ومـــكـــتـــمـــلـــة حلـــظـــة وجـــود 
ـــعــــرفـــيـــة مـــتــــجـــاوبـــة مع األبـــعـــاد ا

"ثقافة باهى" الدينية.
ـادية لـلـمـشـهد فـالـواقع أن البـيـئـة ا
كانت تتـغيـر بكل مـفرداتـها لـتصوغ
فى كل مــرة مــكـانًــا جـديــدًا بــيـنــمـا
ـــســــتـــوى كـــان الــــعـــمـق مـــســــتـــقـال 
ـوسـيـقـيـة وبـوحدة عـالمة الـفـرقـة ا
االســتـفـهــام الـتـى اتـخــذت أوضـاعًـا
ـشـاهـد مـتـنـوعـة مــعـلـقـة عـلى كل ا
دون أن تـــــخـــــلـق وحـــــدة رابـــــطـــــة أو
ـط وجــود تــمـــيـــز- قـــطـــعـــا- بـــ 
حـــالم/ مـــتـــخــــيل وواقع مـــادى رغم
جنـــــاح "مــــــحـــــمــــــد هـــــاشم" فـى حل
ميـكانـيـزم التـغـييـر بـسالسة ويـسر
ورغم أن بـعض األمـكـنـة على األقل
عنى والتشكيل مثل تميزت بثراء ا
ـــغــارة والـــشـــاطئ وزادهـــا اخملــرج ثـــراء بـــاجملـــامــيع ــلـــكـــة اجلن وا

ساحات الفارغة بحرفية واضحة. واستغالل ا
وقـد تــبــدت حــرفـيــة اخملــرج وخــبـرته الــواســعــة فى حتــقـيـق األوبـريت
ـوسيقى بإصرار عـنيف على تـمصـير العـمل من خالل حتويل آالت ا

الشعبية ألوركسترا كاملة بأفرادها الذين ألفوا العزف السماعى.
ا اقتضتها ولكن يبدو أن العناية باجلـوانب الغنائية واالستعـراضية 
ــمـثل وخــاصـة فى من جـهــود غـيــر مـنــكـرة كــانت عــلى حـســاب فن ا
األدوار األســاســيـــة فــرغم أن "أحـــمــد إبـــراهــيم" صـــوت قــوى صــداح
كـنه أن يتلـمس االنفعاالت مـثل الذى  سليم الـنبرات إال أنه لـيس با
يل - ركبـة التى تقتـضيها شخـصية "باهى" وسـاهم بخفة األداء وا ا
بـغيـر مبـرر- للـعبـة "اإلفيه" فى تـسـطيح الـشخـصيـة واجلنـاية عـليـها
ــثل فــإن"نــيـرة عــارف - روح احلــيــاة "تـمــلك صــوتًــا صــافـيًــا رنــانًـا وبـا
وحـضورًا مـقبـوال لـكنـها - أغـلب الـظن - ال تمـلك اخلـبرة الـتمـثـيلـية
ا مـا يـجعـلـهـا جتسـد شـخـصـية فـيـهـا من الـرمزيـة والـرهـافة بـأكـثـر 
فيهـا من الرقة األنثـوية وعلى العـكس من ذلك امتلكـت "ليلى جمال/
ـتـراكمـة التى كـادت تـطوح بـها إلى مـثـلة ا ـغنـيـة وخبـرة ا األم"حـرفة ا
يلودراميـة والسيما فى مشـهد االحتضار بـينما ضلت االستعـارات ا
"إيناس عـبد الفتاح" فى "فـتنة" ب كثـافة احلضور األنثـوى وشفافية
رمز الـدنيـا الـتى تغـرب مع شـمس احليـاة عن "بـاهى". وإذا كان "عـبد
الــلـه حــفــنى" أدى دور "مـــلك اجلــان" فى اتـــزان مــحــســـوب فــقــد بــدا

عنى ويفتقر إلى السياق. اآلخرون حشوًا يسائل ا

مـبـديـا اسـتــعـداده فى الـوقت نــفـسه لـقــبـول شـروط عـالم اجلن إال أن
يفقأ عـينًا من عيـنيه ليرى مـثلما يـرون فيحيـطون به وقد اتضح أنه

أنسل من شينة " توأما.
وال يـكـلف "سـعـيـد" نـفـسه مـشـقـة الـتـأكـيـد أو اإليـحـاء بـالـطـريـقـة الـتى
ــرحـلــة الــتــالــيـة رجل أفــلت بــهــا بـاهـى من عــالم اجلن لــيــصـبـح فى ا
عـربدين بحريته أعمال يـتغنى على شـاطئ اإلسكندرية بـ صحبه ا
الـذاتيـة وثـروته الطـائـلة الـتى كـونهـا من جتـارة الـعبـيـد "العـاج األسود"
والــدعــارة "الــعــاج األبـــيض" حــتى قـــرر أن يــثــوب فــحـــولــهــا إلى ذهب

يخفيه فى يخته وإذا بالصحبة تتآمر عليه وجترده من ثروته.
وفى الــلـوحــة الــتــالــيــة يــجـد "بــاهى" نــفــسه فـى مـغــارة اســتــودع فــيــهـا
لكـته فى اخلالء وسرعان اللصوص "ثـياب إمبـراطور" فيـنشئ بهـا 
ما جتـد فيه امـرأة وليًـا من أوليـاء الـله فتـقام له األذكـار واالحتـفاالت

بذكرى مولده.
وإذا بـ"بـاهى"فى خيـمة "فـتنـة" اجلمـيلـة اللـعوب الـتى تأبى الـبقـاء معه
وقـد انــتـفى عـنه الــشـبـاب وإذا به فى مــسـتـشــفى لألمـراض الـعــقـلـيـة
ولكـنـه يـرفض الـبـقـاء سيـدا عـلـى حشـد مـن اجملـان وإن كـان يـدعى
أنه إمـبـراطـور الـذات. وعـلى هـذا الـنـحـو تنـتـهـى رحـلة "بـاهـى" لـيـعود
إلى أرضه غريـبا عـنهـا خالى الـوفاض بـعدمـا ماتت أمه آسـفة عـليه
بيـنمـا تؤكـد "روح احليـاة" فى أغنـيتـها"أنه كـان دائمـا وثيق الـصلـة بها
ويــتــبــادل كالهــمــا الــغــنــاء حــول جــرى الــوحــوش الــذى يــعــد كــذبــا بال

أساس ألن األرزاق قسمها الله وما على اإلنسان إال الرضاء بها.
نبثة فى تمصيره تكمن فاصلة الرئيسة ب األصل والرؤية ا ولعل ا
فى الفـارق بـ "احلـالم" الـذى يحـيـا فى عـالم من األمـنيـات واألخـيـلة
ـشـكالت وجوده "هـنا- اآلن" الـتى تقـدم له حـلوال ولـو غـير واقـعـية 

يـعــتــمــد عــرض"فى يــوم.. فـى شــهـر.. ســبــعــة "الــذى أخــرجه" مــحــسن
ـرحــلـة حــلـمى"فـى مـســرح الـبــالــون عـلى "بــرجــنت" الـتـى تـنــتـمـى إلى ا
ـبـكـرة مـن أعـمـال "هــنـريك إبـسن" الــتى كـتــبـهـا فى ســتـيـنــيـات الـقـرن ا
تـزامن مع التـاسع عـشـر وتـأثـر خاللـها بـتـيـار الـرومـانسـيـة الـشـعـرى ا
ــيـلــودرامــا مــنـذ بــدايــات الـقــرن نــفـسـه تـقــريــبًـا قــبل أن يــتــحـول إلى ا
الـواقـعـيــة الـنـثـريـة ويـعــد رائـدهـا بـالغ الـتـأثــيـر واالنـتـشـار فى الـدرامـا

ية. العا
ـسـرحـيـة مع "بـرانـد" الـتى سـبقـتـهـا بـالـرمـزيـة التى وقـد تـمـيـزت هذه ا
راحت تـنـمـو وتــتـطـور وقـتـئـذ عـلى تـخــوم حـركـة "الـبـرنـاس" فى الـشـعـر
و"التأثيـرية" فى الفن الـتشكـيلى ليـتداخل كالهمـا حتت مذهب "الفن
ــفـردات الــشــعـبــيـة لـلــفن" ومن نــاحـيــة أخــرى اسـتــلــهـام احلــكـايــات وا
تداولة ب أبناء الـنرويج وتتخذ مجاالت حـركتها فى الوديان وعلى ا
قمم اجلبال وفى كـهوفها فـتروج فيهـا الفانتـازيا وعالم اجلن مشـتبكا
بعالم البشـر ومن ناحية ثـالثة االهتـمام باألزمة الـروحية التى يـعانيها
اإلنـسان مـتـراوحًـا ب قـيـمه الـدينـيـة الـتى تتـيح الـفـرصة لـلـتـناص مع
ـقدس وقـيم اجملتـمع الـرأسمـالى التى دمـجت الكل مقـوالت الكـتاب ا
األوربى وفجرت فى الـوقت نفسه الـطمـوح الفردى والـتطلع الـطبقى
بـــوصـــفه ضـــربـــا من اخلـالص االجـــتـــمـــاعى ال يـــخـــلـــو من حتـــالف مع
الـشـيطـان فال غـرو أن يـتـقـاطع "إبسـن" فكـريـا فى هـذين الـنـص مع

فـــلــــســـفــــة "ســـيــــرين كــــيـــركــــجـــرد"
مـعـاصـره والــنـرويـجى أيـضـا تـلك
الــــفـــــلــــســــفــــة الـــــتى تــــعـــــد الــــعــــمق

التاريخى للوجودية.
ا كانت الـسمات التـى تميزت ور
بــهــا "بــرجــنت" فى هــذا الــســيــاق
هى الــتى دفــعت "ســعــيــد حــجــاج"
إلعــادة كـتــابـتــهــا عـلى نــحــو يـوحى
بـــامــــتالكــــهـــا فى أجــــواء ثـــقــــافـــيـــة
وبــيـئـيــة مـغــايـرة بــتـمــصـيــرهـا فى
عـاميـة نـثريـة حتاول جـاهـدة بغـير
كـبـيـر جنــاح غـالـبـا- االقـتـراب من
األصل فـى األزمــــــــة الــــــــروحــــــــيـــــــة

الراهنة.
وقــد تــلــقــفــهـا "مــحــسن حــلــمى" -
عــلى مـســتــوى آخـر- مـع الـشــاعـر
"سـعـيــد الـفـرمــاوى" فـجـعل مــنـهـا
فى رؤيته الفنـية "أوبريت" يـعتمد
على أغـان فردية فـى الغالب وإن
كان ثمة بـعض األغانى اجلـماعية
ـرصـعــة بـاالســتـعــراض الـراقص ا
الذى صمـمه "حسن إبراهيم"على
أحلان"مـحمـد باهـر" مسـتغال فى
الــوقـت ذاته اإلمـــكـــانـــات الـــفـــنـــيــة
ـــــتــــــاحـــــة فـى قـــــطـــــاع الــــــفـــــنـــــون ا
االستعراضـية. غير أن التجربة –
برغم ما تـنطوى عليه من طموح-
تــثــيــر عــدة أســئــلــة نــقــديــة ســواء
عـلى مـسـتوى عالقـات عـنـاصـرها
الـــداخـــلـــيــــة بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعض أو

مستوى عالقتها باألصل.
ــقــارنـة الــتــفــصـيــلــيــة بــ "بـرجــنت" و "فـى يـوم..فى لـكـن بـعــيــدًا عن ا
شـــهــر.. ســبـــعــة" فـــإن هــذه األخـــيــرة تـــقــدم رحــلـــة "بــاهـى" فى عــوالم
ـتـعة والـثروة واجلـاه وسـعة الـنفـوذ على مـتنـوعة ومـخـتلـفة من الـقوة وا

الرعايا. 
ط إنــتــاج مـحــدد يــعـيش "بــاهى" مع أمه فـفى قــريــة بال مالمح عن 
"حكيمة" فى فقر يكاد يكون مدقعا فى كوخ وإن كانت تنهشه أحالمه
ـفارقة فى الوقت نـفسه لواقعـه.غير أنه يختـطف "زينة بنت ؤرقة وا ا
عــبــادى" فـى لــيــلـــة زفــافــهـــا إلى"شــيـــحــة بن غـــا األهــطل" ويـــنــتــهك
عرضها فى كهف جبل بحجة أنه يأبى أن يسلبه أحد شيئا له ولكنه
يـأبى الـزواج مــنـهـا مـثـلـمــا يـأبى الـعـودة لـلـقــريـة مع "روح احلـيـاة" الـتى
التـقى بـهـا فى عـرس "زيـنـة" نـفـسـهـا فـأحـبـته مـتـجـاوزة إثـمه وخـطـيئـته
ـسـرح - عـلى الـتى تـسـتـكن فـى ضـمـيـره زاعـمًـا مـنـفـردًا فى مـقـدمـة ا
نـحـو يـوحى بـصـدقه - أنه ال يـريـد أن يـدنـسـهـا وإن كـان عـلى األرجح

أكثر جبناً من أن يواجه القرية التى هبت مطالبة بالثأر منه.
وبــصـــرف الــنــظـــر عن هــشـــاشــة وابــتـــســار الــعـالقــات الــدرامـــيــة الــتى
ـرحــلـة مـن حـيــاة "بـاهى" وغــمـوض يــقـدمــهـا"ســعـيــد حـجــاج"فى هــذه ا
حتــوالتــهــا إال أنه يــبــنـى الــلــوحــات الــتــالــيــة من نــقــطــة عــزلــة "بــاهى"
االختيارية فى اجلبل واسـتحالة عودته إلى الـقرية وإن بقيت وشائج
عالقته بها" أمه - روح احلياة" نفـسية أكثر منهـا روحية تتجسد فى
ـمـكن ــتـزج فـيه الــواقع ا ــنـفـصل الـذى  ـتـداخل ا ـنـاجـاة واحلــوار ا ا

باألخيلة النفسية.
ــلـكــة اجلـن ويـقــبل فــفى اجلــبل تــظــهــر له "شــيــنــة" الــتى تــقــوده إلى 
ـتلـكاته كن أن يـؤول إليه من   ΩÉeE’G ó«°S .Oالـزواج منـها مـساومًـا أبيـها عـلى مـا 

 äÉbO 3
قفـاة والتى تقوم سـرحى بالشعـر العمودى عـبر نظام األبـيات الشعـرية ا > تتـشكل بنيـة النص الكالميـة فى النص ا
عـنى إمكـان تغـير حـاالتها واقف الـدراميـة فى صراع الـشخـصيـة  باعـتمـاد حركـة "روى" واحدة فى كل مـوقف من ا
ستوى الثـقافى والفكـرى تبًعا ألبـعادها النفـسية واالجتـماعية التى ـستوى النـفسى واالجتمـاعى وا وتبـاينها على ا
ــا يـحـقق هــويـتـهــا ويـؤكـد ذاتــهـا وخـصــوصـيــة تـلك الـذات فى إطــار احلـدث الــدرامى نـفـسه. يـتـحــتم مـراعــاتـهـا 

سرحي جريدة كل ا
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وسم أغانى أكثر من ثالثة عروض لفرق مسرح الدولة أهمها بتلومونى ليه التى تقدم حالياً على مسرح الطليعة. > الشاعر محمود جمعة كتب هذا ا

ا سرحى  عمار نصه ا سرحى شاعرًا أم ناثرًا يضع فى حسبانه دراسة كل ما يتصل  > إن الكاتب ا
سرحى سرحى. واألمر نفسه ينطبق على اخملرج ا يحقق له أسلوب الصياغة التى تقيم له بناءه ا
سرحى أو هيئته قد يكون مغايرًا حتى مع إمكان اعتماده أسلوبًا فنيًا مغايرًا فى بناء شكل عرضه ا

سرحى الذى يتصدى إلخراجه. لألسلوب األدبى للنص ا
سرحي جريدة كل ا
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اعترف!
جورج: 

إننى رجل كنت طفالً ولم أكن شاباً قط.
وثق:  ا

ــاء بــالــنــســبـة لم أعــرف قط مــا هى حــكــايــتك لــكــنــهــا تـعــاودك كــا
للعطشان!
وظف: ا

) السيد كويريكو يريد االستعالم عن حساب...  ( متدخالً
وثق:  ا

( يــزجـره) طــبــعــاً بـــالــتــأكــيــد يــريــد أن يــنــقب ولــذلك هــأنــذا قــد
ظهرت...  كالم فى سرك  هـذا طيش  ألننى عجوز مهدم  كان
مـن الـواجب االهــتـمــام بــتـشــيـيــعى ... فى الــنـهــايـة .. فــإنى أكُّن لك
مـــودة كــبـــيــرة لـــقـــد كــنت شـــابــاً لـــطــيـــفــاً... ( فــتــرة صــمت) شـــابــاً
ــصـــلــحــتك حــتـى ال تــثــر األشــيــاء أوقــره!.... إنــنى أريـــد إقــنــاعك 
ـة: فـلـيس فى ذلـك جـدوى وال تـعـقل عــلى اإلطالق. فـكل مـا الـقــد
مضى يـثـقـلك وأنـا أقرك ! ولـكـنه غـرور وصـلف الكـبـريـاء اإلنـسانى
الـذى يــأخـذ وقــته ويـنــتـهى ! مــا أقـوله: إن الـطــبـيــعـة  وحــتى نـظـام
الـعـالـم والـنـجــوم فى بـروجــهـا كــلـهــا بـاخـتــصـار  تــقـتــضى أن نـديـر
ظــهــورنــا  بــحــسم لــكل األنــقــاض  وحــتى لــكل مــا حـدث  دون أن
نركب رأسنا  دون مراوغة!! أتستخدم منكبيك لتدفع من هم أكبر
مــنك الـلــعـنــة ! انــظـر إلى تــعـتــقـد أنــنى مــتـقــوقع فى مــلـفــاتى مـثل
األحمق أف ! إننى أنـعم بنسيان شبه تام!... ( يلهث  ثم يعود إلى
اضى يـا سيد لـهجة التـهديد الهازل) لقـد اجتهـدت كثيـراً إلثارة ا
ـا تكـون قد اخـتبـأت من مـوثقك الـعجـوز لتـتدبـر األمر كويـريـكو ر
بصورة أفضل ? أليس كذلك? .... ( ملمحاً) لقد أرسلت خطابات

إلى صديقك.
جورج:

 نعم.
وثق: ا

 ( مؤكدا باستمرار) وقد أجاب على خطابك.
جورج:
 أحياناً.
وثق: ا

 هذا طبيعى فأنتما صديقان منذ زمن طويل.
جورج : 

إنهم أشخاص آخرون ردوا على بدالً منه.
وثق : ا

 ماذا?
جورج:

 مجهولون قدى أخبرونى  بلطف...
وثق: ا

 وأين هم  هؤالء اجملهولون?
جورج: 

ظروف. ال أدرى. لم يشيروا إلى عنوانهم على ا
وثق: ا

 وهكذا تلقيت اخلبر بأن صديقك قد اختفى?
جورج:

 نعم.
وثق: ا

 إذن . لم يبق أمامى سوى أن أعرف أى ريح طيبة أتت بك.
(صمت. تدخل إلزا).

جورج:
 (مضطرباً) لكنك كتبت لى تطلب حضورى.

وثق:  ا
أنا? 

إلزا: 
لقد مـنحتـنا األمل فى تعـويضنـا عن احلرب. لقـد قرأتُ اخلطاب .

طلبت منا أن نأتى.
وثق: ا

 لم أمــنــحــكم قـط أقل أمل ولم أكــتـب شــيــئــاً من هـــذا الــقــبــيل. ولم
أرسل قط أى خطاب شخصى منذ سنوات ( صمت كاجلليد).

وظف:  ا
( بـعـصبـية) سـيـدى سـيـدتى اسـتـمـعا إلـى حتـى اآلن ونحـن نعـمل
ـوثق تـكــبـد مـشـقـة وفق رغــبـاتـكـمــا  لن تـقـوال عـكس ذلـك . حـتى ا
اجملىء من مـنزلـه أال تشـعـران مثالً أنـنـا مقـبـلـ على الـتـخبط فى

صاعب? أال تعتقدان أننا نضيع وقتنا دون هدف أو نتيجة?... ا
وثق: ا

) عفـواً عفـواً حلـظـة توصـلـنا لـنـتـيجـة. لـقد  ( مـا يزال مـستـيقـظاً
توصلنا الكتشاف مهم.

وظف:  ا
ماذا?

ماتوا!
جورج:

ـعــلـومـات سـأعــطى كل الـتــفـاصـيل لــلـمـوثق  يــبـدو أنه لـدى بــعض ا
عنـدما يـأتى إلى هـنا بـعد قـليل... ( بـتركيـز شديد) أريـد أن أتأكد

من أن هؤالء الناس قد اختفوا.
وثق: ا

 ( يظهر فجأة) وبعد يا سيدى العزيز. أهو الندم الذى يحركك?
جورج:

 ( متراجعاً ) ليس صحيحاً!
وثق: ا

 أخفت ? ( يضحك) طاب صباحك يا صديقى العزيز!
وثق كـأنه على كرسى ـرء عنـد ا . فا  لـنكن هـادئ ولـنكن صادقـ

االعتراف. فى الواقع لقد حدثت أشياء كثيرة فى ذلك الزمن?
جورج: 

كثير من...
وثق: ا

 أشياء خاصة إلى حد ما إن كنت أصدق شيئاً من ذلك?
جورج: 

مكن أن حتدث ألى إنسان. أشياء من ا
وثق: ا

ـــا زلـــة من زالت الـــشـــبـــاب أمـــا زلت تـــرغب فـى هـــذه الــزالت  ر

سرحيات احلديثة التى قدمها مسرح الدولة مؤخراً منها «البكوات البهلوانات قريب وغريب». > قناة النيل للدراما وضعت خطة لعرض عدد من ا

وثق: ا

وثق: ا
ـــســـيــر نـــحـــو اجلـــنـــوب عـــنـــدئـــذ أصـــبـــحت كل  قـــطـــارات تـــعـــاود ا
األحداث أقـصـد األحـداث الـسابـقـة أصـبـحت حقـيـقـة... فـاحلدث
النـاقص ليس له مـنطق... ( صمت) أفـكر أحـيانـاً فى سعـادة بعض
الـناس الـكتـاب الفـنانـ  إنهم يـبدعـون عمالً  فـليـكن  لكـن بعد
ـحـون  ذلك  عــنـدمـا يـشـاهــدونه بال انـفـعـال يــرون األخـطـاء .. 
ويـــضـــيــفـــون  ويـــشـــطـــبـــون  ويـــنـــضـــجـــون مع الـــوقـت .. وذات يــوم
يطمئنون فى الـنهاية إلى أن العمل جـيد...أو سىء: إنهم مستقرون
ــاضى يــنـتــمى إلىّ. . ( صـمت). لم أجــد أدنى جــزء من شىء فى ا
كافأة; كلها ذرائع . قمت بالرحلة االسترداد  تعويضات احلرب ا

من أجل أناس.
وظف: ا

كنك القيام بها بأسرع من ذلك يبدو لى .....  ( ملحماً) كان 
جورج:

 كنت خـائـفاً من مـقـابلـتهم. ( صمت)... ثم قلت لـنفـسى إن الرسل
أنــفــســهم كــانــوا يــرتــعــدون مـن الــهــول عــلى كل حــال  لــقــد قــررت
اجملىء عنـدمـا أخبـرونى بـاخـتفـاء هـؤالء النـاس .. يـبـدو لى حقـيـقة

أننى قررت.
وظف: ا

 تـقـول إنك قـمت بـالـرحـلـة من أجل أشـخـاص. وتـقـول مع ذلك إنك
كنت خائفاً من مقـابلتهم. وأخيراً تقول لى إن هؤالء األشخاص قد
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ـا تشـتمل تـخيلـة وتخـطط األحداث  ـغامـرة ا ـدرسة الـطبـيعـية - وفق زوال - يـستـبدل ا ـسرحى فى ا > الـكاتب ا
; مـغايـرا لـتطـوير اخلط علـيه من مـفاجـآت وتعـقـيد مـتدرج من مـشـهد إلى مـشهـد تـال له تأزمـاً ثم ذروة فـانفـراجاً
الـدرامى حسب الـنـظريـة األرسـطيـة بـاألخـذ مبـاشـرة من واقع احليـاة وتـاريخ اإلنـسان بـالـنقل األمـ لـشرائح من
ـعيشة. ومعنى ذلـك أن الطبيعيـ فى األدب والفن ال يعترفـون ببناء درامى متـدرج وقائم على ما تأسست احلياة ا

عليه الكالسيكية من بداية ووسط ونهاية.

سرح فى البحر األحمر. > د. سيد خطاب شارك فى فعاليات مؤتمر أدباء مصر مؤخراً بدراسة حول ا

سرحي جريدة كل ا
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قصود  هل ا
بالبديل
اخلروج من
مسرح العلبة
اإليطالية!

مـرتفع لـلمـشـاهدة أو لـيست عـربة "تـسبس" هى أول
مـــكــان عــرض مــتـــنــقل فى هــواء طـــلق? إذن "الــبــديل"
ــقــصــود هـنــا هــو الــعــودة بــالــعــرض إلى الــنـاس أن ا
يـــذهب إلـــيـــهـم. وأنــاقـش هـــنـــا من قـــدمـــوا الـــعــروض
ولـيس من قــدمـوا الـفـرصـة الـكـبـيـرة لـتـحـقـيق مـسـرح
جمـاهيرى ومـبتـكر. وفى الـوقت نفـسه قام كل طرف
ــمـيـزة بـدوره عـلـى خـيـر وجـه سـواء كـانت الــعـروض ا
جـدًا والتـى ذكرنـاها أو الـعروض الـتى انـتخـبت بعض
الــعـنـاصــر وقـدمـتــهـا. أو لـيس كـل عـرض أثـمــر شـيـئـاً
بالتأكيد نـعم. فهناك عروض أفرزت طاقـات تمثيلية
متميزة وغـيرها مشروع مخـرج واعد. وسينوغرافى
ـشـاهـدة والـبحث سيـكـون مـتـمـيـزًا بـالعـقل والـتـعـلم وا
ــعـرفــة فـلـقــد اعـتــمـد عــرض "مـقـهى احلـقــيـقى عن ا
ـــدة ثالث ـــثل قـــدم مـــونـــودرامــا  الـــدراويش" عـــلى 
وخمس دقيـقة باحتراف ووعى كـبيرين مع مؤثرات

صوتية مناسبة وواعية. 
ه من حيث ولـكن يـؤخـذ على الـعـرض مكـان تـقـد
تــنـــســـيق الــفـــضـــاء والــتـــحـــكم فى شـــكــلـه وعالقــة
ــدة أربع وعــشـرين دقــيــقـة الــعـبــارة الــتى أبـحــرت 
بــاجلــمــهــور ثم اســتــقــرت فى عــرض اخلــلــيج ولم
يـستـفد مـنهـا العـرض بل إن اجلمـهور قـد استـفاد
بـالـهواء الـنقى وضـوء الـقمـر الـذى كان سـاحرًا فى
تــلك الـلــيـلـة ولــكن شـاهـد اجلــمـهـور هــذا الـعـرض
ـكـررة; أن احلـدث صـورة بــنـفس طـريــقـة الـتـلـقـى ا

تشاهد من األمام.
كـان هـنـا كانت بـعـيدة إن عمـلـية تـأسـيس عالقـة ا
عن مـــوضـــوع احلـــدث. ولـم يـــســـتـــخـــدم أى مـــكــون
قـريب أو بـعـيـد فى تـلك الـعـبـارة. لـقـد كـان عـرضًـا
ثل قدير وواعٍ وجاء العرض بال أية إلمكانيـات 
تصورات سواء كـانت فى الديكور أو غيره. فكانت
مــنــودرامـــا أمــام ســتـــارة بــيــضــاء والـــتــمــثـــيل عــلى
ـمـثل بـإدراكه لـفـضـائه الـوهمى مسـطح مع تـمـتع ا
الـذى أدركـنـاه من خالل تـفــاعالته وتـصـوره الـفـنى

جملموعة الشخصيات التى قدمها.

ــا هــنــاك عــروض اعــتــمــدت عــلـى االخــتــيـار عــمــومً
ــقــصـود مــنــذ بـدايــة الـتــخــطـيط احملــدد الــدقـيق ا
للعرض وتدربت عناصرها على األدوات اخملتلفة.
وجــاءت بــعض الــعــروض عــلى عــجــالــة فــافــتــقـدت
اجلـــمــالـــيــات وكـــذلك جـــدوى وجـــودهــا. مـع خــلط
ـنهج وهـذا ليس مـأخذًا عـلى شباب الـبعض فى ا
بدع فكرين وا يتنافس ويقدم أفكاره. فجميع ا
ـتمـيزين بـدأوا البـدايـة نفـسهـا ولـكن مع التـعلم وا
وانـتـخاب الـعنـاصـر بوعى ودراسـة مـتأنـية وكمّ من
ـشـاهـدات والـثـقـافـة والـتـبـحـر فى جـمـيع الـفـنـون ا
ــنـطق اعــرف شـيـئـاً وصـوالً إلى تــخـصص واحـد 

عن كل شىء ثم اعرف شيئًا واحدًا.
ـــــكن أن نـــــهـــــمل حـق من فـــــكـــــر فى إعـــــطــــاء وال 
الــفــرصـة لــلــشــبــاب كى يــقــدم أفــكــاره وإبـداعــاته.
ويـتـنافـس بـشـرف خـاصة وأن هـؤالء الـشـبـاب هم
مــســتــقــبـل اجلــنس الــبــشــرى ألى مــجــتــمع فى ظل
عــالم مــلىء بــتــقــد الــقــبح عــلى أنـه فــكــر. فــهـذه
االحــتـفـالـيــات والـفـعـالــيـات تـسـهم بــشـكل قـوى فى
تــكــوين الـشــخــصـيــة ونـضــوجــهـا الــفــكـرى والــفـنى
ــعـــرفــة ومن أهم ـــســرح هــو من أفـــضل طــرق ا وا
ـؤثـرة فى أى مـجـتـمع واعٍ ألنه يـسـاعـد الـعـنـاصـر ا
عـلى عـمـلـيـات االتـصـال بـ الـبـشـر فـالـشـكر لـكل
ـنـا العـربى كى من يـفسح اجملـال  لـلـشـبـاب فى عـا
يـــعــبـــر عن وجــوده. وكـــذلك لـــدعم أجــيـــال وكــوادر

إبداعية نحن فى حاجة ماسة لها. 
وفى النـهايـة أتسـاءل ألم يحن الـوقت لوجـود هيـئة
للـمـسـرح فى الـكـويت خـاصـة وأن كل عـام يـتـخرج
كن وجود . وهل  سـرحي بدع ا الكثيـر من ا
ــسـرح ــا فى ا نـقــابــة لـهم. ومــتى ســنـشــاهــد عـرضً

القومى الكويتى?.

الــعــشــوائــيـــات من خالل الــتــواصـل ولــيس بــحــثًــا عن
التأصيل. وكان ذلـك فى تناول كوميـدى. فقد تكونت

رئية من عوالم السوق ومفرداته. الصورة ا
أما عرض "لعبة الدبابيس" وهو تناول جرىء ويتجه
إلى الــتـجـريـبـيـة. واعـتـمـد الـتــخـطـيط الـسـيـنـوغـرافى
عـلى طـول سـور مــبـنى من الـطــوب "الـطـابـوق" ووضع
خـلـفه مـسـتـوى بـارتـفـاع اجلـدار لـيـبـدو لـلـمـشـاهـد أنه
ـر عــريض بـحــوالى  واحـد مــتـر وكـان الــرقص يـتم
عـــلـــيه فى بـــعض األحـــيـــان ولـــكن اجتـه الــعـــرض فى
االستخدام إلى عدم استغالل هذا التكوين وبالرغم
ـنـطــقـة صـفـر من وجـود الـتــمـاثـيل فـى الـتـكـويـن فى ا
وهى أرض احلـديــقـة إال أنه يــذكـرنـا بــأفـكــار "الـبـوب
تـرو ووقع العرض آرت" وطـرق الرسم عـلى عربـات ا
فى الـتـخـطــيط نـفـسه; أن الـعــرض صـورة يـشـاهـدهـا
جـمــهـور مـواجه ويــحـسب لــلـعــرض أيـضًـا فـى جـانـبه
ـسية التـشكيـلى حتلـيل مسطح اجلـدار إلى عالقات 
لــونــيــة مــتــعـددة وأحــيــانًــا يــبــدو لــلــجـمــهــور من خالل

الضوء أنه مهدم.
ـشـاهــدتـنـا لـعـرض "الـبـاحــثـ عن" بـعـد أن نـبـحث و
ــكـــان الــذى يــقــدم فــيه الـــعــرض فى بــنــايــة دور عن ا
ـنـطـقـة "الـصلـيـبـخـات" يـأتى الـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة 
ـمـيــز بـالـقـتـامـة الـتى أرى أنـهـا كـانت هـدفًـا الـعـرض ا
دراميًا يهـدف إليه العرض من خالل اخـتيار جماعى
قابـر وتعزل نفسها عن جملموعة بشريـة بأن تسكن ا
الـعــالم وتـســيـر الــدرامـا داخـل عالمـات من شــواهـد
القبور التى تـناثرت فى مسطح متسع لم يتناسب مع
عــدد الــشـخــصــيـات الــتى تــقـدم الــعـرض مـع جـمــهـور
ـشـاهدة لـيس لـديه قدرة عـلى حتـقـيق لـقطـة مـكـبرة 
كان الـبديل هـو مجرد تفـاصيل عن بعـد. فهل هـذا ا
ــــاذا لم تــــطــــرح مــــعــــظم بــــديل جلــــمــــيـع الــــعــــروض? 
ـاذا" و "كـيف" أو الـعــروض الـتـســاؤل الـكـبـيــر "أين" و"
ــكــان الـذى نــشــأ فــيه مـا ــســرح الــبـديل هــو ا لــيس ا
سرحى كان العرض ا عرفته البشرية منذ اليونان 
سـواء أمام احلـيل أو عـلى سطح مـستـوٍ اختـير بـجوار

 البد من تقد
الشباب 

فى عالم يقدم
القبح بوصفه
فكراً

 متى نرى 
هيئة للمسرح
فى الكويت?

لعبة الدبابيس الكويتى

 ≈Lƒ∏^◊G π«Ñf .O
âjƒµdG

20
á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

>  الـشعـر الغنـائى كمـا هو مـعلوم هـو التـعبيـر الشـعري عمـا بعـد الفعل وعـما قـبل الفعل وهـو محـمول على
ـسرحيات الدرامية سواء فى صـوت الشاعر نفسه وألن كثـيرًا من القصائد الشـعرية تدخل فى نسيج بعض ا
ـسرح ـسـرحيـة الـنثـريـة أو فى إبداع الـتألـيف فى ا ـسرحى أو فى إبـداع الـكتـابة ا إبـداع أحـد شعـراء الـشعـر ا

الشعرى نفسه لذلك وجدت من الضرورة الوقوف عند تلك األلوان من الكتابات الشعرية للمسرح.
سرحي جريدة كل ا
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الـعام واختـفى سيـادته طار أنقـذ نفسه بـطريـقته ولم تعـد هناك
أخـــبــار عــنه مع األيـــام خــيــانــة حــقـــيــقــيــة !.... إنــهـــا زوجــتك الــتى
ـفـردك.. لـكنك أحـضـرتك إلى هنـا أشك فى ذلـك رحلـة مـخـيفـة 
ـكنك أن ترد لى الزيارة.. إن لم تكن متعجالً لـلرحيل مرة أخرى 
أســــكن فـى حى هــــاد تــــمــــامـــاً ( يـــكـــتب )...  94 شــــارع الــــقــــنـــاة
ـة حــقـيـقـة الـقـول إنـه بـعـيـد جـداً لـكــنـنى ال أقـول ذلك لـكى الـقـد
ـا أنك اســتـعـدت خـطــواتك الـهـادئـة.. ـد لـه الـورقة)  أخـيـفك. ( 
ـوثق إنــنى بــعــيـد عــنك فى حــ أســكن عـلـى مـبــعـدة نـعم ســيــدى ا
عـشــر خـطــوات من مــكـتــبك لـكــنـنـى أحـتــفظ من جــيـرتــنـا بــأحـسن
ذكــرى كــنت أراك فى الــثـامــنـة صــبـاحــا ذاهــبـاً إلى عــمــلك وكـنت
أذهب لـتدريـس الصف الـرابع... إنك تنـعم اآلن بـالراحـة الواجـبة..
ـبـكـر لم يـبق إال كـويـريـكـو الـطـيب هـذا ـعـاش ا وأنـا خـرجت عـلـى ا

لينتزعنا من قوقعتنا ( يضحك).
وثق: ا

 ( مـخـاطبـاً جورج) أريـد بـالـتـحـديـد أن أسـألك سـؤاال يـشغـل ذهنى
دائماً. ما الذى كنت تريده منى فى يوم احلادث الذى وقع لك?

جورج:
 منك?

وثق: ا
 منى....
جورج: 

لم أرد شيئاً.
وثق:  ا

كتبى عجباً! لكنك كنت على وشك أن تأتى 
توليو:

كن!...  غير 
جورج: 

لم أكن ذاهباً إليك.
وثق: ا

 لــقـد رأيـتك فى الـشــارع نـفـسه عـلى الــرصـيف نـفـسـه عـلى عـتـبـة
الباب تقريباً... أين كنت ذاهباً إذن إن لم تكن آتياً إلىّ?

توليو: 
إلى احملطة!

وثق : ا
 ماذا?!

توليو : 
إلى احملطة

جورج:
 كيف عرفت?

توليو: 
( يـقـهـقه) عـجــبـاً!... لم أكن ألشك... لــقـد أطــلـقت مـزحــة ثـقــيـلـة
ـــصـــادفــة فــجـــة... لم أكـن أعــتـــقـــد أن أقع عـــلى ســـر الــقـــضـــيـــة بــا

البحتة!....
وثق:  ا

اذا كنت تسلك الطريق األكثر طوال ً لتذهب إلى احملطة? لكن 
توليو: 

( متدخال) هذه أشـياء حتدث لـلناس احملتـرم يا سيـدى العزيز.
أنـا أيــضــاً فى بـعـض األحـيــان أخـرج ألذهـب إلى مـكــان مــحـدد ثم
أضيع وقتى فى التجوال فى مكان آخر ألتسلى ألهرب للحظة من
ـعـروفة إنـنـا نـشتـرك فى الـضـجر من ـطـروقـة والطـرق ا الدروب ا

رتابة احلياة ويجمعنا ميل للغرابة!....
إلزا: 

( مـتدخلة) إننـا متعـجالن من أجل العـودة نخشى أن يـوقفـوا قيام
القـطـارات. لن تمـكن زيـارتك. إننـا نأسف كـثـيراً ألن نـقول لك اآلن

وداعاً.
توليو: 

حسن حسن حسن حـسن مفهوم . لقد تقرر كل شىء وأُعد كل
شىء. رحــلـــة ســعـــيــدة !  (يــتــوجـه جلـورج) أرجــو أن تـــربح قــضـــيــة

تعويضات احلرب.
جورج:

 ليس هناك شىء على اإلطالق السترداده.
توليو: 

( يـحـدق فى وجـهه) ألم تـكن فى حـاجـة لـلـمــجىء إلى هـنـا لـتـعـرف
هذا?

جورج:
 ( يخفض بصره) لم أكن فى حاجة للمجىء إلى هنا.

تـوليو: ( يـندفع بتودد لـلمرة األخيرة) ما أنت إال طـفل كبير وهذا
سبب جاذبيتك ( يهم باخلروج) إنك ال جتهل أنى أحببتك كثيراً.
 ( يـفـتـح ذراعـيه ال نـعـرف إن كـان يـفـتـحـهمـا جلـورج أم أنـه يـقـلد

صلوب).   سيح ا ا
                                                       يـتبـــع

ساء. كنننا أن نستقل القطار فى ا
جورج:

 اليوم بالذات.
إلزا:

 لنعد إلى بيتنا.
جورج:

 نعم.
إلزا : 

هيا.
وظف: ا

 سيدتى أيشعر زوجك بتعب?
جورج:

 لست على ما يرام ( ينهض متثاقالً).
وظف: ا

 أال تريد مقابلة هذا الشخص.
جورج: 

ال أعرف.
وظف: ا

ـكـنك اخلـروج من اجلـانب اآلخـر. هـذا أفـضل  إن كـنت تـخـشى  
شيئاً.

جورج: 
لـقـد كـنت دومـاً أخـشى كل األشيـاء الـتى حتـدث.. كـنت دومـاً أخاف

فى البداية.. توليو ( يتقدم توليو فى صمت يحدَّق فى جورج).
جورج:
 توليو!

وثق: ا
 بروفيسور...

جورج:
 توليو.

توليو:
 ( يـنطلق فجأة فى الضحك) آه آه آه! بأى طريقـة تنظر إلىّ لقد حاولت
التظاهر بعدم مـعرفتك. جورج جورج يا عزيزى لكم أنا سعيد برؤيتك !
إنك بـصحـة جـيـدة جـيـدة جـدًا برافـو! اعـذرنى عـلى مـزحـتى الـصـغـيرة
فـذلك يـروح عـنى من وقت آلخـر إنـهــا نـقـطـة ضـعـفى. حـتى أنت يـا إلـزا
الرقيقة. تبـدين فى أروع حال: ذلك جميل !.. كنت أشك أنـكما ستأتيان
لقـد انتظرتكمـا بفارغ الصبـر.. ماذا هناك ? آه ! نعم قـلدت يدك اليمنى
ـ تقـريبـًا دون أخبار خالل وثق) تخـيل إذن صديـق أخَّ ( مـخاطـباً ا

خمس سنوات مفقودين أحدهما بالنسبة لآلخر!!.....
جورج:

 لقد أخبرونى أنك مت يا توليو.
توليو: 

وثق) ألم يـحدث عـجـباً ! ال نـدهش إنـها طـيـبة الـناس ( مـخاطـباً ا
لك قـط أن أخـطــأت رقم الــهـاتف. تــســأل: " سـيــزار هــنـا?" أتــعـرف
ـاذا يـجـيـبـونـكم? " ال لـقــد مـات !" طـيـبـة الـنـاس كـمـا أقـول لك !
كـال لم أمت لـقــد غــيـرت مــسـكــنى وفــقـدت االهــتــمـام الــذى كـنت
هنتى ولم أعـد أرى الناس تقريباً. إذ إننى أتكلم وحدى. مع أوليه 
نــفــسى. ( يــضـحك). لــقــد كــنت دومــاً مــجـــنــونــاً إلى حــد مــا كــمــا
تعرف إننا نطلق كلـمة مجنون على الرجل السوى الذى يتميز بنوع
من التـفكيـر.. أنت كذلك كنت دومـا مجنونـاً فى نوع آخر  ال أعني
ســوي األعـــراض الــتي ظــهـــرت عــلــيك أخـــيــراً ومــوضــوع إجــراءات
االسـتـرداد هـذه األفـكـار عن الـتـعـويض الـتى حتـفـر فى دمـاغك ال
ينـبـغى أبداً أن يـجعل اإلنـسان أى شىء مـهـما كـان يحـفر فى رأسه
سيصبح ذلك على الفـور مثل عجلة تبدأ فى الدوران آلياً حلسابها

اخلاص: دون " فرامل".
وثق:  ا

ـاذا لم تـكـتب إلى الـسـيـد كـويـركو إذا ـوظف ( مـخـاطـباً تـولـيو)  ا
كنت على علم بخطواته?

توليو: 
ـــاذا ? عـــلى أى عـــنـــوان  إنى أســـألك ! ذات يـــوم ســـقط ســـيـــادته
فـجأة جتـاه شـاحـنة - لـنـقل دون إزعـاج أحـد- و تنـظـيف الـطريق

دة جتاوزت العام. جلة أخبار النجوم مرة أخرى بعد ابتعاده عنها  > الناقد د. حسن عطية عاد للكتابة 
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سـتـقـبلـيـة التـى تعـنى بـتصـويـر واقـعيـة الـعـالم اخلارجى فى سـرحـيـة الشـعـرية مـن النـزعـة ا  > تـنـفـر ا
تـداعـيـاته وال منـطـقيـته. ألن فى مـسـتقـبـليـته حض اسـتـفزازى عـلى إنـكـار مبـاد الـوجود واألخالق من
ـميزة مـنظـور عدمـية ذلك الـوجود لـذا يتم إطـراح التـقالـيد ومـحاولـة التـعبـير عن الـطاقـة الديـنامـية ا

عاصرة. حلياتنا ا

ركز الثقافى الفرنسى للمسرح خالل يناير القادم. رحوم» للمخرج مصطفى حسنى وتقدم فى إطار مهرجان ا مثل الشاب عالء حسن يشارك حالياً فى بروفات مسرحية «ا  < ا
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> > الـدادية تـصور لطـفولـة اإلنسانـية لـغة وفعالً وسـلوكـاً مدفوعـاً بالـغريزة فى تـغيـيب مقـصود ومتـعمد
لـلوعى البـشرى  لذلك جنـد فيهـا الصورة الـتى تصلح لـلمسرحـية الشـعرية  وفى الـسريالـية كذلك نبع
سـرحية السريـالية إنعـكاس لالوعى فى صورة مسـرحية حليـاة خيالية لـلشعر ولـلمسرح الـشعرى; إذ أن ا
ــدخل الــصـــحــيح لــلــوصــول إلـى احلــقــيــقــة - فــيــمـــا تــصــور أصــحــابــهــا. تـــمــامــاً بــاعــتــبــار الـالوعى ا

الـفتـى شيـئـاً من االضـطـراب الـنـفـسى فـقـد كـان يـعـتـقد أن
نحة هى صاحـبة القصر و هـنا تتبخر أحالم من أعـطته ا
الـصـغـيـر فى االقـتـراب من مـحـبـوبـتـه .. وتـتـحـول األحداث

بشكل مثير... 
وبطائـرة أخرى نتـجه إلى أقصى اجلنـوب بالقـارة السمراء
إلى جـنـوب أفـريـقـيـا .. وبـهـا يـقـدم مـسـرح الـفـنـون الـعـرض
ـعــروفـة جــولـيت الـكــومـيــدى اخلـطــيـر «مــكـتــبـة» لــلـكــاتـبــة ا
جــركـ  Juliet Jerkin وتــــنــــاقش فــــيـه الــــدور اخلــــطــــيـــر
للمكتبة والكـتاب فى حياة البشر .. وأن القراءة السطحية
ـنقـوصة أكـثر خـطورة من عـدم القـراءة فالـسطـحيـة وبال ا
عـلى صــاحـبــهـا ويــخـرج هــذا الـعــرض الـهــام فـرانــسـيــسـكـو
نـاسيـمبـينى Francesco Nassimbeni ونسـتـكمل رحـلتـنا
ــديــنــة سـول ونــتــجه إلى جــنــوب شـرق آســيــا .. لــنـتــوقف 
الكوريـة .. ومسرح كـوريا الوطـنى  والذى يقـدم رائعة وليم
شـكـسـبـيـر الـكالسـيـكـية هـامـلت والـتى نـعـيش مـعـهـا مـعـاناة
هــامــلت الـــكــورى ومــواجــهــتـه الــكــبــرى مع عـــمه كــلــوديــوس
واعتـقاده أنه قـتل أبـاه كى يسـتـولى على الـعـرش وعلى أمه
أيـضـا .. ومــواجـهـة أخــرى مع والـد حـبـيــبـته أوفـيــلـيـا الـذى
يـرفض هذا احلب .. ومواجـهة أخرى مع الـصديق اخلائن
كائد دبر لـكل ا الذى يفـتضح أمره فى الـنهاية وأنه كـان ا
حـــــقـــــدا عـــــلـى هـــــامـــــلت. جنـــــوم الـــــعـــــرض هـم ســـــنـــــجـــــيك
Sangwon Seoو ســــــــــاجنـــــــــــوان ســــــــــوSangjik Lee لـى
Yoosun Nam ويـوسن نام Kim  Jaegun وجـوجن كيم
ويـــخــــرجه كـــوجنــــســـون شـــان  .Kyungsoon Chun ومن
ــتـحـدة .. ــمـلــكـة ا ــلـكــة األصـالــة والـعــراقـة ا كــوريـا إلى 
ـديـنــة لـنـدن .. وعــلى خـشــبـة مـســرح "ويـكـمن" وحتـديــداً 
وعــرض مـوســمى الــشـتــاء واخلـريف Leitmotif والــعـرض
Daw- Andrew ـبـدع. أنـدرو دوسون اجلـديـد لـلـمـخـرج ا
son وهـو عــرض كـومـيـدى شـيق ومــثـيـــر وقـدم عـدة مـرات
قــــبل ذلك بــــلــــنـــدن وخــــارجـــهــــا .. ويــــقـــدم بــــعض األفــــكـــار
الـتـجـريـديـة الفـلـسـفـيـة بـشـكل بـسـيط عن األرض وخـالـقـها

كنونة ... وأسرارها ا
وآخـر مـحـطـات رحــلـتـنـا وجـولــتـنـا الـسـريــعـة هـذه بـشـمـال
قارة أمـريـكـا الشـمـاليـة ومـديـنة تـورنـتو بـكـنـدا ومسـرحـها
ـسـرحـية الـوطـنى الـرائع والـعـــريق فـكـتوريـا الـذى يـقـدم ا
ـمتع الـشهـيرة قـصة اجلـانب الـغربى  لـلكـاتب األمـريكى ا
قـنع  آرثر لوريـنتس والـتى عرضت أول مـرة ببرودواى وا
Jerome .عام   1957 وأخرجـهـا القـديـر جـيروم روبـيـنز
Rob bins وهى تقص عـلـيـنـا قصـة حب شـاب وفـتاة.. و
هروبها معه من ويالت احلرب وأثـناء هروبهما يتعرضان
لــقـصف شــديـد .. يـصــيب الـفـتــاة  فـتــمـوت .. ويـســتـسـلم
بعدهـا الفـتى للمــــوت طمعــــا فى لقـاء محبـوبتــه بـالعالم
اآلخــر .. شــخص األدوار فــيـهــا جــريـتـــــا هــود كـيــنــســــون
Je-an Salasجـى آن ســـــاالس Greta Hodgkinson  "
و جوليم كوت  Guillaume Côté ويخرجها كارين كاين

Karen kain 

فى جــولــة بـعــواصم ومــدن الـعــالم اخملــتـلــفــة .. نـنــتــقل بـ
الزهـور اخملـتلـفـة فى ألوانـهـا ورائحـتهـا الـذكيـة .. فـتنـتعش
األسـارير .. وتـهـدأ النـفـوس .. وتنـبـثق األفكـار اجلـديدة ..
ونـعـرف كـيف يـفـكـر غـيـرنا فـى هـذا الـبـلد أو تـلـك .. وبـعد
هــذه اجلـولـة نـعـود مـحـمـلـ بــهـذه الـروائح وقـد عـلـقت بـنـا
وكـلمـا تـنـقلـنـا انـتقـلت مـنا إلـى غيـرنـا وها أنـا أنـقـلهـا إلـيكم
ـديــنــة مــوســكـو بـدأت رحــلــتى من شــمــال شــرق أوربــا .. 
Bol- عاصمة روسيا حيث يقدم مسرح البولشوى العريق
 shoi Theatre األوبرا الـكالسـيـكيــة  وهى عن مـسـرحـية
بـنـفـس االسم لـلـكـاتب الـروسى لـيف مى  وقـد قـدمت عـدة
مــرات قـــبل ذلك أولـــهــا كـــان قــبـل أكــثـــر من مــائـــة عــام ..
وقــدمت أيــضـا خــارج روسـيــا وحتـديــدا عـام  1980بــأوبـرا
ــهـا واشــنـطـــن  أخـرجــهــــا ريــتــشــــارد واجــنــر ويــعـاد تــقــد
بصـيغـة جديدة وفـيها يـبحث التـاجر الغـنى عن زوج البنته
يـنــاســبه مـاديــا دون مــراعـاة مــشــاعـر ابــنــته الــوحـيــدة وقـد
قــدمت بــرمــزيــة شــديــدة .. يــتــبــادل مــجــمـوعــة كــبــيــرة من
ـؤدين أداء األدوار الـرئـيسـيـة لـيـلـة بـعـد أخـرى .. الـعرض ا

وسيقى بوريس خاك ويخرجه أولج مورالف. وضع له ا
عـندما نعبـر إلى احملـيـط الهـادى ونتجـه مـعـه جنـوبا حتـى
نـصل إلى مـديـنـة سـيــدنى إحــدى كبــريـات مــدن أستــرالـيا
The Playhouse Theatre"  ـسـرح وفـيـهـا يقـــدم بـيـــت ا
ـسـرحى الـشـيق "تـقـديــر HONOUR وقـد قدم العـرض ا
ــالـيـزيـا وبــريـطـانـيـا هـذا الـعــرض من خالل عـدة جـوالت 
والـيـابـان وبـرودواى .. والـعـرض يقـدم لـنـا شـخـصـيـة سـيدة
عمـلت مساعدة ألحد الـصحفي وأحبـته وأحبها وتزوجته
وظـلت حيـاتهـما أقـرب للـكـمال لـثالث عـاما  حـتى دخلت
حيـاتهمـا  مراسلـة صغيرة أقل عـمرا من ابنـتيهـما فأغوته
فـتحـطم كل ما قـامـوا ببـنائه .. وانـهـارت احليـاة من حولـها
وقـد تـب لـهــا أن تـضحـيـاتهـــا قبل وبـعـد زواجهـما تـضيـــع
هبـاء .. تــــرى مـــــــاذا تفـعـل ..?!!.. كـتــــب الـنـــص جــــوانا
مـارى ســمـيــث Joanna Murray-Smith ويـقــوم بـاألدوار
Marcelle Schmitz  الــرئـيــسـيــة فـيه مــرســيال سـمــيـتش
George Shevt- فى دور الــزوجــــــة وجــورج شـيــفــتــسـوف
Tom بــدور الـزوج اخلــائن ويــخـــرجه تــوم جـاتــريـدج sov 
Gutteridge ومن أستراليا نسـتقل طائرة تتجه بنا شماال
ـرة .. حيث يـقدم نـحو أوروبـا وتتـوقف بـنا بـأيرلـنـدا هذه ا
مسرحهـا الكبير  رائـعة الكاتب اإلجنـليزى الشهـير تشارلز
ديـكـنـز اآلمـال الكـبــرى والـتى يـقـوم بالـتـمـثـيــل فـيـها كل من
كيلى كامـبل ودونا دنت وأيــدى ديفيــذ .. وهى تروى ثالث
مراحل يرويها ألن استنفورد بأيرلند. بطلها الصغير بيب
حـيث تـبـدأ أولى مراحـلـهـا  بفـتى يـهرب مـن السـجن وأثـناء
هـروبه يـصطـدم بـبيب  فـيـقوم  بـتـحريـره ومسـاعـدته على
الـهرب  ثم يـتعـرف بـيب على أسـرة غـنيـة تـعيش بـجوارهم
تطـلب بيب للـخدمة لـديها وفى الـقصر يـتعرف عـلى قريبة
صاحـبته  ويحاول التودد إلـيها  فتخبـره بأنها لم تعجب به
ألنه صـغـير قـلـيل الـشـأن... ومن هـنـا تـتـولـد لـدى الـصـغـير
أحالم الـثــراء لــكى يـقــتــرب من مــحـبــوبـتـه قـريــبــة صـاحــبـة
الــقــصـر... وســريــعــا مــا تــتــحـقـق أحالمه الــصــغــيـرة حــيث
تـصــله مـنـحه لـلـدراسـة خـارج الـبـلـدة يـقـوم بـهـا لـكى يـحـقق
ـنـحة لـلـدراسة أمانـيه ومع الـوقت يـعرف أن من أرسل له ا
هـو اجملرم الـذى سـاعـده على الـهـرب وهـو ما يـحـدث لدى

مسارح الدنيا فيها إيه..?? 

راسلة  ا
الصغيرة
تخطف
الصحفى
من
زوجته
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فــعــرض "مـــقــهى الـــدراويش" الــذى قــدم عـــلى ســطح
عـبـارة داخل اخلـلـيج الـعـربى وعـرض "وسـمـيـة تـخرج
من الـــبـــحـــر" والــــذى كـــان مـــقـــررًا لـه تـــبـــعًـــا القـــتـــراح
مخرجه كالتـزام فى مكان على شاطئ البحر كفضاء
بــديل قــد تــبــدل مـكــان الــعــرض واسـتــقــر داخل فــنـاء

سرح الكويتى!!. ا
وكــذلـك عــرض "ســوق اجلــمــعــة" الــذى يــبــدو لــنــا من
الوهـلـة األولى بأنه سـيـقدم فى مـكان مـوجـود بالـفعل
ويـحـمل هـذا االسـم فى دولـة الـكـويت ويـعـرف أيـضًـا
ـكـان فى فـضـاء آخـر بـســوق "احلـراج" إال أنه إبـداع ا
وهـو حـديــقـة الـرئــيس الـراحل جــمـال عـبــد الـنـاصـر
وهـــذا الــــعـــرض هـــو أقــــرب الـــعــــروض الـــتى حــــقـــقت
شــروط الـفــعـالــيــة وحـقق جــوانب إبــداعـيــة مــتـمــيـزة

لفرقة اجليل الواعى. 
أمــا عــرض "لـــعــبــة الــدبـــابــيس" وهــو عــرض مـــتــمــيــز
ـعـهد بالـفـعل فـقـد سكن وتـمـدد عـلى سـور حـديقـة ا
ــســرحــيــة بـــالــكــويت. ووقع فى مــا الــعــالـى لــلــفــنــون ا
شاهدة. وقعت فيه معـظم العروض من حيث مكان ا
فـــمـــعـــظم الـــعــروض قـــدمـت واجلــمـــهـــور يـــشـــاهـــدهــا
ـشاهـد مـثـل طـبـيـعة كصـورة أى أن الـعـرض يـواجـه ا

سرح ذى البروسنيوم. شاهدة فى ا ا
أمـا عــرض "الــبـاحــثــ عن" فـقــد اســتـقــر فى الــهـواء
الــطـــلق وخـــطــطت داخـــله عـــنــاصـــر الــرؤيـــة وإذا مــا
نـاقـشـنـاه من اجلــوانب اإلبـداعـيـة فــإنـنـا سـنـدخل فى
مــــنــــاقـــشــــات كــــثــــيــــرة من حــــيـث االتـــســــاع الــــشــــاسع
لـلــمــســافــات واألبـعــاد بــ تــكــوين عــنــاصـره وكــذلك
اجلـــوانب الــتــقـــنــيــة. وفى عـــرض "ســارة" وقــد يــرجع
ذلـك إلى طـــبـــيــعـــة الـــبـــنـــايـــات الـــكــويـــتـــيـــة بـــطـــرازهــا
ـــمـــيـــز والـــذى هـــو عـــبــارة عـن فـــنــاء وتـــخـــطـــيـــطـــهــا ا

مكشوف مستطيل حتيطه حجرات. 
ــســتــطــيل وقــد اســتــقـــر احلــدث عــلى أحــد أضـالع ا
ـتبـقى سـواء كـان فى عرض وشـغل اجلمـهـور اجلـزء ا
"ســــارة"  أو عــــرض "وســـــمــــيــــة". رغـــــمًــــا عـن ذلك لم
حتــدث لـى أيــة مــفــاجـــآت مــنــذ أن شــاهـــدت الــفــيــلم
الـــتــســـجــيـــلى الــذى عـــرض أجــزاء مـن كل عــرض فى
حــفـل االفــتــتــاح وكــانت عالمـــة االســتــفــهــام الــكــبــيــرة
ـــكــان الــبـــديل?. فــلــقـــد قــدمت هــذه واحملــيــرة. أين ا
الـلـقــطـات داخل غــرف ومـســارح أى أن الـعـروض لم
تــخـــطط فى هــذه األمـــاكن الــبـــديــلـــة وأعــتــقـــد أنــهــا
تعـاملت مع مـكان العرض لـيوم واحد وقت مـشاهدته
وتـقـييـمه أو بـاألكثـر يـوم أو يومـ جـينـرال. فـخرجت
معظم العروض كـعروض هواء طلق مع الـتأكيد على
أن هـنـاك عـروضـا قــويـة سـواء بـالـتـمـثـيل أو بـعـنـاصـر
الرؤيـة اخملـتـلـفـة مـثل عرض "سـوق اجلـمـعـة" و "لـعـبة

الدبابيس" وغيرهما
سـرح التقليدى قصود بـالبديل هو بديل ا وإذا كان ا
أى العلبة اإليـطالية فإن بعض العروض قدمت بهذا
ــعــمــارى نـفــسه والــفــارق أنه غــيـر مــســقـوف الــنـوع ا
وبدون خشبة أو مـنصة. رغما عن ذلك فإننا ال نقلل
من شأن هذه التـجارب التى أفرزت عناصر إبداعية
كـثيـرة وتوجهًـا يسـتحق التـقديـر لدعم شـباب أمة هم

مستقبلها.
ونـعـود هنـا لـعرض "سـوق اجلـمعـة" الـذى اعتـمـد على
فــنــون الــفـــرجــة وكــان اجلــمـــهــور شــبه مـــتــحــلق حــول
صرى وبعض من مسرح احلدث مثل فكـرة السامر ا
ــنــاقــشــة. وهــو عــرض يــنــاقش مــشــكالت تــركــيــبــة  ا

ـسرحى فـن مرئى ال يـتجـلى جمـاله الفـعلى الـعرض ا
إال بقدرات إبداعية حـقيقية.. وهو ليس فنًا زخرفيًا
أو أحــــد كــــمـــالــــيـــات احلــــيــــاة. وهـــو فـى األســـاس فن
جـمـاعى ورافد فـنى ضـمن أرقى أشـكال احلـيـاة على
األرض وهـــو الـــفن فى عــــمـــومـــيـــته ويـــرتـــبط أيـــضًـــا
بـاحلريـة والتعـبيـر والتطـرق للـفن هو تـطرق لإلبداع.
وال يوجد إبـداع وسطى وعلى ذلك فإن دور الشباب
من أقـوى األدوار فى تـركــيـبـة أى مـجـتـمع خـاصـة فى
ـعــطـيـات جــديـدة مـتــبـايـنـة ــتـلئ كل حلــظـة  عـالم 
وهؤالء الـشباب ومن سـيلـحق بهم سـتكـون على أيدى
ـتــنـبــهـ مــنـهـم إعـادة تــشـكــيل الـثــقـافــة عـلى أسس ا
تـكـنـولـوجــيـة وبـدرجـة عـالـيـة الـكـفـاءة; وإذا لم يـعـدوا
جـيدًا وعـلى أسس عـلمـية واحـتواء اجـتمـاعى فإن أى
ـكن أن أطـلق مـجـتــمع سـوف يـخـسـر طـاقــاته أو مـا 
عـلــيه إمـداد اجملـتــمـعـات بــالـطـاقــات الـفـاهــمـة والـتى

صداقية لتحقيق التطور. تمتلك نقاء الفكرة وا
سرحى هـو عمل إبداعى مثله مـثل عملية والعرض ا
بدع اإلبداع ذاتها من حـيث شدة التعقيد; حيث إن ا
زاج الذى يـسبق الـتهيؤ ر بـحاالت ا فى أى مـجال 
ومـا يـتـبع ذلك من اسـتـعـدادات كـالـقـدرة علـى التـأمل
والـــتــــدريب عـــلـى األدوات فى كل مــــفـــردات الـــعـــرض
ويـرتـبط ذلـك بـاإلدراك مع اإلحـســاس ومـا يـتــمـتع به
ــبـدع - أى الــفـرد - مـن مـســتـويــات ال شـعــوريـة ثم ا
حـاالت مـجـىء األفـكـار ســواء بـعــد اخـتــيـار الـنص أو
ـكن أن تــتـحـقـق من خالل نص يـتم اخــتـيـاره أفـكــار 
مثل أو ادى سواء با لموس ا وكيفية التعـبير عنها با
الــعــنــاصــر الـتــشــكــيــلــيــة وغــيــرهــا. وبــعـد ذلـك تــأخـذ
ديناميات اإلبـداع مسارها من خالل التـطوير العقلى
لألشكال واحلركـات عن طريق احلدس ومدى قيمة
هذه األشـكال من الـناحـية الـعاطـفيـة والتى سـيتـعامل
كن تـقد ذلك إال من تـلـقى وال  مـعهـا اجلـمهـور ا
خالل منهج مناسب ومـادة ملموسة حـاملة كوسائط
يتـلـقى مـنـهـا اجلمـهـور مـعـلـوماتـه البـصـريـة والـعرض
ــســرحى بــذلك هـــو مــجــمــوعــة عــمــلــيــات إبــداعــيــة ا
فــــعـــــلــــيـــــة وتــــرجــــمـــــة إلدراك عــــقــــلـى فى عـــــنــــاصــــر

موضوعية.
إذن فــإن الــقــدرة عــلى حتــقــيق اإلحــســاس الــبــصـرى
ـســرح هـو الـفـارق بــ تـمـكن والـذى هـو جــوهـر فن ا

عرض من أدواته إذا ما قورن بعرض آخر.
سرحى كما أن الـعمـلية اإلبـداعية وحتـقيق العـرض ا
ال عالقـة لهـا بـحسن الـنوايـا!! وكل عرض سـنشـاهده
ــراحل عـديــدة أســاسـهــا إبــداعى ولـيس هـو نــتــيـجــة 
عـشـوائــيـاً أو "فـيه مـهـرجــان يـبـقى الزم أقـدم عـرض"
ـا والـنــتـيـجــة الـتى أقــصـدهـا تــأتى أيـضًـا كــمـحـصــلـة 
تـعلمـناه ومـارسناه وجـربنـاه ولدينـا الوعى بـأن هناك
"مــبـدع يــدرس فـنًــا" وفن وإبــداع يـدرسه غــيـر مــبـدع"
ـــــكـن أن نـــــضـم ذلـك فى "لــــــيس كـل دارس لـــــلــــــفن و
مــبـــدعــاً وكل مـــبــدع لــيـس شــرطًــا أن يـــدرس الــفن"
ـعطـيات الـتى نعـيشـها فـإن الدراسة ولـكن فى ضوء ا
ــبــدع والـــتــعــلم أصــبـــحــا الــنــواة الـــتى يــبــنى حـــولــهــا ا
ـسـرحى ـبــدع ا ه اإلبــداعى كـمــا أن ا احلـقـيــقى عـا
احلقـيـقى ال يـرى فقط بـالـع اجملـردة بـقدر مـا يرى
بـعــ خـيــاله مـا ســيـكــون عـلـيـه الـعـرض مــنـذ اخــتـيـار
الــــنص الـــــدرامى وأى األمــــاكـن والــــفــــضـــــاءات الــــتى
سـتـعـيش فـيـهـا الـشــخـصـيـات من خالل فـعل الـعـرض

فرداته األخرى. احلى 
فـالــتـخـطـيـط األولى إلعـداد الـعـرض يــبـدأ من الـنص

ـكـان هو الـعـنـصـر احلـيـوى الـذى ال بد وأن ويـصـبح ا
سرحـى بع خـياله ليـضع فيه الهـيئات بـدع ا يراه ا
نتهى الدقة والتكوينات التى ستكون هى العرض و

يشرع فى التنفيذ الذى نستقبله فيما بعد كعرض.
إن كل عرض هو تخطـيط مبتكـر لذاته ودوافع تغير
كان بل كان الـذى عاشه الـعرض ال يتـغير بـتغيـر ا ا
هنى حـتى يحقق يتطـلب اخلبـرة والتراكم الـثقـافى وا
كل عــرض أهــدافه دون أدنى تــنــازل وال مـجــال هــنـا
ـشــاهـدى لالنــطـبــاعــات الـتى قــد تــخل بـاجلــوهــر و
فـعـاليـات مهـرجان أيـام مسـرح الـشبـاب الكـويتى فـقد
تابعت أفكار وتصورات تكشف عن مستويات اخليال

راصدًا بذلك أدوات للتعبير.
ومــــجـــمـــوعـــة الـــعــــروض الـــتى قـــدمـت فى إطـــار أيـــام
ـســرح لــلــشــبـاب فـى الـكــويت هى مــجــمــوعــة نــتـائج ا
حصـلـنا عـلـيهـا ونـحن ال نـقيـمـها بل نـحـللـهـا للـتـعرف
عـلى الــتـوجـهــات الـفـنــيـة واإلبـداعــيـة اخملـتــلـفـة. وهى
قـبـل كل شىء تــقـديــر لــلــشــبـاب الــذى دائــمــا يــتــفـانى
ـكن أن لـلـتـعـبـيـر عن ذاته ويـعـمل طـبـقًـا لـتـصـورات 
ا يحيطه من نطـلق عليها حـماسية وتأثـر بالكثيـر 
ـــســـرحى وقــد جتـــارب خــاصـــة فى عـــالم الـــعــرض ا
يـؤخـذ عـلى الكـثـير من عـروض الـشـباب عـامـة وليس
ـهـرجـان بـصـفة خـاصـة عـدم نـضـج الـرؤية فى هـذا ا

والتى تشغل مرتبة تختلف بشكل كبير عن اإلرادة.
لقد أتت دورة مهرجان مـسرح الشباب بفعالية جديدة
فـى دورته الــــرابــــعـــة وهـى الــــتـــنــــافس عــــلـى اســـتــــغالل
ـــســـرحى الـــبـــديل. وقـــد ضم فى عـــروضه الـــفـــضـــاء ا

تعددة. تنوعة ووجهات النظر ا حزمة من األفكار ا

فكرة "البديل" غابت
وحضرت عناصر أخرى جيدة

سوق اجلمعة 

إعادة تشكيل
الثقافة 
على أسس
تكنولوجية
 من مهام الشباب

كان هو العنصر ا
احليوى الذى
بدع يراه ا
سرحى بع ا
خياله

 اجلميع تنافسوا
على استغالل
سرحى الفضاء ا
البديل

فى أيام مسرح الشباب الكويتى

العرض األسترالى
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 الدمية
الفوسفورية 
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 حيلة ذكية.. وجتربة ثرية 
الـــشــمــــــوع  وقـــدمــــوا عــروضـــهــم عـــلى شـــاشـــــات
بيـضـــــاء من الـقمـاش .. وفى القـــرن الثـامن عشر
نـقـــل عـنـهــم الـيـابـانـيـــون الـفـكــــرة واسـتـخــــدمـوها
عـروف ســــرح العـــرائـس اليـــــابـانى الشـهيــــر وا
بـالـبـنـــــــراكـو  Bunraku  وفى بـدايـــات الــسـيـنـمــا

George Ma- ـبـــــدع جـــــــورج مـــالـيج اســتـخـــدم ا
  lige تكـنـيك الضـوء األسـود للـتعـبـير عن الـصـــور
الـــــتى فـى مـــــخـــــيـــــلـــــتـه .. وبـــــعـــــد ســـــنـــــوات وخالل
سرح اضى خرج للنور ا اخلمسينـيات من القرن ا
األسود بشكلـه اجلديد; وكان ذلك بواسـطة الفنان
George Lafaille الــــــــفــــــــرنـــــــسـى جــــــــورج الفــــــــيل
واستخدم اللمبات الكهربية مع العرائس .. وتطور
كـثـيـرا حـتى أصــبح الـفـنـانـون يــسـتـخـدمـون األشـعـة
فـوق الـبــنـفـســجـيـة وأبــدعـوا فى اســتـخـدام األلـوان
الفـوسفـورية الـرائعـة بدرجـات متـنوعـة تشعـر معه
ك اخلـاص اجلميل  الذى سـرح أصبح عا بأن  ا
 تـــتـــمـــنى أن تـــظـل مـــعه هـــكـــذا جنح صـــنـــاع هـــذا
ـــســــرح  أكــــد ذلك اخملـــرج اإليـــطـــالـى الــكـــبـــيـــر ا
فــــرانــــكـــــو زفــــاريـــلــــلى  "Franco Zeffirelli بــــعـــد
مـــشـــاهـــدته ألحــــد عـــروض مـــســـرح بـــراغ األســـود
للدمى بالتشيك هو من أشهر وأعرق هذه النوعية

سارح فى أوربا والعالم : من ا
ــســرح وجــدت مــا " بــعــد كل هــذه الـــســنــوات فى ا
يــبـهـرنـى ويـجـعــلـنى أنــتـبه له جــيـدا وأسـتــمـتع به ..
ــسـرح أن مـا أراه وراءه وأدرك كــأحـد الـعــامـلــ بـا
ـــبـــدع احلــقـــيـــقى ال تـــوقــفه إبـــداع حـــقــيـــقى  إن ا
ـرصـاد يــتـحـدى قــواهـا قـدر الـطــبـيـعــة فـهــو لـهـا بــا
اسـتطـاعـته وعـندمـا يـدرك قدرتـه احلقـيـقيـة يـقدم
مــا يــشــبـه الــســحــر .. ويــحق لى اآلن أن أحــذر كل
ـــارد الــقــادم ــســارح األخـــرى من هــذا ا صــانـــعى ا
ا ـيزه أنه زهـيـد فى تـكلـفـته مقـارنـة  فـأهم مـا 

يقدمه من قدر هائل من اجلمال واإلبهار "...
ة سـرح يسـتطـيع أن يقـدم األساطـير الـقد هـذا ا
ـــتــــفـــرج أن يـــرى حـــيـــوانـــات .. ويـــســـتـــطـــيـع مـــعه ا
منقرضة ونـباتات نادرة .. وشخـصيات وأماكن قد
ال يــرونـــهـــا فى مـــكـــان آخـــر بـــهـــذه الــروعـــة إال من
ـضـيـئة; وهـذا مـا يـقـدمه أكـثر خالل هـذه الـدمى ا
ـــديــنـــة تــورنـــتــو مـــســارح الـــضـــوء األســود شـــهــرة 

بكندا...
ســيـظل الـعــقل الـبـشــرى يـفـكــر فـيـبــدع ولن يـتـوقف

حتى قيام الساعة ...
صادر :    ا
http://www.wow-show.com" www.wow- 
show.com www.puppetcorner.com
  "http://www.entertainoz.com.au
www.entertainoz.com.au 

الــتـجــربـة مـنــبع اإلبـداع .. فــمـنــهـا تــعـلم كل الــبـشـر
كــيــفــيـة الــتــعــايش مع مــعــطـيــات احلــيـاة .. وإدراك
الصحيح من اخلطأ فيها  فنحن جميعا نلجأ إلى
الـتـجـارب واحلـيل إلجنـاز مـا يـقع عـلى عـاتـقـنـا من
فروض .. و الـتجربـة جنحت أو فشـلت لهـا ثمارها
وفوائدها  قد تنـجح وتعطى اكتشافًا جديدًا يغير
ــــتـــد أثــــرهـــا مــــعــــالم احلـــيــــاة اآلن وغــــدا.. وقـــد 
لـسـنـوات أو لـقــرون أو إلى نـهـايـة الــبـشـريـة .. وقـد
تفشل ولكنها تـمثل خطوة لتراكمات تكتمل بتجربة

أخرى فيتحقق معها اإلجناز ...
ــســرح كــان جتــربــة فــنــيــة تــرويــحـيــة مـن ســنـوات ا
بعـيدة  خلقت مـجاال فسيحـا صال فيهـا الكثيرون
وجــــال .. وخــــرجت مـن حتت عــــبــــاءتـه ومن خالل
جتـارب أخرى ف kmk مـا لـبـثت أن اسـتـقـلت عـنه
وجــاء مـن يــقــوم بــتــجــربــة أخـــرى لــيــخــرج بــجــديــد
ـسـرح ــبـدعــون  وهـكــذا .. وقـد خـرج اجملــربـون ا
خــاص بــالــطـفـل وبـات ذا أهــمــيــة كـبــيــرة فى حــيـاة
الشعوب فهـو ال يخاطب الطـفل فقط بل والكبار
ـسرح الـذين يقـومـون برعـايـته ثم انـبثق من هـذا ا
جتـارب أخـرى مـثل مـسـرح الـدمى أو العـرائس ثم
استـقل وأصبح فـًنا قـائمـاً بذاته .. وهـا هى جتربة
جــديــدة فــريــدة تـفــرز لــونــًا آخــر تــمــر هــذه األيـام
رحلة التـحرر واالستقــالل إنهــا مســــرح الدمـى
the األســــــود أو مـســرح الـعـــرائس الـفوسـفــــــورية
سرح يرتكز على  black light theater.  وهذا ا
ثالثـــة عـــنـــاصـــر هى الـــضـــوء واأللـــوان والـــعـــرائس
بـأشـكــــالـهـا اخملـتـلـفــــة .. فـيـقــوم مـحــــرك الـدمـــى
الـذى يــرتدى مـالبس سـوداء بتحــــريك العـــرائس
ذات األلــــــوان الفـوسفـورية فـتظـهر كـاملـة أو جزء
ــراد إخــفــاؤه مــلــون مــنــهـــا عــنــدمــا يــكــون اجلــزء ا
بــالــلــون األســــود ويــســلــط الــضـــوء عــلى الــعـرائس
ـــســـرح األســـود بـــدقـــــة .. والـــدمـــيــــة  فى فــــــراغ ا
تـتحرك بـحريـة لترضـى خياالت مـحركـهــا فتـطيــر
ـاء .. وتــتـقـطع ألجـزاء فى الـهــــواء أو تـغـوص فى ا
تتـصل وتـنـفـصل مـكـونـة أشكـاًال مـبـهـرة لـها دالالت
مـهـمـة .. وطرق مـخـتـلـفـة نحـصل مـنـهـا عـلى نـتائج
أكــثـر إبــهــاًرا فــقـد تــكــون الــدمـيــة بــثالثــة جـوانب
أحـــدهـم أســـود واآلخــــران بـــألـــوان أخــــرى وعـــنـــد
االســتـــدارة اخلــاطــفـــة جملــمــوعــة األجـــزاء تــتــولــد
حركـات رائـعة قـد تـعجـز الدمـيـة العـادية أو أى من
ــســارح األخــرى عن مــجــاراتـــهــا ويــشــهــد جــمــيع ا
ــــبــــدعى هــــذا الــــفن وهـم مــــشــــدوهـــون اخلــــبــــراء 
ومــسـحــورون وعـاجــزون عن إدراك كــيـفــيـة تــنـفــيـذ
تفرج سـرح أمام ا تلك التكوينـات على خشبة ا
ــــتـــخــــصــــصــــ فى فن مــــبــــاشــــرة رغم أنــــهم مـن ا

سرح... ا
 تـسـتـخـدم األشـعـة فـوق الـبـنـفـسـجـيـة الـيـوم بـشـكل
سرح ومـعها تلك األلوان الفوسفورية واسع على ا
ــصـــنــوعـــة من مـــواد خــاصـــة والـــتى تــطـــلى بـــهــا ا
مالبس وإكــســســوارات الــدمى إضــافــة إلى بــعض

شـكـالً ومـضـمــوًنـا عن الـعــرائس الـعـاديــة ومـسـاحـة
ــصـمم اإلبـداع والــتـغــيـيــر فـيــهـا فــسـيــحـة وحتــتـاج 
واسع االطالع .. والـــذى يــعــد الـــيــوم عــمـــلــة نــادرة
ـســرح يـقـوم بـعـمل عـقـود احـتـكـار جـدا  حـتى أن ا

للمصمم لعشر سنوات وأكثر ...
ـســرح بـالـصــ .. وكـان ذلك ولـدت جتــربـة هــذا ا
مـنذ زمن طـويل واستـخدم الـصيـنيـون وقتـها ضوء

ناظر... الديكورات التى حتتاجها ا
تتطـلب هذه اإلمـكانيـات الالمحـدودة التى يقـدمها
ــســـرح فــنــان عــرائس لــديه قــدر كــبــيــر من هــذا ا
ـرونـة .. وصـاحب خـيـال خـصب الـذكـاء والـدقـة وا

كنه من استيعاب هذه الدمى ...    
ـهــمـة أيــًضـا مــصـمم الــعـرائس .. ومن الــعـنــاصــر ا
وهـو صاحـب رؤية خـاصة; فـهذه الـعـرائس تخـتلف

 زفاريللى: أخيرًا 
وجدت ما يبهرنى ...!!
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نـهج اخملرج الفرنسى أندريه أنطوان الذى حشد > بـدأ قسطنط ستانسالفسـكى طبيعيا فى إخراجه تأثرا 
سرح فى مـنظر مسرحية (اجلـزارون) التى أخرجها. ولقد حـشد ستانسالفسكى كل حلـوم جزارى باريس على ا
سرح بـعد أن طالـبهم بإعـادة ما يفـعلونه فى حـياة التـسول اليـومية فى شـوارع موسكو مـتسولى مـوسكو عـلى ا
ولــــكـــنه أصـــيـب بـــالـــدهـــشــــة عـــنـــدمـــا فـــشــــلـــوا فى إعـــادة جتــــســـيـــد أفـــعـــالــــهم الـــيـــومــــيـــة فى الـــشـــوارع.

سرحي جريدة كل ا

سرح سرح إال أن ا > إن تغير الثقافات قد أدى عبر العصور إلى تغير أساليب التعبير والتأثير فى فنون ا
تميز فى األوساط األدبية والثقافية وحقول اإلبداع التى حوصرت الشعرى ظل يقاوم من أجل البقاء ا
علوماتية مع انحسار الذائقة الشعرية واجلمالية عبر لهاث إيقاع احلياة فى يديا فى عصر ا بفنون ا

ة الذى تميز بسطوة التبعية االقتصادية. عصر العو

سرح. > سيد إمام قدم مؤخراً من إخراجة  مسرحية «مسافر ليل» لصالح عبد الصبور على مسرح ثقافة الفيوم وتمثيل هواة نادى ا

سرحي جريدة كل ا
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ـكـان يــشـيـر إلى صـنـدرة الـبـيت ويـوجـد شُـبـاك ذلك ا
ـكن - مـن خالله - رؤيـة ما يـشـبه شُـبـاك الـسـفـيـنة 
يــحــدث خــارج الــبـيـت من ضــوء أو اشـتــعــال الــنــيـران
ــســرح وعــلى اجلـــانــبــ رُصت مــقــاعــد وفى مـــدخل ا
أخـرى لـلـمـشـاهـدين فى حـدود عـشـرين مـقـعدا أو أقل
ـمـثـلـون ويـخـرجون قلـيال بـيـنـهم طـرقـة يـدخل مـنـها ا
على اعتبار أن باب الـقاعة هو باب شقة ( بيدرمن )
ــســـافــة بــ مـــدخل الـــقــاعـــة والــصـــنــدرة مـــســاحــة وا
طـولـيـة تـسـمح لـلـمـمـثـلـ بـاحلـركـة بـشـكل جـيـد عـلى
اجلـانـبـ من الـنـاحـيـة الـيـمـنى أبـواب دخـول وخروج
وكــأنــهــا أبــواب حــجــرات أخـــرى داخل الــشــقــة وعــلى
اجلـانب األيـسـر نرى مـدفـأة وكـرسـيـا من  اخلـيزران
هزازاً يجـلس علـيه ( بيدرمـن) باإلضافـة إلى فوتيه
قاعـد الديكور وترابيـزة سفرة صغـيرة حولهـا بعض ا
بـســيط جـدا لـكـنـه جـمـيل ويـكــشف عن ثـراء صـاحب
الــبــيت واخــتالف مـعــيــشـتـه عن اآلخـريـن .. الـديــكـور
جنح فى تـوصيل هـذا الـفهم لـقد تـمت االستـفادة من
كل قــطــعــة من قــطــعـه ولــذلك لم يــكن مــجــرد ديــكــور
يحـقق قـيـمـة جـمـالـيـة علـى حسـاب الـضـرورة الـفـنـية
البس وتـلك نقـطـة إيـجـابيـة نـشـدد على أهـمـيـتـها . وا
الـتى صـمـمـهـا أيـضـا مـهنـدس الـديـكـور كـانت مـالئـمة
خـاصـة رداء ( إيـزيـنـريـنج) األسـود الـذى  تـصـميـمه
ـارس بـحــيث يـعـطــيك إحـسـاســا بـأن هـذا الــشـخص 

ـوت أقــرب من احلــيـاة األلــوان - بـشــكل عـام - إلى ا
ا يتـوافق وطبيـعة احلدث قـاتمة ولـيست مبـهرجـة 
الـذى يـعـكس جـوا قـاتـمـا وحـزيـنـا ومـخـيـفـا فى نـفس
الــوقت .. صــحــيح أن تــصــمـيـم الـديــكــور جــاء مالئــمـا
لــلـمـكـان إال أنه لم يـكـن كـذلك بـالـنـسـبــة لـلـمـشـاهـدين
ـسـاحـة اخملـصـصـة لـهم - كـمـا ذكرت - ال وذلك ألن ا
تـتـيح الـفـرصـة إال لـعـدد لم يـتـجـاوز الـثالثـ مـشـاهدا
فـقط .. تـلك هـى الـنـقـطــة الـتى تـؤخـذ عــلـيه .. وعـلى
مـــعــظـم عــروض الــقـــاعــات لـــديــنـــا ألن الــقـــاعــات فى
مسارحـنا صُمـمت بحيث ال تـتسع إال لعـدد قليل جدا
ـا كـانت قـاعـة الـغـد هـى الـقـاعة ـاذا ?! ور ال أعـرف 

الحظة .   الوحيدة التى ال تنطبق عليها هذه ا
ـوسيقى التى ألفـها ( كر عرفة) جـاءت بسيطة    ا
مــتــوافـــقــة أيـــضــا مع أحـــداث وأجــواء الــعـــرض حــيث
اعـتـمدت عـلى ثـيمـة رئـيسـيـة كانت أقـرب إلى تـنهـيدة
مــا قــبل الــبــكــاء - إذا صـح الــتــعــبــيــر - تــلك الــثــيــمــة
ـوسيقى ونحن دائمـا نُشجع مسألة تُـحسب للمؤلف ا
ــســرحــيــة سـواء ــوســيــقى فى عــروضــنــا ا الـتــألــيف ا
عـروض الــهـواة أو عـروض احملـتـرفـ فـفى فـتـرة من
ـوســيـقـى حـتى فى الــفـتــرات سـادت مــوجـة اإلعــداد ا

عروض احملترف .
ومـفــاجــأة الــعــرض - بــالــنــسـبــة لـى -  هى اســتــعـانــته
بـشاب جـاء من اإلسـكـندريـة لـيـصمم إضـاءة الـعرض

وأعـنى به ( إبراهيم الـفرن ) وهو واحـد من اجملتهدين
الذين أخـلصوا الـعمل فى هـذا اجملال وعمل كـثيرا فى
ــــــســـــرح وغــــــيـــــرهــــــا من عــــــروض زمالئـه فى نــــــوادى ا
ــسـرحــيــة فى اإلســكـنــدريــة ولـقــد انــعـكس الـعــروض ا
رصـيد خبـرته ح قـام بتـصمـيم إضاءة هـذا العرض ـ
ـسـناهـا فى وتـنـفـيـذه فى نـفس الـوقت - تـلك اخلـبـرة 
تـوظــيف األلـوان بـشــكل جـاء مالئــمـا تـمــامـا مع طـبــيـعـة
احلــدث الـدرامى حــيث اعـتــمـد عــلى الـبــقع الـضــوئـيـة
أكـــثـــر من اعـــتـــمـــاده عـــلى اإلضـــاءة الـــكـــلـــيـــة وذلك ألن
الـعـرض يعـتمـد عـلى الشـخـصيـة أكثـر من اعـتمـاده على
أى شىء آخـر الـشـخـصــيـة هى الـبـطل تــتـبع انـفـعـاالت
و تــصـرفـهــا كل هـذا هـو الـذى الـشـخــصـيـة وســلـوكـهـا 
يوضح احلـدث ويـبـ مسـاره ولـيس الـعـكس ألن هذا
الــعـرض ُيــعــد من الــعـروض الــتى حتــتـفـى بـالــشــخـصــيـة
الــدرامــيــة أكــثــر من احــتــفــائه بــاحلــدث الــدرامى ذاته
الـشخصية هـنا هى التى تصـنع احلدث وليس العكس
ولــذلك كــانت اإلضــاءة تــوجه بــشــكل فــردى كــبـؤرة ..
وفى حـاالت مختلفـة حتى النفسى مـنها.     لقد كانت
سرحية الـتى يطيب لألكثرية أن يطلق عليها الصورة ا
اسم ( الــســـيــنــوغـــرافــيــا) كـــانت مــتــنـــاغــمــة بـــانــســجــام
ــفــردات الــتى أشــرت إلــيـهــا وهــذه الــصــورة ُتـحــسب ا
ـسـئـول األول عـنـهـا وليـس فعـال هو لـلـمـخـرج بـوصـفه ا

أى أحد آخر.

عرض مشعلو احلرائق

ــــأوى ولــــكن مـع دخــــول شــــخــــصــــيــــتـى "شــــمــــيــــتس وا
كـان من مساحة لـلسكن إلى مكان وأيـزينرجن" حتول ا
جـمالـى يكـشف عـن تمـثـيل عالمـاتى لـلـمـديـنـة نـتـيـجة
ــنــزل وكـــشف أيــضًــا عن لــتــغــيـــر اجلــو الــعــام لـــهــذا ا
ديـنة الـعالقات االجـتمـاعيـة واإلنسـانـية الـتى تطـبع ا
ــديـــنـــة تــضـم شــخـــصـــيــات تـــتـــمــاثل وراء فـــنـــلــمـح أن ا

االختالفات.
فـشخـصـيـة "بـيـدرمن" تـكـشف أفـعـالـهـا عن نـار بـشـرية
حترق اآلخرين فهى شخصـية حتمل منتهى التناقض
بــ مــظـــهــرهـــا ومــخـــبــرهـــا مــثل "أفـــعــال بـــيــدرمن مع

كريشتلنج" .
من وجهه الـنـظر هـذه انطـلق اخملـرج "سامـح بسـيونى"
ـسـرحى. فـكـان لـلحـريق فى تـشـكـيل وتـكـوين عـرضه ا
دالالت مــــتـــــعــــددة ومــــركـــــبــــة ومــــتـــــشــــابــــكـــــة وعالمــــة
سـمـيوطـيـقيـة فـهو شىء مـادى يـشيـر إلى حـقائق غـير
مـاديـة تـتـجــسـد فى أفـعـال بـيـدرمن فـاحلـريق يـتم فى
ــكــان يــشــيــر إلى الــزمن ألنه مــكــان وقع عــلــيه فــعل ا
الـزمن فـاحلــريق هـو عالمـة زمـكـانــيـة مـرحـلـة تـشـيـر
إلى الـــوجـــود والـــعـــدم بـــ احلـــضـــور والـــغـــيـــاب بـــ

السعادة والشقاء.
ـــكــان فى ــســـرحى أهـــمــيـــة ا لــقـــد بــرز فـى الــعـــرض ا
ــكــان قــد صـمــمه صــنــاعــة داللــة احلـريـق فـإذا كــان ا
بحـرفية عالية مـهندس الديكور مـحمود سامى ليشغل
سرح هى بوابة نزل القاعة كلـها حتى تصبح بوابة ا ا
ــكـان عــنــصـرًا أســاســيًـا فـى تـوريط ــنــزل فـأصــبح ا ا
سـرحى فى الـلـعبـة بـصـورة ال واعيـة ويـكون ـتـفـرج ا ا

 كل األطراف
خاسرة ومدانة
ألنها تخضع
لقانون الغاب

سرح ـتفـرج ا سـرحية. فـيدخل ا متورطًـا فى اللـعبـة ا
وهــو مــضــاء والــســـيــد بــيــدرمن يــجــلـس عــلى كــرســيه
ــتـفــرج هــو ضـيف فـى بـيت الــهــزاز فـصــنع داللــة أن ا
ـسـرحـيـة تـكشف عن دور بـيـدرمن فـأصـبـحت بـداية ا
ـتفرج لـلدخول فى عـالم العرض مختـلف فى تأهيل ا
ـسـرح بـأكـمله ودار بـاإلضـافـة إلى أن الـتـمثـيل احـتل ا
الــتـــمــثــيل وسط أمــاكن جـــلــوس اجلــمــاهــيــر فــيــصــبح
شـاهد / الغريب تفـرج نتيجـة لذلك يتـقمص دور ا ا
تفرج هـذا العالم الغريب ويـصبح أكثر ألفة فـيدخل ا
مع مـسـتـويـاته اخملـتـلـفـة ويـبدأ فـى إدراك هـذا العـالم
من الـداخل. وفى الـنـهـايـة نـلـمح حـبل اإلشـعـال يـحـيط
ــتــفــرجــ ــا فـــيه أمــاكن جــلـــوس ا ــســرح بــأكـــمــله  ا

بوصفنا مشاهدين ومتورط فى هذا العالم.
ـســرح إلى مـســتـويـ مــسـتـوى لــقـد قـســمت خـشــبـة ا
ـــثل "الــصـــنــدرة" عـــلــوى احـــتــله مـــشــعـــلــو احلـــرائق و
ــثل بـــيت بــيــدرمن ومــســـتــوى ســطــحى أو مـــســطح و
سـتوى الـسطـحى ويوضح سـتوى الـعلـوى بـا ويـتحـكم ا
ضـيـاع هــويـة بــيـدرمن نـظــرًا لـتــقـيــيـد حـريــته وهـيــمـنـة
سـلـطـة مـشـعـلى احلـرائق عـلى بـيـته وضـيـاع حـمـيـمـيـة
ــسـتــوى األسـفل وألــفـة مــنــزله مع ثـبــات حـركــته فى ا
بـوصفـها تـرسًـا من تروس الـسـلطـة الال إنـسانـية ومع
ـتـفرجـ تـتـأكد إيـحـاءات العـزلـة ب طـريقـة جـلوس ا
كـان هو الـعمق الـغرائبى بـيدرمن واجملـتمع فأصـبح ا
ط عالقــاته حـيث يـسـيــطـر عـلـيه لــلـمـديـنــة ويـشـكل 
ــثــله بــيـــدرمن لــقــد خــضع مــنــطق االســتــغـالل الــذى 
ـكان فى عـرض "مـشعـلـو احلرائق" لـسـلطـة مـا وكان ا
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ـــلـــحــمى ذكــرت أن اخملـــرج لم يـــعــتـــمـــد عــلى الـــبـــعــد ا
وجود فى النص األصلى وذلك ح اكتفى بالقالب ا
احلـكائى فقط دون اعتـماده على الكـورس وهو بهذا
قـد أتاح الفرصة لـلممثلـ لكى يؤدوا أدوارهم بنفس
الـتـنـوع الـذى يـتـيـحه هـذا الـعـرض فـأداء (إيـزيـنـريـنج)
الـذى قـام بـدوره ( ولــيـد فـواز) لم يـكن واقـعـيـا تـمـامـا
ــلــحــمــيــة ألنه كــان يــؤديــهــا بــدون بل هــو أقــرب إلـى ا
ـارس مـعـايــشـة بل ومن خــارج احلـدث لــعـلـمـه بـأنه 
لـعبة ولذلك كان مـتميزا عن أقرانه من حـيث طبيعة
األداء بينما كـان ( شميتس ) الذى أدى دوره ( أحمد
أبــــو عـــمـــيــــرة ) مـــتــــأرجـــحــــا بـــ األدائـــ : الــــواقـــعى
لـحمى تـبعا لـلحالـة التى يتـطلبـها األداء وكان أداء وا
( رامى الـطــنـبــارى) لـدور ( بــيــدرمن ) واقـعــيـا إال أنه
سـار عـلى وتــيـرة واحـدة عـلى الــرغم من تـنـوع حـاالته
الـنـفـسـيـة وتـبـاين انــفـعـاالته شـخـصـيـة صـعـبـة حـقـا
ألنها تعكس ذلك التحول الذى يحدث فى الشخصية
أى شـــخــصـــيـــة واألداء الـــتــمـــثـــيـــلى عـــلــيـه أن يــكـــشف
حلــظـــات الــتـــحــول تـــلك صـــحــيح أنـه كــان قـــادرا عــلى
القـيام بـهـذا إال أن غيـاب التـبـاين أثر - بـعض الشىء
- عــلى شـخـصــيـته بـحـيـث إنـنـا كـنــا ال نـقـتــنع أحـيـانـا
بانـفعاالته ولم نـكن نتـواصل مع حلظـات حتوله التى

حتدث أحيانا فى نفس اللحظة.
مـثـلتـان ( يارا فـاروق) فى دور ( الـزوجة بـابـيته) و ( ا
مـروة يوسف) فى دور اخلادمـة ( أنة) كانـتا على وعى
ـساحة التى حتـركا بها بطبـيعة دوريهـما خاصة أن ا
ــا قــدمـــا الــزوجــة (يــارا لم تــتــطـــلب مــنـــهــمــا أكــثـــر 
شهد فاروق) كانت بسيطـة ومقنعة خاصة فى ذلك ا
الـذى جـمع بـيـنـها وبـ (شـمـيـتس) حـ كـانت حتاول
إقـناعه للعـدول عن األمر الذى جـاء من أجل حتقيقه
كــــانـت تــــدافـع عن الــــبـــــيت وفى نـــــفس الــــوقـت كــــانت
حتـاول مــخــاطــبــة اإلنـســان فى داخــله لــكــنــهــا - عـلى
الــعــكس من زوجــهــا - لم تــكن خــائــفـة مــنه بـل تـدافع
عن الـبـيت كـان أداؤهـا الفـتـا وكـذلك الـلـحـظـات التى
كــانـت جتــد فــيــهــا  (مـــروة يــوسف) نــفــســـهــا مــطــالــبــة
بـاالستـجابـة لتـحـوالت سيـدها (بـيـدرمن) كانت تـعكس
هـذه الـتــحـوالت فى أدائـهــا و أثـنـاء تــلـقـيـهــا لـتـحـوالت

شخصية سيدها . 
هـــذا عـــرض مـــســـرحـى جـــاد لـــطـــاقم جـــاد ومـــخـــرج
ــا ال حــريـص عــلى الــتــواجــد بـــشــكل فــاعل وقــوى و
والعرض يتبع مسـرح الشباب الذى يديره اآلن مخرج
يـــعـــكس نــفـس اجلــديـــة إن لم تـك أكــثـــر وهـــو اخملــرج
(هشـام عطـوة) الـذى شاهـدت له عروضـا تـشهـد على
قـدرته وتـمـيـزه وأتـمـنى أال تـفـسـده اإلدارة وتـقـلل من
ستها وحتدثت عنها قبل ذلك. تلك اإلمكانيات التى 
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هــــذا هـــو الــــغـــرض األســـاسـى فى تـــشــــكـــيل الــــفـــضـــاء
سرح ـسرحى فتم توزيع الشـخصيات على خـشبة ا ا
ــمـــنــوحـــة لــهـــا. عن طــريـق احلــريــة طــبـــقًــا لـــلــحـــريــة ا
ـمـنـوحــة لألشـخـاص تـتــحـدد مـسـاحـة الــفـعل وكـلـمـا ا
ـمـثـلـ زادت حـركــتـهـا زادت سـلـطــتـهـا. إال أن تـوزيـع ا
ـسـرح عانى فى بـعض األحيـان من عدم عـلى خشـبة ا
الـتـوزيع اجلـيـد لــطـرفى الـصـراع مــثل صـعـود بـيـدرمن
ـنع أن اخملـرج سامح للـمـستـوى األعـلى. لـكن هذا ال 
بـسيـونى أعـطى لـلـنص داللـة مـسرحـيـة تـتـخـطى داللة
الــعــنــوان الــلــغـــويــة. فــاكــتــسب الـــعــرض أبــعــادًا رمــزيــة
ـاكس فـريش من حـيث إن كل تتـجـاوز الـنص األصـلى 
األطـراف مـدانـة وخـاسـرة سـواء الـذى يـخـضع لـقـانـون

االستغالل أو لقانون الغاب فالكل يدمر اجملتمع. 
ـســرحـيـة فـى وجـود مـوســيـقى وقـد اكــتـمــلت الـداللــة ا
لــكــر عـرفــة ســاهــمت فـى تــوصـيـف حلــظـات الــقــلق
والتـرقب وأداء تـمثـيـلى راق سـاهم بصـورة جـيدة فى
تـوصـيل وجتـسـيـد الـشــخـصـيـات فى مـراحل تـطـورهـا
ــمــثــلــون إضــافــة حــقــيــقــيــة وعــنــصـرًا لــذا فـقــد كــان ا
أساسيًـا فى صنع حالـة مسرحـية جيـدة خاصة رامى
الـطنـبـارى وأحمـد أبو عـمـيرة وولـيـد فواز ويـارا فاروق
ومروة يـوسف وأحمـد بسـيم وهم طاقـات تكشف عن
مـــواهب واعـــدة فى جتـــربــة حتـــسب لـــهم وخملـــرجــهم

سامح بسيونى.

مثلون  ا
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لـحمة مع > كـثيـرا ما تتـداخل عنـاصر شكل فـنى مع عنـاصر شكـل فنى آخر. فـقد تخـتلط بـعض عنـاصر ا
سرحى وقد يختلط السرد باحلوار وقد تـختلط الغنائية بالدرامية وهكذا. ذلك ألن كثيرا عـناصر النص ا
شترك بـ الفنون جمـيعها كالتـكرار والتنويع واإليقـاع والتوازى والتضاد مـن عناصر الفن تشـكل العامل ا

والتقابل والتقد والتأخير والتوكيد واإلهمال والتظليل... واالستعارة والكناية واجلمالية إلخ.

. نيل بطولة أحمد الشامى فوزية يوسف داود عال رامى نهير أم سرح العائم الصغير با ها حاليًا على ا > مسرحية سندريال يعاد تقد
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ــواصــلـته .. الــطــريق الـذي كــانت  حتــلم هي 
ووجــدته يــكــاد يــتـحــقق  فـي أبـنــتــهــا فــأصـرت
أكــثـر عـلى أن تـنـال مــا لم حتـصل هي عـلـيه ..
ـدرب لـدراسة الـتمـثيل فأحلـقتـها لـدي أحد ا
والــذي شــجــعــهــا عــلى الــرحــيل إلى رومــا وقــد
ستحيل من أجل ذلك ورحلت فعلت روميـلدا ا
إلى رومــا .. وتــذكـر الــبــعض هــذه الـفــتــاة الـتي
خــطــفـت األنــظــار بــثــقــتــهــا وقــوة شــخــصــيــتــهــا
وبــهـائـهـا عــنـدمـا شـاركـت في مـسـابـقــة مـلـكـات
اجلمال  فالتقـطوها وقدموها في دور صغير
بــفــيــلم  Il Voto و  تــغــيــيــر لــقـبــهــا إلى لــورين
لـيكـون مـقـبـوالً لـدى اجلـماهـيـر وبـعـدهـا عادت
ـــرض مــاريــا .. وبـــقــيت والـــدتــهــا إلـى بــازولي 
ـــديـــنـــة ـــراهـــقـــة وحـــدهـــا في هـــذه ا الـــفـــتـــاة ا
الــكــبـيــرة  فــبـحــثت بــقـوة عـن عـمل والــتــحـقت
باألوبرا وقامت بـعدة أدوار صغيرة  حتى كان
الـــلــقـــاء الــذي غـــيــر مـــســـار حــيـــاتــهـــا في أحــد
نتج اإليـطالي الشهيـر كارلو بونتي الـنوادي  با
" Carlo Ponti حـيث كـانت تـقــضي بـعض الـوقت
مع  أصـدقـائـهـا بــعـد الـعـمل ..  ووجـد حـاسـته
الـفـنـيـة واجلمـالـيـة تـشـده نحـوهـا  فـقـام بـعمل
صور اختبار كامـيرا لها  ولم تنجح ..و أشار ا
إلى أن سبب ذلك كـون أنفـها طويالً  وشـفتـيها
عــــريــــضــــتــــ أكــــثــــر مـن الالزم .. ولــــكن أمــــام
إصـرارها على النـجاح .. وإصرار كـارلو بونتي
كـــرر احملـــاولــة  ثـم أنــتـج لــهـــا عـــدة أفالم كــان
وبـعدهـا انـطـلقت   Èarrivato l'accordatore  أولـها
إلى هـــولـــيـــود واقـــتـــنـع بـــهـــا اخملـــرج اإليـــطـــالي
Clemente Fracassi " الـعبقـري كليـمنت فراكسي
وقـــدمـــهــــا في فـــيـــلم عـــايـــدة " Aidaوبـــعـــدهـــا   " 
انـطلـقت دون تـوقف وتـزوجت من كارلـو بـونتي
وعـاشا معـا رحلة طـويلة مـليئـة بالنـجاحات وال
تــخــلـو من االنــكـســارات وانـقــطــعت عن الـدنــيـا
مـؤخـرا حـزنـا عـلـى شـريك رحـلـتـهـا الـذي رحل

منذ شهور قليلة.
 عـــمـــلت صـــوفـــيـــا مـع أفـــضل مـــخـــرجي أوربـــا
وأمــريــكـا.. ومــنــهم مــلك الــواقــعــيـة اإليــطــالــيـة
الــراحل فــيـتــوريــو دي ســيــكــا وعـمــلت مــعه فى
أربعـة عشر فيلـما.. ومن أهمها فيـلمه الشهير
امرأتان  La Ciociara وحصلت عـنه على جائزة
األوسـكـار عـام  .. 1962 كـمـا حـصـلت في الـسـنة
نــفــســهـــا عــلى جـــائــزة الــســعـــفــة الــذهـــبــيــة في
مهـرجان كـان عن هـذا الفـيلم.. و كـونت ثـنائـيا
نـــــاجــــــحـــــا مـع الـــــراحـل الـــــرائـع مـــــارشـــــيــــــلـــــلـــــو
مـاســتـرويـاني .. ووقـفت بـقــوة وثـقـة أمـام أكـبـر
جنـــوم هـــولــــيـــود وتــــفـــوقت عــــلى كـــثــــيـــرات من
جنـمــاتـهـا .. ووضح جــلـيــا عـشـقــهـا وارتـبــاطـهـا
الـوثيق ببالدها فلم تـبتعد عـنها أبدا  .. وحتى
اآلن تـشـارك أهـلـهـا في كـل ما يـهـتـمـون بـه وما
يـعـانــون مـنه  لــذلك ظـلت مــعـشـوقــتـهم األولى
رغم جتاوزها السبع ورغم كم النجوم الذين
أجنــبـتـهـم إيـطـالــيـا بـعــدهـا وأصـبــحـوا عالمـات

يا.. بارزة عا
ــرأة الـقــويــة قــوتـهــا في حلــظـة  وقــد فـقــدت ا
وبـــكت أمــــام اجلـــمـــيع  فـي رومـــا  داخل أحـــد
قــــاعـــات مـــتـــحف الـــفـــيــــتـــوريـــانـــو أمـــام نـــصب
ـدينة اجلـندي اجملهـول  عنـدما احـتفلت بـها ا
ـعـرض الـكـبـير وإيـطـالـيـا بـأكـمـلـهـا  وافـتـتـحت ا
ـنـاسـبـة مـرور عن حـيـاة وفن صـوفــيـا لـورين 

خمس عاماً على دخولها احلقل الفني 
لــقــد عــشـــقــهــا الـــكــثــيــرون ومـن بــيــنــهـم  الــنــجم
اإلجنـلـيـزي الـشـهـيـر الـراحل ريـتـشـارد بـيـرتـون 
ـن أحـبـوهــا وهـامــوا بـهـا .. الــذي كـان واحـدا 
وقـال عـنـهـا ذات مــرة : إن صـوفـيـا جــمـيـلـة مـثل
احلـلم البـطولي مع فم واسع شـهي وكر وهي
 مـثل الـريح الــعـاصـفـة مــرة  بـاردة مـثل الـذهب

وأخرى ملتهبة مثل رغيف اخلبز الساخن.

في بــدايــة الـــســبــاق وعــنــدمــا تـــنــطــلق صــافــرة
الــبـدايــة الــتي تـأذن لــلـمــتــسـابــقـ بــاالنـطالق
ــا سـيــسـفــر عـنه تـكــون هـذه الــبـدايــة تـمــهـيـدا 
الــســبــاق  الــبـــدايــة هــامــة جــدا  تــخــتــلف في
ـتوسـطة  سـافات ا سـافات الـقصـيـرة عن ا ا
سافات الطويلة  فما بالكم بسباق عنها في ا
احلــيـاة  أال تــعـد الــبـدايــة فـيه هــامـة ومــوحـيـة
وذات داللـة تـعـطي األهـمـيـة ألشـيـاء قـد نـراهـا
أقـل شـأنـا .. وتــفـديــنـا في أبــحـاثــنـا وتـأمـالتـنـا

وتفيد أبناءنا في بداياتهم ومستقبلهم ?...
ــثـــيـــرة .. وإلى انـــتــبـــهـت إلى هـــذه األصـــوات ا
ـغــريـة .. وإلى ظالل الــصـيــحـات اجلــمـاعــيــة ا
الـضوء الـبادي في األفق .. فـتسـلقت بـقدمـيها
احلـافيـت الـسور احلـجري.. ومع صـغر سـنها
وضــعف جـسـدهــا  عـانت كــثـيـرا حــتى وصـلت
إلى أعــــــلى الــــــســـــور  كــــــانت هــــــذه األصـــــوات
ـســرح مـديـنـتـهـا ــفـتـوحـة  واألضــواء لـلـسـاحـة ا
وجنـومه وجمـاهـيره .. ورغم أنـهـا لم تسـتوعب
مـا شـاهـدتـه بـشـكل جـيـد لـكــنـهـا فـرحت كـثـيـرا
بعـد ما جاهـدت حتى وصـلت وأبهـرها ما رأت
 كـــانت تــلك هـي ضــربــة الـــبــدايـــة لألســطــورة

اإليطالية صوفيا لورين ... 
ولــــدت صــــوفــــيـــا لــــورين  1934 قــــبــــيل احلـــرب
ــثـلــة هـاويـة ـيــة األولى ألم كـانت تــعـمل  الـعــا
الهي ومـدرسـة بيـانـو تدعى رومـيـلدا ببـعض ا
فــــــــيـالنـي .. و أب هـــــــارب يــــــــدعـى ريــــــــكـــــــاردو
شوكولونا ولهذا عرفت بصوفيا شوكولونا في
ـنــطــقـة بــدايــة حـيــاتــهـا .. وعــاشت مع أمــهــا 
ــة وصـــغــيـــرة في مــديـــنــة تاللـــيــة بـــشـــقــة قـــد
بـــازولـي ورغم مــــا جتــــلـــبـه احلـــرب مـن خـــراب
ودمـار وأنها بـكل تأكيـد تركت بـصمتـها السـيئة
في نــفـس هــذه الــفــتــاة  إال أنـــهــا كــانت درســا
هاما تعلمت منه كثيرا بجانب أنه كان السبب
فـي رحـيــلـهــا مع والـدتــهــا وجـدتــهـا إلى نــابـولي
ـــســرح لــبـــعض الـــوقت وهــنـــاك تـــطــلـــعت إلى ا
وتسـلقـته حـافيـة .. وعـندمـا عـادت إلى بازولي
ــبــهــرة .. بــحــثـت عن هــذه األضــواء واأللــوان ا
ولـم جتـــد ضــــالــــتـــهــــا إال في هــــذه الــــســـيــــنــــمـــا
الــصـغــيـرة والــوحـيــدة في مـديــنـتـهــا .. فـراحت
ـوحـش حـيث عـانت تـهـرب إلــيـهـا مـن الـواقع ا
هي وأسـرتــهـا مـن الـفــقـر الــشـديــد وهي أسـرة

ـسـئـولـ فـأصـابـهــا بـعض اإلحـبـاط لـرد فـعل ا
عندما أكدوا لـها أنها ال تصـلح للتمثيل هـناك 
أو الـغـنـاء  بـجـانب كـونـهـا كـمـا ذكـروا " قـبـيـحة
وذات فـم واسع بــشـــكل عـــجـــيب وجـــســد غـــيــر
مـتـنـاسـق" ..  لم تـسـتــسـلم لـهــذه احملـبـطـات ..
فــــعـــادت إلـى مــــديــــنـــة بــــازولـي وزارت مــــســـرح
شـاكـيـنـو الــذي كـان قـد بـدأ عـمــله تـوا  الـتـقت
ـسـرح  وبدأت الـعـمل معه .. ـاركـو صاحب ا
وعـنــدهـا ذاع صـيـتـهـا بــنـابـولي وصـدمت بـذلك
ـســرح هـنــاك  فـراحــوا يـطــلـبــونـهـا مــسـئــولي ا
وتــنـقــلت في هــذه الـفــتـرة بــ عـدة مــسـارح ..
واسـتكماال لـتحدي من حط من شـأنها أعدت
ـسابـقة مـلكـة جـمال إيـطالـيا نـفـسهـا وتقـدمت 
ورغم أنـها لم تنـجح  إال أنها لـفتت األنظار ..
فــالـتــقــطـهــا مــنـتــجــو الـســيــنـمــا وهــنـا خــســرهـا
سرح جـزئيا فقـد كانت السـينما أكـثر إبهارا ا
وربـــحـــا بــالـــطـــبع  خـــاصــة أن أكـــثـــر مـــا كــانت
ـال من أجـل انـتـشال تـبـحث عـنـه صوفـيـا هـو ا
ـرض وقـد قالت أسرتـهـا من الـفـقر واجلـوع وا
سرح اإليطالـية الكبيرة فالريا فاليري جنمة ا

"" Valeria Valeri عن ذلك :
ثـلـة مـسـرحيـة مـوهـوبة ـسـرح  " لـقد خـسـر ا
.. ومن يــتــابع مـا قــدمـته لــلــسـيــنـمــا يـتــأكـد من
ذلك .. صــــوفــــيــــا ســـحــــرهــــا وقــــوة تــــأثــــيــــرهـــا
وشخـصيـتهـا البـارزة كـانت تسـتطـيع أن جتذب
بـاشرة واجـهـة ا ـتـفرجـ أكثـر بـكثـيـر عنـد ا ا
أكـثر من اختبـائها خلف شـاشة ولكن هذا قدر

سرح وال جدال في ذلك"... السينما وا
لم تـــتـــوقف الـــعـــقــبـــات عـــنـــد هــذا احلـــد بل
اشــتـدت أكــثـر حــيث تــكـررت مــعـهــا  مـرة
أخـرى عنـدما أخـبـرها من قـاموا بـعمل
أنـها ال اختـبـار كامـيـرا لـها أول مـرة 

تصلح للسينما ...
لــعــبت رومــيــلــدا والــدة صــوفــيـا
دورا هــــــامـــــــا في حـــــــيــــــاتـــــــهــــــا
وكــافـحـت كــثــيـرا مـن أجــلــهـا
فـــــرفــــــضـت طـــــلـب الـــــزواج
الـــــــذي تـــــــقـــــــدم بـه أحــــــد
ـــديـــنـــة .. ــــدرســـ بـــا ا
وأصــــــــــــــرت عـــــــــــــلـى أن
تــــــواصـل ابـــــــنـــــــتـــــــهــــــا

سرح التى ثلة ا  
سرقتها السينما لتصنع

تاريخاً جديداً

 كانت البداية
حينما تسلقت سور
سرح لترى العالم ا

≈ZGôŸG ∫ÉªL
عائلها الوحـيد امرأة  في شقة صغيرة تعيش
فـيهـا صوفـيا الـصغـيرة و أخـتهـا ماريـا وعمـتان
وثالث خـاالت واألم واجلـدة .. وعـنـدمـا ولـدت
بـروما كانت هزيلـة اجلسد بشكل مـلفت للنظر
.. ولم تــســـتــطع رومـــيــلــدا إرضـــاعــهــا لـــضــعف
جـسدهـا هي األخـرى ولم تسـتـطع أيضـا شراء
بعض الل إلطعام ابـنتها فهرعت إلى خالتها
الـتي رعتـها هي وابـنتـها فـضال عن أنهـا كانت
قـد رعت شـقيـقـة صـوفـيـا الصـغـرى مـاريـا بـعد
مـــولـــدهـــا .. وهــــكـــذا أنـــقـــذت اجلـــدة هـــذه
الطفلة  لكنها بالطبع لم تكن تعرف أنها

تنقذ جزءاً هاما من تاريخ بالدها ...
ـا كانت الـطفـلة الـثانـية سبـبا في ور
هــــرب األب بــــعــــد عــــودتـه فــــلم يــــكن
ــزيـــد من األطــفـــال ولم يــعط يــريـــد ا
مـاريــا األكــثــر بـؤســا اســمه ولــهـذا لم
ـدرسـة حـيث كـان هـذا هـو تـلـتـحق 

الوضع في إيطاليا وقتها ...
بــعـد عــودتــهم من نــابـولـي .. لم جتـد
صــوفــيـــا وأســرتــهـــا مــا تـــقــتــات به ..
فـاستـغلت روميـلدا صـوت ابنـتهـا ماريا
ــعـيــشـة الـعــذب .. وجـعــلت من غــرفـة ا
كــازيــنــو صـغــيــرا فـراحـت تـعــزف ومــاريـا

تــغــني  بــيــنــمـا صــوفــيــا تــقــوم بــخــدمــة الـرواد
والغسيل وأعمـال النظافة  وأشياء من هذا

الــقـــبــيـل .. واســتـــمــر الـــشــقـــاء يالحق
صـوفــيـا.. وفـي سن الـرابــعـة عــشـرة
خـرجت صــوفـيـا إلـى الـشـارع بــحـثـا
عن لقـمة الـعيش وبـحثـا عن الذات
وإن لـم تـــدرك وقـــتـــهـــا ذلك بـــشـــكل

واضح ... 
عـادت صـوفـيـا إلى نـابـولي .. وقـد
رة علق  بـذاكـرتهـا مـا رأته في  ا
األولى ومـــــــا شـــــــاهــــــدتـه بـــــــعــــــد
مـجــهـود شـاق لــتـســلق الـسـور ..
وعـشـقت الـتـمـثـيل والـغـنـاء وكان
ذلك طــبـيـعـيـا بـعـد كل مـا ذكـرنـاه
ــــســـرح ســــابـــقــــا  وبـــحــــثت عن ا
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تــعـــرفـت عــلـى اخملــرج ( ســـامح بـــســـيـــونى) من خالل
عــرضه  ( كــالـــيــجــوال) - تــألــيف ألــبــيــر كــامى- الــذى
ـصـرى - فى ـهــرجـان الـقــومى لـلـمــسـرح ا قـدمه فى ا
ــــعـــهــــد الـــعــــالى لــــلـــفــــنـــون دورته الــــثـــانــــيـــة  - بــــاسم ا
ـلك ـسـرحـيـة واكــتـشـفت أنـنى أمــام مـخـرج شـاب  ا
أدواته ويــعــرف كــيف يــســتــخـدمــهــا بــالــطــريــقـة الــتى
تُـظهـر وعـيه و تعـكس رؤيـته ذلك الوعـى يطـمـئنـنا -
كـثيرا - على جيل اخملـرج اجلدد الذين سـيحملون
ارسـة مهـنتهم سـتقبل الـقريب - مـسئـوليـة  - فى ا
ـســرح احلى من جـديـد .. بـشـكل يُــعـيـدنـا إلى مــنـابع ا
ــنـابع الـتـى فـقـدنـاهــا وتـاهت مـنــا بـعـد أن دخل تـلك ا
ــهــنــة من ال عالقــة لـهم بــهــا فـأفــســدوا وأضـروا !! ا
وهـا أنـا ذا أتـعـرف عـلـية مـرة أخـرى من خالل عـرضه
الــثــانـى الــذى يــقــدمـه - اآلن - فى مــســـرح الــشــبــاب
ـسـرح احلـديث- وتـســتـضـيـفه قـاعـة يــوسف إدريس بـا
وهــو عـرض ( مـشــعـلـو احلــرائق) لـلــكـاتب الـســويـسـرى
(مـاكـس فـريش) .. وعــنـدمـا أنــحـاز لــلـمــخـرج ( سـامح
بـسيـونى) فـإن انحـيازى له يـعـود لعـدة أسـباب أولـها :
ـســرحى وثــانـيــهـا : أنه ال أنه يــجـيــد اخـتــيـار الــنص ا
يــتــدخل كـــثــيـــرا فى الــنص األصـــلى إال بــالـــقــدر الــذى
يـــتــطـــلــبـه عــمـــله ووظــيـــفـــته  كــمـــخــرج مـــفـــســر لـــلــنص
ــسـرحى - ولــيس مـعــارضــا أو مـتــرجـمــا له - وثـالث ا
األســـبــــاب : أنه يـــوظـف أدواته بـــشــــكل بـــســــيط بـــدون
بـــهـــرجــــة أو ادعـــاء .. وهــــو - أخـــيــــرا- يـــقــــدم رؤيـــته
ـا يطـرحه من قـضـايا مـعـاصـرة مثل قـضـية لـلـواقع 
الـقـمع فى عـرضه ( كالـيـجـوال) وقضـيـة الـتغـافل عـما
يـحـدث فى الـواقع وتـكـون الـنـتـيـجـة وقـوع الـكـارثـة فى
عرضه :( مشعـلو احلرائق) .. هذه هى األسباب التى
تـدفـعنـى إلى االنـحيـاز إلـيه وهـو انـحـيـاز لـلـوعى الذى

نبحث عنه لدى مخرجينا اجلدد من الشباب ..  
   وكـنت قـد أخـذت علـيـه - ح قـدم عـرضه األول (
قد أحدث كـاليـجوال) - أنه ح قـام بعـملـية اإلعـداد 
خــلال بــاألبــعــاد اإلنــسـانــيــة والــنــفــسـيــة لــشــخــصــيـة (
كـالـيـجـوال) حـيث ركـز عـلى جـانب أو بُـعـد واحـد مـنه
كن وهـو الـبعـد الـهـمجى الـديـكتـاتـورى وهو بُـعـد ال 
أن يـقـدم شـخـصــيـة إنـسـانـيـة مـتـكــامـلـة عـلى عـكس مـا
أراد  ( كـــامـى) لــكـــنـه- هـــنـــا- فى عـــرض ( مـــشـــعـــلــو
احلــرائق) حــ تــدخل بــحـذف بــعض الــشــخــصــيـات
ــــتـــعـــلــــقـــة بـــهــــا مـــثل شــــخـــصـــيــــة ( أرمـــلـــة ـــواقف ا وا
كينـشتيـلنج) وشـخصيـة ( دكتور الـفلـسفة) بـاإلضافة
إلى حـــــذفه لــــلـــــكــــورس الــــذى يـــــظــــهــــر فـى بــــدايــــة كل
شاهـد هذا احلذف لم يؤثر ـشاهد ونهايـة بعض ا ا
فى رسـالـة الـعـرض ولم يُـضعـف من بـنائـه الفـنى . بل

«مشعلو احلرائق» يضيئون مسرح الشباب

كان الـذى يقدم جعـله أكثـر تأثيـرا ومالءمة لطـبيعـة ا
فــيه الــعـرض وهــو عــبــارة عن قـاعــة صــغـيــرة ( قــاعـة
يـوسف إدريس) ال تـتسع ألكـثـر من ثالث مـشـاهدا !!
 تـوزيعهـم على جهـت - كـما سـنشـير إلى ذلك ح
نــتــحــدث عن الــديــكــور- والــكــورس فى هــذا الــنص ال
يقوم إال بـوظيفـت : األولى : التـعليق عـلى ما يحدث
والـــثـــانـــيــة : قـــراءة مـــا بــداخـل الــشـــخـــصــيـــة وهـــاتــان
الـوظــيــفـتــان ال قــيـمــة لــهـمــا مع نص يــقــدم شـخــوصـا
تـتـنـامى أفـعالـهـا وتـتـصاعـد انـفـعـاالتهـا تـبـعـا لطـبـيـعة
احلــدث الــذى يــتــيـح لــهــمــا هــذا ولــذلك فال أهــمــيــة
لـلتـعلـيق ألنـنا نـرى  مـا يحـدث وال أهـميـة - كذلك -
ـا لــقـراءة مـا بــداخل الـشــخـصـيــة أو إعـطــاء تـفـســيـر 
تـفرج أال يـكون مـتلـقيـا سلـبيا يحـدث ألننـا نريـد من ا
تـــمـــامــــا البـــد أن نـــدفـــعه إلـى االنـــدمـــاج والـــتـــفـــكـــيـــر
عـنى .. الكـتـابة نـفسـها تـتـيح للـمتـفرج والـوصـول إلى ا
أن يقـوم بـهـذا ألن  (مـاكس فـريش) كـتب هـذا النص
لحمية ليس سرحيـة ا مسـتفيدا بعض الشىء بـبناء ا
فـقط بـاسـتخـدام الـكـورس ولكن أيـضـا بـتركـيـزه على
ـكن أن نـصل إلـيه من خالل الـبـعـد الـتـعـلـيمـى الذى 
تـتـبـعـنـا حلـاالت الـشـخـوص والـوقـوف عـلى حتـوالتـهـا
وبـالتالى فـهو يـضعنـا فى حيـرة اإلجابة عـلى السؤال :
سرحية تبدو اذا حدثت تلك التحوالت?? قلت : إن ا
- مع وجـود الـكـورس - مـلـحـمـيـة لـكن بـعد حـذفه لم
المح الـبـسـيـطـة ـلـحـمــيـة إال بـعض ا يـتـبق  من تـلك ا
شاهد فبـدت أمامنا وكأنها حـكاية فانتازية يتـتبعها ا
منذ الـبداية حتى الـنهاية وهـو يعيش حالـة من التوتر
ـتــابـعـة تـلـك احلـالـة يـســعى (مـاكس فـريش) - فى وا
واقـع األمـــر -  إلى حتـــقــــيـــقـــهـــا .. وهـــو مــــا جنح فـــيه
اخملرج ح قـدمها متـتابعـة بدون أن نشعـر بأن ثمة
ـسـرحـيـة تـتـكـون من سـتـة مـشـاهـد تـتـغـيـر- بـرغم أن ا
مشـاهد - هـذا التـتابـع بدون تـقطـيع - لعـبت اإلضاءة

فى ذلك دورا ســـوف نــشـــيــر إلـــيه - هـــو الــذى أحــدث
ـــا احلس ـــتــــابـــعــــة والـــتـــرقـب ور هـــذه احلـــالــــة من ا
ـــتــوافق مع احلــدث الــدرامى فــالــســيــد الــبــولــيــسى ا
(بــيـدرمـن) يـجــلس فى بـيــته يــشـرب الــسـيــجـار ويــقـرأ
أخـبار احلرائـق فى صحيـفة بـ يديه بـعدهـا يصرخ
ـشـانق فـكل يـوم حريق : أنه البـد من تـعـلـيـقـهم عـلى ا
جديـد وال أحـد يـتـحـرك!! ثم فى وسط ثـورته يـدخل
إلى بـيــته أحـد األشــخـاص ويــفــرض نـفــسه عـلى أهل
الـبيت بدون اإلفصـاح عن هويته ويـدعى ( شميتس)
ــــارس كل ألــــوان الـــتــــدخل والــــتـــنــــطع ونــــعـــرف أنه
ــطــر هـو مـصــارع يــدخل الــبـيت مــدعــيـا أن انــهــمـار ا
الـسبب بعدهـا يدخل شخص آخر يـدعى (إيزينرينج)
وهـو يـعـمـل جـرسـونـا مـدعـيـا أنه صـديق ( شـمـيـتس)
بــعــدهــا تـــشــتــبـك األحــداث وتــتــفـــاعل الــشـــخــصــيــات
الــــثـالث بـــــعــــضـــــهــــا مـع الـــــبــــعـض اآلخــــر وتـــــارة نــــرى
(بــيـــدرمن) ودودا ومــرة أخــرى ثــائـــرا ومــرة ثــالــثــة ال
ـارسان يـستـطـيع أن يـفـعل شيـئـا ونـرى الـشخـصـ 
ـمارسة يـفصحان عن شـخصيـتهما لعـبتهـما  وأثناء ا
حــيث إنــهــمــا دخال الــســـجن بــتــهــمــة اشــتــراكــهــمــا فى
إشـعـال احلـرائق إذن فـهـمـا من مـشعـلى احلـرائق فى
تلك الـلحظـة نرى بـيدرمن  ذلك الـرجل الفظ  الذى
ال يـعـرف إال مـا يــحـيط به ويـخــصه فـقط فال حـاجـة
ن حــوله رجل أنـانى يـعـيش فى رغـد ـا يـحـدث  له 
وإسراف شـديدين وال يـهمه كـيف يعـيش اآلخرون !!
حــ يـــكــتــشف أنـــهــمــا مـن مــشــعــلـى احلــرائق و حــ

ــمـارسـة لــعـبــتـهم نــراه - وبـشــكل أنـانى - يــسـتــعـدون 
يـحـاول استـقـطـابهم ومـصـاحـبتـهم ومـعـاملـتـهم كـأنهم
ثلون خطرا عليه أو أصدقاء وليسوا مـخرب وال 
عـلى غــيـره ويــحـاول أن يــبـدو بــسـيـطــا ويـتــخـلص من
مــظـاهـر الـغـنى الـفـاحش أثــنـاء إعـداده لـولـيـمـة لـهـمـا
حـتى يـظنـا أنـهـمـا فى بـيـتـهـمـا فى حـ أنـهـما ال بـيت

  السيد «بيدرمن» يدفع الثمن
 ح أصبح غافال عن رؤية احلقيقة !!

قدس    اقتحام اجملهول وا
 فى عرض"مشعلو احلرائق"   

 عرض يكشف
عن بنية هشة
للمجتمع

تستدعى هدمه
وجتاوزه

فحدث العكس بل كان هو خاسرها.
ـسـرحي تُــطـرح إشـكـالـيـة لـذلك قـبل قـراءة الــعـرض ا
عالقـة احلريق (وعـنصـره النـار) باجملـتمع في الـسياق
الـــــغـــــربـي الـــــذي كـــــتـب فـــــيه "مــــــاكس فـــــريـش" الـــــنص
ـوروث الـثــقـافي الـذي شــكل داللـة الـنـار. ـســرحي وا ا
فـالــنـار يـتـشـكل مـعـنـاهـا في الـسـيـاق الـثـقـافي الـغـربي

قدس. بأنها رمز القتحام اجملهول وا
ولم يـخــرج نص مـاكس فـريـش "مـشـعــلـو احلـرائق" عن
وروث الـثـقـافي الـغربي بل داللة احلـريق والـنـار في ا
ـسـرحــيـة من "بـيـدرمـن" ومـشـعـلـو كــانت شـخـصــيـات ا
احلرائق "شـميـتس وأيزيـنـرجن" جتسـيداً لـهذه الـداللة
وكـلما تطور احلـدث الدرامي كلما كـان احلريق قريبًا
ـــســرحـــيــة وهــو الــذي يــدور فـي مــكــان ثـــابت طــوال ا
ـفترض أنه ـنزل  –كان من ا منـزل "بيدرمن"  –هذا ا
ا يـحدث خـارج البيت إال أنه لم يُمـثل له حاجز أمـان 
أمن منه ووسـيلة لـلراحـة والطمـأنينـة والسكن  يـكن 

في عـالـم تـنــتـفي الــقـيـم اإلنـســانـيــة واالجـتــمـاعــيـة في
ـــؤســـســـة لـــوجـــوده وتـــتـــحــكـم إرادة الـــقــوى األفــعـــال ا
ومــصــاحلـه في ســحق كل مــا هـــو مــغــايــر له وألفــعــاله
لــتــحــقــيق أهــدافه. ويـــكــرس "الــقــوى" حــيــاته من أجل
تـقــويـة نــفـوذه بــالــسـيــطـرة عــلى وســائل االقـتــصـاد بل
ينفق حياته في جتاوز األبعاد اإلنسانية واالجتماعية.
فـإن ذلك يكشف عن كينونـة هشة للمـجتمع تستدعي

نشودة. هدمه وجتاوزه لتحقيق العدالة اإلنسانية ا
يــصــور عــرض "مــشــعــلــو احلـــرائق" الــذي ألــفه مــاكس
فـــريـش هـــذه الــــصـــورة بـــجـالء ووضـــوح حــــيث تـــدور
ـوضـوع لـتـكـشف عن مـأسـاويـة ـسـرحـيـة حـول هـذا ا ا
وضع شـخــصـيـته الـرئــيـسـيـة وهي "بـيــدرمن" فـأفـعـاله
تـنطـوي عـلى مفـارقـة دراميـة فـمع ثرائه وقـوته ونـفوذه
يـزداد خـوفًـا وعـجـزًا ويـسـتـمـر زيـفه حـتى يـقـضي عـلى
مـنـزله حـ اشـتـرك مع "مـشـعـلـو احلـرائق" وهـو يظن
أنهـا لعبة من األلعاب يـستطيع أن يربحـها في النهاية عرض مشعلو احلرائق

لــهــمـا أصال ونــراه عـلى غــيــر الـعــادة يـخــاطب زوجـته
مـريـضــة الـقـلب الــتى تـرى مـا يــحـدث أمـامـهــا وكـلـمـا
حـاولـت الــتــصـدى لــهــمــا ومــواجــهــتــهــمــا يــثــنـيــهــا عن
رغــبــتــهـــا ويُــضــعف إرادتـــهــا  قــائال لــهـــا - عــلى غــيــر
الـعادة- : (كل شىء إال الفـروق الطبـقية !!) وبرغم أن
رائحة الـبنزين قـد فاحت فى بيـته نراه ال يفـعل شيئا
مـيتـة لدرجـة أنه وفر سوى مـشاركـتهـما تـلك اللـعبـة ا
لــهــمــا أعــواد الــثــقـــاب . ويــقــول فى نــفــسه: ( من كــان
يــصـدق أنــنى أقـدم إلــيـهــمـا أفــضل مــا فى حـوزتى من
أنــواع الـنــبــيــذ ?!) يــفــعل هــذا فى نــفس الــوقت الـذى
ـــكــان لالنــفــجــار نــراه يــســاعــدهــمـــا أثــنــاء جتــهــيــز ا
بـاســتــخـدام اخلــيط والـكــبــسـولــة اخلـيط الــذى قـام (
ايـزيــنــريــنج) بــشـده فـى كل أنــحـاء الــبــيت وفى نــهــايـة
ا يوحى بحدوث سرحية يقوم بإشعال عود ثقاب  ا
الفعل!! .. هـنا تتضح مـعالم الفـكرة وتظهـر الرسالة
وهى أن ( بـيدرمـن ) ظل فى حـيـاته غـائبـا عن كـل ما
هــو إنــســانى ظل بــعــيــدا عـن كل الــقــيم الــتى جتــعــله
عضوا فاعال فى مجتـمع يصبح مهددا بالفناء لو أن
كل واحــد مــنــا أصــبح رهــيــنــا لــذاتـيــته وأنــانــيــته ظل
ــواجــهــة أى كــارثــة غــائــبــا عن كل هــذا وغــيــر مــهــيــأ 
حتـدق به حتى ولو كانـت الكارثة هى احـتراق بيته !!
ـــارســـة الـــكـــذب ألنه مـــشـــغـــول بــــشىء آخـــر هـــو  
ارسـة الرياء لقد أصبح خائفا ارسة الزيف و و
ولـذلك يـجـنى ثـمـار مـا جـنت يـداه . لـقـد دفع الـثمن -
قـال - ح أصبح غافال كـما ذكرت فى عنـوان هذا ا
ا ال عن رؤية احلـقيـقة. وعـلى الرغم من أن الـنص ر
ـلحمية ه بسـبب طبيعته ا تصلح القـاعة مكانا لـتقد
- الـــتـى أشـــرت إلـــيـــهـــا - وبــــســـبب تـــعــــدد شـــخـــوصه
وطــــبــــيــــعـــــة احلــــدث نــــفــــسـه حــــيث إنـه لــــيس حــــدثــــا
اســتــاتــيــكــيــا بل هــو حــدث ديــنــامــيـكـى مــتــطــور جـدا
وســــريـع أقــــول: بـــــرغـم ذلك إال أن اخملـــــرج جنح فى
تـقـد رســالـته بـشـكـل بـسـيط اعـتـمــادا عـلى تـوظـيف
ـســرحى  : الــديـكــور - اإلضـاءة - عــنـاصــر الـعــرض ا
ــوســيـقـى - الـتــمــثـيل .... البس -  اإلكــســسـوار - ا ا

إلخ.   
ـهنـدس الـديكـور"د. محـمود سـامى" الذى   استـعان 
صــمم ديـكـورا مـنـاســبـا لـلـقـاعـة حــيث اسـتـغل صـنـدرة
الـبــيت الــتى شــيــدهـا عــلى هــيــئـة مــســتــوى أعـلـى يـتم
الـــصــعـــود عـــلـــيه بـــواســـطــة سُـــلم  تـــصـــمـــيــمـه هــذا
ـستوى فى عمق القاعـة يتسع خلمسـة عشر كرسيا ا
ـشـاهـدون فضال عـن توفـيـر مـسـاحة يـجلـس فوقـهـا ا
وسـطــهــا لــتـجــرى فــيه بــعض مــشـاهــد الــتــمـثــيل وهى
ـشـاهد اخلـاصـة بـتجـهـيز عـبـوات البـنـزين حيث إن  ا
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سرحى الشـعرى قد شهـد تغيرا إلى حـد ما من عصر إلى عـصر تال تبـعا لتغـير الشرط > إن مـعمار الـنص ا
وضوعى تبعاً لتغير اجملتمـعات وتفاعالتها; وظهر هذا التغير الـذاتى لكل شاعر من ناحية ولتغير الشـرط ا
سرحـية الشعريـة لغة وفكـرة وشخصيات وأحـداث وتقنيـة موسيقيـة وتقنيـة إيقاعية فـى اختيار مادة بـناء ا
ــادة نـســجـا درامــيـا تــراجـيــديـا كــومـيــديـا أو تــراجـيــكـومــيـديـا. ومـن ثم فـقــد تـبــايـنت أشــكـال نــسج تـلك ا

ها ضمن خطة النوادى هذا العام. سرح بهيئة قصور الثقافة قررت هذا األسبوع وقف تلقى أى مشاريع جديدة لتقد > إدارة نوادى ا

سرحي جريدة كل ا

عهد زكى طليمات. سرح العربى احتفاال بذكرى مؤسس ا سرحية يقوم حاليا باإلعداد لبدء فعاليات مهرجان ا عهد العالى للفنون ا > ا
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كلهم يشعلون احلرائق
وال رجال إطفاء 

أيام مسرح الشباب
الكويتى

نــفــسه صـراع حــول هل يــطــرد ذلك الـغــريب بــاعـتــبــاره أحـد مــشــعـلى
احلرائق أم يبقيه خوفًا منه.

ثم تـتـعـقد األحـداث ونـصل إلى الـتعـقـيـد حيـنـمـا يصل (فـيـلـلى) صديق
نزل لـينضم (شيـتدس) إلى منـزل السـيد بيـدرمن ويقتـحم هو اآلخـر ا
إلى زمـيله وهـنا جنـد السـيـد بيـدرمن يتـراجع عن فـكرة طـرد شيـمتس
ــــاذا? هل ألنه أحـس بــــأنه أحــــد هـــؤالء الــــذين يــــرفــــعـــون ـــنــــزل  مـن ا
ـســاواة والـتــسـويـة بــ الـنــاس ولـكـنه ال عــقـائــرهم مـرددين شــعـارات ا
شـتغل يفعـل ذلك أبدًا إذ إن األحداث تكـشف لنا عن انتـحار أحد ا
لـــديه نـــتـــيـــجــة ســـرقـــة الـــســـيــد بـــيـــدرمن لـــنـــصـــيـــبه من اخـــتـــراع أحــد
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيل لــلــشــعــر أم أنه أحس بــاخلــوف مـن إشــعـال
احلــريـق فى مــنـــزله فـــأخـــذ يــحـــاول إرضـــاء الــســـيـــدين وهـــنــا تـــنـــقــلب
األوضاع; إذ أصبـح اللقطـاء والقادمون من األرصـفة هم السادة بـينما
أصبح السيد بيـدرمن أحد اخلدم ولكن الغريب أن السادة اجلدد كان
لــديـهم هـدف واحــد هـو إشـعـال احلــريق حـتى أن الــسـيـد (فـيــلـلى) قـد
صارح بيدرمن بهذا إال أن بيدرمن ال يريد أن يصدق ويحاول التعامل
ــوقـف عــلى أنـه مــزحـــة إلى أن تــنـــتــهـى األحــداث فـــعال بــإشـــعــال مع ا

احلريق.
ولـعل سامح بسيونى كـان يريد أن يصل بنا فى الـنهاية إلى أن بيدرمن
نــفـسه هـو من أشــعل الـنـار فى مـنــزله وهـو أحـد مـشــعـلى احلـرائق فى

هذا اجملتمع الذى يأبى أن تتساوى فيه الرؤوس.
وقـد جـاءت الرؤيـة اإلخراجـية واضـحة تـمـامًا وجنح اخملـرج فى تأكـيد
ـعانى وجاءت خطوط احلركة شديدة ا يريده من ا أداء كل األطراف 
الـبسـاطة خـاليـة من التـعقـيد لـكنـها مـعبـرة عن الصـراع الطـبقى داخل
احلـدث وكـان مـحــمـود سـامى رائـعًـا فى الـتـعـامل مع الـقـاعـة فى رسم
مالمح الــــبـــيت األوربى وقــــسم الـــقـــاعــــة إلى ثالثــــة أجـــزاء حـــيث كـــان
ـوجودين عـلى جانـبى الـقاعة فـى اجتاه : شـاهدين ا الـتمـثيل بـ ا
ـيــزات الـعـرض حـيث اإلضــاءة هـنـا كـانـت لـ إبـراهـيم الـفــرن إحـدى 
جنـد ألوان اإلضـاءة مـتنـاسـبـة مع ألوان الـديـكور كـمـا اعـتمـد إبـراهيم
عــلى مـصــادر إضـاءة بــسـيــطـة وهى مــصـابــيح عــاديـة صــغـيــرة ولـكــنـهـا
يـزًا كما اسـتطـاع فى حلظات أن يـجعل من اإلضاءة أعـطت تأثـيرًا 
ثل بـطالً حيث تـظلم من نـاحية وتـضىء فى ناحـية أخـرى على وجه 
ــا جـعل الـعـرض بـه إثـارة بـ فـعل فـنـكــتـشف رد فـعل مــفـاجئ مـنه; 

مختف ورد فعل مفاجئ.
كذلك جاء األداء التمثيلى متناغمًا فكان رامى الطنبارى متمكنًا كثيرًا
من أدواتـه الداخـلـيـة واخلارجـيـة; حيـث رسم طريـقـة ألداء الـشخـصـية
ـصـطــلح (الــشـخــصـيـة) لم تـخــتل طــوال الـعـرض وأعــطـانــا مـثـالً حـيًــا 
والـذى تـعلـمنـاه من أستـاذنـا سامى صالح فـكان هـو والـشخـصيـة شيـئًا
ـاءات ــاءات وجـيـسـتـات رامى وإ واحـدًا ال تـسـتــطـيع أن تـفـرق بـ إ

وجيستات السيد بيدرمن فكانا رجالً واحدًا.
أحمد أبو عميرة جـاء هو اآلخر بسيطًا فى أدائه اعتمد على حلظات
شـحونة باالنـفعال فنـحن نكتـشف الشخصـية هنا من خالل الـصمت ا
حلــظـات الــصــمت وردود األفـعــال واحلق أنه يــذكـرنــا بــالـراحل فــريـد

شوقى.
أمـا ولـيـد فـواز فـكـان مفـاجـأة الـعـرض حـيث إنه طـالب بـقـسم الـدراما
ـوهبة ليس لـها تخصص فـكان وليد ولـيس بقسم الـتمثيل لـيثبت أن ا
سة مـحافظًـا على شـخصيـته التى رسمـها بـعنايـة حيث أضفى عـليهـا 
صطـلحـات أجنبـية جاء كـوميـديًا وكذلك تـمكنه من احلـذلقـة فنطـقه 

واهب. من الغناء بلغة أجنبية يثبت أنه متعدد ا
بـيـنــمـا اسـتــطـاعت يــارا أن تـعـبــر عن حلـظـات الــتـوتـر واخلــوف بـشـكل
ــــشـــاهـــد الـــتى ـــتـــاز; حـــيـث كـــونت ثـــنــــائـــيًـــا رائـــعًـــا هـى ورامى فى ا

جمعتهما.
وجـاء بسيم ومـروة حس بـرغم صغر مـساحة دوريـهما إال أنـك تشعر
ـثلـ جـيـدين ومـوهبـتـ لـهمـا حـضـور فى الـعرض. احلق أنك أمـام 
أقـول إنــنـا أمــام جتـربــة مـســرحـيــة نـاضــجـة ورائــعـة حتــسب خملـرجــهـا
ســـامح بــســـيــونى كـــمــا حتــسـب لــكل من هـــشــام عـــطــوة مــديـــر مــســرح
الـشبـاب وبـالطـبع د. أشرف زكى رئـيس البـيت الفـنى للـمسـرح والذى

سرح منذ تولى منصبه. يبذل قصارى جهده للنهوض با

ـنـزل بعـض اجلـمهـور يـجـلس فى ـسـرح لـنـجـلس بـالـفـعل داخل هـذا ا ا
ـنـزل الذى رسم الـصـالـة والـبعض اآلخـر يـجـلس فى "الـصنـدرة" هـذا ا

مالمحه بدقة د. محمود سامى.
ـسـرحى لـنـجـد الـسـيـد "بـيـدرمن" فى تـوتـر مـلـحـوظ ثم يـبـدأ الـعـرض ا
ــسك بـجـريــدة يـتــصـفـحــهـا ويـقــرأ فـيـهــا أن حـادثـة أخــرى قـد وقـعت
وحــريــقًــا جــديــدًا قــد أشــعل واألمــر يــزداد خــطــورة حــتى أن الــفــرد ال
يــســتـطــيـع حـتـى أن يــشـعـل ســيـجــارتـه خـوفًــا مـن احلـريـق ثم وبــتــطـور
احلدث جنـد رجالً يقتحم عـليه تلك اخلـلوة وال نعرف من أمـره شيئا:
ـاذا أتى? وهل هو من مـشـعلى احلـرائق? وهذا مـا يدور فى مـن هو? و
شـاهـدين وهـذا ما يـدور أيـضًـا فى رأس السـيـد بـيدرمن وإذا أذهـان ا

كن التعامل معه? كان من مشعلى احلرائق فكيف 
ـسـرحـيـة وهـنــا تـبـدأ نـقـطـة هـكـذا يـبــدأ أول خـيط من خـيـوط درامــا ا
الهـجوم ويـبدأ الصـراع ب السـيد بـيدرمن والغـريب (شيـمتس) والذى
يـكــشف لـنـا أن كل مـكـان قـد عـمـل به حتـول إلى كـومـة من الـرمـاد وأن
أصـحاب هذه األمـاكن كانوا يـدعون دائمًـا الشرف والـنزاهة بـينما هم
عــلى عــكس ذلك وهى إشــارة هــنــا إلى ادعــاء الــســيــد بــيــدرمن دائــمًـا
الـكالم نـفـسه فى احلـانـة الـتى يجـلس فـيـهـا دائـمًـا هـذا من نـاحـيـة أما
من نـاحـيـة أخــرى فـهـنـاك صـراع آخـر يـدور بــ الـسـيـد بـيـدرمن وبـ

«إن من يشـعل احلريق هنا وهـناك ليس فـردًا بل مؤسسة فـكيف يكون
التعامل معها».

قـولة التى تأتى عـلى لسان السـيد "بيدرمن" تـتلخص الرؤية فى هذه ا
ـيـة اجلــديـدة الــتى يـحــاول سـامح بــسـيــونى طــرحـهــا لـلــمـســرحـيــة الـعــا
(السيد بيدرمن ومشعـلو احلرائق) والتى يقدمها مسرح الشباب باسم

«مشعلو احلرائق» تأليف ماكس فريش وترجمة د. مصطفى ماهر.
ـــســــرحى حــــول األزمــــة الـــقــــويــــة الـــتـى تـــنــــشــــأ بـــ ويـــدور الــــعــــرض ا
ـستغلة عـدمة وأصحاب رؤوس األمـوال من البرجوازية ا البرولـيتاريا ا
لـلــطـبــقـة الــدنـيـا حــيث لم يــعـد بــأيـديــهم غـيــر إشـعــال احلـرائق فى كل

البالد.
ــسـرحى اآلن واحلق أن اخملــرج قـد وفـق فى اخــتـيــاره لــهـذا الــعــرض ا
حـيـث انـتـشـرت فى أيـامـنـا هـذه اإلضــرابـات واالعـتـصـامـات فى أنـحـاء
الـبالد والـسبب هـو ضيق ذات الـيـد. ولكن كـيف تعـامل سـامح بسـيونى

سرحى? مع النص ا
لقد قـام سامح بسيـونى بإلغاء رجـال اإلطفاء من النص األصـلى لنجد
فى نـص العرض مـعادالً لـرجال اإلطفـاء وهو صـوته يعـلق على أحداث
ـســرحـيـة فـى جـمل مــخـتـصــرة تـتــخـلل مــشـاهـد الــعـرض فــنـحن جنـد ا
ـنــزل أوروبى جـمــيل نـدخل إلـى قـاعـة أنــفـســنـا من الــبـدايــة أمـام بــاب 
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مسرح فاتسالف هافيل الذهنى

 صيحات اإلصالح تضيع
بسبب بعد اللغة عن اإلنسان

 مسرحية تقدم رؤية
ان عميق الفيلسوف بإ

ى سرح العا  من ا

 مسرح «هافيل» ذهنى
كمسرح احلكيم عندنا

سرحية افتقار  تطرح ا
نقذ اجلمهور إلى البطل ا

ــواقف واألقــوال واألفــعــال) الــتى يــتــسم (ا
سرحية. بها احلوار فى ا

ــــســــرح ــــســـــرحــــيــــة من ا لــــذا فــــإن هــــذه ا
الـــذهــنى; ومــســـرح هــافــيل عـــمــومــاً ذهــنى
(كــــمـــــســــرح احلـــــكــــيـم عــــنـــــدنــــا فـى بــــعض
كن أعـمـاله) وإذا سلـمـنـا أن "الـبـاتـادب" 
أن تكـون هى اللـغة الـسائـدة كمـا ذكرنا من
قــــبـل- تــــظــــهـــــر- لــــغــــة جــــديـــــدة هى لــــغــــة
"الـشوركور" يـدل على أن الـلغـة أساليب إالّ
أنــهـا تـتــبـدل من حــ آلخـر وتــلـبس أقــنـعـة

مختلفة.

والـــشىء الــــذى تـــصــــورته ثـــبــــاتـــاً وتــــكـــراراً هـــو
بالـضبط ما أسـميه آلـية العـمل واحلركة داخل
ـــؤســســـات فى الـــدول الــشـــيــوعـــيــة وانـــتــقــال ا
الـــــرئـــــيس مـن عـــــمل أعـــــلـى إلى عـــــمـل أدنى ال
ـبــالــغـة إلى يــوجــد إال فى تــلك اجملــتـمــعــات وا
شاهد راكز تـعطى انطباعاً لدى ا حد تبادل ا
عـن تــأثــيــر الـــبــيــروقـــراطــيــة وتــعـــنى أيــضــاً أن
الــرئــيس فى صــراع طـويـل مع مـرؤوســيه وفى
ـدير واحـداً من العـامل ال ـسرحـية يـصبح ا ا

يختلف عنهم فى شىء.
ومــا تــؤكــده لــغــة "الــبــاتــادب" هــو أن كل مــا هــو
اصطناعى غير طـبيعى وغير إنسانى ومصيره
إلى زوال وهــــو مـــقــــصـــد أصـــيـل من مــــقـــاصـــد
ــعــنى هــو أهم مــا يــجب أن ــؤلف. ألن هــذا ا ا
نالحــظه فى هــذا الــعــمل الــكـبــيــر ولــهــذا فـإن
ـــســــرحـــيـــة وهى ـــذكـــرة هى أبــــرز أحـــداث ا ا
الفـكرة احملـوريـة التى تـدور حولـهـا كل مشـاهد
سرحيـة نظراً لداللتـها العمـيقة وصلتـها بلغة ا
ــعــروفـــة. فــقــد ظــهـــرت فى بــدايــة ــذكـــرات ا ا

سرحية وقرب النهاية. ا
ــــذكــــرة فـى هــــذا الــــعــــمـل تــــشــــبـه الــــشــــمس وا
الـعـمـوديـة فى راويـة ألبـيـر كـامـو "الـغريـب" التى
كـانـت تـتـسـاقط عــلى رأس الـبـطل مـن الـنـاحـيـة
ـذكــرة هى مــحـور الــعـمل اجلــوهـريــة فـقط فــا
هنـا كمـا أن الـشمس هى مـحور الـعـمل العـبثى
عـنـد كـامـو ورغم ذلك فـهـى عبـثـيـة فى الـغـريب

وليست عبثية هنا.

إن الـــبـــاتـــادب لـــيـــسـت لـــغـــة بـــقـــدر مـــا هى
عـــقـــيــدة يـــتـــســلـح بــهـــا صـــاحـــبــهـــا فى وجه
الـصعوبـات التى يـواجه بهـا فى العمل وفى

احلياة عموماً.
لـكـن مـا شـكل هــذه الـعـقــيـدة? إنـهــا عـقـيـدة
والـسالم!! فـاجلمـود والـتـحـجـر من نـصيب
ـكن أن تــلك الـلــغـة "لــغــة الـبــاتـادب" الــتى 
تـكــون الــلــغـة الــســائـدة إال أن األخــطــبـوط
الـــوظــيـــفى هـــو الــذى ابـــتــعـــد بــهـــذه الــلـــغــة
السـائدة عن مـسارهـا الصـحيح فـأصبحت
بـــدون مـــعـــنى. ومـن هــنـــا كـــانـت صـــيـــحــات
اإلصالح تــضـــيع بــدداً بـــســبب هـــذه الــلــغــة
الـــــبـــــعـــــيـــــدة عن اإلنـــــســـــان وعـن اإلصالح
ـؤلف يـقـدم هـذه اللـغـة لـلـتـدلـيل عـلى ما وا
تفعله الـبيروقراطية ذلك األخطبوط الذى
ـد أذرعه فى كـل شـأن من شـئــون الـعـمل
واحلـيـاة ولـلـتــدلـيل عـلى الـتــطـبـيق الـشـائع
وقــتـهــا لالشــتــراكــيـة; وذلك بــســبب لــغــتـهم
الــتى اصــطـنــعـوهــا ألنـفــسـهم وعــاشـوا بــهـا

. ومعها مئات السن
والـلـغـة واحلــيـاة كـلـتـاهـمـا تـتـطـوران وتـتـأثـر
أحــداهـــمــا بــاألخــرى إن الــلــغــة وبــالــتــالى
األفـكـار الـتى حتـتـويـهـا الـلـغـة هى احملـرك

األول للتقدم فى كل مجاالت احلياة.

نالحظ أن شـــخـــصــــيـــات "هـــافـــيل" ثـــابـــتـــة
ـــــواقف تـــــتـــــعـــــدد وتـــــتـــــحـــــرك بـــــبـطء. فـــــا
والــشــخــصــيـات هــنــا وهــنــاك. إضـافــة إلى

واقف واألقوال واألفعال. تكرار فى ا
 إن عبـقريـة هافـيل األدبيـة تتـجلى أروع ما
تتجلى فى الـتكرار ألن التكـرار هنا يحمل
مــعـنى الــثـبــات فـعــالم هــافـيل عــالم ثـابت.
والــتــكــرار من الـــنــاحــيــة األســلـــوبــيــة يــتــفق
والــفــطــرة اإلنــســانــيــة الــتى حتـب أن تــؤكـد
عـــلى الــــشىء أكــــثـــر من مــــرة ومـــا يــــقـــوله
"هــافــيل" فى "الـــبــاتــادب" يــنــطــبق عــلى مــا
حـــدث فـى روســيـــا ودول أوربـــا الـــشـــرقـــيــة

وقتئذ (البيروستروبكا).
ـواقف هـنـا يوحى  والـثـبات والـتـكـرار فى ا
ــــقـــــصــــود هــــو إعـــــمــــال الـــــذهن فى بـــــأن ا

تـــســــهـــيـل االتـــصــــال بـــ األفــــراد ولـــذلك
ــوظــفــ عــلى خــصـص فــصــوالً لــتــدريـب ا
"الـبــاتـادب" وحـيــنـمـا يـطــلب مـنه "جـروس"
إلــغـاء هــذه الــلـغــة يــقـوم "بــاالس" بــتـهــديـده
بـأخـطاء فى الـعـمل فـيرضخ ويـصـدر أمراً

باستخدام لغة «الباتادب».
 ويــــــحـل "بـــــاالس" مــــــحـل "جــــــروس" الـــــذى
يـصـبح هـو الـنـائب ثم يـسـعى "جـروس" إلى
ـذكـرة قـسم الـتـرجــمـة حملـاولــة فك رمـوز ا
فـيـصـطـدم بــالـعـقـبـات الـبـيـروقـراطـيـة الـتى
وضعـها "بـاالس" ويجـد نفـسه مجـبراً على
االعــتـــراف بـــبـــعض تـــصـــرفـــاته عـــلى أنـــهــا
خــاطــئـــة (الــنــقــد الــذاتى) ويــتم تــخــفــيض
درجتـه الوظيفـية إلى مخـبر يتـجسس على
ــوظـفــ بــعـد أن أخــبـرته "مــاريـا" زمالئه ا
أنـهـا وجدت له عـمالً فى فـرقـة مسـرحـية.
ــــــذكــــــرة تــــــتــــــرجـم "مــــــاريـــــــا" لـ«جــــــروس» ا
فيكتشف أنـها تبرئه ويستـعيد منصبه من
"بــاالس" وأن عـــلــيه تـــصـــفــيـــة "الــبـــاتــادب"
فــيــتــظــاهــر "بـاالس" بــالــوقــوف إلى جــانــبه
ويـــــلــــقـى تـــــبــــعـــــة مـــــا حـــــدث عـــــلى "بـــــيالر"
ـــســــرحـــيـــة الـــشــــخص الـــصــــامت طــــوال ا
والـذى يـصرخ بـجـمـلة واحـدة هى: "تـسقط

اللغة االصطناعية يحيا اإلنسان".
ـــديــر إنـــهـــا صـــيــحـــة "جـــروس" نـــفــســـهـــا ا
ـعـتـنق لـلفـلـسـفـة اإلنـسانـيـة ونـصـرة الـقيم ا
األخالقــيـة إالّ أن "بــاالس" يــحــول فــصـول
الـبـاتادب إلى لـغـة جـديـدة هى "الـشـوركور"
ــــفــــرغـــة. ويــــعـــرض لــــتـــســــتــــمـــر الــــدائـــرة ا
ـدير "جـروس" على "بـاالس" أن يكـون هو ا
فـــيــرفـض ويــفــصـل "مــاريـــا" الــتى تـــرجــمت
ذكـرة لـ«جروس» وإذ تـنـاشده أن يـعيـدها ا
إلى عـمــلـهــا يـلـقـى عـلى مــسـامـعــهـا كــلـمـات
جــوفـــاء عن الـــغـــربــة واألمل والـــشـــهــرة فى

سرحى. الفن ا

ـذكــرة مــكــتــوبــة بــلـغــة غــامــضــة أو غــيـر وا
مـفـهومـة عـلى األقل وهى الـلغـة الـتى أطلق
عــلــيــهــا "الــبـــاتــادب" من قــبــيل الــســخــريــة
ــذكــرات فى الــعـرف وتــسـمـى أيـضــاً لــغــة ا

البيروقراطى الوظيفى. 

قــدم الـكــاتب الـتــشـيــكى فــاتـسالف هــافـيل
(رئيس جـمهـورية تـشيـكوسـلوفـاكيـا سابـقاً)
أولى مسرحيـاته "حفلة احلـديقة" فى براغ
عـام  1963 وهـاجم فـيـهــا الـبـيــروقـراطـيـة
والسـتـالبـنيـة ثم تـوالت أعمـاله: "الـصعـوبة
ـــــتــــزايـــــدة لـــــلـــــتــــركـــــيـــــز" "اإلغـــــراء" "بــــر ا
الشحـاذ" "الركو ديزالتو .. إلخ" وترجمت
مـســرحـيــاته إلى الـعــديـد من الــلـغـات ومن
أحــــدث مـــا تـــرجم مـن أعـــمـــاله لــــلـــعـــربـــيـــة
مـسـرحـيـة "الركـو ديـزالتـو" وتـدور أحـداثـهـا
حــول شــخــصـيــة فــيــلــسـوف تــشــغــله إحـدى
نــظـــريــاتـه الــفـــلــســـفـــيــة فى سـن مــتـــأخــرة
ـسرحـيـة يتـمثل وإبـداع «هـافيل» فى هـذه ا
ـان عـميق فى تـقـد نـظـرية فـيـلـسوف بـإ
بهـا إلى حد أنه يـتحـاشى أن ينـطق بكـلمة

ال تتفق مع مدلول هذه النظرية. 
سـرحـية يـتجـلى اهتـمام الـناس وفى هـذه ا
بكتابات ومـواقف الفيلسـوف اجلريئة كما
ـنـقـذ الـذى يـتـجـلى افـتـقـارهم إلى الـبـطل ا

يقودهم نحو ما يطمحون إليه.

كـانت دولـة تشـيـكوسـلوفـاكـيا قـبل الـتقـسيم
تــعـانى مـن مـشــكـلــة. فـهــنـاك أكــثـر من لــغـة
تـــتــصــارع واألخـــريــات.. ويــبــدو أنـــهم غــيــر
مــتــفـقــ عــلى لـغــة واحــدة; ومن ثم اخــتـار
الـــكــــاتب أن يـــعــــرض مـــشــــكـــلـــتـه من خالل
اللـغة كمـا استطـاع بخيـاله أن يوظف هذه
الظاهرة فى عـمل فنى; ولهذا ترتبط هذه
ـــســـرحـــيـــة بـــتـــراث ذلـك الـــبـــلـــد الـــقـــومى ا
واحملـــلى كـــمــا أن لـــهـــا بــعـــدهـــا اإلنـــســانى

الرحب. 
ــذكــرة" أو "لــغــة الــبــاتــادب" تــضم إثــنى و"ا
عـــشـــر مـــنـــظـــراً وجتــــرى أحـــداثـــهـــا داخل
ــؤســســات فــذات صــبــاح يــفــاجــأ إحــدى ا
ـديــر الــعـام لــلــمـؤســسـة مــسـتــر "جــروس" ا
ــذكـرة مـكـتــوبـة بـلـغــة غـيـر مـفــهـومـة عـلى
مكـتـبه تـخـبره "هـانـا" سـكـرتيـرته أنـهـا لـغة
"الـبــاتـادب" وحــيـنــمــا يـســتـفــسـر من نــائـبه
"بــاالس" يـقــول لـه: إنه قــد قــرر اســتــخـدام
"لــــغـــة الـــبـــاتـــادب" كـى يـــكـــون الـــعــــمل عـــلى
أساس منهجى علمى تهدف فى زعمه إلى

فى مجتمع أوضاعه مقلوبة

مشعلو احلرائق

ذكرة" "ا

ذكرة واللغة ا

الشخصيات والثبات والتكرار

آلية العمل واحلركة
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 «فى يوم 
فى شهر7 »

 «مشعلو احلرائق»
يضيئون مسرح الشباب
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É¡«a Ée h É«fódGسـرح فى صيـاغة فـرجويـة فكـرية عـزفية ـسرحى حلـياة الـنص بـبعـثهـا على مـنصـة ا > جتـسيـد اخملرج ا

سرحى - وسيـقى والسينـوغرافى واالستـعراضى - حسب حاجـة التعبـير ا بـاألداء التمـثيلى والغـنائى وا
وصـوال إلى وضع الـلمـسـات اجلمـالـية وضـبط اإليقـاع الـعام لـلـعرض بـحيث تـتـساوق كل مـواد الـتشـكيل

سرحى ليتحقق التأثير الدرامى عبر التأثير اجلمالى.   اجملسد للتعبير ا

سرح بـعصور مـختلـفة منهـا ما كان قـصصيـا ومنها مـا كان غنـائيا ومـنها ما كـان تعلـيميا > مر ا
ومنها ما هو درامى. وهو عـبر رحلته تلك كشف عن طريق التجـسد األدائى احلاضر بلغة الشعر

حينا وبلغة النثر حينا آخر سواء فيما كان مسموعا أو كان مرئيا.

سرحى فى النصوص «الطويلة - القصيرة - األعداد» . > اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تعلن خالل أيام عن مسابقتها السنوية للتأليف ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

سرحية حتى اآلن. الية ولم يستكموا ليالى عرض ا اضى صرفوا مستحقاتهم ا سرحية مطلوب حيا أو ميتا التى قدمتها فرقة السامر خالل رمضان ا > العاملون 
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ال يوجد مسرح نسوى فى مصر!!
البعض يؤكد .. والبعض يشاور عقله:

ــانــيــة – ــهــرجــانــات األ بــالــتــحــكـــيم فى ا
وبـالـتـالى فـهى ال تـسـتـطيـع أن حتكـم على
ــــهــــرجــــان أو عــــلـى عــــروضه وإن كــــانت ا
ـــســرح تـــشـــيــر إلـى حــزنـــهـــا من أوضـــاع ا
ـصرى بـشـكـل عام وهـى تـرى أن مـصر ا

تستحق أكثر من ذلك.
سـرح الـنـسائى وعلـيه تـرفض د. فـوزيـة ا
كنـوع لعـناصـره البـشريـة ولكـنهـا تقول إن
ـــانــيـــا مـــســـرحــاً يـــعـــبــر عـــنه هـــنـــاك فى أ

رأة داخل منظومة اجملتمع مشاكل ا
الناقده الكبـيرة زينب منتصر تؤكد أنه ال
يـوجـد مـسرح نـسـوى مـؤكـدة أنه مـصـطلح
ا األصل غريب قـادم إلـينـا من أوروبـا إ
ـــســـرح هـــو مـــســـرح جـــيـــد فى تـــقـــســـيـم ا
ـــســـرح ومـــســـرح رخــــيص مـــثـل عـــروض ا

اخلاص التى تصفهابـ "علب الليل".
مـشــيــرة إلى أنه ال فـرق بــ امـرأة ورجل
رأة فى تـنـاول قـضيـة أو مـشـكـلـة تـخص ا
ـــبــدع ــا الـــفـــرق فى إمــكـــانـــيــة أدوات ا إ

ورؤيته رجال كان أو امرأة.
رأة كـمخـرجة وتـفسـر زينب نـدرة وجـود ا
بــوجـــود مــعــوقـــات فى حــيــاتـــهــا اخلــاصــة
ــسـرح ــرأة فـا حتــول بـيــنـهــا وبـ عــمل ا
فن مركـب والذى يـقوده هـو اخملـرج ولكى
رأة مخرجة يـتحتم عليها تكسير تصبح ا
عـوامـل كـثــيــرة فى حــيــاتــهـا الــشــخــصــيـة.
وتــخـتم زيــنب حـديـثــهـا بـأمــنـيـة أن يــشـهـد
مــهـــرجـــان اخملــرجـــة هـــذا الــعـــام أعـــمــاالً
ـيـزة الفـتــقـادنـا هـذه الـنـوعـيـة نـاجـحـة و

من األعمال حاليًا رغم حاجتنا إليها.
الكتاب ال يرون مشاكلنا

اخملـرجه دعاء طـعيـمة أيـضًا تـنفى مـقولة
مــسـرح نــسـوى وتــذكــر أنـهــا حـاولت ذات
ـــســـرح مـــرة أن تـــقـــوم بـــعـــمـل بـــحث عن ا
الـــنـــســـوى فى مـــصــــر وبـــحث فى جـــمـــيع
كتبات عن مـرجع تستند إليه فلم جتد ا
حـتـى الـعـروض الـتى تـتـحـدث عن قـضـايـا
رأة وأفـكـارها ومـشـاكـلهـا لم جتـد سوى ا
العرض السكندرى "كالم فى سرى" الذى

هرجان التجريبى. عرض فى ا
وتـرفض دعاء طعيمـة تصنيفـها كمخرجة
لـلمـرأة فقط وتـؤكد أنـها دائـمًا ما تـبحث
عن أفكار جديـدة ومواضيع هادفة وعمل

يناقش موضوعاً يهم اجملتمع بأكمله.
هرجان تقـول دعاء: إنها تتمنى أن وعن ا
تـرى عــروضًـا جـيــدة تـتـحــدث عن قـضـايـا
ــرأة وأن يــصــبح لــلــمــهــرجــان مــيــزانــيـة ا
خــاصــة به إلقــامــة دعــايــة مــنــاســبــة وأن
ـهرجان كل عام يـخصص مكـان إلقامة ا
ألنـه مــهـرجــان له قــيــمــة خــاصــة كــمـا أن
ــــشـــاركـــة اخلـــارجــــيـــة به حتــــتم ظـــهـــوره ا

بصورة مشرفة.
أمـا اخملرجة مـروة فاروق فتـرى أن مسمى
ــســـرح الـــنــســـوى غــريـب جــًدا فـــاخملــرج ا
يـتعامل مع الفن كـفن وتؤكد أنهـا ال تتعامل
مـع الــفن كـــامـــرأة أو بــشـــكل نـــســـوى ولــكن
تــتـعــامل مع اإلبــداع الــفـنـى بـشــكل مــطـلق.
فهى مخرجة وتلميذة خملرج رجل واخملرج
فى الـنـهـايـة رؤيـة ولـيس نـوعـاً. وتـرى مروة
ـــهــرجــان مـــجــرد فــرصـــة لــلــجـــمــهــور فى ا
لــلــتــعــرف عـــلى أعــمــال مــخــرجــات نــســاء
مـؤكـدة أن مـشـاركــة مـخـرجـة فى مـهـرجـان
يضم مخرج ومـخرجات وحصولها على
جــائــزة بــ هــؤالء يــجــعل لــلــنــجــاح طــعــًمـا
ــرأة آخــر. بـــعــكـس احلــال فى مـــهــرجـــان ا
حــيـث تـــتــنـــافـس اخملــرجـــات مـع بــعـــضـــهن

البعض.

األمـور مـنـذ فـتـرة لــكن اجملـتـمع ال يـتـقـبل
بـســهـولـة وعــلـيـنــا أن نـهـيئ اجملــتـمع دومًـا

رأة. لتقبل مشاركة ا
وتـخـتم فـتــحـيـة بـقـولـهــا: لـيس هـنـاك رجل
ـرأة أو امرأة تـدافع عن امرأة يـدافع عن ا
ـرأة بل دفـاع عن اجملـتـمع كـكل فـقـضـيـة ا
هى قضـية اجملـتمع والـظرف االجـتماعى
ـرأة والـرجل الـذى نـعـيـشه حـالـًيـا يـطـحن ا
ـرأة والـرجل أن يـقـفا علـى السـواء وعـلى ا

واجهة هذه الظروف. سوًيا 
إذن الـكــاتـبــة فـتــحـيــة الـعــسـال تــفـرق بـ
ــرأة وهــو ظــرف ــواضــيع ا خـــصــوصــيــة 
ساواة بـينها وب مـؤقت مرتهن بتـحقق ا
رأة الرجل وبـ قضايـا أنثـوية خاصـة با
ـــعــــانـــاة ال وهـــو مــــا ال تـــراه مــــوجـــودًا فــــا

تتجزأ.

د. مــنى صــفــوت تـقــول: أنــا ال أعــرف مـا
ـسرح النسـوى وكى أحكم على يـسمى با
اذج هذه القضيـة ال بد أن تكون هناك 
حـقيقية حـتى أحكم عليهـا وأنا شخصيًا
لــست مع هــذه الـتــفــرقـة الــعـنــصـريــة بـ
ـــــــبــــــــدعـــــــ إلـى رجـل وامـــــــرأة واألدب ا
ـرأة الـفـرنـسى يـقـدم لـنــا كـتـابـا يـعـرفـون ا
أكثـر من نفسـها وقد يـعبـرون عن مشاكل
رأة أكثر منـها والفكر اجلمالى عند أى ا
ـوهـبـته واإلبـداع ال يـنـحاز مـبـدع مـرجعه 

لنوع سواء ذكرًا أو أنثى.
وتــــطـــالب د. مــــنى كى نــــضع حــــدًا لـــهـــذا
ــواصـفـات ـفــهـوم وا ــوضـوع أن نـعــمق ا ا
ــــســــرح الـــنــــســـوى" أو عــــمـــا يــــســــمى بـ "ا

اخلصوصية النسائية فى الفن عمومًا.
وهبة وحدها تؤكد على أنها تعول على ا
فى إدراك أبــعــاد الــشــخــصــيــة الــدرامــيــة

وتفهم مشاكلها ودخائل نفسها.
د. فـــوزيـــة حـــسـن تـــقـــول: إن كـــان مـــعـــنى
مـسـرح نـسـوى أن تـكـون عـنـاصـر الـعـرض
ـــســــرحى من ســــيـــنــــوغـــرافــــيـــا وإخـــراج ا
وتـمـثــيل إضـافـة لــلـكـتـابــة طـبـعــاً كـلـهـا من
ـانـيـا أكـثر من الـنـسـاء فـقـد قـضـيت فى أ

خمسة عشر عامًا لم أر شيئًا كهذا. 
ولــكن هـنــاك مـســرحـاً يــعــبـر عن مــشـاكل
ـرأة والـظــروف االجـتـمـاعـيـة والـنـفـسـيـة ا
واألخالقية فى نطاق التعبير عن مشاكل

انى. اجملتمع األ
وتــؤكــد د. فــوزيـة أنــهــا مـنــذ عــودتــهـا إلى
ــهــرجـان مــصــر لم تــتــلق دعــوة من أحــد 
اخملــــرجـــــة الــــعــــربــــيــــة  –رغم قـــــيــــامــــهــــا

واقـعها اجملتـمعى أقول ذلك بألم مـتمنيا
أن يــــــزول خالل هــــــذه الـــــدورة وإن كـــــان
ـبدعـة ال يـخـتـلف كـثـيرا عن ـرأة ا عـقل ا
ــــبــــدع لــــلـــــمــــســــرح خالل عــــقل الــــرجـل ا
األعـــوام األخـــيــرة وعـــروضـــهـــا تــدور فى
تــلك الــتــصــورات الــفـكــريــة والــصــيــاغـات
اجلــمـــالــيـــة الــتـى صــاغـــهــا الـــرجل خالل
الـعــقـدين األخـيــرين. حـيث تــتـأرجح هـذه
ـراهـقـة الــسـيـاســيـة الـتى الـعـروض بــ ا
ـسـرحى تـطـيـح بـكل قـيـمــة فـنـيـة لـلــعـمل ا
ـباشـر فيبـدو األمر كأنه لصـالح القول ا
مـقال حتـريـضى صـارخ مفـتـقـد ألية بـنـية
راهقـة اجلمالية التى تطيح درامية. أو ا

بأية رسالة فكرية.
هرجان  إال أن د. حسن عطـية يرى أن ا
هـــذا الــعــام حــظى بــشــواهــد مــثل عــرض
"كالم فى سـرى" السـكنـدرى تشـير لـتغـير
ـــــرأة مـن مـــــســـــرحـــــهـــــا مــــــا فى مـــــوقـف ا
ومــــجـــتــــمــــعـــهــــا ويـــكــــشف عـن جـــرأة فى
اقتحـام عوالم البـوح علنـا بعدمـا كان وما

رأة االقتراب منها. زال محرمًا على ا

ـصريات لم ـسرحـيات ا رأى الكـاتبات وا
يـخـتـلـف عن رفض مـقـولــة مـسـرح نـسـوى
د. ســمـيـرة مــحـسن اخــتـصــرت رأيـهـا فى
ـــســرح عـــبـــارة: "ال يــوجـــد مـــا يـــســـمى بـــا
الــنـســوى" رافــضـة لــلــتـقــســيم إلى مــسـرح

ذكورى ومسرح أنثوى من األساس.
إال أن الـكاتبة فتـحية العـسال استفاضت
فى احلــديث لــتــؤكــد أن الــكــاتب  –رجال
كــان أو امـرأة  –يــتـعــامل مع شــخــصــيـات
درامــــيـــــة ولــــيس مع نـــــوع أو جــــنس. وفى
تعـامله مع شـخوصه يـلجـأ الكاتب (رجالً
أو امـــــرأة) إلـى مـــــشـــــاعـــــره الـــــداخـــــلـــــيـــــة
وجتــــربـــته الــــشــــخـــصــــيـــة ومــــفـــهــــومه فى
صياغة أبعاد الشخصية فالدراما تعالج

كل شخصية على حدة.
وتــضــيف فــتــحــيـة الــعــســال: لــيس هــنـاك
تقـسيم نـوعى للـقـضايـا بحـيث نقـول هذه
ــرأة وهــذه مــواضـيع مـواضــيع خــاصــة بـا
س خـاصــة بـالـرجل بل هــنـاك هم عـام 
ــــرأة ال تـــعــــيش فـى جـــزيـــرة اجلــــمـــيع وا
مـنعزلـة بل تعيش فى اجملـتمع وتعانى من
نفس مـا يـعـانـيه الـرجل وإن كـنت ال أنـكر
أن هنـاك خصـوصـية لـلمـرأة مـثل قضـايا
ـرأة فى بـعض الـوظائف األسـرة وقـبـول ا
ــرأة عـلى كـالـبــنـوك والــقـضــاء وحـصـول ا
جـنـسـيــتـهـا ألبـنـائـهــا. ونـحن نـطـالب بـهـذه

ـــرأة اخملـــرجــة.. من ســـمع عـن مــهـــرجـــان ا
ا (وخصـوصا بـعـد انتـهاء دروته الـثـانيـة) ر
ظن أن هناك مسـرحاً نسويا فى مصر.. أو
ـهـرجـان أقيـم لـيـمـهد  – عـلى األقل  –أن ا

سرح نسوى.. أو يكرس وجوده. الطريق 
غير أن احلقـيقة هى العكس.. فال يوجد
فى مــصــر مــســرح نــســوى ســواء إذا كـان
ـسـرح الــذى يـتــبـنى ــقـصــود بـالــتـعــبـيــر ا ا
ـــــســــــرح الـــــذى كل ــــــرأة أو ا قــــــضـــــايـــــا ا

عناصره من النساء!!.
يـنـفى د. حـسن عـطيـة أن يـكـون مـصـطلح
الــكــتـابــة الـنــسـويــة قــد ظـهــر خالل تـاريخ
ــــســــرح الــــعــــربـى بل فـى أى مــــجــــال من ا
مــجــاالت اإلبــداع اخملــتــلــفــة; كــالــســيــنــمــا
والــفــنـــون الــتــشـــكــيــلـــيــة واالســتـــعــراضــيــة
والـغنـائـيـة وحتى فن الـتـمثـيل نـفـسه وبكل
ـــســـرحى – ـــا فـــيــهـــا الـــفن ا أنـــواعه  –
صـرية والـعربـية ـرأة ا الـذى تألـقت فيه ا
مــنــذ قــرن من الــزمــان إال أنه لم يــصــنف
فى خـانة التـمثـيل النـسوى مقـابل التـمثيل
الـــــذكـــــورى إن أحـــــدًا لم يـــــصـــــنـف مـــــثالً
إجنــازات عــزيـــزة أمــيــر وفـــاطــمــة رشــدى
وآســيــا وحتــيــة حــلــيم وفــريــدة فـهــمى وأم
كلثوم فى إطار منظومة اإلبداع النسوى.
وكـذا األمـر أيـضًـا  –يـضــيف د. حـسن –
ـسرحـيات بالـنسـبة إلبـداعات الـكاتـبات ا
مـثل فتـحـية الـعـسال ولـيـلى عبـد الـباسط
وهــدى جــاد ود. نــاديــة الــبــنــهــاوى ونــاهـد
نـائلة جنـيب ومثل أعـمال الـلبـنانـية (هدى
زكــا) والــتى لـم نــســمع عــنــهــا شــيــئــاً مــنــذ
سير الطويل) أخرج كرم مطاوع نصها (ا

بالقاهرة فى الستينيات.
ولم يـــكن نـــصــــيب من ظـــهــــرن بـــعـــد تـــلك
الفترة أفضل من سابقاتهن وذلك فى كل
ــســـرح فـــقط; مـــجـــاالت اإلبــداع ولـــيـس ا
أعــــنـى بــــذلك إبــــداعــــات بـــــنت الــــشــــاطئ
وجــاذبــيــة صــدقـى وصــوفى عــبــد الــله ثم
نــوال الــسـعــداوى وســكــيــنــة فــؤاد وفــوزيـة

مهران وفريدة النقاش وسلوى بكر.

يـــضع د. حــسـن عــطــيـــة ظــهـــور اخملــرجــة
نـــــورا أمـــــ بـــــ قـــــوســـــ فـــــهـى نـــــقـــــلت
ـــصـــطــلـح ومــفـــهـــوم اإلبــداع ارتـــبـــاطــهـــا 
الــنـــســوى من مـــجــال الــقـــصــة الــقـــصــيــرة
والرواية التى ظهرت فى البداية بها إلى
ــســرح الــذى تــرجــمت وأخــرجت مــجـال ا
ومـثــلت له ألكــثــر من عــمل يـطــرح بــجـرأة
ـرأة ويـعـرى مـشاعـرهـا الـداخـلـية هـمـوم ا
اخلـــاصـــة  – وتـــزامن ظـــهـــورهـــا مع ذلك
االهــتـمــام الـنــقــدى الـصــاخب عـادة داخل
ـا يـسمى نـتـديات والـلقـاءات اخلـاصة  ا

سرح النسوى. با
الـكـتـابـة الـدرامـيـة لـلـكـاتـبـات الـنـسـاء الـيـوم
ـوقف الكـاتبة من تـلتصق الـتصـاًقا وثـيًقا 
شــخــصـــيــتــهــا (الــنـــســويــة) هــكــذا يــرى د.
حـــسـن ويـــضــــيـف: نـــتــــيــــجــــة لـــذلـك تـــدور
أعـمـالـهـا فى فـلك الـكـتابـة الـتـقـلـيـديـة التى
ابـتدعـها الـرجل من قـبل فهى تـميل دائـًما
لـلــمـونـودرامـا أو األعـمــال الـتى تـكــثـر فـيـهـا
ـــونــولـــوجــات وكـــأن الــعـــالم قــد خـال لــهــا ا
وأصـــبـح الـــكل ضـــدهـــا! كـــمـــا أن الـــصـــراع
الـــــدرامى فـى إبــــداعـــــاتـــــهن دائـــــًمــــا غـــــيــــر
ـــرأة فـــيه مـــظـــلـــومـــة ومـــهـــانــة مــتـــكـــافئ ا
ومهزومة ومـنتهكة احلق على طول اخلط
وهـــو مــا يــجـــعل روح اإلحــبـــاط تــســرى فى

شراي هذه األعمال الدرامية.

هـرجان يـقول د. حـسن عـطيـة: عـروض ا
ــاضـيـة ومن خالل مـا عــرض فى دورته ا
ـبـدعـة داخل سـيـاق ـرأة ا يـنم عن عـقـل ا

 عرض « فاطمة»

حسن عطية 

د. حسن
عطية:
أعمال
الكاتبات
تدور فى فلك
الكتابة
التقليدية
التى أبتدعها
الرجل!

سميرة محسن

د. سميرة
محسن:
أرفض
تقسيمة
مسرح
ذكورى
ومسرح
أنثوى من
األساس

فتحية العسال

فتحية
العسال:
رأة ال ا

تعيش فى
جزيرة

منعزلة!!

 د. منى صفوت

د. منى
صفوت:
 لست مع
هذه

التفرقة
العنصرية

وتوليفة من اخللطة السرية فى األداء التمثيلى

 ال يسعى
لتغيير
أفكاره

وجتديد
خلطته
السرية
فى األداء

يعمل وفق
نظام

منهجى
واحد

 فى أدائه
التمثيلى

للشخصيات
اخملتلفة

ـمارسـاتهم وذجـاً اجـتمـاعيـاً  مـعـظم األحيـان 
الـيــومــيـة  أو يــرون فـيـه مـفــكـراً الســيــمـا عــنـد
ه لـلـشـخـصـيـات الـشـريـرة  الـتى يـجـتـهد تـقـد
عــــنـــد أدائــــهــــا فى احلــــفـــاظ عــــلى صــــورة نـــور
ــمــثل  ويــوحى أثــنــاء الــشــريف/ اإلنــســـان / ا
ـوقــفه الـشــخـصى مــنـهــا  وفى الـوقت األداء 
ذاته فهو يجسـدها كما يتطلب األمر  إن هذه
الـقدرة قد توفـرت لنور الشريف بـفعل موهبته
وذكـائه واسـتيـعابه لـكل أطراف الـعـملـية الـفنـية

اإلبداعية التى يشارك فيها .
فــفى بــعض األحــيــان يــدخل نــور الـشــريف إلى
الـشخـصية من بـاب الشـكل اخلارجى لـلطبـيعة
الـسلـوكيـة واالجـتمـاعـية والـثـقافـيـة للـشـخصـية
الـــتى يـــؤديــهـــا حـــيث يـــقــوده هـــذا الــشـــكل إلى
ا بـاليـد أو الكتف ابـتكـار ( الزمات) حـركيـة ر
أو بــالـرقـبـة أو بـالــرأس أو بـجـزءٍ مـا من أجـزاء
جــســمـه  ويــســتــخـــدمه اســتــخـــدامــاً طــبـــيــعــيــاً
البـالغــة فـــيه من أجل الـــتـــأكــيـــد عــلى األبـــعــاد
النفسية للشخصية من خالل بعدها الفيزيقى
اخلــــارجى  وفـى أحــــيــــانٍ أخـــــرى يــــلــــجــــأ نــــور
الـشـريف لالســتـغـراق فى الـلـحــظـة االنـفـعـالـيـة
أثـنـاء األداء والتى تـدفعه إلـى القـيام بـعددٍ من
األفـعال اخلارجيـة الصغيرة  والـتى تخرج كما
لو أنـها انـفعـاليـة تلـقائـية  من أجل بـناء صورة
الــشـخــصـيــة الـتى يــجـســدهـا والــتى تــدل عـمـا
يـخــتـلج داخــلـهــا من مـشــاعـر وأحــاسـيـس أثـنـاء
تـلك الــلـحــظـة االنــفـعــالـيــة  وفى أحــيـانٍ ثــالـثـة
يـــحـــاول نـــور الـــشـــريف الـــتــــركـــيـــز عـــلى بـــعض
ــــاءات أو ردود األفـــعـــال الـــتى احلـــركـــات واإل
يـكون قـد التقـطها من حـياة مشـاهديه اليـومية
ــدى تـأثـيــرهـا فـيــهم عـنـدمــا يـرونـهـا  لــعـلـمه 
مــجـســدة عـلى يــديه فى أحــد األدوار  خـاصـة
تــلك الــلــحــظــات اخلــاصــة جــداً والــقــريــبــة من
حـــيـــاة الــــنـــاس والـــتـى تـــتـــمــــثل فى الــــعالقـــات
االجــتــمــاعــيــة بــ الــزوج والــزوجــة  بـ األب
واالبن أو الـــبـــنـت بـــ اجلـــار وجـــاره ومـــا إلى

ذلك .
وهـو األمـر الذى أفـضى فى الـنهـايـة إلى حتول
مـعـظم الـشـخــصـيـات الـتى أداهـا نـور الـشـريف
ــاذج اجــتــمــاعـــيــة تــظل تــعـــيش لــفــتــرات إلـى 
ــارسـاتـهم  ــشـاهـدين  و طــويـلـة فـى حـيـاة ا

وتمثيالتهم  وأمثالهم الشعبية اليومية.
إال أن نـور الـشـريف مع ذلك مـثـله مـثل الـكـثـيـر
من جنـوم الـتمـثيـل عنـدنا   فـضل الـبقـاء فيـما
هــو مـجــرب ومـضــمـون الــتـأثــيـر وفق تــصـوراته
الـــذاتـــيــة  أكـــثـــر من ســـعـــيه لـــتـــغــيـــيـــر أفـــكــاره
كـشوفة فى األداء وجتديـد خلطـاته السـرية وا
 وهـــو األمــر الــذى يــثــيـــر الــدهــشــة إزاء فــنــان
بــحـجـمه  يـتـربع عـلـى أحـد عـروش الـنـجـومـيـة
فى فن الـتــمـثـيـل طـوال مـا يـقــرب من األربـعـ
ـغـامـرة التى عـاماً  أال تـسـاوره نـفسه وروحه ا
تنـتابه فى بعض الـلحظـات مثل اللـحظات التى
ـثـال لـعـبـة الـسـلـطـان  قـدم فـيـهـا عـلى سـبـيل ا
وكـــالـــيـــجـــوال !! أال تـــســــاوره قـــدراته ومـــواهـــبه
ــثل آخـر الــفـائــقـة ومــهـاراته فى الــبـحث عن 

أكثر جتدداً داخل نور الشريف اإلنسان . 

يـتخـذ نـور الـشريف مـكـانـته كمـمـثل يـسعى إلى
الـتـميـز فى مـعظم أدواره الـتى قـام بتـجـسيـدها
عــــبـــر مـــشـــواره الـــفــــنى من خـالل أســـلـــوب من
األداء الـتـمـثـيـلى اسـتـطـاع أن يـصـنعـه عبـر ذلك
ــشــوار  ويـبــدو أنه عــمل بـنــصــيـحــة الـروسى ا
ـمــثل قـسـطــنـطـ ســتـانــسالفـسـكى رائــد فن ا
ـــــثل أن يـــــصــــنع الـــــذى نــــادى بـــــأن عــــلـى كل 

منهجه .
ومـن هــنــا فـــقــد حتـــولت مــعـــارف وثــقـــافــة نــور
ــتــراكـمــة داخــله إلى قــوة دفع نــحـو الــشــريف ا
اكــتــشـــاف األدوار اخملــتــلــفــة كــمــا حتــولت إلى
مـتـعـة الـبـحث عن األسـلـوب إلـى مـتعـة الـبـحث
ــمــثـل داخل نــور الــشــريف عـن نــور الــشــريف ا

اإلنسان .  
كن اجلـزم بـأن نور الـشـريف يـعمل إال أنـه ال 
وفـق نظام مـنهجى أو أسـلوبى  واحد فى أدائه
الـتـمثـيـلى للـشـخصـيـات اخملتـلـفة  مـثل مـا كان
ثال حيث يـفعل زميله أحـمد زكى على سبـيل ا
ظل يــعـــمل وفق أســـلــوب أداء تـــمــثـــيــلى صـــنــعه
لـنفسه ولم يـحد عنه  أو مـثل ما يعمل زمالؤه
ثلى السينما األمريكية الذين يعملون معظم 
ـنهج الـذى استـلهـمه استـراسبـرج أو إليا وفق ا
كــــازان رأســــاً من ســــتـــانــــسالفــــســـكـى  والـــذى
ينـطلق من الـفعل اجلـسمـانى اخلارجى  ال بل
على الـعكس فإن سـر تميـز نور الشـريف يكمن
فـى اجـتــهــاده  لـتــركــيب تــولـيــفــة من األســالـيب
ــوقف الــتـمـثــيـلـى الـواحـد  ـا فى ا األدائـيــة ر
بـعض هـذه األسالـيب يسـتـعيـرها من ذاته  أى
مـن نــور الــشــريف اإلنــســـان ورؤيــته لألشــيــاء 
ولـذا فهى تبدو كمـا لو  أنها تلـقائية  والبعض
اآلخـــر هــو أســـالـــيب أدائـــيـــة  كـــان قـــد تـــعــرف
ــيــاً  أو تــعــلــمــهــا من عــلــيــهــا أو درســهــا أكــاد
سابـقيه  أو من خبـراته الطويـلة  واكتـشافاته
ــارســة الــتــمـــثــيل  وكــثــيـــر من احملــلــلــ فـى 
تنـتابهم احليـرة للوقـوف على سر هـذه اخللطة
الــتـى يــعــمل من خـاللــهــا بــعــد أن يـــعــمــلــهــا فى
ـررها برؤاه الـذاتية لـلبشـر وللقـضايا نـفسه و
بـررات والدوافع وما إلى وللـصور الـذهنيـة وا
مثل ذلك من العـناصر الـتى يقوم عـليهـا فن ا
قـصودة إلى بل إن جـهده يـنتـقل كـما الـعـدوى ا
ـمـثل الـزمـيل الـذى يـقف أمـامه والـذى يـجـد ا
ـا نــفــسه مـدفــوعــاً إلى مـشــاركــته األسـلــوب ر
ـا يقـوم نور الشـريف سواء دون وعى مـنه فر
بــشــكل مــبــاشــر أو غــيــر مـبــاشــر بــدفع زمالئه
الـذين يشاركونه اللـحظة التعبيـرية على خشبة
سرح أو حتى أمـام الكاميرا إلى الدخول فى ا
ه األسـلـوبـى اخلـاص بـالـتــمـثـيل  وإذا صح عــا
ذلك االفــــتـــراض فـــإن هــــذا الـــســــلـــوك يــــحـــمل
ـــوذج بـــعـــدين أحـــدهـــمـــا أخـالقى يـــكـــمن فى 
الـعالقة اإلنسانـية التى يتـعامل من خاللها نور
ــهــنــة أمــا الــبــعــد اآلخــر الــشــريـف مع زمالء ا
فــــهـــو فــــنى حــــيث يـــســــعى نــــور الـــشــــريف إلى
الــــبـــــحث عـن الـــــوســــائـل الــــتـى تـــــؤكــــد أفـــــعــــال
وسـلوكـيات ودوافع الـشخـصيـة التى يـؤديها من
خـالل أفـعـال وسـلـوكـيـات ودوافع الـشـخـصـيـات
األخرى  وفى رأيى أنـه عندمـا يلـتقى الـبعدان
اإلنــــســـانى والــــفـــنـى فى عــــمـــله يــــكـــتــــسب نـــور
الـــشــريف جــاذبــيـــته وطــاقــته  الـــتى تــصل إلى
ــشــاهــدين  الــذين يــرون فـيه TÉµdG âMóe .O°∞قــلــوب وعــقـول ا

نور الشريف

البداية نورا أم

عروض مهرجان اخملرجة

سرحيات رأى وللكاتبات ا

اذج أعطونى 
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سرح الشـعرى فى عصر انتفت عـنه الشاعرية أو كادت > إن الوقوف عند شاعـرية ا
سـرح حتى تـنتـفى وتـزول يقـتـضيـنا الـنـظر فى طـبيـعـة التـعبـيـر فى الشـعـر وفى ا
سرح الشعرى فى اجملتمع كـننا القول بتأثيـر اجتماعهما فى فن واحد هـو فن ا

الذى أنتج هذا الضرب من ضروب الفن.

عهد لهذا العام. سرحية اختاروا زميلهم محمد إكرام لتولى أمانة احتاد طالب ا > طالب معهد الفنون ا

سرحي جريدة كل ا
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 لن نــخـــتــلف عــلـى أنه ســؤال بــدهـى يــدور فى أذهــان
ـسرحـى ولذلك ن اقـتـربـوا من واقـعـنـا ا الـكـثـيـرين 
فـقـد كـان دافـعنـا- مع عـشـرات األسـئلـة الـتى تـشـبهه -
للـفنان محمود احلديـنى. ومن منكم ال يعرف محمود

احلدينى ?!
ـســرحــيــ الــذين قــدمـوا إنه مــثـال جلــيل كــامل مـن ا
ـصــرى.. هـو أحـد ــسـرح ا عالمـات مــضـيـئــة فى تـاريخ ا
ـتــفـانـ من مــنـكم لم يـر أو حـراس مــعـبـده وعـشــاقه ا
يسـمع عن «سلـيمـان احللـبى مأسـاة جمـيلـة احملروسة
كــوبـرى الــنـامــوس  الـســبـنــسـة  الــدخـان  لــيـلـة  14»
وأخيـرًا اعترفات مجـنونة. محـمود احلدينى يـعتبر هذه
األعــمـال مــحـطـات فـى مـسـيــرته الـفــنـيــة.. لـكــنه يـبـدأ
حطة «سليمان احللبى» لكى يتوقف عندها طويالً ..
هـمة فى تـاريخى فـمن خاللها ـسرحيـات ا «إنـها من ا
فـتـحت لى األبواب الـفـنيـة فى السـيـنمـا والتـلـيفـزيون»
وكــانـت االنــطالقـــة األولى الــتـى مــثل فـــيــهــا احلـــديــنى
جـيال شــابـا يــقـدم.مــسـرحــا جـديــدا عـلى فــكـرة هـذا
ـــا تـــســتـــطـــيع أن تــســـتـــخــلـــصه من آراء لـــيس رأيى إ

وكتابات النقاد وقتها.

ـنــاخ االجـتـمـاعـى والـسـيـاسى هــو الـذى مـهـد > هل ا
سرح اجلديد? األرض لهذا ا

ـســرحـيـة تـتــقـدم فى وسط مـنـاخ - كــانت احلـركـة ا
يــتــمـثـل فى مــجــمـوعــة من كــبــار الــكــتــاب والــنــجـوم
إضــافـة إلـى عـدد مـن كـبــار اخملــرجــ نـاهــيك عن
ــتــازون بــالــوعى هــذا ــتــذوقــ الـــذين  جــمــهــور ا
ـنـاخ هو الـذى أنـتج وقـدم"سلـيـمان احلـلـبى" إحدى ا
ـصرى فـقـد كانت اخلـطـوة التى سـرح ا عالمـات ا
فـــتــحت الـــبــاب أمــام احلــديـــنى فى مـــجــاالت الــفن
بـعدها شاهدتنى الـكاتبة الكبيـرة د. لطيفة الزيات
وكـانت وقــتـهـا مــتـزوجـة من د. رشــاد رشـدى وكـنت
ســاعــتـهــا أشـارك فى مــســرحـيــة «مـأســاة جــمـيــلـة»
ــنـاخ احملـتـرم أنــهـا حـضـرت ـا يـؤكــد عـلى هـذا ا و
وشــاهــدتـنـى ومـعــهــا اخملــرج هــنــرى بــركـات وكــانت
ــفــاجــأة الــكــبــرى أن يــقــوم ذلك الــشــاب الــصــغــيـر ا
ـشـاركـة فى فـيـلم «بـاب الـفـتـوح» لـيـجـد نـفـسه مع بـا

صرى . عمالقة الفن ا
ـــســرح > فى هـــذا اإلطــار كـــيف يـــنــظـــر احلـــديــنى 

الستينيات?
صرى فقد أنتج ـسرح ا هو بال شك من أزهى عصور ا
حـركة مسرحيـة رائدة للمسرح الـعربى وأفرخ جنوما فى

التأليف واإلخراج والتمثيل مازلنا نفخر بهم .
> ومـا الــذى جـعل مـســرح الـسـتــيـنـيــات أزهى عـصـور

سرح? ا
ـسـرحـيـة - لـقـد كــان تـوجه الـدولــة لـصـالح احلـركــة ا
حــتى الـتـلــيـفـزيـون بــدايـة من نـشـأتـه قـد خـدم احلـركـة
ـسـرح ومـا يـقـدم من ـسـرحـيـة فـكـان يـواكب حـركـة ا ا
ـتذوق عروض وإذاعتـها وهـو ما خلق جـمهوراً من ا

سرح فى مصر والوطن العربى. لفن ا
وماذا عن التليفزيون اآلن?

- التـليـفزيـون ال يقـدم أى خدمـة للـمسـرح عكس ما
ـسـرح كـان يــحـدث فى الـســتـيــنـيـات بل يــتـجــاهل ا
ـسـرحـيـة اآلن ونــادرا مـا جنـد تـصـويـراً لــلـعـروض ا
سـرح التـلـيفـزيون وبـعـد التـجاهل يـخـرجون عـليـنـا 
ـمـكن أن مـتـجـاهـلـ مـسـرح الـدولـة وقـد كـان من ا
يــعـقـد اتـفـاق بــ الـتـلـيـفــزيـون والـثـقـافــة لـتـقـد مـا
ــســرح عــلى الــشــاشــة لــكن يــعــرض عــلـى خــشــبــة ا
ــسـرح الــقـائــمــ عـلى أمــر الــتـلــيـفــزيــون جتـاهــلـوا ا
وكــأنه لـيس مـلـكــاً لـلـدولـة ولألسف لم يــتـحـقق لـهم

النجاح فى إنشاء مسرح التليفزيون مؤامرة .
سرح?   >هل حتمل التليفزيون عبء فشل ا

ــا يــشــيـر إلـى أن مـســرحــنـا - إن هــذا الــتــجـاهل ر
ــؤامــرات فــلــيس له مــكــان ــصــرى حتـــاك ضــده ا ا
ـــدهش أن ثـــابـت عـــلى خـــريــــطـــة الـــتـــلـــيــــفـــزيـــون وا
ـسـرحـيــة تـذاع بـعـد الــبـرامج الـتى تــغـطى احلـركــة ا
ً والـنـاس نـيـام فـكـيف بـالـله عـلـيكم الـثـالـثـة صبـاحـا
سرحـية? وكـيف نخلق ـكن أنة تـستقـيم احلركـة ا
ـســرح اجلـاد? لـكن اليـزال لـلـمـسـرح جـيالً يـتـذوق ا
ـتــذوق الـذى يـحــرص عـلى مـتــابـعـته أمـا جــمـهـوره ا

ا يحدث له! صرى اآلن فله الله  سرح ا ا

صرى.. لك الله  محمود احلدينى : يا مسرحنا ا

نـعــمــان عـاشــور ســعــد الـدين وهــبــة  مـحــمــود ديـاب
مـيــخـائــيل رومـان جـالل الـشــرقـاوى جنــيب سـرور...
وغيرهم مـن الكتـاب كما قـدم أيضاً أعـظم اخملرج
مــثل فــتــوح نـشــاطى نــبـيـل األلـفى جـالل الـشــرقـاوى
كـرم مـطـاوع سـعـد أردش سـمـيـر الـعـصـفـورى أحـمـد

عبداحلليم وغيرهم.
سرح فى هذه احلقبة فقط ? أراك حتصر مجد ا

نـعم فـلـوال مـسرح الـدولـة مـا كـان هذا اجلـيل ومـا كـنا
ـمــثــلـ ســنـجــد كــتــابـا وال مــخــرجـ وال جنــومــا من ا

تفخر بهم مصر حتى اآلن .
> وماذا نفعل النتشال مسرح الدولة من السقوط ?
- عــلـيــنـا أن نــتـكــاتف جــمـيــعـاً إلصالحـه وانـتــشـاله من
الـهـوة الـعـمـيـقة الـتى يـتـردى فـيـهـا وإال سـتـفـقـد مـصر

سرحية. دورها الريادى فى احلركة ا

ـا يحـدث للـمسـرح وكأنه ال يـوجد غـير > أراك تنـظر 
مسـرح السـتيـنيات أال تـوجد إرهـاصات فـنيـة جديدة

سرح ?  لشباب ا
ن يـصنـعون اآلن - فى احلقـيـقة إن الـشـباب اجلـدد 
سرح الـتجريبى مسرحـا جديدا خـاصة مع مهرجـان ا
الـذى فكر فـيه وتبـناه الوزيـر الفـنان فاروق حـسنى قد
صـرى فيما يتعـلق بالتقنيات سرح ا فتح الـباب أمام ا
سرح جديد الـفنية وأصبح لديـنا إرهاصات إيجابـية 
تحمـس لكنـنى أعتقد لعدد من اخملـرج الشبـان ا
ـــواطن حــتى يــتم أن هــذا الــتــيـــار البــد أن يــصل إلى ا

تقييم التجربة.
> يعنى كيف يقيمها اجلمهور ?

- لألسف هـذه الــتـجـارب ال تـقـدم ســوى عـلى مـسـارح
جتريبـية وال تـتحـرك لألقالـيم ليشـاهدهـا النـاس فلو
حــدث ذلك ســـاعــتـــهــا كــنـــا ســنـــرى رد فــعل اجلـــمــهــور
ـسـرح الـعـريـض ونـسـتــطـلع رأيه فى هــذا الـنــوع من ا
أمـا إذا لـم تـتـحــرك إلى خـارج هــذه الـقــاعـات لــلـنـاس;
فـجل ما أخـشاه هـو أن يسـدل علـيـها الـستـار فمـسرح

بال جمهور كيف نطلق عليه مسرحا !!
ـسـرحـيـة حـقـقت طـفـرة ـهـرجـانـات ا  > هل تـرى أن ا

سرح العربى?  على مستوى ا
هـرجـان التـجـريـبى سنـجـده مهـرجـانا لو حتـدثـنـا عن ا
مهما لكن يجب أن يعاد النظر فيه وجتديد توجهاته

صرى اآلن?  سرح ا > إذن.. كيف ترى ا
ــر بــفــتـرة ـصــرى  ــســرح ا - إذا أردنــا احلـقــيــقــة.. ا
حـــرجـــة لـــلــــغـــايـــة فــــالـــوســـائط األخــــرى وأخـــطـــرهـــا
ـنـتـشـرة قد ـفـتـوحـة وأقـمـارة ا الـتـلـيـفـزيـون وقنـواته ا
ــصـرى ــواطـن ا أصــبــحت جــزءاً أســاســيــاً من حــيــاة ا
ـــســـرح لـــيس مـــتـــجـــذراً فـى الـــبـــيـــئــة والـــعـــربى لـــكن ا
االجـــتــمـــاعــيـــة أى لــيس لـه احــتـــيــاج فـــعــلى فـى حــيــاة
ـسرح فـنا ـصرى والـعـربى من هنـا يصـبح ا واطن ا ا
واطن إلـيه وقتـما يذهب وإذا ذهب هامـشياً يـذهب ا
كن أن يفيد منها لكنه فليس بحثاً عن القيـمة التى 
ــســرح بــاعــتــبــارة «مــلــهى» من يــذهب لــلــفــرجــة عــلى ا

الهى التى يوفرها القطاع اخلاص. ا
> فى هذا السياق أين مسرح الدولة ? 

- لألسف مسرح الدولـة التى كانت تدعمه يعانى من
مـــشــاكل كـــثــيــرة فـــالــعــنـــصــر األســاسـى فى الــعــمـــلــيــة
ـمـثل أصبـح غيـر مـتـفـرغ لـلـمـسرح اإلبـداعـيـة وهـو ا
سرح فـالفنون األخرى اسـتطاعت استقـطاب فنانى ا
ـسـرح إلى الـتــلـيـفـزيــون لـيـحـقق ــثل ا وهــكـذا انـدفع 
ـســرح عن حتـقــيـقه له مــكـســبـاً مــاديـاً وأدبـيــاً عـجــز ا
ـــيــــزانـــيـــة اخملـــصـــصــــة لإلنـــتـــاج إضـــافـــة إلـى ذلك فـــا
ـسرحى فى مسـارح الدولـة ال تمـكنهـا من استـقطاب ا

سرح. فنان متميزين يعملون لصالح ا
يزانيات فقط ? شكلة تكمن فى ا > هل ا

- ال كـــان عــلـى مـــســرح الـــدولـــة أن يـــتــوجـه بــعـــروضه
لألقـالــيم وهـو هـدف اسـتـراتـيــجى البـد مـنه من هـنـا
فــقــد تــقــوقع مــســرح الــدولــة فى الــقــاهـرة وحــاصــرته
ـــســئـــولــ عـــنه ال يـــريــدون مــد ـــشــاكـل ويــبــدو أن ا ا
األيــدى إلصـالحه وانــتـــشــاله مـن الــدوامــة الـــتى يــدور

فيها فاجلميع ينتظر سقوطه.
نتظرة لسقوط مسرح الدولة ?  > كيف تنظر إلى اللحظة ا
- لألسف بــســقـوط مــســرح الــدولــة سـتــنــهــار احلــركـة
ـثـلـ ـسـرحــيـة وال تـفـرخ كـتـابــا وال مـخـرجـ وال  ا
يـحـمـلـون دماء جـديـدة فـمـسـرح الدولـة يـحـمل تـاريـخاً
عـريــقـا فـفى عـام  1935; أنـشـئت الـفـرقـة الـقـومـيـة
ومــنـذ ذلك الــتـاريـخ اسـتـطــاع مـســرح الـدولــة أن يـقـدم
كــبـار الـكــتـاب : مـولــيـيــر تـوفـيق احلــكـيم عــلى أحـمـد
بـاكــثــيــر عـزيــز أبــاظــة أحــمـد شــوقى ألــفــريــد فـرج

لو هناك 
مؤامر ة

سرح  على ا
فالتليفزيون
مشارك فيها 

سرح فن هامشى  ا
 فى مجتمع ال يبحث 
عن القيمة

 وزارة التعليم عليها
مسئولية تعريف
سرح!  الناس با

مناخ محترم 

 مسرح وملهى

 التجريبى
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سـرحية ال تأتى من استـضافة ست دولة فـالثقافة ا
ـا من خالل استضـافة عـروض تقـدم فنا حـقيـقيا و إ
ـسـرح ســاعـتـهـا ــكن أن يـسـتــفـيـد مـنــهـا كل فـنــانى ا
سـرحيـة أن تتطـور بعـد أن ينـعكس ما كن للـحركـة ا
ــســرحـــيــ لــذا أتـــمــنى من يــعـــرض عــلى إبــداعـــات ا
ـهــرجــان الـزمــيل د. فــوزى فــهـمى أن  يــنــتـقى رئــيس ا
هـرجان لـتقـدم فى أقالـيم مصر بـعض العـروض  من ا
ـسرح فى احملـافظـات خاصة حـتى يشـاهدها شـباب ا
ــشـــاهـــدة عــروض مع صـــعـــوبـــة مــجـــيـــئـــهم لــلـــقـــاهـــرة 

هرجان. ا
هرجانات التى تعقدها الدول العربية ? وماذا عن ا
- ما يقدم فيها مجـموعة من العروض التقليدية وعلى
ـشـاركـة فـيـهـا بـعـروض مـسـرحـيـة تـعكـس صورة مـصر ا
ـصـرى اآلن فــالـتـفـاعل بــيـنـنـا وبـ ـســرحى ا اإلبـداع ا
ـسرح ـسـارح العـربـية يـعـد عمال مـهـما إلثـراء حـركة ا ا
فـضًال عن الـنقـاش والـتنـافس والـعـصف الفـكـرى الذى

هرجانات . يعقب العروض فى مثل هذا ا

ـارس دورا فى مالحـقــة مـا يـدور فى هـل تـرى تـيــارا 
صرى اآلن ?  سرح ا حركة ا

ــســاحــات ــســرحـى مــظــلــومــة ألن ا - حــركـــة الــنــقــد ا
تـاحة للناقد ال تـمنحه فرصة لكتـابة حتليل مستوف ا
سرحى فما نراه مجموعة من لكل عناصر العـرض ا
األعـمـدة الـصـحـفـيـة الــقـصـيـرة غـالـبـاً مـا يـتم إلـغـاؤهـا
أمـام سطوة اإلعالنات وبـالرغم من إنشاء مـعهد عال

للنقد الفنى منذ عام  1970.
كيف يتم ذلك ?

- أنـــا أطـــالب إعالمـــنـــا خــاصـــة اجلـــرائـــد الــقـــومـــيــة
ـعـارضـة ألن تـفـسح مـكـانـا الئـقـا لـلـمـتـابـعـة الـنـقـديـة وا
ــؤسف أن ــصـــرى ومن ا ـــســرح  ا اجلـــادة لــعــروض ا
ـــســرح وغــيــرهــا ــتــخـــصــصــة مــثـل مــجــلــة ا اجملالت ا
أصـبح صـدورهـا غـيـر مـنتـظم; وبـالـتـالى فـقـدت كـثـيراً
من حـضـورهـا فى احلـركـة الـنـقـديـة وهى اجملـلـة التى
كنا نـنتظرهـا مع بداية كل شـهر وأتساءل أين سـلسلة
ـسـرحـيـات الـتى كانـت تصـدر لـكـتـاب عـرب وأجانب. ا
وهــا نـحن نـرى الــكـويت تـصــدر سـلـسـلــة لـلـمــسـرح كـنـا

نتمناها للقاهرة .
> كانـت لديـنـا مـشـروعـات ومـحـاوالت فى هـذا اإلطار

لكنها باءت بالفشل ? 
ـركـز الـقــومى لـلـمـسـرح أو  - نـعم لــكـنـنى أتـمــنى من ا
ـسرح اجملـلس األعـلى لـلـثـقـافـة إعـادة إصـدار سـلـسـلـة ا
ـسرحـيـة ولـقد كـانت هـناك الـتى كـانت تـثرى احلـركـة ا
ركـز القومى لـلمسرح محاولـة شرعت فيـها من خالل ا
ـســرحى» وكـان مـفـتـرضـًا أن أطـلـقت عــلـيـهـا «الـتـراث ا
سرحية وتنشر تصدر كل ثالثة شهور لتـغطى احلركة ا
من خاللــهـا نــصــوصــا مـســرحــيــة نـادرة لــكــنــنى تــولـيت
ــشـروع وآمل أن الـبــيت الــفــنى لــلــمـســرح ولم يــكــتــمل ا
ـركز الـقومى لـلمسـرح برئـاسة د. سـامح مهران يتبـناه ا
وال أمــلك فى هـذا الـسـيــاق إال الـتـوجه بـالـشـكــر لـلـهـيـئـة
الـــعـــامـــة لـــقــــصـــور الـــثـــقـــافـــة عــــلى إصـــدارهـــا جـــريـــدة
ـسرح «مـسـرحـنا» وأتـمـنى أن تـصـبح واحـة لكل فـنـون ا

وأن حتيى احلركة النقدية بشكل فعال.
صرى? سرح ا > أخيرا ما هى رؤاك حول تطوير ا

 أحـلم بــشـكل مــسـرحى جــديـد يــغـيــر مـا نـراه فـى مـسـرح
الدولـة حتى يـعـود من جديـد ألداء دوره ولن يتم ذلك إال
ـادى بــتــخــلـيــصه من مــشــاكــله من خالل تــقــد الــدعم ا
لـيتحـرك بعروضه ألقـاليم مـصر كمـا أتمنى أن يـسترجع
ـســرح اخملــلــصـ قــصــة احلب بــيــنـهـم وبـيــنه كى أبــنــاء ا
يأخذ مكانته الـتى بدأنا فقدها فى هذا اإلطار البد من
ـــســـرح وإدخــــاله ضـــمن اهــــتـــمـــام وزارة الــــتـــعـــلــــيم بـــفـن ا
منـاهجـها حـتى نخـلق جـمهـورا واعيـا ومتـذوقا كـما حدث
ويـحــدث فى الـدول الــغـربــيـة فــمـادة الـتــذوق الـفــنى الـتى
ـسرح والـسيـنما ـوسيقى وا جتمع ب الـفن التـشكـيلى وا
ـرحـلة تـعـتـبـر مـادة أسـاسيـة تـدرس لـألطـفـال بدايـة مـن ا
االبــتـدائـيـة فـهـذا الـنـوع من الــدراسـة سـيـفـجـر الـطـاقـات
الــفــنــيــة ويـخــلـق قـيــمــة جــمــالــيــة تــدفع اإلنــســان لــلـبــحث
والـتذوق وبهـذه الطريـقة نكـون قد جـذرنا للـمسرح داخل
ـسرحية اجملتمع وسـينعكـس ذلك بالتالى عـلى احلركة ا

صرية. ا

 ال توجد
جذور 

للمسرح 
فى مجتمعنا

سرحى مظلوم  النقد ا

وضوعى عـادل ا ـسرحى على الـبنـاء الدرامى ودوره فى جتـسيـد ا > تـنطـوى منـظومـة الشكـل فى النص ا
قنـع عنهـا بشـخصيـات متـصارعة مـتع وا ـؤلف وتوكل إلـيه التـعبيـر ا لـلمـقولـة الدراميـة التى يـتبـناها ا
الئمة لـوسطهـا لتعـبر عن نفـسها دون أدنى ولـكل منـها إرادتهـا ومشاعـرها ودوافعـها وعالقاتـها وأدواتهـا ا
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اضى. >  ورشة «الشرطشجى احللوجى» التى يقوم بتنفيذها سمير العصفورى بدأت أعمالها على خشبة مسرح السالم األسبوع ا

(MP3) كراب األخيرة
سرحى فتنة التكنولوجيا فى العرض ا

وهـبـة الـفـرديـة) والصـنـاعـات الـثـقافـيـة (الـنـطاق بـ الـفنـون اإلبـداعـيـة (ا
اجلماهيرى) فى إطار تقنيات إعالم جديدة.

فالـعالم يـتسـاءل اآلن عن وضعـية الثـقافـة إذ كيف تـنتج الـثقـافة فى عالم
ـة?! وهــذا الـتـســاؤل فى حـد ذاته يـهــدد - أو يـعـمق- الـتــكـنـولــوجـيـا والــعـو
ـتـلقى فى إعـادة إنـتاج نـظريـات الـتـلقى الـتى تـعـتمـد عـلى بـناء واسـتـقبـال ا
الـعمل اإلبـداعى فاأللـعاب الـتفـاعليـة مثالً والـتى تعـد ثقـافة مـختـلفة عن
ـغـلق)- ـفـتـوح (ا مـا هـو سـائـد تـؤكـد لـنـا مـدى اسـتـجـابـة اآللـة- بـأفـقـهـا ا

للعناصر البشرية.
ا فى لعـبة (Play Station) قامت شـركة (Sony) بـتحـديث بـرمجـيـتهـا 
يـتـوافق وإنـتــاج الـعـالم الــتـفـاعـلـى ومـا عـلـيك ســوى الـوقـوف أمـام الــتـلـفـاز
ــوذجـيـة والـلــعب بـكــامل أجـزاء جــسـمك حملــاكـاة الـلــعـبــة وفق اسـتـجــابـة 

مختلفة.
ـتـاحـة الــتى يـقـدمـهـا (الـواقع االفـتـراضى) وهـذا يـحــيـلـنـا إلى اإلمـكـانـات ا
 (Virtual Reality)وهى األجواء التى يحاكيها احلاسوب باعتبارها

مـقـاربـة لــلـواقع إذ يـقـوم هــذا الـنـظـام عــلى إمـكـانـيــة االنـغـمـاس من خالل
اللعـبة أو التـدريب لكن أال حتـيلنـا فكرة االنـغمـاس إلى فكرة الـتماهى مع
ـكن استـثـمار هـذا الـواقع االفـتراضى ـسرحى فى أحـيـان? أال  الـعـرض ا

ا. سرحى? ر شهد ا باعتباره جزءاً رئيساً من ا
مـتد مسـرحـياً.. تـرتبط الـنظـرة اجلـمالـية ألى عـرض مسـرحى بـاجلسـر ا
ـكـون الــسـيـنــوغـرافى من جــهـة أخـرى ـكـون اإلخــراجى من جـهــة وا بــ ا

سرحى. وهما عنصران رئيسان فى هندسة الفضاء ا
ـســرحى بــتـطــور إمـكــانـات ولـقــد تـطــورت مـكــونــات االشـتــغـال بــالــفـضــاء ا
ـسـاعـدة وفـى أحـيـان كـثــيـرة تـكـون اخملــيـلـة دافـعــاً البـتـكـار هـذه األدوات ا
األدوات فــقـــد كــانت الــشــمس حــتـى الــقــرن الــســادس عــشــر هى مــصــدر
ــة لــكن عـام اإلضـاءة الــوحــيـد بــعــد اسـتــخــدام الـنــار فى الــعـصــور الــقـد

 1514شوهد أول عرض مسرحى مُضاء بإضاءة صناعية  على يد
اخملــــرج بـــيــــروتـــسى  (1536-1481)  (Baldassarre Peruzzi) وتـــوالت

تاحة لإلضاءة. صادر ا بعد ذلك الرغبات فى اخلروج من أسر ا
وعلـيه فـإن كل مـا يـستـحـدث من أدوات مـسـاعدة هـو نـتـاج طـبيـعى خملـيـلة
بـدع هذه اخملـيلـة التـى تسـتمـد مقـوماتـها من الـتجـربة وتـبادل اخلـبرات ا
ـبدع لكن وأسئـلتـها ولـذلك نشهـد فى العـصر احلـالى ثمرة خملـيلـة هذا ا
ـا تـكون هـذه اخملـيـلـة لـيـست بـالـضـرورة مـطـلقـة لـعـنـان أخـيـلـة أخـرى فـر

ن ستقف بهم اخمليلة إلى حدود اجلاهز. حصاراً أيضاً 
الـتكـنـولـوجيـا الـتى يـشهـدهـا الـعـصر احلـديث  تـصـميـمـهـا لتـلـبى رغـبات
ـا تـتـمـتع به هذه الـبـشـريـة لكـنـهـا فى الوقـت نفـسه تـقـفل عـتبـات اخملـيـلة 
التـكنـولوجـيا من امـتدادات واحلال نـفسه أشـبه بالـقفص الـكبـير فإذا لم

التـكنـولوجيـا فى الرؤيـة اإلخراجيـة) مدخالً مـهمـاً إلمعانـنا فى أسـئلة من
ـــعـــنى الـــداللى لــلـــعالقـــات فى الـــرؤيــة هـــذا الـــنــوع ودراســـة مـــا يــخص ا

تغيرات التى طرأت عليها. كننا دراسة ا سرحى وبحيث  والعرض ا
"analog " إن اسـتـثـمار طـرق الـتـحـلـيل والـتـفكـيـر من بـ مـا هـو تـنـاظرى
عتمدة عـلى األرقام يجعلنا ـوجات إلى الرقمية   digital" ا قائم على ا
سرحى وعـندها عـن فى ماهيـة التحـول فى طرق رؤيتـنا إلى العـرض ا
ـسـرحـية من يـكون بـاسـتـطاعـتـنا أن نـحـول طـريقـة الـتـفكـيـر فى الـعمـلـية ا
(الـتـفـكـير الـتـنـاظـرى) إلى (التـفـكـيـر الـرقمى) وبـهـذا تـتـشـكل حسـاسـيـتـنا
وجـات ومن ثم استثمارها فى بنـية على لعب األرقام ال ا جتاه اخملـيلة ا
انى هانز روبرت ياوس  1997-1921 باعتباره أحد ما طرحه الناقد األ
Spaces for" منـظرى جمـاليات الـتلقى حـول (الفراغـات الصاحلـة للعب
Play"  وكيفية ملء هذه الفراغات بطريقة ذات داللة وكيفية االعتناء
بالتربـية اجلمـالية واسـتخدامـها بوصفـها مصـدراً إلمداد اإلنسـان باللعب

سرح. احلر باعتباره مبدأ جوهرياً فى ا
عـلـى اجلـانـب اآلخـر هــنــاك أيــضـاً مــفــهــوم الـصــنــاعــات اإلبـداعــيــة وهـو
ـفاهيمى والعملى مفـهوم يسعى- بحسب (جـون هارتلى) - إلى التقارب ا

شريط كراب األخير.. صمويل بيكيت
 (MP3) تكنولوجيا ذات تركيبة رقمية وصيغة لضغط الصوت بشكل

صحيح فى ملفات صغيرة جداً. 
وهى نــوع جـديـد من الــطـبـقـة الــثـالـثــة حـيث يـتم الــضـغط هـنــا إلى قـرابـة

 121من احلجم األصلى للملف مع االحتفاظ بجودة الصوت أثناء
كن تـميـيز مـلفـات من هذا الـنوع من (gePM) خالل عمـليـة التـشغـيل و
االمـــتــداد الــذى عــادة مــا يــحــتــوى عــلى .MP3 ويـــتم احلــصــول عــلى هــذا
الـضـغط عـلى أسـاس ريـاضى اعـتـمـد فـيه أسـلـوب اخلـوارزمـيـة الـريـاضـية
ــنـطــقـيـة (اخلــوارزمـيّــة عـبــارة عن مـجــمـوعــة من اخلــطـوات الــريـاضــيـة وا
ـتـسـلــسـلـة الالزمـة حلـل مـشـكـلـة مــا وسـمـيت اخلـوارزمــيّـة بـهـذا االسم وا

يالدى). نسبة إلى العالم اخلوارزمى الذى ابتكرها فى القرن التاسع ا
ويـقـوم أســلـوب اخلـوارزمـيّــة الـريـاضــيـة فى جـزء مــنه عـلى االسـتــغـنـاء عن
ـلف ولـكن ذلك يـتم اعتـمـاداً عـلى بـعض نظـريـات عـلوم بـعض مـعـلومـات ا
ــكــررة فــوق بــعــضــهـا أو الــصــوتــيــات حــيث تــتم إزالــة جــمــيع األصــوات ا
احملمولة ولـو جزئياً فـوق أصوات أخرى دون أن يكـون لها فاعـلية وكذلك
إزالة األصـوات ذات التـرددات التى ال تـقدر األذن الـبشـرية علـى سمـاعها

أو التعرف عليها.
ـسرحـي تـقد مـسرحـيات جـيدة أو مـعاصرة (ال يبـغى هـذا اجليل من ا
ـسـرحى الـقـد نــفـسه وفى الـنـمط الـقـد فـحـسب وذلك فـى الـسـيـاق ا
ـسرح جلمهور نفسه من اجلـمهور إن هذا اجلـيل مناط به مهـمة تقد ا

مختلف).
بروتولت بريخت (1898-1956

يضـع صمويل بيكيت فى مـسرحيته (شريط كراب األخـير) الرجل العجوز
وجـهاً لـوجه أمـام ذاكـرته عـسـاهـا أن تر الـصـدع الـذى حلّ بـهـا صمت

كبير والشريط ما زال مستمراً.
سـرحـية يـنـصت أيضـاً لـذاته يتـأمـلهـا بـشغف الـعـاجز (كـراب) فى هـذه ا
ـــكــنــاً فــفى الــذاكــرة مــا زالت الــصــورة لــكـن تــصــحــيــحــهــا اآلن لم يــعــد 
ـة حـاضــرة بــكل تـفــصــيالتــهـا.. (كــراب) حلــظـتــهـا كــان يُــعـايـن صـورة قــد

ا سبق. لصوت قد وبحال آنىّ ليس أفضل 
ـــاذا أســـعـــفت لـــعـــلّى مـن (شـــريط كـــراب) أنـــظـــر قــــلـــيالً إلى شـئ آخـــر 
تـمثـلة فى شـريط كراب ذاكـرة كراب ومـخيـلته نـفسه? هل الـتكـنولـوجيـا وا
ــا.. لــكن بــقــلـيـل من الــتـأمل هــذه الـتــكــنــولـوجــيــا الــتى نــتـحــدث عــنــهـا? ر
سنـكتـشف بأن (كـراب) كان يتـأمل حديـثه لو أن مـثل هذه الـكلمـات تتـغير
ـشـاعر كـانت بذات الـنـضج الذى أعـيـشه اآلن? كلـها إلى األفـضل? لو أن ا

راَة. أسئلة حتاكى نفسها.. وهى ذاتها عندما نتأمل فى ا
لكن (العـالم الذى صنـعنـا قد انقـضى والعالـم الذى صنـعناه عـالم جديد

لك سوى قدرة ضئيلة على فهمه). عالم ال 
ولــذلك فــإن مـا نــصــنــعه من قــيم جــمــالـيــة جــديــدة عــلى مـســتــوى الــتــلـقى
باستثمـار التكنولوجـيا علينا فى الـبداية أن نستوعـبه بشكل مثالى- حتى
ال أقول معقوالً فحسب - فالـتماهى فى التكنولوجيا لم يعد ترفاً اآلن إذ
ــا فـيـهـا أصـبح واقـعـاً وعــلـيه فـإن أســالـيب اكـتــسـاب الـعـادات الــبـشـريـة 

الفنية ستتغير وفق ما تتغير تكنولوجيا أيضاً.
ـرحـلـة من مـعـطـيات ولـكن يـبـدو أن ذلك سـيـكـون بـطـيـئاً وفـق ما تـمـلـيه ا
ثالن شـكالً من أشكال احلرية فاالندفاع واإلحـساس بفاعـلية التـجربة 
أما االضطهاد الذى تمارسه الذهنية العربية فإنه يخفف من نقاء الشكل
األسمى لـلحـرية وبـالتـالى تكـون عنـاصر الـدخول فى مـتاهـة التـكنـولوجـيا
قـــاصـــرة ولـــكن يـــبـــدو أن األجـــيـــال اجلـــديـــدة وإن عـــصـــفت بـــهـــا ذهـــنـــيــة

االضطهاد إال أنها تمشى فى طريقها مرحبة بعنف التكنولوجيا.
الـتـكـنـولوجـيـا ال مـفـر مـنـهـا أبدًا إذ بـاتت مـنـطـقـًا إنـسـانـيًا لـلـتـحـول والـتـطور
كـحـال الــطـبــيـعـة ونــشـأتـهــا وتـأثـيــرهـا فى اإلنــسـان وعـلــيه فـإن الــتـمـازج مع
ا هـو مـنـطق آخر الـتـكنـولـوجـيا يـجـعل من فـضاء اخملـيـلـة أوسع وأرحب ور
فى تأمل حتركات اخمليلة ومراقبتها عن قرب كحال تأمل (كراب) شريطه.
فـإذا افـتـرضـنـا أن احلـاسب اآللى يـضـعـنـا بـالـقـرب من مـخـيـلـتـنـا ونـظـرتـنـا
ـسـرحى اجملـرد فـعلـيـنـا بـالـضـرورة أن نـرى مـا يـراه احلـاسوب لـلـعـرض ا
عـقـدة فى اجلـهاز فـالـتشـكل اجلـمـالى (التـرفـيـهى) واحلسـابى لـلـعمـلـيـات ا
ـسرحى إذ يرجع وازع مهـم لتقـليب أسالـيب وطرق التـفكيـر فى العرض ا
ذلـك إلى أن (احلـاسب اآللى يــشـكل حتــديـاً ألنه يــفـسـد إرادتــنـا وطــريـقـة
تفـكيرنا. إنه يـقلب بيروقـراطيتنا وطـرائقنا الـعقليـة رأساً على عقب ففى
ــعــلـومــات الــتى ــؤلــفـة مـن ا كل خــطــوة يــضع احلــاسب بــحــوزتــنــا اآلالف ا
ـلـيـارات كـمـا لـو كـانت مـجـرد اليـ بـل وا تـغـمــرنـا وتـعـودنـا عـلى حـسـاب ا

وحدات رقمية مفردة.
فـاحلـاسب يـغـيـر أبـعـاد حـيـاتنـا وسـرعـتـهـا سـواء أحـبـبنـا ذلك أم لـم نحب
فــهــو يــخــلق فـى اجملــتــمع شــبــكــات لــيــسـت لــهــا أيــة عالقــة بــأى شــكل من
ـكنـنـا االسـتمـرار كـمـا كان األشـكـال بـالشـبـكـات أو البـنى الـتـقـليـديـة فال 
ـكن عــلــيه احلـال مـن قـبـل وبـبــســاطــة وألن احلـاسب مــوجــود هــنـا فـال 

جتاهله).
وبــهـــذا يــكــون مـــحــور حـــديــثـــنــا حـــول (الــتـــوظــيف الـــداللى واجلـــمــالى فى

 التكنولوجيا 
 المفر منها إذا باتت 
منطقاً إنسانياً للتطور

محمود احلدينى
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سرح القد تلبية حلاجة إنسانية لم يكن هدفها خلق معلومة أو افتراضها خللق خبرة معرفية > نـشأ ا
ـسرح واألدب والـفن قد تـأسس بـداية عـلى خـبرة مـعرفـية ـا ا حـول مـجردات الـوجود أو حـتى ظـواهره إ
أسـطـوريـة أى خبـرة خـيـاليـة صـنـعهـا إجـمـاع النـاس فى اجملـتـمع القـد فى تـعـارفهم عـلى صـورة خـارقة
ــشــكــلــة كــونــيــة أو كــشــفــا لــغــمــوض فى الــطــبــيــعــة. لــلــعــادة «فـى ظــاهــرة إنــســانــيــة» بــوصــفــهــا حال 

سرحي جريدة كل ا

3  من ديسمبر   2007 العدد 21 

> اخملرج حسن سعد يقوم حالياً باإلعداد لتقدم مسرحية أطفال جديدة بقصر سوزان مبارك للطفل بالسيدة زينب.

وضـعت يـارا فـاروق تصـوراً خـاصاً لـشـخصـيـة «بابـيـته» التى
ــســـرحى مـــشـــعـــلــو احلـــرائق فـــهى تـــقــدمـــهـــا فى الـــعـــرض ا
الــبــرجــوازيــة األرســتــقــراطــيــة ذات احلــركــات اخلــاصــة فى
ــشــيــة  إلى جــانـب كــونــهــا طــيــبــة الـــقــلب بــســيــطــة األداء وا
ومـريـضــة بـالـقـلـب يـخـشى عــلـيـهـا زوجــهـا الـذى تــعـشـقه من
األنــفــعـــاالت وألنــهــا الـــتــجــربــة
األولـى لــــــيــــــارا عـــــلـى مــــــســـــرح
الـدولــة  فــقـد بــذلت جـهــدهـا

مـن أجــل االرتــــــــــــــقــــــــــــــاء
بـــــأدائـــــهـــــا كـى يـــــكــــون
الـدور مــخــتـلــفـا عــمـا
ـــعــهــد قــدمـــته فى ا
مـــــــــــــــــــثـل «مــــــــــــــــــدام
ماكـبث» «الشاطر
وسـت احلــــــــــسن»
إخـــــــــراج عــــــــادل
حـــــــــــســـــــــــان فـى
الـهــيـئـة الــعـامـة
لـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــور
الـثقـافة ومع الـبـروفات وقـراءة الدور جـيداً
ووضع خـطوط رئـيسيـة للـشخـصيـة ظهرت
شــخـصــيــة بـابــيــته الــطـيــبــة الـعــطــوف الـتى
تـــصـــدم فى الـــنـــهـــايـــة بـــحـــقـــيـــقـــة زوجـــهـــا.

سامح بسيونى..
مجتمع مدان ومخرج 

يبحث عن ذاته
وجه نــحـيف يــشى بـتــصــمـيم وإرادة ال تــلـ .. هــكـذا يــبـدو
اخملرج سامح بسيونى الـذى اعترف بأنه اختار نصا صعبا
تـكـمن صـعوبـته الـرئـيسـيـة فى كونـة كـتب أوالً لإلذاعـة قبل
أن يــتـــحــول إلـى نص مــســـرحى شـــهــيـــر قــدمـه الــعـــديــد من
ــســـرح - الـــشـــبــاب عـــلى األخـص - فى مـــصــر مـــخــرجـى ا

والعالم.
أسـلوبه فى تـقد  الـنص كان
االهـتــمـام الــزائـد بــالــتـفــاصـيل
وإعـــــــطـــــــاء كـل عـــــــنـــــــصـــــــر من
ـــســـرحى عـــنــــاصـــر الـــعـــرض ا
حـــقه من االهـــتـــمـــام من أجل
اســـــتــــــخــــــراج جـــــوهــــــر الــــــنص
ه لـلـمـتـفـرج ومـضـمون وتـقـد
الــعــمل كــمــا رآه ســامح هــو أن
جنــاح أى مــجــتــمع أو فــشـله ال
ينبنى مطلقا على فرد واحد !
أمــــــــا كـــــــيـف رأى ســــــــامـح نص
مـاكس فـريش فـهـو مـا يلـحـظه
قـــــائالً : بـــــدرمــــنـت مــــحـــــتــــال
ــا اجملــتـــمع كــله مــدان .. ومــشــعــلــو احلــرائـق مــدانــون ور

بعيدا عن أى تلميح سياسى.
وقــد فــضل ســامح فــوزى أن يــشــاركه الــعــمل أصــدقـاؤه من
ـيـة الـذين يـثق فى قـدراتـهم والـذيـن اعـتمـد عـلـيـهم األكـاد
فـى عــمــلـه الــذى يــحـــمل رقم عـــشــرين فـى قــائــمـــة مــا قــدم
للمـسرح على الرغـم من صغر سنه أمـا مشكـلته األبدية -
حـتى اآلن - فـهـى افـتـقـاده لـكـتـاب شـبــان يـتـعـاون مـعـهم فى

تقد أعمال ذات صبغة مصرية خالصة.

 آنة اخلادمة ..
مرحباً بكم فى اجلحيم!

صـغـر مـسـاحـة الدور الـذى اخـتـيـرت له لم يـؤثـر مـطـلـقاً فى
قـرار «مـروة يـوسف» بقـبـول االشـتراك فى مـغـامـرة «مشـعـلو
احلـرائق» لتـقـد شخـصيـة «آنـة» اخلادمـة وهى شـخصـية

محورية فى األحداث رغم أنها قليلة الكالم.
تسـتقبل «آنة» زوار وضيوف قـصر بدرمنت مخـفية بداخلها
إحـســاسـهـا بــأن خـطـرا حــقـيـقــيـا يـتــهـدد اجلـمــيع أصـحـاب
الــقـصـر والــضـيـوف ويــتـهـددهــا هى شـخــصـيـاً ورغم ذلك

فهى ال تتكلم!!

 سامح بسيونى

 يارا فاروق ..
 احلقيقة القاتلة

 يارا فاروق 

بدرمنت..
 تناغم ظاهر وتناقض جوهرى

ثلون ومخرج   
يشعلون احلرائق 
فى مسرح السالم 
ـسـرحيـة الـتى حتـمل اسم ـغـامـرة ا اخلوف وااللـتـواء .. هـمـا مـحـور ا
«مــشـعــلــو احلـرائـق»  .. والـتى يــتــواصل عـرضــهــا عـلى قــاعــة يـوسف
ـوقف أمـا االلـتواء ـسـرح الـسالم حـيث اخلـوف هـو سـيـد ا إدريس 
ا نـخاف مـنه  أو ندعى فـهو األسـلوب الـذى نتـبعه أحـيانـاً لنـقتـرب 

جهلنا بوجوده.
غامـرة التى يقدمها مسـرح الشباب اختار صـناعها التصرف فى نص ا
«مـاكس فـريش» باحلـذف واإلضافـة بحـثاً عن رؤيـة تتـناسب والـعالم

كما يراه هؤالء الشبان.

الـبــحث عن إطاللـة لــشـخـصــيـة بـدرمـنـت الـتى يـقــدمـهـا فى
الــعــرض كـــان شــغــلـه الــشــاغل فـــهى شــخــصـــيــة مــتـــنــاقــضــة
ومـركـبـة أراد رامى الـطـنـبـارى أن يــخـلق لـهـا شـكالً ويـبـحث

عـن مــفـتــاح لــلــشــخــصــيـة الــتى
تــتـسم بــالــتـظــاهـر الــدائم بـأنه
طيب وإنـسان يـحتـرم  مشـاعر
اآلخـرين ومـن هـنـا يـســتـضـيف
أحد مشـعلى احلرائق فى بيته
بــعــد أن يــوهــمـه بــأنه مــصــارع
وعــنـــدمـــا يــدرك احلـــقــيـــقــة ال
يـــســـتـــطـــيـع اإلبالغ عـــنـــهم ألنه
شـــــخص غـــــيــــر ســـــوى وغـــــيــــر
مــــتــــصــــالـح مع نــــفــــسـه ولــــديه
دوافع داخلـية أهـمهـا أنهـما لو
لم يكـونـا من مشـعـلى احلرائق
فـــســيـــكــون مـــتــهـــمــاً بـــأنه ضــد
اإلنــــســــانــــيــــة وهــــو رأســــمــــالى

مــتـحــذلق لــديه نــقـطــة سـوداء هـى فـعــلـتـه الـشــنــعـاء فى حق
كتشت منج والتى تنهار بسببها القيم اإلنسانية.

رامى الطنباوى

أحمد أبو عميرة ..
 شهر ونصف لـ «فهم» شميتس
ـمــثل «أحــمـد أبـو خـمـســة أعـمــال مـســرحـيــة شـارك فــيـهــا ا
عــمـيــرة» مع  اخملـرج ســامح بـســيـونى .. كــانت كـافــيـة خلـلق
«كـيـمـيـاء» خـاصــة بـيـنـهـمـا هى مـزيـج من الـتـنـاغم الـفـكـرى
الـبـروفـات طالـت ألكـثر مـن شـهر والـنـظـر فى اجتـاه واحـد.
ونـــــصف الــــــشـــــهـــــر كـــــان أبـــــو
ــــا عــــمــــيــــرة يــــعــــمـل خاللــــهــــا 
يـقارب العـشرين ساعـة يومياً
اســتــطـــاع خاللــهــا اســـتــيــعــاب
شخـصيـة «شـيمـتس» التى زاد
الـعبء عــلى من يــقـدمــهـا بــعـد
اخـــتـــصـــار عـــدد شـــخـــصـــيــات
الــعـمـل واسـتــبـدال بــعـضــهـا بـ
«تــــســــجــــيـل صــــوتى» يــــلــــخص

دورها فى األحداث.
مـفــتـاح شــخـصــيــة «شـمــيـتس»
كـما أمـسـك به أبـو عـمـيـرة هو
ـكـر» الذى يـحـكم سلـوكـياته «ا
ويـــهـــدف إلقــنـــاع بـــدرمــنـت واجلــمـــهـــور مـــعــاً .. وفى

ا يريد إيصاله لهم. اللحظة ذاتها 

 أحمد أبو عميرة

 كر عرفة ..
 العزف على أوتار «البساطة»

«الــبـسـاطــة» كـانت الــسـمـة الــتى اتـفق عــلـيـهــا اخملـرج سـامح
وسيقى كر عرفة. بسيونى مع واضع ا

شـاهد التى قدم كـر موسيـقى بسيـطة مصـاحبة لـبعض ا
وسيقى شـاهد التـركيز فـيها إلى جـانب ا أراد اخملرج من ا
ــواقف الــتى أظــهـرت  انــفــعــاالت بــدرمـنت الــتى صــاحــبت ا
ـصــاحـبــة لـ«الـنـاريــشن» فى حـ ــوسـيــقى ا وزوجــته وكـذا ا
جـاءت كل عـنـاصـر الـعـمل بـسيـطـة بـاسـتـثـنـاء الـديـكـور الذى
حـوى بعض اإلبهار ألنه لـقصر بدرمـنت وفى هذا اجلو كان

يزة! من الضرورى للموسيقى أن تكون مختلفة و

سرح ..  بوابة النص باب ا
ــســرح بـالــكـامل إلى مـفــتـاح تــصـوره الــبــصـرى كــان حتـويل ا
قــصـر «بــدرمــنت» وهــذا الــتــصـور كــمــا يــعـتــرف د. مــحــمـود

ســـــامـى مـــــصــــمـم الـــــديـــــكــــور
ـالبس جـــــاء كـــــالـــــومـــــضــــة وا
وســــرعـــان مـــا بـــدأ فى نـــقـــله
إلى الـورق ثم تـوجه مـسـرعاً
إلى هــــشـــام عـــطــــوة وهـــشـــام
جــــمــــعــــة مــــديــــرى مــــســــرحى
الـــــــــــشــــــــــــبــــــــــــاب واحلـــــــــــديـث
لــــيــــســـتــــأذنــــهـــمــــا فى حتــــويل
ــســـرح إلى قــصـــر عــلى أن ا
يـــــبــــــدأ الــــــديـــــكــــــور مـن بـــــاب

سرح. ا
محمود سامى

ـسـرحـيـة فـكـلـمـا كـان ـســرحى دورا رئـيـسـيـا فى الـتـقـنـيـة ا > يــلـعب الـتـخـلص الـدرامى فى فن الـكـاتب ا
ـسرحيـة من حالة إلى حـالة أخرى تـلقى بالـتعسف فـى انتقـال الشخـصية ا الـتخـلص متقـنا ال يشـعر ا
مـغـايـرة أو فى انـتـقـالـهـا من مـوقف إلى آخـر ومن حـدث إلى آخـر ألن االنتـقـال مع اإلتـقـان يـشـكل نـقـلة

نوعية قائمة على احلتمية والترابط ب احلالة األولى واحلالة الثانية.

وسم احلالى. > اخملرج جمال ياقوت يقوم باإلعداد لتقد مسرحية «القرد كثيف الشعر ليوج أوبنل باإلسكندرية خالل ا

سرحي جريدة كل ا
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مالحقته وعليه فإن التـوظيف الداللى واجلمالى عبر التكنولوجيا فى
ـعـنـاه الـداللى واجلـمـالى إال إذا تـوافر الـرؤيـة اإلخـراجـيـة ال يـتـحـقق 

عدد من القيم اجلديدة لعصر جديد.
بــعـد كل مـا تــقـدم عـلـى اخملـيـلــة أن تـبـقى ريــاضـيـة وأن يــكـون فـهــمـهـا
سرحى حتوير بدع ا لألشـياء رياضياً أيضـاً ولهذا سوف يكون عـلى ا
ـــا لم يــخــلق له أصـالً من الــنــاحــيــة فــكــرة االســتــخــدام الـــتــكــنــولــوجى 
الـوظــيـفـيــة فـأجـهــزة الـعـرض (data show projector) عــلـيــهـا أن
ـا يــضـمن لـلـعـرض نـســيـجـاً مـتـرابـطـاً ـسـرحى  تـتـمـاهى مع الــفـضـاء ا
ـؤثـرات الـصـوتـيـة أيـضـاً وخالقــاً فى اآلن نـفـسه وهـذا يـنـطـبق عــلى ا
- لم توضع وسـيقى والـسينـمائى- مـثالً فقـنوات الـصوت فى اإلعـداد ا
ـتلـقى فى احلـدث نـفسـه فطـلـقات تـرفاً بل وجـدت اسـتـجابـة لـوضع ا
كن تلقيها الرصاص أو بعض األصوات الصـادرة من خارج الكادر ال 
ـصـدر ــكـبــرات األمـامــيـة فــصـوت الــرصـاص ســيـمــتـد بــنـاء مـن ا من ا

وحتى اجلهات التى ستنطلق إليه.
ولــتـوضــيح فــكــرة اخملـيــلــة (الــريـاضــيــة) أحــاول هـنــا أن أطــرح أعــمـال
ــوذجـاً  (Leszek Madzik)  اخملـرج الــبـولــنـدى (لــيـزك مــوجنـيك
فـفى عـروضه التـى تتـبع فلـسـفة خـاصـة إزاء العـصـر ينـقـلنـا بـكثـير من
ـسرحـية الـعـنايـة إلى طرق تـفـكيـر واستـخـدام التـكنـولـوجيـا فعـروضه ا
سرحى إذ تتمتع تـعتمد بشكل رئيس على الـنظرة اجلمالية للـمشهد ا

بحساسية عالية جتاه استخدامه لإلضاءة.
وهذه احلـساسيـة تمثل نـظرة جمـالية قائـمة على مـبدأ التـأمل وتناسق
ــســرحى لــكن فــيــهــا مــا يــشى بــتــعــمــيق فــكــرة الــتــعــامل مع الــفــضــاء ا
تاحة إلنتاج الـتكنولوجيا فالـفكرة ليست فى استخدام أكـثر الوسائل ا
ـا فى اسـتـثـمـارهــا بـشـكل واع ومـدروس فـ (مـوجنـيك) ال الــعـرض وإ
ـسـرحى ســوى اإلضـاءة والـعــتـمـة لــكـنك وفـور ـشـهــد ا يــسـتـخــدم فى ا
مـشـاهـدتك لـلــعـرض سـوف تـظن حلـظـتـهـا بــأن ذلك مـشـهـداً مـسـرحـيـاً
خـــالـــصـــاً دون أى عــنـــاصـــر مـــســـانـــدة فــاإليـــقـــاع واألحـــجـــام واألبـــعــاد
والـعـنـاصـر والـبطء وحـسـاسـيــة الـضـوء كل ذلك مـكـون لـصـيـاغـة شـكل

مهندس تكنولوجيا بحساب  آلية التفكير وليس استثمار الوسائل.
ـسـرحى يـتـمـاهـون مع الـتـكـنـولـوجـيـا ألبـعد ـارسـون الـعـمل ا إن الـذين 
درجـاتـهـا دون الـدخـول فى تـفـاصـيل هـذه الـتكـنـولـوجـيـا سـوف يـكـونون
ـسرحى ال يعـتمـد على اجلاهـز من األشياء أسرى لـها حتـماً فـالعمل ا

فهو رفيق التجربة واالختبار.
سـرح ودمـرت البـعـد اإلنسـانى فيه لـقد (غـزت التـكـنولـوجيـا خـشبـة ا
وقـامت مـحاوالت خلـلق مسـرح بالستـيـكى كنـوع من التـصويـر احلركى
ـسـرحـيـات دون حـوار أو إضـاءة أو ـنـطـوقــة ومـثـلت ا الـبــديل لـلـكـلـمـة ا
ـثـلـ بــاسـتـخـدام الـدمى والـعـرائس الـتى تـدعـمـهـا مـؤثـرات ضـوئـيـة
ـسرح إلى عـرض ألعاب متـعددة.. لـقد حاولت الـتكـنولوجـيا أن حتول ا
نـارية أو استعراض تافه) لكن عـلينا أن ننتبه هـنا إلى سمة مهمة فى
بـعض الـعـروض الـتى اسـتـطـاعـت الـتـكـنـولوجـيـا أن تـسـلـبـهـا مـن الـعرض

سرحى وهى (اإلبهار). ا
ـــا الــهــيـــمــنــة هـى مــا اســتـــطــاعت اإلبــهـــار لــيـس عــيــبـــاً أو نــقــيـــصــة إ
الـتـكـنـولـوجـيـا أن ترسـيـه وباتـت هى مـخـرج الـعرض الـرسـمى بـدالً من
تلـقى إلى مناطق غيـر مألوفة ـبدع فاإلبهـار حقيـقة هو ما يـجذب ا ا
وبه تـكـون حالـة االنغـماس - كـما أسـلفـنـا - سمـة مهـمة لـلعـرض األمر
ـوســيـقى أين تــكـون مــنـاطق الـذروة أشــبه بـســيـمـفــونـيــة يـعــرف فـيـهــا ا
واالسترخـاء أين تكون مـناطق الصمت وبـأى آالت سيبدأ بـها بعد كل

هذا الصمت.
أمـا عـلى صـعـيـد الـتـجـربـة فــإنـنى أسـتـثـمـر فى الـعـروض الـتى أقـدمـهـا
الـعنـاصـر والطـرق الـتكـنـولوجـيـة التى تـسـاعـدنى على تـرجـمة كـثـير من
ـا يـحفـظ للـعرض األفـكـار فهـنـاك ما أقـوم به قـبل العـرض وأثـناءه و

خصوصيته.
ــكن قـراءته ــسـتــفـيــضـة حــول الـنص أســتـجــمع مـا  عــبـر الــقـراءات ا
ا يضمن تعمـيق رؤيتى للتصور (السـينو/ إخراجى) وعندها أدبـياً و
تــبـدأ مالمـح اخلـيــوط األولـيــة لـلـشــخـصــيـة فـى الـظــهـور ومــا إن تـبـدأ
ــراحل الــتـــدريــبــات حــتـى يالزمــنى اخلــيـــال إلى أبــعــد درجــاتـه فــفى ا
األولـيـة لــهـنـدسـة الـفـضـاء أحـاول رسم ذلك كـله عن طـريق احلـاسـوب
بـتفاصيله اللونـية وأبعاده إذ ثمة مسـاجالت تدور هناك ب اإلنسان
 (Graphic de- واآللــة فــمـن خالل جتــربــتى فى الــتــصــمــيم الــفــنى
سرحى (signمنحنى هذا اجملال أفقاً آخر فى هندسة الفضاء ا

وعـدداً من اإلمـكانـيـات التى مـن خاللهـا تـتحـفـز اخمليـلـة الختـراق آفاق
ــرايـا وحتــديـد زوايـا ــمـثــلـ وانــعـكــاسـات ا أخــرى فـتــصـمــيم ظالل ا
وأحجـام انـبعـاث األشعـة من أجـهزة الـعرض بـاإلضـافة إلى الـتأثـيرات

ناسبة من خالل األجهزة كلها ثمرة هذه التجربة. اللونية ا
وعبـر جلـسات الـنقاش والـتدريب مع الـفريق الـعامل فى الـعروض التى
ـــثل هــذه األدوات أخــرجـــهـــا اســتـــطــعـت أن أتــرجـم إمــكـــانــات أخـــرى 
الـتكنولوجـية فأجهزة الـعرض الثابتة ((Slide projec tor) لم تعد
 (data show projector)ثابـتة بعـد اآلن واألمر نفـسه بالنـسبة لـ
إذ لم يـعـد مسـلـطاً بـعـد اآلن على الـشـاشات الـتـقلـيـدية أو حـتى مـثبـتاً
فى مكان ما بل صار متحركاً بحيث ال يفقد القيمة اجلمالية للعرض

احلى.
ــعـدة عن رســائل الـشــاعـرين فى مــسـرحـيــة (الـرســائل) عـام  2000 ا
مـحمـود درويش وسمـيح القـاسم كان الـبنـاء (السـينـو/ إخراجى) قـائماً

على سمة التناظر:
سمة الداخل/ اخلارج (سميح/ درويش).

وت/ البعث. اليأس / األمل. القتل/ النضال. ا
تفرجـ على شاشـة التلفـاز وهى تبث أخبار سـرحية بدخـول ا تـبدأ ا
ـسـرحـيـة وب (االنـتـفـاضـة) حـيث يـتـواصل بث الـتـلـفاز حـتى نـهـايـة ا
حاولة رسم شاهد نالحظ فى خـلفية العرض رجالً يبدأ  عدد من ا
مـا حلـظـتــهـا نـتـبـ شــيـئـاً فـشـيـئــاً صـورة الـشـهـيــد الـدرة فى مـحـاولـة
إلعـادة إحيائه وتقد شـهادته بعد بث تفصـيالت احلادثة على شاشة

التلفاز فى بداية العرض.
وعند نـهاية الـعرض تعرض اخلـلفية لـقطات فـيديو للـمتفرجـ عندما
دخـلـوا كـنـا قـد صـورنـاهـا فى بـدايـة الـعـرض وأعـدنـا بـثـهـا من جـديـد
ــــمـــثــــلـــ الـــذيـن يـــجـــســــدون األمـــوات إلى ويــــتـــزامن ذلـك مع ذهـــاب ا

قبورهم.
لـكـن فى عـرض مــسـرحــيـة (إيــفـا) عـام  2001 تـألــيف: ولـيــد فـاضل
والــتى تــتــنــاول حــقـبــة الــديــكــتــاتــوريـة فـى األرجــنـتــ كــان االســتــثــمـار
مـخـتـلـفـاً فـهــنـاك الـتـصـويـر والـعـرض لألحــداث يـبث حـيـاً فـفى بـعض
ــشـاهــد يــخـرج أحــد رجـال اخملــابــرات لـيــصـور وقــائع مــا يـجــرى بـ ا
ـمـثـل ويـبث ضـمن نـسـيج الـعـرض أضف إلى ذلك اسـتـخـدام جـهاز ا
الـعرض لـلـصور الـثـابتـة والـتى تعـبـر عن دواخل الشـخـصيـة فـفى عدد
شاهد نلحظ صوراً  تصميمها خصيصاً للعرض يتم بثها على من ا

أرضية التمثيل.
ـا ــشــاهـد الــتى كــانت تــفــسـر حــاالت الــعــرض  وبــالــرغم من بــعض ا
ـا- فى عـمـلــيـة الـتـلـقى إال أنـهــا كـانت جتـربـة تـعـنى - ر سـبـب خـدشـاً
ــا هــو مـا  تــداركه فى أيــضــاً بـاجلــانب اجلــمــالى لـلــعــرض وهـذا ر
عـــرض حب بـــطــعم الـــشــوكــوال  (2003) و أخـــبــار اجملــنــون (2005)
ا يسمح حيث ذهب االسـتثمار إلى أفـق آخر وتوسيع نـطاق التـأويل 
لـلـعـرض أن يـثـريه إذ كـان االجـتهـاد فى هـذه الـتـجـارب لـتـقـريب فرص
ــسـرحـى كــوحـدة ــا يــضــمن خــصــوصــيــة الــعــرض ا هــذا االســتـثــمــار 

جمالية وداللية فى الوقت نفسه.
ا اآلن سـيتمكن من يقف (كـراب) أمام ما حدث يـستمع إليـه لكنه ر
حاورتها تصحيح ما قاله فالتكـنولوجيا لم تخلق لالستمتاع بها بل 
ـوت أسـيـر نــهـايـة الـعـالم أسـيـر أيـضـاً فـ (كـراب) هـنــاك ظل أسـيـر ا
ذاكــرته وأسـيــر الـعـبث الــذى يـحــيط به وهـو بــالـضـبط عــنـدمــا يـرتـهن

بدع ألسر التكنولوجيا وأوهامها. ا
راجع: ا

عقل جديد لعالم جديد (روبرت أورنشتاين).
خدعة التكنولوجيا.. تأليف: جاك ألول - ترجمة د. فاطمة نصر. 

الـصنـاعـات اإلبـداعـية.. (مـجـمـوعـة مـقاالت) حتـريـر: جـون هـارتلى-
ترجمة: بدر الرفاعى.. 

ـســرح - كـلــيـر دافـيــد - (الـســيـنـوغــرافـيــا الـيـوم) اإلضــاءة وخـشـبــة ا
إصدارات مهرجان القاهرة 

ــعــلـــومــاتــيــة والـــتــوظــيف الـــفــنى- د. رمــضــان الــنص األدبـى بــ ا
بسطاويسى محمد.

فيكتور هيجوراسكن باندا - كاتب مسرحى- فنزويال
سرح - (دنينيس كاالندرا) جماليات التلقى وا

ـسـرح : إعــداد: جـولـيـان هــيـلـتــون - تـرجـمـة: اجتــاهـات جـديــدة فى ا
سامح فكرى.

ـسـرح والـتـكـنــولـوجـيـا عـلى هـامش بـحث  إلـغـاؤه فـى نـدوة ا
سرح األردنى      مهرجان ا
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سرح  ال يوجد على ا
حض الصدفة  شىء 

 التكنولوجيا
سرح ودمرت  غزت  ا
البعد اإلنسانى فيه!
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ـتــاهـات فـســوف تـكـون ــثل هـذه ا ـسـرحـى مـسـتــوعـبـاً   يــكن الـفـنــان ا
ـا تـســتـطـيع ـسـرحى صــدمـة وانـبــهـاراً  ـمـارســة اجلـمـالــيـة لـلـعــرض ا ا
ثابة الـتكنـولوجيـا أن حتققه وعلـيه فإن الركض وراءهـا سوف يكـون 

رغبة جامحة مصدرها فتنة التكنولوجيا.
هــذه الــفــتـنــة ســوف تــكـون أشــبه بــحــالــة االســتـهالك الــتى يــتــمــتع بــهـا
مـســتـهـلـكـو اجلـيل الــثـالث من الـهـواتف الـنــقـالـة فى حـ أن مـثل هـذه
ات وبـاستطاعـتنا حـينها ـكا الهـواتف تتعدى فـكرة إرسال واسـتقبال ا
- عرضـاً مسرحـياً بأكـمله بواسـطة مثل هـذه الهواتف أن نديـر- تقنـياً
فـإمـكانـيـات الصـوت والـصورة وتـقـنيـات اإلرسـال واالستـقـبال الـسـلكـية
ـــشـــهــد ــوذجـــاً فـــريـــداً فى إدارة ا والالســـلـــكــيـــة جتـــعل مـن الــهـــاتـف 

سرحى بكل يسر. ا
عناها السائد? لكن ماذا نريد من التكنولوجيا 

أمـيل هنـا إلى الـتعـريف الـعلـمى لـلبـاحث (ر. أ. بـوكانـان) حـيث يـعرفـها
بـأنها: دراسة األساليب الفـنية- التقنيات- الـبشرية فى صناعة وعمل
ـعـنى الــدراسـة والـتــفـسـيـر األشــيـاء حـيث تــصـبح الـتــكـنـولـوجــيـا هـنــا 
لـلـتـقـنـيـات ال أن تـمـتـلك الـتقـنـيـات ذاتـهـا وهى مـوضـوع دراسـتـهـا إنـها
ـعـروف: ــربع الـذهــبى ا تـدرس وتــبـحث عن هــذه الـتـقــنـيــات بـأسـئــلـة ا

اذا? وكيف? متى? وأين? و
فى الـتـكـنـولـوجـيـا مـا يـغــرى ومـا يـفـ الـفـنـان عن مـشـروعه الـرئـيـسى
ولـقـد الحـظـنـا كـثـيـراً من الـتـجـارب الـتى مـارست تـشـويـهـاً مـتـعـمـداً فى

سرحى جملرد االنسياق وراء هذه الفتنة. مشروعها ا
ـسـرحى الـذى تمـتـد خـيوطه ـسـرحى أمام بـاب الـنص ا يـأتى اخملـرج ا
باخـتالف قراءته لكن هـذا اخملرج يقـطع هذه اخليـوط جملرد اجلاهز
من األشـيــاء فـنـراه يــخـتـزل حــاالت الـنص بـصــورة مـرئـيــة مـثـبــتـة عـلى
جهاز العرض لتضيع حيـنها احلالة اجلمالية لفضاء العرض من جهة

مثل البشرية من جهة أخرى. وحالة ا
إن فكرة استثمار العـناصر أو األدوات التكنولوجية ليست باألمر لكن
ــهــمــة فى ذلك ــســألـــة ا ـــســرحى هى ا مــدى تـــوافــقــهــا مع الــعــرض ا
(data show ) ـــشــهـــد فى جـــهــاز الـــعــرض فـــحــســـاســـيــة الـــضــوء وا
 - (projector)مثالً- تختلف كثيراً عن حساسية الكائن فى مكان
ــتـلـقى? هل الــعـرض الـصــوت وتـقـنــيـاته أيـضــاً مـاذا نـريــد أن نـسـمع ا
نــسـمــعه الـصـوت الــبـشــرى? الـتــقـنى? احملـسـن? أم أن الـصـوت بــتـقــنـيـة
ـنزلى هو مـا نريد? أم أن مـصدر الـصوت يجب أن يـظهر من ـسرح ا ا

سرح? مقدمة ا
حض الـصدفة سـرح أى شئ  بـحسب وجـهة نظـرى ال يوجـد على ا
ــسـرحـى فـفـى الـصــدفــة هــنـاك إال إذا كــان ذلك مــا يـريــده الــعــرض ا
تلقى (رسالة) وعالقات وشبكات يـتم بناؤها ب العرض (كمرسل) وا
ـسـرحيـة يـكـون فيـهـا الـعرض (مـرسل إلـيه) وهى حالـة أشـبه بـالـلعـبـة ا

تلقى. مرحلة من مراحل اختبار ردود أفعال ا
لــكن عـلى اجلـانب اآلخــر أجـدنى غـيـر مـتــعـاطف الـبـتــة فى مـسـألـة مـا
سرحى إذ يلجأ اخملرج أحياناً سلمـات فى مكان العرض ا تفترضه ا
ـسـرح - مـكـان الـتـمـثـيل- جملـرد ـيـكـروفـون عـلى خـشـبـة ا إلى تـعــمـيم ا
كن من اجلـمهـور لكن هذا مـثل ألكبر قـدر  ضـرورة وصول صـوت ا
 (Mono- ـونـولوج اخملـرج لم يـسـأل الـسـؤال الـتـالى: مـا الـفـرق بـ ا

 (logueأو الديالوج (Dialogue) إذا ما كان كال الصوت
ــصـــدر? وهل عـــلىّ أن أســتـــســلم ســيـــصالن إلىّ (كـــمــتـــلق) من نـــفس ا
ـسلـمات كهـذه? بالـنسبـة لى لن أسلم بـها ألنـها وببـساطـة هى رسالة
الــعـرض وســوف أدخل حــيــنــهـا فـى حتـلــيل الــصــوت الــعـابــر من خالل
األسالك ولـيس الـصـوت البـشـرى حيـنـها سـوف أسـأل أسئـلـة العـصر
وبـ مـا هو مـسـجل ومـعـالج بـالـتـقنـيـة.. سـوف أفـتح االحـتـمـاالت على
آخـرها وعنـدها سيـبدو ذلك عائـقاً فى طرح أسـاليب جديـدة فى بناء
ـسـرحـيـ عـنـدهـا أن يـعـاجلـوا ـسـرحى وسـوف يـكـون عـلى ا الـتـلـقى ا
ـكن أن تـكـون ـتـلـقـى إذ ال  اخلــلل الـبـالغ الــذى أحـدثـوه فى مــخـيـلــة ا

سلمات أدوات قابلة لالحتمال وال االحتماالت قابلة للمسلمات. ا
إن الـتــكــنـولــوجــيـا حتــسن من األدوات الــتى تــسـمح لـإلنـســان بـتــشــكـيل
احملـيط الـذى يـعـيش فـيه والـفن يـقدم لـنـا أجـوبـة أصـيـلـة عن األسـئـلة
الـتـى يـطــرحــهـا احملــيط الــذى يـعــيش فــيه ولـذلـك هـنــاك تــوحـيــد بـ
التكنـولوجيا والفن فى الـعصر الراهن ألن التـكنولوجيا تـستع بالفن
فى تعديل البيئة التى تـتدخل فيها وحتويلها والفن يهتم بشكل أساس

بدراسة العالقة التى تنشأ ب اإلنسان واحمليط الذى يعيش فيه).
وعـلـيه فـإن الـفن الـذى يهـتم بـدراسـة الـعالقـة الـتى تـنـشـأ بـ اإلنـسان
واحملـيـط الـذى يــعــيش فـيـه البـد أن يــعــادله تـطــور من نــاحــيـة اجلــهـد
البـشـرى والذى يـوازى بذلك حـركة الـتـفكـير مـجتـمـعيـاً فعـبر أسـاليب
ـسرحى سـوف يحتـاج اجملتمع الـتفـكير فى الـنظـرة اجلمالـية لـلعرض ا
ـسـرح رائــداً من روادهـا الســتـنـهـاض إلى مـشــروعـات تـنــمـويـة يــكـون ا
حواس أفراد اجملتمع عبر وسائل عدة لكيفية التعامل مع هذا التحول
ــســرحــيـة عــلى اجلــديــد فـقــد حــرصت نــســبــة كــبــيــرة من الــعــروض ا
رسل ـنتج أو ا اعتـماد حـالة االسـتهالك بعـيداً عن الـسيـر فى طريق ا
لطـرق استـخدام الـتكنـولوجـيا فـاجلاهز من وسـائل التـكنـولوجـيا يضع
الفنـان فى أحيان كثـيرة فى منطقـة العاجز عن مـحاورة هذه الوسائل

ويكون بذلك أسيراً كما أسلفنا لفتنة التكنولوجيا.
ـثلى فى اسـتـثمـار التـكـنولـوجيـا عن طـريق التـفكـير أو كمـا أن الـطرق ا
االسـتـخدام يـحـفـز اجلـنس الـبشـرى عـلى مـواكـبـة ذلك بالـسـرعـة ذاتـها
ا يحـتاج اإلنسـان إلى اجلهد فى ذلك كـعامل قوة ولكن دماغـياً إذ ر
دمـاغيـاً بـاستـطاعـته مسـابقـة هذا كـله فـالذى أوجـد ذلك باسـتطـاعته
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ـونولوج الشـعري والسـرد الشعرى سرحـية - وفق ما رأى إلـيوت - فإن ا > إذا كان الشعـر مطالـبا بتـبرير نفـسه فى ا
ناجاة وكذلك الـسرد محمول كالهما على صوت ونولوج) أو ا طـلب ذلك أن كالً من (ا أول ما يكـون مطالبا بهذا ا
واحـد هـو صـوت الـشـخـصـيـة أو عـلى صـوت الـراوى أو اجلـوقـة ويـصـور مـا قـبل الـفـعل أو مـا بـعـد الـفـعل الـفـردى أو
اجلماعى أو اجلـمعى وكل تصوير للفعل قبل أن يقع أو بعد وقوعه تغلفه روح الغنائية واخلطابية وهى روح ألصق

سرحية. لحمية عنها بروح الدراما ا بالقصيدة الغنائية وبالقصة البطولية ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S 

> شـغلت محاوالت التزاوج السياسى واالجتماعى ب الـطبقات تلك التى جرت فى الستينيات وعرفت بـ
سرح عـلى الوجه األخـص حيث عـالج كتاب «حتـالف قوى الـشعب الـعامل». فـكر غـالبـية الـكتـاب وكتـاب ا
ـا يؤكـد استحـالة إتـمام الـتزاوج الطـبقى بـ طبـقت ـسرح فى مـصر هـذه احملاوالت أو تـعرضوا لـها  ا

. مختلفت
سرحي جريدة كل ا

شرف على قبة الفورى انتهى من وضع تفاصيل مشروع جديد إلخراجة بالقبو ولم يعلن تفاصيله حتى اآلن. > انتصار عبد الفتاح ا
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ـا هي قـنـاع من أقـنـعـة الـعـصر جتـاه اآلخـر لـيسـت حقـيـقـيـة  وإ
احلديث / يهوذا  وتـرديد آخر ألزمة اإلنسـان الوجودية الذي ال
يعرف نفسه حق معرفـتها .. لنصل شيئاً فشيئا إلى العزلة فكل
مـن " حــكـــمت " و " أمــيـــنــة " ال تـــتـــواصالن  وذلك أيـــضــاً بـــفــعل
واحـــدة مـن آثـــار الـــزمن  وهــــو ضـــعف الـــســـمـع لـــدى " أمـــيـــنـــة "

واسترسالها في كلمات  
- خارج سـيـاق اللـحظـة الـدراميـة - والتي ال حتـقق لـها الـتواصل

مع اآلخر / " حكمت " .

ـؤلف " سـعــيـد حـجـاج " إلى ضـرورة مــنـذ الـلـوحـة األولى يــشـيـر ا
سرحي / ـكونـة للمـنظـر ا إمكانـية حتـريك احلوائط واجلدران ا
ـكن الـتــصـرف فـيـهـا وحتــريـكـهـا بـ الـوجـود الـدرامي  بــحـيث 

لوحةٍ وأخرى. 
وبالفعل جندها في كل لوحـة تتباعد وتتسع ليـتسع معها الفضاء
ـــســافــات الـــفــارقــة بــ ــســـرحي / الــوجــود  وتـــتــبــاعـــد مــعه ا ا
الشخـصيات  وتزداد الـقتامة والـفُرقة بيـنهما وتـنعزل كل واحدة
هـا اخلـاص الذي لـم تسـتـطع التـكـيف مـعه والذي مـنهـمـا في عـا
يـزيـد من مـرارتـهـا الــوجـوديـة وشـعـورهـا بـالـوحـدة وعـدم االنـتـمـاء
اضي والتـيه في ذلك الوجـود احمليط بـها .. حـتى الذكـريات / ا
عاش الذي يبـدو أحيـاناً أكـثر جمـاالً بعض الـشيء من احلاضـر ا
ـشـهـد لـدى الـشـخـصـيـات  حـيث تـشـيـر إلى ذلك " أمـيـنـة " في ا
الـثـانـي قـائـلـة : "حـاجـة زمــان كـلـهـا مـا تــتـعـوضش" أقـول: إن ذلك
ـاضـي وتـلك الــذكــريـات الــتي جتــتـرانــهــا هي أيـضــاً مــصـدر من ا
مصـادر األلم والـعـذاب لـديـهـمـا  سـواء في عالقـتـهـمـا بـالرجل -
كـمـا هو احلـال مع " حـكمت "  –حـيث العـجـز وعدم الـقـدرة على
اإلجنـاب / االسـتـمـراريـة / الـتـواصل  نـاهـيك عن انـعـدام احلب
بينهما  حيث نراها جتتر ذلك في مونولوج داخلي حيث تقول :
لل " وال على رأيك كـنا بنـتجوز غـص عنـنا لو مش عـلشان ا
يـبـقى عـلـشـان مـانـعـنـسش ولـو مش عـلـشـان مـا نـعـنـسش يـبـقى
علشان السترة ولـو مش علشان السترة يبقى علشان أهالينا
خـايـفـ من عار الـبـنـات والزم نبـقى زي مـخـاليق ربـنـا واهو
الـعـمر فـات والـواحدة مـا عـرفتش طـعم الـسعـادة هـو كمـان ما
كــانش مــبــســوط بس كــان الزم يـحــافـظ عـلـى الـبــيـت والـعــفش
الـلي جـابه ودفع فيه شـقى عـمره .. وأنـا عـلشـان مـا ارجعش 

فـسـتــان قـد زاهي الـلـون " وكــلـهـا تـفـاصــيل تـضـعـنــا في قـبـضـة
الـزمن  ويـعـزز ذلك حـركة الـشـخـصـيات الـبـطـيـئة جـداً "أمـيـنة و
حــكـمت" والـتي تــرشح أيـضـاً لـتــقـادم الـزمن وســيـادته وأثـره عـلى
الـشـخـصـيـات من الـنـاحـيـة الــفـسـيـولـوجـيـة واجلـسـمـانـيـة قـبل كل

شيء .  
ثم يـبــدأ عــالم أشـبه بــعــالم " تـشــيــكـوف " أحــيـانــاً حــيث الـثــرثـرة
ـقـصودة  –وعالم " سـتـرنـدبـرج " أحـيـاناً الـدرامـية  –الـواعـيـة وا
أخرى حـيث الولوج شيـئاً فشـيئا إلى عالم الـشخصـيات الداخلي
لــنـراه عن كـثب  وعــالم الـعـبث أحــيـانـاً أخـرى حــيث الـشـعـور بـ "
ـنـطـقي مـن موضـوع آلخـر دون رابطٍ أو الـعـزلة " والـتـنـقل غـيـر ا
ا هي تـداعـيات تـتـقافـز إلى أذهان دافعٍ مـنطـقي أو حـدثي  وإ
الشخصية  فكل من " أمينة " و " حكمت " الصديقت حتاوالن
الــتـواصـل مع اآلخــر في صـورة صــديــقــتـهــا ... كــلــتـاهــمــا حتـاول
جتـاوز " الزمن "  – الـذي تـوقف تـمـامـاً حـيث الـسـاعات الـتي ال
تــعـمـل مــنــذ زمن بــعــيـد  – فــكــلــتــاهــمــا حتــاول خــلق ذلك الــزمن
اخلـــاص بــهــا والـــتــواصل مـع األخــرى لــتـــأكــيـــد وجــودهــا بـــعــدمــا
فُـرضت عـلـيـهـا " الـعـزلـة " فـرضـاً دون إرادةٍ مـنـهـمـا  فال عالقـة
لهما بالـعالم اآلخر سوى عن طريق اجترار الذكريات  ومحاولة
الــتـواصل عـبـر اآلخـر  ولــكـنـهـمـا تـفــشالن في ذلك أيـضـاً; حـيث
سـافـات بـينـهـما بـ وقتٍ وآخـر أو ب لـوحـة وأخرى  تـتبـاعـد ا
ؤلف  –وتزداد الـقـتـامـة شـيـئاً وتـتـباعـد اجلـدران - كـمـا يـشـيـر ا
فــشـيــئـا لــنـكــتـشـف أنـهــمـا كــلـمــا أوغـلــتـا فـي تـداعــيـاتــهـمــا  كـلــمـا
تـبـاعدت الـفُـرقـة والعـزلـة بيـنـهمـا  وكـلـما اكـتـشفـنـا أن مشـاعـرنا

ـسك بهذا النص ب أيـدينا  يتداعى إلى ألول وهلة ونحن 
سيح وحواريوه  وذلك الوفاء وتلك الروابط أذهاننا السيد ا
الـــقــويــة الــتي تـــربط بــيــنــهـم  ويــقــفــز إلى أعـــلى الــكــادر وجه
ــســيح .. "يـــهــوذا"  وذلك الــهـــاجس الــيــقــيـــني لــدى الــســـيــد ا
ـوت وكالم ونــشــتمُ رائـحــة اخلـيــانــة  ويـلــوح في األفق شــبح ا
ـســيح إلى أصــحــابه وحـواريــيه .. وشــرائح الــفـطــيـر الـســيــد ا
والــنـبــيــذ .. " هــذا حلــمي فــكـلــوه  وهــذا دمي فــاشــربـوه " ..
الـعشـاء األخيـر .. هكـذا كان عـشاؤه األخـير .. تـلك تداعـيات
تـتـسرب إلـيـنـا رغمـاً عـنـا  فـهل يا تـرى سـنـجد شـيـئـاً من هذا
في مـسرح " سـعيـد حجـاج "  وبالـتحديـد في مسـرحيـته التي
حتمل االسم نفسه " الـعشاء األخيـر "  والتي صدرت مؤخراً
صـري  ضـمن سـلـسلـة " كـتـاب االحتاد " عن احتـاد الـكـتـاب ا
ويـحـتـوي اإلصـدار عـلى خـمـس مـسـرحـيـات لـ "سـعـيـد حـجـاج"
مــنـهــا: ( الـعــشـاء األخــيـر  غــسـيل مخ  فــانـتــازيـا الــسـقـوط 

عباس وسوناتا ).
ــؤلف جتــاه الـواقـع ومــا يـحــمــله من تــعــكس في مــجــمــلــهــا رؤيــة ا
ثـقف في الـعصـر احلديث  إحبـاطـات وشعـور بالـعـزلة  وأزمـة ا
تفسخ  ومـا يالقيه من انهزاميـة تفرضها عـليه طبيعة اجملـتمع ا

تداعي احمليط به واآليل للسقوط.   وسطحية الواقع ا
  وألول وهـــلـــة لـــنـــا مع هــــذا الـــنص جنـــدنـــا أســـرى لــــلـــزمن بـــكل
تفاصـيله  حـيث جنده وقـد ترك بـصمـاته على كل شيءٍ حـولنا 
ٍ جـداً  " ـؤلـف إلى أن الـديــكـور يــنم عن ذوقٍ قــد حــيث يــشـيــر ا
صــالــون من الــطــراز الــقــد .. حتف .. بــاب الــشــقــة الــعـتــيق ..

العشاء األخير ..
 ب العزلة والسخط الوجودى

 فرفور مطاوع 
ضد فرافير إدريس

> الكتاب:
حكاية فرفورية

ؤلف: > ا
د.هانى مطاوع

> الناشر:
ركز القومى ا
للمسرح

ـا تـطـرحه الـعـام وبـاآلني إلى الالزمـني وذلك 
من أسـئلة مـتجددة في كل عـصر. ومن أبرز هذه
األســئـلــة سـؤال "الــعـدل االجــتــمـاعي" و"الــعالقـة
ــصـادر الــتي بــ الــطـبــقــات". وحــدد د. مــاهــر ا
صري سرحـية وهي - األدب ا اسـتندت إليـها ا
ـــصـــري ومـــســرح الـــقــد والـــتـــراث الـــشـــعـــبي ا
الفالح واألمـثال الشـعبيـة إلى الكومـيديا دي
ال رتـي وإلى دعــــوة يـــوسف إدريـس في مـــقــــالـــته
ـــشــهــورة نـــظــرًيــا  –وهــو مـــا نــفـــاه الــكـــاتب في ا
مـقـدمـتـه  - وإلى مـسـرحــيـته "الـفــرافـيـر" كـذلك
ــلــحـــمي وتــقــنــيــات أشــار إلى مــســرح بـــريــخت ا
ـســرح الــتــعـبــيــري الــذي يـعــمــد إلى الــتــضــخـيم ا
ـصادر الـتي مـنحت الـعمل الكـاريكـاتـوري.. تلك ا
ثـراء نسيـجه وتراكب طـبقـاته كمـا يرى الـناقد أن
"الـــكــارنـــفـــالـــيه" هي الـــتـــقـــنــيـــة األســـاســـيــة الـــتي
اسـتـخـدمـهـا هـاني مـطـاوع بـاعـتـبـارهـا احـتـفـالـية
شــعـبــيــة تــمـثــيــلــيـة تــعــكس األوضــاع االحـتــمــالــيـة
وتـقــلب الـتـراتب الــطـبـقي رأســا عـلى عـقب هـذا
إضــــافـــة إلى اســــتـــخــــدامه لـــلــــحـــلم والــــكـــابـــوس
فارقة مع استخدام احملاكاة اط الثابتة وا واأل
الـسـاخــرة عـلى عــدة مـســتـويــات كـذلك أشـار د.
مــاهــر شـــفــيق إلى اســـتــلـــهــام الــنـص لألســطــورة
الــشـعــبــيـة ويــنــابـيـع الـفــولــكـلــور.. هــذا إلى جـانب
سرحـية عـلى نحو ؤلف "لإلرشـادات ا توظـيف ا
وظــيــفي دقــيق إذ هـي من عــمل مــؤلف ومــخــرج

مسرحي خبير بصنعته.
ـسـرحيـة هي الـعـمل الـثـالث لـلـمـؤلف بـعـد "يا وا

مسافر وحدك" و "آخر همسة".

قـبل صدور مـقـال إدريس "نحـو مـسرح مـصري"
الـذي نـشـر في ثالثـة أعـداد مـتـتـالـيـة من مـجـلة

الكاتب في يناير وفبراير ومارس .1964
ويــرجـع د. مــطــاوع تــوجــهه هـــذا إلى الــتــحــقــيق
ـــيـــداني الـــذي قــــام به كل من أحــــمـــد بـــهـــجت ا
ــسـرحــيــات الـتي وشــوقي عــبــد احلـكــيم حــول ا
كــانت تــقـدم عــلى مـســرح الــسـامــر الـشــعـبي في
ربـــوع الــفــيـــوم في ذلك الــوقـت ذلك الــتـــحــقــيق
" وقبل نـشر الـذي نشـر باسم "مـسـرح الفالحـ
ـــؤلف في ـــقـــاله الــــشـــهـــيـــر  يـــتـــطـــرق ا إدريس 
مـقدمته إلى مـناقـشة "الـفكرة اإلدريـسيـة مؤكدًا
إخـفاق إدريس نـفسه في حتـقيـقهـا مشـيرًا إلى
أن "الــفـــرافــيــر  كــانـت أكــبــر دلــيـل عــلى إخــفــاق
إدريس عــــلى الــــرغم مـن تـــكــــامــــلــــهـــا الــــدرامي
وطالوة فــكـــرتــهــا واتــســاق أجــزائــهــا وجــدتــهــا
وطــرافـتــهــا األمـر الــذي جـعل مــنــهـا مــسـرحــيـة
ــقـــايــيس; فــكــانـت بــذلك أجــمل نــاجـــحــة بــكل ا
ـصري.. جنـحت ـسـرح ا فشـل فـني في تـاريخ ا
كـمـسـرحـيـة وفـشـلت في مـسـاعـدة مـؤلـفـهـا عـلى
ــا وعــد به. قــدم مـطــاوع في مــقــدمـته الــوفـاء 
عددًا من األسباب التي أدت  –من وجهة نظره
 –إلى إخفاق الوعد اإلدريسي كما قدَّم  –من
ـســرحـيـته نـاحـيـة أخـرى  –دوافـعه ألن يــتـجه 

وجهة مختلفة عما ذهب إليه إدريس. 
ـســرحــيـة يــقـول د. وفي تــعـقــيــبه الـنــقــدي عـلـى ا
ـــســـرحـــيــــة لـــيـــست مـــاهـــر شــــفـــيق فـــريــــد إن: "ا
محـصـورة في نطـاق زمـان ومكـان محـددين إنـها
تـــتـــوسل  –شـــأن الـــفن اجلـــيـــد  –بـــاخلـــاص إلى

فرفور مطاوع ضد "فرافير" إدريس
سـرح الـتـي يـصـدرها عن سـلـسـلـة جتـارب فـي ا
ــوســيـقى والــفــنـون ـركــز الــقـومـي لـلــمــسـرح وا ا
الـشعـبيـة الـذي يرأسه د. سـامح مهـران صدرت
مــؤخــرًا مــســرحــيــة "حــكــايــة فـرفــور" تــألــيف د.
هــاني مــطــاوع في كــتــاب يـحــتــوي عــلى مــقــدمـة
لـلـمـؤلف وتـعـقـيب نـقدي لـلـدكـتـور مـاهـر شـفيق
ــؤلف إلى تــاريخ ــقــدمــة يــشــيـــر ا فــريـــد.. في ا
كـتـابـتـه لـلـمـسـرحـيـة وهــو في الـسـنـوات مـا بـ
عـام  1963حـتى نـهـايـة  ?1966مـؤكــدًا بـذلك
أنـهـا مـسـرحـيـة "سـتـيـنـيـة" تـنـتـمي إلـى سـتـيـنـيات
ـناخ ـاضي شكـالً وموضـوعًـا أفرزهـا ا القـرن ا

السياسي واالجتماعي لهذه الفترة.
ــؤلف أن مــسـرحــيــته "مــســاهــمـة كــذلك يــؤكــد ا
مبكرة في استجابتـها للدعوة للتأصيل متأخرة
في الـنــشـر والـذيـوع" ولـكــنه يـنـفي نــسـبـتـهـا إلى
الــتــأصــيل اإلدريــسي "رغـم تــمــاحــكـهــا فـي تــيـار
الـتأصـيل ومـشـيـهـا في ركـاب "الفـرافـيـر" فـإنـها
لـيــست مـســرحـيــة إدريـســيـة وال تــأخـذ بــأفـكـار
ـــســـرح إدريس حــــول الـــشـــكـل الـــذي يــــقـــتـــرحـه 
مـــصـــري أصـــيل مـــســـتـــنــــبت من تـــربـــة الـــتـــراث
الـشــعـبي هـذا الــشـكل الـذي رأي إدريس أنه ال
بـد أن يـرتـكز عـلى مـا أسـماه بـحـالـة "التـمـسرح"
"الفـرفـورية" عالوة عـلى تـوظـيف "فن القـافـية"
ـشـاهدين في مـحـاورات الـفرفـور مع جـمـهـور ا
هـذا فضالً عن أن هـذا الـفرفـور أبعـد ما يـكون
ـؤلف أنه قد توصل عن فـرافير إدريـس. يؤكد ا
إلى مالمح مـسـرحيـته وبـدأ بالـفـعل في كـتابـتـها

الوجود اجلبرى والشعور بالتيه  

    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 فى سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات واألداء التلقائى فى 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

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ -فاكس :٢٧٣٦٩٣٨٧

âdÉW ≈àdG zá°Shô©dG{ ádõY ô°ùµd ≈©°ùf :Qƒf óªëe
سرح العرائس أعد ملفًا كامالً عن أول مهرجان مصرى 

هناك أعمال تفوق
"الليلة الكبيرة" 

ولكنها لم 
تأخذ حظها

ـــصـــريـــة لـــدعـــوة اجلــــالـــيـــة ا
حـيـث قـدمــوا أوبـريت "الــلـيــلـة
الـكـبـيـرة" وحـصـدوا اإلعـجاب
الــنـــقـــدى واجلــمـــاهــيـــرى وقــد
أرسل ســفـيــرنـا فى الــنـمــسـا
سـتوى بخـطاب شـكر عـلى ا

الذى ظهرت عليه الفرقة.
تـقـد "الـلـيلـة الـكـبـيـرة" فى
ناسبات الدولية االحـتفاالت وا
أصــبح عالمـــة اســتــفــهــام كــبــرى
ودلـيًال على عدم الـقدرة عـلى إنتاج

هــــدفــــنـــــا لــــيس الــــفــــرقــــعــــة
اإلعالمية.

فـرقة مسرح العرائس
عـــــادت مــــؤخــــرًا من
الـــنــمـــســـا.. فـــكــيف

تقيم الرحلة?
الـرحلـة كانت نـاجحة
جدًا وفـد سافر وقد
الــفــرقــة بــرئــاســة د.
أشـــرف زكى إلى
هــنــاك تــلــبــيـة

على مـكـتب د. أشـرف زكى رئـيس الـبـيت الـفنى
لـلـمسـرح.. وفى انـتـظـار مـوافـقـته مـلف مـتـكامل
أعده الـفنـان محـمـد نور مـدير مـسرح الـعرائس
ـشروع يـحـتوى عـلى تـفاصـيل دقـيقـة ومـتكـامـلة 
إقـامـة أول مـهـرجـان دولى لـفن الـعرائـس يحـمل

اسم القاهرة..
ــــشـــروع الــــذى عـــمـل نـــور عــــلى إعـــداده حـــول ا
لــشــهـــور طــويـــلــة وحــول واقـع مــســرح الـــعــرائس
ومــشــكالته كــان لـ "مــســرحــنــا" هـذا احلــوار مع

محمد نور.
بـــدايـــة.. مــــا الـــهـــدف مـن إقـــامـــة مــــثل هـــذا

هرجان? ا
الـهــدف الــرئـيــسى هــو فــتح نـافــذة لــيـطـل مـنــهـا
ـسرح فنـانو الـعـرائس وجمـهور هـذا الـلون من ا
عـلى ما يقـدمه العالم فى هـذا اجملال واألفكار
ـبـتـكـرة الـتى يـقـدمـهـا فـنـانو اجلـديـدة والـصـيغ ا

العالم من مختلف الدول.
إلـى أى مـــــــدى وصــــــلـت خــــــطـــــــوات اإلعــــــداد

للمهرجان?!
تـقوم حـالـيًا بـجـمع معـلـومات عن فـرق الـعرائس
الـكــبـرى والـشـهــيـرة فى الـعــالم من أجل تـكـوين
قـاعدة بـيانـات السـتخـدامهـا بـعد حتـديد مـوعد

للمهرجان.
هل ســتــتـم دعــوة فــرق مــحـــتــرفــة فــقط أم أن
اجملال سـيكـون مفـتوحًا أمـام فرق الـهواة وتلك

التى تتجول فى شوارع أوربا?
الـــفــرصــة ســـتــكــون مــتـــاحــة أمــام كـل الــتــجــارب
اجلــيـدة ســواء احملــتــرفـ مــنــهم أو الــهـواة ألن

الغياب النقدى
والتجاهل اإلعالمى
نافسة وانعدام ا
 وراء تراجع مستوى
مسرح العرائس
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أكـد الـفـنـان "سـنـاء شـافع" لـ. مـسـرحـنـا"
أن الــســـبب الـــوحــيـــد لـــتــأجـــيل الـــعــرض
سرحى "وروميـو وجولييت" الذى يقوم ا
ـسـرح الـقـومى هـو بـإخـراجه من إنـتـاج ا
طبيـعة التـجربة والتى حتـتاج للـكثير من
اجلـهد والـبروفـات حـتى تخـرج بالـشكل
الــذى يـــرتـــضــيه لـــلـــتــجـــربــة الـــتى تـــقــرر

عرضها على مسرح ميامى. 
شـــافـع ذكـــر أن اخــــتــــيــــاره لـــلــــنص وراؤه
ــــتــــفـــرج إحــــســــاس خــــاص بــــاحــــتــــيــــاج ا
ــــــــصـــــــــرى والـــــــــعــــــــربـى جلـــــــــرعـــــــــة من ا
الـرومــانـسـيـة فى ظل مـتـغـيـرات الـوضع  سناء شافع

السياسى واإلعالمى واالجتماعى.
ووصف شـــافع طــلــبـــته الــذيـن اخــتــارهم
لــبــطــولــة الــعـــرض بــأنــهم "قــوة ضــاربــة"
ــســرح تــســاهـم فى تــصــحـــيح مــســـيــرة ا

صرى وفن التمثيل. ا
ــشـاركــة فى الــعـمل هم ر اجملـمــوعـة ا
أحمـد فى دور جولـييت مـحمـد صفوت
فى دور رومــيـو وعـالء حـســنى مــحــمـد
رمــضــان مــحـمــد عــزيـزة أحــمــد نــبـيل
أحـمد هزاع هدى عـبد العـزيز سلمى

أحمد الرافعى خالد حسن.
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األعـظم ولـتـجد نـفـسـها
أمام اكتشاف ذاتها!

يـــــشـــــارك فى الـــــعــــرض
حـمـادة شـوشـة جـيـهـان
ســــرور هــــبــــة عــــصـــام
شـريف الـشلـقانى وائل
الــصــيــاد أشــرف عــبــد
الــــــرؤوف مـــــصــــــطـــــفى
ـــــوســــيـــــقى شــــاهـــــ وا
حملـــــــــــــمــــــــــــد الـــــــــــــوريـث
البس من والـديــكـور وا
تـصـمـيم مـحـمـد هاشم
والــــــعــــــرض مـن إنــــــتــــــاج

مسرح الغد.

سعيد سليمان 
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بــــــدأ اخملــــــرج ســــــعــــــيــــــد
ســــــــلـــــــــيــــــــمـــــــــان عــــــــرض
مـــــســــرحــــيـــــة "كــــرنــــفــــال
الــــــطــــــيــــــور" اخلـــــــمــــــيس
ــــــدة شـــــــهــــــر ــــــاضـى و ا
بوكـالـة الغـورى والـعرض
عـن كــــــــتــــــــاب "مــــــــنــــــــطق
الـــطـــيــر" لـــفـــريـــد الــدين
الـــــــعــــــطـــــــار "الــــــصـــــــوفى
الـــــفــــــارسـى" والــــــعـــــرض
عـــــــــبــــــــــارة عـن رحــــــــــلـــــــــة
جملـــمـــوعـــة من الـــطـــيــور
تـــــــواجه الـــــــكــــــثــــــيـــــــر من
الصعـوبات التى تعترض
طـــريــقــهــا نــحــو الــطــائــر
األعـــــــظـم وهـى رحـــــــلـــــــة
صوفيـة حتمل كثيرًا من
ـعـانى الــصـوفـيـة وبـعـد ا
مـحاوالت شـديـدة تـنجح
هــــــــــذه الـــــــــطـــــــــيــــــــــور فى
الـــــوصـــــول إلـى نـــــهـــــايـــــة
الرحلة كى تكشف أن ال
ó«°ùdG ≈fÉeCGوجـــود لـــفـــكـــرة الـــطـــائــر

سـرحى الـطالبى الـثانى ـلـتقـى ا ـاضى ا انـتـهى األسـبوع ا
الــذى نـظــمــته اإلدارة الــعــامــة لــرعــايــة الـشــبــاب بــجــامــعـة
طــنــطــا والـــذى قــدم خالله طـــلــبــة اجلــامـــعــة أحــد عــشــر
يـة فقدمت عـرضًا مسـرحًيـا من النـصوص الـعربيـة والعـا
كـلـيـة الـتـمـريض مـسـرحـيـة "سـجـن النـسـاء" تـألـيـف فـتـحـية
العسال وإخراج حسـام الدين مصطفى وقدم طالب كلية
الـتربيـة الرياضـية عرض "ست احلـسن" تأليف مـحمد أبو
الـــعـال الــسـالمـــونى إخـــراج الـــســيـــد سـالمــة وقـــدم فـــريق
ـسـرح بـكـلـيـة الـعـلـوم "مـا تـبـقى من الـوقت" تـألـيف زيـدان ا
الـكى وعرض "حتت التـهديد" حـمدان إخـراج مصطـفى ا
تـألـيف مـحـمد أبـو الـعال الـسالمونـى إخراج كـر حـس
لــفـريق كـلـيـة الــتـربـيـة وقـدم طــلـبـة كـلـيــة الـصـيـدلـة عـرض
اغوط إخـراج رامى منصور ومن هـرج" تأليف محـمد ا "ا
تـــألــيـف أحــمـــد شـــمس الـــدين احلـــجـــاجى وإخـــراج رانـــيــا
حـســ غــازى قـدم طــلــبـة كــلــيـة الــتــربـيــة الــنـوعــيــة عـرض
" وقـدم طلبـة كلـية اآلداب عـرض "باب الـفتوح" "اخلمـس
تـألـيف مـحــمـود ديـاب وإخـراج مـحـمـود عـبـد الـعـال. طـلـبـة
ــوت ــســرحــيــة "ا ــلــتــقى  كــلــيـــة الــهــنــدســة شــاركــوا فى ا
اخــتــيــار" تــألــيف فــتــحى سالمــة إخــراج عــبــد الــغــنـى أبـو
ـــســـرح بـــكـــلـــيـــة الـــتـــجـــارة عــرض الـــيـــزيـــد وقـــدم فـــريـق ا
" تـــــألــــيـف يــــوسـف إدريس إخـــــراج أحــــمــــد "اخملــــطـــــطــــ
احلـفناوى وأخـيرًا قـدم طلـبة كـلية احلـقوق مـسرحـية «أنا
كريستى» تأليف يوج أونيل إخراج تامر عبد السالم
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ستوى? أعمال جديدة بنفس ا
أعــتــقــد أن مــســرح الــعـــرائس أنــتج بــالــفــعل عــدة
عـروض عـلـى نـفس مـسـتــوى "الـلـيـلـة الــكـبـيـرة" بل
وأنتج  أعـماالً تـفـوقهـا مثل "حـمـار شهـاب الدين"
للدكتور ناجى شاكـر لكن عرض «الليلة الكبيرة»
ه له خصوصية معـينة يستمدها من زمن تقد
الستـينيات ومـن كونه اعتمـد على صورة غـنائية
أذاعـهـا الـراديـو وحـفـظـهـا الـنـاس حـتى بـاتت من

ثوابت الوجدان الشعبى.
ـاذا  – فى رأيك  – لم تـسـتطع األعـمـال التى و
تـلــته - والـتى تـقـول إن بـعــضـهـا يـفـوقه جـودة -

امتالك هذه اخلصوصية?
ألكـثــر من ســبب أولـهــا: غــيـاب احلــركـة الــنـقــديـة
الـتـى تـنـيــر هـذه األعـمــال وكـذا غـيــاب االهـتـمـام
اإلعالمـى بـــأعـــمـــال مـــســـرح الـــعـــرائس وغـــيـــاب
ــنـــافـــســة حـــيث ال تــوجـــد فـــرق عــرائس قـــطــاع ا
خاص أو فـرق حـرة أو هواة وكل هـذه األسـباب

أدت لعزلة مسرح العرائس بشكل ملموس.
اذا  إغالق مدرسة العرائس?

لم نـغلـقـهـا ولـكنـهـا انـغـلـقت علـى نفـسـهـا فى وقـفة
ـراجعة النفس والـبحث عن أشكال فـنية جديدة
ــمـــثــلــ عــلى األداء الــتــمـــثــيــلى بــجــانب وتــدريب ا
درسـة يواصل 24 العـمل على الـعروسـة وداخل ا
فــنـاًنــا الــعــمل عــلى ذاتــهم وقــدراتــهم وقــد شـارك

ا يكش". بعضهم فى عرض "فركش 

وسم القادم. سرح احلديث خالل ا ة با شروع إخراج عرض مسرحى جديد لتقد سرحى أحمد عبد اجلليل تقدم  > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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ا فركش 
يكش مسرح
العرائس
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ا تلقي دون مشاعره الفتقادها  - مـشكلة الشخصية النمطـية احلقيقية ماثلة فى كونها تـخاطب وعي ا
يـعرف فى رسم الشخصية الدرامية باألبـعاد: البعد االجتماعى والبعد الـنفسي ال يتبقى لها سوى البعد
الـهيـكلى وال أقـول اجلسمى وافـتقـادها للـدوافع اإلنسـانية ألن بـواعثـها عبـارة عن خيـوط فى يد اخملرج

الذى يتقنع خلفها.
سرحي جريدة كل ا

سرح  الطليعة . ؤلف الشاب أسامة نور الدين انتهى من إعداد مسرحية «البؤساء» لفيكتور هوجو التى يخرجها هشام عطوة  > ا

3  من ديسمبر   2007 العدد 21 

ΩÓ°ùdG ≈∏Y  Iô£«°ùdG â– ..zô¡≤dG{
ـسـرح عـلى قـاعـة يــوسف إدريس 
الــــسالم بــــدأت بــــروفـــات الــــعـــرض
سرحى « حتت الـسيطرة» تأليف ا
وأشعار حـمدى نوار إخراج عصام
سـعــد فى ثـانى جتــربـة له بـالــقـاعـة
ذاتهـا الـعـرض بـطـولـة وائل شـاه
ـــصـــرى ومـــحـــمـــد عـــبـــد وحـــكـــيـم ا
الــقــادر ويـــقــدم حــالــة درامــيــة هى
مــــزج بـــــ احلــــلـم والــــواقـع; حــــيث
يــنــاقـش قــضــيـــة الــقــهـــر اإلنــســانى
الـذى يــعـانـى مـنه الــفـرد فى مــصـر

 عصام سعد والعالم العربى..

ôFGõ÷G ≈a ájOƒ©°S äÉ«Mô°ùe  3 
افـتتح وزير الثقـافة واإلعالم السعـودى إياد بن أم مدنى ووزير
ـاضـى "األيـام الـثـقـافـية الـثـقـافـة والـسـيـاحـة اجلـزائـرى األسـبـوع ا
السـعوديـة بجـمهـورية اجلـزائر" وذلك عـلى مسـرح قصـر الثـقافة

اجلزائرى والتى تضمنت ثالثة عروض مسرحية هى:
رحـــلـــة بـــحـث حـــالـــة قـــلق رصـــاصــــة الـــرحـــمـــة بـــاإلضـــافـــة إلى

محاضرات وأفالم تسجيلية.

ihÉ°ùfôØdÉH ..≈fƒeÓ°ùdG áKOÉM
الــــكــــاتب أبـــــو الــــعال الــــسـالمــــونى
يــطـــيــر إلـى بــاريس هـــذا األســبــوع
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـى حـــــفل تـــــوقـــــيع
الـــتــــرجـــمـــة الــــفـــرنـــســــيـــة ألحـــدث
مــســرحـيــاته "احلــادثــة الــلى جـرت
فى سـبـتمـبـر" النص الـذى كـان قد
أثـيــرت حـولـه ضـجــة فى الـقــاهـرة
مــــــؤخـــــــرًا تـــــــمـت تـــــــرجــــــمـــــــتـه إلى
الــــفــــرنــــســــيــــة لــــصــــالح دار نــــشــــر
"لــومــارتــان" كـمــا  االتــفــاق عــلى
ــهـا عــلى خــشـبــات عـدد من تــقـد
ـسـارح الـفـرنـسـيـة خالل األشـهـر ا

قبلة.  أبو العال السالمونىالقليلة ا

IQƒcÉHz ≈d π°üM Éª¡e ≈∏°UÉM{

∂«dƒKÉµdG Ωhô∏d ..≈Mô°ùŸG •É°ûædG
ـصر بـكنـيسـة الـقديس "كـيـرلس" للـروم الـكاثـولـيك بالـكـوربة 
اجلــديـــدة بــإشـــراف "ديــنـــا جــريـش" وحتت رعــايـــة األب رفــيق
طران يوسف جول زريعى. جـريش كاهن الكنيـسة وبتشجـيع ا
سرحى بالكنيسة وذلك بعرض "حاصلى مهما وبدأ النشاط ا
حــصل لى" تـألـيف "مــيـرا بـركـات" مــوسـيـقى "عــمـاد تـوتـوجنى"
ــصـــرى" تــمــثــيـل يــوسف عــســـال ومن أبــنــاء وإخـــراج "جــمــال ا
الـكــنـيـســة "بـولس غــزاوى  مـاريــنـا لـكـح  مـر مـعــتـز  فـادى
ألــفـريـد  مـاريـو أشـعـيـا   بـاتـريـشـيـا خـورى   فـؤاد شـامـات 
مــــراد فــــارسى  ســــانــــدر ين ســــردى  مــــارى مــــيالد   فــــادى

سيح  كر سعيد. ون عبد ا فرنسيس  ر
ـسيـحيـة بتـمثيل سـرحى بدأ مع ا  أكد األب رفـيق أن العـمل ا
ــقـدس ولــذا فــأى عــمل فــنى له قــيــمـته مــقـاطع مـن الـكــتــاب ا
سـرحية األدبيـة العمـيقة مـثل العـطلة. وأتـمنى أن تكـون هذه ا

نقطة االنطالق ألعمال أخرى جديدة.

¢SQÉØdG ô«HhQ

IQƒ°üæŸG IQÉŒ ìô°ùe ≈∏Y º∏©dG ó«©H πØàëj ..zΩƒædG áµ∏‡{

لــيــلــة من ألف لــيــلــة لــشــهــريــار عن أهــمــيـة
الـعلم فى احلـفاظ عـلى احلضـارة وحتاول
أن تـــــقـــــنـــــعه بـــــأهـــــمـــــيـــــة الـــــعـــــلم فـى بـــــنــــاء
احلــضـــارات وأن الــفـــراعـــنــة أنـــفــســـهم لم
يبنوا حضارتهم دون علم وعمل واجتهاد.

الذى يحقق استقرار اجملتمع.
وت) أنه يـجسد يذكـر أحمـد عبـده (رجل ا
وجـودة بـاجملـتـمع والـتى ال محـاور اجلـهـل ا
تـســتـطـيع أن تــنـمـو وتــعـيش إال فى مــجـتـمع
رض والالمـباالة حتى يـستطيع يحيط به ا

السيطرة على أفراده.
وتقول أسماء الـسيد (شهـرزاد) أنها حتكى

فــريـق مـــســـرح كـــلـــيــة الـــتـــجـــارة شـــارك فى
ـنـاسـبـة عـيـد العـلم األول احتـفـالـيـة فـنـيـة 
ــلــكــة الــنــوم" إعــداد مـوســيــقى أوبــريت "
عـبد الـله رجـال; أشـعار أسـامـة نـور الدين
وعــادل بـــركـــات. ديـــكـــور ومالبـس مـــحـــمــد

قطامش تأليف وإخراج عادل بركات.
تــــدور األحــــداث فـى إطــــار خــــيــــالـى حــــيث
ــلـكـة أهل حتـكى شــهـرزاد لـشــهـريـار عن 
ـتـواكل الـكـسالن لـدرجة أن الـنـوم شـعبـهـا ا
الزمن توقف بـهم وأصبح كـل شىء عندهم
مـجـرد كــلـمـات وشـعــارات رنـانـة دون مـعـنى
يـــرددون أنـــهم مـــســتـــهـــدفــون مـن اجلــمـــيع
ـوت وتابـعوه قـناع ويـتحـكم بكل هـذا قـناع ا
ـرض وقناع اجلهل ويظهر احلرب وقناع ا
رجل الـــــعــــلـم ويــــحـــــاول أن يـــــصــــلـح مــــنـــــهم
ويساعدهم على الشعور بأهمية العلم لكن
ــوت ومــسـاعــديه يــتــصـدون لـه بـكل قـنــاع ا
أسـلـحـتــهم ويـصل احلـال بــرجل الـعـلم إلى
مـلكـة لكن أن يـيأس من صالح حـال أهل ا
تـظـهــر شـهـرزاد بــاحلـكــايـة وتـســاعـده حـتى
ـــمــلــكـــة ويــبــدأ إحـــســاســهم يــفـــيق شــعب ا
بــالـــزمن وبـــأهــمــيـــة الــعـــلم ويــســـتــطـــيــعــون
احملـافـظـة عـلى حـضـارتـهم ويـنـتـصـرون فى

وت وأعوانه. النهاية على قناع ا
فى الـــبـــدايـــة يــؤكـــد أحـــمـــد مــصـــدق (رجل
الــعـلـم) أنه يــجـســد شــخـصــيــة حتث الــفـرد
عــلـى الــعـــمل والـــتـــعـــلم من أجـل أن يــصـــبح
جـديـرًا بـالـعـيش فى اجملـتـمع ألن الـعـلم هـو

لكة النوم»  عرض « 

≈Øæ^◊G óªëe

≥«≤ëà∏d Éª¡àdÉMEÉH ìô°ùŸG IQGOEG ¿ÉÑdÉ£j ∞dDƒeh êôîe
لعنة الفراعنة  تطارد عرضًا مسرحيًا فى البدرش

تــقــدم اخملـــرج "ســمــيــر الــشــامى"
والـكـاتب "عـبد الـفـتـاح الـبـلـتاجى"
ـذكرة إلدارة الـشـئون الـقـانونـية
بــهـيــئـة قـصــور الـثـقــافـة يـطــالـبـان
فيـها بـفـتح التـحقـيق فـيمـا يخص
ــســـرحى "لــعـــنــة أزمــة الـــعـــرض ا
الــــــفــــــراعــــــنــــــة" مـن إخـــــراج األول

وتـــــــألـــــــيـف الـــــــثـــــــانى والـــــــذى 
ه عـلى مـسرح قـصـر ثقـافة تـقد
ــــــشـــــــاكل الـــــــتى الــــــبـــــــدرشــــــ وا
صــاحـــبـــتـه مـــنــذ الـــبـــدايـــة والـــتى
انــتــهت بـتــحــويل فــريق عـمــله إلى
الــــــــــتـــــــــحــــــــــقـــــــــيـق ووقـف صـــــــــرف

مستحقاتهم.
إلى مـقر "مسـرحنا" جـاء الشامى
يـــــــــــحــــــــــمـل كـــــــــــومــــــــــة مـن األوراق
واخملـــــاطــــبـــــات قـــــبل أن يـــــبــــدأ بـ
"حكايـته قائال : فى أكتوبر2006
ـــســـرح بـــهـــيـــئـــة كـــلـــفـــتـــنـى إدارة ا
قصور الثقـافة بتقد جتربة فى
ــكـان" إطــار مــشــروع "مــســرحــة ا
فى مـــنـــطـــقـــة الــبـــدرشـــ وبـــعــد
ـكـان وفـلــسـفـة الـتـجـربـة دراسـة ا
قـــــدمـت تـــــصــــــورا طـــــالــــــبت فــــــيه
ـــيـــزانــيـــة ثالثـــة وعــشـــرين ألف
وثالثـــــمــــائــــة جـــــنــــيه حتـت بــــنــــد

ـكـونة من د. تـابـعة والـتـنـسيق ا ا
حــسن عــطـيــة سـامى طه نــاهـد
عــــز الـــــعـــــرب. يـــــواصـل ســـــمـــــيــــر
الــــشـــامى : فـــجـــأة دخل مـــشـــروع
الــعـــرض فى نــفـق مــظـــلم وبــدأت
ــــالــــيـــة تــــتـــعــــثـــر فى اإلجـــراءات ا
أروقــة الــقـصــر ورفض مـوظــفـوه
ـا سبب تـسـلم شـيك الـعـرض دو
واضح لـــيــتـــأجل مــوعـــد افــتـــتــاح
الــعــرض مــرة تــلــو األخــرى حــتى
اســـتـــقـــر عـــنــد 2007/6/29 ولم
يـصـدر أول شـيك إال يـوم /2007
6/17 أى قبل موعد االفتتاح

"شـــريـــحـــة قــصـــر" لـــتـــبـــدأ ورشــة
2006/12/1 إعـــــــــــــــــداد نــص فـى 
ورشـــحت الـــكـــاتب عـــبــد الـــفـــتــاح
الــبـلــتـاجى مــؤلــفـا ودرامــاتـورجــيـا
لـــلــــمـــشـــروع والــــذى رشح بـــدوره
إبـراهــيم الـفــو لـتــصـمــيم وتـنــفـيـذ

وسينوغرافيا العرض.
انــــتـــــهــــيـــــنــــا مـن الــــنـص - يــــقــــول
الــــشـــــامى - فى  2007/2/1 و

االستـقـرار على "لـعـنـة الفـراعـنة"
عـنـوانا له لـتـبدأ بـعـد ذلك ورشة
الـتـمـثـيل الـتى اسـتـغـرقت بـدورها
أربعة أشهر وتخللتها زيارة للجنة

 سمير الشامى سامى طه

 سعيد حجاج
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ـركــز الـقـومى ــسـرحـيــة بـا فى إطـار ورشــة الـقـراءة ا
لـلـمـســرح يـتم اإلعـداد لـتـقـد قــراءة مـسـرحـيـة لـنص
«األسرار» للكاتب سعيد حجاج حتت إشراف اخملرج
سـرحـيـة تعـتـمد جالل عـثـمـان الذى ذكـر أن الـقـراءة ا
ـطــبــوع دون حــذف أو إضــافــة ويــفــتـرض أن الــنـص ا
ؤلف ـقروء مع ا تـليهـا مناقـشة مفـتوحـة حول النص ا
أو الـــدرامـــاتــورج قـــبل أن يـــعـــاد عــرضـــهـــا عــلـى فــريق
الــتــمـثــيل لــلـمــنــاقـشــة وال مــانع من بــعض اإلضـاءة أو

وسيقى جتنبًا للملل. ا
يـشـارك فى قـراءة "األسرار" أحـمـد الـشـافـعى ونـشوى

سرحية هى اجلوهرى واعتبر الـشافعى أن القراءة ا
آخــر بــروفـة تــرابــيـزة قــبل أن تــبــدأ بـروفــات احلــركـة
مـؤكـدًا أنهـا لـيـست بالـسـهـولة الـتى يـعـتقـدهـا الـبعض
ـتلقى فـاخلطأ هـنا غيـر وارد حتى ال يتـشتت انـتباه ا
الذى يـجب أن تصله كـل األحاسيس كـما لـو أن هناك

نصًا حركيًا على خشبة مسرح..
سرحية  تصويـرها تليفزيونـيًا لتبث قريبًا القـراءة ا

ركز على شبكة اإلنترنت. من خالل موقع ا
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ــبــلغ بـــاثــنى عــشــر يــومــا وكــان 
7500 جنيه; ولسبب غير مفهوم
قام مندوب العرض بتوريد بعض

بلغ 1850 جنيها! البنود 
تـأخـر إصـدار الشـيـكـات وطـبـيـعة
مـــصـــمـم الـــديـــكـــور الـــذى وصـــفه
الشـامى بأنه غريب األطوار أدت
خلــروج الــعــرض بــســيــنــوغــرافــيــا
هـزيــلـة أدت لـكــتـابـة تــقـريـر يـدين
ـشـاهـدة الــفـرقـة من قـبل جلــنـة ا
ـــكـــونـــة من نـــاهـــد عـــز الـــعــرب ا
ســامى طـه مــحــمــد الــشــربــيــنى
وحتـــويـل أعــــضـــاء فــــريـق الـــعــــمل
لـــلــتـــحـــقـــيق! من جـــانـــبـــهـــمـــا قــام
ـــؤلف بـــتــقـــد أربـــعــة اخملـــرج وا
ــا حــدث مــذكـــرات تــفــصــيـــلــيــة 
ــســـرح ولــلـــســـيــدة إجالل إلدارة ا
هـــاشـم رئـــيـس إقـــلــــيم الــــقــــاهـــرة
ـا ـا رد  الــكـبــرى الـثـقــافى دو
ــطـاف دفع الــشـامـى فى نــهـايــة ا
ــــســـرحـــنـــا طـــالـــبـــا إلى الـــلـــجـــوء 
مــســاعــدته فـى «الــتــحــقــيق» مــعه
لــــــكــــــشف مـالبــــــســــــات  «لــــــعــــــنـــــة

الفراعنة»! 
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ملحمى مـنطلقة الوعـى بالوسط االجتماعى سـرح ا > والـتغير الذى تـؤدى إليه نظرية الـتغريب البريـختية فى ا
رجعية األولى للفعل الـفردى أو الذاتى على اعتبار أن الفرد جـزء من الظرف االجتماعى وتفاعالته فلو بـوصفه ا
تـغـيـر الـظـرف االجـتـمـاعى يـتـغيـر سـلـوك الـفـرد بـدون شك والـتـغـيـير والـتـغـيـر ال يـتـحـقـقـان دون إدراك أطرافه
ـأمول. ـنشـود وا ـعـيش للـوصـول إلى ا ـوجود ا ـقـدرة عـلى التـجـاوز ا ـأمول وا وجـود وقـيمـة ا وإقـنـاعـهم بقـيـمـة ا

ركز الثقافى الفرنسى للمسرح خالل العام القادم. رحوم» للمسرح مصطفى  وتقدم فى  إطار مهرجان ا مثل الشاب عالء حسن يشارك حالياً فى بروفات مسرحية «ا  ا

سرحي جريدة كل ا
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السم لصـديقتـها في الطعـام وحتاول أن توغر صـدر أمينة عـليها
حـتى تدفعـها دفـعاً كي تطـعنـها بسـك قبـل أن تموت وبـذا تنهي
ـسرحـية  " ألـكسـندر بـوشك " ( حـياتـهمـا معـاً بصـورة تذكـرنا 
ــغـــلـف بـــاحلب وبـــالـــرغـــبــة مــوزارت وســـالـــيـــري ) وذلك الـــقـــتـل ا

يتافيزيقية.  ا
سـموم لـ " ـشهـد الرابع تـقوم " حـكمت " بـإعداد الـطعـام ا وفي ا
سيح / وجه يهوذا أمـينة" ولها / شـرائح الفطير ونـبيذ السيـد ا
.. وهي بهذا تنهي حـياتها وتقتل اآلخـر / " أمينة " وتتخلص من
عــذابــاتــهــا وتــخــلـص اآلخــر من عــذابــاته  وتــنــهي بــإرادتــهــا ذلك

الوجود اجلبري الذي هو مصدر العذابات لكل منهما . 
شهد غاية في السخونة ؤلف مسرحيته  وينهي ا
ـتـراكــمـة  حـيـث اجلـدران الـتي والــقـســوة والـبـراءة والــدالالت ا
صارت بـعـيـدة جداً / الـشـعـور باجلـفـاء والـتـشيـؤ داخل الـفـضاء
ــنــضـدة ـمــتــد والــفـســيح  والــفــسـتــان الــقـصــيــر مــلـقى عــلى ا ا
مزق باحلياة كما نريدها وبجواره كومة القـصاقيص / احللم ا
ـتــسـخـة /  ومــنـضـدة الــطـعــام ومـازالت مــشـغــولـة بــاألطـبــاق ا
ــكــان ــكـــان  وجنــد ا ــوت الـــذي يــســود ا الــسم / الــفـــوضى وا
يــوحي بــالــقــذارة / ذلك الــعــالم الــقــذر والــوجــود الــذي يــحــيط
بـالــشـخـصـيــات  وبـالـرغم من ذلـك تـعـود الـشــخـصـيـات  –وهي
ـوت / التـخلص حتـتضر  –إلى براءتـها الـتي لم تـظهـر إال مع ا

من الوجود.
ـوت وهي وتـقـتـرب الـشـخـصـيـتـان من بــعـضـهـمـا الـبـعض حلـظـة ا
الـلحـظـة الـوحـيـدة التي كـانـتـا فـيـها صـادقـتـ .. " حـكـمت : اللي
ـوت إحنا االتن وال كأننا كنا عايش هنا قبل نفسي فيه إننا 
كـده ..وال كــان لــيــنــا حــيــاة وال ذكـريــات وال لــيــنــا حــاجـة خــالص"
وتـتحـرك شفـتاهـا وهي ناظـرة للـمطـلق بـينـما أمـينـة تهـذي بكالم
ـوسيقي .... لم تـستـطع احلياة غير مـفهـوم في همس .. وتعـلو ا
ـوت قـرَّب بـيـنـهـمـا  وهـو ملـمح أن تـقـرب بـ روحيـهـمـا  ولـكن ا
سرحـيات الصـينية سـرح في الشرق  وبـالتحديـد ا من مالمح ا

وت !!! واليابانية حيث فكرة التوحد عند ا

هـنـربي وال هـنتـخـانق ..بس أنـا انتـقـمت .. بـعد مـا مـات بعت كل
قــشـــة مـن حــاجـــاتـه مــا خـــلـــيـــتش وال صـــنف حـــاجـــة من ريـــحـــته
الـوسـخـة حـتى الـورود الـلي كـانت وسط الـكـتب من أيـام الـشـبـاب

اديتها للزبال يأكلها للخنازير". 
أو في عالقتـها باألوالد حـيث االغتراب الـب والفُـرقة الشـاسعة
بينها وبينهم حتى أصبحت وحيدة في مكانٍ كالقبر: " شقة بقت
زي القـبـر والـعيـال زي مـا جم زي مـا راحوا .. الـلي هـاجـر واللي
اجتــوزت والــلي ...... والــلـه مـا انــا فــاكــرة الــبــاقـي راحــوا فـ ?
ــوت " / ـــوت أهــون ?"  . وهـــنــا أول إشـــارة إلى " ا مش يــبـــقى ا

الالوجود !!
رارة واالنعزالية التي تعاني منها الشخصيات كل تلك ا
يـصاحـبـها تـماد فـي الفـضاء احملـيط بـهمـا  حـيث يتـسع الـعالم
من حولهما وتزداد البرودة والقتامة  وهما كما هما عاجزتان
ـرض .. فهما حـتى عن احلركة بفـعل الزمن والعـجز البدني وا
مجرد شيء في عالمٍ فسـيحٍ ال متناهٍ ال تنتميان إليه  أو هكذا
تشعـران  فكل شيء من حولـهما يصـيبهمـا بالغثـيان .. الراديو
الــذي لم يــعــد يــجـــلب لــهــا ســوى األخــبــار الــســـيــئــة عن الــعــالم
اخلارجي من حروبٍ وسـرقاتٍ وحوادث ودجلٍ وادعاءٍ للنبوة ..
ـاضوي  حيث الـذكريات  واآلني إلخ . إذن فـالوجود بـشقيه ا
ـتوقف بالـنسبـة لهما فقود بـينهـما والزمن ا  حيث التـواصل ا
 هـذا الــوجـود ال يــجــلب لـهــمـا ســوى الــشـقــاء واحلـزن واألسى
ويـدفع بـهـمـا إلى الـتـمادي فـي الـعـزلة والـتـقـوقع داخـل الذات 
بـينـمـا العـالم من حـولهـمـا يزداد تـيـهاً واتـسـاعاً وسـوءاً "وزي ما
يـكـون الـعـالـم فـاضي من حـوالـيــنـا مـافـيـهــوش غـيـر صـوت مـكن

وقنابل وبس". 

ُشـتهى وتلوح ظالله في األفق. وت هو اخلالص ا وهنا يصـبح ا
ـا قــال لي إيه رأيك يـا أمـيــنـة أقـتـلك وأنـا "جـوزي كــان عـلى حق 
بـاطـلع في الـنــفس األخـيـر وال انـتى تـقــتـلـيـني وانـتـى بـتـطـلـعي في
النفس األخـير .. بـالشـكل ده ما حـدش يسـيب التـاني لوحده في
الـدنــيـا" / هـذا حلـمـي فـكـلـوه .. وهــذا دمي فـاشـربــوه .. كـلـمـات
سيح حلـوارييه .. وكأن " أميـنة " هنا تـعطي لصديـقتها السيـد ا
ــفـــتــاح لــلـــخالص والـــتــخــلـص من عــذابـــات الــوجـــود  وتــقــرر " ا
ـأساة الـوجـودية لـكـلتـيـهمـا فـتقـرر أن تدس حكـمت " إنـهاء تـلك ا
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كـــاذب الـــلص والـــكالب جـــلـــفـــدان هــا
احلــصــاد ثـورة في قــريــة لـعــبــة الـنــهــايـة
ـــصــيــدة الــســبــنــســة األحــيــاء اجملــاورة ا
ــســرح الــســحــري عــيــلــة قــلــوب خــالـــيــة ا
ــسـتــخـبـي أدهم الـشــرقـاوي الــدوغـري ا
هـامـلت الـطـعـام لـكل فـم سكـة الـسـالمة
بـســتــان الـكــرز الــكــلـمــة الــثـالــثــة ســيـدتي

اجلميلة شهرزاد
وقــد اشـــتــمـل الــكـــتــاب أيـــضًـــا عــلى تـــقــد
قـصيـر للـدكـتور سـامح مهـران وخاتـمة عن
منهج الـكاتب الـنقدي كـتبهـا محمـد بركات
وقـد جــاء فـيــهــا: "إن عـبــد الـقــادر حـمــيـدة
لـــيس نـــاقـــدًا مـــحــتـــرفًـــا. والـــقـــار لـــكــتـــابه
ا يـطالع وجه سـيطـالع وجه األديب أكثـر 
الـــنـــاقـــد. فـــهــنـــا نـــلـــتـــقي بـــتـــلك الـــصـــيـــاغــة
ـصقـولة احملـكـمة وبـهـذه اللـغة الـرصـينـة ا
فـي اخــتــيــار كـــلــمــاتــهـــا وفي رسم صــورهــا
ــطــلـب نــقــدي ولــكن نــزوالً األدبــيـــة لــيس 
عــلى رغــبــة الــشـــاعــر واألديب في داخــله..
ومع هـذا فـنـحن نــلـتـقي في أكــثـر من مـقـال
من مقاالت الكتاب بجهد ناقد حقيقي فيه
الــــكـــــثــــيـــــر من الـــــوعي واألصـــــالــــة ونـــــفــــاذ

البصيرة أيضًا.

ـســرحـيـة وكـتـبت فـأحـبـبت تـلـك الـلـيـالي ا
عنـهـا أحـلـم مـعـها ولـهـا. وقـد عَـدَّ الـكـاتب
مــســرح الــتــلـــيــفــزيــون مــرحــلــة جــديــدة في
ـــصـــري حـــيث زاد عـــدد ـــســـرح ا تـــاريخ ا
وجـودة عشـر فرق مرة سـرحيـة ا الفـرق ا
ــــا أدى إلى فــــتح األبــــواب أمـــام واحـــدة 
ـواهب الـشـابـة جتـددت جـيل جـديـد من ا
عـلى أيـديـهم حـركـة التـمـثـيل تـلك احلـركة
الـتـي سـرعــان مــا تـراجــعت نــتـيــجــة لـعــثـرة
صـاحــبت بـدايـتــهـا تـمـثــلت في نـدرة الـنص
ـــــســـــرحي والـــــتـي أدى إلـــــيـــــهـــــا إغـــــفــــال ا
سـتـقبـلـية نـحـو خلق الـتخـطـيط والنـظـرة ا
ـسرح تـوفـر لـهذه جـيل جديـد من كـتـاب ا
احلـركـة الـواثــبـة غـذاؤهــا األسـاسي. فـقـد
ـسـرحـيـة أن كـان من جـرَّاء كـثــرة الـفـرق ا
كـثــر "الـطـلـب" عـلى الـنص بــيـنـمــا الـكـتـاب
ـسـرحـيــون ال يـزيـدون عن عــشـرة كـتـاب. ا
األمــــــر الــــــذي نــــــشّـط "هــــــوجــــــة" اإلعــــــداد
سرحي وأوجد فـرقًا مسرحـية بال كتّاب ا
ــــا أدى  –أيـــــضًـــــا  – إلى مــــســـــرحــــيــــ 

مواسم مسرحية متهافتة.
ــا األعــمـــال الـــتي تـــنــاولـــهـــا الــكـــاتب في أمـَّ
مـــقــــاالته فـــهـي "مـــأســـاة جــــمـــيـــلــــة الـــعش
الــــهــــاد األرض شــــجــــرة الــــظـــــلم بالغ 

وت تلوح باخلالص وتشى بتحقق الوجود    ظالل ا
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فـريق «فالينج سـتيب» الذى حـصل على بـطولـة العالم
ـدن» يزور مـصـر حالـيـاً لعـقد عدة مـرات فى «رقص ا
عــــــدة ورش عـــــــمـل وتــــــقـــــــد عـــــــروض بــــــالـــــــقـــــــاهــــــرة

واإلسكندرية وأسيوط.
« الــقــرين» عــرض فى مــكــتــبــة اإلســكــنــدريــة بــعــد غـد

األربعاء وفى مسرح روابط اخلميس القادم...
رافعاً شعار «تعرف على حدود جسمك وجتاوزها»!

ألهـلي مـطـلــقـة والـنـاس تـقــول عـمـلت وسـوت .. كــنـا بـنـضـحك
ـسك إيـد بـعض عـلـشـان مـا حـدش يـحس قـدام الـنـاس وكـنــا 
بيـنـا ويـشـمت .. أنـا عمـرى مـا كـنت مـبسـوطـة أبـدًا .. أبـدًا يا

أمينة"   .
إذن فــهي حتـيــا وجــوداً إجـبــاريــاً فُـرض عــلــيـهــا فــرضـاً وألســبـابٍ
اجــتـمـاعــيـةٍ قــاهـرةٍ لـذاتــهـا ولـرغــبـتــهـا . ومن هـنــا فـهي ال تــشـعـر
باالنتـماء إلى ذلك الـعالم وهـذا الوجود . وكـذلك احلال بـالنـسبة
لـ " أمـيــنــة " سـواء فـي عالقـتــهــا بـالــزوج  حــيث الـشــجــار الـدائم
ستمر كمـا تشير في مونولوجـها الداخلي " كل يوم خناق على وا
مـصروف الـبـيت  خـنـاق على هـدوم الـعـيـال خنـاق عـلى الـتالجة
الفـاضـيـة وما فـيـهـاش حلـمة .. ع األيـام الـبـاردة ومافـيـهـاش دفا

في الــفـــتـــرة مــا بـــ عــامي  1962و 1970
قـدّم الكاتب عـبد الـقادر حمـيدة عددًا من
ـقـاالت الـنـقـدية لـ 23 عـرضًـا مـسـرحـيًا ا
ضمها كتـابه "ليال مسرحية " الصادر عن
سـلـسـلـة كتـاب اإلذاعـة والـتلـيـفـزيون 1973
ـــــركـــــز الــــــقـــــومي لــــــلـــــمـــــســـــرح وهـــــا هــــــو ا
ـوسـيـقى والـفـنـون الـشـعـبـيـة بـرئـاسـة د. وا
سامح مهران يـعيد نشـره هذا العام 2007
في طـبعـة ثـانـية "تـوثـيقـيـة" ضـمن سلـسـلته
ـــعــــاصــــر" والـــتي ــــســــرح ا "دراســـات في ا
تُــــعـــني  –كــــمـــا جـــاء في كــــلـــمـــة الـــغالف –
اضي بتوفـير اجلدل الذي ال بد منه مع ا
واحلــاضـــر عـــلى حـــد ســـواء اســـتـــشـــرافًــا
ــكـــنـــنــا من اإلجـــابـــة عــلى لــلـــمـــســتـــقــبـل 
األســـــــئــــــــلـــــــة: مـن نـــــــحـن? وإلـى أين نــــــــحن
ماضـون? باخـتصـار: حتديـد موقعـنا داخل
عـالم يـتــمـيـز بـإيــقـاعـات مـتــسـارعـة. يـقـول
عبـد القادر حـميدة في مـقدمته لـلكتاب -
في طــــبــــعــــتـه األولى -: إن مــــقــــاالت هــــذا
ـيالد الــكـتــاب يـدور مــعـظــمـهــا في فــلك ا
األول لفـرق الـتـلـيـفـزيـون والـبـعض الـقـلـيل
منها جتاوز هـذه الفترة ولـكنه منطلق من
ـــقــاالت – وهــجـــهــا.. ولـــقــد كـــتـــبت هــذه ا
عـنـدئذ  –تـعـبـيـرًا عن حـيـاة وعن مـيالد. 
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سرح األولى أى منذ العصر الـيونانى مع مسرحيات إسخيلوس سرح األساسية مـنذ بداية ا شكل الشعـر معمارية ا
ـنون وسـوفـوكـلـيس ويوربـيـديس وفى - تـراجـيـدياتـهم الـشـهـيـرة مثل أوديـب وإلكـتـرا وأنـتـيجـونى وأورسـتس وأجـا
ان الـنسـاء الضـفادع سـرحـيات الـكومـيديـة كـانت تكـتب شعـرا كمـا فى «بـر وهيـبولـيتـوس وميـديـا وغيـرها. حـتى ا
نحى نفسه فى السحب» من أعـمال أريستوفانيس أو من ميـناندر. وقد نحا الشـعراء الرومانيون فى مسـرحياتهم ا

كتابة أعمالهم ومنهم سينكا وبالوتوس وتورنتوس.
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لـحمة مع > كـثيـرا ما تـتداخل عـناصـر شكل فـنى مع عنـاصر شكـل فنى آخر. فـقد تـختـلط بعض عـناصـر ا
سرحى وقد يـختلط السرد باحلوار وقد تـختلط الغنائية بـالدرامية وهكذا. ذلك ألن كثيرا عـناصر النص ا
ـشترك ب الـفنون جمـيعها كالـتكرار والتـنويع واإليقاع والـتوازى والتضاد مـن عناصر الفن تـشكل العامل ا
والــتـقـابل والـتـقـد والـتــأخـيـر والـتـوكـيـد واإلهـمـال والــتـظـلـيل... واالسـتـعـارة والــكـنـايـة واجلـمـالـيـة إلخ.

دينة سمبل بطريق اإلسكندرية الصحراوى. سرحية اجلديدة من بطولته وتأليفه وإخراجة  محمد صبحى قرر تقد عدد من العروض ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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> مسرحية «بتلومونى ليه» تطير إلى النمسا قريباً لـعرضها أمام جمهور اجلالية العربية هناك.
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عالء هـانى طالب بـالـفرقـة الـثانـيـة بكـلـية احلـقـوق وعضـو فى أكـثر
من فـرقة مستقلة إضـافة إلى عضويته بفرقـة مسرح كلية احلقوق
جــامــعــة الــقــاهــرة حــصل عــلى عــدد من اجلــوائــز فى مــهــرجــانـات

اجلامعة.
شـــارك فى عـــدد من الـــورش الـــفـــنـــيـــة وتـــعـــلم من خـاللـــهـــا مـــبــاد
الــتــمـــثــيل كــمــا شـــارك فى دورات فى اإلخــراج والــســـيــنــوغــرافــيــا
إضـافة إلى ورشة لتعليم كـيفية تصنيع عـرض متكامل من العناصر
ـــســـرحـــيـــة وذلك حتت إشـــراف مـــدربـــ ومـــخـــرجـــ مـــصـــريـــ ا

وأجانب.
ـســرحـيـة كـمــمـثل كـمـا شـارك عـالء هـانى فى عـدد من الــعـروض ا

شارك كمخرج منفذ فى عدد آخر من العروض.
فـقــد شـارك فى الــتـمــثـيل فـى عـروض "أنـا

عــــــايش ومـش عــــــايش" "كــــــان زمــــــان"
"الـــــبـــــؤســــاء" "الـــــرهـــــان" "بـــــالــــعـــــربى
سوخ" "مأساة احلالج" الفصـيح" "ا
ـكوك" "مـرايا الروح" "قـهوة ريش" "ا
وغيـرها كمـا عمل كـمخرج مـنفذ فى
تـقاطـعة حـريتى عـروض "الكـلمـات ا
قـــطـــار الـــشـــبح مـــراسل حتـت الـــنــار
بــــكـــــالــــوريـــــوس فى حـــــكم الـــــشــــعــــوب

العابث وعفوًا أيها األجداد".
يحـلم هانى بـأن يحـقق االنـتشار

الـــفــــنـى كـــمــــمــــثل وأن
يـبـعــد عـنه الـله شـر
الـــــــروتـــــــ بـــــــعــــــد
تخـرجه فى كلية

احلقوق.

الـدكـتـور كمـال الـدين حـسـ لكـلـية
ريــاض األطـفــال ومـغــامـرات "رأس
ـمــلـوك" تــألـيف ســعـد الــله ونـوس ا
وإخـــراج أحــــمـــد مــــحـــارب لــــكـــلــــيـــة
الــتـجـارة و "حـالـة 94 تـألـيف ولـيـد
يــــوسف وإخــــراج هـــانى طــــنـــطـــاوى
ــطـر" لــكــلـيــة الـعــلــوم ومـســرحــيـة "ا
تـألـيف سـمـيـر اجلـمل لـدار الـعـلـوم
ومـــــســـــرحـــــيــــــة "اجلـــــنس الــــــثـــــالث"
ـــــان لــــــيــــــوسف إدريـس وإخــــــراج إ
الــهــرمــيل لــكــلــيــة اإلعالم وعــرض
"دعــــوة حب" لــــعـــلى ســــالم وإخـــراج
رويـــــدة أشــــــرف لــــــكــــــلـــــيــــــة الــــــعالج
الطبيعى و "اعقل يا دكتور" تأليف
لــــيــــنـــــ الــــرمــــلـى وإخــــراج أحــــمــــد

صبحى لكلية الهندسة.

.. بنت مسرح اجلامعة ان شاه إ
ـــســرحــيـــة عــلى ـــان شــاهــ حـــيــاتـــهــا ا بــدأت إ
مـسـرح كـليـة احلـقوق بـجـامـعة الـقـاهرة من خالل
مسـرحية "الـعادلون" إخـراج خالد الـشوربجى ثم
واصلت طريقها عندما تأكدت موهبتها فشاركت
فى "الـقـضيـة بـهيـة" إخراج مـحـمد عـبـد احلمـيد
ثم "ميديا" خلالد الشوربجى و"موتى بال قبور".
ـثــلـة أولى عن كل ــان عـلى جــائـزة  حـصـلت إ
الــــعـــروض الــــتى شــــاركت فــــيــــهـــا فـى مـــهــــرجـــان
اجلـــــامـــــعــــات ثـم اجتــــهـت لــــلـــــعـــــمل خـــــارج ســــور
ــســـرح الـــقـــومى فى اجلـــامــعـــة مـــنـــطـــلـــقــة إلـى ا
مـــســرحــيـــة "حى عــلى بـــلــدنــا" لـــلــمــخـــرج أحــمــد
إســمـــاعـــيل ثـم فى أمـــســيـــة "بـــاألحـــضــان" مـــعه
أيــــضــــا كــــمــــا شــــاركت فـى "الــــدنس" لــــفــــوكــــيه
و"شــفــيــقــة ومــتــولى" إخــراج أشــرف زكى و"بــنت

بنوت" إخراج عزة احلسينى.
ان رغم عملها كمدرسة ومسئولة عن النشاط إ
ـــســرح فـــقــد ـــدرسى فـــإنــهـــا لم تـــنـــشــغـل عن ا ا
ـسرحـيـة وقـدمت عرض مـارست أيـضـا الـكتـابـة ا
"تـيـاتـرو الـهـنـا" عن "لــيـمـونـة احملـايـاة" و"احلـضـرة
الــزكــيــة" لــفــؤاد حــداد ومن إخــراج أســامـه عــبـد

الله.
ــان عن الــتـمــثــيل فــمـا زالـت حتـلم لم تــنــفــصل إ
ــســرح فـهى بــأداء دور "اجملــذوبـة" عــلى خــشــبـة ا
ـركـبـة كـمــا قـامت بـاالشـتـراك تـنـشـغل بــاألدوار ا
ــســرحــيـــة مع أســامه فى تــكـــوين فــرقــة "األفـق" ا
عــبـد الـلـه وتـقـوم حــالـيًـا بــالـتـمــثـيل فى مـســرحـيـة
"مـولد سـيـدى الـلى مـا جاش" إخـراج أسـامه عـبد

سرحية من تأليفها وأشعارها أيضًا. الله وا

تامر اجلزار .. يرتدى التشريفة

أحمد الفقى..
تلميذ أحمد زكى

عالء هانى..
 والهروب من الروت

اآلونــة األخــيــرة ســبـبه األول
قـــــــــــصـــــــــــور رؤيـــــــــــة  بـــــــــــعـض
اخملـــــــرجــــــ واخـــــــتــــــيـــــــارهم
ـــــوضــــوعـــــات ال تـــــتالءم مع

ناخ الفكرى جلمهوره. ا
وقــد انــتــهـى اجلــزار مــؤخـرًا
من أداء دوريـن مـــهـــمـــ فى
عـــــــرض "سـت احلــــــسـن" من
تــــــــــــألـــــــــــــيـف أبـــــــــــــو الــــــــــــعـالء
الــــسالمــــونى وإخــــراج عـــبـــد
الـرحـمن الـشافـعى و"أحالم
ــــنــــوعـــة" تــــألــــيف لــــيــــنـــ

الرملى.

كـذلك فـهـو يعـتـبـر دور "على
الـــــزيـــــبـق" الـــــذى قـــــدمـه فى
مـسرحـية حتـمل هذا االسم
عـالمـــة أخــرى فـى مـــشــواره
الفنى.. ويـرى أنها هى التى

لفتت إليه األنظار بشدَّة.
تـــــامـــــر اجلـــــزار يـــــؤمن بـــــأن
ــــســــرح رســــالــــة ال بـــد أن ا
يــــؤمن بــــهـــا كل فــــنـــان جـــاد
لـذلك فـهـو يقـبل دائـمًـا على
األدوار والــــشــــخـــصــــيـــات أو
األعــمــال الــتى تــقــدم شــيــئًـا
لــلـنــاس ويـرى أن انــصـراف
ـــســـرح فى اجلـــمـــهـــور عـن ا

"محمد عبد الله".
قــــــدم اجلــــــزار لـــــــلــــــشــــــبــــــاب
والـرياضـة "بـبنـهـا" مسـرحـية
"الـتــشـريـفــة" الـتى قـام فــيـهـا
بــــــــــدور "ســــــــــفــــــــــروت" "راوى
احلــكـايــة والــبـلــيــاتـشــو" وهـو
دور يــــعـــتــــبــــرهم عالمــــة فى
مـــشــواره الـــفــنـى حــيـث تــتم
الــشـخـصـيـة بـالـتـنـوع والـثـراء
بـــحــيـث حتــتــاج إلـى طــاقــات
ـها األمر فنـية عالـية لـتقد
الــــذى فـــجَّــــر لـــديـه طـــاقـــات
إبــداعــيـة لـم يـكن هــو نــفـسه

يعلم بوجودها.

تــامـر اجلـزار.. حـاصل عـلى
بـــــــكـــــــالـــــــوريـــــــوس تـــــــربـــــــيــــــة
تــكـــنــولــوجــيــا تــعـــلــيم ولــكــنه
ــســرح ألنه يــنــســيه يــعـــشق ا
هـمه اخلاص ويـجعـله يعيش

هموم اآلخرين.
بــــدأ مــــشــــواره الـــــفــــنى عــــام
ـــــســــرحـــــيــــة "أوالد 1993 
احلب والـــغـــضـــبـب" الـــتى لم
يتم عرضها لظروف خارجة
عـن إرادة اجلــــمــــيـع ولــــكــــنه
يـتـذكـرهـا دائـمًـا وال يـنـسـاها
وفــاءً خملــرجــهــا الــذى قــدمه
ألول مــــرة صــــديـــقـه اخملـــرج

محمد بحيرى..
قراطى وديكتاتور د
ـثل ومخـرج مسـرحى ورئيس قسم محـمد بحـيرى 
سرح بثقـافة القليـوبية حصل على عدة دورات فى ا
ـســرحى كـمـا حـصـد الــعـديـد من اجلـوائـز اإلخـراج ا
ومـنـهـا جائـزة جلـنـة الـتـحكـيم عن مـسـرحـيـة "لـزوم ما
ـسرح يلـزم" مـهـرجان اإلسـمـاعـيلـيـة الـثالث لـنـوادى ا
أحــسن مــخــرج (مــنـاصــفــة) عن عــرضه "الــعــربـة" من
ــهـرجـان الــرابع والـثالثــ بـالـهــيـئـة الــعـامـة لــقـصـور ا
الــثــقــافــة كــمــا فــازت مــســـرحــيــته (لــيــالى احلــصــاد)
ــركـز األول فـى مـســابـقــة مـراكــز الـفــنـون بــاجملـلس بـا

األعلى للشباب.
أخــرج أكـثــر من  50عــرضًــا لــلــجــامــعــات والــشــبــاب
والرياضة والهيئـة العامة لقصور الثقافة من أهمها:
"قـطـة بـسـبع تـرواح" "الكالب الك فى بـابل" "هـبط ا
ـــطــار" "بــكــالــوريــوس فـى حــكم الــشــعــوب" وصــلت ا
"مـلك يـبحث عن وظـيفـة" "الـناس فى طـيبـة" "فارس
" "خــشب الـورد" فى قــصـر الــســلـطــان" "اخملـطــطـ
"بـالــعـربى الــفـصـيـح" "عـريس لــبـنت الـســلـطــان" كـمـا
أخرج أيضًا: "لـيالى احلصاد" "حـفلة على اخلازوق"
"عـطــشــان يـا صــبــايــا" "شـفــيــقـة ومــتــولى" "لــزوم مـا

يلزم".
كذلك يشارك محمد بـحيرى كممثل بالفرقة القومية
سرحية بالـقليوبية وقدم معها أغلب العروض التى ا

قدمتها.
ـصرى شـارك بحـيرى فى عدد من وفى التـليـفزيون ا
ـــســلـــسالت مــنـــهــا "الـــوزيــر الـــشــاعـــر" "احلــسن بن ا
ــطــر" الــهــيــثـم" "دمــوع الــغـــضب" "عــصــفـــور حتت ا

ملوك واألميرة" "ألو رابع مرة". "ا
كـمـا شــارك فى عـدد من مـسـلــسالت األطـفـال مـنـهـا:
"الـــهــــروب الـــكـــبــــيـــر" "الــــوحش الـــكــــبـــيــــر" "األمـــيـــرة
ـــســــحـــورة" "مـــفــــاجـــأة احلـــفـل األخـــيـــر" "احلــــكـــيم ا
ـسـحور" "أحالم والـقصـر" "بـدر الـبـدور واحلصـان ا

رحمة".
يرى بحيـرى أن على اخملرج أن يقـدم رؤيته اخلاصة
ألى عمل تـمهيـدى إلخراجه كما يـعتبر اخملـرج بوتقة
تــنـــصــهــر فــيـــهــا جــمـــيع الــعـــنــاصــر الــتـى تــشــارك فى
ــكن تــسـمــيــته "ثـقــافـة الــعـرض حــتى يـتـم إنـتــاج مـا 
ـقـراطى ـنـاخ الـد الـعـرض" وال بـد أن يـتـوفـر لـذلك ا
ـناقـشة ـمثـل هـذا أوالً "فى مرحـلة ا بـ اخملرج وا
واإلعــداد" أمـا فى مــرحــلـة الــتـنــفـيــذ فـيــلـزم شىء من

ديكتاتورية اخملرج.
ـــســـرح إلى بـــحــــيـــرى يـــرجـع غـــيـــاب اجلــــمـــهـــور عـن ا
سـرحى على مـا هو تـلقـى وبقـاء العـرض ا اخـتالف ا

عليه دون تغيير.

د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
يــــالـــــهــــا من بــــهـــــجــــة تــــســــعــــد الــــروح
والـــوجــدان حـــيــنـــمـــا تــصـــعــد فـــرقــة
صـغيرة اإلمـكانات كـبيرة بـفنانـيها من
ــنــحــنـا ــســرحــيــ وهـو مــا  شــبـاب ا
األمل في أجيالـنا الشابـة الذين أحبوا

سرح بصدق. ا
لقـد سعدت كـثيراً بـتمثـيل فرقة نادي
ـسـرح بـقـصـر ثـقـافـة األنـفوشـي كأول ا
فـرقـة من الـنــوادي الـتي تـتــبـوأ مـكـانـة
عـلي الـسـاحة الـعـربـيـة وهـا هي تـقدم
عـرضــهـا في مــهـرجــان قـرطــاج الـدولي
ــتـطـاول الـذي الـذي نـعــتـز بـتــاريـخه ا
سـرح اجلاد ال يزال يجتذب يؤكد أن ا
اجلـمـهــور احلـقــيـقي بل يــطـرح سـؤاالً
ـــا عن أهـــمـــيـــة الـــتـــجـــمـــعــات جـــوهـــريً
الـدولــيـة الـتـي تـتـعــانق فـيـهــا الـعـروض
الــعـربــيــة وعـروض الــدول األفــريـقــيـة
والـغـربيـة هـذا عـنـاق فـني ال يـنتج إال
ـألوف فـنـاً جـديـداً مـفارقـاً لـلـسـائـد وا
كـمـا تـطـرح مـشــاركـة فـرقـة األنـفـوشي
عــلــيــنــا ســؤاالً جــديــداً حــول مــفــهــوم
سـرح الفقـير هل كمـا يفهـمه البعض ا
خــــطـــأ بــــأنـه فـــقــــيــــر في اإلمــــكــــانـــات
وحسب? ولكـننا نري الفقـر مفهوماً في
جـــمـــالـــيـــات الـــعـــرض نـــفـــسـه وهـــو مــا
ها طرحته جتربة "األنفوشي" بتقد
لعرض "كالم في سري" الذي جمع ب
مـحـبة اجلـمـهـور والـنـقـاد مـعـاً مـن هـنا
ســــوف نـــعــــظم مـن إيـــجــــابـــيــــات هـــذه
د يد احملبة والعون لفرق التجربة و
الـــنــوادي بـــوصـــفــهـــا جتــارب جـــديــدة
ـــألـــوف وأعـــتـــقــد أن مــتـــمـــردة عـــلى ا
الـــفــائــدة مـن مــشــاركـــة الــفـــرقــة عــلي
سـتـوى الـدولى سيـضخ دمـاء جـديدة ا
فى عـــروق شـــبــابـــهــا وســـتــكـــون قــدوة
لــــبـــــاقى الـــــفـــــرق كي تـــــدرك أن الــــفن
احلــقــيـــقي البـــد أن يــجــد مـن يــقــدره
ويضعه في مـكانه الصحـيح الذي يليق
ا يقدمه فهنيئاً لشباب مصر الذين
يــكـــتــبـــون اسم مــصـــر بــحـــروف من فن

متوهج باخلير واحلق واجلمال.  

بنصوص ليوسف إدريس وعلى سالم ولين الرملى
IôgÉ≤dG á©eÉéH Iô«°ü≤dG ¢Vhô©dG  á≤HÉ°ùe ¥Ó£fG

جـــامــعـــة الـــقـــاهـــرة تــســـتـــقـــبل أولى
ـســرحــيـة "الــعـروض مـســابــقـاتــهــا ا
الــــقـــصـــيــــرة" حـــيث أعــــلـــنت اإلدارة
الــعــامــة لــرعــايــة الـشــبــاب عـن بـدء
ــــــاضى ــــــســــــابــــــقــــــة مـن األحــــــد ا ا
لـتـسـتـمـر حـتى األحـد 16 ديـسـمـبـر

اجلارى.
مـحـمود الـفـشـنى مـديـر عام اإلدارة
الــعــامـــة لــرعــايــة الـــشــبــاب ذكــر أن
اإلدارة حـــددت شـــروط االشـــتـــراك
لــلـــمــتــســابــقــ وهى أال تــزيــد مــدة
ــسـرحى عن  60 دقـيــقـة الــعـرض ا
ــــكن وال تــــقل عن  30 دقــــيــــقـــة و
ـــتــســـابـــقـــ االســـتـــعـــانــة جلـــمــيـع ا
ـــــخـــــرج مـــــحــــــتـــــرف لإلخـــــراج أو
لتـنفيذ تـصميـمات عنـاصر العرض
ــــســــرحـى فى حــــ أنـه ال يــــجـــوز ا
ـثــلــ خـارج اجلــامــعـة اشــتــراك 
ـشاركـة هى التى كـمـا أن الكـليـات ا

وأيضًا العمل اجلماعى وهى عبارة
عن دروع وكـــــئــــــوس ومـــــيـــــدالـــــيـــــات
فـضالً عن شـهـادات الـتـقـديـر ومن
الـعــروض الـتى تـقــدمت لـلـمــشـاركـة
ــــســـابــــقـــة "بــــطـــاقــــة تـــعـــارف" فى ا
ــــــصــــــرى وإخـــــراج تــــــألــــــيف عـالء ا
أحمد رفعت لكلية اآلثار مسرحية
ـــــصـــــلــــــوبـــــون" تـــــألــــــيف وإخـــــراج "ا

ـسرحى سـتـقـوم بـتحـويل عـرضـهـا ا
واإلشراف عليه.

خـالـد البـكرى رئـيس قـسم النـشاط
ـــســـرحـى بـــاإلدارة أكـــد أن هـــدف ا
وهوب من سابقة هو اكتشاف ا ا
الـــطــلـــبــة وقــد  اعـــتــمـــاد جــوائــز
الـثالثـة مـراكز األولـى على مـسـتوى
الـتمـثيـل واإلخراج والـسيـنـوغرافـيا

لين الرملىيوسف إدريس سعدالله ونوس
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ــركــز لألطـــفــال بــواســـطــة أوتـــوبــيـس ا
ـقـر احلـديـقـة  ـزين بـالـعــرائس و ا
وهـوب فـى مجاالت تكـر األطفـال ا
الــرسم والــفـنــون اخملــتـلــفــة بـاإلضــافـة
لـورش مـســرح الـعـرائس وخــيـال الـظل
والـــــكــــارتــــون وصـــــنــــاعــــة الـــــطــــائــــرات
الـورقــيـة و تـكــر أسـمـاء الــراحـلـ
يونس شـلبـى رحمى مـنى أبو الـنصر
د. عـالء حـــــــــــمــــــــــــروش وأصـــــــــــحـــــــــــاب
لـحوظـة فى مجال ثـقافة اإلسهـامات ا
الـــطـــفل هــالـــة فـــاخــر صـالح الــســـقــا

وطلعت عطية.

äÉcôH âØYيونس شلبى 

ـــحــافـــظـــة الـــقــلـــيـــوبـــيــة. الـــشـــرفـــا" 
الــعــرض عن فـكــرة درامــيــة لـلــشــاعـر
ســيــد سالمـة وصــيــاغــة نـاصــر عــبـد
الــتــواب  حــمــدى الــقـلــيــوبى وصــمم
عـــــــرائــــــسه مـــــــجــــــدى ونـس وقــــــامت
بـــــاألداء الـــــصـــــوتى نـــــشـــــوى يـــــوسف
ـــوســـيـــقـــيـــة لـــعالء غـــنـــيم والـــرؤيـــة ا
ويـــشــارك فى الــعــرض مـــحــمــد عــبــد
الـفــتـاح عــبـد الــنـاصـر ربــيع عـاطف
جاد عادل عبـد النبى محمد كمال
حمدى القليوبى أحمد عبد الفتاح.
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ــســرح أقــامت جلــنـــة األنــشــطـــة الــكــنـــســيــة وقـــطــاع ا
ـطـرانـيـة شـبرا اخلـيـمـة لألقـبـاط األرثوذوكـس حفل
ـهـرجـان الـرابع عـشـر لـلـمـسـرح بـرعـايـة األنـبـا خـتـام ا

مرقس أسقف شبرا اخليمة.
شهد احلفل تكر الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وكذلك
الـفنـان سـعيـد صـالح والـفـنانـة مـادل طـبـر واإلعالمـية
سهـير شـلبى كمـا  منح جائـزة أوسكار الـتفوق لـلكاتب
الـصـحـفى يـسـرى حـســان رئـيس حتـريـر "مـسـرحـنـا" أول
ـصـر والـعالـم العـربى ـسـرح  جـريـدة مـتـخـصـصـة فى ا
وقـــد  إهــداء الـــدورة إلى روح الــفـــنــان الـــقــديـــر يــونس
شــلــبى وشـهــد احلـفـل أيـًضــا عـرض أوبــريت "رحـلــة أبـو
ــســـرح وتــطــوره عـــلى مــر الــفـــنــون" الــذى رصـــد نــشـــأة ا

صرى. العصور وهو من إخراج جمال ا

á«Mô°ùŸG áÑ©∏dG π°UCG ≈a z¥Qh øe ¥QhR{
نــصف ســـاعــة تــأخــيـــر.. ومــنــصــة
نصـفـهـا غائب ورغـم ذلك لم تكن
الــصـورة قـاتــمـة تــمـامًــا فى الـنـدوة
ـــــركــــز الـــــقــــومى الــــتـى أقــــامـــــهــــا ا
نـاقـشة كـتاب "زورق من لـلمـسـرح 
ـــــســــــرحى ورق" الـــــذى تــــــرجـــــمـه ا
الــــعــــراقى د. قــــاسـم بــــيــــاتــــلى عن

نظر اإليطالى أوجينو باربا. ا
فى الــبـدايــة اعــتــذر مـديــر الــنـدوة
محـمد الـشافـعى لـلجـمهـور القـليل
ـركز  –معـظمـه كان من مـوظفى ا
 –عن غياب د. حـسن عطية و د.
أحمـد مرسى الـلذان كـان يفـترض
ــنـصــة مـشــاركـ أن يـكــونـا عــلى ا
فـى مـــنـــاقـــشـــة الـــكـــتـــاب مـــقـــدمًــا
ضـيــفه الـوحــيــد د. الـســيـد حــامـد
ـــعــهــد أســتــاذ األنـــثــروبـــولــوجـــيــا 
الـــــدراســـــات الـــــعــــــربـــــيـــــة ووصف
الـشـافـعى الـكـتـاب بـأنه مـهم جـدًا
نــصًـا وتـرجــمـة واصــفًـا بــاربـا بـأنه
ناقـد بناء ومـنظَّر مـسرحى كـبير

 ناصر عبدالتواب
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ويــحــوى الـــكــتــاب فـــصــوالً عــديــدة
مــــنـــهـــا مــــا هـــو تـــاريــــخى ومـــا هـــو
فـــــــكــــــرى إضــــــافــــــة إلـى فــــــصــــــول
تطبيـقية وبدأ: يأتى بعد ذلك دور
ـــــســـــرحــــــيـــــة والـــــتى الـــــنـــــمـــــاريـن ا
أصـــــبـــــحت جـــــوهـــــريــــة لـــــلـــــعــــرض
ـــــــــســـــــــرحـى وهـى عـــــــــبـــــــــارة عن ا
تـــــخـــــطـــــيـط احلـــــركـــــات وحتـــــويل
اجلـسـد والذهـن إلى جـسد وذهن
مـســرحى وقـد نـشـأت بـاعـتـبـارهـا
وســيـلـة وغـايـة وأصــبـحت جـوهـرًا
ـســرحى وثــقـافــة تـبــلـورت لـلــفن ا
سرحية. نتيجة لألنثروبولوجيا ا
وخــتـم مــحـــمــد الـــشــافـــعى الـــنــدوة
مـــــؤكـــــدًا أن الــــــكـــــتـــــاب يـــــســـــتـــــحق
الــــــــدراســــــــة مـن جــــــــوانـب أخــــــــرى
إضــافــيـة مــبــديًــا إعــجــابه بــعــنـوان
سرحية. رتبط بـاللعبة ا الكتاب ا
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أحمد مرسى
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ـسـرح من خالل ـدرسـة الـثـانـويـة تــعـرف أحـمـد الـفـقى عـلى عـالم ا فى ا
أستاذيه أحـمد متـولى وجهـاد أبو العـين صـاحبـها الفـضل فى تواجده
ـسـتـمرة ـمثل ا سـرح حـتى اآلن. ومن خالل ورش إعـداد ا عـلى خـشـبـة ا
درسة ابن خـلدون كـانت بدايـته احلقـيقيـة حيث اكـتسب خـبرة ال بأس
ـه الذى بـهـا وعـنـدمـا الـتـحق بـكـلـيـة الـتـجـارة جـامـعـة األزهـر لم يـجـد عـا
يــتــمــنـاه ومـع ذلك فــقــد شـارك فـى عـرض "احملــاكــمــة" وقــرر بــعــدهـا أن
ــسـرحـى بـاجلــامــعــة وهـو يــطــرح نــفــسه بـقــوة فــأصــبح رئــيــسًـا لــلــفــريق ا
ركز األول كـممثل عن دوره فى مـسرحية بالفـرقة األولى وحصل عـلى ا
"الرجل الـذى أكل الوزة" ثم اشـترك فى مـسرحـية "أبـو الفـوارس عنـتره"
إخراج هشام جمعة على مسرح اجلمهورية ثم رشحه أستاذه جهاد أبو
سرح لإلخراج فى فريق العين الذى صحح له معلوماته اخلاطئة عن ا
اجلـامـعـة الـتـحق الـفـقى بـورشـة مـركـز الـهـناجـر مع
اخملــرج ســمــيــر الــعــصــفــورى وشـارك فـى عـرض
الــــــورشـــــة "روبـــــرتـــــاج" عن ســـــنـــــوات احلـــــمـــــلـــــة
الـفرنسيـة كما شارك فى عـرض "القاتل خارج
الـســجن" لـلـمــخـرج سـعــيـد عـبــودة و"االسـكـافى
مـلـكًا" خلـالـد جالل. الـفـقى ال يـسـعى فى عـمله
سرحى للـمال فهو يـعتبره مـدمرًا للفـنان ويتمنى ا
أن يـــقــوم بــكـل األدوار لــتـــزداد خــبـــراته الــتـى يــراهــا
ها مهمة جدًا للـممثل ومن األدوار التى يود تقد
ـلك لـيـر" "الراوى" فى دور "مـهـرج الـبالط" فى "ا

"احملاكمة" الذى أثر فى نفسه تأثيرًا كبيرًا.
الفـقى يحاول دائـمًا تطـوير أدواته واضـعًا أمامه
صــورة لــلـفــنــان أحــمــد زكى الــذى يـعــشــقه ألنه
ـثل "بــجـد" ويـتـمـنى الــفـقى أن يـقـدم مـا قـدمه

زكى ويحاول بقوة.
äÉcôH âØY
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ركز القومى لثقافة الطفل برئاسة اضية احـتفاالت ا انتهت اجلمعة ا
ـدة عـشـرة أيـام د. أحـمـد مـجــاهـد بـأعـيـاد الـطـفـولـة والـتى اسـتـمـرت 
وتــضــمــنت عــروضًــا مــســرحــيــة وأخــرى لــلــســامــر واألراجــوز والــفــنــون

الشعبية.
كـانت االحـتـفـالـيـة قـد انـطـلـقت من احلـديـقـة الـثـقـافـيـة بـالسـيـدة زيـنب
بـــعــرض مــســـرحى لــفـــرقــة "بــذرة" وشـــهــدت عــدة رحالت ومـــســيــرات

ـصرى لتقد يسـتعد اخملرج نـاصر عبد التـواب وفرقة األراجوز ا
ـســرحى "كـلــنـا نــروح احلـضــانـة" والــذى يـنــاقش أهـمــيـة الـعــرض ا
ه علـى مسـرح "قـصر ثـقـافة الـتـعلـيم بـالنـسـبـة للـطـفل وسـيتم تـقـد
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ـكن تفـكيـكه «بـتعـبيـر جاك ـسرحى إذن - بـدرايـته الفـلسـفيـة احلـداثيـة - يعـمد إلى شـكل  > الـشـاعر ا
ـعنى ـتـخـفى فى قـشـرته فال شىء ثـابت فى مـنظـومـة الـشـكل  دريـدا» لـلـوصـول إلى الـنص الـنقـيض ا
ـا الكل فى حالة سيولة كـونية .. فالسلـطة تتآكل والشباب الـثبات الزينونى «نـسبة إلى زينون اإليلى» وإ

. ينحدر سريعا إلى الشيخوخة متعة اجلنس تصبح غثيانا واشمئزازا فظيع

✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂
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ـا عـلى نـظـرية احلـكي الـنـاقص حـيث الـتـصـوير ـسـرحـيـة الـعـبثـيـة ال تـقـوم عـلى نـظـرية احملـاكـاة وإ > ا
ـرفـوضة. ـظاهـرهـا ا ـفـروضـة جـبرا دون الـنـظـر إلى بـدائل  الـتـأمـلي الـرافض إلطـار احليـاة اإلنـسـانـية ا
كان تكون إطارية ـوضوع ووحدة ا وتـتحقق فيها الوحدات الـثالث بشكل مختلف إلى حد ما إذ إن وحدة ا

جتريدية ال نهائية ووحدة الزمان إطارية جتريدية ال نهائية أيضًا.

. سرح العربى السادس للمحترف > فريق عمل مسرحية «إكليل الغار» عاد من األردن بعد مشاركته فى مهرجان ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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مثل أشرف فاروق يجرى حالياً بروفات مسرحية «موت فوضوى صدفة» التى يقدمها مسرح الشباب خالل يناير   القادم. > ا
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سرح   من كتاب «مقدمة فى نظرية ا
الشعرى» للدكتور أبو احلسن سالم

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

لوحة الغالف

فى أعدادنا القادمة :

فرقة مسرح  احلكيم
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

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

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

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

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

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
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

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

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

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

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتــــــحى فــــــرغــــــلى
مــحــمــود احلــلــوانى

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية 
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد :

توفيق احلكيم

ـسـرح تــسـعـة مـواسم نـاجـحـة من يـنـايـر  1964 إلى مـايو قـدم ا
 1972 مع مالحـــظـــة أن فــــرقـــة مـــســـرح احلـــكـــيم وبـــاقى فـــرق
مـســارح الـتــلـيــفـزيــون قـد انــتـقــلت تـبــعـيــتـهــا إلى مـؤســسـة فــنـون
ــسـرح ـوســيـقى عـام 1966 وفى عـام  1967 أدمج ا ـسـرح وا ا
ـسرح احلديث ـى مع فرقة مـسرح احلكـيم وكذلك أدمج ا العا
فى فرقـة مـسرح احلـكـيم عام  1968 واستـمـرت فرقـة احلـكيم
ـســرح احلـديث عــلـيـهـا حــتى عـام  1972حــيث  إطالق اسم ا
وتــعــيــ الــفـنــان عــبــد الــرحــيم الــزرقــانى مــشــرفًــا عــلــيــهـا و
: شـعـبـة احلـكـيم وشـعـبـة جـورج أبـيض تـقـسـيـمـهـا إلى شـعـبـتـ

سرحية.  ولكن فى عام  1973  إلغاء نظام الشُعب ا
سرحيات التى قدمتها فرقة "مسرح احلكيم":   ومن ا

مـوسم  64/63    بــجــمـالــيــون" تـوفــيق احلــكــيم "األرانب" لــطـفى
اخلـولى "الـبـر الغـربى" مـحـمـد عـنانـى. موسم 64 /65 سـهرة مع
تـشـيكـوف (اجلـلف اخلـطوبـة احلـفلـة) تـرجمـة د. رشـاد رشدى
ســمــيــر ســرحــان اخلـــرتــيت لــيــوجــ يــونــســكــو تــرجــمــة ســمــيــر
ســرحــان مــحـمــد عــنــانى "شــلــة األنس" د. مــصــطــفى مــحــمـود
مــصـيـر صـرصــار واجلـيـاع لــتـوفـيق احلــكـيم خـيــال الـظل لـرشـاد
ــــيـــخــــائــــيل رومــــان. مـــوسم 65 / 66  وابـــور رشــــدى احلـــصــــار 
" لـــنــعـــمــان عـــاشــور "ســهـــرة مع تــيـــمــور" (أبـــو شــوشــة الـــطــحــ
الـــصـــعـــلـــوك حـــفـــلـــة شـــاى) "اتـــفــرج يـــا سـالم" لـــرشـــاد رشــدى

" حملمود السعدنى. " ألحمد سعيد "النصاب "الشبعان
ـصطفـى بهجت موسم  71 / 72 سـهرة مـسرحـية "قاطـع طريق" 
مـصطفى "احلزام" للسـيد سليمـان "نور الظالم" لرشاد رشدى
ـصطـفى بهـجت مصـطـفى "ملك يـبحث "مـحـاكمـة عيـلة ضـبش" 

عن وظيفة" لسمير سرحان "شاه ما مات" لتوفيق احلكيم.

تــــأســـست الـــفـــرقـــة عـــام  1963 فى إطـــار فـــرق الـــتـــلـــيـــفـــزيــون
ــســـرحــيـــة لـــتــتـــكــامـل مع الـــفــرق الـــثالث األخـــرى (احلــديث ا
ى الــكــومـيــدى) وقــد أطـلق عــلــيـهــا اسم الــكـاتـب الـقــديـر الــعـا
ـا له واعـتــرافـا بـفــضـله الـكــبـيـر فى إثـراء تـوفـيق احلــكـيم تـكــر
سرح العربـى. أسندت مهمة اإلشراف على الفرقة إلى حركة ا
جلـنة تـنـفيـذية بـرئاسـة د. رشاد رشـدى وعـضويـة السـيد بـدير
ـثال نــبــيل األلــفى لــطــفـى اخلــولى. تــكــونت الــفــرقــة من  18
ـمـثـل ـثـلـة و  5 فـنيـ و إداريـ اثـنـ وتضـمـنت قـائـمة ا و

األسماء التالية: 
بــثـــيــنــة حـــسن عــواطـف حــلــمى قـــدريــة قــدرى مـــاجــدة عــلى
جـاذبية حـجازى قدريـة عبد الـقادر حسـ الشربـينى رشوان
تـوفيق رشـاد عثـمان عـادل بدر الـدين عـبد الـعزيـز أبو الـليل
ـنعم عطـاء عزت العاليـلى حسن شفـيق فاروق جنيب عبد ا
فؤاد أحمد محمود العراقى حس خضر عز الدين إسالم.
تـضــمـنت خــطـة إنــشـاء فــرقـة "مـســرح احلـكــيم" بـخـالف تـقـد
ــســرحـيــة إنــشـاء مــركــز لـتــدريب الــفـنــيــ وإصـدار الــعـروض ا
مـجلـة شهـريـة للـمسـرح وتأسـيس ناد لـلمـسرح وتـنظـيم ندوات
سرحية مسرحيـة بصفة منـتظمة واالتصـال بالفرق واألنديـة ا

بجميع دول العالم لتحقيق التبادل الثقافى والفنى.
و تـخـصـيص مسـرح "مـحـمـد فـريد" مـقـرا لـلـفـرقة وأنـشـطـتـها
وإطالق اسم احلـكــيم عـلـيه.  وكـانت خـطـة الـعـروض تـسـتـهـدف
تقد أعمال كبار الكتاب الراسخ مع إتاحة الفرصة للكتاب
ــسـرح ــهــمــة من ا الــشــبــاب أيــضــا مع تــقـد بــعـض الـنــمــاذج ا
ى. افـتــتـحت الــفـرقــة مـوســمـهـا األول فى  9 يـنــايـر 1964 الـعــا
ـسـرحـيـة "بـجــمـالـيـون" لـتـوفـيق احلــكـيم وإخـراج نـبـيل األلـفى
وبـطولة زهـرة العال حـس الشـربيـنى عزت الـعاليلى رشوان
تــوفــيق فــؤاد أحــمــد  بــثــيــنــة حــسن عــواطف حــلــمى وصــمم
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 تأسست
عام 63
لتقد
أعمال
كبار

الكتاب

للون إمكـانات هائلة فى تـغيير فراغ
ـســرح من حـيث الــتـأثـيـر خــشـبـة ا
والــتـــأثــر وطـــرح كــثـــيــر من الـــقــيم
عـانى فلكل مـشهد قـيمة الدالليـة وا
وأثـر فـكـرى ووجـدانى ويـحتـاج إلى

ما يحققه ويقدمه للمتفرج.
ويـلـعب الـلـون سـواء الـصـبـغات أو
ـــلــون الــدور الـــبــارز فى الـــضــوء ا
شـهد بعالم تهيـئة الفراغ وتـغليف ا
ـناخ تـفـرج كـليـاً لـلـبيـئـة وا يـهـيئ ا
ـطـروحـة الئم لـطـبـيـعـة الـدرامـا ا ا
وهو مـا بـدأ اخملرج بـالـتوجـيه إليه
البس أو وتخيله مصمم الديكور وا

«الرؤية التشكيلية». 
ويـــكــون الــلــون حـــامل لــواء الــرمــز

ـا يـطـرح من دالالت  والـتــعـبـيــر 
االتـفـاق علـيـهـا وبـاتت معـمـوالً بـها
إضــافـــة إلى األثـــر الــنـــفـــسى الــذى
تعددة يحققه اللون باستخداماته ا
فـقـد لـعب إدوارد جـوردن كريـج على
تفرج واستفاد أثر اللون على ع ا
سرحية «هاملت» من ذلك فى عرض 
ـها فى لـشكـسـبـير عـنـدمـا أراد تقـد
صــيـغـة مـبــتـكـرة وقــدم حالً لـظـهـور
الـــشــــبح واخــــتـــفــــائه فــــقـــد وضع
مـجـمـوعة أركـات مـتـتـاليـة وخـلـفـها
فــتــحــات ومــرر الــشـبـح خـلـف هـذه
الفتـحات ليـظهر ويـختفى ثم يـظهر
ويــخـتــفى الــشـبـح ولـكــون األركـات
بـالــلــون الــرمــادى وخــلــفــهـا حــائط
بــالـلــون  الـرمـادى نــفـسه فــقـد بـدت
ـســاحــة كـلــهــا بــالـلــون الــرمـادى ا
ـتـفـرج وجود تـلك وعـنـدهـا ال يـرى ا
الفـتحـات وإنـها فـقط مسـطح رمادى
ـسـرح يـظـهـر فيـه الشـبح فى فـراغ ا

ويختفى.
ـتطورة لظهور الشبح هذه التقنية ا
قد أحدثها اللون بـتأثيره على الع
مـحقـقـا خدعـة أسـاسيـة فى الـعرض

سـرحى وهـو ما ذهب إلـيه هـنرى ا
ماتـيس فى لوحـة الغالف فى الـلعب
بـجرأه فـيـمـا ب الـشـكل واألرضـية;
نـضدة بـاللون فقـد صبغ احلـائط وا
نفسه لـيجعل الـسيدة اجلـالسة على
ــنـضــدة سـابــحـة فى فــراغ مـا بـ ا
الـــرأسـى واألفـــقـى الــــذى مـــيــــز كال
مـنــهـمـا بـوسـيــلـة واحـدة فـالـرأسى
مـيزه بـلـوحة مـعلـقـة وجعـلـها نـافذة
للبـساط األخـضر الذى يـخفف وطأة
ـنزل ومـيز اللـهيب الـساخن داخل ا
ــقـعـد أسـفـل الـلـوحـة وهـو األفـقى 
فارغ لـيـؤكد عـلى عـزلة هـذه السـيدة
ــنـزل مـن أنـيـس وجـلــيس; وخــلــو ا
ـــائـــدة مـــعـــدة عـــلى الـــرغم من أن ا
ومهيأة بـالزهور والفاكـهة فى بهجة
نــادرة واسـتــخـدام وحــدة زخـرفــيـة
مــكــررة من أشــكــال نــبــاتــيــة قــويــة
ـائدة وصـادقـة وكررهـا فى مـفـرش ا
وعلى احلائط ليـزيد اندماج الرأسى
مـع األفـــقى ويـــؤكـــد عــلـى الـــواحــة
ـعــلــقـة ـنــاء الـتى فـى الـلــوحــة ا الـغـَّ
والـتى انـطـلق مـنـهـا إلى عـالم غـنـاء
يز للمدرسة منشود وهو أسلوب 
الـوحشـية الـتى انـتهى إلـيـها هـنرى
ماتيس وجتلت قـدرته اإلبداعية فى
الــقـدرة الــتــعــبــيــريــة الـتـى تـعــكس
الــصـــراع الــداخـــلى لــلـــشــخـــصــيــة
احملــوريـة وهـى لـلــسـيــدة اجلـالــسـة
ــســتـســلـمــة حلـالــة الـوحــدة الـتى ا
فرضت عليها وهـذا األسلوب النافذ
الـــبالغـــة له قــدرة هـــائــلـــة فى فــراغ
ـسـرح لـيـعـكس كـثـيـراً من الـنـوافذ ا
ــغــلــقـــة داخل الــنــفـس الــبــشــريــة ا
ــتـعــددة الــطـرح فى صــيغ درامــيـة ا

مسرحية .
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نظور اللونى ا

 محمد نور يؤكد: لدينا
أعمال تفوق «الليلة
الكبيرة» ويتهم النقاد
واإلعالم بتجاهل فن

العرائس صـ 5

صـــــوفـــــيـــــا لـــــورين
ـسـرح التى ثـلـة ا
ســرقـتـهــا الـسـيــنـمـا
لـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــنـع 
تاريخياً  جديداً
صـ23

 ثـالثــــــــــــة نــــــــــــقـــــــــــاد
يـــــــطــــــرحــــــون رؤاهم
حول عـرض «مـشعـلو
احلـرائق» ويـكـشـفون
من خاللـهـا عن بـنـية
اجملـتـمع الـهـشـة الـتى
تــســـتــدعـى هــدمه!!

11 10 صـ 9

 مسرح «فتسالف
هافيل» الذهنى
يشبه كتابة
«احلكيم» عندنا

 صـ 24

د. نبيل احللوجى
كان هو يؤكد أن ا
العنصر احليوى الذى
سرحى بدع ا يراه ا
ويواصل الكتابة عن
«البديل» بوصفه
فضاءً مسرحياً
جديداً فى الكويت

صـ 12 ,13

 لعنة الفراعنة
عرض مسرحى
يصيب مؤلفه
ومخرجه باللعنة
فيطلبان إحالتهما
للتحقيق

      صـ4

 د.  سيد اإلمام يكتب عن أوبريت
فى يوم فى شهر سبعة صـ 14

سرح  نخبة من نقاد وفنانى ا
صرى يجيبون بجرأة على سؤال ا

حيرنا كثيراً هل يوجد
 مسرح نسوى  فى مصر?! صـ 8

رسائل من قرطاج والكويت ولبنان قاسم حداد يدلى بشهادته فى األردن

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

 للفنان : جوجان
لوحات العدد :
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سرح النسوى  فى مصر  أكذوبة ا
 خالد الرويعى 
يكتب عن فتنة التكنولوجيا 

نور الشريف
 يكرر نفسه 

كلهم يشعلون احلرائق 
فى مسرح السالم 

مهرجان الكويت 
 فكرة «البديل» غائبة 

صرى سرح ا احلدينى : ا
حالته حرجة 

 اللوحة للفنان : هنرى ماتيس

مجرد بروفة

< يسرى حسان
تــــلـــــيــــفــــزيـــــونــــات.. مـــــســــجالت..
راديــوهـــات.. فــيــديـــوهــات.. دشــات
وكــمــبــيـوتــرات.. بــالــتـأكــيــد ســيـتم
ــا حتــريـــر الـــفـــقــيـــد ذات يـــوم.. ر
اســـتــــطـــعت أن تــــســـهى عــــصـــابـــة
الـــقـــرصـــان الـــتـى تـــرتـــدى فـــانالت
مـخطـطـة واستـعدت الـفـقيـد الذى لم
تــنـــتج "تــايـــوان" أفــضل مـــنه حــتى
اآلن.. ســيــقـول الــبــعض إن ثــمـنه ال
يتعدى اجلنيهات الثالث وياما فى
الـعتـبة أجـمل منـه.. وأقول: فـقيدى..

فقيدى.. جهازى.. جهازى..
أنت اآلن فـى تــــونس وســــتــــخــــطف
رجـلك ليس إلى "الـعـمرانـيـة" لتـسأل
عن "اخملفى" والذى ال يتسمى.. لكنك
ســتـخــطـفــهـا صــبـاحًــا إلى "قـربص"
ياه الطـبيعية الدافئة وتأخذ حيث ا
ــغــطس بــعـد أن " فى ا لـك "ُغـطــســ
تـدفع عـشـرة دنانـيـر وتخـرج سـليـمًا

"تتحدث" فقط!!
دعك من "سـلـطان الـغـرام" واسـتـمتع
ـســرح فى تـونس وســحـر بــسـحــر ا
فـــتــيـــاتــهـــا فى الــشـــوارع.. أرجــوك
"انـساه" تمامًـا هذا األسبوع.. وانس
مـعه ليلى مراد وشـاطئ الغرام الذى
لـيس فى مــرسى مـطــروح.. "انـسـاه"
أرجـــــــــوك.. أنـت اآلن ال عـالقــــــــــة لك
بــسـلــطــان الــغــرام حــرامى احلــلـة..
قـرصـان الـقـرن الـواحـد والـعـشرين..
دعـك مـــــــــنـه أو "عـــــــــنـه" إذا أصـــــــــر

تحذلقون! ا
ـوضـوع.. وإذا كـان دعك وال تــكـبّـر ا
فــقــيـدك الــغـالى مــازال فى "مــخـزنه"
فـمـســيـره يـرجع.. أنت تـتـخـيـله اآلن
- فــقـيــدك يـعـنى – مــوضـوعًـا داخل
مــــكـــان حتـت األرض فى مــــنـــطــــقـــة

مــهــجــورة وسط أجــهــزة كــثــيـرة 
خطـفها وإيداعهـا مخازن القرصان..

ysry_hassan@yahoo.com

مـعـافىً وتـنـسى تـمـامًـا سـيـرة "أبـو
." الـــقــراصــنـــة" و"ســيــد اخلـــطــافــ
اســتــمــتـع يــا أخى بــوقــتك واشــكــر
تـــونس وفـــتـــيـــاتـــهـــا وشـــوارعـــهـــا
ومـغـاطـسـهـا ومـسـارحـها وال تـخش
على أجـهزتك من اخلـطف.. فسـلطان
الـغرام ليس هـنا اآلن ولن يكون إال
ـهـرجـان اجلـاد إلى إذا حتـول هـذا ا
مـهـرجـان هـزلى وإذا حـدث سـتـكون
فـرصتك ألن تـقـدم عـرضًا من تـألـيفك
وبـــــطـــــولـــــتـك وإخـــــراجك  – بالش
الديكور حتى ال يغضب النجارون –
ســيــكــون عــنــوانه "ســيــرة ســلــطـان
األرجــزة فى مــطــاردة الــصــحــفــيــ
وخـطف األجـهـزة".. "انـسـاه" يا أخى
ــا أنت فـيه.. خالاااص واســتـمـتع 

دة  أسبوع!! نسيته.. 

سلطان الغرام
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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أجـازة.. هــذا األسـبــوع أجـازة .. أنـا
اآلن فى تـــونس أحـــضــر "قـــرطــاج"..
قلت لنفسى دعك من "سلطان الغرام"
سرح فى تونس.. واستمتع بسحر ا
عندك عروض عـربية وأفريقية وبحر
مـتوسطية.. شاهـدها يا أخى فرصة
.. ولـو زهـقت ال تـتـكـرر إال كـل عـامـ
يكفيك أن تـمشى فى الشارع تتفرج..
ويـــا بــخـــتك لـــو حتـــدثت "مـــصــرى"
وســمــعــتك فــتــاة تــونــســيــة.. تــأكــد
ستـرجوك أن تعيد على مـسامعها ما
قـــلــتـه حــتـى تــســـتـــمـــتع بـــاحلــديث
ــصــرى.. وأنت لك جتــارب سـابــقـة ا
فى هـذا الـشـأن.. صـحـيح أنـك كـبرت
قـلــيالً لـكـنك عــلى أى حـال لن حتـال
عـاش فى ينـاير الـقادم.. مازال إلى ا
هـنـاك مــتـسع من الـوقت  – إذا شـاء
ربـــنــا  – ألن تـــتـــمـــشى فـى شــوارع
ر ـصــرى.. تـذكـَّ تــونس وتـتــحـدث بــا
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وبينهما "كالم فى سرى" 

«شوكوال » السورى افتتح قرطاج ومحمود درويش يختمه
إقصاء أو تهميش.

يشارك فى هـذه الدورة عشر دول
عـربـيـة هى مـصـر سـوريا األردن
ـغــرب الـعـراق لــيـبـيــا اجلـزائــر ا
فــلــســطــ لــبـــنــان الــكــويت. كــمــا
تــــــشـــــارك ثـالث دول أفـــــريــــــقـــــيـــــة
وثـالث دول غـــربــــيـــة هـى فـــرنــــســـا
والبـرتـغال وإيـطـالـيا. مـديـر الدورة
أشـــار إلى أنـــهــــا ســـتـــحــــتـــوى عـــلى
ــوســيــقــيـة الــعــديــد من الــعــروض ا
والــفــرجــويــة ولـــقــاءات مــوســيــقــيــة
ية ودورة تـدريبية فى تـونسية وعـا
ـعــلم مــســرح "الــنــو" الـيــابــانى مـع ا

نواهيكو أوماواكا.
مـيـزانـيـة الـدورة تـبـلغ مـلـيـون ديـنـار
" 5 ماليــــ جـــــنــــيه" ويـــــبــــلغ عــــدد
ــشـاركــ حـوالى  510 مــدعــوين ا

كرم 100 مكرم. وعدد ا

ـــســــابـــقــــة وتـــعــــويض ذلك إلـــغــــاء ا
بــــتــــكــــر أعــــمــــال وشــــخــــصــــيــــات
مــــســـــرحــــيــــة فـــــضالً عـن تــــكــــر
الـــشــاعـــر الــفـــلــســـطــيـــنى مـــحــمــود
درويش الــــــذى ســـــيــــــخـــــتـم الـــــدورة
بـقــراءات شــعـريــة واعـتــبـر إدريس
سابـقة الرسمية داللة على إلغاء ا
ــســـرح الــتــونـــسى وأكــد أن نــضـج ا
هــــدف هــــذه الـــدورة الــــكــــشف عن
حـــقــــيــــقــــة مــــهــــمــــة تــــخـــتــــصــــر فى
ـســرح وبـروز أجــيـال ديــنـامــيـكــيــة ا
جـديدة تعمل على تـهيئة مسـتقبلها
سـرحية التـونسية داخل الـساحة ا
والـعــربـيـة وخـلـص إلى أن بـرنـامج
الــدورة حى ونــاطق بــالــتــنـوع ودال
عـــــلـى االخـــــتـالف ومـــــعــــــبـــــر عــــــلى
احــــــتـــــــرام كـل صــــــاحـب مـــــــشــــــروع
وتـــــصــــور ورؤيـــــة وخـــــطـــــاب بــــدون

درويش وهـو الـعرض الـذى حصل
عــلـى جــائــزة أفـــضل أداء جــمــاعى
نـقضى ـهرجـان الـتجـريـبى ا فى ا
ويـــــرأس وفـــــد مـــــصـــــر إلى تـــــونس
الفنان د. أحمـد نوار رئيس الهيئة
الـــعـــامـــة لـــقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة ومن
ــــقـــرر عــــقـــد نــــدوة عـــلـى هـــامش ا
ــــهــــرجـــــان لالحــــتــــفــــال بــــصــــدور ا
"مـسرحـنا" كـأول جـريدة مـسرحـية

أسبوعية فى الوطن العربى.
ـــهـــرجــان مـــحـــمــد إدريس رئـــيس ا
ذكــر أن عــنــوان هــذه الـدورة "إرادة
احلــيـــاة" نــســـبــة إلـى قــصـــيــدة أبى
القـاسم الـشابى: "إذا الـشعب يـوماً
أراد احلــيـــاة فالبـــد أن يــســتـــجــيب
الـقــدر". والــتى أصــبـحـت الـنــشــيـد

القومى لتونس.
اجلــديـــد فى دورة هـــذا الــعـــام هــو

هرجان بدأت الدورة الثالثة عشرة 
ــــســــرحى بــــالــــعــــاصــــمـــة قـــرطــــاج ا
ـاضـيـة الـتـونـســيـة مـسـاء اجلـمــعـة ا
وتـسـتـمـر حـتى الـثـامن مـن ديـسـمـبر
احلــــالى مــــتــــضـــمــــنـــة  46 عــــرضـــًا
مــــســــرحــــيـــــًا من تــــونـس وعــــدد من
الدول العربية واألفريقية والغربية.
حــفل االفــتــتـاح الــذى حــضــره وزيـر
الـــثــقـــافــة الـــتــونـــسى مـــحــمـــد عــبــد
العـزيز بـن عاشـور ومحـمد إدريس
ــهـــرجــان تــضـــمن الــعــرض رئـــيس ا
ـســرحى الـسـورى "شــوكـوال" الـذى ا
شارك مؤخرًا فى مهرجان القاهرة

الدولى للمسرح التجريبى.
تــــشــــارك مـــصــــر فى هــــذه الـــدورة
بــــعـــرض "كالم فى ســـرى" لـــفـــرقـــة
نـادى مسـرح األنـفـوشى من إخراج
ريـــهـــام عـــبــد الـــرازق وتـــألــيـف عــز

ورأيــنـاهم فى الــسـيــنـمــا والـتــلـيــفـزيــون فـبــاإلضـافـة
لــكــونه مـــحــور األحــداث ولــيس مــجــرد جــزء مــنــهــا
فــالـــتــركـــيــز عـــلى اجلــانـب اإلنــســـانى عــلـى عالقــته

بأوالده وأصدقائه وجيرانه.
ـسـرح فى الـشـتـا "حـســ فـهـمى قـال: إنه بـيــحب ا
حـــيث نـــوعـــيـــة اجلـــمـــهـــور أكـــثـــر رقـــيًـــا وأكـــثـــر حـــبًــا

سرح. واحترامًا لفن ا
سيدتـان جمـيلـتان يـحيـطان بـالنجـم الوسيم  – طبـًعا –
هـمـا هـالـة فاخـر ولـقـاء سويـدان وفى حـ حتـمل هـالة
ــــعـــتـــادة فى دور عبء اإلضــــحـــاك بـــخـــفــــة ظـــلـــهـــا ا
الـزوجة الطماعة الـتى تستغل مـنصب زوجها تقدم
لــــقـــاء شــــخـــصــــيـــة "مــــنى" ابـــنــــة زكى وســــكـــرتــــيـــرته
بادئه وأفكاره! وب هذه ـانًا  اخلاصة واألكثر إ
وتـلك يـتـمـزق زكى بـ وجـوده األسـرى واالجـتمـاعى
ودوره كــوزيــر ويــشــاركـه الــبــطــولـــة عــمــر احلــريــرى

وسامى مغاورى.

شـخـصـيـة درامـيـة شــديـدة الـثـراء لم يـتـردد حـسـ
فـهـمى فى قـبولـهـا وبـابـتسـامـته الـشـهيـرة يـؤكـد لكل
مـن يـسـألـه أن "زكى" لـيس مــثل الـوزراء الــذين سـبق

الــــنـــجم الــــوســـيم "حــــســـ فـــهــــمى" خـــلـع اجلـــلـــبـــاب
الـصـعـيـدى الذى ارتـداه طـوال شـهـر رمضـان لـيـعود

عتادة وزيرًا للشباب.. إلى أناقته ا
ــنــصب اجلــديــد يــتــوجه حــســ فــهــمى ومن أجل ا
يـومـيًـا إلـى الـعـتـبـة حـيث مــقـر الـوزارة فـوق خـشـبـة
ـــا صــال حــســـ عــلــيه ــســـرح الــقــومـى الــذى طــا ا

وجال مع "البكوات" وفى كواليس عماد الدين.
اخــتـــيــار حــســ فــهــمـى وزيــرًا لــلــشــبــاب كــان قــرارًا
اشـتـرك فـيـه الـكـاتب لـيـنـ الـرمـلى واخملـرج عـصـام
الــســـيــد الــلــذان يــشـــكالن مع فــهــمـى "مــثــلث رعب"

مسرحى ذاق  النجاح مرات كثيرة.
ـعت فى ذهن لـينـ الـرملى بـدأت احلكـايـة بـفكـرة 
ــنــصـب" وتــأثــيـــره عــلى يــخـــتــصــرهـــا ســؤال حـــول "ا
اإلنـسـان احلالم بـاإلصالح والـتـغـييـر حتـول الـسؤال
إلى لـعـبــة مـسـرحـيــة يـكـتب "زكـى" مـقـاالً فى إحـدى
اجلـــرائـــد يـــرسم فـــيـه "خـــارطـــة الـــطـــريق" إلصالح
قال األحوال فى البلد يـنتظر ردود األفعال حول ا
يــتـــوقع أى شىء إال مـــا حــدث فـــعالً حــيـث يــبـــاغــته

اتصال هاتفى يخبره بتعيينه وزيرًا للشباب!
"زكى عــــجــــيب" الــــذى ألــــقــــاه الـــلـه فى الــــتــــجــــربـــة..

 حس فهمى وعمر احلريرى أثناء البروفات

حس فهمى يتولى الوزارة  فى الشتا!! كواليس
> الــــــفـــــــنـــــــان يـــــــحـــــــيى
الــفـــخــرانى وضع عــدة
شروط متعلقة بتكثيف
الــــــدعــــــايــــــة لـــــــعــــــرضه
ــلك لــيـر» ــســرحى «ا ا
ه الـــــذى يــــبــــدأ تـــــقــــد
هــــــذا األســـــبــــــوع عـــــلى
خــشــبـة مــسـرح مــيـامى
بعد جناح عرضه لعدة
ســـــــــــــنــــــــــــوات مـــــــــــــضـت
ــــــســـــارح الــــــقــــــاهـــــرة
واإلســــــــــــكـــــــــــنــــــــــــدريـــــــــــة

واحملافظات.
الــــــــفـــــــخـــــــرانـى طـــــــالب
مـسـئـولى الـبـيت الـفـنى
لــــلـــــمــــســـــرح بــــضــــرورة
االهــــتــــمــــام بـــإعـالنـــات
ــــــــــســـــــــــرحــــــــــيــــــــــة فـى ا
الـصـحف والـتـلـيـفـزيون
مـع الـــــــتـــــــفـــــــكـــــــيـــــــر فى
أسـاليب دعـاية جـديدة
تتناسب وقيمة العمل.

هرجان  عرض شوكوال فى افتتاح ا

 يحيى الفخرانى

ájôµ°S ≈e 
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