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دنى مبتكر  عز  الدين ا
األشكال اجلديدة
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شلبى.. جحا
الكوميديا
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ى : كاندنيسكى  اللوحة للفنان العا

مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـشـروع وتقـرر رصـد خـمـسة وزيـر الـثقـافـة عـلى ا
ماليـ جنـيه من ميـزانيـة البـاب الثالـث لدعمه
وسـمعت أيضاً أن سبعة محافظ خصصوا سبع
قـــــطع أراض ٍلـــــلــــمــــشـــــروع.. شــــكــــراً لـــــلــــوزيــــر
ـشروع كـما قـالوا يـهدف إلى .. فـا ولـلمـحافـظ
صرى ـصرى.. اإلنسـان ا إعـادة صياغـة اإلنسان ا

يحتاج فعالً إلى إعادة صياغة.
ـشـروع قـبل إذن هـنـاك مـكـاسب جـيــدة حـقـقـهـا ا
بــدايــته تــقـتــضى الــوقــوف بــجـانــبه ومــســانـدته
ه إذا لــزم األمـر.. فـهـو لــيس مـلك أحـمـد وتـقـو
إسـماعيل وال الهيئـة وال الوزارة.. هو ملك الناس
الـذين من حـقهـم - بعـيـداً عن أيـة حسـاسـيات أو
حـسـابـات - أن يطـرحـوا حـوله مـا شاءوا من آراء
ولـــكـن لـــيس قـــبـل أن يـــقـــرأوه قـــراءة جـــيـــدة ثم
يـــوجــهـــون الـــدعـــوة لــصـــاحب فـــكـــرته لـــعــرضه
ومـناقشته معه بهدوء بعيداً عن أية ترتيبات. أما
شروع من السماع فقط فهو أن يـقرروا مناقشة ا

رة.. أمر غير مستحسن با
أقــول ذلك وقــد فــتــحـنــا صــفــحـات «مــســرحــنـا»
ـشــروع وشن د. ســيـد اإلمــام هـجــومـاً ـنــاقـشــة ا
كـاسحـاً علـيه ورد علـيه أحمـد إسمـاعيل أى أنـنا
ال نـنحاز لطـرف ضد اآلخر ومـا يهمـنا فقط هو

ونـفس هذا الـباحث جـاءوا به بـطريـقة عـجيـبة..
اكــتـشــفــوا أنه مــشـارك فـى عـرض «سـت احلـسن»
ـؤتـمـر ولديه بـحث فـقـالوا الـذى سـيقـدم خالل ا
نـضمه للـمؤتـمر.. وقال الـبعض إنـهم أشركوه فى
جـلسات األبحاث لـيترقى بهذا الـبحث!!.. مهزلة

والله.
هزلة فمثلها وأكثر يحدث فى كل دعك من هذه ا
ـستـفز هـو تلك اجلـلسة ـؤتمـرات لكن الشىء ا ا
ـؤتـمــر بـالـبـراشــوت مـثـلـمـا الـتى هـبـطـت عـلى ا
يـهـبط اخملـرجــون عـلى فـرق األقـالـيم وأضـيـفت
ناقشـة مشروع مسرح اجلرن فى الـوقت الضائع 
ـــاذا قـــالـــوا إنــهـم ال يــقـــصـــدون بـــهــذه وال أدرى 
شـروع.. لم يـتهـمـهم أحد اجلـلسـة الـتآمـر عـلى ا
بـذلـك فـمن حــقــهم أن يـنــاقــشـوا أى شىء.. هل

ريب يقول خذونى?! يكاد ا
لـــست فى مـــعــرض الــدفـــاع عن مــشـــروع مــســرح
اجلـــرن ومــــا ســـمـــعـــتـه عن أداء اخملـــرج أحـــمـــد
شـروع خالل اجللسة لم شـرف على ا إسـماعيل ا
يـعــجــبـنـى.. قـالــوا إن أداءه كــان سـيــئــاً.. لم أقـرأ
ـشـروع بـعـد ولـيس من حـقى أن أفـتى دون عـلم ا
كل مـا وصلـنى أن رئيـس الهـيئـة الفـنان د. أحـمد
نـوار حـصل عـلى مــوافـقـة الـفـنـان فـاروق حـسـنى
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كـنت عضـواً فى األمانـة العـامة لـلمـؤتمـر العـلمى
لـلـمـسـرح فى األقـالـيم.. اخـتـارونى عـنـدمـا كـانـوا
راضـــ عـــنى.. حـــضـــرت بـــعـض االجـــتـــمـــاعــات
وزهـقت.. اجلـلسـة تـسـتـمر أكـثـر من أربع سـاعات
وأحـيــانــاً خـمس أو سـت سـاعــات تُـطــرح خاللــهـا
أفـكـار عــمـيـقــة «ال تـودى وال جتـيب».. ال تــظـنـنى
كـارهـاً لألفكـار الـعـمـيـقـة.. أنا أحـبـهـا ومـرة كـتبت
عـنـهـا قـصـيـدة.. لـكن مـشـكـلـتى مـعـهـا أنـهـا تـبدو
دائماً محلقة فى سماوات اخليال بعيداً عن أرض

رتفعة!! الواقع وأخوك لديه «فوبيا» األماكن ا
ؤتمر واعتذرت وقلت: إن زوجتى دعـونى حلضور ا
عــلى وشك الــوالدة لــكــنــهــا لم تــلــد حــتى اآلن..
«ادعـوا لهـا ربنـا ينـتعـها بالـسالمة».. اعـتذارى فى
ــقــدمــات - جـلــســات األفــكـار الـواقـع بـســبب أن ا

العميقة - لم تكن تنذر بنتائج جيدة.
ـؤتـمـر قـالـوا: إن «فىّ شىء لـله» الـذين حـضـروا ا
ـؤتمر ال وإن الـوالدة داعـية لى فمـا حدث خالل ا
.. أبــحــاث مـــتــعــجــلــة.. يــســـر عــدواً وال حــبــيـــبــاً
ومـعقبـون متـغيـبون.. ومشـاركون ال يـعلـمون أنهم
مــشـاركــون.. وأشــيــاء من حتت لــتـحـت.. وبـاحث
ــصـرى» غــيـروه إلى ـســرح ا عـنــوان بـحــثه كــان «ا
ـؤتـمر.. ـسـرح اإلقـلـيـمى» لـيـمـشى مع عـنـوان ا «ا

عاطف ويلسون .. دفتر حكايات عن جنوم زمان

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ـصلحة العامة وليس األشخاص.. البعض قال: ا
ـشـروع جـزء من ـسـرح تـعـتـقـد أن هـذا ا إن إدارة ا
اخـتـصاصـهـا و سـحـبه منـهـا وأنـا ال أصدق أن
اإلدارة - وهى عـلى قدر كـبـير من الـذكاء - تـسعى
ألى صـدام وحتــشــد الــنــاس لالنــتـصــار لــرأيــهـا
والـبـعض قــال: إن بـعض أصـحـاب تــوكـيل مـسـرح
الـقريـة غاضـبون ألن أحـداً لم يدعـهم للـمشـاركة
ـشروع وجاءت بهم اإلدارة ليشكلوا رأياً عاماً فى ا
ــشـــروع كل هــذا ال أصـــدقه وال أعــيــره أى ضــد ا

اهتمام.
ما يهمنى أن ما سمعته عن اجللسة التى ناقشت
ـــهـــازل الـــتى جـــرت خـاللـــهــا.. ـــشـــروع وا هـــذا ا
ن رتبـوا كل شىء.. وشـكراً «زعـلـنى» جداً.. شـكـراً 
ن عـادوا وأعلـنوا تـأييـدهم لـلمـشروع وتـكاتـفهم
حـوله.. حوله وليس ضده.. وإن كان إعالنهم هذا
قـد جـاء بــسـبب أن قــيـادة الــهـيـئــة مـوافــقـة عـلى
ـشـروع ـشـروع ولـيس بـســبب أنـهم يـأمـلـون فى ا ا
خــيـــراً.. وهــو إعالن مــلــتــبس.. كــفــانــا الــله شــر

!! لتبس االلتباس وا

 السيد راضى دبر
لى ثمن «فيسبا»

بدالً 
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ريب!! يكاد ا
جد طاقة التجار اجلدد  الكابوكى 

بـطـلــهـا اخملـرج الـكـبـيـر نـبـيل األلـفى الـذى
كان رئيسا للبيت الفنى للمسرح ومخرجاً
عــبــقــريـاً وأســتــاذاً فى فـن اإلدارة.. يــقـول
واصالت عاطف: كـنت آخـذ «استـمـارة» ا
بـــــقــــيـــــمـــــة عــــشـــــرة قــــروش وكـــــنت أجـــــمع
إيصاالت الشهـر وأنتظر حتى يكون «بال»
األلـفى رائقـاً فأدخل له بهـا قائالً: «مادام
بـتـضـحك يبـقى هـتـمـضى لى االسـتـمارة»
وكــنـا نـخـاف مـنه ألنه كـان «بـيـضـرب» ولـو
أعــطى أحـدنــا «شـلـوتــاً» قـول يــا رحـمن يـا
رحــيم.. ويــذكــر ويــلــسـون أن األلــفـى مـات
ــسـتـشــفى قـائالً: عــنـدمـا عــلى يـديه فى ا
ستشفى للعالج رض دخل ا اشتد عليه ا
على نفقة الـدولة وأثناء ذهاب ابنه أحمد
ــســتــشــفى صــدمــتـه ســيـارة لــزيــارته فى ا
ـدة سـتـة فـرقـد إلى جـواره فى «اجلـبس» 
شــهــور وكـان مــحــمــود األلـفى «ابـن عـمه»
يـــطـــلب مـــنـى أن أذهب لـــزيـــارتـه وتـــلـــبـــيـــة
ـواقفى احـتيـاجاته وعـنـدما كـنت أذكره 
معه كـان «يـتوه» وفى آخـر زيارة تـوفى ب

يدىّ..
وحملــــمـــــود احلـــــديــــنـى مــــكـــــان فى ألـــــبــــوم
الـذكــريـات.. يــقـول عــنه ويــلـســون عـنــدمـا
ـســرح الـسالم كـان كـان احلــديـنى مــديـراً 
يــطــلـب مــنى أن أذهب إلى مــنــزل الــســيــد
دة ساعت لرعايته ألنه كان بدير يوميـاً 
فرده.. وهو إنسان ذو قلب رقيق يعيش 

ويستمع لكل الناس ويراعيهم...
انـــتـــهت اجلـــلــســـة ولم تـــنـــته الـــذكـــريــات..
وأخـــــيــــراً حـــــرص عــــاطـف عــــلـى ذكــــر أنه
ـــســـرح يـــخـــدم بــــاإلضـــافـــة إلـى عـــمـــله بــــا
الـكـنـيـسـة مع الـبـابـا «شـمـاسـاً».. وحـكـمـته
فى احلــــيـــاة «اإلنـــســـان مــــادام مـــاشى فى
طـريق ربـنا مـاحـدش يقـدر يـدوس له على

طرف».

الـهم إلى أن فـوجئت به - يـقـصد الـسـيد
راضى - وبــعــد أقل مـن أســبــوع وقــد دبـر
ــوتــوســيــكل لى ثــمن «فــيــســبــا» بــدالً من ا

سروق مازلت أركبها حتى اآلن. ا
ويـــواصل ويـــلـــســـون: والـــســيـــد راضـى هــو
الـوحيـد - تـقريـبـاً - الذى يـحرص فى كل
مـسـرحـيـة من إخـراجه عـلى جـمع الـعـمال
والــفــنـيــ فى مــنـزلـه وإقـامــة حــفل لـهم..
وفى رقــبـة كل مــنـا دين لـ«احلــاجـة مــنـال»
سرح زوجـته التى طال كـرمها كل عـمال ا

صرى. ا
ونــنــتــقـل مع عــاطف إلى حــكــايــات أخــرى

عن وظيفة»..
وفى ألـبـوم «عــاطف» وقـلـبه يـحـتل اخملـرج
«الـسـيد راضى» مـسـاحـة ال يـنافـسه فـيـها
ــــواقف تـــبــــدت فـــيـــهـــا أحـــد.. عـــشـــرات ا
أصـــــــالـــــــة مـــــــعـــــــدن راضى ونـــــــبـل أخـالقه
يـحـفـظـهـا ويـلـسـون وال يـكف عن تـرديـدها

بامتنان شديد.
: ذات يــــوم تــــركت يــــحــــكـى عــــاطف قــــائالً
مـــوتـــوســـيـــكـالً كـــنت اشـــتـــريـــته بـ «فـــلـــوس
ــــســـرح أللــــبـى أحـــد ســــلف» عــــنــــد بــــاب ا
طــلـبــات الـسـيــد راضى وعـنــدمـا عـدت لم
أجـده فـأبلـغت الـقـسم بـالسـرقـة وركـبنى

رشدى زوجة كرم سهير» - يعـنى سهير ا
مــطـاوع وقــتــهـا - هـى الـتى قــالت لى روح
قــول له فــ الــلى عــلــيـك قــدام الــفــنــانـ

!! وأنا أعطيك جنيه
ويـــقـــلـب ويـــلـــســـون فى ألـــبـــوم الـــذكـــريـــات
مـتجاوزاً عدداً من صـفحاته ليـتوقف عند
الــنــجـمــ الـشــقـيــقــ حـمــدى وعـبــد الـله
غـيث والـلـذين يـصـفـهمـا بـأنـهـمـا «من بيت
عُمد» لـيقول: كـانا متـماسكـ جداً وكان
عـبـد الـله يــفـهم الـعـامل مــنـا بـنـظـرة عـ

وال يـــحـــمـــلـه فـــوق طـــاقـــته.. وقـــد عـــمـــلت
معـهمـا فى مسـرحـية بـعنـوان «ملك يـبحث

فى ذهــنه «ألـبــوم» يـضم صــوراً وحـكــايـات
لــــنــــجـــوم كــــبـــار كــــانت أســــمـــاؤهـم تـــضىء
ـــســـارح وتـــتـــصـــدر األفـــيـــشــات مـــداخل ا
بــيــنــمــا يــقــبع اســمه فى ذيـل «الــبـامــفــلت»

كمالحظ إكسسوار فنى.
تـــنــــقل «عــــاطف ويـــلــــســـون» بــــ مـــســـارح
مــحــمـد فــريــد والــسالم والـقــومى خالل
سنوات عمله التى جاوزت األربع عاماً
عمل خاللها «ريـجيسير» إلى جانب عمله
ـــا أتـــاح له فى أحـــيـــان كــثـــيــرة األصـــلى 
دخول بـيوت هـؤالء النـجوم واالقـتراب من

مناطق إنسانية خاصة فى حياتهم.
صــــفـــحــــات «ألـــبــــوم» ويــــلـــســــون تـــتــــفـــاوت
أحجـامهـا كمـا تـتفـاوت مسـاحات احلـن
نا بداخله ألصحابـها الذين رحلوا عن عا

وبقيت ذكراهم فى القلوب.
«عــلـى راحــته».. يـــقــلـب ويــلـــســون ألـــبــومه
اخلــاص لـــيــتــوقـف عــنــد صـــفــحــة الـــنــجم
الــراحل كــرم مــطـاوع والــذى يــصـفـه بـأنه
: األول طـفل صغـيـر شـديد كان شـخـصـ
الــرقــة واإلنــســانــيــة أمــا الــثـانـى فــمــخـرج

حازم جداً ال يقبل الهفوات.
يـتـذكـر ويـلـســون عـنـدمـا عـمل مع كـرم فى
مـسـرحـيـة «زواج عـلى ورقـة طالق» وكـيف
ـثل يـتـأخر كـان ال يـتردد فـى حتـويل أى 
عن الــبـروفــة أو يـغــيب عــنـهــا لـلــتـحــقـيق..
وهـــو مـــا حــدث مـــثالً مـع «فــاروق جنـــيب»
الـــــــــــذى غــــــــــاب عـن إحـــــــــــدى بــــــــــروفــــــــــات
«الـترابـيزة» وعـندمـا سأل عـنه كرم قـالوا

له إنه «زوغ» عشان عنده إذاعة.
الـوجه اآلخــر لــكـرم يــكـشــفه ويـلــسـون فى
حــــكـــايـــتـه الـــثــــانـــيــــة عـــنه والــــتى يــــرويـــهـــا
ضــاحـكـاً: رزقت بـطـفـلــة أثـنـاء عـمـلى مـعه
فـأخـبـرنى أنه سـيـعـطـيـنى خـمـسـ قـرشاً
كل يـوم.. وعـنــدمـا كـان يـنـسى كـنت أذهب
إلـــيـه وأقـــول له بـــصـــوت مـــرتـــفع أمـــام كل
الفنان «فـ اللى عليك» فيسألنى «م
الـــلى ســـلّــــطك عـــلىّ» فــــأرد عـــلـــيه «مـــدام

عاطف ويلسون 

 كرم مطاوع
 كان شخص
يتحركان
 فى احلياة

ريب!! ريب!!يكاد ا ريب!!يكاد ا ريب!!يكاد ا ريب!!يكاد ا ريب!!يكاد ا ريب!!يكاد ا ريب!!يكاد ا ريب!!يكاد ا ريب!!يكاد ا يكاد ا

دورة تمثيل
فى الالذقية
ومواجهة
التطرف 
فى دمشق

أحمد فؤاد
سليم: 

أعيش ألمثل

سرح .. دورة ساخنة وغاضبون باجلملة  مؤتمر ا

«ستكون
خالداً» نص
ؤلف جديد 
«اجلميلة
والوحش»

لة 
ينا
ف
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كيـاج وحتديدا مكـياج الوجه ضمن عاصرة يـتم تصنيـفه فى دائرة ا > إن القنـاع فى لغتنـا ا
واكب الذبائحية حيث سرحى. وأول مكياج عرفه اإلغريق والذى كان فى ا عناصر العرض ا

كانوا يلطخون وجوههم بخمر أوراق الكرم ليغيروا مالمحهم.

ذاهب صطلحات وا  مدخل إلى ا
سرحية مجد القصص  ا

األردن 2006 2007

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة :

 ريـــا وسكينــة
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
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 
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لـلـون مـعـادالت تـنـشـأ من مـزج األلـوان
وجتــاورهــا وبــحــسب مــســاحــتــهـا عــلى
ســطح الـــلــوحــة تـــتــحــقـق فى الــتـــأثــيــر
ــتــلـقى الــبــصــرى عـلى الــعــ وُتـهــيئ ا
حلـــالـــة مـــقـــصـــودة نـــســـبـــيـــًا ويـــخـــتـــلف
تلقى الذى يترجم التفسيـر باختالف ا
مـجـمـوع األلـوان ذهـنـيـًا ويـخـرج بـنتـائج
مرتـبطة بـوعيه وثقـافته وحـسه اللونى.
فـــالـــلـــون مـــعـــيــــار الـــتـــمـــيـــيـــز واإلدرااك
الـــبــــصـــرى وإذا انــــتـــزعــــنـــا الــــلـــون من
ـوجـودات فـماذا نـرى?! لـن نـرى غـير ا
ــيــزهــا الـضــوء والــظل فــقط! أشــيــاء 
ولــــكـن فى هــــذه احلــــالــــة تـــــتــــشــــابه كل
األشـــيــــاء إال مـن أحـــجــــام مــــخــــتــــلــــفـــة
فـالضوء احملـقق لهذه احلـالة ما هو إال
مـجموعـة ألوان مـجتـمعة وعـند الـقيام
بــتــحــلــيــله نــحــصل عــلى ألــوان الــطــيف
الـــســبـــعـــة. ويـــدخل الـــلـــون فى حـــيـــاتـــنــا
الــــيــــومـــيــــة مــــؤثــــرًا فـــيــــنــــا فـــمـن خالله
نسـتـطـيع أن نـأكل ونـشـرب ونلـبس ومن
خالله تــتــمــيـــز الــشــخــصــيــات وتــتــضح
ـها إلى أن نصل إلى أن مالمـحها ومـعا
لـكل شخصيـة لوناً محددًا نـستطيع من
خالله أن نـحـلل تـلك الـشـخـصـيـة ونـقف
عـلـى حـقــيـقــة وجـودهــا وجــوهـر قــيـمــهـا
ومواقفها بـ الشخصيات اجملاورة لها

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

للفنان الروسى برنس جريجورى جاجرين
لوحات العدد 

سرح القومى. > بعد تصويرها تليفزيونيا توقف عرض مسرحية "اإلسكافى ملكا" على خشبة ا > اخملرج أحمد عادل يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية "أشجار الورق العارية" لنادى مسرح اجليزة.

سـرحى اإلغريقى له أهمـية رئيسـية ووظيفـة مزدوجة: تزيـينية > إن القنـاع فى العرض ا
مـثل فى حـجم أضخم من ورمـزية حـيث قـدم الـباحـثـون فرضـيـة تقـول بـضرورة إظـهـار ا
ـشـاهدين من خالل ـمـثل لـكى يـطرق بـصـوته آذان ا الـعـادى إضافـة إلى تـضـخـيم صوت ا

فتحة الفم الواسعة للقناع.

ؤتمر  ا
العلمى
سرح
األقاليم
واألحالم

علقة صـ 4 ا

عروض من مهرجان قرطاج الدولى قلوب   مسرح النجم والهرم ا

منزل ريا وسكينة 

ال يجهل أحد أسمى "ريا وسكينة" وهما سفاحتا اإلسكندرية اللتان
روعـتا بـجـرائـمـهمـا الـثـغـر منـذ سـنـوات طـويلـة وقـد نـفذ فـيـهـمـا حكم

اإلعدام.
وقــد تـراءى لــنــجـيب الــريــحـانـي أن ذاك أن يـؤلف روايــة بــهـذا االسم
"ريـا وسكـينـة" وأن يـب في هـذه الـرواية بـعض األسالـيب الـتي كانت

تتبعها تلك العصابة.
اتـخـذ جنـيب لـنـفـسه دور "حـسب الـله" وهـو أحـد الـشـركـاء اجملـرم
وأســنـد إلـى بـديــعــة مــصـابــني دور إحــدى الــضــحـايــا وكــان مــوضـوع
الـروايـة يقـضي بـأن ينـقض "حـسب الـله" على فـريـسـته هذه فـيـقتـلـها
ـصر مرات عـديدة فـنجـحت ثم سافرت خنقًـا وقد مـثلت الـرواية 
فـــرقـــة الــريـــحـــاني في رحـــلــة إلـى األقــطـــار الــســـوريـــة وتــوقـــفت في

طريقها "بحيفا" وأعلنت عن تمثيل رواية "ريا وسكينة".
ـتـعـطش لـسفك وفي أثـنـاء الـتـمـثيـل واندمـاج جنـيب في دور الـقـاتل ا
ـــغــلـــوبــة عــلـى أمــرهــا الـــدمــاء وظـــهــور بــديـــعــة في ثـــوب الــضـــحــيــة ا
ـســتــجـيــرة من ذلك الــبـطش الــذي نـزل بــهـا فــنــادت بـديــعـة بــأعـلى ا
صوتـها  –كمـا يتـطـلب دورها في الـرواية  –قائـلـة "يا نـاس مـا فيش
حـد يـرحـمــني من أيـدين الـوحش ده?" ومـا كـادت بــديـعـة تـنـطق بـتـلك
تفرج وصاح بأعلى صوته اجلملة حتى غال الدم في رأس أحـد ا
ـة وحـيــاة الـلي في ســمـاه مـانـك طـالع من هـون إال قـائال "أرجع يــا ز
مـتــقــوّص (أي مـقــتــول)" وأخـرج مــســدسه وأطـلـق الـنــار عــلى جنـيب
الـذي مــا كــاد يــســمع صــوت الــطــلق حــتى ولي األدبــار وتــرك بــديــعـة
سرح ان أنه لن يظهر على ا سرح مقسمًا بأغلظ األ وحدها في ا

ثل الرواية مرة أخرى. في تلك الليلة ولن 
وقد بر جنيب بقسمه ودفنت الرواية منذ تلك الفترة.

و مشهد من الفيلم 

ريا وسكينة 

ــا لــلــون من قــيـم حتـقـق الــتـوازن وذلك 
والـتـماثل والـتـضـاد والـتعـارض والـتـكامل
والـتنافر واالنسـجام وكلها قـيم يستطيع
أن يـحــقــقـهــا الـلــون بـدقــة فــمـا أن يــبـلغ
الـفــنـان قــيم الـلــون ويـضــعـهـا وفـق تـخـيل
إبــداعى فى فـراغ الــلـوحـة يــحـقق هـدفه
ــنــشــود فـــالــلــون عــبــارة عن اجلــمـــالى ا
طــــول مــــوجى وتــــردد ولــــكــــون الــــطــــول
ــوجى أكـــبــر بــكــثـــيــر من الـــتــردد فــإنه ا
يـــصـل إلى الــــعـــ وبــــاخــــتالف الــــطـــول
ـــوجـى تـــخـــتـــلف األلـــوان عـــلى خالف ا
ــوسـيـقى الــتى هى أيـضــًا طـول مـوجى ا
ــرة فـإن الـتـردد وتـردد ولــكن فى هـذه ا
ــوجى  لــذا أكــبــر بـــكــثــيـــر من الــطـــول ا
فـــــإنــــهـــــا تــــصـل إلى األذن وال نـــــراهــــا -
ـوسـيـقى) من أدوات وكالهـمـا (الـلـون وا
ـبـدع الـتـعـبـيـر األصـيــلـة فى يـد الـفـنـان ا
فتون باللون وفى لوحة الغالف للـفنان ا
«كـانـدنـسـكى» جنـده قـد اسـتـخـدم الـلـون
بـطالقـة فى مـزج الــشـخـصـيـات بـالـكـون
احملـــيـط بـــهـــا وكـــأنـــهـــا وحـــدة عـــضـــويــة
يــصــعب الــفــصل بــيــنــهــا وبــلــغت قــدرته
اإلبـداعـيـة مـداهـا فى تـمـكـنه من تـمـيـيـز
الـشــخـصـيـات فى حـوارهــا مع الـطـبـيـعـة
وذلـك فى ســــيـــاق لــــونى يـــوضـح عالقـــة
اجلـزء (الـشـخـصـيـة) بـالـكل (الـطـبـيـعة)

ـؤثـرة فـيـها ـا فى ذلـك الـشـخـصـيـات ا
وبـطـاقـة تـعـبـيـريــة حتـقق حـالـة الـتـفـاعل
الــــــصــــــادقـــــــة والــــــقــــــويــــــة مـع احلــــــيــــــاة
واسـتخدامه لأللـوان األساسيـة «األحمر
واألزرق واألصــفـــر» بــشــكل أســاسى فى
الـلـوحـة وقـد حـقق كـثـيـرًا مـن الـتـعارض
ـستـخـدمة والتـكـامل ب هـذه األلـوان ا
ولـقدرته اإلبـداعـية وجـرأته الـنادرة فـقد
ـسـاحــات لـونـيـة ومـهـارة صـاغ الــلـوحـة 
جـعـلـت الـعـ تـأنس بــهـا مـحـقــقـًا بـهـجـة
احلـــيــاة الـــتـى هى بـــهـــجــة األلـــوان الـــتى

تـداعب وتــغـازل الـعــ وتـنــفـذ مــنـهـا إلى
الـــعـــقل الــــذى يـــتـــرجم مـــســـاحـــات أثـــر
األلــوان الـــتى هـى الــتـــمــيـــيــز والـــتــرمـــيــز
والــــكـــيــــنــــونـــة والــــوجــــدان. واســـتــــخـــدام
كــانــدنــســكى هــذه األلــوان «الــصــريــحـة»
تعكس صفاء وصـدق التعبير الذى يؤكد
الــوحـدة الـتـفــاعـلـيــة لـلـكـون كــمـا تـعـكس
قـــدرة ومـــهـــارة الـــفـــنــــان فى وضع صـــيغ

لونية جريئة معبرة ومؤثرة.

لوحة الغالف طاقة اللون

سرح فى اليابان   أشكال ا
ومصادره الفولكلورية صـ 18

 «جنون عادى» يطرح أفكاره 
عن األحالم والقهر ويتلمس خطواته

11 األولى للمسرح صـ 10

 نهال عنبر زوجة
متسلطة وسفيرة
للنوايا احلسنة

 صـ 5

 أحمد فؤاد سليم
لست مظلوماً وكل
عياره إنسان يختار 

الداخلى صـ 8

هل يستوعب الصغار موضوعاً
عن سيوف الظلم وموت العدالة

واستشهاد احلكمة صـ 9

رأة اخملرجة تنقصها الروح  هل ا
الرياضية. عن اجلدل الدائر حول
صطلح والعروض اقرأ صـ 7 ا

مسرحنا تتجول ب الفجيرة
 وبغداد وسوريا وقطر. صـ  6
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ـسـرح كان أعـمق من األثـر الـذى تركه فـى احلرب والـطـقـوس الديـنـية > إن األثـر الـذى تـركه الـقنـاع فى ا
ـوجب العقد الذى قبل شتـرطة رضائيا  فـقد كان ينقل مـعه حالة من السحـر للمشاهد. حـالة الوهم ا
ـنون وكـلـتمـنـستـرا وانـتيـغـونا وأوديب وكـريون شـاهد بـيـنه وب اخلـشـبة لـيـستـمـتع بكل من أجـا بـه ا

وغيرهم من الشخصيات اخلالدة.
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
مسـرح اجلرن مـشـروع رائد والـريادة ال
تـعــني هـنـا حـكــمـا بـالـقــيـمـة وإن كـانت
تـتـضـمنه وهـو مـشروع يـتـجه في بـعده
ـصـريـة سـاعـيًا الـنـظـري إلى الـقـريـة ا
إلى إحداث نـهـضـة فـنيـة وجـمـالـية بل
وتــنــمــويــة من خـالل إضــفــاء الــطــابع
االحتفالي عـلى ما يقدمه من عروض
ـشروع عناصر ثـقافتنا كمـا يستنهض ا
ا تـضم من آداب ومـوسيقى الشـعبـية 
وعــادات وتــقــالـيــد وفــنـون تــشــكـيــلــيـة
ويـعـني ذلك من وجـهـة نـظـرنـا االرتـكاز
عــلى مالمح مــصــريــة تــرسـخ لــقــيــمـة
االنــتـــمــاء وجتــذَّر لــلــهـــويــة في عــالم
يسـعى إلى "تـنمـيط" كل شىء بـدعوى
أن الـعـالم «قريـة صـغيـرة» تـقف خلـفـها
شروع أهـداف سياسيـة ليست بريـئة وا
في سـعـيه ال يـتـوجه لـلـمسـرح وحـسب
لـكنه يسـعى إلقامة أنشـطة فنـية دائمة
صريـة بؤرة منـتجة جتـعل من القريـة ا
لـلفن عـبر اكـتشـاف مواهـبهـا وملـكات
أبــنــائــهــا بل ومــا تــقــدمه الــبــيــئــة من
مالمح خــاصـة في الــعــمـارة والــفــنـون
والصـنـاعـات بـاختـصـار مـسـرح اجلرن
ـــواهب ومن هـــو اجلـــامع لـــلـــفــنـــون وا
خالله نـنشـد تـقد مـساهـمـة مصـرية
عـلى أرض ظـلت مـهـمـشـة كـمـا يـسـمح
ـشـاركـة الـنـاس في أفـراحـهم ـشروع  ا
وأتــــراحـــــهم فــــضـالً عن "الـــــفــــرجــــة"
بـــعــنـــاصـــرهــا الـــتي حتــقـق الــتـــكــامل
اجلــمــالـي والــتــنــمـــوي وإذكــاء الــوعي
الـــفــني وجـــعل الــقـــريــة مـــركــزًا يــشع
حتضرًا من خالل وسـيط الفن بأنواعه

اخملتلفة.
إن "مـسـرح اجلـرن" في طـمـوحه يـجعل
ـصــريـة" وطــنًـا يـتــحـلق من "الــقـريــة ا
مــواطـنــوه حـوله بــفـنــونـهم وعــاداتـهم
وتـقــالـيـدهم لـيــعـكـسـوا مــعـنى جـديـدًا
للـوجود واحلـرية عـبر وطـنهـم الصـغير
الــذي يــعـد نــواة وصــورة لـلــوطن الـذي

نحلم به ونطمح إليه.
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> أمـا عن تصـنيع األقنـعة فقـد جرت العادة عـلى استـخدام مواد ليـست ثقـيلة علـى الرأس فكان
االخـتـيـار يـقع عـلى كل من األنـسـجة الـقـطـنـيـة أو الكـتـانـيـة أو الـفلـ أو اجلـلـود أو كـان يـصنع

المح واالنفعاالت حفرا غائرا. أحيانا من خشب خفيف بعد حفر كافة ا

ؤلفى األقاليم. سرحية  سرح وقام بقراءة مجموعة من النصوص ا ؤتمر ا شاركة  نيا أثناء ا > اخملرج أحمد البنهاوى استغل وجوده با شاركة فى مسرحية "سفروت" للمخرج مصطفى الصغير خلالف على األجر. > الفنانة حنان شوقى اعتذرت عن ا

عـــرض كـــلــيـــة اآلداب كـــان أقل من 9
ـا جعلـنا نـعانى لـتنـفيذ آالف جـنيه 
ــطــلــوب وهــنــاك اقــتــراح الــديــكــور ا
للدكتور تامـر راضى مستشار اللجنة
الـــفــــنـــيــــة بـــاحلــــصـــول عـــلـى دعم من
صــنــدوق رعـــايــة الــشـــبــاب نــرجــو أن

ينفذ من العام القادم.
مــحــمــد عـبــد الــعــزيـز مــخــرج عـرض
وتى» كـلية التـجارة «أوركسـترا ثورة ا
: حـــتى تــنـــجح مــســـابــقــة عـــقّب قــائالً
االكـــتـــفــــاء الـــذاتى يـــجب أن يـــشـــارك
ــــا فى ذلك الــــطـــلــــبـــة فـى كل شىء 
الــتــنــظــيم واخــتــيــار جلــنــة الــتــحــكــيم
مـادام اختيار الـرعاية كان سـيئاً على
مـدار الـسـنـوات السـابـقـة بـاسسـتـثـناء
الــســنـة األولـى فـقط ولــيس عــيــبـا أن
يـقوم الـطلـبة بـترشـيح بعض األسـماء
للـمشـاركة بـلـجنـة التـحكـيم والبد أن
تــــوجـه دعـــــوات رســـــمـــــيـــــة ألســـــاتــــذة
ــــــمــــــثــــــلــــــ أو ــــــســــــرح ســــــواء من ا ا
ــــيــــ عــــلـى أن يــــتم تــــكــــر األكـــــاد

أسماء بارزة كل عام.

ــاضى فـعــالـيـات اخــتـتـمـت األسـبـوع ا
مـــهـــرجــان االكـــتـــفـــاء الــذاتـى الــثـــالث
ــســـرحى بـــجــامـــعــة عــ لـــلــتـــمــثـــيل ا
شـــــمـس والـــــتـى أســـــفــــــرت عن فـــــوز
ــركـز األول عــرض كـلــيـة الــتــربـيــة بـا
ــــأخــــوذ عن رائــــعــــة وهــــو الــــعــــرض ا
ـة والـعـقـاب» ديـسـتـويـفــسـكى «اجلـر
وأخـــرجه مـــحــمـــد صالح الـــدين فى
حـ حـصل عــرض كـلـيـة الـطب عـلى
ـركــز الـثــانى وهــو مـعــاجلـة درامــيـة ا
عن «تاجر البندقية» لشكسبير ومن

إخراج محمد الدمراوى.
ـأخوذة عن ورغم حـصول الـعـروض ا
ــراكـز األولى ــيــة عـلى ا نـصــوص عـا
ـهرجان أوصت إال أن جلـنة حتـكيم ا
ـنح الـطـالب مـحـمـود جـمـال شـهادة
تــقــديــر خــاصــة إلســهــامه بــالــتــألــيف
وهـبة جيدة واإلعـداد بصورة تـنبئ 
- حــسب تــعــبــيـــر جلــنــة الــتــحــكــيم -
حيث قـام بتألـيف عرض كـلية الـعلوم
«مــــابــــحـــلــــمش» مـن إخـــراج مــــحــــمـــد
ــــــركـــــز الـــــدرديــــــرى وحـــــصـل عــــــلى ا
ـعاجلـة الـدرامـية الـثـالث كمـا قـام بـا
ــــوتى» لـــــعــــرض «أوركــــســــتـــــرا ثــــورة ا
ـأخـوذ عن الـنـص األمـريـكى «ثـورة وا
ـــوتى» ألروين شـــو والـــذى أخـــرجه ا
مــحـمـد عــبـد الـعـزيــز لـكـلـيــة الـتـجـارة

الئـكـة» وصف كـلـيـة اآلداب «قــدوم ا
العـروض بـأنهـا ضـعـيفـة األمـر الذى
ثـل جـدد بال خبرة فسـره بوجـود 
كافية بعـد تخرج من اكتسبوا اخلبرة
ــاضــيــة وانــقــطــاع خـالل الــســنــوات ا
ـســرح وهــو مــا وصـفه عالقــاتــهم بــا
بـــأنـه إهـــمـــال تـــتـــحــــمل مـــســـئــــولـــيـــته
اجلـامــعـة قـبل جلــنـة الـتـحــكـيم «الـتى

تكون سيئة عادة».
ـيزانـيـة فى بعض ويـضـيف مجـدى: ا
الـــكـــلــــيـــات ال تـــكـــفى إلخـــراج عـــرض
الئق ويـجب تـثــبـيـتــهـا لـكل الــكـلـيـات.
فعـرض كلـيـة التـجارة كـانت مـيزانـيته
11 ألف جـنــيه فى حـ أن مــيـزانـيـة

ركز الرابع. وحصل على ا
ــــا فى ذلك ـــشــــاركــــ -  مـــعــــظـم ا
ـــــراكـــــز األولـى - أبــــدوا أصـــــحـــــاب ا
اســتـــيــاءهـم الــشـــديــد مـن تــقـــديــرات
جلــــنــــة الــــتــــحـــــكــــيم الــــتـى ضــــمت د.
مصـطـفى يوسف مـنـصور ود. رأفت
نــــــــاعـــــــوم ود. مـــــــدحـت الـــــــكــــــــاشف
ــشــاعـرهم مـؤكــدين أن االســتــهـانــة 
بلغت بلجنة الـتحكيم أن تنشر نتيجة
هـرجـان فى النـشـرة اخلتـامـية وبـها ا
تعديالت واضـحة فى الدرجات تمت
بــخط الــيــد وخــاصــة نــتــيـجــتـى كــلــيـة

العلوم والطب.
محـمد مـجدى مـؤلف ومخـرج عرض

 مصطفى يوسف 

 فتحى عيد

أزق صرى.. صفق له اجلمهور  فأخرجه من ا عونى ا
ــصـــرى خـــريج اآلثـــار الــذى عـــشق إنـه عــونـى ا
ــسـرح فــأصــبح عــضــوًا فى فـرقــة الــقــلـيــوبــيـة ا
سـرحيـة ورغم رفـضه فى البـداية االشـتراك ا
ـــســــرحى عـــنــــدمـــا دعـــاه أحـــد فى الــــتـــمـــثــــيل ا
زمالئه لــــذلك فـــإنـه اشـــتــــرك فى مـــســــرحـــيـــة
"السوس" فى مركز الـفنون بالشـباب والرياضة
سـرح يشكل ومن بعـدها أحب الـلعـبة وأصـبح ا
ـسرح جـزءًا كـبـيرًا مـن شخـصـيـته وقد عـلَّـمه ا
ـواقـف الـصـعــبـة الـتـى تـواجـهه أن يـتـعــامل مع ا
فى احلـيــاة فـالـتـمـثـيل يـتـيـح لـلـمـمـثل أن يـعـيش

أكثر من شخصية.
بــدأ مـشـواره  1994 قــدم خاللــهــا إحـدى عــشـرة
مــســرحــيـــة مــنــهــا "الــزبــالــ  – الــســـلــطـــانــيــة –
رســائل قــاضى أشــبــيــلـيــة" وآخــرهــا مــســرحــيـة

"اجملنون".
تـرك دور "زعـيـط" فى مـسـرحـيـة "الــسـلـطـانـيـة"

ن حمدى.. يلعب باخليال فى الظل أ

خلف فرج يتمنى العرض
على مسارح الدولة

إبراهيم السمان .. يعرف طريقه
وحده أو مع ثالثى إسكندرية!

ورشــة تــصــنــيـع الــعــرائس فى
احلـديــقـة الـثــقـافـيـة بــالـسـيـدة
زيـنب التـابـعة لـلمـركز الـقومى
لثـقافـة الطفل.. وبـعد انـتهائه
مــــؤخـــــًرا من عـــــرض "لــــعـــــبــــة
الـغـولـة" تـألـيف مـحـمـد حـسن

عـــــــبــــــد احلـــــــافـظ والــــــذى 
ه فى أعـياد الـطـفـولة.. تـقـد
ن حــمـدى فى وضع يـفــكـر أ
ـــا يــــجب أن تــــصــــور جــــديــــد 
تكون علـيه حالة مسرح خيال
الـظل فى مصـر.. ويـحـلم بأن
يكـون فى مصـر دراسة فـعلـية

حقيقية لفن العرائس.

تــــألــــيف "جـــــونــــا" الــــكــــاتــــبــــة
الــفـــرنــســيــة ضـــمن بــرنــامج
مــــنــــظــــمــــة بالن فـى الــــقـــرى

واألماكن العشوائية.
ن أول مـــــعــــرض فى أقــــام أ
الـــــشـــــرق األوسـط لـــــعـــــرائس
خــــيـــال الــــظل واألراجــــوز فى
مـركــز الـهــنـاجــر بـاالشــتـراك
مع مــنـظـمـة الـيــونـسـكـو وقـدم
من تـــصــمـــيــمه  120عــروســة
من مــخــتــلف أنــواع الــعــرائس
فى مـسـرح خـيـال الـظل كـمـا
ــــارس تـــصـــمـــيـم الـــعـــرائس
Smail لألطــــــفـــــال فى قـــــنـــــاة
الــــفـــضـــائـــيـــة ويــــشـــرف عـــلى

ركز. با
ـن حــــمــــدى بــــإخـــراج قــــام أ
عــدد كــبــيــر من مــســرحــيــات
الـعــرائس وخــيــال الـظـل مـثل
"عــــفـــريت الـــعــــلـــبـــة عـــرائس
ماريونـيت خيال ظل" والتى
كـانت نتـاج ورشـة حكى لـعدد

كبير من أطفال الشوارع.
كـــــمـــــا قـــــام بـــــإخـــــراج اجلــــزء
اخلــــاص بــــخــــيــــال الــــظل فى
مـــســــرحــــيــــة "كـــيــــد الــــنــــســـا"
لــــلـــــمــــخـــــرج عــــادل أنـــــور ثم
أخــــرج مـــســـرحــــيـــة "أنـــا مش
طـــــــفـل مــــــعـــــــوق" وقــــــدمـــــــهــــــا
ــــــعــــــوقــــــ من لألطــــــفــــــال ا

كـــــان يــــــحــــــلـم بــــــأن يــــــصــــــمم
عـرائس مخـتـلـفة عـمـا يـراها
حــــــوله ومــــــا إن انـــــتـــــهـى من
دراســـــــــــــتـه فـى اخلـــــــــــــدمـــــــــــــة
االجـتمـاعيـة حـتى شارك فى
تــأســـيس بـــعض فـــرق خـــيــال
الظل مثل "ومضة" لصاحبها
"نـــــــبــــــيـل بــــــهـــــــجـت" وفــــــرقــــــة
" "مـانـيــتـون" لـ "مـحــمـد كـر
كـمـا انـتــهى اآلن من تـأسـيس
ـركـز الـقومى لـثـقـافة فـرقة ا
الـطفل خلـيال الـظل وأصبح
ـسـئــول عن عـروض مـسـرح ا
ـشـرف عـلى ورشة الـطفل وا
خــــــيـــــــال الــــــظل والـــــــعــــــرائس

أحمد تعلب..
 من نادى األدب
 إلى اخلشبة

عالمـة فى مـشـواره حـيث كــان يـقـدم شـخـصـيـة
"قطز" "تمثيل داخل التمثيل" لذلك أحس بأنه

أقوى األدوار التى أدَّاها.
امـتـد نشـاطه خـارج الفـرقـة القـومـية فـاشـترك
فى مسرحية "رقـصة العفاريت" تـأليف محمود
سرح أبـو دومة وإخراج مـحمد بـحيرى بـنادى ا

ببنها.
وعن أســـــوأ مـــــوقف قـــــابــــلـه أثــــنـــــاء أدائه عـــــلى
ـــــســـــرح عـــــنــــدمـــــا كـــــان يـــــشـــــارك فـى عــــرض ا
مـســرحــيـة مــكـونــة من خـمــسـة مــشـاهــد بـيــنـهم
ـشـهد مشـهـدان مـتـشـابـهـان فى احلـوار فـقـدم ا
األخــيــر قـــبل األول وعــنــدمــا أدرك أنه أخــطــأ
سـكت فـصــفق له اجلـمــهـور فـعــاد إلى الـكالم

أزق. مرة أخرى وخرج من ا

بــدأ إبـــراهـــيـم مــشـــواره الـــفـــنى فـى مـــســرح اجلـــامـــعـــة الـــعـــمـــالـــيــة
بــاإلســكـنــدريــة حــيث قــام بــالــتــمــثــيل فى مــســرحــيــة "أزمــة شـرف"
سـرح وانضم هو وزمالؤه للعمل وعـندها ارتبط ارتبـاطا شديدًا با
فى مــسـرح احلــزب الـوطـنى وعــنـدهــا الـتـقى بــاثـنـ مـن أصـدقـائه
أحـمد عـلى ومـحمـود حمـدان ليـكونـوا ثالثـيًا كـوميـديًا عـلى طريـقة
ــسـرح وأثـنى عـلى ذلـك الـثالثى الـفـنــان الـكـومـيـدى ثالثى أضـواء ا
الـكـبـير سـمـير غـا وبـعـدها تـعـرفوا بـاخملـرج الـراحل "محـمـود أبو
جـليـلـة" لـيـشاركـوا كـثالثى فى أعـمـال "لـولو واجلن تـوتـو" و "سـوسو

ى". أكاد
وقـام إبــراهـيـم بـالــعـمل فـى اإلسـكــنـدريــة مع عــدة مـخــرجـ مــنـهم
عصام بـدوى ثم استكمل الـسمان دراسته فى كلـية التربـية جامعة
ــسـرحـيـات هـنـاك وبـعـد قـنـاة الـسـويـس حـيث قـام بـإخـراج إحـدى ا

الــــتــــخــــرج فى اجلــــامــــعــــة قـــرر
إبــــراهــــيـم خــــوض اخــــتــــبــــارات
سرحية عهد العـالى للفنون ا ا
وبــــالـــفـــعـل جنح فى االلــــتـــحـــاق
ــعـهــد "وحــدة اإلســكــنــدريـة" بــا
لــيـــمــثل "أوديـب" ثم دور "ســالم
الــــــــزيـــــــــر" كــــــــمـــــــــا شـــــــــارك فى
مـــــســــرحــــيــــة "بـــــرهــــومــــة وكاله
الــــــــبــــــــارومـــــــــة" إخــــــــراج  جالل
الــشـرقـاوى وبـطـولـة أحـمـد آدم
حـــيث تـــوقـع له آدم مـــســـتــقـــبال

فى مجال الكوميديا.

ــثل من جـنـوب مــصـر وعـضـو بــفـرقـة بـيت خــلف فـرج إقالديـوس 
ـسـرحـية ـسـرحـية شـارك فى الـعـديـد من الـعروض ا ثـقـافـة جـرجا ا
ــاغــوط وإخـراج مــنــهــا "الــدخــان "كــاسك يــا وطن" تــألــيـف مــحــمــد ا
أحـمد تـاج الـدين "انـتـو ف يـا عـرب" تـألـيف مصـلح مـحـمـد وإخراج
سـرحيـة عـلى مـسرح قـصـر ثقـافة أسـامـة بدر الـدين وقـدمت هـذه ا
مـثل جناتى عـوض وجمال غريب ومـؤمن جمعة ـشاركة ا سوهاج 
والقت جنـاحًا جـماهيـريًا كبـيرًا. خلف حـاصل على بكـالوريوس إدارة
ـسـرحـيـة حـتى يـصـقل ـعـهـد الـفـنـون ا األعـمـال ويـتـمـنى االلـتـحـاق 
ـية لذا يتمنى من "مسرحـنا" تغطية أخبار مـوهبته بالدراسة األكاد
ـيــة الـفـنـون ومـتـابـعـة أنــشـطـتـهـا خـاصـة فـيـمــا يـتـعـلق بـالـنـشـاط أكـاد

عهد. سرحى وميعاد التقد للدراسة با ا
سرحيـة لتقد كـما يرجـو من "مسرحنـا" دعم فرق قصـور الثقافـة ا
عــروضــهــا فى مــســارح الــدولـة
بـالـقـاهـرة لـتـشـجـيـعـهـا وتـقد
مـــواهــبـــهـــا بـــالــشـــكل األفـــضل
خــــــــاصـــــــة فـى ظـل الـــــــتــــــــطـــــــور
ــلــحــوظ فى مــســارح الــدولـة ا
ومــرونـــة ســيـــاســة مـــديــرهــا د.
أشــرف زكى كـمـا يــرجـو أيـضًـا
أن يـــــســـــمـح "قـــــصــــــر ثـــــقـــــافـــــة
الـسـيـنمـا" ومـديـره الفـنـان تـامر
ـنـعم بــاسـتـضــافـة فـرق عـبــد ا
الثـقافة اجلـماهـيرية وتـشجيع

عروضها.

 مدحت الكاشف

يزانيات وتعديالت «اللحظة األخيرة» اعترضوا على تفاوت ا
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ــسـرح بـقـصـور ثــقـافـة بـنـهــا والـقـنـاطـر تـســعـة عـروض من جتـارب نـوادى ا
اخليرية وشبـ القناطر وبهتـيم يقدمها فرع ثـقافة القليـوبية هذا الشهر

ويقول فتحى عيد مدير عام ثقافة القليوبية: إن العروض هى:
ــوت» تــألــيف تــوفـيـق احلـكــيم إخــراج أســامــة جــمــيل «صــهـيل» «أغــنـيــة ا
تــألــيف مـلــحــة عـبــد الــله إخـراج صالح مــهــدى «الـغــجــرى» تـألــيف بــهـيج
إســمــاعــيل إخــراح أشــرف عــبـد اجلــواد «مــدد يــا عــالم» تــألــيف مــحــمـد
ـلـوك ابن بـلد» زعـيـمه إخـراج مـنى سـيـد «
تـألـيف د. عبـد الـعـزيـز حمـودة إخـراج عـمرو
بــسـيـونى «فــوت عـلـيـنــا بـكـرة» تـألــيف مـحـمـد
ـــقـــصــود ســـلـــمــاوى إخـــراج مـــحـــمـــد عــبـــد ا
«اخلــــروج دخـــــوالً» تــــألــــيـف عــــبــــد احلـــــمــــيــــد
ـــقــرعــة» الـــصــالح إخـــراج حــســـام مــوسى «ا
تـــألــيـف وإخـــراج جــمـــال شـــاكـــر «مـــانـــيـــكــان»

تأليف ياسر بدوى إخراج تامر اجلزار.
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سرحية احلرة «باى باى يا قاهرة» هو العـرض الذى بدأت فرقة «كاريزما» ا
بـروفاتـه باسـتوديـو عمـاد الدين وهـو نـتاج الـورشة الـتى أعدهـا اخملرج أحـمد
مـجــدى. الــعــرض يـرصــد صــور الــقـهــر اجملــتــمـعى بــكل ألــوانه وصــوره قــهـر
ـؤسسات ـصالح وا السـلطـة فى أقسـام الشـرطة وتـعقـيدات الـروت داخل ا

والقهر األسرى فى العالقة ب األبناء واآلباء.
سرحية: أحمد محسن أسامة مجدى محمد جمال يشارك بالتمثيل فى ا

 أحمد مجدى
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شـيـماء الـلـيثى مـنـار جعـفـر عمـر علـى محـمد
رمــضــان ولــيــد فــولـى مــحــمــد هــاشم أحــمــد
الـــشــحـــات عــمـــرو وحــيـــد زيــنـب مــحـــمــد رنــا

أحمد..
قــام بــتــصـمــيم الــديــكــور أحـمــد الــشــحــات أمـا
ــوســيــقى واألحلــان ألســامــة مــجــدى اإلعـــداد ا
ـنـفـذ أحـمـد مـحـسن وإسالم عــبـاس اخملـرج ا

والسينوغرافيا واإلخراج ألحمد مجدى.

يـكتب بـقلم نـفذ مـنه احلبـر ويجـسده
خالـد عـبـد الـسالم. والـراقـصـة التى
تــتـــخــيل أنــهــا تــرقـص مــثل الــفــراشــة
ولــــكن لـألسف ال يــــراهــــا أحــــد وهى
تـــرقـص وتـــلـــعب دورهـــا أمـــانى عـــبـــد
الفتاح. كمـا توجد أم وابنتها وجتسد
األم أسماء الـسيـد والطفـلة تقـوم بها

بوسى ..

لــلــخــالق (والــثـــانــيــة) حتــدث عــنــدمــا
ينسانا األحـياء وهو ما فسره الكاتب
كان اجملهول الذى توجد من خالل ا
به عدة شخصيات منهم العالم الذى
ــيــكــروســكــوب بال شــريــحـة يــبــحث 
يــرى من خاللــهــا ويــقـوم بــهــذا الـدور
ـــمــــثل الـــســــيـــد إبــــراهـــيـم. وهـــنـــاك ا
ـوسيقار الذى يعزف على شخصية ا
كـــمـــان بال أوتـــار ويـــؤدى دوره مـــعـــتــز
الـشافـعى. أيـضا يـوجـد الكـاتب الذى

يـــجـــرى أحــــمـــد الـــدســـوقى بـــروفـــات
مــــســــرحـــيــــته غــــرفــــة بال نــــوافـــذ من
تـــألـــيـف يـــوسف عـــز الــــدين وديـــكـــور
محمد قطـامش وأحلان محمد جابر
لــيــعــرض ضــمن فــعــالــيــات مــهــرجــان

سرح هذا العام . نوادى ا
يـــدور الـــنص حـــول فـــكــرة الـــنـــســـيــان
ولكن بطريقة فـلسفية روحانية بحتة
من خالل الــتـأكـيـد عــلى أن لإلنـسـان
Øæ^◊G óªëe :IQƒ°üæŸG≈مـيتتـ (األولى) عنـدما تذهب روحه
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ـسـرح العـربى تـبدأ اسـتـعداداً لـلـمـشاركـة فى مـهرجـان ا
بــعــد إجـازة عــيــد األضــحـى مــبــاشــرة بــروفــات الــعـرض
» تـأليف فـتـحى اجلنـدى إخراج سـرحى «عـ يا عـ ا
مــحـمــد ربــيع وتــمـثــيل صالح ســعــيــد أحـمــد إبــراهـيم
مـنـال وولــيـد شــحـاتـة مــدحت الـشــرقـاوى خــالـد ربـيع

منى الشريف.
ـــســرحــيــة الــعـــرض الــذى تــشـــارك به فــرقــة الـــشــمس ا
يــنــاقـش فـكــرة الــبــحث عـن مــعــنى لــلــحــيــاة بـشــكـل غــيـر

تقليدى وتشكيالت حركية مغايرة للمعتاد.

وفى اإلطار نفسه يستعد اخملرج إبراهيم الشيخ وفرقة
قررة إقامته هرجان ا سرحى للمـشاركة فى ا اإلبداع ا
فى مـارس الـقـادم بعـرض «الـواد غـراب والقـمـر» تـأليف
أشـرف عـزب تمـثـيل أمـير وجـدى مـحمـد جالل هـيثم
سـرحيـة حول محـمد وأحـمد سـميـر.. وتدور أحـداث ا
» وكـيف يـسـيـطـرون عـلى اجلـهالء من خالل «الـنـصـابــ

ادعاء القدرة على النفع واإليذاء بواسطة السحر.
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ــســرح فى مـــؤتــمــر صـــحــفى لــفـــرقــة ا
ــقــر الــفــرقــة 33 شـارع احلــر عــقــد 
شــريـف أعــلن اخملــرج هـــشــام جــمــعــة
عن عـودة نشاط الـفرقـة والذى توقف

ألكثر من ثالث عاماً.
ـسـرح احلـر عـام 1952 تـكـونت فـرقـة ا
وقــدمت عـدة أعــمـال قـبـل أن تـتـوقف
ـــنــعم وحـــاول الــفـــنــان الـــراحل عـــبــد ا
مـدبولى إحيـاءها قبل عـدة سنوات إال
ـــــشـــــروع لم يـــــتـم بـــــســـــبب رحـــــيل أن ا

مدبولى.
وعــــقب تــــولـــيه رئــــاســـة مــــجـــلس إدارة
اجلمـعيـة الثقـافيـة للـمسـرح احلر قرر
اخملــرج هـشــام جــمـعــة إحــيـاء الــفــرقـة
الــعـتــيــدة لـتــقــدم عـدداً مـن عـروضــهـا
ــة إلى جــانب عــروض جــديــدة الـــقــد
تـتناسـب وفلسفـة الفرقـة القائـمة على
«تـــدعــيم الـــنــهـــضـــة االجــتـــمــاعـــيــة فى

سرح». مصر عن طريق ا
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ـــســــرح من نـــادى األدب - أخــــذه ســـحــــر ا
حــــيث كــــان يــــحــــضــــر نــــدواته بــــاعــــتــــبــــاره
سرح وما يدور على - إلى قاعـة ا شاعراً
خـــــشــــبـــــته.. وظـل يــــواظـب عــــلـى حــــضــــور
بـــروفــات الــفــرقـــة بــقــصـــر الــثــقـــافــة حــتى
الـتـحق بـهـا فـكـانت بـدايـته احلـقـيـقـيـة فى
ـسرح التى أسـلمته بعـد ذلك إلى الفرقة ا
ـنـوفـيـة لـيـشـارك فى «الـقـدس الـقــومـيـة بـا
فى عــــــيـــــون مـــــصــــــريـــــة» إخـــــراج طــــــلـــــعت
الـــــدمــــــرداش «احلــــــرافــــــيش» و«الــــــطـــــوق
واإلســـــــورة» لـــــــســــــامـى طـه «الــــــلـــــــعـب فى
ـمنوع» حلسـن عبده و«ملـحمة السراب» ا
نـحوس» حلـسنى أبـو جـويلـة و«مقـامـات ا
ــطـلـب «الـظــهـر مع اخملــرج جـمــال عــبـد ا
األحـمـر وسـبت الـكـرامة» لـلـمـخـرج يوسف

النقيب.
ـــــســــرح وفى كـــــلـــــيـــــة احلـــــقـــــوق أتـــــاح لـه ا
اجلـامـعى أن يطل عـلى مـوهبـته من نـافذة
أخــــــــــرى فـــــــــقــــــــــدم مـن خـاللـه عــــــــــدداً من
الـعـروض اخملـتـلـفـة مـثل: «هـامـلت» إخـراج
أحـــمــد عـــبـــاس «هالوس شـــكـــســـبـــيـــريــة»
إخـــراج شــريف صـــبــحى «وقـت ســييء يــا
عـــــلى» و«الـــــعـــــامــــريـــــة» من إخـــــراج عــــادل
عــواجـــة.. ويـــشــارك هـــذا الــعـــام كــمـــخــرج
ـــشـــهـــد األخـــيـــر من مـــنـــفـــذ فى عـــرض «ا
مـــأســاة فــويــســـتك» من إخــراج مـــصــطــفى

مراد.
أحـــمــد تــعــلـب حــصل عــلـى جــائــزة أفــضل
ـثل ثـالـث عن عـرض «الـظـهـر 13» وهـو
مـــازال يــــحـــلـم بـــأن يــــؤدى دوراً يـــحــــقق له
مـســاحـة أكـبــر من اإلشـبــاع كـمـمــثل.. كـمـا
يـتـمـنى أن يـلـعب كل األدوار حـتـى يكـتـشف

مواهبه كلها.
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> يـعتـمد الرداء اإلغـريقى عـلى اخلطوط الـطولـية لذا يـكمن جـماله فى الـثنيـات الطويـلة (الـكشكش).
وهـذه اخلطـوط الطولـية جتـعل الثـوب ينسـدل من األمام عـلى الصدر ومن اخلـلف على الـظهر واألرداف

فى انسياب ملحوظ.

سرح القاهرة للعرائس. > اخملرج شوقى حجاب يقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية "جزيرة احلب" 
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سرحي جريدة كل ا

24 من ديسمبر   2007 العدد 24

دورة ساخنة.. وغاضبون باجلملة

الـــتـــدريـــبــيـــة لـــلـــمــشـــتـــغــلـــ بـــالـــعــمـــلـــيــة
ـــســــرحــــيــــة فـــنــــانــــ وفــــنــــيـــ عــــلى ا
ركـزى واإلقلـيمى مع وضع ـستـوي ا ا
مــنـهج تــدريب عــلـمى وبــرنـامج تــنـفــيـذى
وتخصيص منح دراسية لفنانى األقاليم

تميزين. ا
ـؤتــمـر بـالـعـمل عـلى تـمـثـيل كـمـا طـالب ا
مـسـرح الـثـقــافـة اجلـمـاهـيـريـة فى جلـنـة
ـــســــرح بــــاجملــــلس األعــــلى لــــلــــثــــقــــافـــة ا
والتـوثـيق الـعـلمى لـلـتـجـارب التـأسـيـسـية
سـرح اإلقـليـمى وعـروضه احلالـية فى ا
بــتـقــنــيـة عــلـمــيـة مــتـطــورة وإنـشــاء مـوقع
عــلـى شــبـــكـــة اإلنــتـــرنت خـــاص بــاإلدارة
العـامـة لـلـمـسـرح السـتـيـعـاب كل أنـشـطة
سـرح اإلقلـيـمى. وإعادة إصـدار مجـلة ا
سرح وتطويرها باعتبارها مجلة آفاق ا
فــصــلــيــة مــتــخــصــصــة ومــحــكــمــة تــعــنى
بـالدراسـات والبـحوث مع إصـدار كتاب
ــــســــرح مــــتــــضــــمــــنــــاً نــــصــــوصــــاً آفــــاق ا

مسرحية ونقدية متميزة.
ــؤتـمــر الـتــزامـهم ــشـاركــون فى ا وأكـد ا
ــــوقف مــــبــــدئى رافـض ألى شــــكل من
أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى مع
إدانـة الـهـجمـة االسـتـعـمـاريـة الـتى تـدمر
وتــــنــــهب ثـــــروات الــــشــــعــــبـــــ الــــعــــراقى
والـــفـــلــســـطـــيــنـى ومــنـــاشـــدة كل الـــقــوى
ؤمنة بـاحلرية واإلنسـانية الوقوف فى ا

مواجهة كل عدوان على أرض عربية.
ـؤتـمـر بـالـشـكـر لـلـفـنان وتوجـه أعضـاء ا
د. أحـمـد نوار رئـيس الـهـيئـة الـذى بذل
من وقته وجهـده الكثيـر فى سبيل جناح

ؤتمر. ا
ؤتـمـر الشـكـر والثـنـاء للـسـيد كـمـا وجه ا
الـرئـيس مـحـمـد حــسـنى مـبـارك لـقـراره
بتخـصيص أرض الـسامر لـلهـيئة الـعامة
لـقصـور الـثـقـافة إلقـامـة مـجمع الـثـقـافة

. سرحي والفنون حتقيقاً ألحالم ا

مقارنة بفـعاليات الدورة األولى للمؤتمر
ـصــرى فى األقـالـيم الـعــلـمى لـلــمـسـرح ا
ـدينـة القـناطـر اخليـرية والـتى عقـدت 
ـــاضى جـــاءت الــدورة الـــثــانـــيــة الـــعــام ا
ــنـــيــا الـــتى شــهـــدت أحــداثـــهــا مـــديــنـــة ا

مؤخراً أشد توتراً وسخونة.
ـــــلــــــفـت فـى هــــــذه الــــــدورة هـــــو ولــــــكـن ا
ـشـاركــة الـفـعــالـة لـلــدكـتـور أحــمـد نـوار ا
رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة
وحـضـوره لــكـافـة الـفــعـالـيــات عـلى مـدى
ـداخالتـه أهـمـية يـومـ كـامـلـ وكـانت 
خـــاصــة تـــتــعـــلق بــتـــوضــيـح وجــهـــة نــظــر
ـــــشـــــروعــــات الـــــهـــــيـــــئـــــة فى عـــــدد مـن ا

الثقافية.
ـؤتـمـر  افـتـتـاحه مـسـاء األربـعـاء 12 ا
ــاضى بــحـضــور الـلــواء فـؤاد ديــسـمــبـر ا
ـنــيـا ود. أحـمـد سـعـد الـدين مــحـافظ ا
نــوار ود. مـــاهــر جــابـــر رئــيس جـــامــعــة
نـيـا والـفـنـان عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى ا
ـؤتمـر ود. محـمود نـسيم مـدير رئيس ا
سرح بالـهيئة واستمرت فعالياته عام ا
ـــاضى وعـــقـــدت حــــتى صـــبـــاح األحــــد ا
دورة هـــــذا الـــــعـــــام بـــــعـــــنـــــوان «الـــــهـــــويــــة
والــتـــحــديـــات» وشــارك فـــيــهــا أكـــثــر من

مائت وثالث من فنانى األقاليم.
ـــؤتــمـــر بــإعـالن عــدد من وقــد انـــتـــهى ا
الـتـوصـيـات الـتى أقــرهـا أعـضـاء أمـانـته
الـعامـة وفى مـقدمـتهـا الـعمل عـلى زيادة
ـالـيــة اخملـصـصـة لــلـهـيـئـة االعـتــمـادات ا
ـــســارح لــتـــحــديـث قــصـــور الــثـــقـــافــة وا
تــــدعـــيــــمــــاً لـــدورهــــا الــــفـــاعـل فى بــــنـــاء
اجملــــــتــــــمـع وتــــــطــــــويــــــره فـى مــــــواجــــــهـــــة

الـتـحــديـات الـراهــنـة. واسـتــكـمـال مـا 
إجنــــــــازه مـن جتــــــــديــــــــد دور الــــــــعــــــــرض
وحتــديث الـــتــجــهــيــزات مع وضع حــلــول
ـسـارح الـتى لم تـدخل بـعد فى ـشـاكل ا
خــطــة اإلنــشــاء والــتـحــديـث مع إعــطـاء
األولــويــة لـــقــصـــر ثــقــافـــة كــفــر الـــشــيخ
ـــنــيـــا وقــصـــر ثــقـــافــة وقـــصــر ثـــقـــافــة ا
الـــريـــحـــانـى وقـــصـــر ثـــقـــافـــة دمـــنـــهـــور
وإعادة جتـهـيـز مـسـرح الـبـلـديـة بـطـنـطا
والـذى  تــخـصـيـصه لــلـهـيـئــة بـاعـتـبـاره
دار الـــعـــرض الـــوحـــيـــدة فى مـــحـــافـــظـــة
ــطـالــبـة بــالـعـودة إلـى نـظـام الـغــربـيـة. وا
فـصل االعـتــمـادات اخملــصـصــة لإلنـتـاج
ـســرحى فى مـيـزانـيـات األقـالـيم عـلى ا
ــالى. أن يــتم االرتــبــاط بـهــا فـى الـعــام ا
ـهرجانـات اإلقليـمية والتوصـية بـإقامة ا
ـسـرحـيــة بـنـوعــيـاتـهـا اخملــتـلـفـة لـلـفــرق ا
«قـــــومـــــيـــــة - قـــــصـــــور بـــــيـــــوت» وكـــــذلك
ـــســـرح ــــهـــرجـــان اخلــــتـــامى لــــنـــوادى ا ا
بــشــكـل ســنــوى مع تــثــبـــيت مــواعــيــدهــا
ــــهــــرجـــــان اخلــــتــــامى لــــفــــرق وإقــــامــــة ا
ائة لـيلة األقـاليم على غـرار مهرجـان ا
والـذى وافق رئـيس الـهيـئـة عـلى زيـادتـها
إلى مــائـــة وخــمــســـ لــيـــلــة مــســـرحــيــة
ؤقت حل وذلك على مسـرح السامـر ا
ـشروع اإلنشائى الكبير. بجانب تنفيذ ا
ـتميزة فى ـسرحية ا حتريك العروض ا
دائـرة كل إقـلـيـم ورصـد مـيـزانـيـة خـاصة
بــهــذا الــتــحــريك مــنــفــصــلــة عن اإلنــتــاج

إلعـاشـة وإقـامـة الـفـنـانـ الـوافـدين إلى
ــواقع الــثـــقــافــيـــة الــبــعــيـــدة عن أمــاكن ا

إقامتهم.
ـؤتـمـر ضرورة كـمـا تـضـمـنت توصـيـات ا
إحياء دور جمـعيات رواد الثـقافة دعماً
ـــــشــــاركـــــة فـــــنـــــانى األقـــــالـــــيم فى إدارة
النشـاط الثقافى فى كـل إقليم تواصالً
ـــــدنـى فى مـع احملـــــلـــــيـــــات واجملــــــتـــــمع ا
ــــواقع الــــتــــنـــــمــــيــــة الــــثـــــقــــافــــيــــة وربـط ا
بجـمهورهـا. واالهتـمام بـتفـعيل الدورات

نيا   اجللسة االفتتاحية للمؤتمر د. أحمد نوار وعبدالرحمن الشافعى ومحافظ ا

 «نوار» حضر كل الفعاليات
سرحي  وشارك ا
موقفهم الرافض
 لكل أشكال التطبيع

سرحيون طالبوا بعودة  ا
سرح وجتديد دور آفاق ا
العرض وميزانيات للحركة
واقع الثقافية ب ا

مهرجان الـ 100 ليلة
يصبح 150.. 
وتثبيت مواعيد

هرجانات اإلقليمية ا

ؤتمر من كواليس ا
ــســرحـيــة قــامــوا بــتـوزيع > أعــضــاء فـرقــة بــنى مــزار ا
اسـتـغـاثـة مــوجـهـة  لـلـدكــتـور أحـمـد نـوار رئــيس الـهـيـئـة
الـعامـة لقـصور الـثقـافة إلنـقاذ مـبنى قـصر ثـقافـة بنى
ـنيـا الذى تـقرر هـدمه وهو مـا اضطـر اخملرج مزار بـا
ــركـز حــمـدى طــلـبــة لــتـقــد عـرض الــفــرقـة األخــيـر 

الشباب.
ؤتـمـر عدة اعـتـذارات من قبل > شهـدت جـلسـات ا
شـاركـ فى مقـدمتـهم الـكاتـبـة فريـدة النـقاش ا
ود. نــهــاد صــلــيــحــة ود. صالح قــنــصــوه وعــبــلــة
الـرويـنى وحـا حـافظ وآخـرون وهـو مـا تسـبب

ؤتمر. فى إجراء تغييرات بجدول أعمال ا
ـنـاقــشـة مــشـروع مــسـرح اجلـرن ـســتـديــرة  ـائــدة ا > ا
ــؤتـــمــر شـــهـــدت عــدداً من والـــتى عـــقــدت ثـــانى أيـــام ا
ـداخـالت الـســاخـنــة وكـان أبـرزهــا إعالن د. مــحـمـود ا
ـشـروع الـذى يـتـداخل مع نـسـيم حتــفـظه عـلى تـنـفـيــذ ا
ــوجـــودة بـــالـــهـــيـــئـــة «حـــسب عـــمل عـــدد مـن اإلدارات ا

كالمه».
ؤتمر شاركون أبدوا دهشتـهم بسبب إصرار أمانة ا > ا

على فـتح مـناقـشـات مع احلضـور حـول مشـروعات 
إقــرارهــا بـالــفــعل أبــرزهــا الالئــحــة اجلــديــدة لــفـرق

ن الشيوى د. أ

 حمدى طلبة 

 فريدة النقاش 

األقــالـــيم والـــتى  إرســالـــهــا
ـــراجـــعــتـــهــا جملـــلس الـــدولــة 

. وتفعيلها قانونياً
ؤتـمر قـرر عدد > قـبل انـتهـاء ا
ـشـارك االنـسـحاب كـبـير من ا
عـــــائـــــدين إلى مـــــحــــافـــــظـــــاتــــهم
السـتـيائـهم الـشـديـد من جتاهل
ـــؤتــــمــــر لـــلــــمــــشـــكالت أمــــانــــة ا
احلــقـــيــقــيــة الـــتى يــعــانـى مــنــهــا

فنانو األقاليم.
ـؤتـمـر قـامت > جلـنـة أبـحـاث ا
بــــتــــغـــيــــيـــر عــــنــــوان بـــحث د.
مـصـطفى حـشـيش دون الـعودة
إلــيـه وهــو مــا أغـــضــبـه بــشــدة
وأعـــــلـن ذلك خـالل جـــــلـــــســــة
مـنــاقـشــة الــبـحث الــذى كــتـبه
صرى وصراع سـرح ا بعـنوان «ا
ــيــديـا الــبــقــاء فى مــواجــهــة ا
وصـور الـفـضـاء» و اسـتـبـدال
ـسرح صـرى با ـسـرح ا عـنوان ا

اإلقليمى.
> شـــكـــا احلــــاضـــرون من عـــدم
ـؤتـمـر بـطـبـاعـة اهـتـمـام أمـانـة ا
قـدمة من فـنانى أوراق العـمل ا
األقـالــيم والــتى عــقـدت جــلــسـة
ــــنـــاقـــشـــتـــهـــا بـــعـــنـــوان خـــاصـــة 
ــــســــرحـى وقــــضــــايـــا «اإلبــــداع ا
الـــــهـــــويــــة»  فـى الـــــيــــوم الـــــرابع
وذلك لـــتــكـــون األوراق مــوجــودة
ــــشــــاركـــــ أثــــنــــاء بــــ أيـــــدى ا

مناقشتها.
ـشارك فى ن الشـيوى ا > د. أ
ــســـتـــديـــرة «تـــأثـــيــر ـــائـــدة ا ا
الـتــكـنـولـوجـيــا احلـديـثـة عـلى
ـــســرحـــيـــة» طــالب الـــصــورة ا
ـؤتـمـر بـضرورة جلـنة تـنـظـيم ا
توفيـر شاشة عرض لالسـتعانة
بــهــا أثــنــاء الــنــقــاش وفــشــلت
جـــمـــيع احملـــاوالت لـــتــنـــفـــيــذ
مـــــطــــــلـــــبـه وانـــــتــــــهى األمـــــر

 بـ «تليفزيون» 20 بوصة.

ـثال: األصـفر واألحـمر هـما ـستـخدمـة عنـد اإلغريق كـانت ألوانًـا لهـا دالالتـها فـعلى سـبيل ا > األلـوان ا
لـونا الفتـيان واللون األبـيض هو لون الرقـيق والكاهـنات واألسود الرمـادى لون الطفـيلي واألزرق لون

زركشة هو للوريثات وقميص ورداء مبرقشان للقوادين. . واألبيض ذو األهداف ا سن ا

سرح لهذا العام يقدم نادى احمللة مسرحية "ثم نبدأ فى الرقص" تأليف طارق عمار وإخراج خالد عبد السالم. > ضمن عروض نوادى ا

سرحي جريدة كل ا
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غنيمى هالل.. 
يقارن ب مسرح شوقى والشرقاوى

واستلهامهما للتاريخ

ــثل الـشـعـور بـأزمـة الـضـمــيـر إزاء طـبـيـعـة الـعـصـر هـذه األسـرة هـو 
سرحية فى هذا ادى الذى يقوم على الـتسلط واجلبروت. وتتـفق ا ا
ـــعـــاصـــرة الــتـى تــؤمـن - خــاصـــة عـــنــد ـــيــة ا مع مـــعــظـم اآلداب الــعـــا
ـوقف حتى فى أحلك حاالته هو الوجودي - بأن الـوعى الصادق با

أول خطوات التحكم فيه.

«نهاية اللعبة» هى مـسرحية الكاتب األيرلندى األصل صمويل بيكيت
سـرح الـعـبث أو مـسرح ـسـرحى الـذى عـرف  وتمـثل فـاحتـة لـلـتيـار ا
الالمعـقول الـذى يسـتـع بـاإليحـاءات الفـرويديـة كـاألحالم كمـا يلـجأ

غالطة. نطقى كأقيسة ا إلى وسائل صور العبث ا
وشخصيات «نـهاية اللـعبة» حتركهـا خيوط مجـهولة كما تـبدو معزولة
الـوعـى بــعــضـهــا عـن بــعض وهى: «هــام» الــقــعــيــد الــضـريــر وخــادمه
ـتــصــلب الــســاقــ واألب «نــاج» واألم «نـيـل» فى صــنـدوقى «كــلــوف» ا
قمامـة. قد قطعت سيقـانهما وبهمـا بقية حيـاة لن تلبث أن تنتهى فى

سرحية. مجرى ا
ــســرحـيــة اإلحــســاس بــالــســأم والــغــربــة وال جـدوى ويــســيــطــر عــلى ا
احلــــيــــاة وال شك أن هــــذا الــــتـــشــــاؤم الــــذى يــــســــود هــــذا الـــنــــوع من
ـثابة دق األجراس وهذا مـا يجب أن نأخذه مأخذ سرحيات هو  ا
ــســـرحـــيــات واضـــعــ فى اجلــد حـــ نــقـــرأ أو نــشـــاهــد مـــثل هـــذه ا
حـسـبــانـنـا وعى اجلـمـهـور ودرجــة ثـقـافـته وتـصـحــبه بـشـرح يـبـ وجه

اإلفادة منه فنياً وإنسانياً.

ال أدرى كـيـف غـيب الـنــقـد الـدور الــرائـد الـذى قــام به عـبــد الـرحـمن
سرحية الشعرية?! ولعل الشرقاوى فى ريادة الشعر احلر أو كتابة ا
هــذا هـو مــا حث د. غــنـيــمى هالل لــلــوقـوف نــقــديـاً أمــام مـســرحــيـته
ناضلة اجلـزائرية جميلـة بوحيرد لكنه «جميـلة» التى تصور بطـولة ا
ـسـرح الــشـعـرى ويـرى أن - فى الـبـدايــة - يـلـقى نــظـرة عـامـة عــلى ا
سرح تـاريخاً أعرق من تاريخ النثر ثم يقارن ب مسرح للشعر فى ا
ادة الـتاريخية فيرى أن شوقى ومسرح الشرقاوى فى تـعاملهما مع ا
ـباشرة الغنـائيـة هى سمـة مسـرح شوقى فى حـ كانت اخلـطابـية وا
ثال - لـمح الرئيـسى فى مسـرحية «جـميلـة» فعمـار - على سبـيل ا ا
ــا يــتــوجـه إلى رفــاقه بــاحلــديث كــمــا أن مــنــبع كــان يــخــطب أكــثــر 
األخــطـاء فى احلــوار الـدرامـى هـو احملــالـة اخلــاطـئــة فى نــقل الـواقع
فهوم الواقعية فى األدب. ويستخلص بدعوى أن هذا الواقع مطـابق 
من كل ذلك أن الــنـثــر اجلـيــد خـيــر من الــشـعــر الـردىء فى الــوظـيــفـة
الـدرامـيــة والـغـنـائـيـة أقل خــطـورة من اخلـطـابـيـة الــتى كـثـيـراً مـا وقع

فيها الشرقاوى.

يـســتـعـرض د. غــنـيـمى فـى الـدراسـات الالحــقـة مـســرحـيـات مــتـنـوعـة
ومـخـتــلـفـة فى بـنــائـهـا مـثل «لــعـبـة احلب» لـرشــاد رشـدى ويـنـاقش من
خاللهـا موضـوع اجلنـس فى األدب وكذلك مـسرحـيـة «جبـهة الـغيب»
لبـشـر فارس الـتى ظـهـرت عام 1960 بعـد مسـرحـيته األولـى «مفـترق
الطـريق» عام 1938 وقد اشـتهر بشـر فارس بشـعره الرمـزى وكتابته
لـقـصــيـدة الـنـثــر حـتى أن د. مـحـمــد فـتـوح أحـمـد قــد وصـفه بـأنه من
الـرواد اجملهـولـ لقـصـيدة الـنـثر وقـد انـعكس ذلك عـلى بـنـاء «جبـهة
ــكـــان ســـوى اجلــبل الـــغــيـب» الــتى تـــخـــلــو مـن أى حتــديـــد لــلـــزمـــان وا
الـشـاهق والـسفـح األخضـر دونه واحلـدث غـائم يـدور حـول أسـطورة
ـسـرحـيـة بـشـخـصـيـة «فدا» صـعـود مـلـمح إلى أعـلى اجلـبل وتـفـتـتـح ا
الـذى يــحث تـلـمــيـذه «هـادى» عــلى الـصـعــود كـمـا تــظـهـر «زيــنـة» الـتى
سـرحيـة تنـتهى بـسقـوط «فدا» تـتعـاون مع «فدا» فى مـغامـرته لكـن ا
ـســرحــيــة تــصـويــر لــرغــبــة اإلنــسـان فى من أعــلى اجلــبل مــيــتــاً. إن ا

طلق وعجزه عن حتقيق هذا الهدف. االتصال با
ـسرحـية «إفـيـجيـنيـا» إلسمـاعيل الـبنـهاوى وهى كـما يـتعـرض الكـتاب 
تـصور مـوضوع الـتضـحية بـإفيـجيـنيـا فى األسـاطيـر اليـونانـية وتـتكون
ــؤلف فـى أنه لم يــتــبع من ثالثــة فــصــول تــبــدو مـن خاللــهــا أصــالــة ا
الـــكــــتـــاب الـــغـــربــــيـــ مـــثل راســــ أو يـــوربـــيـــدس بـل كـــان أقـــرب إلى

األسطورة األصلية.
ثم يـخـتـتم د. غـنـيـمـى كـتـابه بـعـرض كـتـاب عـن حـيـاة بـريـشت بـوصـفه

سرح احلديث. رائد ا
إن هذا الـكتاب - كمـا هو احلال مع مؤلـفات د. محمـد غنيمى هالل
ــسـرحـى ويـســتــعـرض فـى بـعض جــمـيــعــهــا - يـعــمق نــظــرتـنــا لألدب ا
فصوله مسرحيات طواها النسيان رغم أهميتها الفنية والتاريخية.

ى فى يــســـتــعــرض الــكـــاتب فى هــذه الـــدراســة أزمــة الـــضــمــيــر الـــعــا
ـانـية مـسرحـيـة سـارتر «سـجـناء ألـتـونـا» التى تـسـتـعرض حـيـاة أسرة أ
وضوع فإن تمتلك مـصنعاً كـبيراً للـسفن وعلى الـرغم من اعتياديـة ا
ية الثـانية وصعود النازية سارتر قد حاول ربطه بأجـواء احلرب العا
وانـخداع الـبـعض بهـا أو خـضوعه لـقـهرهـا وقد كـان االبن األكـبر فى

يـحــتــوى هــذا الــكــتــاب عــلى مــجــمــوعــة دراســات تــتــبع فــيــهـا الــكــاتب
ذهبى الذى نـهج ا ـسرحى بالنـقد والتحـليل مبـتعداً عن ا النشاط ا
سـرحيـات من وجهـة نظـر واحدة أو الـطريـقة الـتقـريرية يـنظر إلـى ا
فى إطالق األحــكـام الــتى تــتـسم بــاجلــمـود والــتــجـريــد والـرتــابــة عـلى
ـــســــرحـــيـــات فى كل الـــعـــمـل األدبى والـــتى تــــصـــلح لـــلـــكـالم عن كل ا

العصور.

لـقـد حرص د. غـنـيـمى هالل عـلى اتـبـاع أسس يتـألف من مـجـمـوعـها
ـســرحـيـات دراسـة وصـفـيـة ـنـهج الـذى يـتـبــعه والـذى يـبـدأ بـدرس ا ا
تــقـوم عــلى الـتــفـســيـر والــشـرح ونــتـيــجـة لـذلـك يـكــون الـنــقـد تــثـقــيـفـاً

وإسهاماً فى التوجيه األدبى العام.
ـنـهج الـوصـفـى بـالـوعى الـتـاريـخى ولـكى يـتـحـقق هـذا البــد من دعم ا
ى بـاحلاضر ـاضى القـومى والعا اجلمالى بـغرض دعم الصـلة ب ا
ـقارن فى حدود مـا تمليه ام بالـنقد ا وهو ما يدفـعنا إلى ضـرورة اإل

طبيعة النص.

ثيرة للخيال والدافعة إلى طرحها تعد قصة كليوباترا من القصص ا
وضوع مسرحيات كثيرة إبداعياً برؤى مختلـفة. وقد ألفت فى هذا ا
فى مـخـتـلف اآلداب مـنـهـا: خـمس عشـرة مـسـرحـيـة فـرنـسـيـة وما ال
يــقل عـن ست مــســرحـــيــات إجنــلــيــزيـــة وأربع إيــطــالـــيــة.. وفى أدبــنــا
ـوضـوع الـذى احلـديث كـان لـشـوقى فـضل الـبـدء بـاإلسـهـام فى هـذا ا
ــا يــعــنى أن شــوقـى كــان مــســبــوقــاً فى هــذا ــيــاً  كــان قــد صــار عـــا
ـوضـوع بكـتـاب كـثيـرين أشـهـرهم شـكسـبـيـر فى مـسرحـيـته «أنـطونى ا

وكليوباترا» حوالى عام 1607.
وال شك أن هذه األعمال الـسابقة كـانت من أهم دوافع شوقى لطرح
ــوضــوع مـرة أخــرى رداً عــلى الــصــورة الــسـلــبــيــة لــكـلــيــوبــاتــرا الـتى ا
رســمـهــا هـؤالء الــكـتّــاب الــذين صـوروهــا فى صــورة امـرأة شــهـوانــيـة
خـائـنـة ومــخـادعـة وجـعـلــوا من هـذه الـصــورة دلـيالً عـلى الــشـخـصـيـة
; ويـصف د. غـنـيـمى هـذا الـتـأثـر بـأنه تـأثـر بـالسـلب الـشـرقـيـة عـمومـاً
ـسـرحـيـات من صالت ويـتـتع مـا بـ مـسـرحـيـة شـوقـى وغـيـرهـا من ا

خفية على مدار الدراسة.

سرحى الكتاب : فى النقد ا
ؤلف: د. محمد غنيمى هالل ا
الناشر: دار العودة - بيروت

ركز القومى للمسرح جورج فيدو فى ا
نا. عندمـا نقرأ مسـرحية تمـتعنا. نـفهم عا
إننـا نرى انعكـاسًا ليس بـليدًا لـذواتنا التى
ـا لـسـبب أو آلخر قـد أصـابـها الـتـبـلد.. ر
نـتـطـابق مع شـخـصـيـاتـهـا فـنـصـحـو وكـأنـنـا
كــنـا فى غــفـوة.. يــهـتف فى داخــلـنــا هـاتف:
"لــــقـــد كـــنـت أدرك هـــذا الــــشىء أمّـــا اآلن
فـإننى أعرفه "ثـم سرعان ما يـنساب شالل
مـن األفـــــكــــــار.. أفـــــكــــــار هى مـن حلم ودم
! إنــــــهــــــا وقــــــود وحلـم ونــــــار وأكــــــســـــــجــــــ
الـشــخــصــيـات الــتى نــراهــا ضـمـن عـمــلــيـة
تـكـتـشف وتـعـيـد اكـتـشـاف الـعـالم.. وهـكـذا

إلى ما ال نهاية.. 
هــذه هـى كــلــمـــة الــغالف الـــتى يــضـــعــهــا د.
ســامح مــهــران عــلى ظــهــر أغـلــفــة ســلــســلـة
ى" الــــتى يــــصـــدرهـــا ـــســــرح الـــعــــا "روائـع ا
وسـيقى والفنون ـركز القومى لـلمسرح وا ا
الشعبية والتى أصدرت حتى اآلن عشرين
ًا ى (قـد سـرح العـا عـنـوانًا لـكـبار كـتـاب ا

وحديثً) والـتى صدر مـنهـا مؤخـرًا ضمن
إصـدارات هـذا الـعام 2007 اجلزء الـثالث
والــــرابع من األعــــمـــال الــــكـــامــــلـــة لـــلــــكـــاتب
: مـارسـيل الـفـرنـسـى "جـورج فـيـدو" بـتــقـد
آشـار تـرجـمـة د. إبـراهـيم حـمـادة. يـحـتوى
اجلـزآن عـلـى تـسع مـســرحـيـات تــتـراوح مـا
بـــ الـــفـــصل الـــواحـــد واألربـــعـــة فـــصـــول
وهى: "مـن الــــنـــــافــــذة لـــــيــــونـى تــــضـع قــــبل
ــوعـــد الــشك (الــفـــار بــيــلـــعب فى عــبى) ا
فـــــنـــــدق احلـــــريـــــة (لـــــوكـــــانـــــدة الـــــفــــردوس)
ويـحتـويـها اجلـزء الـثالث أمَّـا اجلـزء الرابع
فيـضم مسرحـيات: "إنهـا سيدة من الـطبقة
الـراقـيـة نـام. نـام. نـام الـدور عـلـيك نـدّى
شَربه للـولد ال أخون زوجتى" وقد أحسن
د. إبراهيم حمـادة صنعًا ح استخدم فى
ـــســــرحـــيــــات الـــعــــامـــيـــة تـــرجــــمـــتـه لـــهــــذه ا
والـفـصـحى وفى احلـالـ جـاءت الـتـرجـمـة

سرحيات بهذه اللغة. ا كتبت ا حيَّة كأ

نهج الوصفى ا

مصادر شوقى فى مصرع كليوباترا

«نهاية اللعبة» ومسرح العبث

مسرحية «جميلة»

لعبة احلب وموضوعات أخرى
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حا حافظ 

د. نهاد صليحة 

سجناء ألتونا
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سالسل التراث 

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

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية االلتزام فى ا

مسرح األطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «اجلزء الثانى»
أثورات الشعبية 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

ـيالدى كل أثر للـدراما واعـتبرت ـيالدى ولغـاية الـقرن العـاشر ا > حاربت الكـنيـسة منـذ القـرن السادس ا
مثـل اجلوالـ (اجلوجنلرز) خـطرا على ا والـبانتـوما أو ما يـسمّون بـا ـثلى ا الـتمثـيل وخاصة 
مكـانة الكـنيـسة ورجـالها وعـلى أفكـار النـاس وأذواقهم وأن الـدراما ال تتـفق مع القـواعد الـتى تنـادى بها

تعاليم الكنيسة.

سرح تناولت "دوا كحة" فكادت حتدث كارثة على ا

ـسرحيات الديـنية فى البدايات كـان يقوم بها رجـال الدين وكانوا من القـساوسة والرهبان > إن ا
والـراهبـات وأطفـال الكورال ومـواضيـعهـا كانت مـستقـاة من اإلجنيل فـقد كـان من الطـبيعى أن

ناسب لعرضها. كان ا تكون الكنيسة هى ا

شروع الذى تنفذه هيئة قصور الثقافة. > محافظة الفيوم خصصت قطعة أرض بقرية الشواشنة بأبشواى إلقامة مسرح اجلرن وهو ا

سرحي جريدة كل ا
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نهال عنبر 

راقصة فى منزلهما.
ـسرح عن أى هل تـخـتـلف كـوالـيس ا

مجال آخر?
بالتأكـيد يوجد اختالف ففى الفيديو
جنــــــلـس كــــــفــــــريق عـــــــمل مـع بــــــعض
ونــتـحـدث عن الــعـمل ونـنــاقـشه وقـد
نـتــحــدث فى مــشـاكــلــنــا الـشــخــصــيـة
سرح فقد ونساعد بـعضنا أما فى ا
نـتـحـدث أثـناء الـبـروفـات ولـكن ما أن
يــبـدأ الــعــرض حـتـى يـنــشــغل كل مــنـا
ـسـرح.. بـدوره وال نــتـقــابل إال عـلـى ا
حــــتى وقـت االســــتــــراحــــة تــــلــــتــــهــــمه
االتــصــاالت الــتـــلــيــفــونـــيــة والــتــقــاط

الصور التذكارية.
ــنـع حــدوث مـــواقف ولــكـن هـــذا ال 
طـريـفـة بـاألمس الـقـريب اشـتـد على
الـــبــرد وزادت الــكـــحــة فــأخــذت دواءً
يـحـتـوى عـلى عـنـاصـر مـنـومـة وما أن
ـســرح حـتى وجـدت تـركـيـزى دخـلت ا
لـقن مـشـتـتًـا ونـسـيت احلـوار ولـوال ا
الــذى أنــقــذنـى حلــدثت أشــيــاء غــيــر

رة. ظريفة با
ألم يـسـاعـدك سـمـيـر غـا لـتـجـاوز

وقف? ا
بـالـعــكس سـمـيـر يــفـاجـئـنـى بـإفـيـهـات

ـسـرح فـأضـحك وال كـومـيـديـة عـلى ا
أسـتـطـيع أن أالحـقه خـاصة أن دورى

جاد.
إذن فأنت ال تخرج عن النص كما

يفعل زمالؤك?
االلـــتـــزام بـــالــــنص مـــهم ولــــكـــنى قـــد
أرجتل أشــيــاء خـــارج الــنص ولــكــنــهــا
ـوقف وغالـبًـا ما تـكون منـاسـبة مع ا

تعليقات خفيفة.
وكـيف تــصــفــ الـعــمل مع ســمــيـر

? غا
سـمـيـر "غول" كـبـيـر وله خفـة دم غـير
ــــا يــــريـــده عــــاديــــة وهــــو مــــتــــفــــاهم 
اجلـمهـور.. ويفكـر فى اإلفيـهات التى
يقـولها كـثيرًا وقـد يستبـعد بعـضها لو
وجد أنهـا لن تسعد اجلـمهور كما أنه

لطيف جدًا مع زمالئه.
أحالمك?

ـسرح ولـكن فى لـيس لـى أحالم فى ا
الـــفن بـــشـــكـل عـــام أتـــمـــنى أن أقـــدم
عـمالً بنـفس قوة مـسلـسل "يتربى فى
عـزو" وشــخـصـيـة نـوال الـتى قـدمـتـهـا

من خالله.

انـتـشـارهـا كـمـمــثـلـة "فـيـديـو" لم يـحل
دون حـرصهـا على الـتواجـد مسـرحيًا

سواء كان قطاعًا خاصًا أم عامًا..
الــنـجــمـة "نــهـال عــنـبــر" الــتى تـواصل
ــســـرحى "مـــراتى تـــقـــد الـــعـــرض ا
زعيمة عـصابة" التقت بها "مسرحنا"
فـى كــــوالــــيـس مــــســـــرح الــــريـــــحــــانى
وكـــشــفـت لــنـــا تـــفـــاصـــيل قـــرارهــا –
الـذى لم يتم  – بـاالعـتزال وحـكـايات

سرحى! عن دفترها ا
فى الـبدايـة فاجأتـنى قائلـة: هل تعلم
ـسـرح فى أول أنـنى كــنت سـأعـتــزل ا
عمل لى وهو مسرحية "اللعب بالنار"
تـألـيف مـحمـد الـغـيـطى وبـطـولتى مع
فتـوح أحـمد وكـان دورى فـيهـا أمـيرة
ـلـكـيـة حتب أحـد أفـراد مـن األسـرة ا
الــشــعب حــيث شــعـرت بــالــرعب فى
أول يـوم وأول مـواجـهـة مع اجلـمـهور
يـومـهـا طـلـبت من الـغـيـطى أن يـبـحث
عـن غـيــرى لــكــنه رفـض وأصـر عــلى
ــصـحف أن أقـوم بــالـدور.. فــقـرأت ا
كـله ومثـلت دورى وأنـا مرعـوبـة حتى
اســتــطـعـت أن أجتـاوب مع اجلــمــهـور

سرح. فى ا
بـعدهـا شاركت فى مسـرحية "الـنساء

والـغـريب" مـع مـجـدى كـامـل وجـيـهـان
ه سـالمـة وهـو الـعـمل الـذى  تـقـد
فى فـيــلم "الـراعى والــنـسـاء" وقـدمت
فيـها الـدور الذى لعـبته الـفنانـة سعاد
حـــســـنى وهـــو شـــرف كـــبـــيـــر لى ثم
ــلح شــاركت فى مــســرحــيــة "حــر ا
والسـكـر" وقدمت فـيهـا دور صـعيـدية
ولم تـواجـهـنى أى صـعـاب مع الـلـهـجة
الـصـعـيديـة ألنـنى كـنت مـثـلت بـها فى
الـفــيـديـو ثم مـسـرحـيـة "وسط الـبـلـد"
ــــنــــعم مـع الـــفــــنــــان الــــراحـل عـــبــــد ا
مدبولى "و "يـا غولة عينك حمرا" مع
الــقــديــر نــور الــشــريف. وكــنت ألــعب

فيها دور زوجته.
وحــالــيــا مــســرحــيــة "مــراتى زعــيــمــة
عصابة" مع سمير غا وحجاج عبد
العـظـيم وريكـو تألـيف يـسرى وأحـمد
اإلبيارى لـشيخ اخملرجـ حسن عبد

السالم.
ـســرحـيـة بـدور وأضـافت: أقــوم فى ا
زوجــة مـــتــســلــطــة وســفـــيــرة لــلــنــوايــا
ــتـحــدة تــســافـر احلــســنــة فى األ ا
إلـى أمريـكـا حلـضـور مـؤتـمـر عن دور
ـرأة فى مـكـافـحـة اإلرهـاب وعـنـدما ا
" مع تــعـود جتـد زوجــهـا "سـمــيـر غـا

سرحى الرابع ختام مهرجان باكثير ا
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جائـزة «الـتألـيف» بيـنـما مـنحت اجلـائـزة األولى للـعرض
ـســرحى «عـلـى الـزيـبـق» تـألـيـف يـسـرى اجلــنـدى ومن ا
إخراج محمـد لبيب وحصل عرض «األخوة كرامازوف»
تـألــيف «ديـســتـويــفـسـكـى» إخـراج إبـراهــيم الـشــيخ عـلى
ــركـز الــثـانـى وذهـبت جــائــزة جلـنــة الـتــحــكـيم جـائــزة ا
اخلـاصة للـمخرج نـور عفيفى عـن عرض «حيث وضعت
عالمـة الصليب» بـينما ذهـبت جوائز التـمثيل رجال لكل
من: «طه خــلــيــفــة» عـن دوره فى عــرض «عــلى الــزيــبق»
ـركـز الـثـانى عن دوره فـى عرض و«بـاسم الـعـربى» فى ا
ـمـثل «أحـمـد ـركـز الـثـالث ا «األخـوة كـرامـازوف» وفـى ا
إبـراهـيم» عن دوره فى «أنـا فى الـظـلـمـة أبـحث» وجاءت
ـركــز األول كـان من جــوائـز الــتـمــثــيل «نـســاء» كـاآلتـى: ا
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ـــركـــز الـــثـــانى إبـــراهـــيـم الـــشـــيخ عن عـــرض «األخـــوة ا
ــركـز الـثـالث «نـور عـفـيـفى» عن كـرامـازوف» وجـاء فى ا

عرض «حيث وضعت عالمة الصليب».
كـــــمـــــا فـــــاز عـــــرض «األخـــــوة كـــــرامـــــازوف» بـــــجـــــائـــــزة
وسـيقى مـحمـد خالد عن الـسيـنوغرافـيا وفـاز بجـائزة ا
عـرض «حيـث وضعت عالمـة الصـلـيب» ومنـحت الـلجـنة
ـمثالت ـمـثـلـ وا عـدداً من شـهـادات التـقـديـر لـبـعض ا
«دعاء مـصطـفى» عن عـرض «أزعريـنـا» و«أميـر وجدى»
عن دوره فى «األخـوة كرامازوف» لـفرقـة جمـعيـة أنصار
الـــتـــمــثـــيل و«أحـــمـــد لـــطــفـى» عن عـــرض عــلـى الــزيـــبق
و«أحـمــد الـنـحــاس» عن دوره فى «الـكـالب األيـرلـنـدى»

و«هناء العدل» عن عرض «حيث تنبت الزهور».

 إبراهيم الشيخ  يسرى اجلندى

ـسـرحى مـهـرجـان «بـاكـثـيـر» ا
ـؤسـسـة الـرابـع عـلى مـسـرح ا
العـمالـية االجـتماعـية «بـشبرا
اخلــيــمـة» والــذى شــاركت فى
الـــتــنـــافس عـــلى جـــوائــزه 18

فرقة مسرحية.
حــــجــــبت جلــــنـــة الــــتــــحـــكــــيم
ـــــكــــونــــة هــــذا الـــــعــــام من: وا
مـــحـــمـــد زعـــيـــمه والـــنـــاقـــد
الـــصـــحـــفى مـــؤمن خـــلـــيـــفـــة

نـصـيب «وفـاء عـبد الـله» عن
ركـز الثانى «على الـزيبق» وا
ـــمــــثـــلـــة أمــــيـــرة كــــامل عن ا
عرض «حـيث وضعت عالمة
ركز الثالث جاء الصلـيب» وا
من نــصـيب «نـورا جالل» عن
عرض «عـلى الزيـبق» جوائز
اإلخراج حصل عـليها محمد
لـــــــبــــــــيـب «أول إخــــــــراج» عن
عــــرض عــــلى الـــــزيــــبق وفى

 سمير العصفورى

ـشاركـ فى الـورشة الـتدريـبـية الـتى يـنظـمـها اخملـرج الـكبـير عـدد من الـشبـاب ا
سمـير الـعصـفورى والـتى بـدأت فعالـياتـها مـنذ شـهر تـقريـباً عـلى مسـرح السالم
ـثــلـة يـتـدربــون عـلى «فن االرجتـال» أبــدوا إحـسـاسـا ـثالً و ـشـاركـة أربــعـ 

بالقلق جتاه «التغطية» التى تقوم بها قناة النيل الثقافية لفعاليات الورشة.
تـدرب فى الـورشة أكـد أن القنـاة تقـوم بعـمل برنامج مـثل أحمـد طلـعت أحد ا ا
ـثل يقـدم خالله «مونولـوجا» أمام » مع كل  من داخل الـورشة حيث جتـرى «لقاءً

الكاميرا ويتم تسجيله لبثه ضمن خريطة القناة.
ادة مـثل مـحمـد عبـد احلـميـد أفصح عـن تخـوفه وزمالئه من اسـتغالل هـذه ا ا
جتـاريـاً عـلى غـرار بـعض الـبـرامج األخـرى وكـان آخـرهـا مـسـابـقـة «جنـوم الـزمن

اجلاى» التى نظمتها قناة النيل للدراما.

سرح الطليعى  ا
من الهامش إلى السيادة الشعبية
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سرحي جريدة كل ا
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سرح الطليعى  الكتاب : ا
ؤلف : كريستوفر إينز ا
ترجمة : سامح فكرى

ية الفنون الناشر : أكاد

سرح خالل فبراير القادم. هرجان اخلتامى لنوادى ا > مسرح قصر ثقافة دمياط اجلديدة يستضيف فعاليات ا

وإن كانت أهداف بـروك ذات طابع إشكالى ويرجع هذا اإلشكال إلى أن
يثولوجى ستـوى ا مـحاوالت استخالص الـداللة من هذه العـروض على ا

قد ال يتمخض عنها الكثير.
وحتت عنوان: "مذاهب علمـانية وروحانية جسديـة" ينتقل بنا الكتاب إلى
جـيـرزى جـروتـوفـسـكـى ومـسـرحه ـ الـنـقـيض مــشـيـراً إلى أنه رغم اتـفـاقه
ـصـادر مـثل "مـسرح ـصـطـلـحـات وا وبـروك فى الـكثـيـر من الـتـقـنـيـات وا
ـسـرح الــفـقـيــر" و"مـسـرح اجلــذور" و"اخلـشـبــة الـفـارغــة" عـنـد بــروك و"ا
صـادر" عنـد جروتـوفسـكى إال أنـهمـا مخـتلـفان من حـيث الهـدف; ففى ا
اط األسطورية ركز جروتوفسكى على ح اهتم بروك بالـبحث عن األ
ادة األسـطورية الـعالج الروحى مـتكـئا على الـقوالب الـطقـسية بـدالً من ا

ذاتها.
ثـم يــــعـــــرض فـى عــــجـــــالـــــة ألوجه الـــــتالقـى واالخـــــتالف بـــــ جـــــيــــنـــــيه
ـعـمـلى الـذى ـسـرح ا وجـروتـوفـسـكى مـنـتـقالً لـلـحـديـث بـاسـتـفـاضـة عن ا
أسسه جـروتوفسكى عام  1960 بهدف القـيام بأبحـاث تركز على أصول
ـسـرحى.. وبـعـد أن يـتـناول عـروضه بـالـتـحـلـيل يخـلص إلى أن التـواصل ا
ـنــهــجه; فــفـيه اســتــطـاع عــرض "األمــيــر الـراسخ" يــعــد جتـســيــداً كـامـالً 
مثـلون اجـتياز احلـواجز الـنفسـية ليـبلـغوا مفـارقة الـذات معتـمدين على ا
تـنامى األدوار من خالل االرجتـال وعـرى الطـبيـعة الـروحـية الـكامـنة فى
اإلنـسـان وذلك من خالل الـتـضـحـيـة بـاجلـسـد كـمـا كـان تـأكـيـداً وتـبـريراً
ـعـظم مـصـطـلـحـاته مـثل: "فـعل الـضعـة"  و"الـقـداسـة الـعـلـمـانـية" عمـلـيـا 

ناقضة .. و"التقطير  وا
ثم يقـف باسـتـفـاضـة عنـد األسـالـيب الـتى اتـبعـهـا جـروتـوفسـكى لـتـحـقيق
الـهـدف العالجى الـنـفسى ـ فـى مشـروعاتـه البـارا مـسرحـية ـ كـأن يـجلس
ـتفـرجون فـوق مقـاعـد معـينـة; بحـيث يشـعر كل شـخص بأنه وحـيد كـما ا
سرحى فى مـجموعة فى عرض  Apocelypsis ثم تطور طـرق العالج ا
مشـروعـات خـاصة لـتـكون عـن طريق الـتـمـثيل فى أجـواء مـحـددة تسـتـمر
ـدة أسبـوع تـرتكـز علـى تقـد صور طـقـوسيـة تـقوم عـلى مـفارقـة الذات

شارك فيها.. وإلى خلق طقوس من شأنها أن تعيد والدة ا
ثم ينـتقل إلى آريـان منـوشك اخملـرجة الـطليـعيـة التى مزجت بـتمـيز ب
مـسـرح شكـسـبـير وأسـلـوب العـرض اآلسـيوى مـتـتـبعـاً عـروضهـا بـداية من
ـها لعروض آسيويـة مثل "سيهانوك" "حلم لـيلة صيف" 1968 وحتى تقد

عدلة.. مروراً بعروضها الشكسبيرية ا
ـسـرح الطـليـعى من مـسرح هـامشى ويـنهى كـتابـه موضـحاً كـيـفيـة حتول ا
مهـاجم أو مـنـبـوذ من مـعـظم اجلـمـاهـيـر إلى الـسيـادة والـشـعـبـيـة عـلى يد
يـوجــ أونــيل ويـوجــ يــونـســكــو وسـام شــيـبــرد مــقـدمــاً حتــلـيالً ألهم
عـروضهم ومـوضـحاً لـتـقنـيـاتهم.. مـنـتقالً إلـى الفـرق الـطلـيـعيـة الـصغـيرة
ـمـتع قـبل أن يـنهى تـنـقـلة مـتـنـاوالً بـعض أعمـالـهـا بالـتـحـلـيل والوصف ا ا
هرجانات الثقافية لنوع مسرحى كتابه باحلديث عن اإلعداد الـتجارى وا

ياً. أصبح هو األرفع والسائد عا

لصق لقارئه معلومـات قيمة عن كيفيـة تعامل آرتو مع عروضه بدءا من ا
الـدعـائى إلـى تـعـامـله مع اجلــمـهـور ـ الـذى رصــد ردود أفـعـاله جتـاه هـذا
سرح ـ مروراً برؤيته اخلاصة لألداء التمثيلى والديكور والرقص.. إلخ. ا
ومشـيـراً إلى تأثـر وتـأثيـر الـسيـنـما من وفى مـسـرح آرتو.. مـنـهيـاً الـفصل
" لم تتح له إمـكانـيات الـنجاح ـسرح الـذى يراه "مـجهضـاً بـرأيه فى هذا ا

كما أنه فُسر بطريقة خاطئة.
يـنـتـقل بـعد ذلـك إلى الفـصل الـسـادس الـذى جـاء حتت عـنـوان: "الـطقس
ــسـرح ــشـاركــة" مـبــتـدءاً بــاحلــديث عن جـان لــوى بــارو مـؤسس ا وفــعل ا
الــشـامل مــرتــكـزاً فى ذلك عــلى مــفـاهــيم أسـتــاذه آرتــو الـذى فــتح أمـامه
عـرفة النـزعات الصـوفية الـشرقـية واألساطـير واليـوجا الهـندية الطـريق 
ـسـرحى والـكـابل والــلـغـة اجلـسـديــة الـكـونـيـة الــتى تـوحـد بـ الــفـضـاء ا
الـشـامـل واحلـيـاة اخلـفــيـة.. وأشـار إلى تـأثــره بـاجتـاهـات مــغـايـرة الجتـاه
ـؤسسة االجتماعية آرتو مثل تأثره بسـارتر وجيرودو وكذلك ارتباطه با
ـسرح بـشـكل مـنـاقض لـلـمـبـاد األسـاسـيـة عنـد آرتـو. كـذلـك ربطـه بـ ا
راسم  Ceremony ولـيس الهـمجـية الـبدائـية ـقدس ومـفهـوم ا الـدينى ا
كـمـا جنـدهــا عـنـد آرتــو كـمـا اتــسم مـنــهج بـارو بـاالنــتـقـائــيـة إذ أخـذ عن
الكالسيكيات وتشيكوف ويونسكو وبيكيت وفيدو وجينيه وسام شيبرد..
ؤلف ينتقل إلى حتـليل عروض بارو مستنبطاً تقنياته كما تتبدى وكعادة ا
فيـهـا فيـقف علـى العـروض التى أخـرجـها عن نـصـوص كلـوديل وإعداده
لـروايـة "تــمـددت مـحـتـضـراً" وإخـراجه لــروايـة "احملـاكـمـة" لـكـافـكـا 1946
ــوذج بـارو عن »  مــنـتـقـالً إلى احلـديث عن  وعــرض "ديـونــيـســيـوس 69 
ــــســـرح الــــشـــامل الــــذى تـــطــــور من خالل عــــروضه الــــتى قـــدمــــهـــا فى ا
اخلمـسيـنيـات والستـينـيات.. كـما حتدث عن أسـاليب األداء الـتمـثيلى فى

سرح. هذا ا
ـتأثـر بآرتـو وجيـنيه.. ـؤلف إلى حتلـيل أعمـال لـينـدسى كيـمب ا ويـنتـقل ا
عـد عن رواية جينيه ـ التى كتـبها كسيرة ذاتية ويرى أن عرض "الزهور" ا
له ـ عـرض يـجـمع تـقـنيـات مـسـرح كـيـمب من مـشاهـد اجلـنس اجلـمـاعـية
واالغـتـصـاب والـشــذوذ والـصـلب والـقـسـوة الـروحــيـة فى تـعـمـد السـتـثـارة
ـعـايـيـر اجلـمـهـور حــسـيـاً وانـفــعـالـيـاً وأخالقـيــاً وإدراكـيـاً فى حتـد صــارخ 

السلوك االجتماعى.
ـسرحـية" فى ـعامل ا ويـأخذنـا الكـتاب إلى جـولة فى عـالم "األسـطورة وا
ـثـيـر فـصـله الـثـامن مـتـنــاوالً أعـمـال بـيـتـر بـروك فـيــقف عـلى إخـراجه ا
ـسـرحـيـات أمـريـكـيـة مثـل مسـرحـيـة آرثـر مـيـلـر "مـشـهـد من اجلـسر" أو
ـا تـضمـنـتاه من مـسـرحيـة تـينـيـسى ويلـيـامز "قـطـة فوق صـفـيح ساخن" 

مشاهد ماجنة وعنيفة..
ثم يـقـدم وصـفـاً لـكـيـفـيــة تـدريب بـروك لـلـمـمـثـلـ وألدائـهم فى الـعـروض
ـسـرحى الـذى ودور الـديـكــور وبـقـيـة عـنـاصـر الـعـرض فـى خـدمـة الـنـوع ا
يرمى إليه بروك والـذى أخذ خطواته األولى بعودته إلى اجلذور البدائية
وتكـويـنه لفـرقـة متـعـددة اجلنـسـيات وذلك مـن اجلزائـر مـروراً بنـيـجيـريا
سرح حتى ودالـهومى ومالى وتعـمد تقد عروضه جلـماهير ال تـعرف ا

يتمكن من تشكيل وتطوير مفردات مسرحية أساسية ومن ثم كونية..

ـسرحى يـحتـفى بالـعرض أكـثر من بـ أيديـنا كـتاب تـطبـيـقى فى النـقد ا
الـنص.. ويـقــدم لـلــقـار الـعــربى صـوراً تــكـاد تــكـون حـيــة لـلــعـروض الـتى
ا لقيته من سخط ورفض شكلت التوجه الـدرامى الطليعى فى بدايـاته 
راحل تالشيه بدئى ومتتبعاً  جماهيرى مجـسداً أسباب ذلك الرفض ا
ـسـرح الــذى تـربع عــلى قـمــة الـدرامـا وتـقــبل اجلـمــهـور لـهــذا الـنــوع من ا

ية. سرحية العا ا
ــسـرح الــطــلــيــعى تــوضح مــقــدمــة الــكــتــاب (الــفــصل األول) تــعــريــفــات ا
ـسرح والذى يـتلخص ؤلف بـناء عـليه كتُـاب هذا ا واألساس الـذى حدد ا
فى استـكنـاه وسبـر احلاالت احلـلمـية ومـستـوى العـقل البـاطن والغـريزة
Pri ـسـرح إلى الـنـزعـة الـبـدائـية اخلـاصـة بـالـنـفس الـبـشـريـة والـعـودة بـا
وخـاصة األشكال الطـقوسية واألساطـير مستبـعداً مجموعة   mitvism 
من الـكــتـاب عن االنــتــمـاء لــهـذا االجتــاه وهم: يـيــتس بــيـكــيت وكـوكــتـو
وبـريـتـون وآدامـوف وت. إس. إلـيـوت; لـعـدم تـوفـر األسـاس الذى وضـعه
فى كتـاباتـهم.. وقد نـتفق مـعه حـول معـظم من ذكرهم لـكنـنا نـختـلف معه

كثيراً حول آداموف وبيكيت.
ويأتى الفـصل الثانى حتت عـنوان: "بوليـطيقا الـنزعة الـبدائية" مـتحدثاً
; فيـستعـرض دور مجلـة باكونـ "الفان جارد1978  عن باختـ وباكـون
ـسـرح.. ودور بـاخـتـ بـنـمـوذجه فى وضع أسـاس االجتـاه الـطـلـيـعى فى ا
ـتمثل فى كـرنفاالت الشـارع الشعـبية بخـصائصه التى الثقـافى النقيض ا
ـــيالد واحلــيــاة والـــفــصل والــوصل ــوت وا جتــمع بـــ األضــداد مــثل: ا
شارحـاً العالقة الوثيـقة ب هذا الـشكل وب النزعـة البدائيـة الفوضوية
بـطـقـوسـهـا وأسـاطـيـرهـا ويعـرض لـنـمـوذجـ مـن هـذه الـطـقوس األول:
الـطـقــوس اخلـاصــة بـالـدرامــا الـراقــصـة لـســكـان جــزيـرة بـالـى. والـثـانى:

العرض الشامانى الروحانى. 
ـاط األصـلـيـة والالعـقالنـيـة" يـأتى الـفـصل وحتت عـنـوان: "األحالم واأل
ؤلف هـذا الـعنـوان فى أعـمال ألـفريـد جـارى مسـتـخلـصاً الثـالث لـيتـتـبع ا
تـقنيات مـسرحه من خالل حتليله لـعروض مسرحـيات أوبو الثالثة وهى
"أوبـو مـلـكـاً" 1896 و"أوبـو زوجـاً مـخـدوعاً" 1944 و"أوبـو عـبداً" ..1901 
ـؤلـف الــقــوة الــدافــعـة ثم يــنــتــقل إلـى أوجــست ســتــرنــدبــرج الــذى يــراه ا
ـعاديـة لـلـمـذهب الـطـبـيعى مـتـنـاوالً مـسـرحـيـته "الطـريق إلى لـلـحـركـات ا
دمــشق" وانـتـهـى فى حتـلـيــله الـشــيق لـهــا إلى عـدم اتـفــاقه مع اآلراء الـتى
ـسـرح احلـديث مـفـنـداً أسـبـاب تـراهـا مـصـدراً لـكل مـلـمح جتـريـبى فى ا
ــوضـوعــيــة ووعى ومــوضـحــاً أســبــقـيــة "مــتـرلــنك" فى اســتــخـدام ذلك 

أساليب وتقنيات جتريبية اشتملت عليها مسرحية سترندبرج. 
ومـشـيــراً إلى مـصـادره األخــرى خـاصـة تـأثــره بـكـتـاب "فــلـسـفـة الالوعى"
إلدوارد فـــــــــون هـــــــــارتـــــــــمــــــــان   Eduard Von Hartmann وكـــــــــتــــــــاب
ؤلف "تفـسيراألحالم" لـفرويد فـى صياغـة مسرحـيته "احلـلم" التى رأى ا
سرحيته هذه الرابطة ب األحالم واألساطير. أن سترندبرج اكتشف 
سرح العالجى والوجـدانى" ويبدأ بالتـعبيرية ويـعالج فى الفصل الـرابع "ا
انية موضحـاً إرهاصات ظهور هذا التـوجه وتقنياته من خالل حتليله األ
ـسـرحـية ـهـمـة.. ووقف عـنـد كـيفـيـة إخـراج لـونـيـيـة  لـعـدد من الـعـروض ا
سـرحيـة "حـلم" لسـتـرندبـرج منـتـقالً للـحديث عن "سـوناتـا الشـبح" وآرتـو 
و"اجلــمـاهـيــر واإلنـسـان"     1918  Humanity  "مـسـرحــيـات "الـبــشـريـة
ـوذجاً من مـنطـلق أنـها تـشكل  Masses and Man   و"الـشحاذ" 1912 
وجـودة فى مـعبـراً عن الـكـيـفـيـة الـتى  بـهـا تـطـويـر الـسـمـات الـبـنـائـيـة ا
ـرحــلـة الــتى مـثــلـتــهـا مـســرحـيــات سـتــرنـدبــرج احلـلــمـيـة; وأخــذ يـوضح ا
ـادى واخلـارجى واحلاالت مـحـاوالت التـعـبيـريـ الوصل بـ الـتجـسـيد ا
احلـلـميـة الداخـلـية وبـ التـعـبيـر والـتلـقى منـتـهيـاً إلى أن مـحاولـة الوصل
ـا تـؤدى إلى شـكل من أشـكـال الـفـراغ; فـالـنص مـحـمـل بـالـعـاطـفة تـلك إ
عنى الـرمزى يصيبه التـضخم الشديد; حتى ـبالغ فيها بشـدة كذلك فا ا

ا هو خاص ليصبح مفرغاً من الداللة. أنه يفقد صلته 
ـمـثل الـتـعـبـيرى ويـسـتـعـرض بـعـد ذلك تـقـنـيـات وأسـالـيب الـتـمـثـيل عـنـد ا
ـمـثلـ التـعـبيـري مـثل إرف مـدعمـاً ذلك بشـرح تـفصـيلى ألداء أشـهر ا

وهــانــز سـاش  Hans sach وفــريـتــز كـورتــنـر..  Ervin Kalser  كــالــسـر
مـنـتــقالً لـلــحـديث عن الـرقـص الـتـوقــيـعى والـســيـكـودرامــا مـتـوقــفـاً عـنـد
إســهـامــات اليــان وآبـيــا ودالــكـروز ويــوجن وجــاكـوب.. مــقــدمـا حتــلــيـله
اط لـعروضهم التى جتـردت من كلمات اللـغة واستنـدت إلى مفاهيم األ
األصلـيـة والـقصـص األسطـوريـة. ولم يـفتـه أن يشـيـر إلى تـقنـيـات مـسرح
ؤلف سرح آرتو الذى يعقد ا االرجتال العالجى عند مـورينيو الذى مهد 
ـسـرحـيـة وانـتهى ـصـور أوسـكار كـوكـوشـكـا ا مقـارنـة بـيـنه وبـ عـروض ا
فـيهـا إلى أن عـروض آرتو أقل من كـتابـاته ومن عـروض كوكـوشـكا مـعلال
ذلـك بـالـتــكـالـيف الــبـاهـظــة الـتى تـتــطـلـبــهـا عـروض آرتــو مـقـابـل بـسـاطـة

ا يسعى إليه آرتو من تكاليف. عروض األول مع احتمالها 
ــؤلف بــذلك قـــد مــهــد لالنـــتــقــال إلى الــفـــصل اخلــامس الــذى ويــكـــون ا
مارسة).. مقدما سرح القـسوة عند أنطون آرتو (النـظرية وا خصصه 

سترندبرج زعيم احلركات 
عادية للمذهب الطبيعى ا
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 مسرح «أرتو»  تفسيره بطريقة
خاطئة ولم تتح له إمكانات النجاح

بالغة  أعمال فرناندو آربال اتسمت با
والتطرف اخللقى والدينى والفجاجة
والعالقات اإليروطيقية السادية
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ناظر فى مسرح الكنيسة هما منظرا اجلنة والنار وقد جاء فى وصف اجلنة: ال بدْ أن تقام على > أهـم ا
مثـلون وال يظهـر منهم إال رؤوسـهم وتوجد بهـا الشجرة مـكان مرتـفع محاط بسـتارة قمـاش وبداخلهـا ا

نظر توجد شجرة احلياة مزدهرة. التى تتدلى منها الثمار وفى وسط ا

صطبـة األمامية فى الكنيسة وهو فى العادة سرحية فوق ا > كـان التمثيل يقام داخل الكنيسـة وتعرض ا
ناظر بطريقة تعتبر من ابتكارات تفرجون.  وضع ا صلون أى ا مـرتفع عن الصالة التى يجلس فيها ا

سرح الدينى فى العصور الوسطى. ا

   > بعد  جناح  جتربته  اإلخراجية  فى "التعرى  قطعة  قطعة" بدأ  محمد  بطاوى  اإلعداد  لتقد  عرض  جديد  لنادى  مسرح  الفيوم.

IQƒ£N øe ¿hQòëj ..zIô«éØdG ¿ÉLô¡e{ OÉ≤f
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 سعد فضة 

صــبـــاح اخلــيــر أيــهــا الــلــيل بــأنـه اســتــفــزازى بــدءًا من اســمه
مـثل عـبـد الـعـزيز احلـداد بـوقـفـة مع نـفسه طـالب آخـرون. ا
ــراجــعــة مـا رأوه "ســقــطــة فـنــيــة" قــاصـدين قــيــامه بــتــألـيف
الــعــرض الـكــويـتى "مــقـهـى الـدراويش" الــذى أخـرجــته "مـر
عــارف" وهى فــتــاة من ذوى االحــتـيــاجــات اخلـاصــة تــخـوض

سرحى للمرة األولى. جتربة اإلخراج ا

ن تـابــعــوا فـعــالــيـات الــنـاقــد "ســعـد فــضــة" ونـقــاد آخــرون 
مـهرجـان الفـجـيرة الـدولى للـمـونودرامـا حذروا من اخلـطورة
ـــتــخـــصــصـــة فى فن ــهـــرجــانـــات الــعـــربـــيــة ا الـــتى تــتـــهـــدد ا
ونـودرامـا بسـبب تسـلل عروض وصـفوهـا بأنـها اسـتفـزازية ا

ستوى. ودون ا
الـتـحـذيرات جـاءت فى سـياق الـتـعـقيب عـلى عـرضى «مـقهى
الدراويش» و«صباح اخلير أيها الليل» وللذين قدما فى آخر
ـهرجان.. وفى حـ وصف معـلقون الـعرض اإلماراتى iOÉ°T ƒHCG iOÉ°Tأيام ا

á«bPÓdG ≈a .. zπ«ãªJ IQhO{
أكـثــر من مـائــتى شـاب وفــتـاة تـقــدمـوا لــلـمـشــاركـة فى دورة الــتـمـثــيل الـتى
وسـيقى بسـوريا  اختيار  40 منهم فقط.. سارح وا تنظمـها مديريـة ا
ــدة واحــد وعـشــريـن يـومًــا ثم يــقــدمــون فى نــهــايــتــهــا مــشــاهـد يــدرســون 
ـتفـوقون مـنهم فى ـا درسـوه فى الدورة.. وسـيشـارك ا مـسـرحيـة كنـماذج 

سرح القومى فى الالذقية. أعمال ا
ـكـيـاج دورة الــتـمـثـيل سـتـكــون األولى فى خـطـة تـشـمـل إقـامـة دورات فى ا
ـسـرحـية والـصـوت واألزيـاء والـديـكـور والـتـسويق والـعـرائس واإلضـاءة ا
الـثـقـافـى وإدارة اإلنـتـاج.. ويـحـاضـر فى هـذه الـدورات عـدد من األسـاتـذة

. تخصص وا

ô£b ≈a IójóL ÖYQ äÉ«æ≤J
ــســلم" تــعـــديالت عــلى عــرضه أجــرى الــفــنــان الـــقــطــرى "عــبــد الــعـــزيــز ا
سـرحى "احلـاسـة السـادسـة" لزيـادة جـرعـة الرعب واإلثـارة والـكومـيـديا ا
فى الــعــمل.. وذلـك فى نــســخــته الــتى عـــرضــهــا فى عــيــد األضــحى عــلى
اجلـمهـور القـطرى بـقاعـة مسرح سـينـما اخلـليج.. والـتى تشـهد اسـتخدام

تقنيات جديدة للرعب .
سـلم قصـته ليكـتبه فى شـكله النـهائى ويـخرجه على العرض الـذى كتب ا
ـــا يــحـــويه من حـــروب ودمــار ــشـــهـــد الــعـــربى احلـــالى  الـــعـــلى يــصـف ا
ــسـلم مــرام أحــمــد إيـراج وحــصــار ويـشــارك فى بــطــولــته إلى جــانب ا

مشعل الشايع حمد العمانى والفنانة السعودية بدور.

ájQƒ°ùdG ∞«°UôdG ábôa ójóL ..≈dƒ°UC’G ±ô°üà∏d á«HôZ ájDhQ

أ سعد فضة 

ـسـرحـيـة قـدمت عــلى مـسـرح الـقـبـانى فى فـرقـة "الـرصــيف" ا
ـــســرحـى الــســـابع "بـــســاط أحـــمــدى".. من دمــشـق عــرضـــهــا ا

تأليف وإخراج حكيم مرزوقى..
الـعـرض يقـدم ألول مرة قـضـية الـتـطرف الـدينى والـتـفجـيرات
االنــتــحـاريــة من مــنـظــور شــخص غـربـى اعـتــنق اإلسالم عــبـر
قـصـة مـتـخـيلـة تـربط أشـخـاصًـا ينـتـمـون إلى جـيـل مـخـتـلـف

 .. وثقافت متباينت
بـسـاط أحـمـدى" تمـثـيل عـروة الـعـربى وعروة كـلـثـوم مـوسـيقى

صالح عمو.
يــذكــر أن الــقــضـيــة الــتى يــطــرحــهــا الــعــرض تــعــتــبــر من أكــثـر
الـقـضايـا سـخونـة التـى تشـغل الـرأى العـام فى سـوريا والـعالم
اخملـرج حكـيم مرزوقى أكـد أن تـطرق الـعمل لـقـضيـة التـطرف
ــيــة لــكن الــديــنى لــيـس جــديــدا عــلى الــدرامــا الـــعــربــيــة الــعــا
اجلـديد فى هذه التجـربة هو معاينـة الظاهرة من خالل إطار

 مشهد من مسرحية «بساط أحمدى»مختلف ومغاير عن التجارب السابقة.

OGó¨H ≈a ..äƒŸG ióëàj πØ£dG ìô°ùe
حتت شـعــار..  مـسـرح الــطـفل.. رمـز لــلـحـيــاة وعـنـوان لــلـمـســتـقـبل
هرجان الذى نظمـته الفرقة الوطنية اخـتتمت فى بغداد فعالـيات ا

سرح الطفل التابعة لوزارة الثقافة العراقية..
ـهـرجان الـذى بـدأت فـعـالـياته فى  11 الـشهـر احلـالى بـأوبريت.. ا
"مـراجـيح الــوطن" شـعـر صــبـاح الـهاللى ســيـنـاريـو أســعـد الـهاللى
ـــســئــول" إخـــراج عــبــاس اخلـــفــاجى عـــرضت خالله أعـــمــال "من ا
إخـراج نـاهض القـريش "ما أجـمل الـصداقـة" تألـيف كـفاح عـباس
إخـراج شــيـمـاء مـحـمـد حــسن مـسـرحـيـة "حـصـن األخـيـفـر" تـألـيف
درسـة" تأليف وإخـراج فالح حـس العـبد الـله "آسيا تـذهب إلى ا
أســعــد الــهـاللى إخــراج بــكــر نـــايف "شــمس والــكـــواكب الــتــســعــة"
تـأليف د. حس عـلى هارف إخراج عالوى حسـ ومسرحية «1

2 3» إعداد باسم األنصارى إخراج إيثار الفضلى

≈Mô°ùe ¢VôY ≈a ´QÉ°ûdG äƒ°U ..záæjóŸG ¢†Ñf{
اضى الـورشة التى نظمهـا استوديو عماد اختـتمت األسبوع ا
الديـن باالشتراك مـع مدرسة الـتمثـيل الهولـندية بـأمستردام
ـديـنـة» الـذى شارك سـرحى «نـبض ا وكـان نتـاجـهـا الـعـرض ا

ثلة. ثالً و فيه 16 
ـمثل مـستغالً اعتمـد العـرض على األصـوات الداخـليـة لدى ا
طـاقة اجلسد للـوصول إلى هذه احلالة فـجاء العرض عبارة
راغىعن لــوحــات مـــتــداخــلـــة اعــتــمــدت عـــلى األصــوات اخملـــتــلــفــة مها ا

ô¶àæfh ájÉYódÉH AGó©°S

QƒLC’G πjó©J

مدير فرقة «حتت 18»: 

 حسن إبراهيم

حــسـن إبــراهــيـم مــديــر فـــرقــة «حتت 18»
ـــســـرحـــيـــة بـــقـــطـــاع الـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيــة ا
واالستعـراضيـة أكد على ارتـفاع معـنويات
أعـضـاء الـفرقـة - والـقـطـاع - بـعـد أن قام
اخملرج خالد جالل رئـيس القطاع اجلديد
بـتـفـعـيـل خـطط الـدعـايـة لــعـروض الـقـطـاع
ــزمــنــة الــتى عــانى ــشــاكـل ا وهى إحــدى ا
مــنـــهـــا أبــنـــاء الــفـــرقـــة طــويالً مـــشـــيــراً فى
الــوقت نـــفـــسه إلى حـــلم أعــضـــاء الــفـــرقــة
والـقــطـاع بـأن تــواكب الـنـهــضـة احلـادثـة به

سرح. هرجان اخلتامى لنوادى ا سرحية "مالمحنا" فى ا > من تأليف وإخراج محمد عشرى يشارك نادى مسرح بورسعيد 

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG 

27
24  من ديسمبر   2007 العدد 24

عز الدين مدنى 

OhGO ≈æ¨dG óÑY

ديونى يرى أن مسرحه محدود ا
النتائج لكنه لم ينتبه إلى سعى
دنى خللق بنى مسرحية عربية ا

احلـضـارة احلــديـثــة وهـو نص يــحـلـل الـعالقــة بـيــنـنـا وبــ الـغــرب وكـيف
كـن أن تقوم بـينـنا وبـينـهم عالقـة صحـية سلـيمـة. وفى عام 1996 يـقدم
ـدنى) نــصـا ال يـســتـوحـيـه من الـتـاريـخ أو الـتـراث وهــو «كـتـاب الــنـسـاء» (ا
الــذى يـدور حــول مــأســاة (آمــنــة) الـتـى تـوقــفت عــنــد حلــظــة حــاسـمــة فى
حـيـاتــهـا.. حــ امـتــلـكت وعــيـا ثــريـا بـأبــعـاد وجــودهـا.. لــتـنــكـشف أمــامـهـا
احلقـيقة اخملـيفـة وكان علـيها أن تـواجههـا.. فتـكتشف ضـياع كرامـتها فى
جتـربـة زوجـيـة فـاشـلة.. فـتـقـرر إنـقـاذ مـوقـفـها والـتـصـالح مع شـخـصـيـتـها
سـير» من طـرف والدته ـوقف قضـية تـقف فيـها ضـد زوجهـا «ا ويـكلـفهـا ا
ـرأة الـعــربـيـة واخلـاضع ألوامـرهــا وهـو هــنـا يـتــعـمق فـى جـذور مـشــكـلــة ا

والشرقية.
وبـعـيـداً عن الـتاريخ الـعـربى واإلسالمى.. يـذهب بـعـيـداً إلى مرحـلـة مـهـمة
من تــاريخ تـونس وتـاريـخ مـديـنـة ومــيـنـاء قــرطـاج والـتــنـافس بـ مــديـنـتـ

وحضـارت هـما: حضـارة روما وحضـارة قرطاج فى مـسرحيـته «قرطاج»
1996 والـــتـى نـــشـــرت فى الـــقـــاهـــرة عـــام 2001 وكـــيف قـــامـت (احلــرب
البـونية الثالثـة) التى انتصرت فيـها روما على قرطاج عام 146 ق.م. على
يليان) مسـتهدفة السيـطرة الكاملة عـلى منطقة احلوض يدى (شيبيـان إ

توسط. الغربى من البحر األبيض ا
ــسـرحـيـة - بـشـخـصـيـاتـهـا وأحـداثـهـا - الـصـراع اآلنى ومـحـاولـة وتـعـكس ا
الغـرب السيطرة عـلى الشرق فى الوقت احلاضر ويـرى الناقد (د. حامد
سرحية - تبلغ درجة من دنى - فى هذه ا أبو أحمد) أن لغة عز الـدين ا
الرصانة والدقة والشاعرية التى ال مثيل لها وتنم عن وجود كاتب كبير
واقف اسـتـطاع أن يـنـسج هـذه األحداث وحتـريك الـشخـصـيات وتـلـوين ا
سرحى ا يـساعـد على تقـد عمل فنى تـتحقق فـيه كل شروط العـمل ا
سرحية فى طبعتها متاز أما الناقد د. أحمد عـتمان الذى قدم لهذه ا ا
ـسـرحـيـة أنـها تـبـث رسـالـتـهـا لـلـقراء أو ـصـريـة فـيـرى أن مـشـكـلـة هـذه ا ا
ــتــقن فــلــقـد ــشــاهــدين مــبــاشــرة ولــيس عن طــريـق احلــدث الـدرامـى ا ا
صورت اجلانب الـرومانى بكـل شخصـياته السـياسـية والعـسكريـة واألدبية
تـصويـراً مـقصـوداً بالـلون األسـود القـا أمـا اجلانب الـقرطـاجى فيـحاول
ـؤلف بـالـلون األبـيض الـناصـع ولكن صـورتـهم بـاهتـة ولـنا أن أن يـصوره ا
نـختـلف مع هـذا الـرأى إذ إن لـلمـبـدع احلق فى أن يـجـسد رؤاه كـمـا يـريد
فـهـو لـيـس مـؤرخـا بل فـنــانـا لـغـته اخلــيـال والـوجـدان خــاصـة وأن الـنـاقـد
ـعيار فى ـصادر الـتاريخـية احملـايدة حـول قرطـاج ويظل ا يعـترف بـندرة ا
ــضــمــون احلى الــذى يــكــشـف واقــعــاً آنــيــاً هــو الــســطـوة نــصــنــا هــذا هــو ا

نا اليوم.. والهيمنة الغربية على عا
ويـــتـــمـــيـــز عــام 1998 - 1999 بــعـــطـــاء الـــكـــاتب الـــغـــزيـــر.. إذ كـــتب ثالث
ـسـرح فى مـســرحـيـات هـى «لـيـلــة الـبــكـالـوريــا» الـتى قــدمت عـلى خــشـبــة ا
تــونس عـام 1998 ولم تـنـشــر حـتى اآلن ومـسـرحـيـة «الــله يـنـصـر سـيـدنـا»
ـسرحـية الـثالـثة «شذرات سرح وا التى لـم تنشـر ولم تقـدم على خـشبـة ا
من الـسيرة الـرشديـة.. سيـرة مسرحـية» ونـشرت عام 2000 ونـشرت فى
طـبـعـة ثانـيـة بـالـقـاهـرة عام 2002  والـتى تـتـنـاول عـصـر الـفـيـلـسـوف (أبو
ـغـرب وشـخصـيـات كـثـيرة الـولـيـد محـمـد بن رشـد) فـيـلسـوف األنـدلس وا
ومتـعـددة تتـمـحـور حول هـذه الـشـخصـيـة الرئـيـسـية أى (ابن رشـد) مـا ب
فـالســــفــــة ووزراء ووالة وشــــيـخ الــــرواة وجتــــار والــــزجــــال ابن قــــزمــــان
ـغـاربى وراقـصـاته ويـتـكـون الـنص من فــضـاءات من اخلـيـال األنـدلـسى وا
والـعـربى أمــا الـزمـان فـهـو: الـزمـان الـعــربى واخملـيـال الـذى يـرفض اآلنى
والظرفى ليعانق الدوام.. حـيث تتم محاكمة (ابن رشد) فى جامع قرطبة
األعظم فى النهاية.. وكى يدين اضـطهاد الفكر احلر واالجتهاد ويكشف
ــــصـــلـــحــــة فى تـــفــــشى إرهـــاب الــــدولـــة وإرهـــاب اجلــــمـــاعـــات أصـــحـــاب ا
تـعصـبـة.. متـصديـا لـقضـيـة آنيـة شائـكـة هى واحدة من أسـباب تـخـلفـنا ا
دون كــلـمـة مـبـاشـرة واحـدة أو عـبـارة خـطـابـيـة رنـانـة ودون صـوت جـهـورى
ـنــطق ورزانـة اجلــدل والـعــقالنــيـة.. فــنـعــيـد زاعق بل ويــطـرحــهـا بــهــدوء ا

النظر فى أمورنا على ضوء جديد واضح ومحدد.. مسلحاً بالوعى..
ــدنى) قـد وفق فى أن وفى الـنــهـايـة جنــد أن كـاتـبــنـا الـكــبـيــر (عـز الـدين ا
يـقدم مـسـرحـا مـخـتلـفـاً ولـيس مـجـرد (استـنـسـاخ) لـلنـص الغـربى مـعـتـمداً
ستمدة من عـاداتنا وتقالـيدنا فى (الفرجة).. على حساسـيتنا اخلاصـة ا
ـــضــمــون الـــذى يــضـــمن الــتـــفــاعل بــ مـــؤســســـا أعــمــالـه عــلى مـــســتــوى ا
متـفرجينـا والعرض الذى يـشاهدونه.. فـمسرحه مفـتوح.. يبتـكر نفسه مع
كل جتـــربــة كــتـــابــة ومع كل جتـــربــة عــرض.. آخـــذاً فى االعــتـــبــار الــزمــان
ــكـان الــذى تـتم فــيه الـتــجـربـة فــهـو ال يــقـدم تــراجـيـديــا أو كـومــيـديـا أو وا
فلـنقل مـأسـاة أو ملـهاة بـالشـكل التـقـليـدى الغـربى وال يقـدم تلك األشـكال
ــســرح األرســطى أو حــتى الــبــريـخــتى ــســمــيــات فى هــذا ا األخـرى ذات ا
ـسمـيات.. ألنـه كاتب يـجرب دائـماً ويـغوص فى بـحر تـراثنا وغيـرها من ا
الــعــربى وواقــعــنــا اآلنى لــيــخــرج بــالــدر من أحــشــائـه - فــيــتــنــاولــهـا - دون
حـساسـية أو شـعور بالـتبـعيـة أو السـقوط فى عـقدة الشـعور بـالدونـية أمام
األشكال الغربية وتقنياتها - ليتعامل مع ما يناسب خطابه بتلك التقنيات
- ولـكن بـعد إخـضاعـهـا لسـياق اجلـمـاليـات األدبـية الـعربـيـة.. متـحرراً من
إسار الـقـوالب اجلـامـدة.. منـطـلـقاً مـع ما يـدور فى ذهـنه مـبـتدعـاً لـنـفسه
تــقـنـيــاته اخلـاصــة الـتى يـراهــا تـصـلـح لـطـرح قــضـايـاه الــتى تـتـنــاول هـمـوم
وأحــوال اإلنــســان بــوجه عـــام واإلنــســان الــعــربى بـــوجه خــاص فى عــوالم
تفـيض بـاجلدل واألسـئلـة واالسـتفـهام وبـلـغة عـربيـة فـصحى.. ذات إيـقاع
وموسيقى وأقرب إلى لغتـنا فى عصور فتوتها وازدهارها.. رصينة وذات
بـهـاء.. كـاشـفـة ومــبـيـنـة فى نـفـس الـوقت وذات تـفـاصـيل جــمـالـيـة نـتـوقف

عندها طويالً...

إيــاه بـبــعض آيــات من الـقــرآن الــكـر ومــزج الــقـيم اإلسـالمـيــة الــعـريــقـة
بـهـمــوم الـعـصـر وبـروح الـفـكــاهـة والـدعـابـة. وبـنـفـس األسـلـوب الـتـجـريـبى
يـتـناول شـخـصـيـة (عـبد الـرحـمن بن خـلـدون) فى مـسرحـيـته «عـلى الـبـحر
الـوافر» 1986 إذ كـتبـهـا عـلى شكـل (عروض الـشـعـر العـربى) لـلـخـليل بن
ــسـرحــيـة فى ســتــة عـشــر بـحــرا ثم مــزجـهــا بـالــشـكل أحـمــد - فـجــاءت ا
ـستـحـدث فى القـطع السـينـمائى والـصور الـبصـرية وتـصور السـينـمائى ا
ـسرحـيـة مدى الـتـخلف الـراهن وسيـطـرة الشـكـليـة والعـمـالة واجلـمود ا
وحكم العـسكـر وافتقـاد العقالنـية من خالل شـخصيـة الرجل الـعائد إلى
وطـنه  بعـد غـياب عـشـرين عـاما. لـكـنه يـضطـر إلى الـفـرار من وطنه إلى
دنى) إلى تاريخ أحدث اخلارج مرة أخرى حتى ينـجو من القتل ويعود (ا
من تاريخ النص الـسابق فى مـسرحـيته «حمـودة باشـا والثورة الـفرنـسية»
ويــجــســد مالمح حــمــودة بــاشــا الـذى كــان ال يــســتــغــنى عن مــشــورة رجـال
دولته ويوظف الكاتب (بهيمة) ناطقة من عجائب اخمللوقات ذات أجنحة
وتـطـيــر كـالـطـيـور أطـلق عــلـيـهـا اسم (الـسـاف) كـمــا يـسـتـعـرض مـحـاوالت
ـماليك وعـلى أيدى أقاربه وكيف رفض اغتيـال حمودة باشـا على أيدى ا
هـدايـا مـنـدوب الثـورة الـفـرنـسـيـة; ألنه يـرغـب فى شـراء األسـلـحة وأدوات

نعم تعامل مع التقنيات
ا يتناسب الغربية ولكن 

مع خطابه

1975 يقـدم مسرحيـته «الغفران» الـتى كتبهـا على فترات مـتقطعـة وفيها
ـعرى اجلامـدة اجلاهـزة فى حافظـتنا ويـجعله يـرفض صورة أبى العالء ا
- كـما هـو فى احلـقيـقة - بـصيـر الـضمـير مـتفـجر الـوعى.. فـيظـهر قـويا
مـنـاضالً ضـد قـوى الظـلم.. أبـيـا.. بل ومـبـصرا عـنـدمـا يـكـون وحده وهى
ـعـاصـرة ألبى رؤيــة نـقـديـة واجــتـمـاعـيــة سـيـاسـيــة لـلـشـخــصـيـات األدبـيــة ا
ــتـقـلب اآلراء الــعالء مـثـل (ابن الـقـارح) فـى شـخـصــيـة من ال مــبـدأ له وا
ا يحويه من رؤية - مؤذن اجلامع والسكير وعبد كل سلطة فالنص - 
ـقــابـلــة) أو (الــتـنــويع عـلى أكـبــر من أن يـكــون (مـعــارضــة) أو نـوعــاً من (ا

عرى «رسالة الغفران».. موضوع ما) أو (تناص) مع كتاب أبى العالء ا
وعـنـدمـا نـتــنـاول مـسـرحـيـته «مـوالى الــسـلـطـان احلـسن احلـفـصى» 1977
الـتى تصـور ثورة سـكان األربـاض من أبـناء تـونس وانتـصـارهم على الـغزاة
األجانب الذين قـاتلوا خـير الدين التـركى واألسبان خالل الـقرن السادس
دنى يعـتمد علـى احلكايات الـشعبـية التى مازال عشـر.. جند عز الـدين ا
سـكـان تـونس إلى الـيـوم يـروونـها وأسـلـوب الـلـوحـات (الـتـاريـخـيـة) وصور
(الـفتـحـة) أو السـاحة الـتـونسـية.. فى رؤيـة ال تـقدس الـتراث لـكـنهـا تعـيد
الــنـظـر فـيه كـمــسـلـمـات وتـطــرحه طـرحـا عـصـريــا.. فـلم يـتـقــيـد بـحـرفـيـة
األحداث التاريخية وبالـنصوص والشخصيات كما وردت فى كتب التاريخ
والـتـراث وفـى الـعــام الـتــالى يـقــدم مـســرحـيــته «تـعــازى فـاطــمـيـة» 1978
ؤلف التـجريب فى صياغة نص تاريخى وكأنه يسرد على وفيها يواصل ا
ـــمـــثـــلـــ ومـــخـــرج إلى أن يـــتـــقـــمـــصـــوا بــالـــفـــعل لـــســـان مــجـــمـــوعـــة من ا
الــشــخـصــيــات الـتــاريــخـيــة الــتى جتـســد أحــداث قـيــام الــدولـة الــفــاطـمــيـة
ساندة قـبيلـة «بنى سكـتان الكـتامية» بـالقرب من الـقيروان وبـقيادة (أبو
تصـوف الذى تقـابل مع شيخ القـبيلـة أثناء عبد الـله الصنـعانى) الزاهـد ا
مـوسم احلج وســافـر مــعه.. لـيــنـتــصـر عـلـى حـكـام تــلك الـبـالد وأمـيـرهم
مثل ويتكون من ثالث (مجلسا) فالنص قائم على تبادل األدوار بـ ا
أو مـشـهــداً قـصـيــراً ال يـزيـد أكــثـرهم عن ثـمــانـيـة سـطــور.. لـكـنــهـا سـطـور
مـوحـيـة.. تـلـغـرافـيـة.. ســريـعـة كـالـبـرق وأقـرب إلى الـسـرد واحلـكى الـذى
تـتـجـمع فـسيـفـسـاؤه لتـشـكل فى الـنهـايـة مـوقفـا درامـيـا حيـا.. أبـرز مـا فيه
ستور ليس فارقـة الدرامية حلـظة اكتشـاف (عبد الله) أن اإلمـام ا تلك ا
إال دجاالً مـخـادعـاً وفى نفس الـعـام يقـدم مـونـودراما «الـتـربيع والـتـدوير»
ـستوحـاة من كتاب (اجلـاحظ) «التـربيع والتـدوير» والذى يـهجو 1978 وا
فـيه (أحـمـد بن عـبد الـوهـاب) رئـيس ديـوان اإلنـشاء لـدى اخلـلـيـفـة الواثق
لـحمى فى دنى) الـلغـة التـراثيـة والشـكل ا بـالله الـعبـاسى ويـجرب فـيه (ا
تلقى ويروى قصة باشر إلى ا وقت واحد والذى يتجسد فـى احلديث ا
دعو أحمـد بن عبد الوهاب الطبقى ليصبح رئيس ديوان صعود وتسلق ا
اإلنـشـاء.. رغم أنه من أصل وضـيع ويـعكس الـنص وجـهـة نـظـر واحد من
تلك الطبقة الطفيلية الـتى تصعد وتثرى بانتهاج مجموعة من السلوكيات
سـرحية (مـعارضـة) لكتـاب اجلاحظ فى رؤيـة جديدة تدنـية.. وتـقدم ا ا
عـاصر.. مضـمناً لهـذه الشخـصيـة التراثـية.. يوظـفها فى تـقد خـطابه ا QÉàîe Oƒªëe

ـصـرى ومـزجـها مـع األصوات اخلـاصـة لـلـمـمثل كى لـلشـارع ا
يـتـم الـتــعـبــيـر عـن احلـالــة الـشــمـولــيــة لـلــعـرض عــلى مـدار 60
ـراغى جـيدا رضـوان باره دقيـقة شـارك فى الـعرض مـها ا
رضـوان أحـمـد طــلـعت عالء حـسـن مـصـطـفـى حـسن عـبـد
العزيز محمود أحمد سعيد تامر يحيى محمد عبد الله.

هرجان  افتتاح ا

كافآت وكذلك اإلمكـانيات الفنية حالـياً نهضة موازيـة فى األجور وا
واإلنتاجية.. األمر الذى يأملون فى حتقيقه قريباً.

ــوسم تـــشــمل عــدة وذكــر حــسن إبـــراهــيم أن خــطـــة الــفــرقــة لـــهــذا ا
عــروض أولــهــا «عـم بــيــانــوال» والــذى تــقــرر عــرضه مــنــتــصف يــنــايــر
قبل وهو من تأليف محـمد كشك بطولة محمود الصاوى وفتحى ا
ـاسكـات كمـا يتم شـاركة مـجمـوعـة من فنـانى العـرائس وا سـعـد و
ــســرحى «لــعــبـة الــدراجــة» إخــراج مـحــمــود عــبـد اإلعــداد لــلــعـرض ا
ــعــزة مــأمــأ» إخــراج ســيــد احلــفــيظ ومــســرحـــيــة «تــوتى وزبــقــبـق وا

إبراهيم.
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ـسـرحـيـة الـثـانـية تـطـلق إدارة جـنـوب اجلـيـزة الـتـعـلـيـمـيـة مـسـابـقـتـهـا ا
ــراحل عــقب إجــازة عــيــد األضــحى مــبــاشــرة وهى مــفــتــوحــة لــكل ا
ـقـدمـة بـالـلـغـة الـعـربـية الـتـعـليـمـيـة فى احملـافـظـة وتـشـمل الـعـروض ا

واللهجة العامية.
ـسـرحـيـة ذكـرت أن اإلدارة انـتـهت زيـزى حـافظ مـوجه عـام الـتـربـيـة ا
مـؤخـراً من مـسـابـقـات أعـيـاد الـطـفـولـة والـتى شـاركت فـيـهـا خـمـسون
ــواهب الــتــمــثــيــلــيــة فى مــرحــلـتـى ريـاض مــدرســة بــهــدف اكـتــشــاف ا
األطـفـال والـتـعـليـم األساسى مـن خالل أعـمال مـسـرحـيـة وأوبـريـتات
وسـيـقى لـتـحقـيق الـبـهـجة هـادفة تـتـخـلـلهـا االسـتـعـراضات والـغـنـاء وا
ـسـرحــيـة أيـضـا لـغـرس ـتـعـة لـدى األطــفـال كـمـا تـهــدف األعـمـال ا وا

القيم النبيلة والتربوية لدى األطفال.
ــنـــتــخب ـــســابـــقــة فى أول الـــعــام الــدراسـى بــتــقـــد عــرض  بــدأت ا
سـرحى «سر الـوزة» لـلمـخرج اإلدارة وقدمت إدارة جـنوب الـعـرض ا
مـــصـــطــــفى حــــزين وأوبـــريـت «أبـــريـق الـــشـــاى» و«عــــيـــد مــــيالد أبـــو
الـفـصـاد» كــمـا شـاركت إدارة 6 أكـتــوبـر بـأوبــريت «زعـمــاء الـتـاريخ»

وقد  تصعيد هذه العروض على مستوى اجلمهورية.
وأضـافت زيــزى: شـاركت اإلدارة فـى مـســابـقـة تــنـمــيـة الــقـدرات آخـر
ـوسم الصـيفى بـعرض «مـأساة ابن حـنبل» إخـراج أسامة مسابـقات ا
أخـوذة عن «وجهة نـظر» لليـن الرملى البطل وعـرض «هيه كده» ا

ركز األول. إخراج عادل جمعة وقد فازت إدار جنوب اجليزة با

تنقلت ب ألف ليلة وحكايات شارل بيرو 

¢Uƒ°üæd á«Mô°ùe IAGôb
≈°ùfôØdG ≈a .. á«µ«°SÓc

ــركــز الــفـرنــسى حتت عــنــوان «فــلــنــعـد قــراءة كـالسـيــكــيــاتــنــا» نــظم ا
ــركـز لــلــثـقــافــة والــتـعــاون أمــســيـتــ ألدب األطــفـال عــلى مــســرحى ا

نيرة ومصر اجلديدة. با
األمـسيتـان استهـدفتـا إعادة إحيـاء أدب النشء عـبر فن احلكى ومن

مثلة الفرنسية فيلييستى شاتون. خالل قراءة وأداء ا
الــقــراءات انـتــقــلت مـن الـقــصص الــكالســيــكــيــة لـ «شــارل بـيــرو» إلى
أشعار «جـاك بريفيـر» ومن مغامـرات السندبـاد وشهرزاد فى قصص
ألف لــيــلــة ولــيـلــة إلى قــصص اجلــريــو األفــريــقــيـة مــصــحــوبــة بـأداء
فيـلـيـيسى الـذى تـميـز بـاخلـفة والـسالسـة وصاحب الـعـرض أصوات

بعض احليوانات وموسيقى أغنيات فرنسية.
OÓ«e ¿ƒL
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 د. محمود
نسيم:
مسرح 
رأة  ا
مازال
موضوعاً
خالفيا

 عبلة
الروينى: لم
تكن هناك
خالفات..
كانت
مناقشات

ـسـرح الـذى ظهـر فى بـعض الـبالد وأكـثر الـبـلـدان شـهرة بـهـذا الـنوع من ـتـنقل: هـو ا ـسـرح ا > ا
ـيـدان أو الـسـوق يوضـع علـيه ـسـرح كـانت إجنـلـتـرا فـعـوضـا عن وجـود مـسـرح ثـابت يـقـام فى ا ا
تـنقل وهـو عبـارة عن عـدة عربـات يقـام على كل عـربة مـنظـر واحد سـرح ا ـركب ظهـر ا ـنـظر ا ا

على شكل غرفة واحدة والعربة تتحرك بواسطة أربع عجالت.

سرح. دة  3 أيام ضمن فعاليات مؤتمر ا اضى  > مسرحية "ست احلسن" للكاتب أبو العال السالمونى واخملرج عبد الرحمن الشافعى  عرضها األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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رأة اخملرجة.. تانى!! ا

ويـتـفق مـعه فـى الـرأى د. مـحمـود نـسـيم بـقـوله: أرى أن
هـنـاك نـصـاً لــلـعـرض يـقـوم اخملـرج بـتــغـيـيـر مـا يـلـزم به
حــتى يـتـوافـق مع رؤيـته وأيـضــاً لـلــتـوافق مع ضـرورات
اخلشبة وأن هناك نصوصاً كبيرة مطلوب من اخملرج
حــذف بــعض مــنــهــا وحــذف بــعض الــشــخــصــيـات ألن
ظروف الـعـرض ال حتتـمل عـدة سـاعات طـويـلة وأنه ال
ـبدع سـواء كان رجالً أو امـرأة نحن وجـود للـفرق بـ ا
أمـــام خـــصــوصـــيـــة ســـواء فى «الـــكــتـــابـــة - اإلخــراج...»

بدع. وليس جلنس ا

اآلراء السابقة كانت تعـبر عن رأى جلنة التحكيم فيما
ـرأة اخملرجة من أعـمال فى مهـرجانهـا فكيف قدمته ا

رأة اخملرجة مهرجانها وجوائزه. ترى هذه ا
اخملـرجـة عـزة احلسـيـنى عـبرت عن سـعـادتـها بـاجلـائزة
« وهى جـائـزة الـتـمـثـيل األولى مـنـاصـفـة مع «نـورا أم
سـرحى نابع من وأكـدت أن اقتـحامـها مـجال اإلخـراج ا
تـصــورهـا الــذاتى واخلـاص لــلـعــالم وأنـهــا تـسـتــطـيع أن
تــقــدم مـا ال يــســتــطـيـع الـرجـل أن يـقــدمه وفى عــمــلــهـا
الـذى حـصـلت به عـلى اجلـائـزة وهـو «صـور مـاريا» رأت
أنهـا تـعـامـلت مـعه بـحسـاسـيـة خـاصة ومـعـبـرة فـيـها عن
ـمزقـة فى مـجتـمع ظالم ذلك الـشعـور الـدف لـلمـرأة ا
وتـعـتــقـد أنه كـان من الـصـعب عــلى الـرجل أن يـعـبـر عن
هـذا الـشعـور الـدفـ بنـفس احلـساسـيـة خاصـة أنـها لم
ا قامت أيضاً بتجسيد تكتف بإخراج العرض فقط وإ
ـسـرح وبـالـنــسـبـة لـلـمالحـظـة شـخـصـيـة «مــاريـا» عـلى ا
الـتى الحظـهـا اجلمـيع فى أن غـالـبيـة الـعروض اخـتارت
فــيـهــا كل مــخـرجــة نــصـاً مــسـرحــيـاً مــؤلــفـاً أو مــتـرجــمـاً
وراحت تـفــكــكه وتـعــيــد تـركــيــبه بـصــورة مــغـايــرة لــلـنص
األصــلى أضـافـت عـزة احلــسـيــنى أنه لـيس شــرطـا أن
تـقـوم اخملـرجـة بـإعـادة صـيــاغـة الـنص األصـلى لـيـتـواءم
مع شـخـصـيتـهـا فيـمـكن لـهـا أن تقـدم رؤيـتهـا كـامـلة من
خالل نص كـامل بـشـرط أن يــتـوافق مع رؤيـتـهـا الـذاتـيـة
ـرأة لـلعـالم ال تـخـتلف عن لـلـحـياة ومن هـنـا فـإن رؤية ا
مارسـة والقدرة على قدار اخلـبرة وا رؤيـة الرجل إال 

التفكير فى أحوال اجملتمع وقضاياه.
تضـيف اخملـرجـة مـنى أبو سـديـرة: «إن أدوات اخملـرجة
هى ذاتـهـا أدوات اخملـرج ولــذا فـعـلـيـهــا أن تـمـتـلك هـذه
ـــــســـــرح وإذا كـــــان األدوات قـــــبل أن تـــــقــــــتـــــحم عـــــالـم ا
ـهرجـان قد أفـسح صـدره للـمرأة كى تـعـبر عن نـفسـها ا
مـســرحــيــاً فــيــجب أن تـســتــغل اخملــرجــات هــذا احلـدث
الثـقافى لـصاحلـهن وأعتـقد أن هـذه اخلطـوة ستـضمن
لـنا فى خالل عدد مـن السنـوات تيـاراً للمـسرح الـنسوى
ـكن أن نـتـحـدث عـنه بـشكل أفـضل أمـا اآلن فـمـازلـنا

جميعاً فى مراحل التكوين األولى».

ــهــرجـان ــوضــوع مــازال خالفــيــا وفى ا ــرأة وهــذا ا ا
شــاهــدنــا عــروضــاً حتــمل خــصــوصــيــة كـمــا فـى (صـور
مـــاريـــا كالم فـى ســـرى مـــرة واحـــد بـــيـــحـــلم أصـــوات
الــعــائـلــة) فــيــمـكــنــنى الــقـول بــأن هــنــاك بـدايــة تــشــكـيل
كن احلديث عنها بعد جمالى يحمل خصوصية ما و

ذلك..».
رأة يرفض اخملرج مـحسن حلـمى التمـييز بـ مسرح ا
ــســرح ومــســـرح الــرجل قـــائالً: «إنه ضــد الـــتــمـــيــيــز فـــا
ــرأة اخـتـارت أن تــبـدع وتـخـرج فال ـا أن ا مـســرح وطـا
ــا هى تــطـالـب بـحــقــوقــهـا يــوجــد شىء خــاص بـهــا طــا
ـــيـــز الـــرجـل عـــنـــهـــا وأن هــذا أيـــضـــاً فال يـــوجـــد مـــا 
الـتــمـيـيـز يــضـيق حـلـقــة الـتـنـافـس فـيـكـون الــتـنـافس بـ
ــــهـــرجــــان قــــام نـــتــــيــــجـــة قــــلـــة ـــرأة» وهــــذا ا ــــرأة وا «ا
هرجـان بتـشجيـعهن وعـندما يـكثر اخملرجات فـيقـوم ا

هرجانات». عددهن يستطعن أن يتنافسن فى باقى ا
لكن هل هناك سمـات خاصة لإلخراج النسائى..? عن
هـذا يـجـيب اخملرج أحـمـد عـبـد احلـلـيم: إن اإلخراج ال
ـرأة فـهنـاك مـخرج ـكن أن يخـتـلف مـا ب الـرجل وا
ـيـزاً وأنـا ضـد الـتـقيـيم ـيـز وهـنـاك آخـر ال يـكـون 
الـــعــنــصـــرى فــفى فـــتــرة اخلــمـــســيـــنــيــات كـــانت هــنــاك
ـيــزة وعـلى مـسـتـوى عــال وهى «جـون لـيـتل مـخـرجـة 
وود» ورغم أنها امرأة فكانت صاحبة مدرسة للتجريب
ــســرحى فـــمــســألــة اإلخــراج لــيــسـت مــقــصــورة عــلى ا
ـــســتــوى جــنـس بــعـــيــنه ولـــيس هـــنــاك خالف إال عـــلى ا

عنوى فقط». ا
عـلى حـ يـرى د. مـحـمـود نـسـيم «أن الـقـضيـة مـازالت
ـــهـــرجـــان هل هـــنــاك قـــائـــمــة وكـــان هـــذا هـــو ســؤال ا
سرح اخملرجة? وإذا لم تكن هناك خصوصية جمـالية 

خصوصية فهل هى تستعير عقل الرجل?».

ورأى اخملـرج مـحـسـن حـلـمى أن هـنــاك خـصـائص لـدى
ـــكن أن تــعــبــر عــنــهــا أفـــضل من الــرجل وذلك ــرأة  ا
فـيـمـا يخـص مكـنـونـاتـهـا وكل ما بـداخـلـهـا وبـالرغم من
كننا أن نقول إن الكاتب الرجل لم يستطع أن هذا ال 
رأة يـعـبـر عن هـذا فهـنـاك رجـال عـبروا عـمـا بـداخل ا

بشكل جيد.
جـدل آخر قام بعـد مالحظة أن معـظم اخملرجات قمن
سـرحيـة ليـعبـرن فيـها عن رؤيـتهن بإعـداد للـنصـوص ا
فهل كان من الصعب علـيها أن تكتب هى نصاً متكامالً

دون إعداد.
ـبدعـة (كـاتـبة أو ـرأة ا وعـمـا إذا كـان هـناك فـرق بـ ا
ـبـدع أجـاب اخملـرج مـحـسن حـلـمى مـخـرجـة) والـرجل ا
ـــرأة اخملــــرجـــة قــــائالً: إنـه من الــــطـــبــــيــــعى أن تــــقــــوم ا
باإلعداد من الـنصـوص كما يـفعل الرجل اخملـرج فأنا
من وجهـة نـظرى أعـتـقـد أن كل عمل البـد وأن يـكون له
إعـداد يتـوافق ورؤيـة اخملرج وأن لـيس هـناك فـرق ب
ــــبــــدع رجالً كــــان أو امــــرأة فـــهـى فى الــــنـــهــــايــــة رؤيـــة ا

سرح عمل إنسانى هدفه إمتاع الناس. إنسانية وا

ـرأة اخملرجـة لم ينته اجلدل الـذى دار قبل مهـرجان ا
ــســتـنــكـرة ــسـتــفــسـرة وا بــانــتـهــائه! مــازالت األســئـلــة ا
ومــازالت الــتـعــلــيــقــات الــهــادئـة والــســاخــنــة تــتـنــاول كل

شىء.. من أول الفكرة.. حتى نتائج جلنة التحكيم!
ـرأة ـهـرجـان يــقـحم مـسـألـة ا وبـيـنـمــا رأى الـبـعض أن ا
سـرح من بـاب تـفعـيل دورهـا الدائـر هـذه األيام.. فى ا
وال فـــرق فـى اإلبـــداع بـــ رجل وامـــرأة يـــرى الـــبـــعض
ـــرأة هى األكـــثــر قـــدرة عــلـى الــتـــعــبـــيــر عن اآلخــر أن ا

رأة! ا
وبيـنمـا يرى الـبعض أن أهل مـكة أدرى بـشعـابهـا.. يرى

البعض اآلخر أن زامر احلى ال يطرب!
حـتى التحكيم.. بعـضهن يرى أن اللجـنة كلها رجال فى
رجـــال بـــاســـتـــثـــنـــاء امـــرأة واحـــدة وأى اجلـــوائـــز لـــذلك
مـختـلف عـليـها. بـينـما بـعضـهن أبدين سـعادتـهن بنـتائج

التحكيم!!
اخملرج أحمـد عبد احللـيم رئيس جلنـة التحـكيم يقول:
«إن أى نـتــيـجـة لن تــرضى اجلـمـيع.. لــكن الـذى يـحـمى
قـــرارات الــلـــجـــنـــة هـــو أنـــهــا مـــجـــمـــوعـــة من األســـاتــذة
ـتـخـصـصـ الـذين لـيـست عـلـيـهم أى شـبـهات ولـيس ا
من مـصـلـحـة أحـدهم مـحـابـاة فـرقـة دون األخـرى لكن
ــهــرجـان لألسف لــيــست هــنــاك روح ريــاضــيــة لــفــرق ا
سرح كالكرة هناك فريق يلعب جيداً وهناك من ال فا

توقع أن يفوز فريق منهما. يجيد اللعب وا
وهـكـذا فى الـكرة يـتـقـبـلون الـنـتـيـجة لـوجـود هـذه الروح
ـسرح إذا سـألت الفـرقة الـرابحة الـرياضيـة لكن فى ا
سـتـقـول أنا راضـيـة عن هـذه النـتـيـجة والـفـرق األخرى
التى تـخسـر تـقول أنـا لست راضـيـة ولألسف الشـديد
شــاهـدت مـوقــفـا سـيـئــاً لـلـغــايـة وهـو عــدم قـبـول إحـدى
اخملرجـات بـاجلائـزة رغم أنه  تـقـييـمـها تـقـييـمـا فنـياً
ــثل هـذه وعـلــمـيــاً وهـذا مــا يــجـعــلـنى أرفـض الـقــيـام 
الـــتـــجــربـــة مـــرة ثـــانـــيــة وأن أكـــون أحـــد أعـــضـــاء جلــان

حتكيم.
سرحى محسن حلمى عضو اللجنة يتفق مع اخملرج ا
الــرأى الــسـابق حــيث يــرى أن هـنــاك خالفـات طــفـيــفـة
قامت ب أعـضاء الـلجنـة ولكن نـتيجـة التـفاهم بيـننا
وقـيــاسـاً لــلـمــعـايــيـر الــتى وضـعــتـهــا الـلــجـنــة قـبـل بـدايـة

التحكيم اتفقنا على هذه النتيجة.
يـؤكـد ذلك د. مـحمـود نـسيم عـضـو اللـجـنة ومـديـر عام
ــسـرح بــالــثــقــافـة اجلــمــاهــيـريــة قــائال: «كــانت هــنـاك ا
ـناقـشة واحلـوار  االتفـاق ب خالفات كـثيـرة لكن بـا

هرجان». أعضاء اللجنة على نتيجة ا

أمــا الـنـاقــدة عـبـلــة الـرويـنى فــتـنـفى أنـه كـانت خالفـات
أصـال: «لم تـكن هــنـاك أيــة خالفـات أو اخــتالفـات فى
اآلراء بـ أعضـاء جلنـة الـتحـكـيم فكـان الـنقـاش حول
جــمــالـيــات الــعــرض ومــدى اتـســاقه وحــدود مالمــحه

سرحية». ومعاييره الفنية وا
عايير? ولكن ما هى هذه ا

يــجـيـب أحـمــد عـبــد احلـلــيم: «أنــهـا أوالً حــسن اخـتــيـار
ـــرأة الــــنص الــــذى يــــتــــعـــامـل مع هــــمـــوم اإلنــــســــان أو ا
وقـضـايــاهـا ثـانــيـاً: حـسن اســتـعـمـال مــفـردات الـعـرض

سرحى». لتجسيد العرض ا
أمــا الـدكــتـور مــحـمــود نــسـيم فــيـقــول: «هــنـاك مــعـايــيـر
ـــســـتـــوى الـــنـــقــدى مـــعـــيـــنـــة وضـــعت لـــلــتـــحـــكـــيم عـــلى ا
واجلـمـالى وكانت هـنـاك طبـعـاً اختالفـات كـثيـرة لـكنـنا
ــعـايــيــر إلى مـا وصــلـنــا إلـيه تـوصــلـنــا عن طــريق تـلك ا
كذلك بالنسبة للجوائز الفردية كل منها على حدة...
جائـزة التـمثـيل مثـالً كان التـقيـيم فـيها قـائمـاً على أداء
ـمثل للدور من خالل رؤيـة اخملرجة وبالنـسبة جلائزة ا
ادى السينوغرافيا فـالتقييم قائم على اختيار اإلطار ا

ناسب حلركة العرض وبنائه بشكل عام. ا
أمـا بـالـنـسـبـة للـعـرض فـكـان البـد من تـكـامل الـشروط

والعناصر وقدرة العرض على التوصيل».

وقـال اخملـرج مـحـسن حـلـمى: «إن هـنـاك مـعـايـيـر فـنـيـة
ــســرحى ــتــاح فى جــمــيع عــنــاصــر الــعــرض ا بــحــكم ا
ابـتـداءً من النص اإلخـراج الـديـكـور التـمـثـيل وكل ما

عايير هى التى حتكمنا». هو مرئى.. هذه ا
أمــا بــخــصــوص مــا إذا كــانـت هــنــاك جــمــالــيــات فــنــيــة
ــرأة فـــهــو مــا يـــوضــحه د. ــســـرح ا وفــكـــريــة خــاصـــة 
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دنى  عز الدين ا
مبتكر األشكال اجلديدة

ولود فى مدينة تونس العاصمة دنى) ا ظل الكاتب التونسى (عز الدين ا
وفى أحـد أحـيـائهـا الـشـعـبـيـة عام 1938 وتخـرج فى اجلـامـعـة التـونـسـية
وأكــمل دراسـته بـالــكـولـيج دى فـرانـس بـبـاريس - مــنـذ بـدايـاته جتــريـبـيـا -
ــارسـة يــبـحـث عن الـتــجـديــد والــتـأصــيل والـتــجـذيــر فــأخـذ يــجـرب فى 
األشـكــال والـصــيغ األدبــيـة وأصــدر كـتــابه الـرائــد «األدب الــتـجــريـبى» فى
ا يصبو أوائل السـبعينيات وكان قـد شعر أن شكل القص ضيق بالـنسبة 
إليه - ألنه بدأ قاصـاً - إذ بدا فى بعض قصصه األولى نزوع إلى احلوار
ـسـرحى مـثل قصـة «رأس الـغـول» أو الـرغبـة فى اسـتـلـهام روح الـقـصـيد ا
كـمـا فى قـصـة «سُـقـيـاك يـا مـطـر» أو يـجـنح إلى الـتـجـزئـة والـتركـيب الـتى
يــفـرضــهـا فن الــسـيــنـاريــو كـمــا فى قـصــة «مـديــنـة الــنـحــاس» الـتى اقــتـبس
مـوضـوعـها من الـتـراث الـشعـبى أى من كـتـاب (ألف لـيـلة ولـيـلـة) على وجه
اخلصـوص - حيث يحولها إلى قـصة من قصص اجلاسوسـية التى تعتمد

نظوره اخلاص.. دينة  على تقارير جاسوس كان يشاهد أوضاع ا
ـسـرح مـتـجهـا إلى ـدنى) إلى عـالم ا وفى عـام 1969 يـنـطـلق (عـز الـدين ا
ـسرح - فـيـقـدم مسـرحـيـة «ثورة تـوظيف الـتـراث الـعربـى واإلسالمى فى ا
صـاحب احلـمـار» الـتى نـشـرت عـام 1971 وقُـدمت ألول مـرة عــلى خـشـبـة
ــبـدع الـراحل عــلى بن عـيــاد والـتى أعـاد ـســرح عـام 1970 من إخـراج ا ا
نــشـرهــا عـام 1978 وضم إلـيــهـا مــسـرحــيـته الــثـانــيـة «ديــوان ثـورة الـزجن»
1972 وقـدم لهـا ببـيان مـهم عنـوانه (نحـو كتابـة مسـرحيـة عربـية حـديثة)
ـديونى فى دراسته أثار الكـثيـر من اجلدل بدأه الـناقد الـكبـير د. محـمد ا
ـدنى والـتراث) الـتى صـدرت عام ـاجسـتـير (مـسـرح عز الـدين ا لرسـالـة ا
ـــدنى يـــحــاول أن 1983 والــتـى أشــار فـــيـــهـــا إلى أن الـــكـــاتب عـــز الـــدين ا
ستـعمـلة فى (فنـون اإلنشـاء العربى يسـتلـهم بعض اخلصـائص اجلمـاليـة ا
سـرحية اإلسالمى) ويحـاول توظيـفها لـبنـاء خصوصـية جمـالية لـلكتـابة ا
مـن بــ تـــلك اجلـــمـــالـــيـــات مـــثل (االســـتـــطـــراد) الــذى يـــبـــدو: فى تـــداخل
األغـراض والتـراكب فى األحداث وإلـقاء الـكالم على عـواهنه وتـكديسه
ـا مـتـنـاقـضـة حلـدث عـلى بـعـضـة الــبـعض وفى سـرد روايـات مـتـعــددة ور
واحـد وفى إيراد حتـلـيالت وتـأويالت كـثيـرة - تـعـليـقـاً عـلى مـا غمُض فى
إحـدى جزئـيات روايـة من الـروايات - كـمـا بدا ذلك فى مـسـرحيـته «ديوان
الزجن» ومـثل (االنتحال) وهو االستـحواذ على كالم الغير ونـسبته للنفس
أو نسبة صفة ليست من خـصائصه - كما فى مسرحية «موالى السلطان
) - وهو استعمـال كالم يتماشى حسن احلفصى» 1977 ومـثل (التضمـ
مع ســيــاق اخلــطــاب فـكــأنـه االسـتــشــهــاد واالســتــدالل.. أو بــإدخـال بــعض
ضـمـنـة كـمـا فى مـسرحـيـة «الـغـفران» 1977 كـذلك ـادة ا التـحـويـر عـلى ا
ـا هـو شكل دنى) إلى بـعض (األلـعاب) انـطالقـاً من أن التـمـثيل إ جلـأ (ا
من أشـكـال الـلـعب مـثل تـوظـيف (لـعـبـة الـورق) كـإطـار لإلعالن عن الـوضع
الـسـيـاسى فى تـلك الـفتـرة وعـلى الـتـحـالـفـات الـقائـمـة ولـعـبـة الـشـطرجن
و(اخلـريـقـة) الـشـعـبـيـة أو (تـقـمص األقـزام) ألدوار الـسالطـ وإزالـة كل
هـــالــة تــقـــديس عن شــخـــصــيـــاته ومــواده لـــكن يــأتى (الـــنــاقــد د. مـــحــمــد
سـرح العربى» تونس ديونى) بـعد ذلك - فى كتابه «إشـكاليـات تأصيل ا ا
ـدنى ال - 1993 أى بـعــد عــشـر ســنــوات لـيــقــرر: أن مـســرح عــز الـديـن ا
يزال فى مستوى (التجـريب); إذ لم يقف على منطق متماسك ولم يجدد
كونات تماسـكة ا نظومـة ا جمـاليات نوعـية متكامـلة تصل إلى مسـتوى ا
ـيـزة - ــدنى -  فـبـعـض مـا اقـتــرحه من (فـنــيـات) اعـتــبـرهـا عــز الـدين ا
لــيــست فى حــقــيــقــة األمــر إال تــعــبــيــرات عن فــنــيــات (غــربــيــة) مــعــروفـة
فاالستـطراد ما هو إال (الـفالش باك) أو الومضـة التراجعـية وما هو إال
سـرحى أو التـقد بوجه مـكشوف ستـعمل لـكسر اإليـهام ا (التغـريب) ا
سرح وأن أغلب هـذه الفنيات البديـلة ال يخرج عن جماليـات الكتابة فى ا
ـديـونى)  فى كـتـابه: وهل يـكـفى أن نـطـلق تـسـمـية الـغربـى ويتـسـاءل (د. ا
) عـلى (فـنـيـة غـربـية) (تـراثـيـة) من نـوع (االسـتـطـراد االنـتـحـال التـضـمـ
ـسلك مسـلكا نـاجعا كن اعتـبار هذا ا حتى تصـبح عربيـة أصيلـة? وهل 
نشـود? ويقرر النـاقد: أن هذا هو سرح العـربى ا ومؤصال إلى تأسـيس ا
دنى مـحدودة النتـائج وال قدرة لها السبب الـذى جعل جتربة عـز الدين ا
ـتـمثـلـة فى كـيفـيـة تـبـنى جنس طـروحـة وا عـلى اإلجـابة عـن اإلشكـالـيـات ا
من التعبير الفنى دون اعـتماد فنياته - فى ح أن تلك الفنيات هى التى
تكـون عملـياً - ذات اجلنس ويـردف قائال: ويـبدو جليـا محدوديـة توظيف
فنـيات اإلنـشاد العـربى فى بنـاء كتابـة مسـرحية مـتمـيزة - ال (مسـرح عند
دنى مـسـتـوى التـطـلعـات وأن عـنوان الـعـرب) لم يتـجـاوز عـند عـز الـدين ا
(البـيـان) الذى أطـلـقه فى مـقدمـة مـسرحـيـة «ديوان ثـورة الـزجن» وهو بـيان
سرحية ال يفى سرحى فى هذا (الديـوان) أى ا حول اسـتعمال الفـضاء ا
ـسـرحى واسـتـعـمـاله ال تـتـجـاوز الـفـقـرة ـحـتـواه; إذ إن مـســألـة الـفـضـاء ا

الـقصـيـرة األولى مـنه أما مـاعـدا ذلك فال عالقـة له بهـذا األمـر إذ سعى
ـســرحـيـة طـواله إلى الــتـعـبــيـر عن تــطـلـعــاته إلى إرسـاء جــمـالـيــة لـكـتــابـة ا
سرحـي العـرب دعوة صريحـة إلى التخـلى عن فنيات العـربية - داعـياً ا
الــكـتـابـة الـغــربـيـة والـبـحث عـن أشـكـال طـريـفــة ومـتـمـيـزة وتــكـاد تـنـحـصـر
ـتـمـيـز فى مـفـهـوم ـسـرح ا اخلـصـائص اجلـمـالـيـة الـكـفـيـلـة بـتـحـقـيق هـذا ا
يزات (االستطـراد) ويبدو نص «ديوان الـزجن» محاولة مـنه لتطبـيق هذه ا
اجلـمــالـيــة  كـمـا يــشـيــر الـنـاقــد فى كـتــابه الـســابق الـذكــر والـذى يـواصل
ـدنى) وذلك ألنه أدخل علـيه فى نشـرته الثـانيـة تغـيرات انتـقـاده لبـيان (ا
كـثـيرة إضـافـة وحـذفاً وتـعـبـيراً فى تـرتـيب مـادته ويقـول: «ولـعل مـا سهل
عــلـيه األمــر الــشـكل الــذى اتــسم به هــذا الـبــيـان.. فــلــقـد صــاغه صــاحـبه
فقـرات متـفاوتـة احلجم تـتسم بـنوع من االسـتقالل الـنسـبى فيـبدو النص
بــحــكم شــكــله نــصــاً مــفــتــوحــاً قــابالً لإلضــافــة واحلــذف والــتــعــديـل أمـا
ــسـرحى بــشـكل شــواغل الـكــاتب فى هــذا (الـبــيـان) فــهى مـســألـة الــنص ا
ــسـرحى الــعـربى بــشـكـل أخص تـواتــر فـيه اإلحلــاح عـلى خـاص والــنص ا
ــسـرحى الــعـربى وتــعـددت فــيه الـشـروط الــكـفــيـلـة أهـمــيـة نــشـأة الـنص ا
بـتـحـقــيـقه فى أسـلـوب إنـشــائى غـلـبت عـلـيـه تـعـابـيـر الـتــعـجب واالسـتـفـهـام
عـبـرة عن مـصادرات حـيـنا آخـر.. فى خـطاب حـيـناً واجلـمل الـتـقريـريـة ا
مـوجه لـلـنـفس تــارة ولـلـغـرب عـامـة تـارة أخـرى ولــلـكـتـاب والـنـقـاد الـعـرب
تـــارات ولم يـــخل نـــصـه من شىء من اإلغـــراب ولـــدتـه األســالـــيـب اآلنـــفــة
الـــذكـــر وأكــده مـــا تـــخــلـــله مـن مــدى شـــعـــرى وروح ســاخـــرة إضـــافــة إلى
ـسـائل مـحـدودة مـتـصـلة بـأهـداف ثـقـافـية تـلـميـحـات وإشـارات مـرتـبـطة 
بعـيـنهـا فتـرة نشـر البـيـان» وفى تصـورى أن األستـاذ النـاقـد لم ينـتبه إلى
ــسـتــمــيــتــة فى الــتـحــرر من قــواعــد الــعـرض ــدنى ا مـحــاولــة عــز الــدين ا
ـكن أن ـسـرحى الـغـربى وأن يـخـلق لـلـمـسـرح الـعـربى (بـنى) مـسـرحـية  ا
سرحيـة الغربية سـرح العرب.. بحـيث ال تشغلـهم ا يضع قـوانينهـا كتاب ا
ـشـاهــد وغـيـرهـا من الــقـواعـد.. ألن (ظـاهـرة وال غـيــر الـغـربـيــة ومـوقف ا
سرح) فى الـنهايـة قد صاحـبت اإلنسـان واجلماعـة اإلنسانـية منـذ فجر ا

التاريخ وفى منابعها األولى عند اإلنسان البدائى فى أى مكان..
ـســرحــيـة فــحــسب هــو الـذى ــســرح) ولـيـس الـكــتــابــة ا ولـلــحق فــإن (هم ا
دنى) منـذ بداية كـتابته لـلمسرح استـولى على عـقل ووجدان (عز الـدين ا
مـثل فى مسرحيـاته وكان يسعى دائما إلى ح تـعاون مع اخملرج وا
سـرح العربى حـتى فى مجال ابتـكار أشكـال مسرحـية جديـدة تتالءم مع ا
الـتـعـبــيـر اجلـســدى ومـجـال تــعـدد اخلـشــبـات ومـجــال الـتـعــامل مع الـزمن
وتــأكــيــده عـــلى أن الــلــغــة الـــعــربــيــة نـــافــذة فى اجلــمــهـــور الــواسع بــشــرط
ـسـرح مـعـاجلـتـهـا مـســرحـيـا لـتـصل إلـيــهم فى مـحـاولـة دؤوبـة لــتـخـلـيص ا
سرح األوروبى التى طـغت عليه ووضعته فى الـعربى من محاكاة أشـكال ا
سرحي موقع التبعية والشـعور الدائم بالدونية وكان من الواجب على ا
العـرب أن يتركوا جانبـا الفنيات واألشكـال واالجتاهات التى رافقت النوع

اعتمد على التاريخ
اإلسالمى وتصرف
ادة التراثية  فى ا

سرح الغربى لم يستنسخ ا
واعتمد على حساسيتنا
اخلاصة فى الفرجة

ا ـنشود إ سرح وأن الـنص العربى ا سرحى وأن يـنظروا فى جـوهر ا ا
ـلؤه بـالتـأسيس) وذلك بالـتعـمق فى التـفكـير الـعربى وليس هو (مـشروع 
داح واألراجوز) وغيرهـما وهما ليسا إال ظاهرة فولكلورية ذات بظهور (ا
أصباغ زاهيـة.. متبنيـاً (االستطراد) - كـما سبق أن أشرنا -  الـذى يتميز
ـرونـة واحلـركـيـة وسـهـولـة الـتـفـاعل وتـتـيح لـلـكـاتب اخلـروج عن (مـحـور بـا
الــكالم حــسب عــفــو اخلــاطــر) وفى تــداخل األغــراض وتــعــدد الــروايـات
للحدث الواحد إضافة إلى إدماج التعليقات والتأويالت فى م الروايات
ـدنـى) عـلى الــتــاريخ الــعــربى اإلسالمى كــأحـداث ذاتـهــا ولــقـد اعــتــمــد (ا
ــكــتــوبــة وعــلى األســالــيـب والـتــعــابــيــر مــثل: وشــخــصــيــات وعــلى اآلثــار ا
األشـعــار والـتـراكـيب والـقـوالب واالرتـكـازات الـلـفـظـيـة فى تـمـيـيـز مالمح
ـادة الـتراثـية وال دنى) إلـى (التـصرف) فى ا ـيل (ا بـعض شخـصيـاته و
عـايشة ب زمان يبدو هذا التـصرف اعتباطيـا وعشوائيا مـعتمداً على ا
أو أكـثـر وعـلى فـنـيـة الـتـزامن الـتى ال تـهـتم بـالـتـتـابع الـزمـانى وعـلى فـنـية
ـعايشة ادة التـاريخيـة.. حيث يتـعمد ا التركيـب / البناء الـتى تتعـامل مع ا
بــ زمـــنــ أو أكــثـــر فى وقت واحـــد ويــعــطـى لــلــحـــدث دالالت مــتــعــددة
ــتـلـقى بــعـيـدة عن ويـعــطى لـلـشــخـصـيــة أكـثـر من وجه ويــجـعل الــعالقـة بـا
البـساطة فهو عندمـا يتناول (الثورة) مثال تبـدو الثورة فى أعماله قضية
ا هـى قضـية اإلنـسـان وإحدى مـهـامه األساسـية.. ال تهم فـتـرة بعـيـنهـا وإ
دنى) أن يطلـق على نصوصه مسمـيات أخرى غير مسمى كذلـك تعمد (ا
ـــســــرحـــيــــة) من مـــثـل: (ديـــوان مـــســــرحى رحــــلـــة مـــســــرحـــيــــة رســـالـــة (ا
مسـرحية).. من هنا أتـصور أن مالحظة تشابه (االسـتطراد) و(االنتحال)
سألة ليست مسألة ـعروفة ليست أمرا ذا بال; فا مع (الفنيات) الغربية ا
فنـيات أو مصطلحـات وليست أيضا استـلهام التراث وكفى ألن ذلك ليس
ـا الـعــبـرة بـكــيـفـيـة ــيـزا وإ كـافـيــاً ألن نـحـقق مــسـرحـا أصــيالً وفـعـاال و
ــوضـوع وكــيـفــيـة تــوظـيف ـدنى) لــلـتــراث وكـيــفـيــة مـعــاجلـة ا اسـتــلـهــام (ا
ـكـتوب أشـكـال (الفـرجـة) الـذى نـستـلـهـمه من أشـكال تـراثـنـا الـشفـاهى وا

والذى يعنى فى األساس بهموم الناس..
ولسـوف نستعرض بـعض مالمح أعماله لنتلـمس كيف وصل إلى جماليات
ـدنى) لـلــوصـول إلى تـأصــيل وجتـذيـر مــسـرحـنـا سـعى إلـيــهـا (عـز الــدين ا
الـعـربى ولـنـبـدأ بـأول نـصـوصه «صـورة صـاحب احلـمار» 1970 حـيث يتم
سـرح وهم اجملمـوعة الـتى ناصـرت (أبا زيد مـثلـ على خـشبـة ا تقـد ا
ـعـروف بـصـاحب احلـمـار والـذى قـام بـثـورة مـخـلـد بن كـيــداء اخلـارجى) ا
ـنصـور بالـله ثم انقـلبت هذه غـرب العـربى ضد اخلـليـفة الفـاطمى ا فى ا
اجملــمــوعــة ضــده بـعــد أن اســتــهــان بـهـم وهـنــاك مــجــمــوعـة تــمــثل فــقــهـاء
ـؤلف) كــشـخـصــيـة بـ الـقـيــروان وشـخـصــيـات فـرديــة أخـرى ويـظــهـر (ا
ؤلف أسـالـيب احلكـاية الـشـعبـية وأسـاليب احلـ واآلخـر وقد اسـتخـدم ا
ـونــتــاج وجتــزئـة الــشــخــصـيــة واالرتــداد بــالـزمن األداء الــفــنى احلــديث كــا
والـتــقـدم بـاألحـداث عــبـر األزمـنـة واألمـكــنـة وفى مـسـرحــيـته «ديـوان ثـورة
الـزجن» 1972 يــتـنــاول أحـداث ثــورة الــزجن الـتى قــامت عـام 255 هـجــريـة
ضـد اخلـلـيـفـة الـعـبـاسى واسـتـيالئـهـا علـى الـبصـرة.. حـيث يـنـكـشف زعـيم
الـــثــورة (عـــلى بـن مــحـــمـــد) بــأنـه لــيـس ثــوريـــا وانـــحـــرف فى أول الـــطــريق
ــؤلف يــســمى مـــثل هــؤالء (بــأشــبــاه واســتــفـــاد من األمــوال اخلــارجــيـــة وا
.. مــعــتـمــداً عــلى مـا ) وســقــوطـهـم لـيس مــعــنـاه ســقــوط الـثــوريـ الـثــوريـ
يطـلقون عـليه فى الكـتابة الـعربيـة (التداخل فى األغـراض) والتراكب فى
ـنا الـعربى وحتـدياته.. األحـاديث.. ملـتزمـا بأن يـضعـنا أمـام تنـاقضـات عا
ــتــفــرجــ ــســرحــيــة جتـــمع بــ فــنــون الــفــرجـــة واالمــتــزاج بــ ا فــهــذه ا
ـشاركة مـثلـ باسـتخـدام (منـصات) متـعددة االرتـفاع لـيتـاح للـجمـهور ا وا
ـؤلف شخـصيـة الـصوفى (احلـس بن فى الـعرض وفى الـرؤية ويـتـناول ا
منصـور احلالج) فى مسرحـية «رحلـة احلالج» وذلك على عدة مـستويات;
حــيث جنــد ثالث شــخــصــيــات أو ثالثــة جــوانب لــشــخـصــيــة احلالج وهم:
(حالج احلـــريــة وحـالج األســـرار وحالج الـــشــعـب) ويـــلــتـــقى احلـالجــون
سـرحيـة ويعلـنون عن هـدفهم الـذى ينـحصـر فى تقو الثالثـة فى بدايـة ا
ا يـعـنى ضرورة ـضطـرب الـذى يـعيـشـون فيـه..  ـعوج وإصالح الـعـالم ا ا
ـثـلـة فـى الـسـلـطة حـدوث تـصـادم حـتـمى بـيـنـهم وبـ الـقـوى الـرجـعـيـة.. 
ــوت احلــاكــمــة واألعــوان وتــنــتــهـى رحــلــة احلالجــ الــثالثــة بــالــفــشل وا
ـــؤلف فى رصـــده لــرحــلـــة احلالج عــلـى الــتــأكـــيــد بــأن احلالج ويــحــرص ا
مــوجـــود فى عــالـم   الــيــوم.. بـــنــفس درجـــة حــرصه عــلـى إبــراز اخلــلـــفــيــة
الـسـياسـية واالجـتمـاعـية لألحـداث.. وذلك فى لغـة حـوار شديـدة األهمـية
ـسـرحـيـة مـكـتـوبـة فى قـالب نـثـرى بـلـيغ يـوحى لـلـمـتـلـقى فـى حلـظات .. فـا
ـعـانـاة والتـوهج بـأنه أمـام شـعـر يخـاطب وجـدانه قـبل أن يـخـاطب عـقله ا
ــسـرح» فـبـرايـر 1996) وفى عـام  كـمـا أشــار د. مـحـمـد شـيــحـة (مـجـلـة «ا
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يونس شلبى ..

جحا الكوميديا 

كــثــيـــراً مــا ســألت نــفــسى عــمن تــمــيــز
أحمد فؤاد سليم!

مـيـزة التى تـبدو هل بسـبب مالمـحه ا
وكـأنـها نـحت فى جـداريـة فرعـونـية?..
مـيز أيضا - أم هو صوته العـميق - ا
الــــذى يــــبـــدو وكــــأنه قــــادم من أقــــصى
األرض.. أم هـى هــــذه الـــطــــاقــــة الــــتى
تـشع مـنه فتـميـز أداءه لـيسـتحـوذ على

شاعر ويجتذب العيون. ا
مــهـــمـــا كـــانت اإلجـــابـــة.. فـــقـــد حـــجــز
أحـمـد فـؤاد سلـيم مـكـانـاً مـتـمـيـزاً على
خــــشـــــبــــات مــــســــارح الــــدولــــة.. وأمــــام
كـــــامــــيـــــرا يـــــوسـف شــــاهـــــ فـى عــــدة

أعمال.. آخرها (هى فوضى).
> تـرى ما هى أدواتك اخلاصة كممثل
ـتـمـيز الـتـى تـمكـنـك من هـذا األداء ا

الذى شهد له اجلميع?!
قام األول - أوال التمـثيل موهـبة فى ا
ولـكن بـقـدر مـا هو مـوهـبـة فهـو صـنـعة
تــتــطـــلب مــجــمـــوعــة من األدوات حــتى
تــتـــمــكن من هـــذه الــصــنـــعــة أول هــذه
األدوات الـــــتـى أمـــــلــــــكـــــهــــــا هى عــــــشق
سنوات طويـلة بدأت منـذ الطفولة فى
ـــــــــــدرســى فـى فـــــــــــتـــــــــــرة ــــــــــــســـــــــــرح ا ا
اخلمسـينـيات والسـتينـيات عنـدما كان
فـى كـل مــــــدرســــــة فى مـــــــصــــــر فــــــريق
لـلـمـسـرح وحـالـة ثـقـافـيـة نـشـطـة تـدعو
ـية للـتفـاعل معـها ثم دراسـتى األكاد
ـــعــهـــد مع خـــبـــرة الــعـــمل لـــســـنــوات بـــا
طــــويـــلــــة مـع الــــعـــديــــد مـن اخملــــرجـــ
الــــكـــبــــار كـل ذلك بــــجــــانب الــــتــــدريب
ـسـتـمـرة فى شـتى ـسـتـمـر والـقـراءة ا ا
فــــروع الـــــثــــقــــافـــــة هــــذه أدواتـى الــــتى

أستع بها.

مثل مثقفاً?! > وما أهمية أن يكون ا
ـــــمـــــثل هـــــو فـن إعـــــارة الــــذات - فن ا
ـــمـــثل لــــشـــخـــصـــيــــة أخـــرى ســـيـــقــــوم ا
ـهــا وحــتى يـبــدع ويـقــدم فـيــهـا بــتـقــد
ــمـثل مـثـقـفـاً اجلـديـد يـجب أن يـكـون ا
ـلك خـلـفـيـة جـيدة عن أو عـلى األقل 

علم النفس واالجتماع.
>  تلك هى األدوات فما هى طريقتك

فى دراسة الشخصية التى تلعبها?
- أقـرأ النص قراءة مـحايـدة للـتعرف
عــلى أهــداف الــعــمل نــفــسه كــكل ثم
أقــرأه مــرة أخـــرى مع الــتــركـــيــز عــلى
دورى وأظل فى قــراءة مـســتــمـرة وكل
مـــرة أقــــوم بـــكـــتــــابـــة مالحــــظـــات عن
دورى من خالل الـوعى بـهـدف الـعمل
الفـنى كله مع تـرك مسـاحة لـلمـخرج
يقوم فيهـا بالتشكـيل والتعديل وكنت
ى للشخصية اً أعتمـد فى تقد قد
ـعــايــشـة الــكــامـلــة مع الــصـوت عـلـى ا
الـــعــالى وإبـــراز مــخــارج الـــكالم حــتى
عـمـلـت مع يـوسف شـاهـ فــاخـتـلـفت
ى لــلــشــخــصــيــة رؤيــتـى لــشــكل تــقــد
وأصــبح اهــتــمــامى األول هــو الــبــحث

ؤثرات البس واإلكسـسوار ا > إن عـناصر اإلنـتاج فى أى عمل مسـرحى تعنى النص الـتمثيل الـديكور ا
سرحى دونه رئـية اإلضاءة وأضـيف اجلمهـور الذى ال يكـتمل العـرض ا ؤثـرات الصوتـية وا واخلـدع أو ا

إلى كل ما سبق.

> جمعية شروق ببنى سويف تستعد لتقد مسرحية "أحالم" للمخرج هشام عبد العزيز وأشعار نور سليمان وأحلان محمد فتحى.
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سـرح الـدائرى وهـو عـبارة عن مـدرجات ـتنـقل واشـتهـرت فـرنسـا بـدورها بـا ـسرح ا >اشـتـهرت إجنـلـترا بـا
ة للعروض  ترتيب درجات الرومانية القد دائـرية للجمهور والتمثيل فى الوسط وقد  استـخدام ا

سرح على شكل هياكل تكون فى وضع فنى دائرى. ركب فى هذا النوع من ا نظر ا ا 8
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سرح اخلاص. مثل واخملرج أشرف فاروق يستعد لتقد مسرحية "فراغ  فراغ" للمؤلف محمد عبد الرشيد وإنتاج ا > ا
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أعيش .. ألمثل!
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أهمية الثقافة

يرضى عنى.
مثلـ لديهم نفس >  أعـتقد لـو كل ا

عيار الختلف الوضع تماماً! ا
- بـالــطـبع فــالـفن له رســالـة ويـجب أن
يـغـيـر ويـصــنع الـعـالم عـلى مـا يـجب أن
يــــكـــــون عـــــلــــيـه ولــــيس كـــــمـــــا هــــو واقع
ومـوجـود إن الـفن يـرجتل أهم وأجـمل
مـا فى حـيـاتـنـا وإذا كـانـت احلـيـاة تـبدأ
من «أ» إلى «ب» فـالـفن  يـجب أن يـبدأ

من «ب»».
ــسـرح من أهـم األمـاكن > وبــالــطــبع ا

التى يجب أن تقوم بهذا الدور?!
ـسرح دوره تـثقـيفى لـتوعـية - طـبعـاً فا
ــا هــو أفـضل الــنــاس وتـغــيــيـر الــواقع 

وليس تقد ما يريده اجلمهور.

ـسرح ـفـهـوم لـدور ا > مـن خالل هذا ا
مـا هو رأيك فيما يقدمه البيت الفنى

للمسرح حالياً?
- هناك بعض األعـمال القليلة اجليدة
الـتى تـخدم هـذا الـدور التـثقـيـفى لكن
مـــا يــتـم من اإلتـــيــان بـــنـــجــوم الـــقـــطــاع
اخلاص السيـاحى الذين فشلوا وقفلوا

مسارحهم فهو إفساد للذوق العام.
> ومـاذا عن مـبـرر جذب اجلـمـهور إلى

مسرح الدولة?!
- كـيف يـقومـون بـجـذب اجلمـهـور وقد
فشلوا فى الـقطاع اخلـاص منذ ثالثة
مـواسم ولم ينـجح فى الـقطـاع اخلاص
سـوى عادل إمـام وسمـير غـا أما ما
ــسـرح الــدولــة وعـدم يـتـم فـهــو مــسخ 
إقــبـــال اجلـــمــهـــور له أســـبـــابه األخــرى
غير سبب عدم تواجد هؤالء النجوم.

> واحلل من وجهة نظرك?!
- أن يــــــعـــــود مـــــســـــرح الـــــدولـــــة لـــــدوره
احلــقــيـــقى ويــقـــدم فــنـــاً جــيــداً يـــســمــو
بــــالـــذوق الــــعــــام ويــــعـــبــــر عن قــــضــــايـــا
اجملتمع وهـذا الفن.. يحـتاج حالة من
ــادى ــفــهــوم ا الــرفــاهــيــة وال أقــصــد ا
ولـكن أن تـكــون لـديك مــسـاحــة حلـريـة

الرأى.
> أخــتم حــوارى مــعك بــأســبــاب عـدم
ـســرح الـدولـة تــولـيك أيــة مـنــاصب 

شوار الطويل! رغم هذا ا
- حـلـمت بـتـولى إدارة الـقـومى وعـمـلت
سـرح القومى ـدير ا ـدة سنت نـائباً 
ـدة عـشـر لـكـنى وجـدت خـطـة جـاهـزة 
ســـنــوات بـــنـــصـــوص مـــوثـــقـــة وجـــاهــزة
فاهيم تتغير للتنفـيذ رغم أن الزمن وا
كـل يـــوم وحــــاولت الــــتـــغــــيــــيـــر وتــــقـــد
نــصــوص جـديــدة ولم أســتــطع فــتـركت
ـــــعــــــاش وأعـــــيش اإلدارة وأنـــــا اآلن بــــــا

فقط ألمثل.

> عـرفنا أسـباب التـميز لـكن لم نعرف
مـثل أسـباب قـلة أعـمالك مـقارنـة 

آخرين أقل منك خبرة وتميزاً.
- ألن الـشــخـصــيـة الــتى أجــد أنـنى لن
أستطيع تـقد اجلديد فيها وأن أكون
مـبــدعـاً أرفــضـهــا فى مـســلـسل (حـارة
الــــــزعـــــفــــــرانـى) رفـــــضـت دوراً فى 25
حـلقـة واختـرت دوراً يظـهر فى ست أو
ســـبع حـــلـــقـــات فـــقط ألنى وجـــدت أنه
الــــدور الــــذى ســــأقــــدم فـــيـه اجلــــديـــد
وهــنــاك الـــعــديــد من األعــمــال الــتى ال
تـــثــيـــر حــمـــاسك لــلـــعــمـل وغــيـــر جــيــدة
ويـــــقــــوم بــــهـــــا اآلخــــرون مـن بــــاب «أكل
الـعـيش» وهو حـر فـيـمـا يـفعـل أما عن
نفسى فـرغم أنى لم أحقق الـعديد من
أحالمـى فى الـــــفن إال أنـــــنى راض عن
مــشـوارى ولــست مـظــلــومـا وكل إنــسـان
ــعـيــاره الـداخــلى وأنـا يــعـمل ويــخــتـار 
بــصـــراحــة أعــمل حلـــســاب ربـــنــا حــتى

عـلى إخـراجـهـا بـشـكـل طـبـيـعى ومـنـظم
. هذا هو ما تعلمته مع يوسف شاه

> هـذا مـا تـعـلـمـته مع يـوسـف شـاه
فـى الـسـيـنـمـا فـهل اسـتـفـدت من هـذه

سرح?! الطريقة فى ا
- بـــالـــطـــبـع.. وجـــاءت بـــنـــتـــيـــجـــة غـــيــر
مـتـوقـعـة لـى مـنـذ عـدة سـنـوات قـدمت
مـــــســــرحـــــيـــــة (ســــنـــــوحـى) لــــلـــــمـــــخــــرج
اجلـــورجى تـــيـــمــــور أبـــا شـــيـــدزى عـــلى
ــــســــرح الــــقـــومـى وكـــانـت أول عـــرض ا
مـــــونــــــودرامـــــا لـى فى حــــــيـــــاتـى وقـــــبل
الــــعــــرض بـــــثالثــــة أيــــام اكـــــتــــشــــفت أن
ـسـرحـيـة اخملـرج يـهـودى ويـقـصـد من ا
تـأكيـد عـودة اليـهـود إلى مـصر فـغـيرت
من طـريــقـة أدائـى واشـتــغـلت بــطـريــقـة
يـــوسف شـــاهـــ واســــتـــطـــعت تـــغـــيـــيـــر
فهوم الذى كان يريده اخملرج تماماً. ا

عن األســـبـــاب الـــنــفـــســـيـــة الــداخـــلـــيــة
لـلـشخـصـية وكـيف أسـتـطيع أن أوصل
مـــــعـــــانى ومـــــفــــــردات تـــــلك الـــــطـــــاقـــــة
ــتــفــرج دون احلــاجـة الــداخــلــيــة إلى ا
إلـى الــــــــصــــــــوت الـــــــــعــــــــالـى وكل هــــــــذا

اجملهود.
درسة مـوجودة منذ زمن > لـكن هذه ا

. من قبل عملك مع يوسف شاه
- فى مـصـر نسـمع ونـتـعـلم الـعـديد من
ــــفــــاهــــيم الــــنــــظــــريــــة مــــثل الــــطــــاقـــة ا
الــداخـلــيــة ولــكن كــيف تــتـدرب عــمــلــيـاً

أحمد فؤاد سليم 

لست مظلوماً
وكل إنسان 
يعمل ويختار

عياره
 الداخلى

بدأت امتالك
أدواتى

 وأنا تلميذ
درسة فى ا

طريقتى 
فى التمثيل
تغيرت بعد
عملى مع

 يوسف شاه

غالـباً ما تـقع فى مشكالت مـتتابـعة ال حصـر لها كـما كان يجـتهد فى
دعى الذى ال يكف عن تقاعس ا تحذلق ا تصوير شخصـية الرجل ا
عرفـة كل شىء وهو فى احلقيقة ال يعلم وال يعرف أى زعمه الدائم 
شىء لـقد كانت معظم شخـصياته تظهر كمـا لو أنها تصغى ألحاديث
ـنــطق ومـع ذلك فــقــد كـانـت تـصــغى ـعــنـى وا اآلخــرين اخلــالــيـة مـن ا
ـسـتـوعب كـمـا كـانت شـخـصـيـات يـونس بـاهـتـمـام الـعـارف والـفـاهم وا
شـلبى تتسم إلى جانب احلمق والـتغفيل بالعجـلة والتسرع فى األفعال
وفى ردود األفـعـال خـفـيـفـة من الـسهـل الضـحك عـلـيـهـا دائـمـاً كانت
شــخــصــيــاتـه مــســرورة وتــشــعــر بــخــيالء وهــمى دائم وعــنــدمــا كــانت
قابل شخصيات يونـس شلبى تغضب فهى تغضب من ال شىء وفى ا
فـهى مـسـرورة بـدون مـبـرر أو حـتى وقت األزمـة وهـو مـا يـثـيـر بـالـطـبع
تـأزمـة وتـعـطى شـخـصـياته ـواقف اجلـادة وا مـسـحة كـومـيـديـة عـلى ا
ـفــرط وفى مـعـظم ـدح الــزائـد أو الـذم ا اآلخــرين بـغـيــر حق سـواء بـا
األحـوال عنـدما تـتكـلم شخـصيـاته فهى تـتكـلم فى غـير مـنفـعة وتـائهة
حـيث تـتكـلم بـكل مـا يـخـطر عـلى قـلـبـها مـهـمـا كـانت العـواقب ومع كل
ذلك كانت شـخصيـات يونس شلـبى تتوهم أنهـا األعقل واألحكم ومن
تعـددة التى تدور فى فلك ثم فإن تـلك الصور واألفعـال والسلوكـيات ا
ـفردات األدائـيـة التى اخـتـارها يـونس شـلـبى لنـفـسه كانت الـوسـائل وا
ــفــارقـة الــدائــمـة فى أدائه هى الــدعـامــة الـتـى قـامت عــلــيـهــا تــقـنــيـة ا
ـتفرج أحاسـيس مختلطة الكومـيدى الذى كثيراً مـا كان يثير لدى ا
ومـتـنـاقضـة بـ الـضحك مـنه والـشـفقـة عـلـيه والدهـشـة والـعجب من

تصرفاته وسلوكياته التى بدت على معظم الشخصيات التى أداها.
ـتشـابـهة - تـعـددة وا لـقـد عـبر يـونس شـلـبى من خالل الـشخـصـيـات ا
رغم تــبـايـنـهـا - عن األبــعـاد اخلـفـيـة بــداخل كلٍ مـنـا كـمــتـفـرجـ إنـنـا
نـتمـتع ببـعض احلـمق ولكـنـنا ال نـعـترف بـذلك نـتسم أحـيـاناً بـقدرٍ من
ـتفـتق الـذى ال يـضـاهـيه ذكاء الـغفـلـة ولـكـنـنا دومـاً نـتـظـاهر بـالـذكـاء ا
نـخفى سـذاجـتنـا ودهـشتـنـا أمام إحـسـاس كل منـا مـتفـرداً بـأنه حويط
ـكن اخـتـراقـه وال حـتى بـ «مـقـالب» الـكـامـيـرا اخلـفـيـة ومن لـئـيم ال 
ثـابة الـكامـيرا اخلـفية هـنا فـقد كـان الفـنان الـكومـيدى يـونس شلـبى 
الــتى كــشـفت لــنــا حــمــقـنــا وغــفــلــتــنـا وســذاجــتــنــا دون أن نـدرى وسط
صـخب الـضـحك الـذى نـعـلق عـليـه شمـاعـة إشـفـاقـنـا عـلى الـشـخـصـية
الـتى يـؤديــهـا يـونس شـلــبى إال أنـنـا فى حــقـيـقـة األمـر نــشـفق عـلى مـا
ـكن القـول بـأن يونس شـلبى يـكمن داخـلنـا وإن لم نـعتـرف به وبـهذا 
ـثالى كـمـمثل كـواحد من فـرسـان الكـومـيديـا اسـتطـاع أن يـقوم بـدوره ا
كـومـيـدى لـيس فـقط من أجل إضـحاكـنـا ولـكن أيـضـاً من أجل كـشفه
ـكنـون ما يـعـتمل داخـلنـا وما يـدور فى ذهنـنا إال أن جـرأتنـا لم تمـهلـنا
االعـتــراف بــهــا فـشــكــراً لـيــونس شــلــبى ولن نــنــسـاك أبــداً مــاحـيــيــنـا
ســنـــتـــذكـــرك كــلـــمـــا وضــعـــنـــا يـــديــنـــا عـــلى مـــا كـــشــفـــته لـــنـــا من خالل
شـخـصـيـاتـك حـمـاقـتـنـا غـفـلـتـنـا سـذاجـتـنـا لـقـد قـدمت لـنـا يـا فـنـان
ـوذجاً لـلممـثل الذى يـضحى بـذاته من أجل إمتاعـنا وتـغييـر نظـرتنا

ألنفسنا.

والــتى ال تــعــلم مـدى كــونــهــا مـكــشــوفــة لـآلخــرين. وعــنــدمـا كــان يــريـد
التعـبير عن شخصيـة قليلة الـفهم الذى يصل إلى حد الـغباء فقد كان
... يونس يـظهر غـلظة أنـفه وشفتـيه من خالل حركة مـتوافقـة بينـهما
هــذا من حــيـث الــصــورة أو الــهــيـــئــة الــتى وظــفـــهــا فى األفــعــال وردود
األفـعال لـلشخـصيـات التى أداهـا على مر تـاريخه الـفنى أما بـالنـسبة
لــلـــخــصـــال واألفــعــال الـــتى كــان يـــوظف فــيــهـــا إمــكـــانــيــاته اجلـــســديــة
واحلـركيـة جنـد أن يونس شـلـبى قـد اهتم بـتـصويـر مـعـظم شخـصـياته
وكـأنه دومـاً الـشخص الـطـيب البـسـيط الـذى ال يكـتـرث بعـواقب ثـقته
ن يــســتــعــصى عــلــيه ن ال يــعــرفــهم أو يــخــبــرهم أو  فى اآلخــريـن 
مــعـرفـة نـوايـاهم مـن كـثـرة بـراءته وبـيــاض قـلـبه ومن ثم فــشـخـصـيـاته

تـميز نان الكوميـديا الراحل يونس شلبى بصفـات كوميدية تقترب من
ـثـل كــأحــد أشـهــر احلــمــقى صــفــات جــحـا بــنــوادره الــتى يــضــرب بـه ا
ـا كـانت طبـيعـته اجلـسديـة والـصوتـية وهـيـئته وأسـلوب ـغفـل ور وا
تلـفظه لـلكالم وطـريقـة مشـيه وجلوسـه ووقوفه وأكلـه وشربه وما إلى
ذلك كــانـت كــلــهــا عــوامل مــعــيــنــة عــلى اكــتــشــافه لــوســائــله فى األداء
الــتــمـــثــيــلى الــتى تــتـــفق مع طــبــيــعـــته من حــيث الــهـــيــئــة والــســلــوكــيــات

والتصرفات.
إال أن هـنــاك بـعـداً مــهـمـاً فـى أسـلـوب يــونس شـلـبـى األدائى - خـاصـة
الـكومـيـدى - وهـو أنه عـنـدما انـطـلق من سـمـاته الـطـبيـعـيـة فـقد اجته
لتـوظيـفهـا من أجل نوعـية مـعينـة من الشـخصـيات وهى الـشخـصيات
الـتى تتـمتع بـقدر كـبيـر من احلمق والـغفـلة والـبالهة والـسذاجة وهى
ائة من أدواره التى أداها فى تاريخه الفنى ما تشكل تقريبـاً ما ئة با
وكـأن فـنانـنـا اجلمـيل يـونس شلـبى فى أدائه ألدواره مـنـذ انطالقه فى
ـا بـوعى أو عـن غـيـر وعى بـبـعض » قــد تـمـثل ر ـشـاغـبـ «مــدرسـة ا
من تـلك الــسـمـات واخلـصـال واألفــعـال الـتى تـرســخت فى ذهـنه حـول
ـغـفلـ فى الـتاريـخ فلـو تـتبـعـنا جـحا وغـيـره من مشـاهـيـر احلمـقى وا
أسلوب تـناول يونس شـلبى ألدواره جند أنه قد مـسح عليهـا بعضاً من
صور وسـلوكـيات وأفـعال هـؤالء احلمـقى عمـوماً ولـيس ذلك فقط بل
إنه جــعل مـــنــهــا وســائـل تــقــنــيـــة ومــفــردات تــقـــوم عــلــيــهـــا وســائــله فى
اإلضـحاك موظفاً فى ذلك تركـيبته اجلسدية وصـوته وطريقة تلفظه
ـشاغب لـنجده فى لـلكالم التى عـرف بها مـنذ دور ابن النـاظر فى ا
معـظم أدواره الـتالـية قـد صور شـخصـياتـه من حيث الـشكل أو الـهيـئة
أو الـصورة خلـدمـة أسلـوبه الـتلـقـائى فى تنـاولـها كـمـمثل فـمـثالً جنده
ـكن أن تـوحى بـحمق يـؤكـد عـلى سـماتـه اجلسـديـة الـشـخـصـيـة الـتى 
ـا سـذاجـة الـشـخصـيـة الـتى يـؤديـهـا مثـل الرقـبـة الـقـصـيرة وغـفـلة ور
ـستـدير شـديد الـغلـظة وقدرتـه كممـثل على التى يـتمـتع بهـا ووجهه ا
إظـهــار بالدة مـصــطـنــعـة فى عــيـنــيه أحـيــانـاً وفى أحــيـانٍ أخــرى عـلى
إجـحـاظـهـا من أجل الـداللـة عـلى شـخـصـيـة درامـيـة هى فى طـبـيـعـتـهـا
مـهزارة أو مندهشة من فرط الـسذاجة أو تتظاهر بـالطيبة والبالهة
عــلى الـرغم من كـونــهـا عـكس ذلك وعـنــدمـا كـان يـعـبــر عن شـخـصـيـة
كسولـة فقد كان يونس شـلبى يظهر ارتـعادة فى عينيه يـؤكدها بإرخاء
ـكشوف الذى تتمتع به الشـخصية التى يؤديها كر ا جـفنيه كنوعٍ من ا

مثل ذكاء ا

اجليد قليل
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> لـقـد تمـيـزت طريـقة اإلخـراج بـالعـصور الـوسـطى باهـتـمامـها بـالـناحـيـة اآلليـة والفـنـية كـما
ـلحـميـة للمـسرحى ا يـذكرنـا بالـنظـرية ا سـرح ( اسـتخـدمت طريـقة ربط الـصالـة بخـشبـة ا

انى برتولد بريخت). األ
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درس! «حورس»  التافه يسرق موبايل ا
عرض لألطفال غابت عنه عناصر اجلذب

ـسـرح عـادة مـا يـكون إن تـقـد الـعـمل الـتـاريـخى عـلى ا
مادة ثـقيـلة وجافـة إن لم تكن به عـناصر فـرجة مـشوقة
تعـة ال تقوم عـلى السرد وكـثرة األحداث بل بـساطة و
الفكرة واإلبهار الفنى واالعتماد على الكتابة التاريخية
ـساءلـة إذا كان الـطرح يـكون لـسبـبـ إما الـهروب من ا
سياسيا أو االسـتفادة من التاريخ وأحداثه باإلشارة إلى
ـعـنى آخـر مـعـرفـة األحـداث إعـادة الـتـاريـخ نـفـسه أو 
ن ال يــعــرفــهـا ســواء كــانت أحــداثـًا الــتــاريـخــيــة كـمــادة 
سـيـاسـيـة أم اجـتـمـاعـيـة إن األمـر أكـثـر تـعـقـيـدًا عـنـدمـا

تخاطب الطفل فأمامنا كثير من احملاذير.
أولهم أن تركيز الطـفل فى الفترات األولى من التعليم
ـقـدمة لـلطـفل البد وأن ادة ا يكـون ضعـيفـاً ونـوعيـة ا
ـقـدمـة له وحتــدده عالوة عـلى كـيـفـيـة تـراعـى الـسن ا
ــــطــــلـــوب مـن طــــفل الــــقــــرن احلـــادى الـــتــــقــــد ومــــا ا

والعشرين..
ـسـرح يـقـدم رسـالـة تـعـلـيـمـيـة وتـثـقـيـفـيـة فى إطـار إن ا
مبهج ورائع يختلف كل االختالف عن فصول الدراسة

ملة. أو حصص التاريخ ا

ـاضى اصــطـحـبت طـفــلـتى لـرؤيـة فى صـبــاح الـسـبت ا
عـــرض األطــفــال (حـــورس الــفــرعـــون الــصــغـــيــر) عــلى

مسرح البالون فى العاشرة صباحاً.
وعروض األطفال غالباً ما يسوّق لها إلقامة حفالتها
ـتـلىء بـاألطـفـال من ـسـرح شـبه  واحلق يـقـال; كـان ا
ـشـاهـدة الـفـرعون عـدة مـدارس ومن أعـمـار مـخـتلـفـة 
الـــصــغـــيــر.. والـــعــرض من تـــألــيـف حــسن ســـعــد ومن
إخراج مـحمد اخلولى ومن إنـتاج البيت الفـنى للفنون

الشعبية - فرقة حتت 18.
ـدوح درويش) الـذى ـدرس ( ويـبـدأ الـعـرض بـدخـول ا
خــلق جـوا من االنــســجـام والــتـداخـل مع األطـفــال وأخـذ
تالميـذه إلى رحلة إلى مدينـة األقصر وأسوان معـلناً لنا
أن من يــعــرف فى الــتـــاريخ فــقــد عــرف ومن ال يــعــرف
ـسرحية وتفتح فسـيتعرف على الـتاريخ وتبدأ أحداث ا
الـــســتــارة بـــاســتـــعــراض لــفـــرقــة عـــمــاد ســـعــيــد مـــصــمم
االســتـعــراض نــتــعــرف عــلى شــخــصــيــة حــورس ووالـده
أوزوريـس وأمه إيــزيس آلــهــة احلب والــنــمــاء والــعــطـاء
ـعـبـد يتـعـرفـون عـلى حورس وأثـنـاء وجود األطـفـال فى ا
الــذى يـتــحــرك ونــكــتــشف أنه مـن دم وحلم بــدون مــبـرر
لـيــصـادق األطــفـال ويــتـعــرف عـلــيـهـم ويـعــرفـهم بــأسـرته
وكيـف سلب الـعرش من أبـيه وهـو ابنـهم الوحـيد واألمل
فى اخلالص والــنـجـاة من بـطش «ست» احلـاكم الـظـالم
اجلبـار هو وأعوانـه األشرار ويقـرر ست - هذا الـظالم
- الــتــخــلص من أوزوريس ألن الــنــاس حتــبه وتــســمع له
فـيـدعـوه حلـفـل أقـيم فى بـيـته لـيــتـآمـر عـلـيه مع زوجـته
فـتأتى النـبوءة ألوزوريس بأال يـذهب وحتذره زوجته من
كـيــد «ست» وزوجــته لـكــنه ال يــبـالى بــكل هــذا ويـتــنـاول
الشراب من يد زوجة «سـت» الذى بدوره صنع له تابوتًا
ـكافـأة من يـكون الـصنـدوق على من ذهب وظل يـغريه 
مـــقـــاسه حـــتى مـــكــرا بـه وأمــر بـــنـــزع ذهب الـــصـــنــدوق
وإلـقـائه فى الـنـيل فـحـزنت عـلـيـه زوجـته حـزنـًا شـديدًا
واعـــتــقــد «ست» بــأن أمـــر أوزوريس قــد انــتـــهى ويــغــنى
ió¡e ¿ÉæMأغنية النصر - ثم ما يلبث أن يحاصر حورس ست فى

جنون عادى 
ومقبول جداً

سرحي جريدة كل ا

ا يحدث خلفك» «انتبه 
 قليل من الكالم كثير من الفرجة

سرحى "البؤساء" الذى تقدمه فرقة مسرح الطليعة من إخراج هشام عطوة. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح اعتمد مؤخرًا ميزانية العرض ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحية ببنى سويف رشحت أحمد سيد إلخراج العرض اجلديد للفرقة هذا العام. > فرقة إهناسيا ا
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صطلحات الدرامية حملمد عنانى ا
 تفوقت على مصطلحات وهبة

11 صـ10

¥óæH ió¡e

بـتـعــزيـة حــورس فى وفـاة أبـيـه مـغـنــ له «يـا عــيـنى يـا
عــــيـــــنى عــــلـى الــــولــــد» (مـن فــــيــــلم شـىء من اخلــــوف)
ـشهد لـكوميـديا فجـاء فى منتـهى السخف ليـحولوا ا
ــشـــاركــة األطـــفـــال لــيـــحــمـــســوا وكـــان يــعـــنى اخملـــرج 
حـورس لألخــذ بـثـأر أبــيه.. نـاهــيك عن فـشـل تـوصـيل

الفكرة بهذا االستهزاء واالستخفاف.
وجــاء ديـكــور الــعــمل فــقــيــراً لـلــغــايــة فــكــان عـبــارة عن
ـسرح ويـساره صـورة للـمعـبد فـى اخللـفيـة وعن  ا
ـشـاهـد أربـعـة من األعـمــدة عـلى اجلـانـبــ وبـتـغـيــيـر ا
يـضـاف كرسى الـعـرش فقـيـر لـلغـايـة أو مبـخـرة حيـنـما

تتعبد إيزيس وتابوت حينما تآمرا على أوزوريس.
كـان الـديـكـور يـخـلـو من كل األلـوان والـتى اشـتـهـر  بـهـا
الــفــراعــنـــة حــتى يــومــنــا هــذا كـــمــا جــاءت مالبس كل
ـا فيـهم الـفـرقـة االسـتعـراضـيـة تـرتدى الشـخـصـيـات 
البس الـبيـضـاء بـاسـتثـنـاء ست الـذى ارتـدى األسود ا
ألنه الـشريـر طبـعـا.. وفكـرة اخليـر والشـر باالسـتدالل
علـيهـا باألبـيض واألسود أراهـا مـفهـوماً ضـعيـفاً و«قـلة
حـيـلـة» بالـنـسـبـة لـعـرض مسـرحى فى األلـفـيـة الـثـالـثة
وفــكـرة غــايـة فى الــسـذاجــة وأضـعــفت الـعــرض كـثــيـراً
البس غــيـر مـبــهـجــة وتـاريـخــيـاً لــيـست دالـة فـكــانت ا
على الـزى الفـرعـونى باسـتـثنـاء غطـاء الـرأس ومقـدمة
الـصـدر وحـزام الوسـط فهـذا ال يـعـنى شـيـئـاً حلـضارة

اشتهرت بأزيائها وألوانها الرائعة.
وتــخـــلــلت: الــعــمل عــدة أغــنـــيــات كــانت هــمــزة الــوصل
الوحـيدة الـتى استـرعت انتـباه األطـفال وإن لـم يدركوا
سرح معـناهـا وكذلك جـاءت اإلضاءة شـمسـية تـمأل ا
فى مــعــظم األحـداث إال مــشــاهـد ست الــشــريـر فــكـان
يـــســتــخــدم اإلضــاءة احلـــمــراء لــتــكــثـــيف بــشــاعــة هــذه
الشـخصية والذى اهـتم (سمير حـسنى) فى االجتهاد

حتى يجعل منه شريراً ظريفاً..
وكيف نلقن أطفالـنا خروج احلكمة من فم هذا العدو
ــقــصــود من ــســرحــيــة أو ا فــقــد قــام بــطــرح رســالـــة ا
سرحية فى نهايـة األحداث حتى يلقننا درس اخلتام ا
فلم يـعـبـأ أحد ونـزلت أغـنـية اخلـتـام عن احلب فـفهم
ـقـصـود من الـعـمل كـله اآلتى - كـمـا جاء األطفـال أن ا

فى آراء هؤالء األطفال مشاهدى العرض.
: إن فـقال إسالم - 11 سـنة - من مـدرسة بـوالق بن
احنـا نـحارب الـشـر وجنتـمع إيـد واحدة. خـالـد محـمد
- 12 ســــنـــة - قـــد إيـه احلـــكم كــــان ظـــالم فـى مـــصـــر
ـــة والزم األطــفـــال يـــســـاعــدوا فـى الــدفـــاع عن الـــقـــد
احلكم. أحـمد رمزى - 11 سنة -: مافـهمتش حاجة.
كـــر - 11 ســنـــة - من مـــدرســـة بــوالق: مـــافـــهـــمــتش
حـــاجـــة. حـــبـــيـــبـــة - 8 ســـنـــوات - مـــدرســـة الـــعـــجـــوزة
االبتدائية: مانعملش شر حلد وال نسبب أذية حلد.. 
وأخــــيـــراً ســــألت ســـمــــا جـــاد - 5 ســــنـــوات : مـــدرســـة
مـــصـــطــفـى كــامـل الــتـــجـــريـــبــيـــة لـــغــات قـــالت: األوالد

طالع رحلة واحنا هنفرح وهنركب باص الرحلة.
ن أرادوا أن يـخرج وأخيـرا.. فقـد تكـون النـوايا خـيرة 
هـذا الــعـمـل لـلـنــور لـكن الــنـوايــا دائـمــاً مـحــلـهـا الــقـلب

سرح. وليست خشبة ا

 عرض حورس 

هل يستوعب الصغار موضوعاً عن سيوف
الظلم وموت العدالة واستشهاد احلكمة?!

ــعـنى األرســطى الـذى ــســرح بـا ذلك هـو ا
وصل إلــيــنـا مع بــدايــات الــقـرن الــعــشـرين
وازداد جتـذراً مع ثورة  19 وأعـطى ثـمـاره
دانــيــة الـقــطــوف بــعــد ثــورة يــولــيـو .1952
صطلح الـذى أشاعه محـمد مندور هـذا ا
فى مــقــاالته ونــداوتـه ومــحـاضــراتـه خـارج
Discours ًاجلــــــامـــــعــــــة; صـــــار خــــــطـــــابـــــا
مــتـمــيــزاً وغــيــر مـتــمــيــز فى آن. فــخــطـاب
ـصرى يـشيـر إلى حركـة التـأليف ـسرح ا ا
واإلخــراج والـــتــمـــثـــيل فى إطـــارهــا الـــعــام.
ومقولة مسرح "تـوفيق احلكيم" يقصد بها
مــؤلـــفــات الــرجل اإلبـــداعــيــة وأمـــا كــلــمــة
ـبـنى "مـسـرح فـريـد األطـرش" فـيـراد بـهـا ا
ـــوجــــود فى قــــلب الــــقــــاهــــرة مـــثــــله مــــثل ا
ــــكن ـــــســــرح الـــــقــــومـى بــــاألزبـــــكــــيـــــة. و ا
ــســرح فى غــيـر الــفن اســتــخــدام تــعـبــيــر ا
حــ يــقــال "مـســرح األحــداث" أو "مــسـرح
ــصـطــلح قـد ــة" وعـلــيه فــإن هـذا ا اجلـر
يـتــنــازع ومــصــطــلح الـتــمــثــيل الــذى يــنـدرج
حتـتـه مـفـهــومـان يــلـزم بــشـأنـهــمـا شىء من

اإليضاح. 
Ac- ـمثـلون فالـتمثيل  Action يـقوم به ا
ـسـرح والسـيـنمـا والـتـليـفـزيون  tors فى ا
ـــعـــنى  Represtation  وأمـــا الــــتـــمــــثـــيل
اسـتحضار الشىء بـالنظر إلى شـبيهه فهو
ــــرشح  –فى نــــظــــر مــــحــــمــــد عــــنــــانى – ا
ـسـتـمر لـلـتـسـيد خـصـوصـاً بـعـد التـدهـور ا
صـرى مـنذ الـسـبـعيـنـات نتـيـجة لـلمـسـرح ا
خـضوعه لـنظـرية احملـاكاة األرسـطيـة تلك
الـتى تقـول عـنهـا النـاقـدة د. نهـاد صـليـحة
"قـامت عـلـى دعم األيـديـولـوجــيـة الـسـائـدة
وجــعـلت من الــفن مــحـاكــاة بـغــرض تـأكــيـد

صحة هذه األيديولوجية". 
أمـــــا كــــلــــمـــــة الــــتــــمـــــثــــيل الـــــتى عـــــرفــــتــــهــــا
قرينة "للتشبيه واالستعارة  فإنها العربية
تـصبـح اآلن مـفهـومـاً فـلـسـفـيـاً وفـنـيـاً يـنـكر
إقــــدامـه عــــلـى مــــحــــاكـــــاة واقع حــــقـــــيــــقى
ـــطـــلـــقـــة وهـم عـــصـــفت به فـــاحلـــقـــيـــقـــة ا
ا يهدف النسبـية وجتاوزته العقول  – وإ
ذلك الــتـمــثــيل إلى اإلشــارة لــصـورة ال إلى
أصل. فـــالـــصـــورة  Imag هى أقـــصـى مــا
نطمح إليه فى رؤيتنـا للعالم سيما بعد أن
ـذهلة اقتحـمتـنا التـكنـولوجيـا بإجنـازاتها ا
فـغـدونا مـشـدودين إلى الـشـاشة الـصـغـيرة
بـقـنـواتـهـا الفـضـائـيـة نـتـابع مـا تـلـتـقـطه لـنا
الكـاميـرات مسـتسـلمـ لرؤيـتهـا هى تلك
الـرؤيا االنـتـقـائـيـة الـتى ال يعـكـر عـلـيـها أى

موقف نقدى من جانبنا ! 
أال مــا أحـوج الــعــقل الــدرامى الـعــربى إلى
غامر وهذا الرفض الفلسفى هذا الروح ا
لـيـعـيــد بـهـمـا اكـتـشـاف الـعـالم فى حتـوالته
وتـــبــــدالتـه ومـــرآويــــتـه (نــــســـبــــة لــــلــــمــــرايـــا
ارسة   praxis شجـاعة ـتعـددة) عبـر  ا
ـستـويات : سـيـاسيـا واجتـماعـيا على كل ا
وجـماليـا وهو مـا نعـتقد أن مـحمـد عنانى
أراده وأشــــار إلـــــيه تـــــلــــمــــيـــــحــــا فـى بــــعض
األحيان وتصـريحا فى أخرى األمر الذى
يــجـــعـل مــعـــجـــمه هـــذا عـالمــة فـــارقـــة فى
سـرحية بل وفى ثقافتـنا العربية ثقـافتنا ا

بوجه أعم. 

ا كانت هناك عالقة أكيدة ب ظهوره " و
ــسـرح عالقـة تالزم ـقـراطــيـة وفن ا الــد
فـى الـــوقــــوع أو تالزم فى الــــتـــخــــلف فـــإن
االنتـقـال من الـنمـط اآلسيـوى لإلنـتـاج وما
يـــســـتـــتــــبـــعه مـن ســـيـــادة فـــكــــر الـــطـــغـــيـــان
ـط اإلنــــتــــاج الــــشــــرقـى والــــتـــــحــــول إلى 
الـرأســمـالى فـى الـقــرن الـتــاسع عـشــر قـد
ساعـد علـى بروز احلـاجة إلى فن الـدراما
تـعـبـيـراً عن الـتـعـدديـة الـطـبـقـيـة التـى بدت

صرى احلديث.  واضحة فى اجملتمع ا
ـــســـرح إذن ظـــاهــرة اجـــتـــمـــاعــيـــة. يـــجــد ا
تــعــبــيــره فـى عــنــاصــر عــديـــدة مــثل مــكــان
مـثل واجلـمهور. واألصل فيه الـعرض وا
الـكـالم لـكــنه الـكالم الــدرامى وألن لـفظ
درامـا جذرهـا اليـونانى  Dram أى يـفعل
ـثل فـعالً فـإن الـكالم الـدرامى هـو الـذى 
 Actionأو مـجــمــوعـة أفــعـال األمــر الـذى
سرحية إلى حدث  Event يجرى يحيل ا

أمام أع النظارة فى هيئة محاكاة. 

للمصطلح األجـنبى دون تلفيقية ترمى فى
عـادلة عـلى حساب عادلـة. ا أحد طـرفى ا
الــــطــــرف اآلخـــــر فــــهــــو يـــــنــــجــــو مـن تــــلك
التلـفيـقيـة بإعـماله مـبدأ الـنقـد خلصائص
تـرجم إلـيـها دون تـرجم مـنـهـا وا الـلـغـتـ ا
اتـضــاع أمـام األولى أو انـحــيـاز "شــوفـيـنى"

للثانية. 
ـنـهاج الـسـوسـيـو لـغوى ويـتـضح ثـراء هـذا ا
ــــصـــطــــلح أشــــد مـــا يــــكـــون فى تــــرجــــمـــة ا
الوضوح ح يتـحدث مؤلفنا عن مصطلح
ــســـرح" فـــهــو هـــنــا  – بـــاعـــتـــبــاره كـــاتـــبــاً "ا
مـسرحـياً مـبدعاً  – يـتألق ويـصول ويـجول
صطـلح قد استقل بـادئاً بتأكـيده أن هذا ا
فى الـلـغـة الـعـربـيـة عن األصل الـذى تـرجم
عـنه (لم يـعـد أحـد يـسـتـخـدم كـلـمـة تـيـاتـرو
 theatre إال فــيـمــا نــدر) مــسـتــخــلــصـاً من
ذلك أن جـهـاز الــتـفـكـيـر الـعـربى كـان مـهـيـأ
لقبوله لوال  – واإلضافة التالية من عندنا
ـقـراطــيـة طـويالً قـد أخـر  – أن قــمع الـد

رونـة لـلمـتـكلـم ولـكن مـؤلفـنا تـمـنحـان ا
يـحــذر من اســتــخـدامــهــا دون تــرو حـتى ال
يــبـتـعـد الـنــاس من مـتـابـعـة الــفـكـر الـنـقـدى
ـــولع  – فى رأى الــــغـــربـى (ذلك الــــفـــكــــر ا
مـؤلــفـنـا - بــاألسـمـاء والــتـراكـيـب اإلسـمـيـة
عـلى حساب األفعـال أو باستـخدام أفعال
مساعدة غير حقيقية مثل Have) فالذى
: يـجـوز نقـده فـى هـذا الـسـياق يـكـتب مـثـالً
ـصدر الـصنـاعى دون مبرر الستـخدامه ا
ــكـنــاً أن يــقـول "إن تــذبـذبــيـة فـلــقــد كـان 
أسعار النفط تـؤدى إلى..." بينما ال ينتقد
ـصـدر الصـنـاعى فى كـلـمة من يـسـتخـدم ا
مـثل "احلـرية" حـيث أصـبحت فى عـصـرنا
تمثل حاجة جـوهرية للفرد واجملتمع وهى
الـتى لم تكن معـروفة أو مطـلوبة ألحد فى

عهد القبائل أو عصور اإلقطاع.
نــحن إذن إزاء مـــنــهـج يــركن أول مـــا يــركن
إلى الــقـبـول االجـتـمـاعى - والـلـغـة أسـاسه
ــــقــــابل ــــصــــطــــلح الـــــعــــربى ا  – لــــنـــــحت ا

ربع قرن من الزمـان انقضى منذ أن صدر
مـعجم مـصطـلحـات األدب للـدكتـور مجدى
ــــعــــجم الــــذى قــــدم لــــقـــار وهــــبـــة ذلـك ا
ـكن إنــكـارهـا الــعـربــيـة خـدمــة جـلـيــلـة ال 

حــــــــيـث  تــــــــلــــــــقـــــــــفه  – حــــــــال صـــــــدوره –
ـيــون والـنــقــاد واألدبـاء بــالـتــرحـاب األكــاد
والـــشـــكـــر الـــواجـــبـــ جتـــاه ســـفـــر عـــظـــيم
الـــــقـــــيــــمـــــة ذلك ألن األســـــتـــــاذ لم يـــــغــــادر
مـــصـــطـــلــحـــا أدبـــيــا اســـتـــقــر فـى الــلـــغـــتــ
اإلجنــلـــيــزيــة والـــفــرنــســـيــة إال أورده بــادئــا
بـإعادته إلى أصـله الـلغـوى (يونـانيـا كان أم
التـينيا أومجـرمانيا....إلخ) مثـنيا بشرحه
ومـثـلـثـا بـتـعـريــبه وضـرب األمـثـلـة عـلـيه فى
ترجم إليها . ترجم عنها واللغة ا اللغة ا
تـدفق أبدا ما كان له عـلى أن تيار الفـكر ا
أن يــتـوقف عــنـد هـذا احلــد الـثــقـافى ومـا
كـان فى مقدور أحد من أبـناء التسـعينيات
أن يـكــتــفى به فـلــقــد ظـهــرت بـعــده جـمــلـة
مـفاهيم فكريـة ونقدية ومصـطلحات أدبية
أتت بـهـا علـوم الـلسـانـيات والـهـرمنـيـوطيـقا
وفــلـــســفــات الــبــنـــيــة بــنــوعــيــهـــا الــشــكالنى
والتـوليـدى فضال عـمـا تالها من تـفكـيكـية
ــا أدارهــا عــلى كل وقـــراءاتــيــة ونــســويــة 
ـــنــا الـــعــربى وخال لـــســان فى الـــغــرب وعــا

عجم األول. منها ا
ومن نـافـلـة الــقـول أن اإلنـصـاف يـقــتـضـيـنـا
أال نــرى فى ذلـك اخلــلــو مــا يــعــيب مــعــجم
الدكـتـور وهبـة فـالرجـل قد أ عـمـله قبل
ــصـطــلـحــات احلـداثــيـة ومـا انــتـشــار تـلك ا
عـاصرتـ ومن الـطبـيعى بعـد احلداثـيـة ا
أن يـجىء بـعـده من يـكــمل مـسـيـرته فـيـتـابع
نـــشـــأة وانـــتـــشـــار مـــصـــطـــلـــحـــات مـــا بـــعـــد
ــا أثــار الــســتـــيــنـــات. ولــو فـــعل هــذا أحـــد 

العجب.
ـعـجم اجلـديـد الـذى أصـدره مـحـمد لـكن ا
عجم األول على تابعة ا عنانى لم يكتـف 
ا زاد عليه  – أو قل خرج هذا النـحو. وإ
عن مـنـهـاجه - بـاسـتـحـداث مـنـهج مـخـتلف
بـــالـــكـــيـــفـــيـــة. مـــنـــهج ال يـــســـعى لـــتـــرجـــمـــة
صطـلح األجنبى إلى لـغتنـا القومـية ثمرة ا
مـسـتوردة بل يـطـمح إلى غـرسه غـرسا فى
جـهــاز الـتــفـكــيـر الـعــربى حـتـى إذا نـضـجت
الـبــذور واخـضـرت الــفـروع عــلى األغـصـان
ولدت الثمرة عـربية خالصة ال غش فيها.

نهج? فما هو هذا ا
فى الـبــدايـة ال يــنـسـى عـنــانى فـضل وهــبـة
فــتــراه يــهــدى إلــيه كـــتــابه بــحــســبــانه  –أى
وهــبــة  –األســتـــاذ "الــذى فــتـح له الــطــريق
وأرسى األسـس" . بــــيــــد أن هــــذا اإلهــــداء
نع أديبنا عنانى من عترف بالفضل لم  ا
االعـتداد بـعمـله هو بـاعتـبار أنه مـعجم من
ــصـطــلــحـات لــون جـديــد فــهـو ال يــعــرف ا
األدبـيـة مـفـردة بل يـلـقى عـلـيـهـا الـضوء فى

سياقاتها اخملتلفة.
صطلحات األساس  عند صاحب معجم ا
األدبــيـــة احلـــديث أســاس ســـوســـيــو لـــغــوى
ستـحدثة وال غرو تبنى عـليه التـعبيـرات ا
فإن الـلـغة الـعربـية  – شـأنهـا شأن كل لـغة
ظـــاهــرة اجــتـــمــاعــيـــة جتــرى عــلـــيــهــا ســ

Speechالــتـــطــور من خالل رحـــلــة الــكالم
فـتبـرز لهـا خصائـص كانت كـامنة ال تـنسى
Language. حــتى تـنـدمج فى بــنـيـة الـلـغـة
ـــــصـــــدر مـن تـــــلـك اخلـــــواص: الـــــنـــــسـب وا
الـصــنــاعى وهــمــا صـيــغــتــان اشــتـقــاقــيــتـان

 محمد عنانى

العقل الدرامى
العربى يحتاج
غامرة إلى ا

والرفض الفلسفى
ليعيد اكتشاف
العالم

استحدث منهجاً
مختلفاً وغرس
صطلح فى لغتنا ا
القومية

ترجم ينجو من ا
التلفيق باستخدامه
مبدأ النقد
خلصائص اللغت

ــعـاونـة أطـفــال الـرحـلـة ثـم يـأمـر بـنــفـيه هـو وزوجـته قـصـره 
خـارج الـبالد ويـسـتــرد عـرش أبـيه الـذى ســلب مـنه فى عـصـر
الـــطـــاغـــيـــة ويـــعــود الـــسـالم لــلـــبـالد من جـــديـــد ويــعـــود احلق
ألصحابه.. ثم يلقى «ست» عليـنا باحلكمة البالغة بأن فى كل
عـصـر وفى كل حــكم هـنـاك طـاغــيـة مـتـعـدد األشــكـال فـهـنـاك
ـة وهـنـاك شـارون وبوش... «ست» فى طـيبـة - مـصـر الـقد
والبد أن نتحد مع بعضنا البعض لنقف فى وجه الظالم وأننا
ــة فـال نــنــسب لـــســنــا بـــنــاة األهــرامـــات وال احلــضــارة الـــقــد
ألنــفــســنـــا مــجــدًا لــســنــا صــانــعــيـه بل صــانــعــوه هم أجــدادنــا
ـا فى الـعصـر احلديـث كانت هـناك القـدمـاء ولسـنا نـحن وإ
صـانع والطرق قـناة الـسويس والـقناطـر اخليـرية والـكبـارى وا
وهى اإلجنــازات احلــديـثــة الــتى غــفـلــنــا عن رؤيــتـهــا وتــنــتـهى

سرحية بأغنية مطلعها اآلتى: أحداث ا
«حبوا لبعض تملى اخلير وبالدكو حبوها كتير..»

إن الـــعــــرض الـــذى اســـتـــمـــر ألكــــثـــر من ســـاعــــة ونـــصف لم
ــوجــودة الــتى بـدأت يـســتــطع أن يــجــتـذب جــمــوع األطــفـال ا
تــتـمـلــمل ويـعــلـو صـوتــهـا وتـشــوش عـلى اآلخـرين لــوال عـصـاة
مـدرسيـهم إلسكـاتهم أو دخـول استـعراض مـصحـوب بأغـنية

فيستمعوا له ويندمجوا معه قليالً..

إن مـوضـوعـاً يـقـدم لألطـفــال عن سـيـوف الـظـلم الـتى البـد
وأن حتطم وموت الـعدالة واسـتشهـاد احلكمـة وكم تساوى
احلــيـاة وهى إرث مــلــطخ بـالــدمــاء .. إرث بـدون حــريـة وال
عـدل.. مـوضـوع عن لـصـوص الـعـرش وإنـقـاذ طـيـبـة (مـصر
ـة) من الـطـاغـية.. وهـذه اجلـمل الـسابـقـة من سـياق الـقد

احلوار الدرامى فى العرض..
من خالل هذا الـطرح يحتـاج العرض إلى كثـير من عناصر
اجلذب الـتى افتقدها كثـيرا ورغم طرحه للقـصة ببساطة
وبــدون تــعـلــيالت عن األســبـاب وراء هــذا ومـا تــرتب عــلـيه
والـدخــول فى تــفـصـيـالت ومـبــررات األفـعــال وإن كـان هـذا
ـثل نـقيـصـة فى الـعـمل الـدرامى إال أننـا سـنـمـرر هذا فى
طرح الـقصة بسطـحيتها ورغم هـذا لم يخل العمل من ملل
الـتكـرار لنـفس مـشاهـده مـثل إيزيس الـتى تـتعـبـد فى معـبد
لإلله أدوبـــيس األعــظم حــتى تـــزال الــغــمــة - فــهــو مــشــهــد
متكـرر - كذلك أوزوريس الـذى ينـعى حظه.. مـشاهد ست
وزوجـــته نـــفـــتــيس ورغـــبـــتــهـم فى قــتـل أوزوريس فى قـــلــوب
الــنــاس وأن يــقــضـــوا عــلى أحالمه فـى الــعــرش.. مــشــاهــد

متكررة.
وحـــيــنــمــا أراد اخملــرج أن يــدمج أطـــفــال الــقــرن الــعــشــرين
ويـدخـلـهـم فى األحـداث لـيـشـاركـوا فـيـهـا.. فـيـتـعـرفـون عـلى
ــدرس لـــيــلــهــو به حــورس الــتــافـه الــذى يــســرق «مـــوبــايل» ا
وجودة فى الـعرض) وحينمـا يقوم األطفال (كأحـد القيم ا

فماذا عن حورس..

العرض
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> يـعتبـر جمهـور العصـور الوسطى من عـامة النـاس وليس فئـة معيـنة ولكن اجلـمهور كـان غالبـا ما يكون
شـاهدة العروض متأثرا باحلـافز الدينى ولكن عندما حتـول التمثيل إلى مشاهد ديـنيا حيث كان يذهب 

االستراحة أصبح اجلمهور ينظر إلى هذه العروض على أنها تسلية.

سرحي جريدة كل ا

24  من ديسمبر   2007 العدد 24

جنون عادى
ومقبول جداً

اضى ببرنامج شاركت فيه فرقتا رضا والقومية للفنون الشعبية. بارك األسبوع ا > قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية استقبل عيد األضحى ا

صدر ـقترن بـاجلرأة على الـتعـبير هـو ا لـعل احللم ا
األســـاسى وراء كـل من نـــورا أمـــ ومــروة فـــاروق مع
فـــارق اخلــبـــرة وأدوات كل مـــنــهـــمـــا. فــإن كـــانت نــورا
تمـتـلك كـثـيـرًا من ألـوان الـتـعـبـيـر وتـعـرف تـمـامًا مـتى
ـكن توظيف خبرة مـا بالقدر الذى يـساعد العرض
ــســـرحى عــلى الـــوجــود فــإن مـــروة فــاروق مــا زالت ا
ـؤلـف واخملـرج تــتــلــمس اخلــطى األولى فـى أدوات ا
ولـكــنـهــا جـريــئـة بــالــقـدر الالئق األمــر الـذى جــعـلــهـا
تبـتعد خـطوات كـبيرة عن الـدراما الـتقلـيديـة وأقصد
بـهـا (الواقـعـية اجلـديـدة) والتى دائـمًـا ما يـلـجأ إلـيـها
الــكـــتــاب فى خــطـــواتــهم األولـى وتــقــتـــرب من عــوالم
العبث والـتعبيـرية معـتمدة على تـفعيل دور احللم فى
حـياة الشخصـية الدراميـة وكانت كل من اخملرجت
ـهـرجــان اخلـاص بـاخملـرجـة قـد قـدمت عـرضًــا فى ا
ـسـرحـيـة الـثـانى حـيث قـدمت (نـورا) عـرض (حـيـاة ا
للذكرى) وقـدمت (مروة) عرض (جنون عادى جدًا)
ؤلفة وكـان العرضان الوحيـدان اللذان تقرن فيـهما ا

باخملرجة. فماذا عن جتربة مروة فاروق?!
فى الــبـدايــة ســيـصــحـبـك عـرضــهـا الــذى قــدمـته فى
ــصــريــة لــيــكـون دلــيالً ــهـرجــان األول لــلــمــخــرجـة ا ا
ـعـرفـة هـذا الـصـوت اآلتى من جـنـوب الـوادى والذى
تلك روحًا ال يعرف كـثيرًا من تـعليم الـدراما ولكـنه 
جــديــرة بــالــتــشـجــيع كــان الــعــرض بــاسم (خــربــشـة)
ويــدور احلـدث األســاسى فــيه فى قــطــار ال يـتــحـرك
ويـنـطـوى عـلى شـخـصـيـات قـتـلـهـا الـقـهـر واالسـتـبـداد
يـتوسـطهم بـطل يحـاول أن يجـد مبـررًا لوجوده داخل

ذلك القطار / احلياة. 
وتـسـتـشـعر كـمـتـلق تـمـاثل مـا بـ ذلك الراكـب ونفس
الشخصية عند  –صالح عبد الصبور  –فى "مسافر
ـوذج عـبـد الـصـبـور لـيل" إال أن احلـدث هـنـا يـأخـذ 
ـكـمـلـة لـلـحـدث عـلى امـتـداده فـكـانـت الـشـخـصـيـات ا
الـدرامى مـا هى إال أصـوات ثـابـتـة وكـأنـهـا غـيـر حـية
"شــخــصـيــات أفــكـار" لــيس إال والــنـمــاذج الــتى تـدب
فــيـهـا احلـيــاة قـلـيــلـة لـلــغـايـة ; كـالــفـتـاة الــتى ارتـبـطت

بقصة حب واهية بالراكب.
ثل الـسـلـطة وتـتـحد شـخـصـيتـا مـشـتـرى السـلـطـة و
ولـكن شـخصـيـة صالح عـبـد الـصـبـور كـان فـيـهـا قدر
ـكن من خاللـهـا هـائل من االتــزان والـفـلـسـفـة الـتى 
ـثل تـنــاول أرائه بـأكـثـر من وجــهـة نـظـر فـى مـقـابل 
الـسلطة هنا والـذى يأخذ جانبًـا واحدًا ال يحيد عنه

ارسة أكبر قدر من إذالله. وهو امتنان الراكب و
وكـذا جتــد شـخـصـيـات رجل الــدين أو رجل الـقـضـاء
ـيزهـا أو يـجعـلـها ذات ـكن أن  بال وجـود حـقيـقى 

لعوب. صفة مؤثرة فى احلدث ا
ـراهنـة احلقـيقـية لـهذا الـعرض تـنطـوى على كـسر وا
احلـــائط الـــرابـع والـــلـــعب مـع اجلـــمـــهـــور حــــكـــايـــة لم
ــواقف يــعــهــدهــا من قــبل حــيث تــرتــيب األحــداث وا
وكـــذا بــــدايــــة احلـــدث الــــدرامى ونــــهـــايــــة كــــونت فى

كى تصنع عـرضًا مسرحـيًا ذا قيمة حـقيقيـة ولكنها
فى الـبدايـات والتى عـادة ما تـقع فى أخطـاء بديـهية
ــمــثــلــ وكــذا الــتــصـور ــؤلـف واخملـرج وا خــاصــة بـا

الشكلى للموضوع الدرامى.
التيمة األسـاسية فى هذا العرض تتعلق زوج مدرس
وعـروسه فى لـيــلـتـهـمــا األولى هـو بـدا عــاجـزًا وغـيـر
مــــؤهـل لــــيـــــمــــتع زوجـــــته وهـى بــــدت جـــــريــــئــــة وذات
ـا على شـخصـيـة مـتـحقـقـة وال تـخـاف من شىء وإ
العكس تدعوه صـراحة بل وحتاول أن تفسد حججه
الــواهــيــة حـتـى تــضـعـه أمــام األمـر الــواقـع وعـلــيه أن
يثبت جرأته وتمتعه الكامل بالرجولة وإما العكس.
درس خـائفًـا بل ويعـانى بعض لـقد بـدا هذا الـزوج ا
األمــــراض الــــنـــــفــــســــيـــــة الــــتـى تــــعــــوقـه بل وتـــــظــــهــــر
الـشـخــصـيـات / األشـبـاح لـه فى تـلك الـلـيــلـة لـتـشـكل
ـواقف بـالـقــدر الـذى يـحـول بـيـنه وتـنـسـج األفـعـال وا
وبـــ زوجـــته الـــتى الحـــظت ارتـــبـــاكـه غـــيـــر الـــعــادى
وبــــدأت مـــحـــاوالت مــــضـــنــــيـــة إلعــــادته لــــلـــواقع دون

جدوى.
يــبـدأ احلــدث من خالل إطـار الــصـورة الــتى يـتــجـمع
حــولــهــا األهل واألصــحــاب بــالــتــقــاط صــور "الــفـرح"
ــزعــوم وهى بــدايـة تــقــلــيـديــة مــا لـبــثت أن تــغــيـرت ا
ـسرح من شخصيات تـمامًا حينمـا الحظنا احتالل ا
ال نــعــرفـــهــا حتــاول أن تـــرسم شــكالً غـــيــر تــقـــلــيــدى
ـتـفـرج دور هـذه (شـكالً راقـصًــا) بـدا بـاهـتًـا ولم يع ا
سـرح وما أهـمية الشـخصـيات التـى احتلت خـشبـة ا

وجودها فى هذه اللحظة حتديدًا?!
وحـيـنمـا تـنامى احلـدث وبـدأت خـيوطه تـتـضح حيث
ـدرس بدا غـيـر طـبـيـعى وبـدأت مـرآة الـوسط تـنتج ا
له شـخصيات / خياالت بـدأ يتحاور معهـا واكتشفنا
ـديـر والـطـبيب أنـهـا شـخصـيـات مـؤثـرة فى تـاريخه ا
النفـسى كانت األخطـاء البدائـية حتتل احلـدث شيئا
فـشـيئًـا; فـكـون هذه الـشـخـصـيات خـرجت لـتـوها من
عـقل ووجدان الـشخصـية الـرئيسـية فـكان ال بد وأن
يـظهر ذلك جـليًا فى نوع احلـوار وآثره على احلدث;

عرض «جنون عادى»

مخرجة صعيدية  تتلمس اخلطوات
األولى فى أدوات التأليف واألخراج
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إال أنــنـا الحـظـنـا إنـهـا شـخـصــيـات غـيـر مـكـتـمـلـة بل
وتـــريــد أن تــؤثــر فى احلــدث الــراهـن بــشــكل فــاعل;
ديـر علـى العـروسة وجـمالـها كـأن يعـلق الـدكتـور أو ا

وتمنيه لو كان مكان العريس?!
ؤثرات الـكبيرة فى وكـذا دخول األم التى هى أحـد ا
ا لـهـا من تاريخ رافض لـتـلك الزيـجة سقـوط الـزوج 
مـنذ بدايـاتها والتى تـعلق بجـملة (يـا عينى عـليكى يا
بنتى) ثم تدخل فى حوارات جانبية مع الشخصيات

األخرى وكأننا فى حدث تقليدى وغير تعبيرى.
ــسـرح تـمــامًـا بـهــذه الـشـخــصـيـات بـدأت ــا امـتأل ا و
ـمـثـلـة / الـعـروسـة تـتـفـاعل مـعـهم بل وتـطـلب مـنـهم ا
ـكــان وهـو أمـر يــبـدى اخـتالط األوراق بل مــغـادرة ا
وعــدم جــدواهــا فـى صــنـاعــة درامــا مـن هــذا الــنـوع
درامـــاتـــتـــكئ عـــلى احلـــلم أو الـــكـــابـــوس فى حتـــريك

احلدث الدرامى.
وكانت احلـيـلة الـشـكلـية جـد بـسيـطـة بل وبدائـية فى
رآة تـكويـنـها; فـالشـخصـيات احلـلم تـخرج من قـلب ا
ـسـرح وكـأن الــدال هـنـا يــشك كـثـيـرًا الـتى تـتـوسـط ا
ـتلـقى على التـجاوب مع أفـكار من هذا فى قدرات ا
ـشاهد بـدا مرحـاض وعن يساره النـوع وعن  ا
ســريـر الــزوجـيـة فـى تـكـوين بــسـيط يــعـكس الــتـكـوين
االجتـماعى الذى تـدور فى فلـكه شخصـيات احلدث

تشكلة. بل ومستقبل تلك العالقات ا
ـا كانت اإلمـكانيـات ضعيـفة سـواء من قبل الكـاتبة و
واخملـرجة (مـروة فـاروق) أو فـريق الـتـمـثـيل فـإنـنا لم
نــكن نــتـوقـع لـهــذا الــعــرض أن يـفــوز بــأى جــائـزة فى
ـهرجان ولكننـا فى اللحظة نفـسها نتصور أن هذا ا
كن له أن يـتحقق فى الفـريق يتطـور بشـكل الفت و
ــســرح أن تــتـيح ــرات الــقـادمــة; فــقط عــلى إدارة ا ا
ــعـمـلـيـة والـتى لـهم قــدرًا الئـقًـا من اخلـبـرات سـواء ا
تـــرتــبط بـــعــقــد دورات تـــدريب عــلى أنـــواع الــتـــمــثــيل
اخملتـلفـة أو السـينـوغرافـيا واإلخـراج وكذا التـأليف.
ــكن أن يـــتــلـــقــوه هـــو مــجـــمــوعــة وأظن أن أهم مـــا 
ــتــعـددة عــروض يــشــاهــدونــهــا ســواء بــالــســفــريــات ا
للمهرجانات الـتى تقيمها الهيئة أو عن طريق تزويد
الـفـريق بـوحـدة فـيـديـو مـتـكـامـلـة بـهـا عـروض عـربـيـة
ـسرح اخملتـلفـة وهو أمر أراه وأجـنبـية تقـدم ألوان ا
ـــعـــرفــة ضــروريًـــا لـــفـــرق الـــصــعـــيـــد احملـــرومـــة من ا
احلـقــيــقــيــة والـتـى تـتــعــرض لــلـجــان حتــكــيم وتــقــيـيم
مـستـمـر من قـبل اإلدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح فـهل يـوفر
ـســرح هـذه لــهم الـدكــتــور نـوار ومــعــاونـوه مـن إدارة ا
اإلمـكانيات البديـهية لتكوين فـرق تمثيل تؤدى الدور

نوط بها فى مجتمع الصعيد...?! ا

ستحيل جنون عادى جدًا واحللم ا

 فريق العرض يتطور بشكل الفت
 ويحتاج إلى تدريب

اخملرجة كانت مشغولة برؤية
سرح  موضوعها معروضاً على ا

تلقى على الدخول مجموعها شـبكة عالقات حتث ا
ـــوافــقــة عــلى شـــروطــهــا غــيــر فى نــســيج الـــلــعــبــة وا

التقليدية.
وقــد تــقـلــصت كــثــيـرًا هــنــا أدوات اخملـرج لــدى مـروة
فـاروق فقد كـانت مشـغولة أكـثر بـأن ترى موضـوعها
ـسـرح; األمـر الذى الـدرامى مـعـروضًا عـلى خـشـبة ا
ـمـثـلـ الـتـائهـ فى ظهـر أثـره الـسـلـبى جـلـيًـا عـلى ا
ــؤثـــرين فى مـــتــلــقـــيــهم إال مـــعــظم األحـــيــان وغــيـــر ا
بـالــقـدر الــيـســيـر وعــلى مــسـتــوى الـشــكل فـيــبـدو أن
اإلنـــتــاج كـــان مـــتــضـــائال لـــلـــغــايـــة األمـــر الـــذى جــعل
ـصـاحـب للـحـدث الـدرامى الـتـصـور الـسيـنـوغـرافى ا
وضوع الغريب; باهتًا وغيـر فاعل فى نسج خيوط ا
فـفى نـوعـيـة كـهـذه تـلـعب الـسـيـنـوغـرافـيـا دورًا هـائالً
فى وضع عالمـات الـتـلـقـى وغيـابـهـا يـؤكـد عـلـى عدم
أهمية الدراما ومصداقيتها فى تقد موضوعها?!
ـثـلـيـها ـؤلـفة و وال بـد هنـا أن نالحظ أن خـبـرات ا
تــــخـــــتــــلـف كــــثـــــيــــرًا عــــمـــــا يــــحـــــدث فى لـــــقــــاهــــرة أو
ـاثــلـة اإلسـكــنــدريـة فــمــسـاحــة مــشـاهــدة عــروض 
ــوضــوع كـله مـتــضــائــلـة لــلــغــايـة األمــر الــذى يـأخــذ ا
لــــطــــريـق لــــيـس له وهــــو مــــوضـــــوع خــــارج عن أيــــدى
ـمثلـ ومخرجـتهم ومـحاسبـتهم بعـيدًا عن الوضع ا
اجلــغــرافى يــظــلــهم كــثـيــرا فــفى اإلســكــنــدريـة عــلى
ثـال هنـاك أكثـر من جهـة إنتـاج وهنـاك أكثر سبـيل ا
ـسرحـيـ ومن هنـا تـولد ـسـرح وا من مـكـان يدعم ا
ـــســرح اخملـــتـــلـــفـــة جتــد ـــاذج ا األفــكـــار والـــرؤى و
ـوضـوع مـسـاحـاتـهـا لـكـى تـظـهـر إمـا فى الـصـعـيـد فـا
بـدع احلـقيـقى أن يـنحت فى مـحـدود للـغايـة وعـلى ا
ـتفرد وإن لم يـكن فنانًا الصخـر حتى يظـهر صوته ا
حـــقــيــقـــيًــا فـــإنه يـــتــوه فى الـــزحــمـــة وعــادة ال يـــكــمل

مشواره اإلبداعى.

ـــشــاهـــد لـــهــذا الـــعـــرض يـــشــفق كـــثـــيـــرًا عــلـى تــلك ا
األحالم اجملـهــضـة والـتى لم تــكـتـمل بـالــقـدر الـكـافى

> إذا كـانت الـدرامـا اإللـيزابـيـثـية تـدين بـوجـودها إلـى حد بـعـيـد لتـأثـيـر الكالسـيـكـيات
ـدارس واجلـامـعات وفى جـمـعـية احلـقـوقـي فـإنـها سـرحى فى ا ـة وللـنـشـاط ا الـقـد

تدين أيضا لدراما العصور الوسطى .

> اخملرج عصام السيد يستعد لبدء بروفات مسرحية األطفال "الساحر أوز" بعد افتتاح مسرحية "زكى فى الوزارة".

سرحي جريدة كل ا
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سرح الشعري. وذجاً حياً وصادقاً لتأليف ا بحق أ
ؤلف أهـمل التـقعـر والتـوحش واالبتذال فالقـار يتـأكد بـأن ا
والـتـكـلف والـتـصـنع ومـال إلى الـشـعـر الـسـلس الـرقـراق الـذى

يقترب من النثر مع أنه شعر مجوّد:
وتى ان: يكفي فخرك با (رئيس البر

تنديدك باألحياء
مازلنا ننتظر نبوءاتك عن غدنا

ال عن أمس أو اليوم
تنبى: أسألكم قبل جوابى: ا

الشيطان أم اإلنسان
دن العربية أحق بتعمير ا

إن خرَّت أنقاضاً فى حرب أو سلم?
ان: أنت وليُّ الشيطان وما جئت إلينا رئيس البر

إال للفتنة... للقتل وللتخريب
باغ.. أفَّاق ومُريب

نصورين تنبى: طُوبَى حلماة الوطن ا ا
ان: بئس احلاطب والليل بهيم رئيس البر

لك تنبى: العدل أساس ا ا
والرحمة فوق العدل

وتى األحياء).  فلماذا تضطهدون ا
إن الـــذى يـــعــطـى احلــوار نـــكـــهـــة خــاصـــة هـــذا اإلصــرار عـــلى
اإليــــقـــاع وعــــدم الـــتـــخــــلى عــــنه ومــــا يـــكـــسـب الـــشــــعـــر روحـــاً
وفــضـاءات جـمـالــيـة هـذا الـتــلـوين اآلسـر فى اجلــمل اخلـبـريـة
واإلنشائـية ومـا يتفـرع عنـهما مـن نفي واستـفهـام وتمنٍ ورجاء

وغير ذلك.
ؤلف فى اقتباسـاته وتضميـناته بحيث صارت من وقـد جنح ا

نسيج الشعر ومتناغمة مع ألقه وأبعاده مثال ذلك قوله: 
(السيدة: تبّت يدا أبى لهبْ 

فى جيده حبل مَسد
شويعر غاوٍ ألد

حقداً هوانا وكمد).
وقوله:

غضوب عليهم (فضالً من ربّ يهدي غير ا
.( قولوا: آم

تـتـحــدث "إديث هـامــلـتـون" عـن عالقـة الـشــعـراء بــالـتـراجــيـديـا
فتقول:

"هم وحـدهم الذين يـسـتطـيعـون أن يـصوغـوا من أنـغام احلـياة
.. وال يـستطـيع كتابـة التراجـيديا تنـافرة حلنـاً واحداً متـميزاً ا
سوى شـاعر فـما الـتراجـيديـا سوى ألم حـولته كـيمـياء الـشعر

إلى سمو خالص".
والــذى يـــســجـل لــلـــمــؤلف حـــرصه عـــلى الــدرامـــا إذ لم يـــفــتت
الـشـعـر بنـيـانـهـا أو يـضيف من شـأنـهـا بل عـلى الـعـكس ساهم
الـــشـــعـــر فـى تـــفـــجـــيـــر األحـــداث وبــــنـــاء وتـــطـــور الـــدرامـــا فى
ـسرحـيـة سواء أكـانت دراما داخـليـة تـبرز مـعانـاة الشـخصـية ا
جتاه الـفرد واجملـتمع أم خـارجيـة حتكـمها األحـداث وتتـشابك

وتتعقد جراء الصراع.

نص مسرحى
يل إلى
التماسك
والوحدة
ويتميز

بالسالسة
واالنسياب

من الواضح أن
هناك حرصاً
على الدراما
وعدم السماح
للشعر بتفتيت

بنياتها

 مسرحية
تعرض للواقع

العربى
عاصر ا

بأسلوب درامى
متقن البناء

ــؤلف فـى رسم شــخــصــيــاته من الــداخل واخلــارج وقــد وفق ا
فـلم نـالحظ شـخـصـية دارت فـى فـلك احلـشـو وال نقـف عـند
شــخــصـــيــة لم تـــشــارك فى احلــدث ولـم تــســهم فـى تــطــويــره
ؤلف عـلى جعل كل وتنـميـته هـذا والبد أن نـشيـر إلى قـدرة ا
شـــخــصـــيـــة مـــتــفـــردة فـى ســمـــاتـــهـــا وصــفـــاتـــهـــا وتـــطــلـــعـــاتـــهــا

وسلوكياتها ولهذا بقيت متصارعة لتحقيق أهدافها.
ـؤلف عـلى ربط أمـا عن طـبـيـعـة الـكـشف عـنـهـا فـقـد اعـتـمـد ا
ذلك باألحـداث إذ جند الـشخـصيـة تنـمو مع احلـدث وتتـعقد
تـنبى) مع احلـبـكة وخـيـر مثـال عـلى ذلك شخـصـية الـبطـل (ا
وشخـصية الـسيدة الـتى نتعرف إلـيها كـلما أوغـلنا فى أحداث

سرحية. ا
ومن الــبــديـهى أن يــكـون الــهـدف األعــلى واضــحـاً بــاعـتــبـار أن
ـقدمـات إلى الـنـتـائج وبـاعـتـبار أنـه أعمل ـؤلف انـطلـق من ا ا
ـسـرحـيـة إلى فــكـره وإبـداعه لـيـصل إلـى مـبـتـغـاه.. فـرســالـة ا
كـن أن تسـتعـيد مـجدها األمة الـعربـية جـليـة واضحـة إذ ال 
ـبــادئـهـا وأعــدت نـفــسـهـا عــلـمـاً وازدهـارهـا إالّ إذا تــمـســكت 
سـرحيـة الشخـصيـات عبر وقوة وأخالقاً ولـهذا اسـتنطـقت ا
احلـوار والـصـراع لـلـتـأكـيـد عـلى أهـمـيـة الـتـراث واالعـتـبـار من

التاريخ.
ـأساة ـ عـلى حـد تعـبـير أرسـطـو ـ فإن ـا كـانت الـعقـدة روح ا و
سـرحـية تـتـجـلى فى معـرفـة الـشخـصـية الـقـادمة ومن عـقـدة ا
ـتـنـبى ـ الـذى جـاء من ثم امـتـدادات الـعـقـدة فى احلـكم عـلى ا
ــاضى إلى احلــاضــر بــأســلــوب غــيــر مــتــوقـع وســلــوك وفــكـر ا

عاصرين. يتجاوز فكر وسلوك بعض ا
ــتـنــبى هــذا وإن تــضــمــ الــشـاعــر لــبــعض أبــيــات من شــعــر ا
تـشعب فى وغـيره من شـعـراء عرب له غـايتـان عـدا التـنـاص ا

اجتاهات عدة:
تـلقى وحتويل تـنبى لـدى ا األول: توضيـح وتعمـيق شخـصيـة ا

احلدث التراثى إلى معاصر.
الـثــانى: ربط شـخــصـيــة الـبــطل بـأقــرانـهــا أو بـالـذيـن أبـدعـوا

شعراً على نهجه ولهم رؤية خاصة بالواقع.
وقد تميز الشاعر بصوره فنية التى لعبت دوراً مهماً فى خلق

عانى. سرحية ودعم احلدث وا أجواء ا
: لقـد وفق الـدكتـور حسن فـتح الـباب فى عـرض الواقع أخيـراً
ـســرحـيــة بـأســلـوب درامى ــعـاصــر من خالل هــذه ا الـعــربى ا
عـميق وثراء فـكري ولـغوي وشعـري ضافٍ فـجاءت مسـرحية
مــتــقـنــة الــصـنع والــتــوجه والـبــنــاء وبـذلك يــتــخـطـى الـظــواهـر
ـبـاشـرة والـفـجـة فى الـطـرح لـيـقـفـز إلى اجلـوهـر فى حـيـاتـنا ا
وآمـالنـا وآالمنـا عبـر رؤية حـملـها الـشعـر على جـناحـيه محـلقاً
ومــحــتــفـيــاً.. يــقــول تـشــيــكــوف: "ال تـكــمن أصــالــة الـكــاتب فى
األســلـوب فــحــسب بل وفى طــريـقــة تــفـكــيــره وفى مـعــتــقـداته

وغير ذلك".

البنية  الفنية 

مهرب لألسلحة
أو بائع لألوبئة

أفيون كوكاي هيروين
على الطرقات وفى أندية النخبة).

ـتــنـبى عن وحـتـى تـفــصح الـشــخــصـيــة عن نـفــسـهــا يـتــحــدث ا
نـفــسـه ومن خالل ذلك يــدين الــشــويــعــر أيــضــاً بــاعــتــبــار أنه

يلفظ من طرفه:
(أنا ال أملك إالّ ديواني الساطع بالقول احلق

عريان إال من كفني).
ؤلف على لسـان السيدة إلى عذارى باخوس ليكرس ويرمز ا

رأة فى مهمتها ورسالتها فى األرض: قيمة ا
(السيدة: وعلينا نحن بنات الوحى عذارى باخوس

أن نرجعهم عن غيّ
نلهمهم آيات الكون جميالً وجليالً
تنبى: باخوس!! من ذا باخوس? ا

هرة بنت األرض العربية!) أَوَ عدنا للتغريب وأنت ا
وعـلى لـسـان الصـحـفى يـرمـز إلى الـواقع الـعـربى بـعـد ازدهار

مديد:
(الصحفى: حتى األبراج السامقة

احملمولة فوق زنود العمال
حتجب وجه النهر

لن تسلم وستلقى خط نقائضها
إنى أسمع صرختها وهى تدوى 

غرقاً ال حرقاً
تتفجر كشظايا
ويفرّ القوم عرابا
مُالَّكاً أو أُجَراء).

تنبى ولم تكن السيدة سوى زهـرة عطر استفادت من شذا ا
وفى ذلك إشــارة إلى الــدم الـــعــربى الــواحــد والــفــكــر الــعــربى
ـبـاد وتـلك الـذى يـلــتـقى فى الـدفـاع عن الـتــاريخ والـوطن وا

داللة فيها إبداع وجمال وروعة:
(السيدة: هل ترانى غير زهرة

عطرها بعض شذاك
وهواها من نداك).

ويــؤكــد أهــمــيــة اإلبــداع وعــلى األخص الــشــعــر أنه لــعب دوراً
مهماً فى حياة الشعوب كلها:

(السيدة: وإذا ما اغتصبوا منك احلياة
فحرمنا صوتك العذب القوى

تنبى: سوف يبقى شعرى اخلالد سوطاً من عذاب ا
.( فوق ظهر الظا

ـتــنــبى) دالالت مــهـمــة حـول ــسـرحــيــة (ا ويــحـمـل قـول بــطل ا
ستغل الذين ال يعرفون سوى الطمع واجلشع: إدانة ا

تنبى: أعلم أنكمو خير الصيادين (ا
تشتمُّون فرائسكم فوق الريح

من آالف األميال
ضاع الزرع ومات الضرع..)

وفى مقطـع آخر حتمل الـرموز آفـاقاً نـحو البـعيـد لتـؤكد على
احلـيـاة الـصـادقـة وضـرورة الـتـمـسك بـالـطهـر والـنـبل من أجل

ة: الشعب واحلياة الكر
تنبى: فى فمي ماء ولكني سأبقى (ا

ألغنى للوجود
وأبثّ الشعر قُرْبَى للخلود

وت والقهر وخذالن العبيد). أحتدى ا
ـان من وعـنــدمــا يـيــأس من الــواقع الــعـربى ومـن مـوقف الــبــر

عودته إلى األمة يصرح مرمزاً إلى موقفه الواضح:
تنبى: فأعيدونى إلى غيبى لعلَّي أقتنع  (ا

أو أعيدونى إلى األغالل حتى أرتدع
أو أعيدوني إلى األكفان كيما أحترر

من خطاياكم وسمعي يتطهر).
ــسـرحــيــة لــتـزيــدهــا جــمـاالً وتـتــوالى الــرمــوز والــدالالت فى ا
بـاشرة وتـدخل بوابة هـذا الفن الذى وغـناء ولتـكسر رتـابة ا
ـبـاشـرة ويــفـتح ذراعـيه لإلبـداع وعـنـاصـره اخملـتـلـفـة يـلـفظ ا
سرحية ذلك الـغور الثقافى الواسع الذى ظهر والالفت فى ا

من خالل استدعاء رموز تراثية وحاضرة فى النص.

ــؤلف شــعـر الـتــفـعــيـلــة فى احلـوار نــائـيــاً بـذلك عن اعــتـمـد ا
سرحى. قفى الذى يصعب تطويعه للفن ا الشعر ا

ولم يــقــتـصــر األمـر عــنـد هــذا احلـد بل إن الــكــثـيــرين الـذين
اعـتـمـدوا شعـر الـتـفعـيـلـة لم يـوفَّقـوا فى تـألـيف نص مـسرحى
ـكن عـرضه على اخلـشـبة ويـرضى اجلـمـهور ويـعود شـعرى 
ـسـرح وسـماته وإلى ذلك إلـى عدم فـهم طـبـيـعـة الشـعـر فى ا

ضعف الدراما فيه.
ـؤلف أمـا عن مـســرحـيـة (مـحـاكــمـة الـزائـر الـغـريـب) فـيـبـدو ا
ـتــلـكــاً لـنـاصــيـة الــشـعـر ـســرحى و مــتـفــهـمـاً ألبــعـاد الــفن ا
وقـادراً عــلى تـطـويـع احلـوار إلى الـدرجــة الـتى يـشــعـر الـقـار

بسالسته وانسيابه.
ــسـرحــيـة الــتى تــمـيل إلـى الـتــمـاسك والــوحـدة تــعـد إن هـذه ا
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ـسارح وفيـه ظهرت عـبقرية > بنى مسـرح جلوب عام 1599م وهو سـداسى الشكل ويـعتبـر أشهر ا
شـكـسـبـيـر وهـدم عـام 1644م إال أن الـدراسـات األثـريـة احلـديـثـة اسـتـطـاعت أن تـعـرف وحتـسب

قياساته بدقة متناهية.

> مطرانية الفيوم قدمت مسرحية "قصة فادى البشرية" فى إطار احتفاالت العيد السادس والثالث لتنصيب قداسة البابا شنودة الثالث.
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فقودة البحث عن الذاكرة ا
ــوســيــقى الــرومـانــســيـة  – ال يــســتـطــيع  –  والــذى جتـســد من خالل ا
الـرجل أن يـدخل فــيه فـخـيـاله جـاء مــشـوهـا وقـبـيـحـا لــيـصـنع نـوًعـا من
االنـفــصـال والـعــزلـة وعـدم الــقـدرة عـلى الــتـواصل حــتى مع ذاته الـتى ال
ـــرأة إن صـــورة الــــرجل لـــذاته أصـــبـــحت يـــســـتـــطـــيع أن يـــراهـــا فى ا
ـارساته لـهـدم الـعالقـات اإلنسـانـية حـبـيـسة لـضـغـوطات اجملـتـمع و
ـكان وتعـد عائقًـا رئيـسيًا داخل الـدراما أمام وخصـوصيتـها داخل ا
ــكـان خـصــوبـة الــرجل والــتى من شــأنـهــا أن تـصــنع الــتـاريخ داخل ا
وذلك ألن الطفل  – التى تفـرزه خصوبة الرجل  – هنا هـو السبيل
رأة / األسرة لهذا تقوم الوحيد خللق نوع من االسـتمرارية لزمن ا
ـواجـهــة هـذا الــعـدوان اخلـارجى مـن خالل خـيـالــهـا اخلـاص ــرأة  ا
الذى يـتجسد فى صـورة فوتوغـرافية مـكونة من: "الزوج  – الزوجة
رآة لتعوق تدفق شخصيات العالم اخلارجى منها  –الطفل" أمام ا

ـواجـهـة الـتى قـامت بـهـا الـزوجـة حُـكم عـلـيـهـا بـالـفـشل; إال أن هـذه ا
نظـرا لعـدم حتقـقهـا فى خط الزمن الـواقعى وامـتداده الـذى يعيش
فـيه بـالــفـعل شـخــصـيـات الـعــالم اخلـارجى الـتى تــرغب فى أن تـكـون
بـديال لـلزوج لـيـتـحقـق وجودهـا الـكـامل داخل الـفضـاء وهـذا مـا نراه

من خالل نظرات اإلعجاب من الدكتور النفسى للزوجة.
وهــنــا ال يـوجــد أمــام الـزوجــة ســوى أن تـســتــسـلـم لـهــواجس زوجــهـا –
حتى لو لم تكن تراها  – اعتقادا منها أنـها قادرة على تغيير منظومة
صـاحلة. الـعـالم اخلارجى الـذى يـعيـش فيـها لـتـصنـع نوعًـا من أنـواع ا
بالرغم مـن هذا فإن العالـم اخلارجى تزيد سـطوته أكثر وأكـثر ليحتل
ـا فيه سـريـر الزوجـية  – بعـد أن كان ـسرحـى بالـكامل  –  الـفراغ ا
ـرأة تدريـجيـا وتـاريخـها يـاه لـتتالشى صـورة ا مـحصـورا داخل دورة ا
ـفــقـودة لـيـذوب فى  –الـذى حتــاول صـنــاعـته  –داخـل ذاكـرة الـرجل ا
كان بشكل نـهائى على العالم اخلارجى الـنهاية داخل مرآته وينـفتح ا
 –بكل مـستويـاته السيـاسية واالقـتصادية  – ويصـبح جزءًا من آلياته

فى عملية هدم التاريخ والتى جتسدت فى العرض من خالل:
طــغـيــان فــكـرة اجلــسـد فى الــتــعـبــيـرات احلــركـيــة الـتـى سـاعــدت عـلى

احتالل الفضاء.
تدمير اخليال الذى من شأنه استشراف مستقبل األسرة.

ـيـاه فى مـقـابل غـرفـة الـنـوم التى احلـضـور الـواضح والصـريح لـدورة ا
ادية والـسلع االسـتهالكـية التى يـبيـعها سيـطرت عـليهـا تطـلعـات األم ا

البائع اجلوال.
وهذه القضية الـتى طرحها عرض "جنون عادى جدا" فى عالقة زمن
ــرأة اخلــاص وعالقــته بــالــعــالم اخلــارجى واألزمــنــة الــتـى يــطــرحــهـا ا
عاصر الذى ويـعيش فيها الرجل كان لها أصداء فى أكثر من الواقع ا
ـهرجـان مع اخـتالف التـنـاول اجلمـالى والـفكـرى حيث عـرض داخل ا
إنـنا جنـده فى عـرض "همـوم اآلخـرين" فى إطـار الواقـعـية احلـديـثة –
عـلى خالف عــرض جـنـون عـادى الــذى تـنـاوله مـن مـنـظـور تــعـبـيـرى –
ـرأة الـتى ال تـسـتـطـيع أن تـعى الـتـغـيـرات االجـتـمـاعـية ـوذج ا رافـضـا 
الـتى يـعـيـشـهـا الـرجل فى اخلـارج وتـعـيش فى عـالم مـنـعـزل تـمامـا عن
ـغلـق أصبح مـفـتـوحًـا عـلى اخلارج من ـهـا ا زوجـهـا غـيـر مدركـة أن عـا
ـسرحى ـسـرح الـذى يشـكل أهـم مركـز لـقـوى الـفـضـاء ا خالل عـمق ا
مهمـشا غرفة الزوجـية التى تغـيب عن الرؤية فهنـا جند العرض يرى
رأة رأة على أسـرتها. وفى "كالم فى سـرى" جند ا استـحالة انـغالق ا
ــهـا لــتـنــخـرط فى الــعــالم الـذكــورى اخلـارجى فـى شـكل من تــتـرك عــا

أشكال التمرد.
ـا يــجـعـلــهـا تــتـعـرض لــلـتــابـوهـات لــتـبـحـث هى عن خـلل هــذا الـعــالم 
ـرأة أن تنعزل اذج أخـرى والتى قررت ا احملرمـة. كما أننـا جند فى 
ـا فـيه الـرجل أنـهـا تـلـجـأ إلى الـبـوح من تـمـامـا عن الـعـالم اخلـارجى 
ــونـولــوجـات الــطـويــلـة نــظـرا لــعـدم قــدرتـهــا عـلى الــتـواصل مع خالل ا
ــة كــمــا اخلــارج الــذى أصــبح يـــرفض صــورتــهــا الـــكالســيــكــيـــة الــقــد

صورها عرض "جنون عادى جدا".

ـهـرجـان اخملـرجـة جـاء عـرض "جـنـون ضـمن فـعـالـيـات الـدورة الـثـانـيـة 
ــوذجــا عـــادى جــدًا" من تـــألــيف وإخـــراج "مــروة فـــاروق" والــذى كـــان 
ـســتـوى اجلـمــالى والـفــكـرى فــقـد اســتـطـاعت مـســرحـيـا جــيـدا عــلى ا
ــســرحى ومــا يُــطــرح من اخملــرجــة أن تـــتــحــكم فى مــفــردات الــشــكـل ا
خالله من مـعـان بـدءا بـنص قـادر عـلى الـتـحـقق كـعرض  – من تـأليف

سرح وما حتتويه من جماليات. اخملرجة نفسها  – نهاية بخشبة ا
ـمــارسـة اجلــنـســيـة مع ويــتـنــاول الـعــرض حـيــاة رجل غـيــر قـادر عــلى ا
زوجــته فـى الــلــيـــلــة األولى من عـــرسه فــتـــكــون هـــذه الــلــيـــلــة هى زمن
سـرحـية الـتى تدور فـيه األحـداث الدرامـيـة ويُرجع الـعرض احلـبكـة ا
ـمارسـات الصـعبـة التى أسبـاب هـذا العـجز اجلـنسى إلى الـضـغوط وا
اضـى والتى تـخـرج فى صـورة شـخـصـيات من مـرت عـلى الـزوج فى ا

سرحى فى تلك الليلة. رآة لتحتل الفراغ ا ا
إن الــرجل هـــنــا يـــعــيـش فى زمن يـــصــنـــعه الــعـــالم اخلـــارجى والــذى ال
يـستـطـيع الهـروب منه بـسبب ضـرورات احليـاة وهذا الـزمن ال تعـيشه
ـعاش داخل - والـذى يـنحـصر واقـعـها ا ـوذجـها الـقد رأة  – فى  ا
ـرأة صـنـاعـة زمـنـهـا اخلاص ـكـان حتـاول ا ـنـزل فـفى هـذا ا جـدران ا
ا ـرجـعـيـة األسـاسـيـة لهـم  والـذى يـتـوحـد فيـه أفراد األسـرة ويـكـون ا
يتـسم به من استـمراريـة قادرة علـى صناعـة التـاريخ. وهنـا يقع الرجل
فى صراع داخـلى عنيـف نظرًا لـلتنـافر الشـديد بـ الزمنـ فالزمن
ـكــان خـصــوصـيــته ويـرفض الــتـاريخ الــذى تـصــنـعه اخلـارجى يُــفـقــد ا
ـــنــزل وذلـك من خالل عـــمــلـــيــة هـــدم الــذاكـــرة فى عــقل ــرأة داخل ا ا
الـــرجل والــــتى بـــدورهـــا حتــــاول أن تـــســـتـــعــــيـــدهـــا مـن خالل الـــصـــور

عركـة فى محـاولة مـنها الـفوتـوغرافـية; والتى تـعد سالحـها فى هـذه ا
ـفــقـودة عـنــد الـرجل فـتــصـبح هـذه الــصـور أشـبه بـ لـتـثــبـيت الــذاكـرة ا

"شريط كراب األخير" عند بيكيت .
وتـبدأ مالمح هـذا الصـراع من بـداية الـعـرض من خالل ذاكرة الـصور
سرحى رأة من خـارج الفضـاء ا التى بـداخل البرواز والـتى تأتى مع ا
ـجـرد ـكـان / مـنـزل الـزوج". فـالـزوجـة  والـتـى حتـاول الـدخـول إلى "ا
ـسـرح حتـاول تـثبـيت الـلـحـظات اإلنـسـانـية مع تـواجدهـا عـلى خـشـبة ا
الــــزوج من خـالل الـ "ســــتــــوب كــــادر" الــــذى يــــصــــاحــــبه صــــوت فالش

الكاميرا.
إال أن الـعـالم اخلـارجى الـذى يـعـيش فـيـه الرجـل يـعارض تـوحـده مع
ـرأة فـفعل اخلـيـال الذى حتـاول أن تـمارسه الـتاريخ الـذى تـصنـعه ا

 امرأة تلجأ للبوح لعدم قدرتها
على التواصل مع العالم

Ó°SQ ódÉN¿عرض «جنون عادى»

فى «جنون عادى جدًا»

> كـان أول من بـنى مـسـرحـا فى ذلك الـوقت (جـيـمس بـيـريـدج) رئـيس فـرقـة إيـرل لـيـسـتر حـيث
صمم مـسرحـا خارج لـندن فـى مقـاطعـة (شورد يـتش) القـريبـة من لنـدن لكـنهـا بعـيدة عن نـفوذ
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«محاكمة الزائر الغريب» 
بناء محكم ورؤية عميقة

مدخل:
مـســرحـيــة "مـحــاكـمــة الـزائــر الـغــريب" مـســرحـيــة شـعــريـة من
تـألـيف الـشاعـر الـدكتـور حـسن فـتح البـاب وتـتـألف من ثالثة

فصول وستة مشاهد.
ــؤلف إلـى الــشــارع الـــعــربى الــذى فى الــفــصـل األول يــشــيـــر ا
ـتـصحـرة نـصـيبـهـا منه يسـيـطر عـلـيه الـقلق وتـأخـذ احلـياة ا
ية ثالثة). فهـو يقول: (كأن العـالم يخرج من أحشاء حرب عـا
ويــفـاجــأ اجلـمـيـع بـحــضـور فــارس من بـعــيـد ويــبـدأ الــتـسـاؤل

عرفة هوية الزائر: واالستفسار 
(ما أحسب هذا القادم فوق جواد الريح

تنا إال شبحاً من أشباح هز
جاء ليستلّ األرواح الباقية

نخوبة واألفئدة احلمقى). من األجساد ا
ـاضى الـبعـيـد يـحمـل رسالـة مـهـمة إلى تـنـبى من ا لـقـد عـاد ا

أبناء األمة العربية.. عاد ليفجأ الناس بقوله:
يّتٍ إيالمُ). ما جلرحٍ  (من يهنْ يسهلُ الهوان عليه

ـشـارب واألهـواء واألحالم لـكن الـنــاس الـذين يـخــتـلـفـون فـى ا
تنبى): واآلمال اتخذوا مواقف متباينة من القادم الغريب (ا

(الرجل5: ما أحسب إالّ أن القادم ضيف.
طيفُ من أيام اجملد العربى الغابر

يأتينا مدرعاً باحلق
الرجل 2: ال تأتى الرسل لقوم صمّ بكم عمى

فى زمن الالمعقول
فلتنصرفوا.. حان أذان العصر

الرجل5: بل هذى نفحة أنفاس شهيد
حملت أجنحة خضر).

ــتــنــبـى عن مــوقــفه من احلــيــاة والــنــاس واألعــداء ويــكــشف ا
ويخـتلط احلـابل بالنـابل فلم يعـد للنـاس موقف يفـتخرون به
فـــمن نـــاقم إلى مــتـــســائـل ومــتــفـــلــسـف إلى مــتـــنــدر فـــمــشــدوه

وخائف..
ـتـنـبى يـعلـن أهدافه وغـايـاته من اجملىء وعـلى الـرغم من أن ا

فإن توجه األغلبية يتأطر ويتمحور حول طلب محاكمته:
تنبى: أضع احلكم ب يديكم  (ا

أبغى أجراً). 
ويــظـهــر مـوقف الــسـيــدة اجملـهـولــة نـافــراً عـنــدمـا تــدافع عـنه
وتـخلـصه من أيـدى الغـوغـاء وتأخـذه إلى دارهـا; لتـحـتفى به

وتقدر قيمته.
(السيدة: فلتوقد كل مصابيح القصر

كما لم توقد من قبل
وليتحد العالم فى قلب أوحد

قلب أبى الطيب أحمد
تفرد العلم اخلفاق ا

اليوم عيد).
ــتـنــبى الــســجن وهـنــاك يــلــتـقى وفى الـفــصل الــثــانى يــدخل ا
سـاجـ يخـتـلفـون فى األفـكار واألهـواء وكـأنهم بـنـماذج مـن ا
يـعـكـسـون الـواقع الـعـربى بـتـنـاقضـاته وأزمـاته.. وفـى السـجن ـ
أيـضـاً ـ يــلـتــقى الـسـيــدة الـتى اســتـضـافــته.. وتـتــسـاءل إذا كـان
كن ولكن تنـبى بأن ارتداءه  التاريخ يعـيد نفسه فـيجيبـها ا
بأشكـال جديدة.. وعـندما تـظهر خـوفها عـلى حياته يـطمئـنها

. ثابة السوط.. على الظا بخلود الشعر الذى سيكون 
تـنـبى مع الـسيـدة الـتى اتـهمت ـثل ا وفى احملـكمـة اجلـنائـيـة 
بـإيوائه والتـستر عـليه من احلـبس االحتيـاطى.. وهناك يـظهر
ــــدعى الــــعــــام إلى ــــاضـى وا ــــتــــنــــبى إلى ا ــــؤلـف انــــتــــمــــاء ا ا
ــتـنـبـى بـاإلرهـاب ـدعى الــعـام ا احلـاضــر.. ولم يـجــد اتـهــام ا
ــتــنــبى (احلــقــيــقـى) وذلك بــســبب دفــاع ــنــتــحل السـم ا وأنه ا
الـســيـدة عـنه فـهـو الـشــاعـر الـعـربى الـكــبـيـر الـذى جـاء لـيـزور
دعى بشعره ويـفشل بالتغلب تـحنه ا أهلـه وقومه.. وعندما 
ـاذا عـلـيه يــصـفه بـالـراويــة ورغم ذلك يـبـقـى الـسـؤال األهم: 

دعى العام: تنبى مخاطباً ا عاد? فيجيب ا
(أنتم ظالّمون ألنفسكم

خنتم عهد األمة

ال شورى طبَّقتم ال عدلَ أقمتم
ولقد جئت ألهديكم).

تـنبى خلـرقه لقوانـ الدولة وتـسلله ويـدين رئيس احملكـمة ا
دون أن يـحمل أوراق سـفر ولتـحريـضه ـ أيضـاً ـ الغـوغاء على
السلطة واالستهزاء بـرجال العدل.. ويحتدم النقاش وتتحول
احملـاكـمـة إلى جلـسـة سـرية ثم يـعـاد إعالن اجلـلسـة فـيدخل
اجلـمــهـور مــتــذمـراً ومــتــضـايــقــاً من ظــلم احملـكــمــة.. وتـواصل
احملــكــمـة إدانــتــهــا لــلــمــتــنــبى بــاالسـتــعــانــة بــشــهــود زور أمــثـال
تـنـبى ـا يـضـطـر ا "الـشـويـعـر" وافـتـراءات لـيس لـهـا صـحـة 

إلى إخراج محبرته:
تهم عميل إرهابى (أولم أخبركم أن ا

مدسوس كى يقلب أنظمة الدولة ويثير الفتنة
هذا ليس بحاسوب

بل قنبلة يدوية).
ونـتيـجـة الختـالط احلابل بـالـنـابل وهرج اجلـمـاهـير ومـرجـها

ان. تنبى وتتبعه السيدة إلى أن يظهر فى البر يهرب ا
ـان الذى يتشكل من تنبى على إنـصافه من خالل البر ويـلح ا
نـواب الــشــعب لــكن تــوقــعه خــاب فــقــد اتــســعت االتــهــامـات
وصـار احملــرض عـلى الـفــتـنـة فـى أرض آمـنـة وصــار زنـديـقـاً
وصـار من إحدى خاليـا الـثورة الـقرمـطـية فى الـقـرن العـاشر
وصار غوغائياً دمـوياً... إلخ ويحتدم احلوار ثانية فى الوقت

تنبى موقفه: الذى لم يغير ا
(ال آمر.. ال أنذر بل أنصح

فاستمعوا نصحى قبل ضحى الغد).
ــثل احلــزب ســاخــراً من أســالــيب الــعــمل من أجل ويــســأله 
خـالص األمــة وزوال الـــغـــمــة فـــيــلـــخص رأيـه بــاالبـــتـــعــاد عن
اإلرهـاب الفكـرى والرفـاهيـة والبـذخ وإيالء اليـتامى واأليامى
ـعـرفة قـضـايـاهم ـديـنـة  الـعـطف واحلـنـو والـنـزول إلى قـاع ا
ـعـذبـ وإزالـة احلدود ـنـكـوبـ والـفـقـراء وا وتـغـيـيب آهـات ا

قدس ومحاربة الظلم: بينهم والعمل على استعادة بيت ا
نصورين تنبى: طوبى حلماة الوطن ا (ا
ان: بئس احلاطب والليل بهيم رئيس البر

ـلك والـرحــمـة فـوق الـعــدل.. فـلـمـاذا ـتـنــبى: الـعـدل أســاس ا ا
وتى األحياء?). تضطهدون ا

الذين يتصدون
للمسرح الشعرى
يغيبون الرمز
والداللة
ويهملون اخليال

د. حسن فتح الباب

حسن فتح
الباب كان
داعياً لدور
النص الشعرى
سرحى ا
وأساليب
صياغته

ؤلف اعتمد ا
شعر التفعيلة
فى احلوار
وابتعد عن
«العمود» الذى
يصعب تطويعه
سرحى للفن ا

الرمز والداللة

ـان الــقـطــعى ـ فى الـفــصل الـثــالث ـ الـذى ويـصــدر قـرار الــبـر
ـتـنـبى خـارج حـدود الـدول الـعـربـيـة كـلهـا لـكن يـقـضى بـطـرد ا
" مقتوالً القرار لم ينفذ بسـبب العثور على "أحمد بن احلس

فى آخر نقطة من احلدود..
ـتـنـبى فـهـو زائـر مريب وتـنـتـشر الـشـائـعـات حـول شـخـصيـة ا
... أمـــا كــيف ومن وطـــائــر غــريـب وعــدل يـــغــيب وســـر دفــ

قتله? فتلك شائعات أخرى ال حدود لها وال حصر.
أمـا الـسـيـدة فـبـعـد أن يـحـكم عـلـيـهـا سـنـة كـاملـة بـاحلـبس مع
ـتـنـبى وقف الـتـنـفـيــذ يـفـرج عـنــهـا وعـنـدمـا تــعـلم بـنـبــأ مـوت ا

جتلجل قائلة:
(اغربوا عنى جموع األشقياء

عسول العزاء ال تمدوا أيدي شاهت 
ت أنتم األموات لكن هو حي لم 

ومتى مات الكرام النبالء).
ومـن الــــبـــــدهى أن تـــــدرك هــــذه الـــــســـــيــــدة بـــــأن وراء كل ذلك
"الشويـعر" فـتدعو اجلـماهـير للـقضـاء على الـقاتل.. فى هذه

تنبى معلناً:  األثناء يعود صوت ا
(دقت الساعة وانشق القمر)

إن بـعـض الـذين يــتـصـدون لــلـمــسـرح الـشــعـرى يــغـيـبــون الـرمـز
والـداللـة وينـسـون أهـميـة اخلـيال فى اإلبـداع; ظـناً مـنـهم بأن
تلقى إال أن هذا الظن ينعكس هذا يقرب لغة الـتواصل مع ا
ـسـرحى ـ الـذى يـخـتـلف اخـتالفاً سلـبـاً عـلى صـيـاغـة الـشعـر ا
ــقــطع الــشــعــرى كــبــيــراً عن الــشـــعــر فى الــقــصــيــدة ـ ويــوقع ا
سرحية فى غيابة الفجوات سرحى أو القصيدة الشـعرية ا ا
ـــمل الـــذى يــتــمـــحــور فى واإلربــاكــات ويـــقــربـــهــا من الـــنــظم ا
ــعــلــومــة بـــعــيــداً عن اإلبــداع واإلثــارة الــســـعى نــحــو تــوصــيـل ا

واإلدهاش...
وبناء عـلى ذلك وألمور أخـرى نسـتعـرضهـا ونتـطرق إلـيها فى

البنية الفنية نقول:
ـسـرح يـخـتـلف عن الـشـعـر فى الـقـصـيدة; ألن إن الـشـعـر فى ا
سرحية شعراً البد أن يلتفت إلى الذى يتوجه نحو صيـاغة ا
تشظية الـضاغطة واخليال الذى الرمـز الشفيف والداللـة ا
ال يــحـتـاج إلى جـهـد كــبـيـر والـصـورة الـتى تــنـأى عن الـتـركـيب
ــعــنى وربــطه ــتــلـــقى مالحــقــة ا واالمــتــداد حــتى يــســتــطــيع ا
باحلركة الـقائمة عـلى اخلشبة والـفعل الناهض بـ مجموعة

سرحية. مثل والداعم للغة الشعرية ا ا
ـسرحـى الدكـتـور حـسن فـتح الـباب دور وقـد وعى الـشـاعـر وا
ــسـرحى وأســالـيـب صـيــاغـته وعــرف كـيف الـنـص الـشــعـرى ا
يبدع مسرحيته (محـاكمة الزائر الغريب) وينطلق هذا الرأى
من مجموعة مدلوالت أتوقـف عند أهمها فيما يخص ويتعلق

بالرمز والداللة.
ـسـرحيـة رمـوز ودالالت مهـمـة وذات مسـتـويات مـخـتلـفة فى ا
ـبتـدع (بفتـح الدال) بكـامله مـع مراعاة بحـيث تشـمل النص ا

درجات الثقافة والفهم.
ــســرحـــيــة تــرمـــز إلى ضــمــيـــر األمــة والــوعى فــالــســيـــدة فى ا
ـؤلف عن اإلحـباط والـتـاريخ النـاصع واألرض.. وفى حـديث ا
ـــوضــوع مــبـــاشــرة بل ربط الـــفــكــرة بـــالــرمــز لم يــتـــوجه إلى ا
ـكـسور (شـبـحاً) كـمـا اعتـبـره جزءاً والداللـة واعـتبـر الـفارس ا

من تشكيلة ساهمت فى قتل شهامتنا وكبريائنا وضعفنا:
(ما أحسب هذا القادم فوق جواد الريح

تنا إالّ شبحاً من أشباح هز
جاء ليستل األرواح الباقية

نخوبة من األجساد ا
واألفئدة احلمقى).

ـــديــــنــــة الــــعــــربـــيــــة من ــــؤلف إلـى مـــا حــــدث فـى ا ويـــشــــيــــر ا
اخــتـراقــات خلـلـخــلـة تــمـاسك الــشـعب وإضــعـاف أخالقــيـاته

فيقول:
(الرجل :4إنى أراه تاجراً مغامراً
ألقى به فى مركب من الفضاء
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رحـلة اإللـيـزابيـثيـة وقد ظـهر فى عـصر > يـعـتبـر شكـسبـير أهم شـاعـر عبـقرى أفـرزته ا
طابع أخذت طريقـها إلى العالم إضافة كـانت احلركة األدبية فيـه مشتعلة وخاصـة أن ا

ة. إلى عثور األثري على اخملطوطات الرومانية القد

> يـعتبـر كرستـوفر مارلو (1593 - 1564 م) أعـظم مؤلف مـسرحى ظهـر قبل شكـسبير
وقــد ولـد هـذا الـشـاعـر ألب إسـكــافى غـيـر أن طـمـوحه وذكـاءه ووصــولـيـته كـانت عـوامل

داخلية دفعته إلى أن يقحم نفسه فى زمرة الطبقة األرستقراطية. 12
 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

دة  3 شهور تبدأ فى يناير القادم. > الفنان أحمد نبيل يشارك فى ورشة خاصة لتعليم فنون البانتوما تنظمها ساقية الصاوى 
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كرنفال الطيور..
رؤية غامضة

سرحي جريدة كل ا
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ية الفنون. اضى ضمن فعاليات مهرجان زكى طليمات الذى تنظمه أكاد ها األسبوع ا > الفنانة القديرة سميحة أيوب  تكر

ìhO ƒHCG ∞WÉY

ـمـلـوكى شـاهـدنـا عرض ـعـمـارى ا وسـط ساحـة وكـالـة الـغـورى بـطـابـعـها ا
«كرنـفال الطيـور» ذا النكهـة الصوفيـة فى استلهـامه رسالة «منـطق الطير»
لـلـصـوفى والـشاعـر الـفـارسى «فـريـد الـدين الـعطـار» بـقـراءة حـرة ال تـلـتزم
حـرفـيـة النص الـصـوفى بل تـأتـنس به وبـأشعـار غـيـره من قامـات صـوفـية

مثل جالل الدين الرومى ورابعة العدوية واحلالج وابن الفارض..
سرحاً كيف لـتلك القطوف أن تأتـلف فى ضفيرة واحدة لتـشكل عرضاً 
ــتــعــددين? من ثـم كــانت مــهــمــة لـه مالمــحه اخلــاصــة بـــالــرغم من آبــائـه ا
مـخـرجـنـا «سـعــيـد سـلـيـمـان» فى اجلـدل مع تـلك الـنـصـوص مـهـمـة لـيـست
سرحى للعرض أيضاً. يسيرة تكتنفها الصعوبات بوصفه واضع النص ا
تُــرى هـل وفق مـــخـــرجــنـــا فى صـــيـــاغـــة رؤيــة مـــتـــمـــاســكـــة عـــبـــر مــفـــرداته
اإلخــراجـــيــة والـــتى اســـتــعـــان بـــهــا لـــيــشـــكل عـــرضــاً أقـــرب فى روحه إلى

اللوحات الغنائية ذات اإليقاع احلركى الراقص.
ـعــنى الـكالسى حـاول إذن هـو عــرض مـوسـيـقـى راقص ولـيس درامـيــاً بـا
ـتــصــوفـة ومــواجـيــدهم وحــاالتـهم من خالله الــتــعـبــيـر عـن عـمق مــعــانى ا
ـفرد الـبشرى الـعرفـانيـة والتى مـحورهـا التـرقى الصـوفى من جـسدانـية ا
نطق إلى الذوبان فى الـذات اإللهية تـعبيراً عن نـظرية احللـول وعمال 
وحدة الوجـود وأن جتلى الـذات اإللهـية فى الـوجود عـبر مـخلـوقاته وما

خلقه إال مرايا متعددة للذات الواحدة..
ا الله خـلق العـالم بفـيضه حـبا فى العـالم ومن ثم كان جتـليه لـنا يراد إ
به أن نـحـبه مـثــلـمـا أحـبـنـا لــذا خـلـقـنـا «حـبــا بـحب» هـذا احلب الـذى ولـد

فتشكل كوناً هذا الكون ال يعيش إال باحلب وبغيره يكون الفناء.
تـعـبـيـراً عن هــذا احلب كـانت الـصالة والـتـهـجــد والـتـعـبـد لـتـرقى مـدارج
ـــطــلق «ذات ـــنــتـــهى والـــفــنـــاء فى الـــنــور ا ــقـــامـــات وصــوالً إلى ســـدرة ا ا

احملبوب».
رسالـة الـصوفـيـة على تـعـدد اجتـهـادتهم واخـتالف عـطاءاتـهم هى رسـالة
حب لــله ومن ثم حب لــلـبـشــر أجـمـعــ وكل مـخـلــوقـات الـكــون من طـيـر
ووحش وجـــمـــاد ونـــبـــات وشـــمــــوس وكـــواكب فـــهم ذوات أخـــرى ال نـــدرى

عبود.. لغتهم «ال تفقهون تسبيحهم» فى ترانيمها األبدية لذات ا
جلـأ الـعـرض إلى الـغـناء مـن خالل أحلـان محـمـد الـوريث تـعـبـيـراً عن هذا
الــبــوح الـصــوفى شــعــراً والــرقص األقــرب فى أدائه إلى رقـص الـدراويش
«مولوية سيدى جالل الـدين الرومى» فى الدوران حول القلب والقلب هو
تصل بأسـباب السماء وكـأنه طواف دائم ال ينتـهى مثلما مركز الدائـرة ا
يــدور كل الــكـون حــول مــركـز جــاذب نــوعـاً مـن احلب أن يـطــوف احلــبـيب

حول محبوبه..
رهفة والصـعبة الفهم للمتلـقى العادى أن يستوعبها عانى ا كيف لـتلك ا
ـعانـى على أجـنـحته ـفرداته األدائـيـة أن يـحمل تـلك ا وهل جنـح العـرض 
إلى متلـقيه نـعتـرف أن ذلك كان صـعباً إلى حـد ما السـيمـا وأن شخوص
ـلــكـة الـطـيــر الـبـاحـثـة عـن مـلك يـقـود مــسـيـرتـهـا الـعـرض / الــطـيـور فى 
الـعـرفـانـيـة لـم يـتـحـدد لـنـا مـسـمى لـتـلك الـطـيـور بـذواتـهـا إال من أصـوات

البعض تقليداً ألصوات الطيور.
لـم تـكن لــديــنـا مـالمح لــذوات هـذه الــطــيـور نــعــرفـهــا بــهــا بل كـانـت أشـبه
بكورس غنـائى يتبادل الـرقص والغناء شـعراً صوفيـاً.. لن جند هنا دراما
بل لـوحات تتابع رقصاً وإيـقاعاً وغناء إذن هـو عرض غنائى راقص يبدأ
بـحـثـاً عن مــلك / شـيخ طـريــقـة قـائــد مـسـيـرة مــرشـد جملـمـوعــة الـطـيـر
ونـفـهم أن الـهـدهـد وإن لم يـتـعـ لـنـا هـو الـذى يـدعى هـذا الـدور ويـقـرر
أنه شـيخ الــطــريـقــة / الــطـريق وعــلــيـهم أن يــتــبـعــوه ولم نــر له عالمـة أو

فضل معجزة ليعلن هذا التسيّد.
وكـما أنه لم ي عن فضل حجـة أيضا لم نعرف مـبرر أن يتحول إلى نبى
كــاذب مــدع وعـنــدمــا تـتــمــرد عـلــيه مــجـمــوعــة الـطــيـر يــلــجـأ إلـى الـقــهـر
سيخ الدجال كنبى كاذب. بسوطه بل وحبس اجملموعـة فهو أقرب إلى ا
لـكن مـجـمـوعـة الـطـيـر تـواصل رحـلـتـهـا وأيـضـا لم نـدرك كيـف انعـتـقت من
دعى الـقاهـر لتـواصل رحلتـها الـعرفـانية سـجنـها وتـخلصت مـن سيدهـا ا
وصـوالً إلى العشق اإللـهى والفـناء فى الذات الـعليـا من ثم وضح لنـا أننا
أمــام عــرض نــخــبـوى عــلـى مــتـلــقــيـه أن يـجــمــد نــفــسه ويــســتــنــبط تــأويالً
ـلــكـة الـطـيــر عـرض يـراهن عــلى عـقـلــيـة تـمـلك مـسـارات الـتــحـول لـدى 
مـرجـعــيـة ثـقـافـيـة تـعـرف قـامــات هـؤالء الـصـوفـيـة من فـرس وتـرك وعـرب

وهند بإبداعها النثرى وعطائها الشعرى فى آن..
ال يـتــطـلب مـنــا أى عـرض مـســرحى فى زعـمــنـا كـمــتـلـقـ أن نــكـون عـلى
ا فى تـرقيها ـتصوفة ال فى جتـليها الـشعبى وإ معـرفة كافيـة بأدبيات ا
ـعــرفى الـصـوفـى الـشـاهق مــعـنى ولـغــة أقـوالـهم وأشــعـارهم تـردد عــلـيـنـا ا
غـنــاءه لـكن من هم أصــحـابـهــا.. مـا هـويـتــهم فى أى عـصــر أتـوا ومـا هى
مـصــائـرهم هـل كـنــا نـحــتـاج إلى راو يــقـدمــهم لـنــا والـطــيـور ذوات حــامـلـة

عرض كرنفال الطيور 

عرفة  سرحية تفترض ا  ا
وضوع سبقة با ا

عرض نخبوى يتعالى 
تلقى ويجهده على ا

 حمادة شوشة  - كرنفال الطيور 

صمويل  بيكيت
ركزية األوربية  تفكيك ا

ــؤسـســة الـغــربـيـة لـعل أهم األســئـلــة الـتى تــطـرحــهـا ا
ـركـزية األوربـية لـلمـسـرح بصـورة دائمـة هـو سؤال ا
ـــتــمـــركـــز عــلى ســـيــادة الــتـى تــنـــهض عـــلى األســاس ا
الــثـقــافـة الــغــربـيــة وسـيــادة اجلـنـس الـبــشـرى الــغـربى
صــانـع احلــضـــارة احلــديـــثــة عـن مــخـــتــلف األجـــنــاس
البـشرية األخـرى. واتخذت اإلجـابة عن هـذا السؤال
ـبدع وجتـسدت فى سبالً مـختـلفـة فى منـطلـقات ا
عـــــروضـــــهم اخملـــــتـــــلــــفـــــة. فـــــحـــــاول كل مـن بــــريـــــخت
وجـروتوفسـكى وبيتـر بروك ويـوجينـيو باربـا وغيرهم
خـلـخــلـة مـكـونـات الـثـقـافـة الــغـربـيـة بـإدخـال عـنـاصـر
جـديـدة عــلـيــهـا مـســتـمــدة من ثـقــافـات مـخــتـلــفـة مـثل
اسـتــلــهـام تــراث جـنــوب شـرق أســيــا. والـبــعض اآلخـر
أقـام مـنطـلـقاته من داخل الـثـقافـة الـغربـيـة ذاتهـا مثل
ـألـوف يـونـسـكـو وبــيـكـيت فـاألول اجته إلى تـفـكـيك ا
ـألـوف الـلـغـوى فـى عـروضه أمـا الـثــانى فـاجته إلى ا
الـسلـوكى الـذى يقـولب حـياة اإلنـسـان الغـربى وبـنفى
ا إبداعيته كعالمة حـرة على بناء اجملتمع. كرد فعل 
ــيــة وصل إلـــيه اجملــتــمع الــغــربـى خالل احلــرب الــعــا

الثانية.
ومـا نـتج عــنـهـا كـوارث فـاجـعـة ودمـار أصـاب اجملـتـمع
األوربى كــافـــة وكــشـــفت عن زيف األوهـــام الــتى روج
لــهـــا اجملــتــمع األوربى مـن خالل حــداثــته الـــتــنــويــريــة

وقيمها العقالنية أثناء تطبيقها على أرض الواقع.

ـسرحـيـة كان حـ شـرع بـيكـيت فى كـتـابة نـصـوصه ا
يضع نصـب عينـيه اجملتمع الـغربى ذاته فحـملت ب
طـيـاتهـا نـقـدًا للـمـركزيـة األوربـية ونـواتـها األولى وهى
- اإلنسان -  الـذى يخضع دائمًـا للنظـام االجتماعى
ـيهـمن. فـاسـتـمدت مـسـرحـيـاته شرعـيـتـها ـعـرفى ا وا
االجتمـاعية من اخـتالفها عن هـذا النمـوذج ومحاولة
خــلـــخــلــته من الـــداخل. جلــأت نــصــوص بـــيــكــيت إلى
سـرح من كـونه رسالـة اجتـماعـية فى تـغيـير وظـيفـة ا
األسـاس إلى شهادة ثقافـية تبحث فى الـقيم السائدة
وســـلــوك األفــراد داخل هــذه األخالقــيــات الــســائــدة.
وكـــانت نـــصـــوص مــثـل "فى انــتـــظـــار جــودو" و "لـــعـــبــة

النهاية" يسيطر عليها العنصر الغرائبى.
يـــقع مـــتــفـــرج بــيـــكــيت فـى حــيـــرة أثــنـــاء تــلـــقــيه لـــهــذه
النصـوص ترجع إلى أن تـركيبـة هذه النـصوص التى
تــتــطــلب مــتــفــرجًــا فــعــاالً يــنــتـج مــعــنى الــنص ولــيس
مــتـفـرجــا مـنـفــعال يـســتـقـبل الــنص وأفـكــاره فى حـالـة
اســتـرخـاء. تـنــشـد مـتــفـرجـا مـحــتـرفـا له الــقـدرة عـلى
وضـع مـــألــــوفه الــــســـلــــوكى فـى الـــتــــلـــقـى عـــلـى مـــحك
ـتـفرج عـلى التـفـكيـر على نـحو االخـتيـار فهى حتث ا
مخـالف للـمنـطق السـائد ألن نصـوص بيـكيت لـيست
لـها مرجعيـة واقعية بل هى مرجع ذاتـها فال تتطابق
الـنـصـوص مع حـقـيـقة خـارجـة عـنـهـا وال تـبـنى حـدثا
مـتعـارفا عـليه وال هى تـنمـو فى اجتاه هـدف محدد
بل هـى جتاور لـغـوى بـ كـلـمات مع بـعـضـهـا الـبعض
وال حتتوى عـلى بطل مـتعارف عـليه من قـبل القوالب

الدرامية السابقة فتصبح البطولة للنص ذاته.
ـنظـور حـاولت مسـرحيـات بـيكـيت أن تضع من هذا ا
ــتــفــرج فى مــوضـع الــصــدارة لــيــنــتـج مــعــنى الــنص ا
وتـعــيــد إلــيه إحــسـاسـه بـالــعــالم احملــيط به وتــشــظـيه
ــألــوفــة فــالـوســيــلــة األســاســيـة الــذى زيـفــتـه الـلــغــة ا
عـرفة هـذا العـالم - من وجـهة نـظر بـيكـيت - ال تتم
عـن طــــريق األذن فــــقـط الــــتى فــــقــــدت إحــــســــاســــهــــا
بتغـيرات هـذا العـالم فى ظل التـطورات الـتكـنولـوجية
ـعاصر وهـيمنـة اجملتـمع االستـهالكى على اإلنـسان ا
فــأصـبـح كل فــرد كــونــا مـســتــقال بــذاته مــنــفــصل عن
اآلخـــريـن وعن اجملــــتـــمع احملــــيط بـه. لـــذلـك حـــاولت
مسـرحيـات بيـكيت إعـادة االعتـبار إلى حـاسة الـبصر
نـطق العقالنى قاومـة ا ) وتربـيتهـا من جديـد  (الـع
ـعـرفى ــيـثـاق ا الـسـائـد. وقـد أدى ذلـك إلى خـلـخـلـة ا

ـسـيـطـر الـقـائم ـتـفـرج فى الـنـظـام االجـتـمـاعى ا مع ا
عـلى التواصل معـه وحدث سوء تفـاهم ب نصوصه
ــتــفــرج لـغــيــاب الــتـواصـل الـتــقــلــيـدى فــكــانــا هـدف وا
نصوصه هو إضاءة األشياء بدالً من التواصل معها.
ـركـزيـة األوربـية إذا كـانت مـحـاولـة بـيـكـيت خلـلـخـلـة ا
ـتـفـرج إبـداعــيًـا فـإن سـبـل وصـوله لـذلك بــدأت من ا
وصــنــاعــة شــكل جــديــد له من خـالل مــحــاولــة إعـادة
تـرتيب حـواسه وقلب ثنـائيـة السـمع - البـصر وسعى
إلى تـفـكـيكـيـهـا وقـد حاولت نـصـوصه تـفـكيك ثـنـائـية
أخـرى وهى اجلــسـد الـفــكـر ألن اإلنــسـان إذا كـان له
قـدرة عـلى الـتـفـكـير وتـأمل األشـيـاء فـهـو فى الـنـهـاية
جسـد- ابن لألرض وولـد من رحـمـها  وأيـضًـا سـلوك
وعـمل فــكـانت نــصـوصه مـحــاولـة جـديــدة الكـتـشـاف
ـــتــلئ بــاإلحــاســـيس والــعــواطف ال اجلــســد كــكــيــان 

تـنــفـصل الــروح عـنه. وتــظـهــر هـذه الــثـنــائـيــة اجلـسـد
الــفـكــر فى مــســرحـيــته (األيــام الـســعــيـدة) فــبــطالهـا
"ويـلـلـى" و "يـنى" ال يـكـتــشـفـان جــسـدهـمـا ويــفـتـقـدان
اإلحـســاس به نــظـرًا لــسـيــطـرة طــقــوس اجـتــمـاعــيـة
جتــعـلـهـمـا ال يـكـتـشـفــان اجلـسـد كـكـيـان روحى ونـلـمح
ــــســـرحـــيـــة فـــافـــتـــقـــاد ذلك فـى ســـلـــوكـــهـــمـــا طـــوال ا
ــسـرحــيــة يــصــاحـبه اإلحـســاس بــجــسـدهــمــا طــوال ا
اضـطـراب عـلى مسـتـوى الـلغـة. وأن كل شـخـصيـة لـها

مونولوجها اخلاص بها.
لم يـــكـــتف نـص "األيـــام الـــســعـــيـــدة" بـــتـــفـــكـــيك بـــعض
ـركزيـة األوربيـة مثل الثـنـائيـات التى تـتأسس عـليـها ا
الـسـمع - الـبـصـر اجلـسـد- الـفـكـر فـنـراه يـلـجـأ إلى
ـــعــتـــمـــد مــنـــطــلـــقًــا من األرضـــيــة تـــفــكـــيك الـــقــالب ا
انى نـيتشه) فى النـيتـشوية (نـسبة إلى الـفيلـسوب األ
بعث طريـقة جـديدة لـلكـتابة الـتراجـيديـة عن اجملتمع
الــســائــد. فــمــســرحـيــة "األيــام الــســعــيــدة" تــتـكــون من
شـــخـــصــ عـــجـــوزين امـــرأة (ويــنـى) ورجل (ويـــلــلى)
كان ال نـظر ثابت وا سـرحية ا وعـلى مدار فصلى ا
يتغـير ولكن تتـغير وضـعية الشـخص فى كل فصل
فـ «وينى» جـسدهـا مـكبل ومـدفونـة حـتى وسطـها فى
الـفصـل األول وحتى رقـبـتـها فـى الفـصل الـثـانى أما
رأة كثيرة و"يـللى" فموجود خـلف كومة من القش. فـا
ـسرحـية الـكالم أما الـرجل فـكثـير احلـركـة. وتؤكـد ا
عـلى أنه ال جديـد حتت الـشمس فـالسـلوك اإلنـسانى
واحـد وأســالــيب حــيـاة األشــخــاص واحــدة فـ "ويـنى"
تستدعى سلسلة من ذكرياتها وتتحدث بصورة دائمة
عن مستهلكات احلـياة اليومية مثل األطعمة واألدوية
ومــعــجــون األســنــان وال يـــكــتــرث ويــلــلـى بــكالم ويــنى
ــسـرحــيـة عــلى وجـهه وحــ يـهــيم ويــلـلى فى نــهـايــة ا
زاحـفًــا لـيــتـفـاعـل مـعــهـا ويـلــمس وجــهـهـا تــقـول له إن
ـسرحـيـة بتـرديـد وينى الـوقت مضى وفـات. وتـنتـهى ا
ـتــحـكـم فى حـيــاتـهــمـا. لــقـد ــنــطق ا ألغــنـيــة تـوضح ا
ســيـطـرت عـلـى مـسـرحـيــة األيـام الـسـعــيـدة "عالمـتـان
أساسـيتـان همـا اجلرس والـشـمس هاتـان العالمـتان
لــهـمــا داللـة عــلى بــدايـة طــقس اجـتــمــاعى مـتــكـرر له
سـيحية قدسيـته فاجلرس يسـتدعى تراث الـديانة ا
عند بـداية الـصالة ويضفى عـلى عالقة ويـنى وويللى
طابع طـقسـيا مـتكررا أمـا الشـمس فتـعلن عـن تكرار
ـنـطلق الـطـقس بـصورة دائـمـة فى كل يـوم. من هـذا ا
حـاول بـيـكـيت فى مـســرحـيـة "األيـام الـسـعـيـدة" إعـادة
أسـاوى الذى يـهيـمن على اإلنـسان اكـتشـاف احلس ا
الغـربى فبعث طريقـة جديدة للكتابـة التراجيديا عن
عـتـمد اجملتـمع الـغـربى مقـاومـة للـقـالب الـتراجـيـدى ا
ـركزية وهو التـراجيـديا اإلغـريقـية من أجل خـلخـلة ا
األوربـيـة. فـإذا كـانت وظيـفـة الـتـراجـيديـا بـاإلغـريـقـية
حتـقــيق الـعــدالــة اإلنـســانـيــة ولـكن عــنــد بـيــكـيت هى
اإلحـــســاس بـــفــقـــدان الـــوجــود وتـــغــيـــيــبـه. فــاإلنـــســان
تجـسد فى شخصيـتى وينى وويلى محدود ـعاصر ا ا
ـــكــــان ولـــيس لـه هـــويـــة مـــحـــددة وأن فـى الـــزمـــان وا
التواصل ب األفراد يتم عن طريق مجموعة محددة

الطقوس والعادات السلوكية.
فى الـنهـايـة لـقد كـشـفت مـسرحـيـة "األيـام السـعـيدة"
عن وضــعــيــة نــصــوص بــيــكــيت الــتى حتــاول تــفــكــيك
ركـزية األوربـية فى صـورة إبـداعيـة فحـاول بيـكيت ا
ــسـرح من ـســرحـيــة تـخــلـيص ا من خالل نــصـوصـه ا
الـــدوائـــر الـــتى كـــانـت حتـــاصـــره فى أنه أداة تـــعـــبـــيـــر
ــسـرح وتـصــويــر احلــيــاة االجــتــمــاعــيــة وتـعــامـل مع ا
بــوصــفــة كــيــانــا رمــزيًــا ذا مــنــزلــة خــاصــة فى الــعــالم
احملـيـط به بل هــو نص تــاريــخى اجــتـمــاعى فـى حـد

ذاته.

استمدت مسرحيات بيكيت مشروعيتها
هيمن عرفى ا  من محاولة خلخلة النظام ا

قهى صمويل بيكيت فى ا

تصوفة تمشى متى نرى أشعار ا
 فى األسواق وتأكل الطعام?!

ا كان هذا أيسر مناال وفهما للعرض. لشخوصهم ر
ال نتعرض على نخبوية العرض وال نتعسف بافتراضات خارج سياقه وال
ــكــان «وكــالـة الــغــورى» فـى أجـواء ــا ا نــصــر عــلى أن يــكــون شــعــبــويــاً وإ
ـشــهـد احلــسـيـنى يــفـتــرض أن يـخـاطب مـن الـنـخــبـة إلى الــرجل الـعـادى ا

شارب. رجل الشارع الصغير جمهوراً مختلف ا
ــنح جتــربــته الــثــالــثــة فى جــدله مع لــذا نــهــمس فى  أذن مــخــرجــنــا أن 
نح بعداً التـراث الصوفى رؤية مكتمـلة بال أسئلة معلـقة فى الفراغ أن 
ـتـلـقـيه تـعلـيـمـيـاً إن أمـكن ولـنـا فى أشـعـار الـعـظـيم «فـؤاد حداد» مـعـرفـيـاً 
ذات الروح الصـوفيـة وال تفـارقهـا لغـة الناس فـى أن مثاالً حـقق به اجلمع

. ب احلسيني
ـا عـرف متـلـقـيـنـا رابـعـة الـعـدويـة بذاكـرته الـسـيـنـمـائـيـة لـكـنه ال يـعرف ر
بــالــضــرورة الــقــامــات األخــرى فــهل جنــد فى الــتــجــربــة الــقــادمــة أشــعــار
تفرج تصوفة تمشى فى األسـواق وتأكل الطعام مع عامة الناس / ا ا

أتمنى ذلك..
السيما وأن التحاور مع التراث فى جانبه الصوفى فيه ثراء إنسانى فى
دعــــواه إلى احلب ضــــد الــــكـــراهــــيـــة احلـب الـــذى يــــسع كل الــــبــــشـــر بال
اخـتالف ديـنى أو عـقـيـدى أو جـنـسى بل يـشـمل كل الـكـائـنـات ألنـهـا جتل

للذات اإللهية.
نـقوص والذى هى دعـوى تتسم بـالنـبل فى زمن أفسده الـتدين الـكاذب وا
ام بجوهر وروح النص وكل يضع قدس دون إ يقف على حافة احلـرف ا
عــلى رأسه ريــشـة بــوصف أن ديــنه هــو األفــضل بل مــذهــبه هــو األفـضل
ـلـكـة الـله ومن ثم يـحق لـه حتـقـيـر اآلخـرين ونـفـيـهـم جـسـداً وروحـاً من 

لتسود ثقافة الكراهية.
نــحن أحـوج مـا نــكـون لـتــلك الـدعــوة ذات الـبـعــد اجلـمـاعـى واإلنـسـانى فى
جتليهـا عبر التغـنى إنشاداً والرقص إيـقاعاً والترقى روحـاً ليسع القلب
ـــســرح الــذى بــدأ فى اإلنــســانى كـل كــائــنــات اخلــالـق وهــذا هــو جــوهــر ا
مـحـراب الـصالة تـعبـداً ثم خـرج إلى احلـيـاة.. فـهو عـود عـلى بـدء والـنـهر

نبع.. صب إلى ا يعاود جريانه من ا
ـنحى فى جتـسيـد الكـراهية نـقيض احلب من انتبه مـخرجـنا إلى ذلك ا
تـسلط لكن جانـبه التوفيق فـى توظيف الداللة خالل الهدهد الـقاهر ا
وروث الديـنى والصـوفى له مالمح عـرفانـية جتـعله لدى فالـهدهد فـى ا
تـصوفة هو األكثر وعياً ومـعرفية وواقعة سليـمان والهدهد خير دليل ا
ا لم حتط به عـلمـا» كاشـفاً عن كان أكـثـر معـرفة من سـليـمان «أحـطت 
لـكة سبـأ الوثنـية بكل ما لـدى سليـمان من عمق مـعرفى أفاض به الله

عليه عارفاً بلغة الطيور مسخراً له الريح مهيمنا على اجلن.
داللـة الــهــدهـد هــنـا أن فــوق كل ذى عــلم عـلــيم هـنــا كــان الـتــوظـيف غــيـر
مـتــسق فى حتـولـه من الـنــقـيض إلـى الـنــقـيض مــتـجــاوزاً الـنص الــصـوفى
«مـنـطق الطـيـر» لكى يـؤكـد مخـرجـنا عـلى مـنطق احلب نـقـيض الـكراهـية
رتـبكة دينياً.. وأن كل حزب مشـيراً من باب خفى إلى حلظتـنا الراهنة وا
ـا لديـهم فـرحون واخملـتلف مـعى مذهـبيـاً ودينـياً حـتى فى إطار الـعقـيدة

صير.. الواحدة مصيره جهنم وبئس ا
ومع غموض الرؤية وال نقول تشـوهها كانت لدينا أدوات تستحق التحية
ـثـلـ بـذلـوا اجلـهـد حـركـيـاً فى رشـاقـة وأداء غـنـائى مـدرب يـحـتاج من 
ـغــنـاة بال خــفـوت.. إلى صــقل فى طـبــقــات الـصــوت لـتــصـلــنـا أشــعـارهـم ا
ومـوسـيـقى ذات إيـقاعـات شـرقـيـة شـابـها صـخب مـفـتـعل أحـيـانـاً ال يتالءم
ـمـثـلـون ـنــحـنـا الـصـفـاء.. أداهـا ا وطـبـيـعـة الـعـرض الــتـأمـلـيـة وروحـانـيـته 
بــبــراعــة وتــمــكن لــكل من: حــمــادة شــوشــة جــيــهــان ســرور أشــرف عــبــد
الـرءوف وائل الـصيـاد هـبة عـصـام شريف شـلـقامى مـصـطفى شـاه

ديكور ومالبس محمد هاشم.
هى جتـربـة تــسـتــحق الـتــحـيـة والــشـد عـلـى األيـدى فى شــجـاعـة الــتـصـدى
ـسرحى كاشفاً عن حلقول غيـر مألوفة وآبار غـير مطروقة ليـنهل منها ا
آللئ خــفــيـة لــكــنـهــا حتــتـاج إلى احــتــشـاد أكــثــر وغـوص أعــمق فى بــحـار
الــتــصــوف اللــتـقــاط مــفــردات غــيــر مـتــنــاثــرة بل تــلــتــئم فى عــقــد مــكـتــمل
احلــبــات لـكـى يـخــطف بــريــقه أبــصــارنــا وتــصــلـنــا مــعــانــيه بــكل بــســاطـة
ـطـلق ـطـلـق واحلق ا وجـمـال هــو روح الـصـوفــيـة فى بــحـثـهــا عن الـعــدل ا

واخلير والسعادة لكل البشر والكائنات..

Ö«£^ÿG ô«ª°S óªëe

مسرحيات بيكيت أعادت االعتبار 
إلى حاسة اإلبصار

ركزية األوربية تفكيك ا
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سـرح فى عصـر شكـسبيـر أكثـر وسائل الـتسـلية رواجـا ألنه كان أقـدرها عـلى اجتذاب كل > كان ا
ـا بعض الـروايات الطـبـقات ولم تـكن هـناك صـحف أو مجالت أو مـكـتبـات عامـة أو متـاحف وإ
والكتـب الرخيصـة ومجمـوعات شعريـة وإلى جانب ذلك كانت هـناك وسائل ترفـيهيـة كثيرة من

الفنون الشعبية مثل (خيال الظل األكروبات ومناطحة الديكة).

> أن أصالة شكسبير ال تظهر فقط فى طريقة عالجه حلبكات مسرحياته فقط ولكن
أيضـا فى جـدته وتأثـيـره الـدرامى فمـسـرحـياته مـسـتقـاة من مـصـادر متـعـددة إما عن
طـريق مـســرحـة قـصص حــزيـنـة فى تــراجـيـديــاته أو قـصص فـكــهـة فى كـومــيـديـاته.

سرح باجمللس األعلى للثقافة فى تشكيلها اجلديد برئاسة د. فوزى فهمى. > د. سيد خطاب انضم إلى عضوية جلنة ا

سرحي جريدة كل ا
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هرجانات الدولية. > الفنان محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس تلقى عدة دعوات لترشيح عروض الفرقة للمشاركة فى ا

كل واحــد مـا يـســتـطـيـع كى يـجـلـب ابـتـســامـات األطـفــال وضـحــكـاتـهم
ـرحـلـة الـعـمـرية واجلـمـيل أنـهـا كـانت طـبـيـعـيـة وتـنـاسب أطـفـال تـلك ا

وخاصة االبتدائية.
واسـتـطاع حـسن يـوسف ورامى الـطـنـبـارى أن يـحـصـدا كل احلـقد من
ـســرحــيـة من خـالل أدائـهــمـا األطـفــال ألنـهــمــا لـعــبـا دور الــشــر فى ا

اجليد.
البس لــربــيع عــبـد الــكــر أحــد أهم مــفـردات وكــان الــديــكــور وا
يــنـوغـرافـيــا فى الـعـرض وقـد انــقـسم إلى عـدة أشــيـاء. مـعـمل الـسـ
الـدكـتـور "أسـعـد" ويـوحى بخـفـة الـظل من خالل مـجـسـمـات كـبـيرة
ــعـــمل ومن خـالل الــغــابـــة الــتـى تــكــونـت من مــجـــســمــات ألدوات ا
اسـكـات "جملدى ونس" لألشـجـار وسـتارة أشـارت لـلغـابـة وكـانت ا
مناسبة ومـوحية ومناسبة مع األزياء وأعـطت حالة مبهجة ناسبت

قدمة لها. رحلة العمرية ا ا
وجــاءت إشــارة الــشــر من خالل احلــروب الــتى عــرضت عــلى شــاشـة
سيـنـما وكـانت قاسـيـة جدًا عـلى الطـفل وزائـدة وقد يـسـتحـضر خـيال

الطفل الشر من خالل أشياء محيطة به.

ـمـثل مـحـمـود عامـر وكـذلك خملـرج الـعرض وهذا الـسـؤال لـلـمؤلف وا
حسن يوسف الـذى أدى أحد أدوار الشر.. وعـليه أن يجيب على ذلك
بصدق مع نفسه ألن إجابته سوف تصل للطفل حتى دون أن يقولها.
وأخـيـرًا اســتـطــاع اخملـرج حــسن يـوسف أن يــقـدم لـيــلـة عــرض جـيـدة
يــسـعـد بـهـا الـطــفل إلى حـد كـبـيــر لـكـنه يـحـتــاج إلى بـعض االخـتـصـار
وخـاصـة فى احلـوارات وزيـادة نـسـبـة االسـتـعـراض كى جتـذب الـطـفل

صرية. أكثر وتالئم األسرة ا

"أسعد" يحلم بعالم خال من البشر

صرية بل هو للطفل فقط العرض ليس لألسرة ا

اســــمـــهــــــا مالزمــــا الســـمـه كـــثــــيـــرا  إال أن
ثل هذه الشائعات .. روشان لم تعط أذنـها 

وظلت خلف زوجها تسانده  وتدعمه ...
اســتــفــاد إبــراهـيـم  كـثــيــرا من فــتــرة وجـوده
لـكيـة البريـطانـية فكـان الصديق ـدرسة ا با
ــكـتــبـتـهــا الـعـريــقـة ونــهل من كـتــبـهـا الـدائم 
ـصـرية وانـفـتح عـلى الـثـقـافـات اخملـتـلـفـة : ا
ـة واإلغـريـقـيـة والــبـابـلـيـة واآلشـوريـة الــقـد
والـــــرومــــــانــــــيـــــة بــــــجـــــانـب األدب األوروبي
ــــعــــاصــــر واهــــتـم بــــدراســــة فن اإلضــــاءة ا
والــرسم والـــنــحت والــديــكــور خــاصــة رسم

سرح ... البس اخلاصة با الديكورات وا
ــزيج من هــذه اخلــلــطــة الــســحــريــة وهــذا ا
خالل الـنـشأة وحـتى الـدراسة وإجـادته عدة
لــغـــات هـــنــديـــة وأوروبـــيــة بـــجـــانب اإلجــادة
هــيــأته إلى الــكــبــيــرة جــدا لــلــغــة الــعــربــيــة 
ـسـرح الهـندي االنطـالق في بومـبـاي ونقل ا
إلـى مرحلة مـختلفـة بل أنشأه نـشأة جديدة
.. وانــشـأ في الــبــدايـة مــســرحـا صــغــيـرا ال
تـزيــد مـقــاعـده عن مــائـة وخـمــسـ مــقـعـدا
عـلى غـرار مـسـرح بـرودواي وقـتـهـا .. وجعل
مـن مسـرحه مـكانـا لـدراسة الـتمـثـيل وأخرج
للـسينـما جنومـا احتلوا مـكان الصـدارة فيها
لــســنـوات طــويــلــة .. وقــدم مـســرحــا هــادفـا
حــــظي بـــاهـــتــــمـــام شـــعـــبي ورســــمي كـــبـــيـــر
فــشــجــعــته احلــكــومــة ودعــمــته .. وأنــشــأت
ــدرســة ــســرحي وهي ا مــعــهــد لــلـــتــدريب ا
National" الـــوطــنــيــة لــلــدرامـــا بــنــيــودلــهي
  School of Drama وجـعـلــته رئـيــسـا لـهـا
وتـدرب من خاللهـا الكـثيرون من كـبار جنوم
ـــمــثـــلــون أم الـــتــمـــثــيل فـي الــهـــنــد ومـــنــهم ا
Om Shin-" أم شيـنـبوري Om Puri بـوري
Nasseeroddin" وناسـوردين شـاها puri  
Ro- ـمثالت روهـيني هـاتنـجيدي   Shahوا
Jaya وجـــــــــيـــــــــا ديف hini Hattangadi  

  Dev وغيرهم ...
أخــرج إبـراهــيم الــقـاضـي مـا يــقـرب من 50
ـسرح مـسـرحـيـة .. وأصـبح رائـد ومـؤسس ا
الــهــنـــدي احلـــديث .. فــأخــــــرجـه من لــغــته
رتبـط باإلطارات الدينية ونطاقه الضيق وا
والعـقائـدية الـتقـليـديـــة  إلى آفـــــــاق أخرى
ـــة و روايــــــات فـــقــــدم  األســـاطـــيـــر الــــقـــد
لـكــبـــــار الـكــتــــاب مـثل شــكـسـبــيـــر وإبـســـن

العربية اجلـميلة التي أتى بها زوجها لتبقى
حـيـة في أوالدها وبـنـاتهـا .. فـعـلمـتـهم قراءة
الــقـــرآن بــإجــادة..  وبـــالــقـــدر الــذى مــثـــلــته
الـثـقــافـة الـهـنـديـة واإلجنـلــيـزيـة في حـيـاتـهم
خصوصا الـرقص والغناء الـهندي القد  
بقـدر مـا كان لـلثـقـافة الـعربـيـة وموسـيقـاها
خـاصة أم كلـثوم وعـبد الوهـاب تواجـدا قويا
فـي حــــيــــاة هــــذه األســــرة  بــــاإلضــــافــــة إلي
األوبــــرات األوروبــــيــــة اإليــــطــــالــــيــــة مــــنــــهــــا
واألسبـانيـة مـثل أوبرا فـينـسيـا وأوبرا حالق

أشبيلية وغيرها.
ــزيج الــقــوي تــأثــيـره فـي جـذب كــان لـهــذا ا
إبــراهـــيم  إلى دراســـة الــفـن  فــســـافــر إلي
إجنـلـتـرا لـدراسـة الـفـنـون هـنـاك .. وبـالفـعل
لكيـة بلندن وهناك ـدرسة ا سرح با درس ا
ظــــهــــر بــــشــــكل واضـح تــــفـــوقـه في قــــدراته
وتـفــكـيـره عن أقــرانه من اإلجنـلــيـز .. وبـعـد
سـرحـيـ اإلجنـلـيز تـألـقه حـظي بـاهـتـمـام ا
وقدموا له عـروضا للعمل والـبقاء في لندن
لـكـنه أصر عـلي الـعـودة إلي بـومبـاي لـيـنشئ
ـيـزا يـقـدم للـعـالم الـفن مـسـرحـا هـنـديـا  
الــهـــنـــدي احلــقـــيــقـي .. وبــالـــفــعـل عــاد إلي

بومباي ...
رحـلة هامة والتي قبل سفره لـلدراسة مر 
حتــوي عـــدة إرهــاصـــات تــؤكـــد عــلـي رغــبــة
ومــوهـبــة كل فـنــان وهي مـرحــلـة الــهـوايـة ..
والــبـــحث عن بـــعض األقــران لــتـــكــوين شيء
خــاص يـرضي رغــبـاتـهـم .. وبـالـفــعل ارتـبط
وت  فـكان فـتيان بعـائلـة تهـوى الفن حـتى ا
هـذه الـعـائلـة يـقـومـون بـعـمل لـيـالٍ مـسـرحـية
فـى مكـان خـاص بـهم .. فـيـكـتـبـون ويـلـحـنون
ويـغـنـون ويرقـصـون .. بـيـنـمـا تـقـوم الـفـتـيات
البس .. بــتـصــمـيم وتــنــفـيــذ الـديــكـورات وا
ـصممات كـانت الفتاة التي ومن ب هؤالء ا
أحبها وتـزوجها " روشان " والتي اصطحبها
مــعـه إلي لــنـــدن عــنــدمــا ذهـب لــلــدراســة ..
ولـعـبت روشـان دورا هـامـا في حـيـاة زوجـها
البس لــكل مـســرحـيـاته فــكـانت مــصـمــمـة ا
بــعـــد الــعـــودة من لــنـــــدن إلى جــانـــب أنــهــا
ــنـــظــمـــــة لـــكــل أمـــور ـــنــســـقــــــة وا كــــانت ا
وشئون عمله .. ورغـم أن البعض قد أشـــاع
ــمــثــالت أن له عـــالقــة غــــرامــيــة بــبــعض ا
وإحـــدى الـــكــــــاتـــبـــات حتـــــديــــدا والـــتي ظل

مــنــذ نــشـأة اخلــلق عــلى األرض .. والــبــشـر
دائـمــو الــتـرحــال .. ورغم صــعـوبــة هـذا في
الـزمن البـعيـد .. إال أن ذلك لم يـقف عائـقا
أمـام الــعـقل الـبــشـري .. أصـر الــبـعض عـلى
الــسـفـر والــتـرحـال .. وكــان ذلك وراء تـطـور
وســائل الــنــقل بــشــكل كــبــيــر فـي الــســنـوات
ــاضــيـــة .. وأصــبح الـــعــالم دون الــقـــلــيــلـــة ا
مـبـالـغـة مـديـنـة صــغـيـرة جـدا  يـتـنـقل فـيـهـا
الـبـشـر كـمـا كـان يـتـنـقل أقـرانـهم في مـديـنـة
ـدن مـثل لــيـمـا عـاصـمــة بـيـرو وهي إحـدى ا
الــصــغـيــرة في أمـريــكـا اجلــنـوبــيـة .. ولــهـذا
كانت السمـات واخلصائص الثقـافية لشعب
نـتـقلـ وتخـتـلط بـغيـرها فـتـنتج تـنـتقـل مع ا
ـــيـــزا .. وبـــرز ذلك خالل نـــبـــتـــا جــــديـــدا 
ـــاضـي وبــدايـــة الـــقــرن مـــنـــتـــصف الـــقــرن ا
احلـــالي فــوجــدنــا اإليــطــالـي أنــتــوني كــوين
يـهاجـر إلى أمـريـكـا ليـقـود جـيال بـأكـمله من
ــوهـوبــ الــذين صــنــعــوا مــجـد الــفــنــانــ ا
هـوليود األمـريكية .. وغـيره الكـثيرين الذين
ارحتــلـــوا من بالدهـم إلى أخــرى لـــيــكـــونــوا
عالمـات بـارزة عـلى جـبـ بالدهم اجلـديدة
وأبــنــاؤهم من بــعــدهم أيــضــا .. ومن هـؤالء
ـســرح الـهـنــدي احلـديث األبـنــاء كـان رائــد ا
في اخلــمــســيــن ســنــــة األخــيــــرة إبـراهــيـــم
الــــــكــــــاذي " "Ebrahim Alkazi ونــــــطــــــقه
الصحيح باللغة العربية إبراهيم القاضي. 
ديـنة صـغيرة ولـد ونشأ إبـراهيم الـقاضي 
قـرب مديـنة بـومبـاي ألب عربي بدوي رحل
ـاضي بـحـثا عن إلـي بومـبـاي أوائل الـقــرن ا
الـرزق  فـاسـتـقل مـركـبه الـصـغـيـر إلـي هذه
ـدينــة الـهنـديــة .. وهنـاك عـمـل بـالتـجــارة ا
وجـنى خيـرا وفيرا حـتى أصبحت عــائلـــــــة
الـــــقــــاضـي اآلن في الـــــهــــنـــــد بــــشـــــكل عــــام
وبـــومـــبـــــــاي  خـــاصــة مـــعــروفـــة ومــشـــهــورة
بـــالـــثـــقــافـــة والـــفــــــــن إضـــافـــة إلـي جتــارة

البهارات واحلريـــــــــر.. 
حـيـث كـان وبــجـانـب أصــول والـده الــعــربــيــة
والــــده ذا تـــكـــويـن رومـــانـــسي حــــالم وكـــانت
والـدته جتـيد عـدة لـغات مـحـلـية هـنـدية إلي
جــانب إجـــادتــهــــــا الــعــربــيـــة واإلجنــلــيــزيــــة
بـطالقـة شديـدة .. وقد سـعت والدته  رغم
كثـرة أبنائـها إلي تعليمهم جميعا .. وأصرت
ــعـــالم والـــصـــفــات عـــلي احملـــافـــظـــة عــلـي ا

سرح جعل ا
ينافس مسارح
أوربا.. والسينما
الهندية

وتـشيكــوف وغيــرهم .. وخاصة شـكسـبــير
وشـــــجـع غـــــيــــره عـــــلـى تـــــقــــد مـــــثـل هــــذه
األعـمال.. ورغم أن الـبـعض اتـهمه بـتـخريب

سرح الهندي وتغريبه .. إال أن  ا
سرح اجلـميع شهـد له بالـكفاءة فـقد جـعل ا
ــســرح و جــعـل ا يـــنــافس الـــســيــنـــمــا بـــقــوة 
الـهنـدي مـنافـسـا قـويا لـلـمسـارح األوربـية ..
وله جتـربة رائعـة في  منتـصف السـبعيـنيات
ـاضـي  عـنـدمـا حتـدى وتـبـارى من الـقـرن ا
في تـقــد رائــعـة شــكـســبـيــر "عـطــيل" عـلى
لكي بلندن .. وحازت على إعجاب سرح ا ا
الــنـقـاد واجلــمـاهــيـر اإلجنــلـيـزيــة وكـان ذلك
أثـنــاء تـقــد نـفـس الـعــرض  نـفــسه بـقــيـادة
اخملـرج اإلجنـليـزي الكـبيـر السـير بـيتـر هول

وصفق له اجلميع طويال ...
لم يــقـــدمه لــلـــوجــهــاء بـل قــدمه خــصـــيــصــا
لــلــفــقــراء ولــكل طــبــقــات اجملــتــمع الــهــنـدي
الـكادح دائـمـا .. وقاد حـمـلة كـبـرى لتـشـجيع
الـــتــرجـــمــة .. فــشـــجع عــلى تـــرجــمــة األدب
الـشرقي واألوربـي والالتيـني إلى الهـندية ..
ــة من الــلــغـات وتــرجــمـة األســاطــيــر الــقـد
احمللـية إلى الـهنـدية أيـضا .. وربط الـثقـافة
بــاجملـتــمع وطــبـقــاته الــشـعــبــيـة .. وخــلق مـا
أطـلق عـلـيه الـثـقافـة الـشـعبـيـة .. والـتي تـعد

اآلن في الهند أرقى الثقافات ...
ــة" من أهم مــســرحــيــاته "احلــصــون الــقــد
ـلك لـيـر" و "كــاتـيال " وغـيـرهـا .. وكـانت و"ا
ـــــســــرح أزهي وأفـــــضـل فـــــتـــــرات ازدهـــــار ا
عـندمـا كان رئـيسـا للـمدرسـة الوطـنيـة التي
جــعـلـهـا مــركـزا لإلشـعـاع في الــهـنـد والـعـالم

بأسره ... 
كرمته احلكـومات الهندية كثيرا على ما قام
به لـلثقـافة والـفن .. وعنـدما نـبحث عن سر
ــزيج الـذي ذكـرنــاه سـابـقـا جنـاحـه بـجـانب ا
بــاإلضــافــة إلى مــوهـبــته ســنــجـد وراء ذلك
جانبا من احلـزم واالنضباط والثقة بالنفس
والـتي قـال عـنـهـا أم بـوري :" أشـعـر أن ثـقـته
الـكـبــيـرة بـنــفـسه مــنـبـعـهــا  أصـوله الــعـربـيـة

العريقة " ...

الكـــاذى 
سرح الهندى احلديث رائد ا

 تشرّب عدة
ثقافات وأتقن
عدة لغات
خصوصاً
العربية

سرح الهندى مسرح القاضى  ا

ـرحـلة سـنـوات ألنـهـا ا رحـلـة من  6 إلى  9  ـسـرحـيـة كـنص قـد تـكـون  وا
ـرحلـة العـمرية التى تـتعـامل بشـكل جيـد مع عالم احلـيوانـات وقد تـزيد ا
بـعـد الـفـكـرة اجملردة الـتى يـتـعـامل بـعـد إضـافـة بـعض تـوابل الـعـرض مثل
األغـانـى واالسـتـعـراض الـتـى صـمـمـتــهـا "د. مـاجـدة عـز" والــتى قـد تـكـون
كـتوبة قولـة ا مصـدر التـسليـة الوحـيد لألسـرة إلى حد ما وهـنا نـتذكـر ا
ـصــريـة" ورغم ذلك عـلى الــبـامــفـلت "مــسـرحــيـة اســتـعـراضــيـة لألســرة ا
ـصـريـة كـلـها قـام األول ولـيس لألسـرة ا أعـتـقـد أن الـعـرض لـلـطفـل فى ا
عـادلة الـصعـبة التى حـاول اخملرج حـسن يوسف حـلهـا فأفلح وهـذه هى ا
فى بــعض مــراحل الــعــرض وخـانه الــتــوفــيق فى مــراحل أخــرى وخــاصـة
مــنـاطق تـعــامل احلـيـوانــات مع مـرزوق واسـتــعـدادهم ألخـذ احلــقن فـهـذه

منطقة طفولية جدًا.

والـعرض مسرحية كـوميدية لعب بطولـتها الفنان الـكوميدى خفيف الظل
محـمد أبو احلـسن "د. أسعد" الـذى استـطاع أن يجـذب انتبـاه الطفل من
ـفــارقــة فى األحــداث واحلــركــات اجلــســديـة ــوقـف وا خالل كــومــيــديـا ا
واإلفـيهـات وشاركه فى ذلك الـفـنان مـحمـود عامـر د. مرزوق بـخفـة ظله
ــــمــــثـــلــــ الـــذين أدوا أدوار ــــنـــهـج أغـــلب ا وحــــسن أدائه واتــــبع نــــفس ا
ــلــيـجى احلــيــوانـات وهم أحــمــد عــبـد الــرحــمن وحـمــزة خــاطــر وفـوزى ا
وأحـمـد عثـمـان وتـامر الـكـاشف ومايـكل نـاجى وحـمـدى العـربى وقـد قدم

سـرح الـقومى ـنـعم مـدبولى "مـتـروبول سـابـقًا" قـدم ا عـلى مـسرح عـبد ا
لـألطفـال مـسـرحيـة "أسـعـد سعـيـد" وهى مـسرحـيـة اسـتعـراضـيـة لألسرة
ـصـريـة كـمـا ذكـر فى الـبـامفـلت وهى من تـألـيف مـحـمـود عـامـر وإخراج ا
حـسـن يـوسف. بـطـولــة الـفـنـان الــكـومـيـدى مــحـمـد أبـو احلــسن ومـحـمـود

عامر.
ـرتـبط بـالـطفـل خـاصة الـكـاتب نـفـسه وبـدايـة يـجب أن يـسـأل الـفـنـان ا
أربـعـة أسـئــلـة مـهـمـة جـدًا قــبل أن يـشـرع فى الـكــتـابـة ألن اإلجـابـة سـوف
تـسـاعده حـتـمًا كى يـصل لـهدفه ولـطـفله بـأبـسط وأقصـر الـطرق وهى ;
ـاذا أكـتـب?! وهى أسـئـلـة ضـروريـة ن أكــتب وكـيف أكـتب? و مـاذا أكـتب و
لكل محب ومخلص لـلكتابة لألطفال.. والسؤال اآلن.. هل توجد إجابات

لتلك األسئلة فى عرض "أسعد سعيد". 

مــسـرحـيــة "أسـعـد ســعـيــد" تـتـنــاول مـشــكـلـة الــشـر الـذى يــسـيــطـر عـلى
ـؤلف من خالل شخصـية الدكـتور الكـيميـائى "أسعد اإلنسـان ويقدمه ا
سـعيد" الـذى يحاول جاهـدًا أن يبتـكر تركيـبية كـيميائـية يزيل بـها الشر
رصاد من نفـوس البشـر جميـعًا ولكن قـوى الشر فى الـعالم تقف له بـا
ـادة التى يـتـوصل إليـهـا قبـل أن يجـربهـا ويـطلب مـن مسـاعده وتـفسـد ا
"مرزوق" أن تكون التـجربة عليه ويرفض مرزوق "محمود عامر" ويقترح
ادة عـلى أصدقائـه من احليوانـات الذين يربـيهم عنده أن يجـرب تلك ا
ويـطلب الدكتـور أسعد ذلك من احليـوانات والغريب أنـهم يوافقون رغم

خوفهم الشديد.
ـادة التـى أفسـدهـا الـشر احلـيـوانـات إلى أنـواع أخرى فـيـتـحول وحتـول ا
األســـد إلى قـــطـــة والـــعــصـــفـــور إلى أســـد واحلـــمـــار إلى كـــلب وتـــطـــالب
ادة حاكـمة الدكتور "أسعـد" الذى يكتشف الـشر ويكتشف ا احلـيوانات 
الـتى حتـولــهم إلى أنـواعـهم األصــلـيـة وتـقــام احملـاكـمـة ويـحــصل الـدكـتـور
مـرزوق عـلى الـبـراءة ألن نـيته كـانت خـيـرًا ورغم ذلك يـصـر الـدكـتـور على
ادة إلزالـة الشر. تلك هى الرسالة مواصلة عمـله من أجل أن يجد تلك ا
ـمــثل مـحــمـود عــامـر ورغم وضــوحـهـا ــؤلف وا الـتى يــريـد أن يــوصـلــهـا ا

وقدمها ومباشرتها إال أنها مقبولة.

عرض  «أسعد سعيد»

هناك أربعة أسئلة البد
 أن يجيب عليها اخملرج

≈ZGôŸG ∫ÉªL
ماذا أكتب?

ن أكتب?

كيف أعرض.. كيف أكتب?

اذا أكتب?

 إبراهيم  القاضى
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اجلـمـهـور فى الـعـرض من نـاحـيـة وعـلى
تأكيد وجود مسافة من جهة أخرى.

وهــذا ال يــعـــكس أى تــضـــارب فى فــكــرة
الـــعـــرض. بل يـــؤكـــد عـــلى فن الـــفـــرجــة
كـننا مالمسـة هذه الفرجة من خالل و
ــســرحى لــلــعــرض الــشــكل والــتــكــويـن ا
فــــعــــلى الـــــرغم من انـــــتــــظــــام مــــقــــاعــــد
ـيـنـاً ـشـاهـديـن عـلى جـانـبى اخلـشـبـة  ا
; وهـــو مــــا جــــعـــلــــهم جــــزءاً من ويــــســــاراً
ـنع من أن يلـتزم الـتـشكـيل فإن هـذا لم 
ساحة اخملصصة لهم كذلك مثـلون با ا
وضـعت شـاشـة عـرض كـبـرى فى مـؤخرة
ـســرح كـمـا  وضع جـهـازى مـنـتـصف ا
ــ تــلـــيـــفــزيـــون أعـــلى يــســـار وأســـفل 
ـسـرح لعـرض صور من احلـياة الـيومـية ا
الــعــاديــة الـــتى تــعــرض فى ضــوء جــديــد

ومدهش وغير متوقع.
ــقـــدمــة قــطــار مـــثالً  عــرض مـــنــظــر 
يــــخـــرج من احملــــطــــة فى أحـــد جــــهـــازى
ـؤخـرة الـتــلـيــفـزيــون وفى اآلخـر صــورة 
نـــفـس الـــقـــطــــار كـــمـــا تــــكـــرر األمـــر مع
أرجــوحــة  الــتـــقــاط صــورتــ لــهــا من
ــكـنـنــا اكـتـشـاف زاويـتــ مـخـتــلـفـتـ و
األمـــر نـــفـــسه فى األداء الـــتـــمـــثــيـــلى; إذ
ـمــثـلـون عـلى تـأكــيـد نـوعـيـة من حـرص ا
ـسـرحـة الـتى األداء كـشـكل من أشــكـال ا
ـا يـسـهم ـدهـشـة  حتـتــفى بـالـغـرائب ا
فى تـــشـــكـــيل صـــورة عالمـــاتـــيـــة عن فن

العرض والفُرجة.
ـمـثـل كـذلك فـعلـى الرغم مـن اعتـمـاد ا
عــلى إمــكـانــاتــهم اجلـســديــة وطـاقــاتـهم
اخملـتـزنـة داخـلـيـاً فـإنـهم يـشـكـلـون داللـة
صـوريـة شـديـدة الـغـرابـة فـهـنـاك الـفـتـاة
الــتـى تـؤدى حــركــات بــرأســهــا مــســتــغــلـة
شــعـرهـا األصـفـر فى إضــفـاء تـشـكـيالت
غـريـبة عـلى وجهـها وهـناك الـتى توظف
لـــيـــونــة عـــظـــامـــهــا ورشـــاقـــتــهـــا فى أداء
) بــدون مـــوســيــقى حـــركــات (بــانـــتــومــا
مـصـاحبـة وهى مالحـظـة تـنـسـحب على
بــــاقى الــــعــــرض حـــيـث يـــشــــكل غــــيـــاب
ـوسيـقى عنـصراً مهـماً فى تـأكيـد حالة ا
ــســـرحــة" لــنـــفى مــا لـــلــمــوســـيــقى من "ا
تأثيـرات انفعـالية تسـهم فى غزل خيوط
الـــوهـم وهــو مـــا ال يـــحـــتـــاجه الـــعــرض.
كـذلك فـقـد حـاول الــعـرض تـوظـيف لـون
الــبــشـرة بــصــورة جـديــدة لـيــصــبح جـزءاً
مـــكـــمالً لـإلكــســـســـوارات واألزيـــاء فـــقــد
البس مـوحدة حتمل لـون البشرة كانت ا
ظهر كداللة سيميوطيقية للتخلص من ا
الــــزائف والــــتــــوصـل لــــنــــقــــاء اجلــــوهـــر
الداخـلى لإلنسان وهـناك عالمة أخرى
ــــمـــثـل الـــذى ال يــــدخل يـــؤكــــدهــــا ذلك ا
مــرتـديــاً اثــنـتـى عـشــرة قــطـعــة يــبـدأ فى
الـتخـلص مـنـهـا تدريـجـيـاً حتـى يصل إلى
قــــطـــعـــة واحـــدة وكــــأنـــهـــا دعـــوة أخـــرى
للـتـخـلص من كـثـرة الـضـغـوط أو األقـنـعة

التى يحملها اإلنسان.
الـعرض فى مـجمـله يؤكـد علـى جمـاليات
الـصورة الـبصـرية لـيقـدم  عرضـاً يجذب
ـمــكــنـات األنـظــار انــطالقــاً من وعــيه 
يديا الصـورة اإلعالمية اجلديـدة وفن ا
تماشـياً مع آلـيات التـرويج احلديـثة التى
تـــــســـــاهم فـى االســـــتـــــحـــــواذ عـــــلى وعى
ـــتــلــقـى هــذا من نــاحـــيــة ومن نـــاحــيــة ا
أخــــرى فــــإنه يــــؤكـــــد أهــــمــــيــــة أن يــــظل
ــشـــاهــد يــقـــظــاً بــرغم كـل شىء حــتى ا
كـنه معـرفة اآلخـر.. الذى يـتحرك فى

اخللف.

ـا يحـدث خـلـفك".. ذلك هو اسم "انـتـبه 
الـــعـــرض الـــبـــلـــغـــارى الـــذى قُـــدّم ضـــمن
فــعـــالــيـــات مــهـــرجــان الـــقــاهـــرة الــدولى
للمـسرح التجريبى على مسرح متروبول
والــــــــــذى  عــــــــــرضـه عــــــــــلـى هــــــــــامـش
هرجـان.. على الرغم من تـميز تـقنياته ا

وأفكاره.
الحظ فى عــروض مــهــرجــان كــان من ا
هـــذا الــعــام اعــتـــمــاد مــعـــظــمــهـــا بــشــكل
أسـاسى عـلى احلـوار واالهتـمـام بتـقد
حلـــظـــات ســـرديـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــاحلـــيـــاة
ـمارسـات اليـوميـة لإلنسان الـداخلـية وا
والــــــتى تــــــبــــــعُـــــد فـى الـــــغــــــالب عـن أيـــــة
أيـديــولـوجــيـات أو قــضـايــا كـبــرى وعـلى
الـعـكس من ذلك جـاء الـعرض الـبـلـغارى
ـنـاقــشـته لــقـضـايــا كـبـرى الـذى تــمـيــز 
حتــــمل فى طــــيــــاتــــهــــا مالمـح مــــا بــــعـــد
حداثـية عارضاً تلـك القضايا من خالل
جــمــالـيــات فن الــصــورة الـبــصــريــة الـتى

تمتلك تعبيريتها اخلاصة.
وقـد أثـار لـديــنـا ذهـاب اجلـوائـز لـنـوعـيـة
العروض الـتى تتعرض للحياة الشخصية
والـداخــلـيـة لإلنـسـان وكــذلك غـلـبـة هـذه
النـوعية من العروض سؤاالً عن مستقبل
ــســـرح نــفــسه وهل ســـتــغــيب فى هــذا ا
ـسـتـقـبل الـقـضـايـا الـكـبـرى فهـى مقـابل ا
ـــيـــتـــاذات الـــتـى بـــدأت تـــشـــكل حــــركـــة ا

النسبة األكبر من العروض?
قبل الدخـول إلى منـاقشـة أفكار وفـنيات
العـرض اسـتـرعى انـتـبـاهـنـا اسم الـفـرقة
الــتـى قــامت بـــتـــألــيـف وإخــراج الـــعــرض
بـــشــكل جـــمــاعـى وتــرجــمـــته بـــالــعـــربــيــة
(مــشـروع مـخـزن الـعــقل) وهـو مـا يـحـمل
فى طـيـاته دعوة صـريـحة إلعـمـال الفـكر
فيمـا يطرحه العرض من أفكار وقضايا
األمــر الـــذى يــعـــيــد ألذهـــانــنـــا نــســـمــات
سـرح والطـابع اإلنـسانى األشـمل الذى ا
يـنــاقش قـضــايـا إنـســانـيــة وأيـديـولــوجـيـة
كــــبـــــرى تــــخـص اإلنــــســـــان فى الـــــعــــالم
ويـدعــونـا الــعـرض بــعـد ذلك إلى الــنـظـر
إلى اآلخـــر عــلى نـــحــو مـــخــتـــلف وعــدم
اعـــتـــبــاره الـــعـــدو أو اجلـــحــيـم كــمـــا فى
مــقـــولـــة ســارتـــر ويـــؤكــد الـــعـــرض عــلى
عـرفة وعـدم نـفى اآلخر أهـمـية تـبـادل ا
ـــشــــتـــرك مـــعه واحـــتــــوائه واكـــتــــشـــاف ا

واحترام نقاط االختالف كذلك.
ــمــثـــلــون- مــنـــذ الــبــدايــة- وقــد حـــاول ا
حتـــقـــيـق الـــتـــرابط والـــتـالقى مع اآلخـــر
"اجلمهـور" وذلك سعياً لتـحقيق هدف

أحـدهـمـا: ردم الــفـجـوة الــتـقـلـيــديـة الـتى
ــمــثل عـن اجلــمــهـــور كــعالمــة تــفــصـل ا
سـيــمــيـوطــيــقـيــة عــلى فــكـرة الــذوبـان أو
الـــتالحم أو الــتـالقى فى عــصـــر أصــبح
فــيه اإلنــســان مــنـغــلــقــاً عـلـى ذاته.. وقـد
مـثلـون ذلك بداية مـن استقـبالهم حقق ا
ـسـرح حـتى إعداد لـلـجمـهـور عـلى بـاب ا
ـتفـرج كـمـا حقـقوا ـقاعـد جللـوس ا ا
ـا يـؤكـد بــذلك مـســرحـة هـذا احلــدث 
ـشـاهـد كعـنـصـر مـشارك ووثق أهـميـة ا
ـمـثــلـ الـسـلـسـة ـعـنـى حتـركـات ا ذلك ا
بــ مــقــاعــد اجلـمــهــور هــذا من جــهـة
ـمــثـلــون عـلى ومن جــهـة أخــرى حـافـظ ا
سافـة بينهم وب اجلمهور تأكيداً على ا
خـــصــــوصـــيــــة األنـــا واآلخــــر واحلـــفـــاظ
عـليـها.. وكأنـهم يقولـون للـجمهـور: "انتبه
فــأنت تـشـاهــد عـرضـاً نــحن نـقـدمه لك"
فى الــوقت الــذى يـقــومــون فــيه بــخــدمـة
ــشـاهـدين وتــلـبـيـة طــلـبـاتـهـم وتـنـاوبـهم ا
ـشـروبـات عـلــيـهم والـتـقـاط عـلى تــوزيع ا

الصور التذكارية لبعضهم.
كـان هــنـاك حـرص عـلى تـأكـيـد مـشـاركـة

يسعى إلى تأكيد 
عرفة أهمية تبادل ا
 وعدم نفى اآلخر

> إن شكسبير لم يكن يتردد فى أن يخرج تـفصيالت ثانوية يقتطعها من مصدر أو أكثر
ـواقف التى يـقتبـسهـا عن طريق تـأكيدهـا أو حتويـرها أو حتى أو أن يـغيـر من طبـيعة ا

تغيير مالمحها تغييرًا تامًا.

> الكومـيديا دى الرتى أو كـما  ترجـمتهـا إلى اللـغة العـربية حتت أسـماء مخـتلفـة مثل: كومـيديا
الفن. كومـيديا الصنـعة الكوميـديا الشعـبية كوميـديا االرجتال أو الكومـيديا اإليطالـية لها جذور
فى هذا الـفن حيث خرجت األسمـاء لتعـبر عن خاصيـة معيـنة يتمـتع بها هـذا الفن. من الشائع أن
الكوميديا دى الرتى قد بدأت فى إيطاليا سنة 1550م أى فى منتصف القرن السادس عشر وانتشرت

ائتى عام فى إيطاليا امتدادًا إلى شمال أوربا. لفترة تقارب ا
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سرح !! هرجانات ا  األجندة الدولية 

≈ZGôŸG ∫ÉªL 

ا يحدث خلفك  انتبه 

ا يحدث خلفك   عرض انتبه 

ا يحدث خلفك» «انتبه 
 قليل من الكالم كثير من الفرجة

عرض يناقش
 قضايا كبرى
ذات طابع إنسانى

 مسرح سنغافورة  مسرح هوجن كوجن 

علومات نظمة الدولية لإلحصاء وا وقــــد أنــــهــــوا اإلعــــداد على ذمة ا مــــهــــرجــــان  2007 
ــهـرجـان  2008 بـالــفـعل .. وتـسـتـطـيع أن
تـتـعـرف عـلى كل مـا تـشـمـله أجـنـدتـهم عـبـر
عــدة وســائل أهــمـهــا مــوقـعــهم اإللــكــتـرونى
ـتــاز بــكـونـه خـفــيــفـاً فى حتــمــيـله  الــذى 
يـنـاسب اجلمـيع  جـيـدا شـكال وتنـظـيـما ..
كن التعـامل معه بسهولة وفى استطاعة و
أى شـخص أن يـسـجل نـفـسه عـلى مـوقـعهم
كصديق لهم .. فـيراسلوه بكل جديد لديهم
ـــهـــرجـــان مـن يـــرغب فى .. وتـــلــــزم إدارة ا
ــشــاركـة أن يــبــلـغــهم قــبل انـعــقــاده بـســتـة ا
أشـهـر عـلى األقل .. وأن يـبلـغـهم بـاالعـتذار
بــشـكل نــهــائى قـبل ثـالثـة أشــهـر من بــدايـة
ـــــهــــرجـــــان .. وتــــقـــــوم اإلدارة بـــــإبالغ كل ا
ـهـرجـان عـبـر رسـائل ـهـتـمـ وأصــدقـاء ا ا
ـسـتجـدات .. وتـهيئ إلـكتـرونـيـة بكل هـذه ا
ـــنــظـــمــات والـــهــيـــئــات اخملـــتــلـــفــة هـــنــاك ا
هـرجان وكيفية واطن إلى أهـمية هذا ا ا
الـتــعـامل مـعه بــشـكل مـنـاسب  فــهـو مـنـفـذ
فنى اقتـصادى سياحى تسويقى وسياسى
أيــــضــــا .. وتــــهـــتـم الــــدولـــة هــــنــــاك بــــهـــذه
ـعــنـيـة  ــهـرجــانـات .. وتــلـتف الــوزارات ا ا
ــانـا مــنـهـا بــأهـمـيــة هـذا احلـدث فــنـجـد إ
ـالية والـتجارة والـسياحـة والفنون وزارات ا
واخلـارجـيــة والـداخـلـيـة والـثـقـافـة واإلعالم
والـتــعـلـيـم والـنـقل واالتــصـاالت كـلــهـا تـضع
ـنــاســبـات .. ضــمن أجــنــدتـهــا  مــثل هــذه ا
وتـقـوم كـل مـنـهـا بـدورهـا حـســبـمـا يـقـتـضى

األمر ... 
ومن األمور الـهـامة واخلـطـيرة أيـضـا والتى
ـهـرجــان اخـتـيــار جلـنـة اهــتـمت بـهــا إدارة ا
ـقـدمـة يـتـمـيـز أفـرادها لـتـقـييـم األعـمـال ا
سارح اخملتلفة بالتنوع فى تـوجهاتهم نحو ا
ـسـرح اخملـتـلـفة  .. وأيضـا نـحـو عـنـاصر ا
فـنجـد أن الـلـجـنة يـتم اخـتـيـارها لـتـسـتـطيع
ـقــدمــة من مـخــتـلف تـقــيـيـم كل الـعــروض ا
الــدول بــشــكل عــادل.. وعــلى األقل هــنــاك
واحــد من بـ أعــضــاء الــلــجـنــة يــســتــطـيع
ـقـدم وتوضـيـحه لـآلخرين إدراك العـرض ا
.. وأيـضا هـناك واحـد على األقل يـستـطيع
الــتــعــامل مـع اإلضــاءة أو الــديــكــور بــتــفــرد
ومــسـاعــدة اآلخـريـن فى إدراكـهــا .. ويــهـتم
ـهــرجـان كل عــام بـاخــتـيـار الـقــائـمن عــلى ا
مـــــوضـــــوع أو وجـــــهـــــة تـــــكـــــون هـى مـــــحط
ثال اختارت إدارة اهتمـامهم وعلى سبـيل ا
ــهــرجــان هــذا الــعــام مــوضــوع اخــتــطـاف ا
األطـــفـــال وبـــيـــعــهـم كـــعـــبــيـــد فـى اجلـــنــوب

الشرقى اآلسيوى كوجهة له ...
بـــاخـــتـــصــــار فـــإن الـــدروس فـى مـــهـــرجـــان
سنغافورة.. تتلخص فى النظام والتخطيط
واالهتمـام بالوقت واإلخالص والـتفانى فى
الـعــمل وإعـداد أجـنــدة عـلى قـدر ومــسـتـوى
احلــدث تــعــبـر جــيــدا عن الــنـظــام واجلــهـد
كنـنا أن نعـبر لآلخرين .. ـبذول حـتى  ا
ــتــمـيــزين حــقـا وجنـد أنــفــسـنــا بــ زمـرة ا

وساعتها لن نتهم غيرنا بالتحيز ضدنا.

أنه من مـهرجـانات الفـئة األولى مع الـكبار
" وغـيـرها .. مـثل "كـان" و"فيـنـسـيـا" و"برلـ
وهناك مهـرجان األغنية وهـو حديث العهد
صر.. والذى أصبح أيضا مهرجانا دوليا
ـــخـــتـــلف األجـــنـــدات الـــدولـــيــة مــســـجـال 
ـهـرجــانـات األغـنـيـة .. وإن كــان من الـفـئـة
الثانية لـكنه إجناز مقارنة بـعمره القصير 

إذن فال مجال للحديث عن التحيز ...
ولكى نـكـون أكـثـر واقعـيـة  فـلنـنـظـر إلى ما
ن هم فى لــديـــنــا ومــا يــقــدمـه اآلخــرون 
مثل قدراتـنا أو حتى أقل  ووجـدتنى أنظر
إلى مـهـرجـان سـنـغـافـورة الـدولى لـلـمـسـرح
ومــصــر ال تــقل فى إمـــكــانــيــاتــهــا عن هــذه
ـهــرجـان مــهـمال الـدولــة .. وقـد ظل هــذا ا
ــنـــظــمــات الــدولــيــــة  ســنــوات من جــانب ا
طـويـلـة حـتى   ضـمـــه إلى األجـنـدة مـنذ
فـمـاذا فـعـل مـنـظـمـو سـبع سـنـــوات تـقـريـبــا

هرجان..??... هذا ا
ـــســـئـــولـــون عـن الــثـــقــــــافـــة هـــنـــــاك قـــام ا
بــتــطـــهــيـــر الــهـــيــكل اإلدارى مـن الــعـــابــثــ
ـسئـولية والـفاسديـن وإبعادهـم عن مواقع ا
ـهـمـة إلى من يــسـتـطـيع إجنـاز .. وأوكـلــوا ا
ـدى بـكل دقة اخلـطط القـريـبـة والـبـعـيـدة ا
ــهــرجــان وإتــقـــان  أيــضــا عــلى مــســتــوى ا
الئم لألجـندة الـدولـية تـخـيروا الـتـوقـيت ا
بـحيث ال يـبدأ وال يـنتهـى مع بدايـة أو ختام
مهرجان آخر فى أى دولة أخرى فى العالم
.. وأعــدوا أجــنــدتـهم اخلــاصــة بــتـوقــيــتـات
مــلـزمــة ومــعـلــنـة .. وتــبـنــوا مـبــاد الـنــظـام
وتنظـيم الوقت فى كل خطـوة من خطواتهم
 حـــتى أنـــهم أدمـــنـــوا ذلك فـــنــجـــدهم اآلن
ولـم يـنــتـه بــعـد ــهــرجـان  ..2009  يــعــدون 

أفـريــقـيــا وهـمـا مــهـرجــان الـفــنـون بــجـنـوب
أفـريـقـيـا وهــو كـمـا ذكـر الـتـقـريـر يـعـد ثـانى
ـهـرجـانـات فى العـالم بـعـد مـهـرجان أكبـر ا
أديــنـبـرج بــاسـكـتـلــنـدا.. ويـتــمـيـز بـشــمـولـيـة
ـوســيــقـيــة األوبـرالــيـة عــروضه الــدرامـيــة ا
الراقصة.. ومـعه تنتعش احلركـة السياحية
والـتـسـويقـيـة .. وأيـضـا مـهرجـان مـنـديـلكت
بـالـرأس األخـضـر.. وتـمـيـزه الـشـديـد الذى

هرجانات األوروبية ... يضاهى ا
ذكـــرت األجـنـــدة مـهـرجـانــا عـربـيـــا واحـدا
هـــو مـهــرجـــان الــبـســتــــان بـلــبـنــــان  حـيث
اســتــطــاع الـقــائــمــون عــلــيه االنــفــتــاح عــلى
الـعـالم وخــاصـة أوروبـا .. وإقــامـة عالقـات
ــهــرجــانــات األوروبــيــة .. وذكــر قـــويــة مع ا
ـهـرجـانـات التى الـتقـريـر أن هـنـاك بـعض ا
ـكـنـهـا أن تـنـضم إلى هـذه األجـندة بـشىء
من التـحسـ والتـطويـر فى أدائهـا.. ومنـها
ومــهــرجــان قــرطــاج مــهــرجــان بــرازيــلــيــا  ,
بـــتــونس ومـــهــرجـــان الــفـــجــيـــرة بــاإلمــارات
ـــهــرجـــان األســـود بـــأجنـــوال ومـــهـــرجــان وا

البجعة بالفلب ...
هــذا الــتــقــريــر وهــذه األجــنــدة  قــد تــثــيـر
هرجانـات والقائمـ عليها حـفيظة بـعض ا
فى بـعض دول الـعـالم .. والـتى لم تـشـمـلـهـا
أى مــنــهــمــا وبــالـــطــبع من بــ هــذه الــدول
مــصـر  قــد يــتـهـم الـبــعض اخلــبــراء الـذين
أعــدوا هـذا الـتــقـريـر وهــذا الـعـمل بــأكـمـله
بـعــدم الـشــفــافـيــة والـتــحـيــز ضـد مــصـر ..
ـا اعـتـبـر ولـكن لــو أن ذلك كـان صـحـيـحـا 
مـهــرجـان الـقــاهـرة الــسـيــنـمــائى مـهــرجـانـا
ـا بـاألجــنـدة الــدولــيـة  بل وعــلى الــرغم 
يـواجـهه الـقائـمـون عـلـيه من انـتـقادات  إال

ــســارح ــســـرح الــطـــفل وهــو مـن ا الـــدولى 
ــمــيــزة فى نــوعــيــة مــا تــتــنــاوله الــعـروض ا

قدمة من خالله. ا
هــــنـــاك أيـــضــــا مـــهـــرجــــان دبـــلن  الــــعـــريق
بــأيـرلــنــدا .. ومــهـرجــانــات إجنـلــتــرا وعـلى
رأســـهـــا مــهـــرجـــان لـــنـــدن والـــذى اكــتـــسب
شـهــرته الـعـريـضــة من طـقـوسه الــتـاريـخـيـة
اخلــاصــة جــدا.. والــتى مــا زال الــقــائــمـون
هرجـان يحافـظون علـيها ومـنها على هـذا ا
ـــتـــســـابـــقـــون والـــزائـــرين بـــواســـطـــة نــــقل ا
ــلـكــيـة الــتى جتـرهــا اخلـيـول .. الـعــربـات ا
ـلـكى فى االسـتـقـبـال وأيـضـا هــذا الـطـابع ا
ــســارح عــبــر ومــرور الـــزائــرين إلى داخـل ا
رات الـقـصـور اإلجنلـيـزية ـرات تـشـبه 
الـــضـــخــــمـــة الــــعـــتـــيــــقـــة .. كـــذلـك هـــنـــاك
مـهـرجــانـات شـكـســبـيـر اخملـتــلـفـة فى شـتى
دول العـالم والتى تـتـبارى فـيهـا شتى الـفرق

سرحيات الشكسبيرية.  على تقد ا
هرجانات ويبرز أيضـا هذا التقريـر بعض ا
اخلاصة جدا فى شكلها ومظهرها.. ومنها
مــهـــرجــان هــوجن كـــوجن والــذى يــجـــمع بــ
مـــظـــاهــــر احلـــضـــارة الــــصـــيـــنــــيـــة.. وبـــ
الــتــكــنــولـوجــيــا األمــريــكـيــة.. وقــد تــمــيـزوا
بابـتـكـار الـكـثـيـر من األسـالـيب الـتى جتذب
اآللـيـــات اإلعالمـيــة مـن شتـى دول العـالم
حـتى أصـبح جتـمــعـا سـنـويــا هـامـا وهـنـاك
أيـضـا مـهـرجـانـات دلـهى وبـومـبـاى الـهـنـدية

التى استطاعـت فى
 الـســنــوات األخــيـــــرة أن جتــمــع من خالل
احـتفـــاالتـهــا الـضـخمـــة الـكثـيــــر من جنوم

السينما الهندية الكبار ...
أبـرز التـقـريـر أيضـا مـهـرجانـ دولـي فى

كـثـر احلــديث فى الـسـنــوات األخـيـرة.. عن
بنـاء جسـر للـتواصل بـينـنا وبـ اآلخر  أيا
كـان هـذا اآلخر شـرقـيا أم غـربـيا  آسـيـويا
أم أوروبـــــيــــا أم أمـــــريـــــكــــيـــــا... ويـــــعــــتـــــبــــر
ـتحـدثــــــــون  أن هنـاك فرصة ذهـبيــــــــــة ا
ــنــاســبـات لــبــنــاء هــذا اجلــســر من خالل ا
ـــهـــرجــانـــات واالحــتـــفــاالت الـــريــاضـــيــة وا
الــــفــــنــــيـــة. وأهــــمــــهـــا فـى الـــعــــالـــــــم اآلن,
ـسـرحـية الـدوليـــة  التـــى هـرجــانـــــات ا ا
ـنـظـمـة حتـظى بـاهـتـمـام كـبــيــــر حـتى أن ا
ـعـلـومـات قــد أشارت الـدولـيـة لإلحصـاء وا
فى تــقـريـرهــا الـسـنــوى إلى أهم األجـنـدات
الــدولـــيــة الـــتــخــصـــصــيــة لـــلــمــهـــرجــانـــــات
ـسـرح ـهـرجـانـات الـدولـيـة  ـسـرحـيـة  كـا ا
ــــســــرح الــــطـــــفل والــــدرامـــــا والــــدمــــيـــــة وا
ـسارح الـغنـائـــــى الـكـوميـدى ومـهـرجانـات ا
الــتــجــريـبــيــة وغــيـرهــا وهــو مــا قـدمــته فى
إحــصــائــهــا فى ست عــشــرة أجــنــدة دولــيـة
ثـابة األجنـدة الشـاملـة جلميع واعتـبرتهـا 
ـــهــرجـــانـــات الــدولـــيـــة فى الـــعــالم (166 ا

مهرجانا فى  47 دولة )...
وفى قـراءة مـتـأنــيـة لـهـذه األجــنـدة وتـقـريـر
عـلـومـات  سـنـجـد ما مـنـظـمـة اإلحـصـاء وا
ـهـرجـانـات نـتـوقف عــنـده فـمن بـ هــذه ا
الـــدولـــيـــة أكــثـــر من عـــشـــرين مـــهـــرجـــانـــــا
أمـريـكــيــــا  يـأتــى عـلى رأسـهــــا مـهـرجـــان
تــورنــتــــــو وأيـضــا مــهــرجــان مـركــز كــيــنـدى
ــهــرجــانــات الــثــقــافى الــذى يــعــتــبــرأكــثــر ا
تنظيما .. وهناك أيضا مهرجانات أوروبية
هـامـة ذات طــابع خــاص أهـمــهـا مــهـرجـان

تفرد فى شكله ومضمونه...  روما " ا
وعـــلـى شـــاطئ احملـــيـط األطـــلـــسى هـــنـــاك
مهـرجان مـدريد بـأسبـانيـا والذى يـقدم فى
عشـرة أيام مـجـموعـة ضخـمة من الـعروض
ــــســـــابــــقـــــات  قـــــد يــــصل داخل وخـــــارج ا
مـــجــــمـــوعـــهـــا إلى 900 عـــرض مـــســـرحى

يز ..  راقص 
مـهـــــــــــرجان أديـنبــــــــــرج بـاسكـتـلنـدا الذى
ــهــرجــانـــــــات الــشــعــبــيـــــة الــتى يــعــد من ا
تـــشــــــارك فـــيـــهـــا كـل فـــئــــــــــــات الـــشـــعـــب
االســـــكـــــتــــلـــــنــــدى حـــــتـى تــــكـــــــاد أصــــوات
صــيــحـاتــهـــــم تــصـل إلى الــعــالم بــأســـره..
ـــــكن ألى شــــــخص أن يــــــــــــــدرك هـــــذه و
جـرد هبوط الـطائـــــــــرة ـظاهر جـيـــدا  ا
ـطــار أديـنــبــرج أو أى مـديــنـة اســكـتــلـنــديـة
أخـرى ... وأيـضــا هـنـاك مـهـرجـان هـولـنـدا

مهرجان منديكلت

هرجانات  قائمة ا
سرحية الدولية ا

يتقدمها «أدينبرج»
االسكتلندى

«والفنون» اجلنوب
أفريقى

 اعترفوا لنا
هرجان عربى فى
السينما واألغنية

ولم يذكرونا 
فى مهرجان واحد

للمسرح!! π«cƒdG Iô«eCG
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سرحي جريدة كل ا

24  من ديسمبر   2007 العدد 24
> فن البانتوما الذى بدأ فى القـرن الثامن عشر وهو فن يعتمد على الكالم والرقص
يالد ا  Mime الذى بدأ فى القرن اخلامس قبل ا اءات وهو يختلف عن فن ا واإل

وهو فن التمثل الصامت.

ـة (الـيـونـانـيـة والـرومـانـيـة) قد  ـسـرحـيـات الكـالسيـكـيـة الـقـد ـعـروف أن ا > من ا
اكـتشـافهـا فى القـرن الرابع عـشر وقـام الكـتاب واألدبـاء بقـراءتهـا وحتلـيلـها واعـتبـارها

سرحية. النموذج الواجب احتذاؤه لكتابة ا

شروع إخراجى جديد لفرقة مسرح الشباب. > الفنان ياسر الطوبجى تقدم 

سرحي جريدة كل ا
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24  من ديسمبر   2007 العدد 24

سرح. > اخملرج أحمد مصطفى بدأ فى إعادة بروفات مسرحية "قالت العنقاء" لتينسى وليامز التى يشارك بها نادى مسرح سيدى جابر باإلسكندرية فى مهرجان نوادى ا

النوه والكابوكى.. جمال الشكل

 ÜÉgƒdG óÑY IQÉ°S

سرحية فى اليابان وقفة مع أشهر األشكال ا

الكابوكى: تمجيد الطاقة احليوية
جلمهور الطبقة اجلديدة من التجار

∞°Sƒj ≈Ø£°üe .O

ــاط اخملـتــلــفـة ــكــنه أيــضـاً أن يــشــرح األ فــإن هـذا 
ـــثـــال: كــامى - ــســـرحـــيــة وعـــلى ســـبــيل ا لــلـــعالقـــة ا
ـــدنـس الــــســــيــــد - اخلـــادم ــــقــــدس - ا مــــودوكـى ا
ـهـزوم شــايت - واكى االرسـتـقـراطى - ــنـتـصـر - ا ا

الشعبى األعلى مقاماً - األدنى مرتبة.
إنه فى مـقـابل هـذه اخلـلـفـية اجلـدلـيـة ظـهـر الـكـابوكى
فى الــوجــود ويــقـال إن فن الــكــابــوكى نــشـأ بــواســطـة
ـفروض الـشخـصيـة اخلرافـية «أوكونى» Okuni من ا
Isu- أنـها كاهنـة تابعة لـضريح يسمى أيـزومو - تايشا
mo-taisha لــقـد جنــحت أوكـونـى فى جـذب جــمـهـور
كـبير; وذلك عـند ظـهورها فى دور الـواكى على خـشبة
ــسـرح الــذى اســتـحــضــر روح يــامـا ســابــورو الــوسـيم ا
والـــذى يـــقـــال إنه ســـقط صـــريـــعـــاً فى مـــعـــركـــة ومن
ـالحظ أن الــــبــــنــــاء األســـاسـى فى «الــــنــــوه» كـــشــــكل ا
مـسـرحـى شامـانـى قد  احملـافـظـة عـلـيه فى كـابـوكى

أوكونى.
من نـاحـيـة ثانـيـة كـان لـلـكابـوكى تـوجه مـخـتـلف ورعاة
مختلفـون عن مسرح «النوه». فالنوه كان مشاهدوه من
ــاضى. وفى طـــبــقــة الـــســامــوراى وكـــان تــوجــهه إلـى ا
ــقــابـل كــان جــمــهـــور الــكــابــوكـى من طــبــقـــة الــتــجــار ا
عـاصر والـشئون اجلـديدة وتـوجهـه يكـون نحو الـعالـم ا
التـجارية والـعامـة وقد اسـتخدم الـكابـوكى فى الغالب
ـعاصرة لألحداث أوضاعـاً تاريخـية إلخفـاء الطبـيعة ا
وذلـك ألن حــكـــومـــة تــوكـــو جــاوا Toku gawa قــامت
ؤدين لـلـكـابوكى مـن أن يسـتـمدوا مـوضـوعـاتهم ـنع ا

عاصر. من الواقع السياسى ا
لــقـد تـطــور فن الـكـابــوكى فى مـديــنـتـ هــمـا: أوسـاكـا
) وكـان لـكل مديـنة osaka وإيدو Edo (طوكـيـو حالـياً
أســلــوب مــخــتــلف وهــمــا: واجــوتـو wagoto وأســلــوب

.Aragoto آراجوتو
إن مــواطــنى أوســاكـا قــد ارتــبــطـوا أســاســا بـالــنــشـاط
الــتــجـارى فــكــان أســلـوب واجــوتــو انـعــكــاســاً لـواقــعــيـة
التجار والـكابوكى فى إيدو التى كـانت مركز احلكومة
دينة دينـة ففى ا الـعسكريـة قد تأثر أسلـوبه بطابع ا
وجـد أسـلـوب حـيـاة خاصـا كـان له صـدى فـى أنه أكـثر
يـز أسـلوب آراجـوتو. إنـنـا جند هـنا قـسوة وهـذا مـا 
ـوجـود بـ تــنـاقـضـا ديـالـكـتـيـكـيـاً مــشـابـهـاً لـلـتـنـاقض ا
الـتـناغم harmonious وقـسـوة اآللـهـة وهـو الـتـنـاقض

ب اإلله األبوى والقسوة التى تميز ذريته.
ـدينـية لـقـد تطـور الواجـوتو واآلراجـوتـو فى األوضاع ا
و تـصنيـفهـما كـأسلـوب مخـتلـف ومـتنـاقض ومع
ذلـك فـــإن الــــشـــكــــلـــ فـى بـــعـض األحـــيــــان يـــوجـــدان
ــســرحــيـــة الــواحــدة كــمــا فى (مــنــزل ســوجــا وارا) ا
وأحـياناً يـتحول الـبطل واجـوتو إلى البـطل الدموى فى
أراجـوتـو كمـا فى مـسرحـية (حـادث دمـوى فى احتـفال

أوزاكا).
إن الـكابوكى كـشكل من الـفن الشـعبى احلـر كان قادراً
ـتــجـول وحتــقـيق عــلى أن يــدمج عـدة فــنـون لــلـمــؤدى ا
ـوسـيــقى والـرقص تـركــيب من أشـكــال مـخـتــلـفــة من ا
تعـة العقلية إن نع االنـغالق ويحقق ا وأداء أسلوب 
الــلـصــوص وفـتــيـات اجلــيـشــا يـتــغـيــرون فى الـكــابـوكى

ليصير عرضاً مسرحياً جمالياً مهذباً.
ـركزى والـهـامشى والـرفيع هـذه الـقدرة عـلى تـركيب ا
والــوضــيـع قـد مــكــنت الــكــابــوكى مـن أن يــسـتــمــر فى

جذب اجلمهور العريض فى اليابان.
فى حـ أن الـنـوه قـد أسس نـفـسه عـلى بـنـيـة عـمـيـقـة
لــلــخـبــرة اإلنـســانـيــة فـإن الــكـابــوكى يــعـالج مــثـلــمـا فى
بــدايـاته األحـداث الـتـافـهـة لـلـحـيـاة الـيـومـيـة ومع ذلك
فـإن كـال الـشـكـلـ يـحـقـقـان تأثـيـراً مـتـشـابـاً لـلـجـمـالى
الـشـكلـى وبهـذه الطـريـقة فـإن كال مـنهـمـا يشـتـمل على

اآلخر.
ماسـاو يامـاجوشى: من الـيابان عـضو هـيئـة التدريس
فى مـعهد دراسة الـلغات والـثقافـات آلسيا وأفـريقيا -
جـــامــعــة طـــوكــيــو لـــلــطالب األجـــانب له الـــعــديــد من
ـــطــــبــــوعــــة أحـــدثــــهــــا كــــتـــاب «دعــــوة إلى األعــــمــــال ا

أنثروبولوجيا الثقافة 1982 .

Kabuki «و«الــكــابــوكى Noh «يـــعــد مــســـرحــا «الــنــوه
ــســرح الــيــابــانى الــكالســيــكى خــارج أشــهــر أشــكــال ا
اليابان ومن النـاحية التاريخيـة فإن مسرح «النوه» قد
تــأسس فى الــنـصـف الـثــانى من الــقـرن الــرابع عــشـر
ســابــقــاً مــســرح «الــكـابــوكـى» الـذى يــعــود تــاريــخه إلى

بدايات القرن السابع عشر.
ـــمــثـل «كــان - آمى إن مــســـرح «الـــنــوه» قـــد ابــتـــدعه ا
(1384-1333) kan - ami kuijotsugu «كـيـوسـوجـو
ــســرحــيـة حتت رعــايــة احلـاكـم الـذى دمـج األشـكــال ا
ــبـــكـــرة خلـــلـق نــوع جـــديـــد عـــرف بـــاسم اخملـــتـــلـــفـــة ا
sarugaku - no - noh «ســــاروجـــــاكــــو - نــــو - نــــوه»
ــؤسس مـا بـدأه والـده ولم ـمـثل ا وواصل زيــامى ابن ا
يـــقــتـــصــر عـــمــله عـــلى رقى «الـــنــوه» ورفــعـه إلى أعــلى
ا أيضا ترك وراءه مجموعة مراتب الكمـال الفنى وإ
كـامــلـة مـن الـكــتـابــات الـفــلـســفــيـة عن قــواعـد «الــنـوه»

سرحية. ا

لقد ف «الـنوه» طبقة احملارب فى القرون الوسطى
ــتـــوافـــقـــة مع طـــبـــقــة وذلـك لـــصــرامـــته اجلـــمـــالـــيـــة ا
الـسـامـوراى. ومن نـاحيـة أخـرى فـإنه بـخالف صـراحة
أخـالق احملارب فـإن الـصرامـة اجلمـالـية فـى النـوه قد
حتــقـــقت من خـالل إبــداع جـــمــالـى شــكـــلى بــواســـطــة
حــركـــات اجلــسم الــتى كـــانت لــهــا قــوة الـــتــأثــيــر عــلى

مستوى الوعى عقل اجلمهور.
تــأسس «الــنـوه» بــصـفــة جـوهــريـة عــلى أسس الـديــانـة
ـميزة الشـامانـية فى الـثقـافة الـيابـانيـة وتعـد السـمة ا
خلشـبة مـسرح الـنوه هى االقـتصـاد فى الديـكور. نحن
نـرى فــقط صـورة لــشـجــرة الـصــنـوبــر الـضــخـمــة عـلى
ــسـرح اخلــلـفــيـة أو لــوحـاً خــشـبــيـاً عــلى شـكل ســتـار ا

سرح. شجرة فى منتصف خشبة ا
إن األشـجار الـكبيـرة العـتيقـة كانت مبـجلـة فى التقـليد
الـشــعـبى الـيــابـانى الــذى يـعـتـبــرهـا الـطــريق الـوسـيط

لهبوط اآللهة.
ـسرحـية ـاطاً مـختـلـفة من ا ويشـمل ريـبرتـوار النـوه أ
هى: أوكـــيـــنـــا Okina وســامـــبـــاســو Sambaso وهى
مـسرحـيات مـقدسـة يتخـذ اإلله فيـها الـشكل الـبشرى
كـرجل عـجـوز ويـواصل احلـوار مع روح مـحـلـيـة تـرتدى
قــنــاعــا أســود لـــلــوجه مــســرحــيــات «شــبح احملــارب»
ـــرأة» حـــول اجلـــنـــون ومـــســـرحـــيــات مـــســـرحــيـــات «ا
«الـشيـطان» وإنه على الـرغم من االختالف الـظاهرى
بــ هــذه األنـواع إال أنــهــا جــمــيـعــاً ذات بــنــاء أسـاسى
marretive pattern مــتـشـابه إنـهـا تــتـبع نـظـام الـروى
وحتـتــوى عــلى صــور روحـيــة ســواء كـانت شــيــاطـ أو
روحـا المـرأة يـشـعـر بهـا جـزئـيـا أو أرواحـاً لـلـموتـى يتم
تفرج» سرح بواسطة قوة «ا استدعاؤها عـلى خشبة ا
ويـــقـــدمــون قـــصـــصــهـم عن طـــريق الـــشــكـل الــراقص
وأخـيـراً تــخـتـفى بـعـد تــهـدئـتـهـا وتـرضــيـتـهـا عن طـريق

صلوات الكاهن.

فى الـعــادة تــوجـد ثالثــة أدوار كـبــيـرة فى مــسـرحــيـات
تفرج النـوه: الشايت Shite (البطل) الواكى waki (ا
شارك فى احلدث مـن الطبيعى فى شخصية كاهن ا
مــتـــجــول) ودور آى كــيــوجــ ai - kyogen (تـــصـــويــر

لشخصية بارزة محلية).
the ـــاى شــايت يـــنــقـــسم دور الــشـــايت إلى جـــزءين: ا
mae-shite عـنـدما تـظـهر الـشخـصـية فى شـكل آخر.
هكذا يظهـر الشايت أوالً كشخصية عادية ثم ينسحب
بعـد لقاء الـواكى ويقـوم اآلى - كيـوج حيـنئـذ بشرح
احلـكـاية احملـليـة التى تـتصل بـالبـطل أو الشـايت الذى
يــظــهــر بــعــد االســتــراحــة فى الــشــكـل اآلخــر مــرتــديـاً

القناع.

ن إضــافــة إلى ذلـك جتــلس اجلــوقــة فى اجلــانب األ
ـسـرح وتقـوم بـسـرد األجزاء الـسـردية فى من خـشـبة ا
ـسرح الـنص وفى حلـظـات الـذروة تـأتى إلى خـشـبـة ا
بتعبيرات رمزية مبهجة. إن اجلوقة تتحدث كى تصور

الصوت الداخلى للجمهور.

ويـعـد دور الواكـى مهـما جـداً ألنه إلى حـد مـا انعـكاس
لــلــواقـع الـتــاريــخـى. كـانـت الــبــوذيـة فـى أواخــر الــقـرن
الـثالث عـشر فى الـيـابان طـائفـة معـروفة بـاسم چيـشو
ـــيـــتـــة Jishu مـــتـــخـــصـــصـــة فى االتـــصـــال بـــاألرواح ا

بواسطة اإلنشاد والرقص.
ــعـارك يــتـحــدث أعــضـاء الــطـائــفــة عن زيـارة مــواقع ا
ـة ويـتـلـون الـصـلـوات من أجل احملـاربـ الـذين الـقـد
ـتـجـمـع مـاتـوا هنـاك يـروى كـاهن اجلـيـشـو للـنـاس ا
حـــوله قـــصــة احملـــارب الــصـــريع مـــســتـــحـــضــراً روحه
ـسرحـى. وهؤالء الـكـهنـة كـانوا بـواسطـة قـوة العـرض ا
هـكــذا - من بـعض الـنــواحى - فى الـعــصـور الـوسـطى
لليابـان الوارث للـشاماني Shammins فى العصور
ثـلون وسطاء بـ هذا العالم ة والـذين كانوا  الـقد

والعالم اآلخر.

ومـازال مسرح الـنوه يـؤثر فى اجلمـهور حـتى اليوم من
ــة فى اخلــبــرة الــيــابــانــيـة خـالل هــذه اجلــذور الــقــد

الشامانية.

أمــا مـســرح الـكــابـوكى Kabuki فـقـد وجــد فى بـدايـة
الـقـرن الـسـابع عـشـر وال يـجب أن يـنـظـر إلى الـعـالقة

تعاقبة زمنياً. ب الشكل فقط فى الفترات ا
وقــد لـوحظ أن ظـهـور اآللـهــة فى الـيـابـان فى األوقـات
ـبـكـرة يـتم بـواسطـة اثـنـ يـكـونـان فى وضع مـتـقابل: ا
ـودوكى Modoki (احملـاور الـكـامى Kami (اإلله) وا
الوسيط). وعلى الرغم من أن هذا التقابل فى األصل
يــــشـــيـــر إلى الـــتـــقـــابـل بـــ اإلله / الـــزائـــر من خـــارج
ـودوكى / التـفسـير احملـلى لرسـالة اإلله اجلمـاعة وا

 عروض لطبقة التجار اجلديدة

من عروض الكابوكى

اضى ا والنوه: استحضار األرواح من
 جلمهور من الساموراى

«أنا والبيانو» 
مجرد لعبة لقتل الوحدة 

بـجانب الـبـيانـو وهو مـا يبـدو من الـعنـوان الذى تـوجد
ا زاد به "أنـا" بـجـانب الـبـيـانو وبـيـنـهـمـا واو الـعـطف 
االقـتراب من مـضمون العـرض الذى يركـز على الذات
فـيـبـرزه وجـودهـا بـجـانب الـبـيـانـو احملور األسـاسى فى
الـــعـــرض والـــعـــرض ال يـــخـــتـــلـف كـــثـــيـــرًا عن الـــنص
ــشــتــرى أصــبــحت فــاألكــاذيب الــتى كــان يــخــتــلــقــهــا ا
تـدعيـهـا أمانى فـتاة شـابـة وحيـدة صنـعت من الـهاتف
تسليتها باآلخرين. أما الشخصة األخرى وهى البائعة
مـدام بـروداركـسى فى الـنص فـقـد أصـبـحت شـابة فى
الــــعـــرض. فــــتــــبــــدل جـــمـس الــــفـــرديـن إال أن احملـــور
ــســرحى وهــو األســاسى الــذى يــدور حــوله الــعــرض ا
البيـانو وعمـلية بـيعه أصبحت عـمليـة وهميـة فالشاب
تلك الـبيانـو وأعلن فى اجلرائـد عن بيعه كان الـذى 
غـــرضه األســـاسى مـــحـــاولـــة إيـــجـــاد شـــخـص جـــديــد
لـلـســؤال الـسـؤال الــذى افـتـقــده من اجلـمـيـع فـابـتـدع
قـصـة الــبـيـانـو كـمــا ابـتـدعت أمـانـى قـصـة شـراء هـذا
الـــوهـم وبــدال مـن أن جنـــد حــالـــة واحـــدة تـــعـــانى من
الـوحـدة جنــد حـالـتــ من اجلـنـســ فـكل من الـرجل
رأة يعانى من الـوحدة واالثنان حتايال عـليها بوهم وا

البيانو.
ومـن ثم كـان االخـتالف اجلـذرى بـ الـنص والـعـرض
ـثـل يـقتـسمـان خشـبة حـيث جند أن الـعرض يـقدم 
ــشـتـرى فـيه ـسـرح عــلى عـكس الـنـص الـذى احـتل ا ا
سـرح كلها والتواجد الـبصرى للمتفرج إال أن خشبة ا
عــمـلـيـة الـتـمـصـيـر الـتى جـرت عـلى الـنص جـعـلت من
ـسـرح فى وقت وجــود الـفـردين ضـرورة عـلى خــشـبـة ا
واحد. بل واشتراكهما فى رقصة تعبيرية واحدة كانت
ذات دالله واضـحـة لـلـجــمـهـور فى أن كال من الـفـردين
ـرأة يشـتـركان فى نـفس احللم أو اجلنـسـ الرجل وا
وفى نـــفس الـــعـــاطــفـــة فــالـــرجل يـــبــحـث عن ذاته فى
رأة ومن ثم كـانت الصـورة التشـكيـلية احلب وكـذلك ا
ن فى العرض بسـيطة تكاد تكون مجردة فاجلزء األ
عـبّر بـوسائل بـسيـطة عـدة فوضـوية بـيت البـائع فتـجد
أوراقــا مــتــنــاثــرة عــلى األرض والــتــلــيــفــون وسـط هـذا
الـزحــام ولـيس فى مــكـان مــحـدد أمـا عــلى الـصــعـيـد
شـترية كان الـذى تمكث فـيه أمانى ا اآلخـر فنجـد ا
مـكانـا بـسيـطـا ليس سـوى الـكـرسى الذى جتـلس عـليه
سـرح بكـرسى هزاز فى أمانى وقـد يشـتـرك قسـمى ا
ـســرح زين بــورق شــجـر كــأنه كــرسى أحالم خــلــفــيــة ا
ولـيس كرسيـا واقعيا بـحيث أصبح هذا الـكرسى معاد ال
شتركة نشـودة وا بصـريا للحـلم والعاطفـة والرومانسـية ا

. ب االثن
أمــا األداء الـتــمـثــيـلـى فـكــان نـابــعـا من الــداخل ولـيس
كــلـيـشـيـهًـا أى من اخلـارج فــقط فـالـعـرض نـفـسه هـو
الـــذى فـــرض هـــذا الــــنـــوع من األداء حـــيث إن حـــالـــة
الــــوحـــدة هى حــــالـــة تـــنـــبـع من الـــداخـل ومن ثم كـــان
األسـلـوب لـلـتـعـبـيـر عمـا فـى الداخـل ال بد أن يـنـبع من
الـداخل أيـضًــا إال أن تـنـوع الـشـخـصـيـات الـذى جنـده
ــــشــــتـــــريــــة أمـــــانى والـــــذى قــــامـت به إجنى فـى دور ا
ــمـثــلـة نـفــسـهــا مـرونـة فى الــبـســتـاوى قـد تــطـلب من ا
ــتــفــرج بـتــغــيــيـر الــشــخــصــيـة من الــصـوت كـى تـقــنع ا
ـتفرج هو تـفرج فقط? ألن ا اذا ا شـخصيـة ألخرى و
ـسرح الـذى يـرى ثبـات الـشخص أمـامه على خـشـبة ا
ـمثـلـة نفـسـها من صـورة آلخرى فقـدرة تـغيـيـر صوت ا
ـوجـودة أمـامنـا إلى ـتـفـرج من الـصـورة ا يـنـقل خـيـال ا
صـورة أخــرى نـتـخـيــلـهـا ونـرســمـهـا بـواســطـة الـصـوت

ن أمامنا. الصادر 
ـشـتـريـة ولــقـد عـكـست ألـوان مالبس كل من الـبـائع وا
ســيـكــولـوجــيـة كـل من الـشــخـصــيــتـ فــالـبــائع ارتـدى
ـــا هــو مـالبس ســوداء واألســـود لــيـس من األلــوان إ

حالة تدل على القتامة الشديدة.
أما عـلى الصعـيد اآلخر فـنجـد شخصـية أمانى الـفتاة
الـــتى اخــتــرعت الــعــديــد مـن األكــاذيب من أجل كــســر
ـوجودة بحيـاتها جنـدها ترتدى فـستانا حالـة الوحدة ا
أحـمر وهـو لون يـعكس ثـورتـها عـلى حالـتهـا ووضعـها
وكـما حـمل الـفسـتان األحـمـر ثوريـة أمـانى حمل نـوعا
من األنـوثـة لـشخـصـيـتهـا الـتى تـبـحث عن الرومـانـسـية
والـعاطفة فـى الطرف األخر. فأصـبحت الغـاية لديها
مـبررا لـلوسـيلـة فدافـعت عن أسلـوبهـا فى تغـيرها من
شـــخص آلخــــر حـــتى كــــشـــفت لــــنـــا بـــإصــــرارهـــا عن
اشـتـراكـهــا مع صـاحب الـبـيـانـو حلـالـة واحـدة أال وهى
حـالة الـوحـدة فبـدالً من أن نـقول "أنـا والبـيـانو" نـقول
"أنـا وصـاحـب البـيـانـو" ومـا يـنـتج عن هـذه الـوحـدة من
اضـــطــراب نـــفــسى وتـــشــتت وعـــدم اتــزان ورغـــبــة فى
إحـداث حـالــة من الـتـعــايش مع هـذه احلــيـاة حـتى ولـو

بالوهم.

عـرض "أنـا والــبـيـانــو" إخـراج سـمــيـرة أحـمــد هـو أحـد
ــســرحــيــة قــدمت فــيه عــروض مــهــرجــان اخملـــرجــة ا
مــخــرجـته رؤيــة لـنـص (بـيــانـو لــلـبــيع) لــلـكــاتب اجملـرى
فـرانس كـرانـشى الـنص األصـلى يـقـدم حبـكـة بـسـيـطة
تـدور حـول شـخص وحـيد فى األربـعـ من عـمـره يقع
بــ يــديه بــالــصــدفـة إعـالن عن بــيع بــايــنـو مـن طـراز
(بـوسـنـد روفـر) فـيـتـصل عـبـر الـهـاتف بـالـرقم اخلـاص
ـعروض فال بـهـذا اإلعالن ويـسـأل عن ثمـن البـيـانـو ا
يـعجـبه الـثمـن على الـرغم من عـدم استـعـداده للـشراء
مـن األساس إال أنه يـبـدأ لعـبـة صغـيـرة غرضـها األول
ـعـروض كانت واألخـيـر أن يخـفض من سـعـر البـيـانو ا
الـلـعـبـة األولى تـدور حول سـيـد مـوقـر يريـد أن يـشـترى
بــيــانـو البــنــته فى عــيـد مــيالدهــا فال يــعـجــبه الــثـمن
فـيدخل فى اللـعبة الثانـية من خالل سيـدة عجوز تريد
شـراء البـيـانو لـزوج ابـنـتهـا ولـكـنهـا عـندمـا تـسـمع ثمن
الـبـيـانـو يحـدث لـهـا إغـمـاء فـتـنـزعج الـسـيـدة الـبـائـعة
التى ال نراها طـوال النص ثم تأتى اللعبـة الثالثة التى
تـسـتمـر قـليالً وبـطـلهـا سـيد يـدعى "فـيسـنـسى" يدعى
أنه خبير بيع وشـراء بيانوهات فيـتفق مع البائعة على
ـشتـر آخـر بـالـثـمـن الـذى تطـلـبـه الـبـائـعة بـيـع الـبـيـانـو 
وبعـد أن حتـدثا قـليالً وعـلـمنـا قصـة هـذه البـائعـة التى
اضــطـرت لــبـيع الــبـيــانـو بــعـد مــا تـوفى زوجــهـا وابــنـهـا
وأصــبــحت وحــيـدة فــكــان البـد لــهــا من أن تــبــيع هـذا
اجلــزء الـثـمـ لـيس بـالـثـمـن فـقط ولـكن بـالـذكـريـات

أيـضًـا تـقـرر بـيـعه كى تـسـتـطـيع أن تـنـفق عـلى نـفـسـها
وعـلى مرضـها وكى تـستـمر لـعبـة التـسلـية التـى بدأها
زيف يـغير من صوتـه ويقلد صوت الـسيد فيـسنسى ا
امرأة تـخبر الـسيدة الـعجوز أن السـيد فيـسنسى الذى
حتـدث إلـيـهـا مـنـذ قـلـيل مـا هـو إال رجل مـجـنـون خرج
مــنـذ فـتـرة قـلـيـلـة من مـســتـشـفى األمـراض الـعـصـبـيـة
ويــحــاول دائـمــا الـتــحـدث مع اآلخــرين حـول عــمـلــيـات
الـبيع والـشـراء فى أى شىء ومع هـذه السـيـدة وصلت
ـسـألـة إلى حـد بـيع وشـراء بـيـانـوهـات وقـد تـنـجرف ا
ـشـتـرى أنه عـلى هـذه الـلـعـبـة إلى حـد ســيئ فـيـدعى ا
عـالقــة حب بـــيــنه  – عـــلى أســـاس أنه امــرأة  – وب
السيد فيسنسى وأنه بذلك ال يستطيع االستمرار مع
ريض فـيقـرر االنتحـار ومن ثم جند هـذا الشـخص ا
عـلى الـصـعـيـد اآلخـر الـبائـعـة حتـاول أن تـشـد األخرى
وتسـاندها فـتنصـحهـا بعدم االنـتحار ألن احلـياة ليس
بهـا ما يدعـو لالنتحـار وتقرر البـائعة مع هـذه السيدة
أنـهـا لن تـبـيع الـبـيـانـو وأنـهـا سـتـتـصل بـهـا فـور اتـصـال
ـــريض مـــرة أخـــرى وبـــالـــفـــعل يـــكـــون اتـــصــال هـــذا ا
ـشـترى هـنـا بـاسم الـسـيـد فيـسـنـسى أو فـاسـيك كـما ا
ــزيــفــة الــبـــائــعــة يــكــون فى وقــته أخـــبــرت الــســيــدة ا
ـنـاسب فيـجـد البـائـعة رافـضـة تـمامًـا مـسألـة الـبيع ا
ا يضـطر السيد فيسنسى أن ـسألة تمامًا  فتتعقد ا
يــخـبــرهــا بـكـل احلـقــائق الــتى أخــبــرتـهــا بــهـا مـن قـبل
ا يضع البائعة السيدة التى حتـدثت إليها منذ قليل 

فـى مـوضع خـلـل وإلى تـصـديــقه فى الـوقـت ذاته فـهـو
الشـخص الوحـيد الذى أخـبرهـا بكل ما قـالته الـسيدة
عــلى الــهــاتف وتـكــون حــجـتـه فى تـلـك الـلــحــظـة أنــهـا
إنـسانـة تريـد تدمـير حـياته بـشتى الـوسائل ولـكن قبل
أن تدمرها سيـدمرها هو أى أنه يقرر قتلها للتخلص
وقف مـنـهـا نـهائـيًـا. ومن ثم تـنـزعج الـبـائـعـة من هـذا ا
ـوقف إال أن فـتـضـطــر بـاالتـصـال كى حتـاول تـهـدئـة ا
ــشـتــرى قـد يــرد عــلى الـهــاتف مــحـاوالً تــغـيــيـر نــبـرة ا
مثل يدعى األستاذ صوته الطبـيعية ويدعى أنه خادم 
فير ترى ويـخبرها اخلادم بـأن من اتصل بها هو هذا
ـمــثل الـذى يـقـوم بـتــدريب نـفـسه قـبـل الـصـعـود عـلى ا
سرح فيدعى أكذوبة كى يندمج بها وأنه إذا خشبة ا
أعجـبته احلبـكة التى اخـترعهـا يعطى رقم تـليفونه كى

يستكملها فى وقت آخر.
وفى الـنهـاية عـندمـا يـتأكـد من عدم اسـتجـابة الـطرف
اآلخر يعـاود احملاولة مرة أخرى ولكن مع إعالن آخر.
وهــكـذا يــعـرض لــنـا هـذا الــنص فـكــرة اغـتــراب الـفـرد
ــتـــقــدمـــة فــالـــهــاتف وسط وســـائل الــتـــكــنـــولــوجـــيـــا ا
ــسـافـات بـ والــوسـائل األخــرى الـتى حتـاول تــقـلـيل ا
األفـراد وجعل العـالم قرية صغـيرة كما نـسمع إال أنها
عــلى الـصــعـيـد اآلخـر تــزيـد من اغـتــراب الـفـرد وسط
جموع الناس فتزاداد وحدته وشعوره بفرديته ومن ثم
فتـاح مدخالً لـعرض (أنا والـبيـانو) فبـعدما كان هـذا ا
تصـدر البيـانو العـنوان أصبـحت الذات جـزءا أساسيا

 أنا والبيانو لعبة لقتل الوقت

اخملرجة
جترأت 

على النص
األجنبى
ولديها
مبرراتها

الذات
حتولت 
إلى جزء
أساسى
بجانب
البيانو

النوه والساموراى

ثالثة محاور

اجلوقة: صوت اجلمهور
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ـكان ووحدة الفعل فى ة بضـرورة االلتزام بالوحـدات الثالث: وحدة الزمان وا > نـادت الكالسيكـية القد
حـ أن شـكـسـبـيـر تـمـرد عـلى هـذه الـوحـدات فـهـا نـحن نـرى عـطـيل يـكـون فى الـبـنـدقـيـة وفى جـزء آخر

قررة. بقبرص بينما شكسبير بذلك يلغى وحدة الزمان ا 16
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

ة بداية إلى أن يـكون القضاء والقدر هو احملور الذى تدور حوله األحداث > لـقد دعت الكالسيكية القد
ـصـائـر األبــطـال والـسـبب فى مـأسـاتـهم فـى حـ قـام شـكـسـبـيـر بـجـعل ـتـحـكم  وكــان هـذا احملـور هـو ا

العاطفة وأهواء النفس هى التى تتحكم بأفعال ومصائر أبطاله.

سرح الكوميدى لم يعلن أحمد عبد العزيز حتى اآلن عن خطة عروض الفرقة للموسم الشتوى.. > منذ شهرين على توليه إدارة ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

نوات باجليزة. > مسرحية األطفال "كلنا هنروح احلضانة" للمخرج ناصر عبد التواب  عرضها مساء أمس األحد بقرية ا
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مــدرســتـك الــثــانـــويــة كــان دائـــمــا يــقــول لـك إنك ســوف تـــصــبح مـــهــنــدســا
معـماريـا. لـقد سـمعـته بـنفـسى يخـبرك بـذلك أكـثر من مـرة. لقـد قال إنك

قدمة. كن أن تصبح فى ا
آدى:

 (مستاءً) أود أن أصبح فنانا.
أوجست:

 إذن فلتصبح
آدى:

 ولكن اجلميع يقولون إن ذلك ليس بإمكانى.
أوجست: 

ـكن أن تـفعل أنـا أرى أنك تـمـلك مـوهبـة عـظـيـمـة. وأنك  أنـا لم أقل ذلك
ذلك.
آدى: 

أنــا لـست مــتـأكــدا من ذلك لــقـد تــعـبت مـن الـفــشل أى فـنــان يـكــون لـديه
رصيد من الـنجـاحات هنـا وهنـاك جتعـله قادرا على االسـتمـرار ولكنى ال
ـكــنـنى أن أمــلك من ذلك شــيــئـا لــيس لــدى مـا أعــرضه وأفــخـر به. هـل 

أحقق شيئا بفنى هذا?
كنك. ولكن فقط انتظر وأعط نفسك وقتا كافيا. أوجست: أكيد 

آدى:
إلى متى أنتـظر? أخشى أن أظل أحـاول طيلـة حياتى دون أن أحـقق شيئا.
األمور تسوء باستمرار. أشعر أننى أسقط فى فخ مظلم وأننى لن أتمكن

من اخلالص منه ما حييت.
أوجست:

سـوف تتـخـلص مـنه يـا آدى ولكن يـجب أن تـسـتمـر فى احملـاولـة.لن تـنجح
أبدا إذا لم حتاول.

آدى: 
كن أن أجنح? (مستجيبا) أحقا تعتقد أننى 

أوجست:
 قـطــعـا; فــأنـا أعـرف أن لــديك الـرغــبـة الــداخـلـيــة فى الـنــجـاح وأن لـديك
دافـعـاً أقـوى من أى شـخص قـابـلـته فى حـيـاتى. وأنـك حـ حتدد لـنـفـسك
سار الذى رسمته لنفسك. هدفا فإنك حتققه. وأنك ال حتـيد أبدا عن ا

كما أنك تقاوم رغباتك بصرامة.
ســوف تـنــجح يــا آدى ويــومـا مــا ســيــعـرف الــعــالم كــله اسم أدولف هــتــلـر.

ستكون خالدا.
آدى: 

سأحاول يا أوجست. ولكننى ال أريد أن أخيب ظنك.
أوجست: 

ا أنك قد بذلت كل ما بوسعك. سأكون فخورا بأى شىء تصل إليه طا
آدى: 

سأبذل كل ما بوسعى.
أوجست : 

حسنا فليعد كالنا إلى مواصلة رحلته نحو الشهرة والنجاح واجملد.
ثم يـبـتسم ـدة دقـيـقـة (يـجـلسـان فى أمـاكـنـهـمـا ويـنظـر آدى إلى لـوحـة 

ويقوم بالتوقيع عليها:
أدولف هتلر...اسم أسأل الله أال ينسى أبدا).

إظالم

الـله إيـاهــا كـان هـذا األخ يـعـنى الـكــثـيـر بـالـنـسـبــة لى. كـنـا ال نـفـتـرق أبـدا.
واألهم أنه كـان يـعـشق الـرسـومـات الـصـغيـرة الـتى كـنـت أرسمـهـا له. وكـنت
كل يوم أرسم شـيئا جـديدا. رسـمت حيـوانات قالعاً كل شىء وأى شىء.
ض وقت ـزيد. ولم  كـنت أتطـور فى كل يـوم. وكان هـو دائمـا يـطالـبنى بـا

طويل حتى امتألت جدران احلجرة بالرسومات التى كان يطلبها منى.
(يتجهم)

وحــ بـلـغ الـســادسـة من عــمـره مــرض مـرضــا شــديـدا ورحل فى صــبـاح
أحد األيام. وهكذا تركنى أجمل شئ فى حياتى.

(تمتلئ عيناه بالدموع)
أوجست:

 أنا آسف يا آدى........
آدى:

صـيبـة األكبـر أن أبى قد حمـلنى مـسئـولية مـوته. وبعـدها حتـولت حياتى ا
بـسبـبه إلى كابـوس. ذلك الـرجل كان يـكرهـنى وأنـا أيضـا أصبـحت أكرهه.
وكنت أتـمنى مـوته فى كل يوم وأخـيرا حتـققت أمـنيتى وتـخلـصت منه إلى

األبد.
أوجست: 

لم أكن أعـرف أن والدك كان فظـيعا لـهذه الدرجـة. فقد كـان يبدو لـطيفا
دارس. وقد أرسلك إلى أفضل ا

آدى: 
درسة كانت مجرد مضيعة للوقت. كم أشعر بالسعادة ألنى تركتها. ا

أوجست: 
كنت أظن أنك أنهيت دراستك.

آدى: 
ولم أنـهيهـا? لقد كـنت أريد أن أكون رسـاما وقـد أعطتـنى أمى كل ما كنت

أحتاج إليه.
(يحضر صورة ألمه من على الترابيزة)

كــانت تـرغب بــشـدة فى أن أصـبح فــنـانـا لـم تـكـلـفــنى أبـدا بــأى عـمل حـتى
يتوفر لى الوقت الالزم كى أرسم.

(غاضبا يضع الصورة على الترابيزة)
وت ولكنـنى اآلن قد خـيبت أمـلها أيـضا. فـقد وعدتـها وهى عـلى فراش ا
بـأنـنى ســوف أصـبح فـنــانـا عـظــيـمـا. وأقـســمت بـأنـنـى سـأجـعل الــعـالم كـله
يـعـرف اسـمى. ولـكـنـنى فى الـواقع سـوف أصـبح ال شىء سـأخـتـفى تـمـامـا

ولن يذكر اسمى أبدا ولن يهتم أحد.
أوجست:

 سوف تكـون رجال عظـيما يـوما ما. عـليك فـقط أن تتمـاسك وتسـتمر فى
الكفاح.

آدى: 
ال انتهى لم يتبق لى شىء.

أوجست: 
وماذا عن مدرسة العمارة?

آدى:
 العمارة ليست فنا حقيقيا.

أوجست :
 ولكنها وظيفة

آدى: 
اذا أضيع موهبتى فى شىء كهذا ? و

أوجست: 
أنـت حتـتـاج إلى عــمل تـكــسب مـنه قــوت يـومك كــمـا أن أسـتــاذ الـرسم فى

(يفـتح السـتار عـلى حجـرة مزدحـمة بـها سريـران أحدهـما عـلى اجلانب
ن واآلخر عـلى اجلانب األيـسر. بـاب ترابـيزة رسم حـامل. عـليـهما األ

لوحات ورسومات مبعثرة شباك فى مواجهة اجلانب األيسر بيانو.
يظـهر آدى الذى يـبدو كـما لـو كان مريـضا وتـظهـر علـيه عالمات احلزن
بـيـنمـا ينـظر من الـشبـاك ويظـهر أوجـست أيضـا - الذى يـبدو أشـد عودا
وسيقى. وأكثر تماسكا من آدى- وهو جالس على البيانو يراجع درس ا
وحـ يـلمح أوجـست حالـة احلزن الـعمـيـقة الـتى تسـيطـر على صـديقه

وسيقى ويذهب إليه). يترك ا
أوجست:

 آدى ماذا بك?
(صمت)

إنك واقف هــكـذا حتــمـلق فـى الـشـبــاك مـنــذ فـتــرة طـويــلـة ال أحــد يـعـرف
مداهـا. أى مـكروه أصـابك وجـعلك تـثبـت عيـنيك عـلى هـذا الفـنـاء الكـئيب

بهذا الشكل الالنهائى?
آدى: 

دعنى وحدى يا أوجست واذهب إلى موسيقاك.
أوجست:

ـكنـنى أن أعمل بـينـما تـقف أنت هـا هنـا كئيـباً عـلى هـذا النـحو.اجلو ال 
العام كله ال يساعد  على العمل.

آدى (منزعجا يبتعد عنه)
لحن سـامحـنى على إزعاجك سـأذهب وأجلس فى الـفناء عـفوا سيـدى ا

الكئيب فهو يناسبنى تماما.
أوجست: 

آدى ال تكن هكذا
(يتحرك فى اجتاه ترابيزة الرسم)

اذا ال ترسم? فالرسم دائما ما يجعلك مبتهجا
آدى:

 ( متجاوزا ترابيزة الرسم)
اذا أنشغل به? وما الفائدة? فأنا فاشل فى الرسم وأنا حتى ال أعرف 

أوجست:
 أنت فنان عظيم. إياك واليأس

آدى:
 ولم ال?

أوجست:
وهبة فذة...  إنك تتمتع 

آدى: 
ية الفنون ال ترى ذلك. ولكن أكاد

أوجست:
ـا كـان سـبب ـكن أن تـيـأس جملـرد أنـك فـشـلت فى أول مـحــاولـة. فـر ال 
رة األولى يرجع ألنك ذهـبت متأخرا ولكننى على يق رفضهم لك فى ا

رة القادمة. ية فى ا أنك سوف تلتحق باألكاد
آدى:

كنا.  أعتقد أن هذا ليس 
أوجست:

 ماذا تقصد?
آدى:

ويطـلع أوجست (يـذهب لـيحـضـر خطـابا من عـلى الـترابـيزة اخلـاصـة به
عليه)

لقد حاولت بالفعل
(غاضبا)

إنـهم حتى لن يسـمحوا لى بدخـول االمتحان (بـسبب نقص موهبتى) هذا
ما قالوه

(ينظر إلى لوحاته)
ا كانوا على حق ر

أوجست:
 (ينتهى من قراءة اخلطاب)

ـثـلـون سـلـطة ولـكن ذلـك ال يعـنى شـيـئـا? مـاذا يـعـرفـون? مـا الذى جـعـلـهم 
على الفن?

آدى:
ـيـة الـفنـون يـا أوجـست وأعـتقـد أنـهم يـعـرفون جـيـدا مـا الذى  إنهم أكـاد

يقولونه.
أوجست:

يجب أن حتـصل على دروس أكـثر فى الرسم  إذن فـلتسـتمـر فى احملاولـة
وتستعد لالمتحان القادم.

آدى: 
ليس لى أى مستقبل فى الفن هذا شئ عد اجلدوى

(حزينا ينظر من الشباك)
لـيس لـى مسـتـقـبل فى أى شـئ أنا ال أصـلح ألى شـئ مـا هى فـائدتـى?أنا

شخص ميت
أوجست: 

كف عن احلديث بهذا الشكل.
آدى:

( يبتعد)
ــــاذا أكف عن احلــــديث بـــهـــذا الــــشـــكل? أنـــا لـم أفـــلح فى أى شـئ طـــيـــلـــة

وت. س شيئا يذبل فى يدى و حياتى.كلما أ
أوجست: الصورة ليست بهذه القتامة يا ادى

آدى:
 أحقا? حـ كنت طفال  كان أخى الـصغير مـن أفضل النعم الـتى منحنى

ستكــون خـالداً
ولـــــد دوج الرســـــون فـى الـــــثـــــانى من
ديــسـمــبــر عـام  1971 بــواشــنــطن. وبـدأ
الرسون الـكتـابة فـى سن الثـالثـة عشرة.
حـيث كـتب مسـرحـيـته األولى عام 1988
وكانت بعـنوان (نـيكـوالس بروكس). وقد
حــــصل الرســــون عــــلـى شـــهــــادتــــ من
اجلـــامــعـــة إحـــداهـــمـــا فى الـــتـــعـــلـــيم

واألخرى فى اللغة اإلجنليزية.
ويـعيش اآلن فى واليـة نيـو مكـسيـكو.
ويعـمل مـدرسـا بـجامـعـة نـيـو مكـسـيـكو
ـسـرح حــيث يـقـوم بـتــدريس الـتـاريخ وا

كما يتولى إدارة قسم علوم الكمبيوتر.
سرحيات. وقد قدم دوج العـديد من ا
نشرت جميعـها ومن أشهرها: «اجلميلة
ــراهق» «ال أحـد الك ا هى الــوحش» «ا

مشهور».

تأليف : د.م.بوكاز الرسون
ترجمة: رحاب محمد اخلياط

أوجست (أغـسطس): شاب فى
الــــثــــامــــنـــة عــــشــــرة مـن عــــمـــره
ــعـهــد الــكـونــسـرفــتـوار يـدرس 
بفـيينـا. ويحـلم بأن يكـون ملـحنا
مـــشــــهـــورا.تــــتـــسم شــــخـــصــــيـــته
بـالـرضـا  كـمـا يـتـسم بـاهـتـمامه
بـاالخرين من حـوله.ويـبدو قـويا

وأنيقا.
آدى: رفـــيـق أوجـــست وشــــريـــكه

كان: الزمان وا
سنة  1908 فيينا  النمسا

سرحية شخصيات ا
فى الـسـكن. يـبـلغ مـن الـعـمر19
عـامـا. يـحـلم بـأن يـكـون رسـاما.
ـتـتـالـيـة بدأت ولـكن إخـفـاقـاتـه ا
تـــــفــــقـــــده األمـل. وهــــو شـــــخص
مـزاجـى حـيث يـتـبـدل حـاله فى
ثـــوان من الـــهـــدوء إلى الـــغــضب
الـــــشــــــديــــــد إلى احلــــــزن. وهـــــو
ــلــبس ويــبــدو كــمــا لــو بــســيط ا

كان مريضا.
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ـكان ووحدة الفعل فى ة بضـرورة االلتزام بالوحـدات الثالث: وحدة الزمان وا > نـادت الكالسيكـية القد
حـ أن شـكـسـبـيـر تـمـرد عـلى هـذه الـوحـدات فـهـا نـحن نـرى عـطـيل يـكـون فى الـبـنـدقـيـة وفى جـزء آخر

قررة. بقبرص بينما شكسبير بذلك يلغى وحدة الزمان ا 16
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

ة بداية إلى أن يـكون القضاء والقدر هو احملور الذى تدور حوله األحداث > لـقد دعت الكالسيكية القد
ـصـائـر األبــطـال والـسـبب فى مـأسـاتـهم فـى حـ قـام شـكـسـبـيـر بـجـعل ـتـحـكم  وكــان هـذا احملـور هـو ا

العاطفة وأهواء النفس هى التى تتحكم بأفعال ومصائر أبطاله.

سرح الكوميدى لم يعلن أحمد عبد العزيز حتى اآلن عن خطة عروض الفرقة للموسم الشتوى.. > منذ شهرين على توليه إدارة ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

نوات باجليزة. > مسرحية األطفال "كلنا هنروح احلضانة" للمخرج ناصر عبد التواب  عرضها مساء أمس األحد بقرية ا

17
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مــدرســتـك الــثــانـــويــة كــان دائـــمــا يــقــول لـك إنك ســوف تـــصــبح مـــهــنــدســا
معـماريـا. لـقد سـمعـته بـنفـسى يخـبرك بـذلك أكـثر من مـرة. لقـد قال إنك

قدمة. كن أن تصبح فى ا
آدى:

 (مستاءً) أود أن أصبح فنانا.
أوجست:

 إذن فلتصبح
آدى:

 ولكن اجلميع يقولون إن ذلك ليس بإمكانى.
أوجست: 

ـكن أن تـفعل أنـا أرى أنك تـمـلك مـوهبـة عـظـيـمـة. وأنك  أنـا لم أقل ذلك
ذلك.
آدى: 

أنــا لـست مــتـأكــدا من ذلك لــقـد تــعـبت مـن الـفــشل أى فـنــان يـكــون لـديه
رصيد من الـنجـاحات هنـا وهنـاك جتعـله قادرا على االسـتمـرار ولكنى ال
ـكــنـنى أن أمــلك من ذلك شــيــئـا لــيس لــدى مـا أعــرضه وأفــخـر به. هـل 

أحقق شيئا بفنى هذا?
كنك. ولكن فقط انتظر وأعط نفسك وقتا كافيا. أوجست: أكيد 

آدى:
إلى متى أنتـظر? أخشى أن أظل أحـاول طيلـة حياتى دون أن أحـقق شيئا.
األمور تسوء باستمرار. أشعر أننى أسقط فى فخ مظلم وأننى لن أتمكن

من اخلالص منه ما حييت.
أوجست:

سـوف تتـخـلص مـنه يـا آدى ولكن يـجب أن تـسـتمـر فى احملـاولـة.لن تـنجح
أبدا إذا لم حتاول.

آدى: 
كن أن أجنح? (مستجيبا) أحقا تعتقد أننى 

أوجست:
 قـطــعـا; فــأنـا أعـرف أن لــديك الـرغــبـة الــداخـلـيــة فى الـنــجـاح وأن لـديك
دافـعـاً أقـوى من أى شـخص قـابـلـته فى حـيـاتى. وأنـك حـ حتدد لـنـفـسك
سار الذى رسمته لنفسك. هدفا فإنك حتققه. وأنك ال حتـيد أبدا عن ا

كما أنك تقاوم رغباتك بصرامة.
ســوف تـنــجح يــا آدى ويــومـا مــا ســيــعـرف الــعــالم كــله اسم أدولف هــتــلـر.

ستكون خالدا.
آدى: 

سأحاول يا أوجست. ولكننى ال أريد أن أخيب ظنك.
أوجست: 

ا أنك قد بذلت كل ما بوسعك. سأكون فخورا بأى شىء تصل إليه طا
آدى: 

سأبذل كل ما بوسعى.
أوجست : 

حسنا فليعد كالنا إلى مواصلة رحلته نحو الشهرة والنجاح واجملد.
ثم يـبـتسم ـدة دقـيـقـة (يـجـلسـان فى أمـاكـنـهـمـا ويـنظـر آدى إلى لـوحـة 

ويقوم بالتوقيع عليها:
أدولف هتلر...اسم أسأل الله أال ينسى أبدا).

إظالم

الـله إيـاهــا كـان هـذا األخ يـعـنى الـكــثـيـر بـالـنـسـبــة لى. كـنـا ال نـفـتـرق أبـدا.
واألهم أنه كـان يـعـشق الـرسـومـات الـصـغيـرة الـتى كـنـت أرسمـهـا له. وكـنت
كل يوم أرسم شـيئا جـديدا. رسـمت حيـوانات قالعاً كل شىء وأى شىء.
ض وقت ـزيد. ولم  كـنت أتطـور فى كل يـوم. وكان هـو دائمـا يـطالـبنى بـا

طويل حتى امتألت جدران احلجرة بالرسومات التى كان يطلبها منى.
(يتجهم)

وحــ بـلـغ الـســادسـة من عــمـره مــرض مـرضــا شــديـدا ورحل فى صــبـاح
أحد األيام. وهكذا تركنى أجمل شئ فى حياتى.

(تمتلئ عيناه بالدموع)
أوجست:

 أنا آسف يا آدى........
آدى:

صـيبـة األكبـر أن أبى قد حمـلنى مـسئـولية مـوته. وبعـدها حتـولت حياتى ا
بـسبـبه إلى كابـوس. ذلك الـرجل كان يـكرهـنى وأنـا أيضـا أصبـحت أكرهه.
وكنت أتـمنى مـوته فى كل يوم وأخـيرا حتـققت أمـنيتى وتـخلـصت منه إلى

األبد.
أوجست: 

لم أكن أعـرف أن والدك كان فظـيعا لـهذه الدرجـة. فقد كـان يبدو لـطيفا
دارس. وقد أرسلك إلى أفضل ا

آدى: 
درسة كانت مجرد مضيعة للوقت. كم أشعر بالسعادة ألنى تركتها. ا

أوجست: 
كنت أظن أنك أنهيت دراستك.

آدى: 
ولم أنـهيهـا? لقد كـنت أريد أن أكون رسـاما وقـد أعطتـنى أمى كل ما كنت

أحتاج إليه.
(يحضر صورة ألمه من على الترابيزة)

كــانت تـرغب بــشـدة فى أن أصـبح فــنـانـا لـم تـكـلـفــنى أبـدا بــأى عـمل حـتى
يتوفر لى الوقت الالزم كى أرسم.

(غاضبا يضع الصورة على الترابيزة)
وت ولكنـنى اآلن قد خـيبت أمـلها أيـضا. فـقد وعدتـها وهى عـلى فراش ا
بـأنـنى ســوف أصـبح فـنــانـا عـظــيـمـا. وأقـســمت بـأنـنـى سـأجـعل الــعـالم كـله
يـعـرف اسـمى. ولـكـنـنى فى الـواقع سـوف أصـبح ال شىء سـأخـتـفى تـمـامـا

ولن يذكر اسمى أبدا ولن يهتم أحد.
أوجست:

 سوف تكـون رجال عظـيما يـوما ما. عـليك فـقط أن تتمـاسك وتسـتمر فى
الكفاح.

آدى: 
ال انتهى لم يتبق لى شىء.

أوجست: 
وماذا عن مدرسة العمارة?

آدى:
 العمارة ليست فنا حقيقيا.

أوجست :
 ولكنها وظيفة

آدى: 
اذا أضيع موهبتى فى شىء كهذا ? و

أوجست: 
أنـت حتـتـاج إلى عــمل تـكــسب مـنه قــوت يـومك كــمـا أن أسـتــاذ الـرسم فى

(يفـتح السـتار عـلى حجـرة مزدحـمة بـها سريـران أحدهـما عـلى اجلانب
ن واآلخر عـلى اجلانب األيـسر. بـاب ترابـيزة رسم حـامل. عـليـهما األ

لوحات ورسومات مبعثرة شباك فى مواجهة اجلانب األيسر بيانو.
يظـهر آدى الذى يـبدو كـما لـو كان مريـضا وتـظهـر علـيه عالمات احلزن
بـيـنمـا ينـظر من الـشبـاك ويظـهر أوجـست أيضـا - الذى يـبدو أشـد عودا
وسيقى. وأكثر تماسكا من آدى- وهو جالس على البيانو يراجع درس ا
وحـ يـلمح أوجـست حالـة احلزن الـعمـيـقة الـتى تسـيطـر على صـديقه

وسيقى ويذهب إليه). يترك ا
أوجست:

 آدى ماذا بك?
(صمت)

إنك واقف هــكـذا حتــمـلق فـى الـشـبــاك مـنــذ فـتــرة طـويــلـة ال أحــد يـعـرف
مداهـا. أى مـكروه أصـابك وجـعلك تـثبـت عيـنيك عـلى هـذا الفـنـاء الكـئيب

بهذا الشكل الالنهائى?
آدى: 

دعنى وحدى يا أوجست واذهب إلى موسيقاك.
أوجست:

ـكنـنى أن أعمل بـينـما تـقف أنت هـا هنـا كئيـباً عـلى هـذا النـحو.اجلو ال 
العام كله ال يساعد  على العمل.

آدى (منزعجا يبتعد عنه)
لحن سـامحـنى على إزعاجك سـأذهب وأجلس فى الـفناء عـفوا سيـدى ا

الكئيب فهو يناسبنى تماما.
أوجست: 

آدى ال تكن هكذا
(يتحرك فى اجتاه ترابيزة الرسم)

اذا ال ترسم? فالرسم دائما ما يجعلك مبتهجا
آدى:

 ( متجاوزا ترابيزة الرسم)
اذا أنشغل به? وما الفائدة? فأنا فاشل فى الرسم وأنا حتى ال أعرف 

أوجست:
 أنت فنان عظيم. إياك واليأس

آدى:
 ولم ال?

أوجست:
وهبة فذة...  إنك تتمتع 

آدى: 
ية الفنون ال ترى ذلك. ولكن أكاد

أوجست:
ـا كـان سـبب ـكن أن تـيـأس جملـرد أنـك فـشـلت فى أول مـحــاولـة. فـر ال 
رة األولى يرجع ألنك ذهـبت متأخرا ولكننى على يق رفضهم لك فى ا

رة القادمة. ية فى ا أنك سوف تلتحق باألكاد
آدى:

كنا.  أعتقد أن هذا ليس 
أوجست:

 ماذا تقصد?
آدى:

ويطـلع أوجست (يـذهب لـيحـضـر خطـابا من عـلى الـترابـيزة اخلـاصـة به
عليه)

لقد حاولت بالفعل
(غاضبا)

إنـهم حتى لن يسـمحوا لى بدخـول االمتحان (بـسبب نقص موهبتى) هذا
ما قالوه

(ينظر إلى لوحاته)
ا كانوا على حق ر

أوجست:
 (ينتهى من قراءة اخلطاب)

ـثـلـون سـلـطة ولـكن ذلـك ال يعـنى شـيـئـا? مـاذا يـعـرفـون? مـا الذى جـعـلـهم 
على الفن?

آدى:
ـيـة الـفنـون يـا أوجـست وأعـتقـد أنـهم يـعـرفون جـيـدا مـا الذى  إنهم أكـاد

يقولونه.
أوجست:

يجب أن حتـصل على دروس أكـثر فى الرسم  إذن فـلتسـتمـر فى احملاولـة
وتستعد لالمتحان القادم.

آدى: 
ليس لى أى مستقبل فى الفن هذا شئ عد اجلدوى

(حزينا ينظر من الشباك)
لـيس لـى مسـتـقـبل فى أى شـئ أنا ال أصـلح ألى شـئ مـا هى فـائدتـى?أنا

شخص ميت
أوجست: 

كف عن احلديث بهذا الشكل.
آدى:

( يبتعد)
ــــاذا أكف عن احلــــديث بـــهـــذا الــــشـــكل? أنـــا لـم أفـــلح فى أى شـئ طـــيـــلـــة

وت. س شيئا يذبل فى يدى و حياتى.كلما أ
أوجست: الصورة ليست بهذه القتامة يا ادى

آدى:
 أحقا? حـ كنت طفال  كان أخى الـصغير مـن أفضل النعم الـتى منحنى

ستكــون خـالداً
ولـــــد دوج الرســـــون فـى الـــــثـــــانى من
ديــسـمــبــر عـام  1971 بــواشــنــطن. وبـدأ
الرسون الـكتـابة فـى سن الثـالثـة عشرة.
حـيث كـتب مسـرحـيـته األولى عام 1988
وكانت بعـنوان (نـيكـوالس بروكس). وقد
حــــصل الرســــون عــــلـى شـــهــــادتــــ من
اجلـــامــعـــة إحـــداهـــمـــا فى الـــتـــعـــلـــيم

واألخرى فى اللغة اإلجنليزية.
ويـعيش اآلن فى واليـة نيـو مكـسيـكو.
ويعـمل مـدرسـا بـجامـعـة نـيـو مكـسـيـكو
ـسـرح حــيث يـقـوم بـتــدريس الـتـاريخ وا

كما يتولى إدارة قسم علوم الكمبيوتر.
سرحيات. وقد قدم دوج العـديد من ا
نشرت جميعـها ومن أشهرها: «اجلميلة
ــراهق» «ال أحـد الك ا هى الــوحش» «ا

مشهور».

تأليف : د.م.بوكاز الرسون
ترجمة: رحاب محمد اخلياط

أوجست (أغـسطس): شاب فى
الــــثــــامــــنـــة عــــشــــرة مـن عــــمـــره
ــعـهــد الــكـونــسـرفــتـوار يـدرس 
بفـيينـا. ويحـلم بأن يكـون ملـحنا
مـــشــــهـــورا.تــــتـــسم شــــخـــصــــيـــته
بـالـرضـا  كـمـا يـتـسم بـاهـتـمامه
بـاالخرين من حـوله.ويـبدو قـويا

وأنيقا.
آدى: رفـــيـق أوجـــست وشــــريـــكه

كان: الزمان وا
سنة  1908 فيينا  النمسا

سرحية شخصيات ا
فى الـسـكن. يـبـلغ مـن الـعـمر19
عـامـا. يـحـلم بـأن يـكـون رسـاما.
ـتـتـالـيـة بدأت ولـكن إخـفـاقـاتـه ا
تـــــفــــقـــــده األمـل. وهــــو شـــــخص
مـزاجـى حـيث يـتـبـدل حـاله فى
ثـــوان من الـــهـــدوء إلى الـــغــضب
الـــــشــــــديــــــد إلى احلــــــزن. وهـــــو
ــلــبس ويــبــدو كــمــا لــو بــســيط ا

كان مريضا.
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سرحي جريدة كل ا

24  من ديسمبر   2007 العدد 24
> فن البانتوما الذى بدأ فى القـرن الثامن عشر وهو فن يعتمد على الكالم والرقص
يالد ا  Mime الذى بدأ فى القرن اخلامس قبل ا اءات وهو يختلف عن فن ا واإل

وهو فن التمثل الصامت.

ـة (الـيـونـانـيـة والـرومـانـيـة) قد  ـسـرحـيـات الكـالسيـكـيـة الـقـد ـعـروف أن ا > من ا
اكـتشـافهـا فى القـرن الرابع عـشر وقـام الكـتاب واألدبـاء بقـراءتهـا وحتلـيلـها واعـتبـارها

سرحية. النموذج الواجب احتذاؤه لكتابة ا

شروع إخراجى جديد لفرقة مسرح الشباب. > الفنان ياسر الطوبجى تقدم 

سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3
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24  من ديسمبر   2007 العدد 24

سرح. > اخملرج أحمد مصطفى بدأ فى إعادة بروفات مسرحية "قالت العنقاء" لتينسى وليامز التى يشارك بها نادى مسرح سيدى جابر باإلسكندرية فى مهرجان نوادى ا

النوه والكابوكى.. جمال الشكل

 ÜÉgƒdG óÑY IQÉ°S

سرحية فى اليابان وقفة مع أشهر األشكال ا

الكابوكى: تمجيد الطاقة احليوية
جلمهور الطبقة اجلديدة من التجار

∞°Sƒj ≈Ø£°üe .O

ــاط اخملـتــلــفـة ــكــنه أيــضـاً أن يــشــرح األ فــإن هـذا 
ـــثـــال: كــامى - ــســـرحـــيــة وعـــلى ســـبــيل ا لــلـــعالقـــة ا
ـــدنـس الــــســــيــــد - اخلـــادم ــــقــــدس - ا مــــودوكـى ا
ـهـزوم شــايت - واكى االرسـتـقـراطى - ــنـتـصـر - ا ا

الشعبى األعلى مقاماً - األدنى مرتبة.
إنه فى مـقـابل هـذه اخلـلـفـية اجلـدلـيـة ظـهـر الـكـابوكى
فى الــوجــود ويــقـال إن فن الــكــابــوكى نــشـأ بــواســطـة
ـفروض الـشخـصيـة اخلرافـية «أوكونى» Okuni من ا
Isu- أنـها كاهنـة تابعة لـضريح يسمى أيـزومو - تايشا
mo-taisha لــقـد جنــحت أوكـونـى فى جـذب جــمـهـور
كـبير; وذلك عـند ظـهورها فى دور الـواكى على خـشبة
ــسـرح الــذى اســتـحــضــر روح يــامـا ســابــورو الــوسـيم ا
والـــذى يـــقـــال إنه ســـقط صـــريـــعـــاً فى مـــعـــركـــة ومن
ـالحظ أن الــــبــــنــــاء األســـاسـى فى «الــــنــــوه» كـــشــــكل ا
مـسـرحـى شامـانـى قد  احملـافـظـة عـلـيه فى كـابـوكى

أوكونى.
من نـاحـيـة ثانـيـة كـان لـلـكابـوكى تـوجه مـخـتـلف ورعاة
مختلفـون عن مسرح «النوه». فالنوه كان مشاهدوه من
ــاضى. وفى طـــبــقــة الـــســامــوراى وكـــان تــوجــهه إلـى ا
ــقــابـل كــان جــمــهـــور الــكــابــوكـى من طــبــقـــة الــتــجــار ا
عـاصر والـشئون اجلـديدة وتـوجهـه يكـون نحو الـعالـم ا
التـجارية والـعامـة وقد اسـتخدم الـكابـوكى فى الغالب
ـعاصرة لألحداث أوضاعـاً تاريخـية إلخفـاء الطبـيعة ا
وذلـك ألن حــكـــومـــة تــوكـــو جــاوا Toku gawa قــامت
ؤدين لـلـكـابوكى مـن أن يسـتـمدوا مـوضـوعـاتهم ـنع ا

عاصر. من الواقع السياسى ا
لــقـد تـطــور فن الـكـابــوكى فى مـديــنـتـ هــمـا: أوسـاكـا
) وكـان لـكل مديـنة osaka وإيدو Edo (طوكـيـو حالـياً
أســلــوب مــخــتــلف وهــمــا: واجــوتـو wagoto وأســلــوب

.Aragoto آراجوتو
إن مــواطــنى أوســاكـا قــد ارتــبــطـوا أســاســا بـالــنــشـاط
الــتــجـارى فــكــان أســلـوب واجــوتــو انـعــكــاســاً لـواقــعــيـة
التجار والـكابوكى فى إيدو التى كـانت مركز احلكومة
دينة دينـة ففى ا الـعسكريـة قد تأثر أسلـوبه بطابع ا
وجـد أسـلـوب حـيـاة خاصـا كـان له صـدى فـى أنه أكـثر
يـز أسـلوب آراجـوتو. إنـنـا جند هـنا قـسوة وهـذا مـا 
ـوجـود بـ تــنـاقـضـا ديـالـكـتـيـكـيـاً مــشـابـهـاً لـلـتـنـاقض ا
الـتـناغم harmonious وقـسـوة اآللـهـة وهـو الـتـنـاقض

ب اإلله األبوى والقسوة التى تميز ذريته.
ـدينـية لـقـد تطـور الواجـوتو واآلراجـوتـو فى األوضاع ا
و تـصنيـفهـما كـأسلـوب مخـتلـف ومـتنـاقض ومع
ذلـك فـــإن الــــشـــكــــلـــ فـى بـــعـض األحـــيــــان يـــوجـــدان
ــســرحــيـــة الــواحــدة كــمــا فى (مــنــزل ســوجــا وارا) ا
وأحـياناً يـتحول الـبطل واجـوتو إلى البـطل الدموى فى
أراجـوتـو كمـا فى مـسرحـية (حـادث دمـوى فى احتـفال

أوزاكا).
إن الـكابوكى كـشكل من الـفن الشـعبى احلـر كان قادراً
ـتــجـول وحتــقـيق عــلى أن يــدمج عـدة فــنـون لــلـمــؤدى ا
ـوسـيــقى والـرقص تـركــيب من أشـكــال مـخـتــلـفــة من ا
تعـة العقلية إن نع االنـغالق ويحقق ا وأداء أسلوب 
الــلـصــوص وفـتــيـات اجلــيـشــا يـتــغـيــرون فى الـكــابـوكى

ليصير عرضاً مسرحياً جمالياً مهذباً.
ـركزى والـهـامشى والـرفيع هـذه الـقدرة عـلى تـركيب ا
والــوضــيـع قـد مــكــنت الــكــابــوكى مـن أن يــسـتــمــر فى

جذب اجلمهور العريض فى اليابان.
فى حـ أن الـنـوه قـد أسس نـفـسه عـلى بـنـيـة عـمـيـقـة
لــلــخـبــرة اإلنـســانـيــة فـإن الــكـابــوكى يــعـالج مــثـلــمـا فى
بــدايـاته األحـداث الـتـافـهـة لـلـحـيـاة الـيـومـيـة ومع ذلك
فـإن كـال الـشـكـلـ يـحـقـقـان تأثـيـراً مـتـشـابـاً لـلـجـمـالى
الـشـكلـى وبهـذه الطـريـقة فـإن كال مـنهـمـا يشـتـمل على

اآلخر.
ماسـاو يامـاجوشى: من الـيابان عـضو هـيئـة التدريس
فى مـعهد دراسة الـلغات والـثقافـات آلسيا وأفـريقيا -
جـــامــعــة طـــوكــيــو لـــلــطالب األجـــانب له الـــعــديــد من
ـــطــــبــــوعــــة أحـــدثــــهــــا كــــتـــاب «دعــــوة إلى األعــــمــــال ا

أنثروبولوجيا الثقافة 1982 .

Kabuki «و«الــكــابــوكى Noh «يـــعــد مــســـرحــا «الــنــوه
ــســرح الــيــابــانى الــكالســيــكى خــارج أشــهــر أشــكــال ا
اليابان ومن النـاحية التاريخيـة فإن مسرح «النوه» قد
تــأسس فى الــنـصـف الـثــانى من الــقـرن الــرابع عــشـر
ســابــقــاً مــســرح «الــكـابــوكـى» الـذى يــعــود تــاريــخه إلى

بدايات القرن السابع عشر.
ـــمــثـل «كــان - آمى إن مــســـرح «الـــنــوه» قـــد ابــتـــدعه ا
(1384-1333) kan - ami kuijotsugu «كـيـوسـوجـو
ــســرحــيـة حتت رعــايــة احلـاكـم الـذى دمـج األشـكــال ا
ــبـــكـــرة خلـــلـق نــوع جـــديـــد عـــرف بـــاسم اخملـــتـــلـــفـــة ا
sarugaku - no - noh «ســــاروجـــــاكــــو - نــــو - نــــوه»
ــؤسس مـا بـدأه والـده ولم ـمـثل ا وواصل زيــامى ابن ا
يـــقــتـــصــر عـــمــله عـــلى رقى «الـــنــوه» ورفــعـه إلى أعــلى
ا أيضا ترك وراءه مجموعة مراتب الكمـال الفنى وإ
كـامــلـة مـن الـكــتـابــات الـفــلـســفــيـة عن قــواعـد «الــنـوه»

سرحية. ا

لقد ف «الـنوه» طبقة احملارب فى القرون الوسطى
ــتـــوافـــقـــة مع طـــبـــقــة وذلـك لـــصــرامـــته اجلـــمـــالـــيـــة ا
الـسـامـوراى. ومن نـاحيـة أخـرى فـإنه بـخالف صـراحة
أخـالق احملارب فـإن الـصرامـة اجلمـالـية فـى النـوه قد
حتــقـــقت من خـالل إبــداع جـــمــالـى شــكـــلى بــواســـطــة
حــركـــات اجلــسم الــتى كـــانت لــهــا قــوة الـــتــأثــيــر عــلى

مستوى الوعى عقل اجلمهور.
تــأسس «الــنـوه» بــصـفــة جـوهــريـة عــلى أسس الـديــانـة
ـميزة الشـامانـية فى الـثقـافة الـيابـانيـة وتعـد السـمة ا
خلشـبة مـسرح الـنوه هى االقـتصـاد فى الديـكور. نحن
نـرى فــقط صـورة لــشـجــرة الـصــنـوبــر الـضــخـمــة عـلى
ــسـرح اخلــلـفــيـة أو لــوحـاً خــشـبــيـاً عــلى شـكل ســتـار ا

سرح. شجرة فى منتصف خشبة ا
إن األشـجار الـكبيـرة العـتيقـة كانت مبـجلـة فى التقـليد
الـشــعـبى الـيــابـانى الــذى يـعـتـبــرهـا الـطــريق الـوسـيط

لهبوط اآللهة.
ـسرحـية ـاطاً مـختـلـفة من ا ويشـمل ريـبرتـوار النـوه أ
هى: أوكـــيـــنـــا Okina وســامـــبـــاســو Sambaso وهى
مـسرحـيات مـقدسـة يتخـذ اإلله فيـها الـشكل الـبشرى
كـرجل عـجـوز ويـواصل احلـوار مع روح مـحـلـيـة تـرتدى
قــنــاعــا أســود لـــلــوجه مــســرحــيــات «شــبح احملــارب»
ـــرأة» حـــول اجلـــنـــون ومـــســـرحـــيــات مـــســـرحــيـــات «ا
«الـشيـطان» وإنه على الـرغم من االختالف الـظاهرى
بــ هــذه األنـواع إال أنــهــا جــمــيـعــاً ذات بــنــاء أسـاسى
marretive pattern مــتـشـابه إنـهـا تــتـبع نـظـام الـروى
وحتـتــوى عــلى صــور روحـيــة ســواء كـانت شــيــاطـ أو
روحـا المـرأة يـشـعـر بهـا جـزئـيـا أو أرواحـاً لـلـموتـى يتم
تفرج» سرح بواسطة قوة «ا استدعاؤها عـلى خشبة ا
ويـــقـــدمــون قـــصـــصــهـم عن طـــريق الـــشــكـل الــراقص
وأخـيـراً تــخـتـفى بـعـد تــهـدئـتـهـا وتـرضــيـتـهـا عن طـريق

صلوات الكاهن.

فى الـعــادة تــوجـد ثالثــة أدوار كـبــيـرة فى مــسـرحــيـات
تفرج النـوه: الشايت Shite (البطل) الواكى waki (ا
شارك فى احلدث مـن الطبيعى فى شخصية كاهن ا
مــتـــجــول) ودور آى كــيــوجــ ai - kyogen (تـــصـــويــر

لشخصية بارزة محلية).
the ـــاى شــايت يـــنــقـــسم دور الــشـــايت إلى جـــزءين: ا
mae-shite عـنـدما تـظـهر الـشخـصـية فى شـكل آخر.
هكذا يظهـر الشايت أوالً كشخصية عادية ثم ينسحب
بعـد لقاء الـواكى ويقـوم اآلى - كيـوج حيـنئـذ بشرح
احلـكـاية احملـليـة التى تـتصل بـالبـطل أو الشـايت الذى
يــظــهــر بــعــد االســتــراحــة فى الــشــكـل اآلخــر مــرتــديـاً

القناع.

ن إضــافــة إلى ذلـك جتــلس اجلــوقــة فى اجلــانب األ
ـسـرح وتقـوم بـسـرد األجزاء الـسـردية فى من خـشـبة ا
ـسرح الـنص وفى حلـظـات الـذروة تـأتى إلى خـشـبـة ا
بتعبيرات رمزية مبهجة. إن اجلوقة تتحدث كى تصور

الصوت الداخلى للجمهور.

ويـعـد دور الواكـى مهـما جـداً ألنه إلى حـد مـا انعـكاس
لــلــواقـع الـتــاريــخـى. كـانـت الــبــوذيـة فـى أواخــر الــقـرن
الـثالث عـشر فى الـيـابان طـائفـة معـروفة بـاسم چيـشو
ـــيـــتـــة Jishu مـــتـــخـــصـــصـــة فى االتـــصـــال بـــاألرواح ا

بواسطة اإلنشاد والرقص.
ــعـارك يــتـحــدث أعــضـاء الــطـائــفــة عن زيـارة مــواقع ا
ـة ويـتـلـون الـصـلـوات من أجل احملـاربـ الـذين الـقـد
ـتـجـمـع مـاتـوا هنـاك يـروى كـاهن اجلـيـشـو للـنـاس ا
حـــوله قـــصــة احملـــارب الــصـــريع مـــســتـــحـــضــراً روحه
ـسرحـى. وهؤالء الـكـهنـة كـانوا بـواسطـة قـوة العـرض ا
هـكــذا - من بـعض الـنــواحى - فى الـعــصـور الـوسـطى
لليابـان الوارث للـشاماني Shammins فى العصور
ثـلون وسطاء بـ هذا العالم ة والـذين كانوا  الـقد

والعالم اآلخر.

ومـازال مسرح الـنوه يـؤثر فى اجلمـهور حـتى اليوم من
ــة فى اخلــبــرة الــيــابــانــيـة خـالل هــذه اجلــذور الــقــد

الشامانية.

أمــا مـســرح الـكــابـوكى Kabuki فـقـد وجــد فى بـدايـة
الـقـرن الـسـابع عـشـر وال يـجب أن يـنـظـر إلى الـعـالقة

تعاقبة زمنياً. ب الشكل فقط فى الفترات ا
وقــد لـوحظ أن ظـهـور اآللـهــة فى الـيـابـان فى األوقـات
ـبـكـرة يـتم بـواسطـة اثـنـ يـكـونـان فى وضع مـتـقابل: ا
ـودوكى Modoki (احملـاور الـكـامى Kami (اإلله) وا
الوسيط). وعلى الرغم من أن هذا التقابل فى األصل
يــــشـــيـــر إلى الـــتـــقـــابـل بـــ اإلله / الـــزائـــر من خـــارج
ـودوكى / التـفسـير احملـلى لرسـالة اإلله اجلمـاعة وا

 عروض لطبقة التجار اجلديدة

من عروض الكابوكى

اضى ا والنوه: استحضار األرواح من
 جلمهور من الساموراى

«أنا والبيانو» 
مجرد لعبة لقتل الوحدة 

بـجانب الـبـيانـو وهو مـا يبـدو من الـعنـوان الذى تـوجد
ا زاد به "أنـا" بـجـانب الـبـيـانو وبـيـنـهـمـا واو الـعـطف 
االقـتراب من مـضمون العـرض الذى يركـز على الذات
فـيـبـرزه وجـودهـا بـجـانب الـبـيـانـو احملور األسـاسى فى
الـــعـــرض والـــعـــرض ال يـــخـــتـــلـف كـــثـــيـــرًا عن الـــنص
ــشــتــرى أصــبــحت فــاألكــاذيب الــتى كــان يــخــتــلــقــهــا ا
تـدعيـهـا أمانى فـتاة شـابـة وحيـدة صنـعت من الـهاتف
تسليتها باآلخرين. أما الشخصة األخرى وهى البائعة
مـدام بـروداركـسى فى الـنص فـقـد أصـبـحت شـابة فى
الــــعـــرض. فــــتــــبــــدل جـــمـس الــــفـــرديـن إال أن احملـــور
ــســرحى وهــو األســاسى الــذى يــدور حــوله الــعــرض ا
البيـانو وعمـلية بـيعه أصبحت عـمليـة وهميـة فالشاب
تلك الـبيانـو وأعلن فى اجلرائـد عن بيعه كان الـذى 
غـــرضه األســـاسى مـــحـــاولـــة إيـــجـــاد شـــخـص جـــديــد
لـلـســؤال الـسـؤال الــذى افـتـقــده من اجلـمـيـع فـابـتـدع
قـصـة الــبـيـانـو كـمــا ابـتـدعت أمـانـى قـصـة شـراء هـذا
الـــوهـم وبــدال مـن أن جنـــد حــالـــة واحـــدة تـــعـــانى من
الـوحـدة جنــد حـالـتــ من اجلـنـســ فـكل من الـرجل
رأة يعانى من الـوحدة واالثنان حتايال عـليها بوهم وا

البيانو.
ومـن ثم كـان االخـتالف اجلـذرى بـ الـنص والـعـرض
ـثـل يـقتـسمـان خشـبة حـيث جند أن الـعرض يـقدم 
ــشـتـرى فـيه ـسـرح عــلى عـكس الـنـص الـذى احـتل ا ا
سـرح كلها والتواجد الـبصرى للمتفرج إال أن خشبة ا
عــمـلـيـة الـتـمـصـيـر الـتى جـرت عـلى الـنص جـعـلت من
ـسـرح فى وقت وجــود الـفـردين ضـرورة عـلى خــشـبـة ا
واحد. بل واشتراكهما فى رقصة تعبيرية واحدة كانت
ذات دالله واضـحـة لـلـجــمـهـور فى أن كال من الـفـردين
ـرأة يشـتـركان فى نـفس احللم أو اجلنـسـ الرجل وا
وفى نـــفس الـــعـــاطــفـــة فــالـــرجل يـــبــحـث عن ذاته فى
رأة ومن ثم كـانت الصـورة التشـكيـلية احلب وكـذلك ا
ن فى العرض بسـيطة تكاد تكون مجردة فاجلزء األ
عـبّر بـوسائل بـسيـطة عـدة فوضـوية بـيت البـائع فتـجد
أوراقــا مــتــنــاثــرة عــلى األرض والــتــلــيــفــون وسـط هـذا
الـزحــام ولـيس فى مــكـان مــحـدد أمـا عــلى الـصــعـيـد
شـترية كان الـذى تمكث فـيه أمانى ا اآلخـر فنجـد ا
مـكانـا بـسيـطـا ليس سـوى الـكـرسى الذى جتـلس عـليه
سـرح بكـرسى هزاز فى أمانى وقـد يشـتـرك قسـمى ا
ـســرح زين بــورق شــجـر كــأنه كــرسى أحالم خــلــفــيــة ا
ولـيس كرسيـا واقعيا بـحيث أصبح هذا الـكرسى معاد ال
شتركة نشـودة وا بصـريا للحـلم والعاطفـة والرومانسـية ا

. ب االثن
أمــا األداء الـتــمـثــيـلـى فـكــان نـابــعـا من الــداخل ولـيس
كــلـيـشـيـهًـا أى من اخلـارج فــقط فـالـعـرض نـفـسه هـو
الـــذى فـــرض هـــذا الــــنـــوع من األداء حـــيث إن حـــالـــة
الــــوحـــدة هى حــــالـــة تـــنـــبـع من الـــداخـل ومن ثم كـــان
األسـلـوب لـلـتـعـبـيـر عمـا فـى الداخـل ال بد أن يـنـبع من
الـداخل أيـضًــا إال أن تـنـوع الـشـخـصـيـات الـذى جنـده
ــــشــــتـــــريــــة أمـــــانى والـــــذى قــــامـت به إجنى فـى دور ا
ــمـثــلـة نـفــسـهــا مـرونـة فى الــبـســتـاوى قـد تــطـلب من ا
ــتــفــرج بـتــغــيــيـر الــشــخــصــيـة من الــصـوت كـى تـقــنع ا
ـتفرج هو تـفرج فقط? ألن ا اذا ا شـخصيـة ألخرى و
ـسرح الـذى يـرى ثبـات الـشخص أمـامه على خـشـبة ا
ـمثـلـة نفـسـها من صـورة آلخرى فقـدرة تـغيـيـر صوت ا
ـوجـودة أمـامنـا إلى ـتـفـرج من الـصـورة ا يـنـقل خـيـال ا
صـورة أخــرى نـتـخـيــلـهـا ونـرســمـهـا بـواســطـة الـصـوت

ن أمامنا. الصادر 
ـشـتـريـة ولــقـد عـكـست ألـوان مالبس كل من الـبـائع وا
ســيـكــولـوجــيـة كـل من الـشــخـصــيــتـ فــالـبــائع ارتـدى
ـــا هــو مـالبس ســوداء واألســـود لــيـس من األلــوان إ

حالة تدل على القتامة الشديدة.
أما عـلى الصعـيد اآلخر فـنجـد شخصـية أمانى الـفتاة
الـــتى اخــتــرعت الــعــديــد مـن األكــاذيب من أجل كــســر
ـوجودة بحيـاتها جنـدها ترتدى فـستانا حالـة الوحدة ا
أحـمر وهـو لون يـعكس ثـورتـها عـلى حالـتهـا ووضعـها
وكـما حـمل الـفسـتان األحـمـر ثوريـة أمـانى حمل نـوعا
من األنـوثـة لـشخـصـيـتهـا الـتى تـبـحث عن الرومـانـسـية
والـعاطفة فـى الطرف األخر. فأصـبحت الغـاية لديها
مـبررا لـلوسـيلـة فدافـعت عن أسلـوبهـا فى تغـيرها من
شـــخص آلخــــر حـــتى كــــشـــفت لــــنـــا بـــإصــــرارهـــا عن
اشـتـراكـهــا مع صـاحب الـبـيـانـو حلـالـة واحـدة أال وهى
حـالة الـوحـدة فبـدالً من أن نـقول "أنـا والبـيـانو" نـقول
"أنـا وصـاحـب البـيـانـو" ومـا يـنـتج عن هـذه الـوحـدة من
اضـــطــراب نـــفــسى وتـــشــتت وعـــدم اتــزان ورغـــبــة فى
إحـداث حـالــة من الـتـعــايش مع هـذه احلــيـاة حـتى ولـو

بالوهم.

عـرض "أنـا والــبـيـانــو" إخـراج سـمــيـرة أحـمــد هـو أحـد
ــســرحــيــة قــدمت فــيه عــروض مــهــرجــان اخملـــرجــة ا
مــخــرجـته رؤيــة لـنـص (بـيــانـو لــلـبــيع) لــلـكــاتب اجملـرى
فـرانس كـرانـشى الـنص األصـلى يـقـدم حبـكـة بـسـيـطة
تـدور حـول شـخص وحـيد فى األربـعـ من عـمـره يقع
بــ يــديه بــالــصــدفـة إعـالن عن بــيع بــايــنـو مـن طـراز
(بـوسـنـد روفـر) فـيـتـصل عـبـر الـهـاتف بـالـرقم اخلـاص
ـعروض فال بـهـذا اإلعالن ويـسـأل عن ثمـن البـيـانـو ا
يـعجـبه الـثمـن على الـرغم من عـدم استـعـداده للـشراء
مـن األساس إال أنه يـبـدأ لعـبـة صغـيـرة غرضـها األول
ـعـروض كانت واألخـيـر أن يخـفض من سـعـر البـيـانو ا
الـلـعـبـة األولى تـدور حول سـيـد مـوقـر يريـد أن يـشـترى
بــيــانـو البــنــته فى عــيـد مــيالدهــا فال يــعـجــبه الــثـمن
فـيدخل فى اللـعبة الثانـية من خالل سيـدة عجوز تريد
شـراء البـيـانو لـزوج ابـنـتهـا ولـكـنهـا عـندمـا تـسـمع ثمن
الـبـيـانـو يحـدث لـهـا إغـمـاء فـتـنـزعج الـسـيـدة الـبـائـعة
التى ال نراها طـوال النص ثم تأتى اللعبـة الثالثة التى
تـسـتمـر قـليالً وبـطـلهـا سـيد يـدعى "فـيسـنـسى" يدعى
أنه خبير بيع وشـراء بيانوهات فيـتفق مع البائعة على
ـشتـر آخـر بـالـثـمـن الـذى تطـلـبـه الـبـائـعة بـيـع الـبـيـانـو 
وبعـد أن حتـدثا قـليالً وعـلـمنـا قصـة هـذه البـائعـة التى
اضــطـرت لــبـيع الــبـيــانـو بــعـد مــا تـوفى زوجــهـا وابــنـهـا
وأصــبــحت وحــيـدة فــكــان البـد لــهــا من أن تــبــيع هـذا
اجلــزء الـثـمـ لـيس بـالـثـمـن فـقط ولـكن بـالـذكـريـات

أيـضًـا تـقـرر بـيـعه كى تـسـتـطـيع أن تـنـفق عـلى نـفـسـها
وعـلى مرضـها وكى تـستـمر لـعبـة التـسلـية التـى بدأها
زيف يـغير من صوتـه ويقلد صوت الـسيد فيـسنسى ا
امرأة تـخبر الـسيدة الـعجوز أن السـيد فيـسنسى الذى
حتـدث إلـيـهـا مـنـذ قـلـيل مـا هـو إال رجل مـجـنـون خرج
مــنـذ فـتـرة قـلـيـلـة من مـســتـشـفى األمـراض الـعـصـبـيـة
ويــحــاول دائـمــا الـتــحـدث مع اآلخــرين حـول عــمـلــيـات
الـبيع والـشـراء فى أى شىء ومع هـذه السـيـدة وصلت
ـسـألـة إلى حـد بـيع وشـراء بـيـانـوهـات وقـد تـنـجرف ا
ـشـتـرى أنه عـلى هـذه الـلـعـبـة إلى حـد ســيئ فـيـدعى ا
عـالقــة حب بـــيــنه  – عـــلى أســـاس أنه امــرأة  – وب
السيد فيسنسى وأنه بذلك ال يستطيع االستمرار مع
ريض فـيقـرر االنتحـار ومن ثم جند هـذا الشـخص ا
عـلى الـصـعـيـد اآلخـر الـبائـعـة حتـاول أن تـشـد األخرى
وتسـاندها فـتنصـحهـا بعدم االنـتحار ألن احلـياة ليس
بهـا ما يدعـو لالنتحـار وتقرر البـائعة مع هـذه السيدة
أنـهـا لن تـبـيع الـبـيـانـو وأنـهـا سـتـتـصل بـهـا فـور اتـصـال
ـــريض مـــرة أخـــرى وبـــالـــفـــعل يـــكـــون اتـــصــال هـــذا ا
ـشـترى هـنـا بـاسم الـسـيـد فيـسـنـسى أو فـاسـيك كـما ا
ــزيــفــة الــبـــائــعــة يــكــون فى وقــته أخـــبــرت الــســيــدة ا
ـنـاسب فيـجـد البـائـعة رافـضـة تـمامًـا مـسألـة الـبيع ا
ا يضـطر السيد فيسنسى أن ـسألة تمامًا  فتتعقد ا
يــخـبــرهــا بـكـل احلـقــائق الــتى أخــبــرتـهــا بــهـا مـن قـبل
ا يضع البائعة السيدة التى حتـدثت إليها منذ قليل 

فـى مـوضع خـلـل وإلى تـصـديــقه فى الـوقـت ذاته فـهـو
الشـخص الوحـيد الذى أخـبرهـا بكل ما قـالته الـسيدة
عــلى الــهــاتف وتـكــون حــجـتـه فى تـلـك الـلــحــظـة أنــهـا
إنـسانـة تريـد تدمـير حـياته بـشتى الـوسائل ولـكن قبل
أن تدمرها سيـدمرها هو أى أنه يقرر قتلها للتخلص
وقف مـنـهـا نـهائـيًـا. ومن ثم تـنـزعج الـبـائـعـة من هـذا ا
ـوقف إال أن فـتـضـطــر بـاالتـصـال كى حتـاول تـهـدئـة ا
ــشـتــرى قـد يــرد عــلى الـهــاتف مــحـاوالً تــغـيــيـر نــبـرة ا
مثل يدعى األستاذ صوته الطبـيعية ويدعى أنه خادم 
فير ترى ويـخبرها اخلادم بـأن من اتصل بها هو هذا
ـمــثل الـذى يـقـوم بـتــدريب نـفـسه قـبـل الـصـعـود عـلى ا
سرح فيدعى أكذوبة كى يندمج بها وأنه إذا خشبة ا
أعجـبته احلبـكة التى اخـترعهـا يعطى رقم تـليفونه كى

يستكملها فى وقت آخر.
وفى الـنهـاية عـندمـا يـتأكـد من عدم اسـتجـابة الـطرف
اآلخر يعـاود احملاولة مرة أخرى ولكن مع إعالن آخر.
وهــكـذا يــعـرض لــنـا هـذا الــنص فـكــرة اغـتــراب الـفـرد
ــتـــقــدمـــة فــالـــهــاتف وسط وســـائل الــتـــكــنـــولــوجـــيـــا ا
ــسـافـات بـ والــوسـائل األخــرى الـتى حتـاول تــقـلـيل ا
األفـراد وجعل العـالم قرية صغـيرة كما نـسمع إال أنها
عــلى الـصــعـيـد اآلخـر تــزيـد من اغـتــراب الـفـرد وسط
جموع الناس فتزاداد وحدته وشعوره بفرديته ومن ثم
فتـاح مدخالً لـعرض (أنا والـبيـانو) فبـعدما كان هـذا ا
تصـدر البيـانو العـنوان أصبـحت الذات جـزءا أساسيا

 أنا والبيانو لعبة لقتل الوقت

اخملرجة
جترأت 

على النص
األجنبى
ولديها
مبرراتها

الذات
حتولت 
إلى جزء
أساسى
بجانب
البيانو

النوه والساموراى

ثالثة محاور
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اجلـمـهـور فى الـعـرض من نـاحـيـة وعـلى
تأكيد وجود مسافة من جهة أخرى.

وهــذا ال يــعـــكس أى تــضـــارب فى فــكــرة
الـــعـــرض. بل يـــؤكـــد عـــلى فن الـــفـــرجــة
كـننا مالمسـة هذه الفرجة من خالل و
ــســرحى لــلــعــرض الــشــكل والــتــكــويـن ا
فــــعــــلى الـــــرغم من انـــــتــــظــــام مــــقــــاعــــد
ـيـنـاً ـشـاهـديـن عـلى جـانـبى اخلـشـبـة  ا
; وهـــو مــــا جــــعـــلــــهم جــــزءاً من ويــــســــاراً
ـنع من أن يلـتزم الـتـشكـيل فإن هـذا لم 
ساحة اخملصصة لهم كذلك مثـلون با ا
وضـعت شـاشـة عـرض كـبـرى فى مـؤخرة
ـســرح كـمـا  وضع جـهـازى مـنـتـصف ا
ــ تــلـــيـــفــزيـــون أعـــلى يــســـار وأســـفل 
ـسـرح لعـرض صور من احلـياة الـيومـية ا
الــعــاديــة الـــتى تــعــرض فى ضــوء جــديــد

ومدهش وغير متوقع.
ــقـــدمــة قــطــار مـــثالً  عــرض مـــنــظــر 
يــــخـــرج من احملــــطــــة فى أحـــد جــــهـــازى
ـؤخـرة الـتــلـيــفـزيــون وفى اآلخـر صــورة 
نـــفـس الـــقـــطــــار كـــمـــا تــــكـــرر األمـــر مع
أرجــوحــة  الــتـــقــاط صــورتــ لــهــا من
ــكـنـنــا اكـتـشـاف زاويـتــ مـخـتــلـفـتـ و
األمـــر نـــفـــسه فى األداء الـــتـــمـــثــيـــلى; إذ
ـمــثـلـون عـلى تـأكــيـد نـوعـيـة من حـرص ا
ـسـرحـة الـتى األداء كـشـكل من أشــكـال ا
ـا يـسـهم ـدهـشـة  حتـتــفى بـالـغـرائب ا
فى تـــشـــكـــيل صـــورة عالمـــاتـــيـــة عن فن

العرض والفُرجة.
ـمـثـل كـذلك فـعلـى الرغم مـن اعتـمـاد ا
عــلى إمــكـانــاتــهم اجلـســديــة وطـاقــاتـهم
اخملـتـزنـة داخـلـيـاً فـإنـهم يـشـكـلـون داللـة
صـوريـة شـديـدة الـغـرابـة فـهـنـاك الـفـتـاة
الــتـى تـؤدى حــركــات بــرأســهــا مــســتــغــلـة
شــعـرهـا األصـفـر فى إضــفـاء تـشـكـيالت
غـريـبة عـلى وجهـها وهـناك الـتى توظف
لـــيـــونــة عـــظـــامـــهــا ورشـــاقـــتــهـــا فى أداء
) بــدون مـــوســيــقى حـــركــات (بــانـــتــومــا
مـصـاحبـة وهى مالحـظـة تـنـسـحب على
بــــاقى الــــعــــرض حـــيـث يـــشــــكل غــــيـــاب
ـوسيـقى عنـصراً مهـماً فى تـأكيـد حالة ا
ــســـرحــة" لــنـــفى مــا لـــلــمــوســـيــقى من "ا
تأثيـرات انفعـالية تسـهم فى غزل خيوط
الـــوهـم وهــو مـــا ال يـــحـــتـــاجه الـــعــرض.
كـذلك فـقـد حـاول الــعـرض تـوظـيف لـون
الــبــشـرة بــصــورة جـديــدة لـيــصــبح جـزءاً
مـــكـــمالً لـإلكــســـســـوارات واألزيـــاء فـــقــد
البس مـوحدة حتمل لـون البشرة كانت ا
ظهر كداللة سيميوطيقية للتخلص من ا
الــــزائف والــــتــــوصـل لــــنــــقــــاء اجلــــوهـــر
الداخـلى لإلنسان وهـناك عالمة أخرى
ــــمـــثـل الـــذى ال يــــدخل يـــؤكــــدهــــا ذلك ا
مــرتـديــاً اثــنـتـى عـشــرة قــطـعــة يــبـدأ فى
الـتخـلص مـنـهـا تدريـجـيـاً حتـى يصل إلى
قــــطـــعـــة واحـــدة وكــــأنـــهـــا دعـــوة أخـــرى
للـتـخـلص من كـثـرة الـضـغـوط أو األقـنـعة

التى يحملها اإلنسان.
الـعرض فى مـجمـله يؤكـد علـى جمـاليات
الـصورة الـبصـرية لـيقـدم  عرضـاً يجذب
ـمــكــنـات األنـظــار انــطالقــاً من وعــيه 
يديا الصـورة اإلعالمية اجلديـدة وفن ا
تماشـياً مع آلـيات التـرويج احلديـثة التى
تـــــســـــاهم فـى االســـــتـــــحـــــواذ عـــــلى وعى
ـــتــلــقـى هــذا من نــاحـــيــة ومن نـــاحــيــة ا
أخــــرى فــــإنه يــــؤكـــــد أهــــمــــيــــة أن يــــظل
ــشـــاهــد يــقـــظــاً بــرغم كـل شىء حــتى ا
كـنه معـرفة اآلخـر.. الذى يـتحرك فى

اخللف.

ـا يحـدث خـلـفك".. ذلك هو اسم "انـتـبه 
الـــعـــرض الـــبـــلـــغـــارى الـــذى قُـــدّم ضـــمن
فــعـــالــيـــات مــهـــرجــان الـــقــاهـــرة الــدولى
للمـسرح التجريبى على مسرح متروبول
والــــــــــذى  عــــــــــرضـه عــــــــــلـى هــــــــــامـش
هرجـان.. على الرغم من تـميز تـقنياته ا

وأفكاره.
الحظ فى عــروض مــهــرجــان كــان من ا
هـــذا الــعــام اعــتـــمــاد مــعـــظــمــهـــا بــشــكل
أسـاسى عـلى احلـوار واالهتـمـام بتـقد
حلـــظـــات ســـرديـــة مـــرتـــبـــطـــة بـــاحلـــيـــاة
ـمارسـات اليـوميـة لإلنسان الـداخلـية وا
والــــــتى تــــــبــــــعُـــــد فـى الـــــغــــــالب عـن أيـــــة
أيـديــولـوجــيـات أو قــضـايــا كـبــرى وعـلى
الـعـكس من ذلك جـاء الـعرض الـبـلـغارى
ـنـاقــشـته لــقـضـايــا كـبـرى الـذى تــمـيــز 
حتــــمل فى طــــيــــاتــــهــــا مالمـح مــــا بــــعـــد
حداثـية عارضاً تلـك القضايا من خالل
جــمــالـيــات فن الــصــورة الـبــصــريــة الـتى

تمتلك تعبيريتها اخلاصة.
وقـد أثـار لـديــنـا ذهـاب اجلـوائـز لـنـوعـيـة
العروض الـتى تتعرض للحياة الشخصية
والـداخــلـيـة لإلنـسـان وكــذلك غـلـبـة هـذه
النـوعية من العروض سؤاالً عن مستقبل
ــســـرح نــفــسه وهل ســـتــغــيب فى هــذا ا
ـسـتـقـبل الـقـضـايـا الـكـبـرى فهـى مقـابل ا
ـــيـــتـــاذات الـــتـى بـــدأت تـــشـــكل حــــركـــة ا

النسبة األكبر من العروض?
قبل الدخـول إلى منـاقشـة أفكار وفـنيات
العـرض اسـتـرعى انـتـبـاهـنـا اسم الـفـرقة
الــتـى قــامت بـــتـــألــيـف وإخــراج الـــعــرض
بـــشــكل جـــمــاعـى وتــرجــمـــته بـــالــعـــربــيــة
(مــشـروع مـخـزن الـعــقل) وهـو مـا يـحـمل
فى طـيـاته دعوة صـريـحة إلعـمـال الفـكر
فيمـا يطرحه العرض من أفكار وقضايا
األمــر الـــذى يــعـــيــد ألذهـــانــنـــا نــســـمــات
سـرح والطـابع اإلنـسانى األشـمل الذى ا
يـنــاقش قـضــايـا إنـســانـيــة وأيـديـولــوجـيـة
كــــبـــــرى تــــخـص اإلنــــســـــان فى الـــــعــــالم
ويـدعــونـا الــعـرض بــعـد ذلك إلى الــنـظـر
إلى اآلخـــر عــلى نـــحــو مـــخــتـــلف وعــدم
اعـــتـــبــاره الـــعـــدو أو اجلـــحــيـم كــمـــا فى
مــقـــولـــة ســارتـــر ويـــؤكــد الـــعـــرض عــلى
عـرفة وعـدم نـفى اآلخر أهـمـية تـبـادل ا
ـــشــــتـــرك مـــعه واحـــتــــوائه واكـــتــــشـــاف ا

واحترام نقاط االختالف كذلك.
ــمــثـــلــون- مــنـــذ الــبــدايــة- وقــد حـــاول ا
حتـــقـــيـق الـــتـــرابط والـــتـالقى مع اآلخـــر
"اجلمهـور" وذلك سعياً لتـحقيق هدف

أحـدهـمـا: ردم الــفـجـوة الــتـقـلـيــديـة الـتى
ــمــثل عـن اجلــمــهـــور كــعالمــة تــفــصـل ا
سـيــمــيـوطــيــقـيــة عــلى فــكـرة الــذوبـان أو
الـــتالحم أو الــتـالقى فى عــصـــر أصــبح
فــيه اإلنــســان مــنـغــلــقــاً عـلـى ذاته.. وقـد
مـثلـون ذلك بداية مـن استقـبالهم حقق ا
ـسـرح حـتى إعداد لـلـجمـهـور عـلى بـاب ا
ـتفـرج كـمـا حقـقوا ـقاعـد جللـوس ا ا
ـا يـؤكـد بــذلك مـســرحـة هـذا احلــدث 
ـشـاهـد كعـنـصـر مـشارك ووثق أهـميـة ا
ـمـثــلـ الـسـلـسـة ـعـنـى حتـركـات ا ذلك ا
بــ مــقــاعــد اجلـمــهــور هــذا من جــهـة
ـمــثـلــون عـلى ومن جــهـة أخــرى حـافـظ ا
سافـة بينهم وب اجلمهور تأكيداً على ا
خـــصــــوصـــيــــة األنـــا واآلخــــر واحلـــفـــاظ
عـليـها.. وكأنـهم يقولـون للـجمهـور: "انتبه
فــأنت تـشـاهــد عـرضـاً نــحن نـقـدمه لك"
فى الــوقت الــذى يـقــومــون فــيه بــخــدمـة
ــشـاهـدين وتــلـبـيـة طــلـبـاتـهـم وتـنـاوبـهم ا
ـشـروبـات عـلــيـهم والـتـقـاط عـلى تــوزيع ا

الصور التذكارية لبعضهم.
كـان هــنـاك حـرص عـلى تـأكـيـد مـشـاركـة

يسعى إلى تأكيد 
عرفة أهمية تبادل ا
 وعدم نفى اآلخر

> إن شكسبير لم يكن يتردد فى أن يخرج تـفصيالت ثانوية يقتطعها من مصدر أو أكثر
ـواقف التى يـقتبـسهـا عن طريق تـأكيدهـا أو حتويـرها أو حتى أو أن يـغيـر من طبـيعة ا

تغيير مالمحها تغييرًا تامًا.

> الكومـيديا دى الرتى أو كـما  ترجـمتهـا إلى اللـغة العـربية حتت أسـماء مخـتلفـة مثل: كومـيديا
الفن. كومـيديا الصنـعة الكوميـديا الشعـبية كوميـديا االرجتال أو الكومـيديا اإليطالـية لها جذور
فى هذا الـفن حيث خرجت األسمـاء لتعـبر عن خاصيـة معيـنة يتمـتع بها هـذا الفن. من الشائع أن
الكوميديا دى الرتى قد بدأت فى إيطاليا سنة 1550م أى فى منتصف القرن السادس عشر وانتشرت

ائتى عام فى إيطاليا امتدادًا إلى شمال أوربا. لفترة تقارب ا

سرح احلديث يستعد لتقد مسرحية "حمام رومانى" لفرقة مسرح الطليعة. سرحى هشام جمعة مدير ا > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح !! هرجانات ا  األجندة الدولية 

≈ZGôŸG ∫ÉªL 

ا يحدث خلفك  انتبه 

ا يحدث خلفك   عرض انتبه 

ا يحدث خلفك» «انتبه 
 قليل من الكالم كثير من الفرجة

عرض يناقش
 قضايا كبرى
ذات طابع إنسانى

 مسرح سنغافورة  مسرح هوجن كوجن 

علومات نظمة الدولية لإلحصاء وا وقــــد أنــــهــــوا اإلعــــداد على ذمة ا مــــهــــرجــــان  2007 
ــهـرجـان  2008 بـالــفـعل .. وتـسـتـطـيع أن
تـتـعـرف عـلى كل مـا تـشـمـله أجـنـدتـهم عـبـر
عــدة وســائل أهــمـهــا مــوقـعــهم اإللــكــتـرونى
ـتــاز بــكـونـه خـفــيــفـاً فى حتــمــيـله  الــذى 
يـنـاسب اجلمـيع  جـيـدا شـكال وتنـظـيـما ..
كن التعـامل معه بسهولة وفى استطاعة و
أى شـخص أن يـسـجل نـفـسه عـلى مـوقـعهم
كصديق لهم .. فـيراسلوه بكل جديد لديهم
ـــهـــرجـــان مـن يـــرغب فى .. وتـــلــــزم إدارة ا
ــشــاركـة أن يــبــلـغــهم قــبل انـعــقــاده بـســتـة ا
أشـهـر عـلى األقل .. وأن يـبلـغـهم بـاالعـتذار
بــشـكل نــهــائى قـبل ثـالثـة أشــهـر من بــدايـة
ـــــهــــرجـــــان .. وتــــقـــــوم اإلدارة بـــــإبالغ كل ا
ـهـرجـان عـبـر رسـائل ـهـتـمـ وأصــدقـاء ا ا
ـسـتجـدات .. وتـهيئ إلـكتـرونـيـة بكل هـذه ا
ـــنــظـــمــات والـــهــيـــئــات اخملـــتــلـــفــة هـــنــاك ا
هـرجان وكيفية واطن إلى أهـمية هذا ا ا
الـتــعـامل مـعه بــشـكل مـنـاسب  فــهـو مـنـفـذ
فنى اقتـصادى سياحى تسويقى وسياسى
أيــــضــــا .. وتــــهـــتـم الــــدولـــة هــــنــــاك بــــهـــذه
ـعــنـيـة  ــهـرجــانـات .. وتــلـتف الــوزارات ا ا
ــانـا مــنـهـا بــأهـمـيــة هـذا احلـدث فــنـجـد إ
ـالية والـتجارة والـسياحـة والفنون وزارات ا
واخلـارجـيــة والـداخـلـيـة والـثـقـافـة واإلعالم
والـتــعـلـيـم والـنـقل واالتــصـاالت كـلــهـا تـضع
ـنــاســبـات .. ضــمن أجــنــدتـهــا  مــثل هــذه ا
وتـقـوم كـل مـنـهـا بـدورهـا حـســبـمـا يـقـتـضى

األمر ... 
ومن األمور الـهـامة واخلـطـيرة أيـضـا والتى
ـهـرجــان اخـتـيــار جلـنـة اهــتـمت بـهــا إدارة ا
ـقـدمـة يـتـمـيـز أفـرادها لـتـقـييـم األعـمـال ا
سارح اخملتلفة بالتنوع فى تـوجهاتهم نحو ا
ـسـرح اخملـتـلـفة  .. وأيضـا نـحـو عـنـاصر ا
فـنجـد أن الـلـجـنة يـتم اخـتـيـارها لـتـسـتـطيع
ـقــدمــة من مـخــتـلف تـقــيـيـم كل الـعــروض ا
الــدول بــشــكل عــادل.. وعــلى األقل هــنــاك
واحــد من بـ أعــضــاء الــلــجـنــة يــســتــطـيع
ـقـدم وتوضـيـحه لـآلخرين إدراك العـرض ا
.. وأيـضا هـناك واحـد على األقل يـستـطيع
الــتــعــامل مـع اإلضــاءة أو الــديــكــور بــتــفــرد
ومــسـاعــدة اآلخـريـن فى إدراكـهــا .. ويــهـتم
ـهــرجـان كل عــام بـاخــتـيـار الـقــائـمن عــلى ا
مـــــوضـــــوع أو وجـــــهـــــة تـــــكـــــون هـى مـــــحط
ثال اختارت إدارة اهتمـامهم وعلى سبـيل ا
ــهــرجــان هــذا الــعــام مــوضــوع اخــتــطـاف ا
األطـــفـــال وبـــيـــعــهـم كـــعـــبــيـــد فـى اجلـــنــوب

الشرقى اآلسيوى كوجهة له ...
بـــاخـــتـــصــــار فـــإن الـــدروس فـى مـــهـــرجـــان
سنغافورة.. تتلخص فى النظام والتخطيط
واالهتمـام بالوقت واإلخالص والـتفانى فى
الـعــمل وإعـداد أجـنــدة عـلى قـدر ومــسـتـوى
احلــدث تــعــبـر جــيــدا عن الــنـظــام واجلــهـد
كنـنا أن نعـبر لآلخرين .. ـبذول حـتى  ا
ــتــمـيــزين حــقـا وجنـد أنــفــسـنــا بــ زمـرة ا

وساعتها لن نتهم غيرنا بالتحيز ضدنا.

أنه من مـهرجـانات الفـئة األولى مع الـكبار
" وغـيـرها .. مـثل "كـان" و"فيـنـسـيـا" و"برلـ
وهناك مهـرجان األغنية وهـو حديث العهد
صر.. والذى أصبح أيضا مهرجانا دوليا
ـــخـــتـــلف األجـــنـــدات الـــدولـــيــة مــســـجـال 
ـهـرجــانـات األغـنـيـة .. وإن كــان من الـفـئـة
الثانية لـكنه إجناز مقارنة بـعمره القصير 

إذن فال مجال للحديث عن التحيز ...
ولكى نـكـون أكـثـر واقعـيـة  فـلنـنـظـر إلى ما
ن هم فى لــديـــنــا ومــا يــقــدمـه اآلخــرون 
مثل قدراتـنا أو حتى أقل  ووجـدتنى أنظر
إلى مـهـرجـان سـنـغـافـورة الـدولى لـلـمـسـرح
ومــصــر ال تــقل فى إمـــكــانــيــاتــهــا عن هــذه
ـهــرجـان مــهـمال الـدولــة .. وقـد ظل هــذا ا
ــنـــظــمــات الــدولــيــــة  ســنــوات من جــانب ا
طـويـلـة حـتى   ضـمـــه إلى األجـنـدة مـنذ
فـمـاذا فـعـل مـنـظـمـو سـبع سـنـــوات تـقـريـبــا

هرجان..??... هذا ا
ـــســـئـــولـــون عـن الــثـــقــــــافـــة هـــنـــــاك قـــام ا
بــتــطـــهــيـــر الــهـــيــكل اإلدارى مـن الــعـــابــثــ
ـسئـولية والـفاسديـن وإبعادهـم عن مواقع ا
ـهـمـة إلى من يــسـتـطـيع إجنـاز .. وأوكـلــوا ا
ـدى بـكل دقة اخلـطط القـريـبـة والـبـعـيـدة ا
ــهــرجــان وإتــقـــان  أيــضــا عــلى مــســتــوى ا
الئم لألجـندة الـدولـية تـخـيروا الـتـوقـيت ا
بـحيث ال يـبدأ وال يـنتهـى مع بدايـة أو ختام
مهرجان آخر فى أى دولة أخرى فى العالم
.. وأعــدوا أجــنــدتـهم اخلــاصــة بــتـوقــيــتـات
مــلـزمــة ومــعـلــنـة .. وتــبـنــوا مـبــاد الـنــظـام
وتنظـيم الوقت فى كل خطـوة من خطواتهم
 حـــتى أنـــهم أدمـــنـــوا ذلك فـــنــجـــدهم اآلن
ولـم يـنــتـه بــعـد ــهــرجـان  ..2009  يــعــدون 

أفـريــقـيــا وهـمـا مــهـرجــان الـفــنـون بــجـنـوب
أفـريـقـيـا وهــو كـمـا ذكـر الـتـقـريـر يـعـد ثـانى
ـهـرجـانـات فى العـالم بـعـد مـهـرجان أكبـر ا
أديــنـبـرج بــاسـكـتـلــنـدا.. ويـتــمـيـز بـشــمـولـيـة
ـوســيــقـيــة األوبـرالــيـة عــروضه الــدرامـيــة ا
الراقصة.. ومـعه تنتعش احلركـة السياحية
والـتـسـويقـيـة .. وأيـضـا مـهرجـان مـنـديـلكت
بـالـرأس األخـضـر.. وتـمـيـزه الـشـديـد الذى

هرجانات األوروبية ... يضاهى ا
ذكـــرت األجـنـــدة مـهـرجـانــا عـربـيـــا واحـدا
هـــو مـهــرجـــان الــبـســتــــان بـلــبـنــــان  حـيث
اســتــطــاع الـقــائــمــون عــلــيه االنــفــتــاح عــلى
الـعـالم وخــاصـة أوروبـا .. وإقــامـة عالقـات
ــهــرجــانــات األوروبــيــة .. وذكــر قـــويــة مع ا
ـهـرجـانـات التى الـتقـريـر أن هـنـاك بـعض ا
ـكـنـهـا أن تـنـضم إلى هـذه األجـندة بـشىء
من التـحسـ والتـطويـر فى أدائهـا.. ومنـها
ومــهــرجــان قــرطــاج مــهــرجــان بــرازيــلــيــا  ,
بـــتــونس ومـــهــرجـــان الــفـــجــيـــرة بــاإلمــارات
ـــهــرجـــان األســـود بـــأجنـــوال ومـــهـــرجــان وا

البجعة بالفلب ...
هــذا الــتــقــريــر وهــذه األجــنــدة  قــد تــثــيـر
هرجانـات والقائمـ عليها حـفيظة بـعض ا
فى بـعض دول الـعـالم .. والـتى لم تـشـمـلـهـا
أى مــنــهــمــا وبــالـــطــبع من بــ هــذه الــدول
مــصـر  قــد يــتـهـم الـبــعض اخلــبــراء الـذين
أعــدوا هـذا الـتــقـريـر وهــذا الـعـمل بــأكـمـله
بـعــدم الـشــفــافـيــة والـتــحـيــز ضـد مــصـر ..
ـا اعـتـبـر ولـكن لــو أن ذلك كـان صـحـيـحـا 
مـهــرجـان الـقــاهـرة الــسـيــنـمــائى مـهــرجـانـا
ـا بـاألجــنـدة الــدولــيـة  بل وعــلى الــرغم 
يـواجـهه الـقائـمـون عـلـيه من انـتـقادات  إال

ــســارح ــســـرح الــطـــفل وهــو مـن ا الـــدولى 
ــمــيــزة فى نــوعــيــة مــا تــتــنــاوله الــعـروض ا

قدمة من خالله. ا
هــــنـــاك أيـــضــــا مـــهـــرجــــان دبـــلن  الــــعـــريق
بــأيـرلــنــدا .. ومــهـرجــانــات إجنـلــتــرا وعـلى
رأســـهـــا مــهـــرجـــان لـــنـــدن والـــذى اكــتـــسب
شـهــرته الـعـريـضــة من طـقـوسه الــتـاريـخـيـة
اخلــاصــة جــدا.. والــتى مــا زال الــقــائــمـون
هرجـان يحافـظون علـيها ومـنها على هـذا ا
ـــتـــســـابـــقـــون والـــزائـــرين بـــواســـطـــة نــــقل ا
ــلـكــيـة الــتى جتـرهــا اخلـيـول .. الـعــربـات ا
ـلـكى فى االسـتـقـبـال وأيـضـا هــذا الـطـابع ا
ــســارح عــبــر ومــرور الـــزائــرين إلى داخـل ا
رات الـقـصـور اإلجنلـيـزية ـرات تـشـبه 
الـــضـــخــــمـــة الــــعـــتـــيــــقـــة .. كـــذلـك هـــنـــاك
مـهـرجــانـات شـكـســبـيـر اخملـتــلـفـة فى شـتى
دول العـالم والتى تـتـبارى فـيهـا شتى الـفرق

سرحيات الشكسبيرية.  على تقد ا
هرجانات ويبرز أيضـا هذا التقريـر بعض ا
اخلاصة جدا فى شكلها ومظهرها.. ومنها
مــهـــرجــان هــوجن كـــوجن والــذى يــجـــمع بــ
مـــظـــاهــــر احلـــضـــارة الــــصـــيـــنــــيـــة.. وبـــ
الــتــكــنــولـوجــيــا األمــريــكـيــة.. وقــد تــمــيـزوا
بابـتـكـار الـكـثـيـر من األسـالـيب الـتى جتذب
اآللـيـــات اإلعالمـيــة مـن شتـى دول العـالم
حـتى أصـبح جتـمــعـا سـنـويــا هـامـا وهـنـاك
أيـضـا مـهـرجـانـات دلـهى وبـومـبـاى الـهـنـدية

التى استطاعـت فى
 الـســنــوات األخــيـــــرة أن جتــمــع من خالل
احـتفـــاالتـهــا الـضـخمـــة الـكثـيــــر من جنوم

السينما الهندية الكبار ...
أبـرز التـقـريـر أيضـا مـهـرجانـ دولـي فى

كـثـر احلــديث فى الـسـنــوات األخـيـرة.. عن
بنـاء جسـر للـتواصل بـينـنا وبـ اآلخر  أيا
كـان هـذا اآلخر شـرقـيا أم غـربـيا  آسـيـويا
أم أوروبـــــيــــا أم أمـــــريـــــكــــيـــــا... ويـــــعــــتـــــبــــر
ـتحـدثــــــــون  أن هنـاك فرصة ذهـبيــــــــــة ا
ــنــاســبـات لــبــنــاء هــذا اجلــســر من خالل ا
ـــهـــرجــانـــات واالحــتـــفــاالت الـــريــاضـــيــة وا
الــــفــــنــــيـــة. وأهــــمــــهـــا فـى الـــعــــالـــــــم اآلن,
ـسـرحـية الـدوليـــة  التـــى هـرجــانـــــات ا ا
ـنـظـمـة حتـظى بـاهـتـمـام كـبــيــــر حـتى أن ا
ـعـلـومـات قــد أشارت الـدولـيـة لإلحصـاء وا
فى تــقـريـرهــا الـسـنــوى إلى أهم األجـنـدات
الــدولـــيــة الـــتــخــصـــصــيــة لـــلــمــهـــرجــانـــــات
ـسـرح ـهـرجـانـات الـدولـيـة  ـسـرحـيـة  كـا ا
ــــســــرح الــــطـــــفل والــــدرامـــــا والــــدمــــيـــــة وا
ـسارح الـغنـائـــــى الـكـوميـدى ومـهـرجانـات ا
الــتــجــريـبــيــة وغــيـرهــا وهــو مــا قـدمــته فى
إحــصــائــهــا فى ست عــشــرة أجــنــدة دولــيـة
ثـابة األجنـدة الشـاملـة جلميع واعتـبرتهـا 
ـــهــرجـــانـــات الــدولـــيـــة فى الـــعــالم (166 ا

مهرجانا فى  47 دولة )...
وفى قـراءة مـتـأنــيـة لـهـذه األجــنـدة وتـقـريـر
عـلـومـات  سـنـجـد ما مـنـظـمـة اإلحـصـاء وا
ـهـرجـانـات نـتـوقف عــنـده فـمن بـ هــذه ا
الـــدولـــيـــة أكــثـــر من عـــشـــرين مـــهـــرجـــانـــــا
أمـريـكــيــــا  يـأتــى عـلى رأسـهــــا مـهـرجـــان
تــورنــتــــــو وأيـضــا مــهــرجــان مـركــز كــيــنـدى
ــهــرجــانــات الــثــقــافى الــذى يــعــتــبــرأكــثــر ا
تنظيما .. وهناك أيضا مهرجانات أوروبية
هـامـة ذات طــابع خــاص أهـمــهـا مــهـرجـان

تفرد فى شكله ومضمونه...  روما " ا
وعـــلـى شـــاطئ احملـــيـط األطـــلـــسى هـــنـــاك
مهـرجان مـدريد بـأسبـانيـا والذى يـقدم فى
عشـرة أيام مـجـموعـة ضخـمة من الـعروض
ــــســـــابــــقـــــات  قـــــد يــــصل داخل وخـــــارج ا
مـــجــــمـــوعـــهـــا إلى 900 عـــرض مـــســـرحى

يز ..  راقص 
مـهـــــــــــرجان أديـنبــــــــــرج بـاسكـتـلنـدا الذى
ــهــرجــانـــــــات الــشــعــبــيـــــة الــتى يــعــد من ا
تـــشــــــارك فـــيـــهـــا كـل فـــئــــــــــــات الـــشـــعـــب
االســـــكـــــتــــلـــــنــــدى حـــــتـى تــــكـــــــاد أصــــوات
صــيــحـاتــهـــــم تــصـل إلى الــعــالم بــأســـره..
ـــــكن ألى شــــــخص أن يــــــــــــــدرك هـــــذه و
جـرد هبوط الـطائـــــــــرة ـظاهر جـيـــدا  ا
ـطــار أديـنــبــرج أو أى مـديــنـة اســكـتــلـنــديـة
أخـرى ... وأيـضــا هـنـاك مـهـرجـان هـولـنـدا

مهرجان منديكلت

هرجانات  قائمة ا
سرحية الدولية ا

يتقدمها «أدينبرج»
االسكتلندى

«والفنون» اجلنوب
أفريقى

 اعترفوا لنا
هرجان عربى فى
السينما واألغنية

ولم يذكرونا 
فى مهرجان واحد

للمسرح!! π«cƒdG Iô«eCG
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سـرح فى عصـر شكـسبيـر أكثـر وسائل الـتسـلية رواجـا ألنه كان أقـدرها عـلى اجتذاب كل > كان ا
ـا بعض الـروايات الطـبـقات ولم تـكن هـناك صـحف أو مجالت أو مـكـتبـات عامـة أو متـاحف وإ
والكتـب الرخيصـة ومجمـوعات شعريـة وإلى جانب ذلك كانت هـناك وسائل ترفـيهيـة كثيرة من

الفنون الشعبية مثل (خيال الظل األكروبات ومناطحة الديكة).

> أن أصالة شكسبير ال تظهر فقط فى طريقة عالجه حلبكات مسرحياته فقط ولكن
أيضـا فى جـدته وتأثـيـره الـدرامى فمـسـرحـياته مـسـتقـاة من مـصـادر متـعـددة إما عن
طـريق مـســرحـة قـصص حــزيـنـة فى تــراجـيـديــاته أو قـصص فـكــهـة فى كـومــيـديـاته.

سرح باجمللس األعلى للثقافة فى تشكيلها اجلديد برئاسة د. فوزى فهمى. > د. سيد خطاب انضم إلى عضوية جلنة ا

سرحي جريدة كل ا
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هرجانات الدولية. > الفنان محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس تلقى عدة دعوات لترشيح عروض الفرقة للمشاركة فى ا

كل واحــد مـا يـســتـطـيـع كى يـجـلـب ابـتـســامـات األطـفــال وضـحــكـاتـهم
ـرحـلـة الـعـمـرية واجلـمـيل أنـهـا كـانت طـبـيـعـيـة وتـنـاسب أطـفـال تـلك ا

وخاصة االبتدائية.
واسـتـطاع حـسن يـوسف ورامى الـطـنـبـارى أن يـحـصـدا كل احلـقد من
ـســرحــيـة من خـالل أدائـهــمـا األطـفــال ألنـهــمــا لـعــبـا دور الــشــر فى ا

اجليد.
البس لــربــيع عــبـد الــكــر أحــد أهم مــفـردات وكــان الــديــكــور وا
يــنـوغـرافـيــا فى الـعـرض وقـد انــقـسم إلى عـدة أشــيـاء. مـعـمل الـسـ
الـدكـتـور "أسـعـد" ويـوحى بخـفـة الـظل من خالل مـجـسـمـات كـبـيرة
ــعـــمل ومن خـالل الــغــابـــة الــتـى تــكــونـت من مــجـــســمــات ألدوات ا
اسـكـات "جملدى ونس" لألشـجـار وسـتارة أشـارت لـلغـابـة وكـانت ا
مناسبة ومـوحية ومناسبة مع األزياء وأعـطت حالة مبهجة ناسبت

قدمة لها. رحلة العمرية ا ا
وجــاءت إشــارة الــشــر من خالل احلــروب الــتى عــرضت عــلى شــاشـة
سيـنـما وكـانت قاسـيـة جدًا عـلى الطـفل وزائـدة وقد يـسـتحـضر خـيال

الطفل الشر من خالل أشياء محيطة به.

ـمـثل مـحـمـود عامـر وكـذلك خملـرج الـعرض وهذا الـسـؤال لـلـمؤلف وا
حسن يوسف الـذى أدى أحد أدوار الشر.. وعـليه أن يجيب على ذلك
بصدق مع نفسه ألن إجابته سوف تصل للطفل حتى دون أن يقولها.
وأخـيـرًا اســتـطــاع اخملـرج حــسن يـوسف أن يــقـدم لـيــلـة عــرض جـيـدة
يــسـعـد بـهـا الـطــفل إلى حـد كـبـيــر لـكـنه يـحـتــاج إلى بـعض االخـتـصـار
وخـاصـة فى احلـوارات وزيـادة نـسـبـة االسـتـعـراض كى جتـذب الـطـفل

صرية. أكثر وتالئم األسرة ا

"أسعد" يحلم بعالم خال من البشر

صرية بل هو للطفل فقط العرض ليس لألسرة ا

اســــمـــهــــــا مالزمــــا الســـمـه كـــثــــيـــرا  إال أن
ثل هذه الشائعات .. روشان لم تعط أذنـها 

وظلت خلف زوجها تسانده  وتدعمه ...
اســتــفــاد إبــراهـيـم  كـثــيــرا من فــتــرة وجـوده
لـكيـة البريـطانـية فكـان الصديق ـدرسة ا با
ــكـتــبـتـهــا الـعـريــقـة ونــهل من كـتــبـهـا الـدائم 
ـصـرية وانـفـتح عـلى الـثـقـافـات اخملـتـلـفـة : ا
ـة واإلغـريـقـيـة والــبـابـلـيـة واآلشـوريـة الــقـد
والـــــرومــــــانــــــيـــــة بــــــجـــــانـب األدب األوروبي
ــــعــــاصــــر واهــــتـم بــــدراســــة فن اإلضــــاءة ا
والــرسم والـــنــحت والــديــكــور خــاصــة رسم

سرح ... البس اخلاصة با الديكورات وا
ــزيج من هــذه اخلــلــطــة الــســحــريــة وهــذا ا
خالل الـنـشأة وحـتى الـدراسة وإجـادته عدة
لــغـــات هـــنــديـــة وأوروبـــيــة بـــجـــانب اإلجــادة
هــيــأته إلى الــكــبــيــرة جــدا لــلــغــة الــعــربــيــة 
ـسـرح الهـندي االنطـالق في بومـبـاي ونقل ا
إلـى مرحلة مـختلفـة بل أنشأه نـشأة جديدة
.. وانــشـأ في الــبــدايـة مــســرحـا صــغــيـرا ال
تـزيــد مـقــاعـده عن مــائـة وخـمــسـ مــقـعـدا
عـلى غـرار مـسـرح بـرودواي وقـتـهـا .. وجعل
مـن مسـرحه مـكانـا لـدراسة الـتمـثـيل وأخرج
للـسينـما جنومـا احتلوا مـكان الصـدارة فيها
لــســنـوات طــويــلــة .. وقــدم مـســرحــا هــادفـا
حــــظي بـــاهـــتــــمـــام شـــعـــبي ورســــمي كـــبـــيـــر
فــشــجــعــته احلــكــومــة ودعــمــته .. وأنــشــأت
ــدرســة ــســرحي وهي ا مــعــهــد لــلـــتــدريب ا
National" الـــوطــنــيــة لــلــدرامـــا بــنــيــودلــهي
  School of Drama وجـعـلــته رئـيــسـا لـهـا
وتـدرب من خاللهـا الكـثيرون من كـبار جنوم
ـــمــثـــلــون أم الـــتــمـــثــيل فـي الــهـــنــد ومـــنــهم ا
Om Shin-" أم شيـنـبوري Om Puri بـوري
Nasseeroddin" وناسـوردين شـاها puri  
Ro- ـمثالت روهـيني هـاتنـجيدي   Shahوا
Jaya وجـــــــــيـــــــــا ديف hini Hattangadi  

  Dev وغيرهم ...
أخــرج إبـراهــيم الــقـاضـي مـا يــقـرب من 50
ـسرح مـسـرحـيـة .. وأصـبح رائـد ومـؤسس ا
الــهــنـــدي احلـــديث .. فــأخــــــرجـه من لــغــته
رتبـط باإلطارات الدينية ونطاقه الضيق وا
والعـقائـدية الـتقـليـديـــة  إلى آفـــــــاق أخرى
ـــة و روايــــــات فـــقــــدم  األســـاطـــيـــر الــــقـــد
لـكــبـــــار الـكــتــــاب مـثل شــكـسـبــيـــر وإبـســـن

العربية اجلـميلة التي أتى بها زوجها لتبقى
حـيـة في أوالدها وبـنـاتهـا .. فـعـلمـتـهم قراءة
الــقـــرآن بــإجــادة..  وبـــالــقـــدر الــذى مــثـــلــته
الـثـقــافـة الـهـنـديـة واإلجنـلــيـزيـة في حـيـاتـهم
خصوصا الـرقص والغناء الـهندي القد  
بقـدر مـا كان لـلثـقـافة الـعربـيـة وموسـيقـاها
خـاصة أم كلـثوم وعـبد الوهـاب تواجـدا قويا
فـي حــــيــــاة هــــذه األســــرة  بــــاإلضــــافــــة إلي
األوبــــرات األوروبــــيــــة اإليــــطــــالــــيــــة مــــنــــهــــا
واألسبـانيـة مـثل أوبرا فـينـسيـا وأوبرا حالق

أشبيلية وغيرها.
ــزيج الــقــوي تــأثــيـره فـي جـذب كــان لـهــذا ا
إبــراهـــيم  إلى دراســـة الــفـن  فــســـافــر إلي
إجنـلـتـرا لـدراسـة الـفـنـون هـنـاك .. وبـالفـعل
لكيـة بلندن وهناك ـدرسة ا سرح با درس ا
ظــــهــــر بــــشــــكل واضـح تــــفـــوقـه في قــــدراته
وتـفــكـيـره عن أقــرانه من اإلجنـلــيـز .. وبـعـد
سـرحـيـ اإلجنـلـيز تـألـقه حـظي بـاهـتـمـام ا
وقدموا له عـروضا للعمل والـبقاء في لندن
لـكـنه أصر عـلي الـعـودة إلي بـومبـاي لـيـنشئ
ـيـزا يـقـدم للـعـالم الـفن مـسـرحـا هـنـديـا  
الــهـــنـــدي احلــقـــيــقـي .. وبــالـــفــعـل عــاد إلي

بومباي ...
رحـلة هامة والتي قبل سفره لـلدراسة مر 
حتــوي عـــدة إرهــاصـــات تــؤكـــد عــلـي رغــبــة
ومــوهـبــة كل فـنــان وهي مـرحــلـة الــهـوايـة ..
والــبـــحث عن بـــعض األقــران لــتـــكــوين شيء
خــاص يـرضي رغــبـاتـهـم .. وبـالـفــعل ارتـبط
وت  فـكان فـتيان بعـائلـة تهـوى الفن حـتى ا
هـذه الـعـائلـة يـقـومـون بـعـمل لـيـالٍ مـسـرحـية
فـى مكـان خـاص بـهم .. فـيـكـتـبـون ويـلـحـنون
ويـغـنـون ويرقـصـون .. بـيـنـمـا تـقـوم الـفـتـيات
البس .. بــتـصــمـيم وتــنــفـيــذ الـديــكـورات وا
ـصممات كـانت الفتاة التي ومن ب هؤالء ا
أحبها وتـزوجها " روشان " والتي اصطحبها
مــعـه إلي لــنـــدن عــنــدمــا ذهـب لــلــدراســة ..
ولـعـبت روشـان دورا هـامـا في حـيـاة زوجـها
البس لــكل مـســرحـيـاته فــكـانت مــصـمــمـة ا
بــعـــد الــعـــودة من لــنـــــدن إلى جــانـــب أنــهــا
ــنـــظــمـــــة لـــكــل أمـــور ـــنــســـقــــــة وا كــــانت ا
وشئون عمله .. ورغـم أن البعض قد أشـــاع
ــمــثــالت أن له عـــالقــة غــــرامــيــة بــبــعض ا
وإحـــدى الـــكــــــاتـــبـــات حتـــــديــــدا والـــتي ظل

مــنــذ نــشـأة اخلــلق عــلى األرض .. والــبــشـر
دائـمــو الــتـرحــال .. ورغم صــعـوبــة هـذا في
الـزمن البـعيـد .. إال أن ذلك لم يـقف عائـقا
أمـام الــعـقل الـبــشـري .. أصـر الــبـعض عـلى
الــسـفـر والــتـرحـال .. وكــان ذلك وراء تـطـور
وســائل الــنــقل بــشــكل كــبــيــر فـي الــســنـوات
ــاضــيـــة .. وأصــبح الـــعــالم دون الــقـــلــيــلـــة ا
مـبـالـغـة مـديـنـة صــغـيـرة جـدا  يـتـنـقل فـيـهـا
الـبـشـر كـمـا كـان يـتـنـقل أقـرانـهم في مـديـنـة
ـدن مـثل لــيـمـا عـاصـمــة بـيـرو وهي إحـدى ا
الــصــغـيــرة في أمـريــكـا اجلــنـوبــيـة .. ولــهـذا
كانت السمـات واخلصائص الثقـافية لشعب
نـتـقلـ وتخـتـلط بـغيـرها فـتـنتج تـنـتقـل مع ا
ـــيـــزا .. وبـــرز ذلك خالل نـــبـــتـــا جــــديـــدا 
ـــاضـي وبــدايـــة الـــقــرن مـــنـــتـــصف الـــقــرن ا
احلـــالي فــوجــدنــا اإليــطــالـي أنــتــوني كــوين
يـهاجـر إلى أمـريـكـا ليـقـود جـيال بـأكـمله من
ــوهـوبــ الــذين صــنــعــوا مــجـد الــفــنــانــ ا
هـوليود األمـريكية .. وغـيره الكـثيرين الذين
ارحتــلـــوا من بالدهـم إلى أخــرى لـــيــكـــونــوا
عالمـات بـارزة عـلى جـبـ بالدهم اجلـديدة
وأبــنــاؤهم من بــعــدهم أيــضــا .. ومن هـؤالء
ـســرح الـهـنــدي احلـديث األبـنــاء كـان رائــد ا
في اخلــمــســيــن ســنــــة األخــيــــرة إبـراهــيـــم
الــــــكــــــاذي " "Ebrahim Alkazi ونــــــطــــــقه
الصحيح باللغة العربية إبراهيم القاضي. 
ديـنة صـغيرة ولـد ونشأ إبـراهيم الـقاضي 
قـرب مديـنة بـومبـاي ألب عربي بدوي رحل
ـاضي بـحـثا عن إلـي بومـبـاي أوائل الـقــرن ا
الـرزق  فـاسـتـقل مـركـبه الـصـغـيـر إلـي هذه
ـدينــة الـهنـديــة .. وهنـاك عـمـل بـالتـجــارة ا
وجـنى خيـرا وفيرا حـتى أصبحت عــائلـــــــة
الـــــقــــاضـي اآلن في الـــــهــــنـــــد بــــشـــــكل عــــام
وبـــومـــبـــــــاي  خـــاصــة مـــعــروفـــة ومــشـــهــورة
بـــالـــثـــقــافـــة والـــفــــــــن إضـــافـــة إلـي جتــارة

البهارات واحلريـــــــــر.. 
حـيـث كـان وبــجـانـب أصــول والـده الــعــربــيــة
والــــده ذا تـــكـــويـن رومـــانـــسي حــــالم وكـــانت
والـدته جتـيد عـدة لـغات مـحـلـية هـنـدية إلي
جــانب إجـــادتــهــــــا الــعــربــيـــة واإلجنــلــيــزيــــة
بـطالقـة شديـدة .. وقد سـعت والدته  رغم
كثـرة أبنائـها إلي تعليمهم جميعا .. وأصرت
ــعـــالم والـــصـــفــات عـــلي احملـــافـــظـــة عــلـي ا

سرح جعل ا
ينافس مسارح
أوربا.. والسينما
الهندية

وتـشيكــوف وغيــرهم .. وخاصة شـكسـبــير
وشـــــجـع غـــــيــــره عـــــلـى تـــــقــــد مـــــثـل هــــذه
األعـمال.. ورغم أن الـبـعض اتـهمه بـتـخريب

سرح الهندي وتغريبه .. إال أن  ا
سرح اجلـميع شهـد له بالـكفاءة فـقد جـعل ا
ــســرح و جــعـل ا يـــنــافس الـــســيــنـــمــا بـــقــوة 
الـهنـدي مـنافـسـا قـويا لـلـمسـارح األوربـية ..
وله جتـربة رائعـة في  منتـصف السـبعيـنيات
ـاضـي  عـنـدمـا حتـدى وتـبـارى من الـقـرن ا
في تـقــد رائــعـة شــكـســبـيــر "عـطــيل" عـلى
لكي بلندن .. وحازت على إعجاب سرح ا ا
الــنـقـاد واجلــمـاهــيـر اإلجنــلـيـزيــة وكـان ذلك
أثـنــاء تـقــد نـفـس الـعــرض  نـفــسه بـقــيـادة
اخملـرج اإلجنـليـزي الكـبيـر السـير بـيتـر هول

وصفق له اجلميع طويال ...
لم يــقـــدمه لــلـــوجــهــاء بـل قــدمه خــصـــيــصــا
لــلــفــقــراء ولــكل طــبــقــات اجملــتــمع الــهــنـدي
الـكادح دائـمـا .. وقاد حـمـلة كـبـرى لتـشـجيع
الـــتــرجـــمــة .. فــشـــجع عــلى تـــرجــمــة األدب
الـشرقي واألوربـي والالتيـني إلى الهـندية ..
ــة من الــلــغـات وتــرجــمـة األســاطــيــر الــقـد
احمللـية إلى الـهنـدية أيـضا .. وربط الـثقـافة
بــاجملـتــمع وطــبـقــاته الــشـعــبــيـة .. وخــلق مـا
أطـلق عـلـيه الـثـقافـة الـشـعبـيـة .. والـتي تـعد

اآلن في الهند أرقى الثقافات ...
ــة" من أهم مــســرحــيــاته "احلــصــون الــقــد
ـلك لـيـر" و "كــاتـيال " وغـيـرهـا .. وكـانت و"ا
ـــــســــرح أزهي وأفـــــضـل فـــــتـــــرات ازدهـــــار ا
عـندمـا كان رئـيسـا للـمدرسـة الوطـنيـة التي
جــعـلـهـا مــركـزا لإلشـعـاع في الــهـنـد والـعـالم

بأسره ... 
كرمته احلكـومات الهندية كثيرا على ما قام
به لـلثقـافة والـفن .. وعنـدما نـبحث عن سر
ــزيج الـذي ذكـرنــاه سـابـقـا جنـاحـه بـجـانب ا
بــاإلضــافــة إلى مــوهـبــته ســنــجـد وراء ذلك
جانبا من احلـزم واالنضباط والثقة بالنفس
والـتي قـال عـنـهـا أم بـوري :" أشـعـر أن ثـقـته
الـكـبــيـرة بـنــفـسه مــنـبـعـهــا  أصـوله الــعـربـيـة

العريقة " ...

الكـــاذى 
سرح الهندى احلديث رائد ا

 تشرّب عدة
ثقافات وأتقن
عدة لغات
خصوصاً
العربية

سرح الهندى مسرح القاضى  ا

ـرحـلة سـنـوات ألنـهـا ا رحـلـة من  6 إلى  9  ـسـرحـيـة كـنص قـد تـكـون  وا
ـرحلـة العـمرية التى تـتعـامل بشـكل جيـد مع عالم احلـيوانـات وقد تـزيد ا
بـعـد الـفـكـرة اجملردة الـتى يـتـعـامل بـعـد إضـافـة بـعض تـوابل الـعـرض مثل
األغـانـى واالسـتـعـراض الـتـى صـمـمـتــهـا "د. مـاجـدة عـز" والــتى قـد تـكـون
كـتوبة قولـة ا مصـدر التـسليـة الوحـيد لألسـرة إلى حد ما وهـنا نـتذكـر ا
ـصــريـة" ورغم ذلك عـلى الــبـامــفـلت "مــسـرحــيـة اســتـعـراضــيـة لألســرة ا
ـصـريـة كـلـها قـام األول ولـيس لألسـرة ا أعـتـقـد أن الـعـرض لـلـطفـل فى ا
عـادلة الـصعـبة التى حـاول اخملرج حـسن يوسف حـلهـا فأفلح وهـذه هى ا
فى بــعض مــراحل الــعــرض وخـانه الــتــوفــيق فى مــراحل أخــرى وخــاصـة
مــنـاطق تـعــامل احلـيـوانــات مع مـرزوق واسـتــعـدادهم ألخـذ احلــقن فـهـذه

منطقة طفولية جدًا.

والـعرض مسرحية كـوميدية لعب بطولـتها الفنان الـكوميدى خفيف الظل
محـمد أبو احلـسن "د. أسعد" الـذى استـطاع أن يجـذب انتبـاه الطفل من
ـفــارقــة فى األحــداث واحلــركــات اجلــســديـة ــوقـف وا خالل كــومــيــديـا ا
واإلفـيهـات وشاركه فى ذلك الـفـنان مـحمـود عامـر د. مرزوق بـخفـة ظله
ــــمــــثـــلــــ الـــذين أدوا أدوار ــــنـــهـج أغـــلب ا وحــــسن أدائه واتــــبع نــــفس ا
ــلــيـجى احلــيــوانـات وهم أحــمــد عــبـد الــرحــمن وحـمــزة خــاطــر وفـوزى ا
وأحـمـد عثـمـان وتـامر الـكـاشف ومايـكل نـاجى وحـمـدى العـربى وقـد قدم

سـرح الـقومى ـنـعم مـدبولى "مـتـروبول سـابـقًا" قـدم ا عـلى مـسرح عـبد ا
لـألطفـال مـسـرحيـة "أسـعـد سعـيـد" وهى مـسرحـيـة اسـتعـراضـيـة لألسرة
ـصـريـة كـمـا ذكـر فى الـبـامفـلت وهى من تـألـيف مـحـمـود عـامـر وإخراج ا
حـسـن يـوسف. بـطـولــة الـفـنـان الــكـومـيـدى مــحـمـد أبـو احلــسن ومـحـمـود

عامر.
ـرتـبط بـالـطفـل خـاصة الـكـاتب نـفـسه وبـدايـة يـجب أن يـسـأل الـفـنـان ا
أربـعـة أسـئــلـة مـهـمـة جـدًا قــبل أن يـشـرع فى الـكــتـابـة ألن اإلجـابـة سـوف
تـسـاعده حـتـمًا كى يـصل لـهدفه ولـطـفله بـأبـسط وأقصـر الـطرق وهى ;
ـاذا أكـتـب?! وهى أسـئـلـة ضـروريـة ن أكــتب وكـيف أكـتب? و مـاذا أكـتب و
لكل محب ومخلص لـلكتابة لألطفال.. والسؤال اآلن.. هل توجد إجابات

لتلك األسئلة فى عرض "أسعد سعيد". 

مــسـرحـيــة "أسـعـد ســعـيــد" تـتـنــاول مـشــكـلـة الــشـر الـذى يــسـيــطـر عـلى
ـؤلف من خالل شخصـية الدكـتور الكـيميـائى "أسعد اإلنسـان ويقدمه ا
سـعيد" الـذى يحاول جاهـدًا أن يبتـكر تركيـبية كـيميائـية يزيل بـها الشر
رصاد من نفـوس البشـر جميـعًا ولكن قـوى الشر فى الـعالم تقف له بـا
ـادة التى يـتـوصل إليـهـا قبـل أن يجـربهـا ويـطلب مـن مسـاعده وتـفسـد ا
"مرزوق" أن تكون التـجربة عليه ويرفض مرزوق "محمود عامر" ويقترح
ادة عـلى أصدقائـه من احليوانـات الذين يربـيهم عنده أن يجـرب تلك ا
ويـطلب الدكتـور أسعد ذلك من احليـوانات والغريب أنـهم يوافقون رغم

خوفهم الشديد.
ـادة التـى أفسـدهـا الـشر احلـيـوانـات إلى أنـواع أخرى فـيـتـحول وحتـول ا
األســـد إلى قـــطـــة والـــعــصـــفـــور إلى أســـد واحلـــمـــار إلى كـــلب وتـــطـــالب
ادة حاكـمة الدكتور "أسعـد" الذى يكتشف الـشر ويكتشف ا احلـيوانات 
الـتى حتـولــهم إلى أنـواعـهم األصــلـيـة وتـقــام احملـاكـمـة ويـحــصل الـدكـتـور
مـرزوق عـلى الـبـراءة ألن نـيته كـانت خـيـرًا ورغم ذلك يـصـر الـدكـتـور على
ادة إلزالـة الشر. تلك هى الرسالة مواصلة عمـله من أجل أن يجد تلك ا
ـمــثل مـحــمـود عــامـر ورغم وضــوحـهـا ــؤلف وا الـتى يــريـد أن يــوصـلــهـا ا

وقدمها ومباشرتها إال أنها مقبولة.

عرض  «أسعد سعيد»

هناك أربعة أسئلة البد
 أن يجيب عليها اخملرج

≈ZGôŸG ∫ÉªL
ماذا أكتب?

ن أكتب?

كيف أعرض.. كيف أكتب?

اذا أكتب?

 إبراهيم  القاضى

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

رحـلة اإللـيـزابيـثيـة وقد ظـهر فى عـصر > يـعـتبـر شكـسبـير أهم شـاعـر عبـقرى أفـرزته ا
طابع أخذت طريقـها إلى العالم إضافة كـانت احلركة األدبية فيـه مشتعلة وخاصـة أن ا

ة. إلى عثور األثري على اخملطوطات الرومانية القد

> يـعتبـر كرستـوفر مارلو (1593 - 1564 م) أعـظم مؤلف مـسرحى ظهـر قبل شكـسبير
وقــد ولـد هـذا الـشـاعـر ألب إسـكــافى غـيـر أن طـمـوحه وذكـاءه ووصــولـيـته كـانت عـوامل

داخلية دفعته إلى أن يقحم نفسه فى زمرة الطبقة األرستقراطية. 12
 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

دة  3 شهور تبدأ فى يناير القادم. > الفنان أحمد نبيل يشارك فى ورشة خاصة لتعليم فنون البانتوما تنظمها ساقية الصاوى 
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كرنفال الطيور..
رؤية غامضة

سرحي جريدة كل ا

 ájó©ŸG
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ية الفنون. اضى ضمن فعاليات مهرجان زكى طليمات الذى تنظمه أكاد ها األسبوع ا > الفنانة القديرة سميحة أيوب  تكر

ìhO ƒHCG ∞WÉY

ـمـلـوكى شـاهـدنـا عرض ـعـمـارى ا وسـط ساحـة وكـالـة الـغـورى بـطـابـعـها ا
«كرنـفال الطيـور» ذا النكهـة الصوفيـة فى استلهـامه رسالة «منـطق الطير»
لـلـصـوفى والـشاعـر الـفـارسى «فـريـد الـدين الـعطـار» بـقـراءة حـرة ال تـلـتزم
حـرفـيـة النص الـصـوفى بل تـأتـنس به وبـأشعـار غـيـره من قامـات صـوفـية

مثل جالل الدين الرومى ورابعة العدوية واحلالج وابن الفارض..
سرحاً كيف لـتلك القطوف أن تأتـلف فى ضفيرة واحدة لتـشكل عرضاً 
ــتــعــددين? من ثـم كــانت مــهــمــة لـه مالمــحه اخلــاصــة بـــالــرغم من آبــائـه ا
مـخـرجـنـا «سـعــيـد سـلـيـمـان» فى اجلـدل مع تـلك الـنـصـوص مـهـمـة لـيـست
سرحى للعرض أيضاً. يسيرة تكتنفها الصعوبات بوصفه واضع النص ا
تُــرى هـل وفق مـــخـــرجــنـــا فى صـــيـــاغـــة رؤيــة مـــتـــمـــاســكـــة عـــبـــر مــفـــرداته
اإلخــراجـــيــة والـــتى اســـتــعـــان بـــهــا لـــيــشـــكل عـــرضــاً أقـــرب فى روحه إلى

اللوحات الغنائية ذات اإليقاع احلركى الراقص.
ـعــنى الـكالسى حـاول إذن هـو عــرض مـوسـيـقـى راقص ولـيس درامـيــاً بـا
ـتــصــوفـة ومــواجـيــدهم وحــاالتـهم من خالله الــتــعـبــيـر عـن عـمق مــعــانى ا
ـفرد الـبشرى الـعرفـانيـة والتى مـحورهـا التـرقى الصـوفى من جـسدانـية ا
نطق إلى الذوبان فى الـذات اإللهية تـعبيراً عن نـظرية احللـول وعمال 
وحدة الوجـود وأن جتلى الـذات اإللهـية فى الـوجود عـبر مـخلـوقاته وما

خلقه إال مرايا متعددة للذات الواحدة..
ا الله خـلق العـالم بفـيضه حـبا فى العـالم ومن ثم كان جتـليه لـنا يراد إ
به أن نـحـبه مـثــلـمـا أحـبـنـا لــذا خـلـقـنـا «حـبــا بـحب» هـذا احلب الـذى ولـد

فتشكل كوناً هذا الكون ال يعيش إال باحلب وبغيره يكون الفناء.
تـعـبـيـراً عن هــذا احلب كـانت الـصالة والـتـهـجــد والـتـعـبـد لـتـرقى مـدارج
ـــطــلق «ذات ـــنــتـــهى والـــفــنـــاء فى الـــنــور ا ــقـــامـــات وصــوالً إلى ســـدرة ا ا

احملبوب».
رسالـة الـصوفـيـة على تـعـدد اجتـهـادتهم واخـتالف عـطاءاتـهم هى رسـالة
حب لــله ومن ثم حب لــلـبـشــر أجـمـعــ وكل مـخـلــوقـات الـكــون من طـيـر
ووحش وجـــمـــاد ونـــبـــات وشـــمــــوس وكـــواكب فـــهم ذوات أخـــرى ال نـــدرى

عبود.. لغتهم «ال تفقهون تسبيحهم» فى ترانيمها األبدية لذات ا
جلـأ الـعـرض إلى الـغـناء مـن خالل أحلـان محـمـد الـوريث تـعـبـيـراً عن هذا
الــبــوح الـصــوفى شــعــراً والــرقص األقــرب فى أدائه إلى رقـص الـدراويش
«مولوية سيدى جالل الـدين الرومى» فى الدوران حول القلب والقلب هو
تصل بأسـباب السماء وكـأنه طواف دائم ال ينتـهى مثلما مركز الدائـرة ا
يــدور كل الــكـون حــول مــركـز جــاذب نــوعـاً مـن احلب أن يـطــوف احلــبـيب

حول محبوبه..
رهفة والصـعبة الفهم للمتلـقى العادى أن يستوعبها عانى ا كيف لـتلك ا
ـعانـى على أجـنـحته ـفرداته األدائـيـة أن يـحمل تـلك ا وهل جنـح العـرض 
إلى متلـقيه نـعتـرف أن ذلك كان صـعباً إلى حـد ما السـيمـا وأن شخوص
ـلــكـة الـطـيــر الـبـاحـثـة عـن مـلك يـقـود مــسـيـرتـهـا الـعـرض / الــطـيـور فى 
الـعـرفـانـيـة لـم يـتـحـدد لـنـا مـسـمى لـتـلك الـطـيـور بـذواتـهـا إال من أصـوات

البعض تقليداً ألصوات الطيور.
لـم تـكن لــديــنـا مـالمح لــذوات هـذه الــطــيـور نــعــرفـهــا بــهــا بل كـانـت أشـبه
بكورس غنـائى يتبادل الـرقص والغناء شـعراً صوفيـاً.. لن جند هنا دراما
بل لـوحات تتابع رقصاً وإيـقاعاً وغناء إذن هـو عرض غنائى راقص يبدأ
بـحـثـاً عن مــلك / شـيخ طـريــقـة قـائــد مـسـيـرة مــرشـد جملـمـوعــة الـطـيـر
ونـفـهم أن الـهـدهـد وإن لم يـتـعـ لـنـا هـو الـذى يـدعى هـذا الـدور ويـقـرر
أنه شـيخ الــطــريـقــة / الــطـريق وعــلــيـهم أن يــتــبـعــوه ولم نــر له عالمـة أو

فضل معجزة ليعلن هذا التسيّد.
وكـما أنه لم ي عن فضل حجـة أيضا لم نعرف مـبرر أن يتحول إلى نبى
كــاذب مــدع وعـنــدمــا تـتــمــرد عـلــيه مــجـمــوعــة الـطــيـر يــلــجـأ إلـى الـقــهـر
سيخ الدجال كنبى كاذب. بسوطه بل وحبس اجملموعـة فهو أقرب إلى ا
لـكن مـجـمـوعـة الـطـيـر تـواصل رحـلـتـهـا وأيـضـا لم نـدرك كيـف انعـتـقت من
دعى الـقاهـر لتـواصل رحلتـها الـعرفـانية سـجنـها وتـخلصت مـن سيدهـا ا
وصـوالً إلى العشق اإللـهى والفـناء فى الذات الـعليـا من ثم وضح لنـا أننا
أمــام عــرض نــخــبـوى عــلـى مــتـلــقــيـه أن يـجــمــد نــفــسه ويــســتــنــبط تــأويالً
ـلــكـة الـطـيــر عـرض يـراهن عــلى عـقـلــيـة تـمـلك مـسـارات الـتــحـول لـدى 
مـرجـعــيـة ثـقـافـيـة تـعـرف قـامــات هـؤالء الـصـوفـيـة من فـرس وتـرك وعـرب

وهند بإبداعها النثرى وعطائها الشعرى فى آن..
ال يـتــطـلب مـنــا أى عـرض مـســرحى فى زعـمــنـا كـمــتـلـقـ أن نــكـون عـلى
ا فى تـرقيها ـتصوفة ال فى جتـليها الـشعبى وإ معـرفة كافيـة بأدبيات ا
ـعــرفى الـصـوفـى الـشـاهق مــعـنى ولـغــة أقـوالـهم وأشــعـارهم تـردد عــلـيـنـا ا
غـنــاءه لـكن من هم أصــحـابـهــا.. مـا هـويـتــهم فى أى عـصــر أتـوا ومـا هى
مـصــائـرهم هـل كـنــا نـحــتـاج إلى راو يــقـدمــهم لـنــا والـطــيـور ذوات حــامـلـة

عرض كرنفال الطيور 

عرفة  سرحية تفترض ا  ا
وضوع سبقة با ا

عرض نخبوى يتعالى 
تلقى ويجهده على ا

 حمادة شوشة  - كرنفال الطيور 

صمويل  بيكيت
ركزية األوربية  تفكيك ا

ــؤسـســة الـغــربـيـة لـعل أهم األســئـلــة الـتى تــطـرحــهـا ا
ـركـزية األوربـية لـلمـسـرح بصـورة دائمـة هـو سؤال ا
ـــتــمـــركـــز عــلى ســـيــادة الــتـى تــنـــهض عـــلى األســاس ا
الــثـقــافـة الــغــربـيــة وسـيــادة اجلـنـس الـبــشـرى الــغـربى
صــانـع احلــضـــارة احلــديـــثــة عـن مــخـــتــلف األجـــنــاس
البـشرية األخـرى. واتخذت اإلجـابة عن هـذا السؤال
ـبدع وجتـسدت فى سبالً مـختـلفـة فى منـطلـقات ا
عـــــروضـــــهم اخملـــــتـــــلــــفـــــة. فـــــحـــــاول كل مـن بــــريـــــخت
وجـروتوفسـكى وبيتـر بروك ويـوجينـيو باربـا وغيرهم
خـلـخــلـة مـكـونـات الـثـقـافـة الــغـربـيـة بـإدخـال عـنـاصـر
جـديـدة عــلـيــهـا مـســتـمــدة من ثـقــافـات مـخــتـلــفـة مـثل
اسـتــلــهـام تــراث جـنــوب شـرق أســيــا. والـبــعض اآلخـر
أقـام مـنطـلـقاته من داخل الـثـقافـة الـغربـيـة ذاتهـا مثل
ـألـوف يـونـسـكـو وبــيـكـيت فـاألول اجته إلى تـفـكـيك ا
ـألـوف الـلـغـوى فـى عـروضه أمـا الـثــانى فـاجته إلى ا
الـسلـوكى الـذى يقـولب حـياة اإلنـسـان الغـربى وبـنفى
ا إبداعيته كعالمة حـرة على بناء اجملتمع. كرد فعل 
ــيــة وصل إلـــيه اجملــتــمع الــغــربـى خالل احلــرب الــعــا

الثانية.
ومـا نـتج عــنـهـا كـوارث فـاجـعـة ودمـار أصـاب اجملـتـمع
األوربى كــافـــة وكــشـــفت عن زيف األوهـــام الــتى روج
لــهـــا اجملــتــمع األوربى مـن خالل حــداثــته الـــتــنــويــريــة

وقيمها العقالنية أثناء تطبيقها على أرض الواقع.

ـسرحـيـة كان حـ شـرع بـيكـيت فى كـتـابة نـصـوصه ا
يضع نصـب عينـيه اجملتمع الـغربى ذاته فحـملت ب
طـيـاتهـا نـقـدًا للـمـركزيـة األوربـية ونـواتـها األولى وهى
- اإلنسان -  الـذى يخضع دائمًـا للنظـام االجتماعى
ـيهـمن. فـاسـتـمدت مـسـرحـيـاته شرعـيـتـها ـعـرفى ا وا
االجتمـاعية من اخـتالفها عن هـذا النمـوذج ومحاولة
خــلـــخــلــته من الـــداخل. جلــأت نــصــوص بـــيــكــيت إلى
سـرح من كـونه رسالـة اجتـماعـية فى تـغيـير وظـيفـة ا
األسـاس إلى شهادة ثقافـية تبحث فى الـقيم السائدة
وســـلــوك األفــراد داخل هــذه األخالقــيــات الــســائــدة.
وكـــانت نـــصـــوص مــثـل "فى انــتـــظـــار جــودو" و "لـــعـــبــة

النهاية" يسيطر عليها العنصر الغرائبى.
يـــقع مـــتــفـــرج بــيـــكــيت فـى حــيـــرة أثــنـــاء تــلـــقــيه لـــهــذه
النصـوص ترجع إلى أن تـركيبـة هذه النـصوص التى
تــتــطــلب مــتــفــرجًــا فــعــاالً يــنــتـج مــعــنى الــنص ولــيس
مــتـفـرجــا مـنـفــعال يـســتـقـبل الــنص وأفـكــاره فى حـالـة
اســتـرخـاء. تـنــشـد مـتــفـرجـا مـحــتـرفـا له الــقـدرة عـلى
وضـع مـــألــــوفه الــــســـلــــوكى فـى الـــتــــلـــقـى عـــلـى مـــحك
ـتـفرج عـلى التـفـكيـر على نـحو االخـتيـار فهى حتث ا
مخـالف للـمنـطق السـائد ألن نصـوص بيـكيت لـيست
لـها مرجعيـة واقعية بل هى مرجع ذاتـها فال تتطابق
الـنـصـوص مع حـقـيـقة خـارجـة عـنـهـا وال تـبـنى حـدثا
مـتعـارفا عـليه وال هى تـنمـو فى اجتاه هـدف محدد
بل هـى جتاور لـغـوى بـ كـلـمات مع بـعـضـهـا الـبعض
وال حتتوى عـلى بطل مـتعارف عـليه من قـبل القوالب

الدرامية السابقة فتصبح البطولة للنص ذاته.
ـنظـور حـاولت مسـرحيـات بـيكـيت أن تضع من هذا ا
ــتــفــرج فى مــوضـع الــصــدارة لــيــنــتـج مــعــنى الــنص ا
وتـعــيــد إلــيه إحــسـاسـه بـالــعــالم احملــيط به وتــشــظـيه
ــألــوفــة فــالـوســيــلــة األســاســيـة الــذى زيـفــتـه الـلــغــة ا
عـرفة هـذا العـالم - من وجـهة نـظر بـيكـيت - ال تتم
عـن طــــريق األذن فــــقـط الــــتى فــــقــــدت إحــــســــاســــهــــا
بتغـيرات هـذا العـالم فى ظل التـطورات الـتكـنولـوجية
ـعاصر وهـيمنـة اجملتـمع االستـهالكى على اإلنـسان ا
فــأصـبـح كل فــرد كــونــا مـســتــقال بــذاته مــنــفــصل عن
اآلخـــريـن وعن اجملــــتـــمع احملــــيط بـه. لـــذلـك حـــاولت
مسـرحيـات بيـكيت إعـادة االعتـبار إلى حـاسة الـبصر
نـطق العقالنى قاومـة ا ) وتربـيتهـا من جديـد  (الـع
ـعـرفى ــيـثـاق ا الـسـائـد. وقـد أدى ذلـك إلى خـلـخـلـة ا

ـسـيـطـر الـقـائم ـتـفـرج فى الـنـظـام االجـتـمـاعى ا مع ا
عـلى التواصل معـه وحدث سوء تفـاهم ب نصوصه
ــتــفــرج لـغــيــاب الــتـواصـل الـتــقــلــيـدى فــكــانــا هـدف وا
نصوصه هو إضاءة األشياء بدالً من التواصل معها.
ـركـزيـة األوربـية إذا كـانت مـحـاولـة بـيـكـيت خلـلـخـلـة ا
ـتـفـرج إبـداعــيًـا فـإن سـبـل وصـوله لـذلك بــدأت من ا
وصــنــاعــة شــكل جــديــد له من خـالل مــحــاولــة إعـادة
تـرتيب حـواسه وقلب ثنـائيـة السـمع - البـصر وسعى
إلى تـفـكـيكـيـهـا وقـد حاولت نـصـوصه تـفـكيك ثـنـائـية
أخـرى وهى اجلــسـد الـفــكـر ألن اإلنــسـان إذا كـان له
قـدرة عـلى الـتـفـكـير وتـأمل األشـيـاء فـهـو فى الـنـهـاية
جسـد- ابن لألرض وولـد من رحـمـها  وأيـضًـا سـلوك
وعـمل فــكـانت نــصـوصه مـحــاولـة جـديــدة الكـتـشـاف
ـــتــلئ بــاإلحــاســـيس والــعــواطف ال اجلــســد كــكــيــان 

تـنــفـصل الــروح عـنه. وتــظـهــر هـذه الــثـنــائـيــة اجلـسـد
الــفـكــر فى مــســرحـيــته (األيــام الـســعــيـدة) فــبــطالهـا
"ويـلـلـى" و "يـنى" ال يـكـتــشـفـان جــسـدهـمـا ويــفـتـقـدان
اإلحـســاس به نــظـرًا لــسـيــطـرة طــقــوس اجـتــمـاعــيـة
جتــعـلـهـمـا ال يـكـتـشـفــان اجلـسـد كـكـيـان روحى ونـلـمح
ــــســـرحـــيـــة فـــافـــتـــقـــاد ذلك فـى ســـلـــوكـــهـــمـــا طـــوال ا
ــسـرحــيــة يــصــاحـبه اإلحـســاس بــجــسـدهــمــا طــوال ا
اضـطـراب عـلى مسـتـوى الـلغـة. وأن كل شـخـصيـة لـها

مونولوجها اخلاص بها.
لم يـــكـــتف نـص "األيـــام الـــســعـــيـــدة" بـــتـــفـــكـــيك بـــعض
ـركزيـة األوربيـة مثل الثـنـائيـات التى تـتأسس عـليـها ا
الـسـمع - الـبـصـر اجلـسـد- الـفـكـر فـنـراه يـلـجـأ إلى
ـــعــتـــمـــد مــنـــطــلـــقًــا من األرضـــيــة تـــفــكـــيك الـــقــالب ا
انى نـيتشه) فى النـيتـشوية (نـسبة إلى الـفيلـسوب األ
بعث طريـقة جـديدة لـلكـتابة الـتراجـيديـة عن اجملتمع
الــســائــد. فــمــســرحـيــة "األيــام الــســعــيــدة" تــتـكــون من
شـــخـــصــ عـــجـــوزين امـــرأة (ويــنـى) ورجل (ويـــلــلى)
كان ال نـظر ثابت وا سـرحية ا وعـلى مدار فصلى ا
يتغـير ولكن تتـغير وضـعية الشـخص فى كل فصل
فـ «وينى» جـسدهـا مـكبل ومـدفونـة حـتى وسطـها فى
الـفصـل األول وحتى رقـبـتـها فـى الفـصل الـثـانى أما
رأة كثيرة و"يـللى" فموجود خـلف كومة من القش. فـا
ـسرحـية الـكالم أما الـرجل فـكثـير احلـركـة. وتؤكـد ا
عـلى أنه ال جديـد حتت الـشمس فـالسـلوك اإلنـسانى
واحـد وأســالــيب حــيـاة األشــخــاص واحــدة فـ "ويـنى"
تستدعى سلسلة من ذكرياتها وتتحدث بصورة دائمة
عن مستهلكات احلـياة اليومية مثل األطعمة واألدوية
ومــعــجــون األســنــان وال يـــكــتــرث ويــلــلـى بــكالم ويــنى
ــسـرحــيـة عــلى وجـهه وحــ يـهــيم ويــلـلى فى نــهـايــة ا
زاحـفًــا لـيــتـفـاعـل مـعــهـا ويـلــمس وجــهـهـا تــقـول له إن
ـسرحـيـة بتـرديـد وينى الـوقت مضى وفـات. وتـنتـهى ا
ـتــحـكـم فى حـيــاتـهــمـا. لــقـد ــنــطق ا ألغــنـيــة تـوضح ا
ســيـطـرت عـلـى مـسـرحـيــة األيـام الـسـعــيـدة "عالمـتـان
أساسـيتـان همـا اجلرس والـشـمس هاتـان العالمـتان
لــهـمــا داللـة عــلى بــدايـة طــقس اجـتــمــاعى مـتــكـرر له
سـيحية قدسيـته فاجلرس يسـتدعى تراث الـديانة ا
عند بـداية الـصالة ويضفى عـلى عالقة ويـنى وويللى
طابع طـقسـيا مـتكررا أمـا الشـمس فتـعلن عـن تكرار
ـنـطلق الـطـقس بـصورة دائـمـة فى كل يـوم. من هـذا ا
حـاول بـيـكـيت فى مـســرحـيـة "األيـام الـسـعـيـدة" إعـادة
أسـاوى الذى يـهيـمن على اإلنـسان اكـتشـاف احلس ا
الغـربى فبعث طريقـة جديدة للكتابـة التراجيديا عن
عـتـمد اجملتـمع الـغـربى مقـاومـة للـقـالب الـتراجـيـدى ا
ـركزية وهو التـراجيـديا اإلغـريقـية من أجل خـلخـلة ا
األوربـيـة. فـإذا كـانت وظيـفـة الـتـراجـيديـا بـاإلغـريـقـية
حتـقــيق الـعــدالــة اإلنـســانـيــة ولـكن عــنــد بـيــكـيت هى
اإلحـــســاس بـــفــقـــدان الـــوجــود وتـــغــيـــيــبـه. فــاإلنـــســان
تجـسد فى شخصيـتى وينى وويلى محدود ـعاصر ا ا
ـــكــــان ولـــيس لـه هـــويـــة مـــحـــددة وأن فـى الـــزمـــان وا
التواصل ب األفراد يتم عن طريق مجموعة محددة

الطقوس والعادات السلوكية.
فى الـنهـايـة لـقد كـشـفت مـسرحـيـة "األيـام السـعـيدة"
عن وضــعــيــة نــصــوص بــيــكــيت الــتى حتــاول تــفــكــيك
ركـزية األوربـية فى صـورة إبـداعيـة فحـاول بيـكيت ا
ــسـرح من ـســرحـيــة تـخــلـيص ا من خالل نــصـوصـه ا
الـــدوائـــر الـــتى كـــانـت حتـــاصـــره فى أنه أداة تـــعـــبـــيـــر
ــسـرح وتـصــويــر احلــيــاة االجــتــمــاعــيــة وتـعــامـل مع ا
بــوصــفــة كــيــانــا رمــزيًــا ذا مــنــزلــة خــاصــة فى الــعــالم
احملـيـط به بل هــو نص تــاريــخى اجــتـمــاعى فـى حـد

ذاته.

استمدت مسرحيات بيكيت مشروعيتها
هيمن عرفى ا  من محاولة خلخلة النظام ا

قهى صمويل بيكيت فى ا

تصوفة تمشى متى نرى أشعار ا
 فى األسواق وتأكل الطعام?!

ا كان هذا أيسر مناال وفهما للعرض. لشخوصهم ر
ال نتعرض على نخبوية العرض وال نتعسف بافتراضات خارج سياقه وال
ــكــان «وكــالـة الــغــورى» فـى أجـواء ــا ا نــصــر عــلى أن يــكــون شــعــبــويــاً وإ
ـشــهـد احلــسـيـنى يــفـتــرض أن يـخـاطب مـن الـنـخــبـة إلى الــرجل الـعـادى ا

شارب. رجل الشارع الصغير جمهوراً مختلف ا
ــنح جتــربــته الــثــالــثــة فى جــدله مع لــذا نــهــمس فى  أذن مــخــرجــنــا أن 
نح بعداً التـراث الصوفى رؤية مكتمـلة بال أسئلة معلـقة فى الفراغ أن 
ـتـلـقـيه تـعلـيـمـيـاً إن أمـكن ولـنـا فى أشـعـار الـعـظـيم «فـؤاد حداد» مـعـرفـيـاً 
ذات الروح الصـوفيـة وال تفـارقهـا لغـة الناس فـى أن مثاالً حـقق به اجلمع

. ب احلسيني
ـا عـرف متـلـقـيـنـا رابـعـة الـعـدويـة بذاكـرته الـسـيـنـمـائـيـة لـكـنه ال يـعرف ر
بــالــضــرورة الــقــامــات األخــرى فــهل جنــد فى الــتــجــربــة الــقــادمــة أشــعــار
تفرج تصوفة تمشى فى األسـواق وتأكل الطعام مع عامة الناس / ا ا

أتمنى ذلك..
السيما وأن التحاور مع التراث فى جانبه الصوفى فيه ثراء إنسانى فى
دعــــواه إلى احلب ضــــد الــــكـــراهــــيـــة احلـب الـــذى يــــسع كل الــــبــــشـــر بال
اخـتالف ديـنى أو عـقـيـدى أو جـنـسى بل يـشـمل كل الـكـائـنـات ألنـهـا جتل

للذات اإللهية.
نـقوص والذى هى دعـوى تتسم بـالنـبل فى زمن أفسده الـتدين الـكاذب وا
ام بجوهر وروح النص وكل يضع قدس دون إ يقف على حافة احلـرف ا
عــلى رأسه ريــشـة بــوصف أن ديــنه هــو األفــضل بل مــذهــبه هــو األفـضل
ـلـكـة الـله ومن ثم يـحق لـه حتـقـيـر اآلخـرين ونـفـيـهـم جـسـداً وروحـاً من 

لتسود ثقافة الكراهية.
نــحن أحـوج مـا نــكـون لـتــلك الـدعــوة ذات الـبـعــد اجلـمـاعـى واإلنـسـانى فى
جتليهـا عبر التغـنى إنشاداً والرقص إيـقاعاً والترقى روحـاً ليسع القلب
ـــســرح الــذى بــدأ فى اإلنــســانى كـل كــائــنــات اخلــالـق وهــذا هــو جــوهــر ا
مـحـراب الـصالة تـعبـداً ثم خـرج إلى احلـيـاة.. فـهو عـود عـلى بـدء والـنـهر

نبع.. صب إلى ا يعاود جريانه من ا
ـنحى فى جتـسيـد الكـراهية نـقيض احلب من انتبه مـخرجـنا إلى ذلك ا
تـسلط لكن جانـبه التوفيق فـى توظيف الداللة خالل الهدهد الـقاهر ا
وروث الديـنى والصـوفى له مالمح عـرفانـية جتـعله لدى فالـهدهد فـى ا
تـصوفة هو األكثر وعياً ومـعرفية وواقعة سليـمان والهدهد خير دليل ا
ا لم حتط به عـلمـا» كاشـفاً عن كان أكـثـر معـرفة من سـليـمان «أحـطت 
لـكة سبـأ الوثنـية بكل ما لـدى سليـمان من عمق مـعرفى أفاض به الله

عليه عارفاً بلغة الطيور مسخراً له الريح مهيمنا على اجلن.
داللـة الــهــدهـد هــنـا أن فــوق كل ذى عــلم عـلــيم هـنــا كــان الـتــوظـيف غــيـر
مـتــسق فى حتـولـه من الـنــقـيض إلـى الـنــقـيض مــتـجــاوزاً الـنص الــصـوفى
«مـنـطق الطـيـر» لكى يـؤكـد مخـرجـنا عـلى مـنطق احلب نـقـيض الـكراهـية
رتـبكة دينياً.. وأن كل حزب مشـيراً من باب خفى إلى حلظتـنا الراهنة وا
ـا لديـهم فـرحون واخملـتلف مـعى مذهـبيـاً ودينـياً حـتى فى إطار الـعقـيدة

صير.. الواحدة مصيره جهنم وبئس ا
ومع غموض الرؤية وال نقول تشـوهها كانت لدينا أدوات تستحق التحية
ـثـلـ بـذلـوا اجلـهـد حـركـيـاً فى رشـاقـة وأداء غـنـائى مـدرب يـحـتاج من 
ـغــنـاة بال خــفـوت.. إلى صــقل فى طـبــقــات الـصــوت لـتــصـلــنـا أشــعـارهـم ا
ومـوسـيـقى ذات إيـقاعـات شـرقـيـة شـابـها صـخب مـفـتـعل أحـيـانـاً ال يتالءم
ـمـثـلـون ـنــحـنـا الـصـفـاء.. أداهـا ا وطـبـيـعـة الـعـرض الــتـأمـلـيـة وروحـانـيـته 
بــبــراعــة وتــمــكن لــكل من: حــمــادة شــوشــة جــيــهــان ســرور أشــرف عــبــد
الـرءوف وائل الـصيـاد هـبة عـصـام شريف شـلـقامى مـصـطفى شـاه

ديكور ومالبس محمد هاشم.
هى جتـربـة تــسـتــحق الـتــحـيـة والــشـد عـلـى األيـدى فى شــجـاعـة الــتـصـدى
ـسرحى كاشفاً عن حلقول غيـر مألوفة وآبار غـير مطروقة ليـنهل منها ا
آللئ خــفــيـة لــكــنـهــا حتــتـاج إلى احــتــشـاد أكــثــر وغـوص أعــمق فى بــحـار
الــتــصــوف اللــتـقــاط مــفــردات غــيــر مـتــنــاثــرة بل تــلــتــئم فى عــقــد مــكـتــمل
احلــبــات لـكـى يـخــطف بــريــقه أبــصــارنــا وتــصــلـنــا مــعــانــيه بــكل بــســاطـة
ـطـلق ـطـلـق واحلق ا وجـمـال هــو روح الـصـوفــيـة فى بــحـثـهــا عن الـعــدل ا

واخلير والسعادة لكل البشر والكائنات..
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مسرحيات بيكيت أعادت االعتبار 
إلى حاسة اإلبصار

ركزية األوربية تفكيك ا
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ـسارح وفيـه ظهرت عـبقرية > بنى مسـرح جلوب عام 1599م وهو سـداسى الشكل ويـعتبـر أشهر ا
شـكـسـبـيـر وهـدم عـام 1644م إال أن الـدراسـات األثـريـة احلـديـثـة اسـتـطـاعت أن تـعـرف وحتـسب

قياساته بدقة متناهية.

> مطرانية الفيوم قدمت مسرحية "قصة فادى البشرية" فى إطار احتفاالت العيد السادس والثالث لتنصيب قداسة البابا شنودة الثالث.
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فقودة البحث عن الذاكرة ا
ــوســيــقى الــرومـانــســيـة  – ال يــســتـطــيع  –  والــذى جتـســد من خالل ا
الـرجل أن يـدخل فــيه فـخـيـاله جـاء مــشـوهـا وقـبـيـحـا لــيـصـنع نـوًعـا من
االنـفــصـال والـعــزلـة وعـدم الــقـدرة عـلى الــتـواصل حــتى مع ذاته الـتى ال
ـــرأة إن صـــورة الــــرجل لـــذاته أصـــبـــحت يـــســـتـــطـــيع أن يـــراهـــا فى ا
ـارساته لـهـدم الـعالقـات اإلنسـانـية حـبـيـسة لـضـغـوطات اجملـتـمع و
ـكان وتعـد عائقًـا رئيـسيًا داخل الـدراما أمام وخصـوصيتـها داخل ا
ــكـان خـصــوبـة الــرجل والــتى من شــأنـهــا أن تـصــنع الــتـاريخ داخل ا
وذلك ألن الطفل  – التى تفـرزه خصوبة الرجل  – هنا هـو السبيل
رأة / األسرة لهذا تقوم الوحيد خللق نوع من االسـتمرارية لزمن ا
ـواجـهــة هـذا الــعـدوان اخلـارجى مـن خالل خـيـالــهـا اخلـاص ــرأة  ا
الذى يـتجسد فى صـورة فوتوغـرافية مـكونة من: "الزوج  – الزوجة
رآة لتعوق تدفق شخصيات العالم اخلارجى منها  –الطفل" أمام ا

ـواجـهـة الـتى قـامت بـهـا الـزوجـة حُـكم عـلـيـهـا بـالـفـشل; إال أن هـذه ا
نظـرا لعـدم حتقـقهـا فى خط الزمن الـواقعى وامـتداده الـذى يعيش
فـيه بـالــفـعل شـخــصـيـات الـعــالم اخلـارجى الـتى تــرغب فى أن تـكـون
بـديال لـلزوج لـيـتـحقـق وجودهـا الـكـامل داخل الـفضـاء وهـذا مـا نراه

من خالل نظرات اإلعجاب من الدكتور النفسى للزوجة.
وهــنــا ال يـوجــد أمــام الـزوجــة ســوى أن تـســتــسـلـم لـهــواجس زوجــهـا –
حتى لو لم تكن تراها  – اعتقادا منها أنـها قادرة على تغيير منظومة
صـاحلة. الـعـالم اخلارجى الـذى يـعيـش فيـها لـتـصنـع نوعًـا من أنـواع ا
بالرغم مـن هذا فإن العالـم اخلارجى تزيد سـطوته أكثر وأكـثر ليحتل
ـا فيه سـريـر الزوجـية  – بعـد أن كان ـسرحـى بالـكامل  –  الـفراغ ا
ـرأة تدريـجيـا وتـاريخـها يـاه لـتتالشى صـورة ا مـحصـورا داخل دورة ا
ـفــقـودة لـيـذوب فى  –الـذى حتــاول صـنــاعـته  –داخـل ذاكـرة الـرجل ا
كان بشكل نـهائى على العالم اخلارجى الـنهاية داخل مرآته وينـفتح ا
 –بكل مـستويـاته السيـاسية واالقـتصادية  – ويصـبح جزءًا من آلياته

فى عملية هدم التاريخ والتى جتسدت فى العرض من خالل:
طــغـيــان فــكـرة اجلــسـد فى الــتــعـبــيـرات احلــركـيــة الـتـى سـاعــدت عـلى

احتالل الفضاء.
تدمير اخليال الذى من شأنه استشراف مستقبل األسرة.

ـيـاه فى مـقـابل غـرفـة الـنـوم التى احلـضـور الـواضح والصـريح لـدورة ا
ادية والـسلع االسـتهالكـية التى يـبيـعها سيـطرت عـليهـا تطـلعـات األم ا

البائع اجلوال.
وهذه القضية الـتى طرحها عرض "جنون عادى جدا" فى عالقة زمن
ــرأة اخلــاص وعالقــته بــالــعــالم اخلــارجى واألزمــنــة الــتـى يــطــرحــهـا ا
عاصر الذى ويـعيش فيها الرجل كان لها أصداء فى أكثر من الواقع ا
ـهرجـان مع اخـتالف التـنـاول اجلمـالى والـفكـرى حيث عـرض داخل ا
إنـنا جنـده فى عـرض "همـوم اآلخـرين" فى إطـار الواقـعـية احلـديـثة –
عـلى خالف عــرض جـنـون عـادى الــذى تـنـاوله مـن مـنـظـور تــعـبـيـرى –
ـرأة الـتى ال تـسـتـطـيع أن تـعى الـتـغـيـرات االجـتـمـاعـية ـوذج ا رافـضـا 
الـتى يـعـيـشـهـا الـرجل فى اخلـارج وتـعـيش فى عـالم مـنـعـزل تـمامـا عن
ـغلـق أصبح مـفـتـوحًـا عـلى اخلارج من ـهـا ا زوجـهـا غـيـر مدركـة أن عـا
ـسرحى ـسـرح الـذى يشـكل أهـم مركـز لـقـوى الـفـضـاء ا خالل عـمق ا
مهمـشا غرفة الزوجـية التى تغـيب عن الرؤية فهنـا جند العرض يرى
رأة رأة على أسـرتها. وفى "كالم فى سـرى" جند ا استـحالة انـغالق ا
ــهـا لــتـنــخـرط فى الــعــالم الـذكــورى اخلـارجى فـى شـكل من تــتـرك عــا

أشكال التمرد.
ـا يــجـعـلــهـا تــتـعـرض لــلـتــابـوهـات لــتـبـحـث هى عن خـلل هــذا الـعــالم 
ـرأة أن تنعزل اذج أخـرى والتى قررت ا احملرمـة. كما أننـا جند فى 
ـا فـيه الـرجل أنـهـا تـلـجـأ إلى الـبـوح من تـمـامـا عن الـعـالم اخلـارجى 
ــونـولــوجـات الــطـويــلـة نــظـرا لــعـدم قــدرتـهــا عـلى الــتـواصل مع خالل ا
ــة كــمــا اخلــارج الــذى أصــبح يـــرفض صــورتــهــا الـــكالســيــكــيـــة الــقــد

صورها عرض "جنون عادى جدا".

ـهـرجـان اخملـرجـة جـاء عـرض "جـنـون ضـمن فـعـالـيـات الـدورة الـثـانـيـة 
ــوذجــا عـــادى جــدًا" من تـــألــيف وإخـــراج "مــروة فـــاروق" والــذى كـــان 
ـســتـوى اجلـمــالى والـفــكـرى فــقـد اســتـطـاعت مـســرحـيـا جــيـدا عــلى ا
ــســرحى ومــا يُــطــرح من اخملــرجــة أن تـــتــحــكم فى مــفــردات الــشــكـل ا
خالله من مـعـان بـدءا بـنص قـادر عـلى الـتـحـقق كـعرض  – من تـأليف

سرح وما حتتويه من جماليات. اخملرجة نفسها  – نهاية بخشبة ا
ـمــارسـة اجلــنـســيـة مع ويــتـنــاول الـعــرض حـيــاة رجل غـيــر قـادر عــلى ا
زوجــته فـى الــلــيـــلــة األولى من عـــرسه فــتـــكــون هـــذه الــلــيـــلــة هى زمن
سـرحـية الـتى تدور فـيه األحـداث الدرامـيـة ويُرجع الـعرض احلـبكـة ا
ـمارسـات الصـعبـة التى أسبـاب هـذا العـجز اجلـنسى إلى الـضـغوط وا
اضـى والتى تـخـرج فى صـورة شـخـصـيات من مـرت عـلى الـزوج فى ا

سرحى فى تلك الليلة. رآة لتحتل الفراغ ا ا
إن الــرجل هـــنــا يـــعــيـش فى زمن يـــصــنـــعه الــعـــالم اخلـــارجى والــذى ال
يـستـطـيع الهـروب منه بـسبب ضـرورات احليـاة وهذا الـزمن ال تعـيشه
ـعاش داخل - والـذى يـنحـصر واقـعـها ا ـوذجـها الـقد رأة  – فى  ا
ـرأة صـنـاعـة زمـنـهـا اخلاص ـكـان حتـاول ا ـنـزل فـفى هـذا ا جـدران ا
ا ـرجـعـيـة األسـاسـيـة لهـم  والـذى يـتـوحـد فيـه أفراد األسـرة ويـكـون ا
يتـسم به من استـمراريـة قادرة علـى صناعـة التـاريخ. وهنـا يقع الرجل
فى صراع داخـلى عنيـف نظرًا لـلتنـافر الشـديد بـ الزمنـ فالزمن
ـكــان خـصــوصـيــته ويـرفض الــتـاريخ الــذى تـصــنـعه اخلـارجى يُــفـقــد ا
ـــنــزل وذلـك من خالل عـــمــلـــيــة هـــدم الــذاكـــرة فى عــقل ــرأة داخل ا ا
الـــرجل والــــتى بـــدورهـــا حتــــاول أن تـــســـتـــعــــيـــدهـــا مـن خالل الـــصـــور

عركـة فى محـاولة مـنها الـفوتـوغرافـية; والتى تـعد سالحـها فى هـذه ا
ـفــقـودة عـنــد الـرجل فـتــصـبح هـذه الــصـور أشـبه بـ لـتـثــبـيت الــذاكـرة ا

"شريط كراب األخير" عند بيكيت .
وتـبدأ مالمح هـذا الصـراع من بـداية الـعـرض من خالل ذاكرة الـصور
سرحى رأة من خـارج الفضـاء ا التى بـداخل البرواز والـتى تأتى مع ا
ـجـرد ـكـان / مـنـزل الـزوج". فـالـزوجـة  والـتـى حتـاول الـدخـول إلى "ا
ـسـرح حتـاول تـثبـيت الـلـحـظات اإلنـسـانـية مع تـواجدهـا عـلى خـشـبة ا
الــــزوج من خـالل الـ "ســــتــــوب كــــادر" الــــذى يــــصــــاحــــبه صــــوت فالش

الكاميرا.
إال أن الـعـالم اخلـارجى الـذى يـعـيش فـيـه الرجـل يـعارض تـوحـده مع
ـرأة فـفعل اخلـيـال الذى حتـاول أن تـمارسه الـتاريخ الـذى تـصنـعه ا

 امرأة تلجأ للبوح لعدم قدرتها
على التواصل مع العالم

Ó°SQ ódÉN¿عرض «جنون عادى»

فى «جنون عادى جدًا»

> كـان أول من بـنى مـسـرحـا فى ذلك الـوقت (جـيـمس بـيـريـدج) رئـيس فـرقـة إيـرل لـيـسـتر حـيث
صمم مـسرحـا خارج لـندن فـى مقـاطعـة (شورد يـتش) القـريبـة من لنـدن لكـنهـا بعـيدة عن نـفوذ
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«محاكمة الزائر الغريب» 
بناء محكم ورؤية عميقة

مدخل:
مـســرحـيــة "مـحــاكـمــة الـزائــر الـغــريب" مـســرحـيــة شـعــريـة من
تـألـيف الـشاعـر الـدكتـور حـسن فـتح البـاب وتـتـألف من ثالثة

فصول وستة مشاهد.
ــؤلف إلـى الــشــارع الـــعــربى الــذى فى الــفــصـل األول يــشــيـــر ا
ـتـصحـرة نـصـيبـهـا منه يسـيـطر عـلـيه الـقلق وتـأخـذ احلـياة ا
ية ثالثة). فهـو يقول: (كأن العـالم يخرج من أحشاء حرب عـا
ويــفـاجــأ اجلـمـيـع بـحــضـور فــارس من بـعــيـد ويــبـدأ الــتـسـاؤل

عرفة هوية الزائر: واالستفسار 
(ما أحسب هذا القادم فوق جواد الريح

تنا إال شبحاً من أشباح هز
جاء ليستلّ األرواح الباقية

نخوبة واألفئدة احلمقى). من األجساد ا
ـاضى الـبعـيـد يـحمـل رسالـة مـهـمة إلى تـنـبى من ا لـقـد عـاد ا

أبناء األمة العربية.. عاد ليفجأ الناس بقوله:
يّتٍ إيالمُ). ما جلرحٍ  (من يهنْ يسهلُ الهوان عليه

ـشـارب واألهـواء واألحالم لـكن الـنــاس الـذين يـخــتـلـفـون فـى ا
تنبى): واآلمال اتخذوا مواقف متباينة من القادم الغريب (ا

(الرجل5: ما أحسب إالّ أن القادم ضيف.
طيفُ من أيام اجملد العربى الغابر

يأتينا مدرعاً باحلق
الرجل 2: ال تأتى الرسل لقوم صمّ بكم عمى

فى زمن الالمعقول
فلتنصرفوا.. حان أذان العصر

الرجل5: بل هذى نفحة أنفاس شهيد
حملت أجنحة خضر).

ــتــنــبـى عن مــوقــفه من احلــيــاة والــنــاس واألعــداء ويــكــشف ا
ويخـتلط احلـابل بالنـابل فلم يعـد للنـاس موقف يفـتخرون به
فـــمن نـــاقم إلى مــتـــســائـل ومــتــفـــلــسـف إلى مــتـــنــدر فـــمــشــدوه

وخائف..
ـتـنـبى يـعلـن أهدافه وغـايـاته من اجملىء وعـلى الـرغم من أن ا

فإن توجه األغلبية يتأطر ويتمحور حول طلب محاكمته:
تنبى: أضع احلكم ب يديكم  (ا

أبغى أجراً). 
ويــظـهــر مـوقف الــسـيــدة اجملـهـولــة نـافــراً عـنــدمـا تــدافع عـنه
وتـخلـصه من أيـدى الغـوغـاء وتأخـذه إلى دارهـا; لتـحـتفى به

وتقدر قيمته.
(السيدة: فلتوقد كل مصابيح القصر

كما لم توقد من قبل
وليتحد العالم فى قلب أوحد

قلب أبى الطيب أحمد
تفرد العلم اخلفاق ا

اليوم عيد).
ــتـنــبى الــســجن وهـنــاك يــلــتـقى وفى الـفــصل الــثــانى يــدخل ا
سـاجـ يخـتـلفـون فى األفـكار واألهـواء وكـأنهم بـنـماذج مـن ا
يـعـكـسـون الـواقع الـعـربى بـتـنـاقضـاته وأزمـاته.. وفـى السـجن ـ
أيـضـاً ـ يــلـتــقى الـسـيــدة الـتى اســتـضـافــته.. وتـتــسـاءل إذا كـان
كن ولكن تنـبى بأن ارتداءه  التاريخ يعـيد نفسه فـيجيبـها ا
بأشكـال جديدة.. وعـندما تـظهر خـوفها عـلى حياته يـطمئـنها

. ثابة السوط.. على الظا بخلود الشعر الذى سيكون 
تـنـبى مع الـسيـدة الـتى اتـهمت ـثل ا وفى احملـكمـة اجلـنائـيـة 
بـإيوائه والتـستر عـليه من احلـبس االحتيـاطى.. وهناك يـظهر
ــــدعى الــــعــــام إلى ــــاضـى وا ــــتــــنــــبى إلى ا ــــؤلـف انــــتــــمــــاء ا ا
ــتـنـبـى بـاإلرهـاب ـدعى الــعـام ا احلـاضــر.. ولم يـجــد اتـهــام ا
ــتــنــبى (احلــقــيــقـى) وذلك بــســبب دفــاع ــنــتــحل السـم ا وأنه ا
الـســيـدة عـنه فـهـو الـشــاعـر الـعـربى الـكــبـيـر الـذى جـاء لـيـزور
دعى بشعره ويـفشل بالتغلب تـحنه ا أهلـه وقومه.. وعندما 
ـاذا عـلـيه يــصـفه بـالـراويــة ورغم ذلك يـبـقـى الـسـؤال األهم: 

دعى العام: تنبى مخاطباً ا عاد? فيجيب ا
(أنتم ظالّمون ألنفسكم

خنتم عهد األمة

ال شورى طبَّقتم ال عدلَ أقمتم
ولقد جئت ألهديكم).

تـنبى خلـرقه لقوانـ الدولة وتـسلله ويـدين رئيس احملكـمة ا
دون أن يـحمل أوراق سـفر ولتـحريـضه ـ أيضـاً ـ الغـوغاء على
السلطة واالستهزاء بـرجال العدل.. ويحتدم النقاش وتتحول
احملـاكـمـة إلى جلـسـة سـرية ثم يـعـاد إعالن اجلـلسـة فـيدخل
اجلـمــهـور مــتــذمـراً ومــتــضـايــقــاً من ظــلم احملـكــمــة.. وتـواصل
احملــكــمـة إدانــتــهــا لــلــمــتــنــبى بــاالسـتــعــانــة بــشــهــود زور أمــثـال
تـنـبى ـا يـضـطـر ا "الـشـويـعـر" وافـتـراءات لـيس لـهـا صـحـة 

إلى إخراج محبرته:
تهم عميل إرهابى (أولم أخبركم أن ا

مدسوس كى يقلب أنظمة الدولة ويثير الفتنة
هذا ليس بحاسوب

بل قنبلة يدوية).
ونـتيـجـة الختـالط احلابل بـالـنـابل وهرج اجلـمـاهـير ومـرجـها

ان. تنبى وتتبعه السيدة إلى أن يظهر فى البر يهرب ا
ـان الذى يتشكل من تنبى على إنـصافه من خالل البر ويـلح ا
نـواب الــشــعب لــكن تــوقــعه خــاب فــقــد اتــســعت االتــهــامـات
وصـار احملــرض عـلى الـفــتـنـة فـى أرض آمـنـة وصــار زنـديـقـاً
وصـار من إحدى خاليـا الـثورة الـقرمـطـية فى الـقـرن العـاشر
وصار غوغائياً دمـوياً... إلخ ويحتدم احلوار ثانية فى الوقت

تنبى موقفه: الذى لم يغير ا
(ال آمر.. ال أنذر بل أنصح

فاستمعوا نصحى قبل ضحى الغد).
ــثل احلــزب ســاخــراً من أســالــيب الــعــمل من أجل ويــســأله 
خـالص األمــة وزوال الـــغـــمــة فـــيــلـــخص رأيـه بــاالبـــتـــعــاد عن
اإلرهـاب الفكـرى والرفـاهيـة والبـذخ وإيالء اليـتامى واأليامى
ـعـرفة قـضـايـاهم ـديـنـة  الـعـطف واحلـنـو والـنـزول إلى قـاع ا
ـعـذبـ وإزالـة احلدود ـنـكـوبـ والـفـقـراء وا وتـغـيـيب آهـات ا

قدس ومحاربة الظلم: بينهم والعمل على استعادة بيت ا
نصورين تنبى: طوبى حلماة الوطن ا (ا
ان: بئس احلاطب والليل بهيم رئيس البر

ـلك والـرحــمـة فـوق الـعــدل.. فـلـمـاذا ـتـنــبى: الـعـدل أســاس ا ا
وتى األحياء?). تضطهدون ا

الذين يتصدون
للمسرح الشعرى
يغيبون الرمز
والداللة
ويهملون اخليال

د. حسن فتح الباب

حسن فتح
الباب كان
داعياً لدور
النص الشعرى
سرحى ا
وأساليب
صياغته

ؤلف اعتمد ا
شعر التفعيلة
فى احلوار
وابتعد عن
«العمود» الذى
يصعب تطويعه
سرحى للفن ا

الرمز والداللة

ـان الــقـطــعى ـ فى الـفــصل الـثــالث ـ الـذى ويـصــدر قـرار الــبـر
ـتـنـبى خـارج حـدود الـدول الـعـربـيـة كـلهـا لـكن يـقـضى بـطـرد ا
" مقتوالً القرار لم ينفذ بسـبب العثور على "أحمد بن احلس

فى آخر نقطة من احلدود..
ـتـنـبى فـهـو زائـر مريب وتـنـتـشر الـشـائـعـات حـول شـخـصيـة ا
... أمـــا كــيف ومن وطـــائــر غــريـب وعــدل يـــغــيب وســـر دفــ

قتله? فتلك شائعات أخرى ال حدود لها وال حصر.
أمـا الـسـيـدة فـبـعـد أن يـحـكم عـلـيـهـا سـنـة كـاملـة بـاحلـبس مع
ـتـنـبى وقف الـتـنـفـيــذ يـفـرج عـنــهـا وعـنـدمـا تــعـلم بـنـبــأ مـوت ا

جتلجل قائلة:
(اغربوا عنى جموع األشقياء

عسول العزاء ال تمدوا أيدي شاهت 
ت أنتم األموات لكن هو حي لم 

ومتى مات الكرام النبالء).
ومـن الــــبـــــدهى أن تـــــدرك هــــذه الـــــســـــيــــدة بـــــأن وراء كل ذلك
"الشويـعر" فـتدعو اجلـماهـير للـقضـاء على الـقاتل.. فى هذه

تنبى معلناً:  األثناء يعود صوت ا
(دقت الساعة وانشق القمر)

إن بـعـض الـذين يــتـصـدون لــلـمــسـرح الـشــعـرى يــغـيـبــون الـرمـز
والـداللـة وينـسـون أهـميـة اخلـيال فى اإلبـداع; ظـناً مـنـهم بأن
تلقى إال أن هذا الظن ينعكس هذا يقرب لغة الـتواصل مع ا
ـسـرحى ـ الـذى يـخـتـلف اخـتالفاً سلـبـاً عـلى صـيـاغـة الـشعـر ا
ــقــطع الــشــعــرى كــبــيــراً عن الــشـــعــر فى الــقــصــيــدة ـ ويــوقع ا
سرحية فى غيابة الفجوات سرحى أو القصيدة الشـعرية ا ا
ـــمل الـــذى يــتــمـــحــور فى واإلربــاكــات ويـــقــربـــهــا من الـــنــظم ا
ــعــلــومــة بـــعــيــداً عن اإلبــداع واإلثــارة الــســـعى نــحــو تــوصــيـل ا

واإلدهاش...
وبناء عـلى ذلك وألمور أخـرى نسـتعـرضهـا ونتـطرق إلـيها فى

البنية الفنية نقول:
ـسـرح يـخـتـلف عن الـشـعـر فى الـقـصـيدة; ألن إن الـشـعـر فى ا
سرحية شعراً البد أن يلتفت إلى الذى يتوجه نحو صيـاغة ا
تشظية الـضاغطة واخليال الذى الرمـز الشفيف والداللـة ا
ال يــحـتـاج إلى جـهـد كــبـيـر والـصـورة الـتى تــنـأى عن الـتـركـيب
ــعــنى وربــطه ــتــلـــقى مالحــقــة ا واالمــتــداد حــتى يــســتــطــيع ا
باحلركة الـقائمة عـلى اخلشبة والـفعل الناهض بـ مجموعة

سرحية. مثل والداعم للغة الشعرية ا ا
ـسرحـى الدكـتـور حـسن فـتح الـباب دور وقـد وعى الـشـاعـر وا
ــسـرحى وأســالـيـب صـيــاغـته وعــرف كـيف الـنـص الـشــعـرى ا
يبدع مسرحيته (محـاكمة الزائر الغريب) وينطلق هذا الرأى
من مجموعة مدلوالت أتوقـف عند أهمها فيما يخص ويتعلق

بالرمز والداللة.
ـسـرحيـة رمـوز ودالالت مهـمـة وذات مسـتـويات مـخـتلـفة فى ا
ـبتـدع (بفتـح الدال) بكـامله مـع مراعاة بحـيث تشـمل النص ا

درجات الثقافة والفهم.
ــســرحـــيــة تــرمـــز إلى ضــمــيـــر األمــة والــوعى فــالــســيـــدة فى ا
ـؤلف عن اإلحـباط والـتـاريخ النـاصع واألرض.. وفى حـديث ا
ـــوضــوع مــبـــاشــرة بل ربط الـــفــكــرة بـــالــرمــز لم يــتـــوجه إلى ا
ـكـسور (شـبـحاً) كـمـا اعتـبـره جزءاً والداللـة واعـتبـر الـفارس ا

من تشكيلة ساهمت فى قتل شهامتنا وكبريائنا وضعفنا:
(ما أحسب هذا القادم فوق جواد الريح

تنا إالّ شبحاً من أشباح هز
جاء ليستل األرواح الباقية

نخوبة من األجساد ا
واألفئدة احلمقى).

ـــديــــنــــة الــــعــــربـــيــــة من ــــؤلف إلـى مـــا حــــدث فـى ا ويـــشــــيــــر ا
اخــتـراقــات خلـلـخــلـة تــمـاسك الــشـعب وإضــعـاف أخالقــيـاته

فيقول:
(الرجل :4إنى أراه تاجراً مغامراً
ألقى به فى مركب من الفضاء

cyan magenta yellow black File: 11-22�fl�˙��Æ˝�”�1
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> يـعتبـر جمهـور العصـور الوسطى من عـامة النـاس وليس فئـة معيـنة ولكن اجلـمهور كـان غالبـا ما يكون
شـاهدة العروض متأثرا باحلـافز الدينى ولكن عندما حتـول التمثيل إلى مشاهد ديـنيا حيث كان يذهب 

االستراحة أصبح اجلمهور ينظر إلى هذه العروض على أنها تسلية.

سرحي جريدة كل ا

24  من ديسمبر   2007 العدد 24

جنون عادى
ومقبول جداً

اضى ببرنامج شاركت فيه فرقتا رضا والقومية للفنون الشعبية. بارك األسبوع ا > قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية استقبل عيد األضحى ا

صدر ـقترن بـاجلرأة على الـتعـبير هـو ا لـعل احللم ا
األســـاسى وراء كـل من نـــورا أمـــ ومــروة فـــاروق مع
فـــارق اخلــبـــرة وأدوات كل مـــنــهـــمـــا. فــإن كـــانت نــورا
تمـتـلك كـثـيـرًا من ألـوان الـتـعـبـيـر وتـعـرف تـمـامًا مـتى
ـكن توظيف خبرة مـا بالقدر الذى يـساعد العرض
ــســـرحى عــلى الـــوجــود فــإن مـــروة فــاروق مــا زالت ا
ـؤلـف واخملـرج تــتــلــمس اخلــطى األولى فـى أدوات ا
ولـكــنـهــا جـريــئـة بــالــقـدر الالئق األمــر الـذى جــعـلــهـا
تبـتعد خـطوات كـبيرة عن الـدراما الـتقلـيديـة وأقصد
بـهـا (الواقـعـية اجلـديـدة) والتى دائـمًـا ما يـلـجأ إلـيـها
الــكـــتــاب فى خــطـــواتــهم األولـى وتــقــتـــرب من عــوالم
العبث والـتعبيـرية معـتمدة على تـفعيل دور احللم فى
حـياة الشخصـية الدراميـة وكانت كل من اخملرجت
ـهـرجــان اخلـاص بـاخملـرجـة قـد قـدمت عـرضًــا فى ا
ـسـرحـيـة الـثـانى حـيث قـدمت (نـورا) عـرض (حـيـاة ا
للذكرى) وقـدمت (مروة) عرض (جنون عادى جدًا)
ؤلفة وكـان العرضان الوحيـدان اللذان تقرن فيـهما ا

باخملرجة. فماذا عن جتربة مروة فاروق?!
فى الــبـدايــة ســيـصــحـبـك عـرضــهـا الــذى قــدمـته فى
ــصــريــة لــيــكـون دلــيالً ــهـرجــان األول لــلــمــخــرجـة ا ا
ـعـرفـة هـذا الـصـوت اآلتى من جـنـوب الـوادى والذى
تلك روحًا ال يعرف كـثيرًا من تـعليم الـدراما ولكـنه 
جــديــرة بــالــتــشـجــيع كــان الــعــرض بــاسم (خــربــشـة)
ويــدور احلـدث األســاسى فــيه فى قــطــار ال يـتــحـرك
ويـنـطـوى عـلى شـخـصـيـات قـتـلـهـا الـقـهـر واالسـتـبـداد
يـتوسـطهم بـطل يحـاول أن يجـد مبـررًا لوجوده داخل

ذلك القطار / احلياة. 
وتـسـتـشـعر كـمـتـلق تـمـاثل مـا بـ ذلك الراكـب ونفس
الشخصية عند  –صالح عبد الصبور  –فى "مسافر
ـوذج عـبـد الـصـبـور لـيل" إال أن احلـدث هـنـا يـأخـذ 
ـكـمـلـة لـلـحـدث عـلى امـتـداده فـكـانـت الـشـخـصـيـات ا
الـدرامى مـا هى إال أصـوات ثـابـتـة وكـأنـهـا غـيـر حـية
"شــخــصـيــات أفــكـار" لــيس إال والــنـمــاذج الــتى تـدب
فــيـهـا احلـيــاة قـلـيــلـة لـلــغـايـة ; كـالــفـتـاة الــتى ارتـبـطت

بقصة حب واهية بالراكب.
ثل الـسـلـطة وتـتـحد شـخـصـيتـا مـشـتـرى السـلـطـة و
ولـكن شـخصـيـة صالح عـبـد الـصـبـور كـان فـيـهـا قدر
ـكن من خاللـهـا هـائل من االتــزان والـفـلـسـفـة الـتى 
ـثل تـنــاول أرائه بـأكـثـر من وجــهـة نـظـر فـى مـقـابل 
الـسلطة هنا والـذى يأخذ جانبًـا واحدًا ال يحيد عنه

ارسة أكبر قدر من إذالله. وهو امتنان الراكب و
وكـذا جتــد شـخـصـيـات رجل الــدين أو رجل الـقـضـاء
ـيزهـا أو يـجعـلـها ذات ـكن أن  بال وجـود حـقيـقى 

لعوب. صفة مؤثرة فى احلدث ا
ـراهنـة احلقـيقـية لـهذا الـعرض تـنطـوى على كـسر وا
احلـــائط الـــرابـع والـــلـــعب مـع اجلـــمـــهـــور حــــكـــايـــة لم
ــواقف يــعــهــدهــا من قــبل حــيث تــرتــيب األحــداث وا
وكـــذا بــــدايــــة احلـــدث الــــدرامى ونــــهـــايــــة كــــونت فى

كى تصنع عـرضًا مسرحـيًا ذا قيمة حـقيقيـة ولكنها
فى الـبدايـات والتى عـادة ما تـقع فى أخطـاء بديـهية
ــمــثــلــ وكــذا الــتــصـور ــؤلـف واخملـرج وا خــاصــة بـا

الشكلى للموضوع الدرامى.
التيمة األسـاسية فى هذا العرض تتعلق زوج مدرس
وعـروسه فى لـيــلـتـهـمــا األولى هـو بـدا عــاجـزًا وغـيـر
مــــؤهـل لــــيـــــمــــتع زوجـــــته وهـى بــــدت جـــــريــــئــــة وذات
ـا على شـخصـيـة مـتـحقـقـة وال تـخـاف من شىء وإ
العكس تدعوه صـراحة بل وحتاول أن تفسد حججه
الــواهــيــة حـتـى تــضـعـه أمــام األمـر الــواقـع وعـلــيه أن
يثبت جرأته وتمتعه الكامل بالرجولة وإما العكس.
درس خـائفًـا بل ويعـانى بعض لـقد بـدا هذا الـزوج ا
األمــــراض الــــنـــــفــــســــيـــــة الــــتـى تــــعــــوقـه بل وتـــــظــــهــــر
الـشـخــصـيـات / األشـبـاح لـه فى تـلك الـلـيــلـة لـتـشـكل
ـواقف بـالـقــدر الـذى يـحـول بـيـنه وتـنـسـج األفـعـال وا
وبـــ زوجـــته الـــتى الحـــظت ارتـــبـــاكـه غـــيـــر الـــعــادى
وبــــدأت مـــحـــاوالت مــــضـــنــــيـــة إلعــــادته لــــلـــواقع دون

جدوى.
يــبـدأ احلــدث من خالل إطـار الــصـورة الــتى يـتــجـمع
حــولــهــا األهل واألصــحــاب بــالــتــقــاط صــور "الــفـرح"
ــزعــوم وهى بــدايـة تــقــلــيـديــة مــا لـبــثت أن تــغــيـرت ا
ـسرح من شخصيات تـمامًا حينمـا الحظنا احتالل ا
ال نــعــرفـــهــا حتــاول أن تـــرسم شــكالً غـــيــر تــقـــلــيــدى
ـتـفـرج دور هـذه (شـكالً راقـصًــا) بـدا بـاهـتًـا ولم يع ا
سـرح وما أهـمية الشـخصـيات التـى احتلت خـشبـة ا

وجودها فى هذه اللحظة حتديدًا?!
وحـيـنمـا تـنامى احلـدث وبـدأت خـيوطه تـتـضح حيث
ـدرس بدا غـيـر طـبـيـعى وبـدأت مـرآة الـوسط تـنتج ا
له شـخصيات / خياالت بـدأ يتحاور معهـا واكتشفنا
ـديـر والـطـبيب أنـهـا شـخصـيـات مـؤثـرة فى تـاريخه ا
النفـسى كانت األخطـاء البدائـية حتتل احلـدث شيئا
فـشـيئًـا; فـكـون هذه الـشـخـصـيات خـرجت لـتـوها من
عـقل ووجدان الـشخصـية الـرئيسـية فـكان ال بد وأن
يـظهر ذلك جـليًا فى نوع احلـوار وآثره على احلدث;

عرض «جنون عادى»

مخرجة صعيدية  تتلمس اخلطوات
األولى فى أدوات التأليف واألخراج

¢ù«ªN óªMCG

إال أنــنـا الحـظـنـا إنـهـا شـخـصــيـات غـيـر مـكـتـمـلـة بل
وتـــريــد أن تــؤثــر فى احلــدث الــراهـن بــشــكل فــاعل;
ديـر علـى العـروسة وجـمالـها كـأن يعـلق الـدكتـور أو ا

وتمنيه لو كان مكان العريس?!
ؤثرات الـكبيرة فى وكـذا دخول األم التى هى أحـد ا
ا لـهـا من تاريخ رافض لـتـلك الزيـجة سقـوط الـزوج 
مـنذ بدايـاتها والتى تـعلق بجـملة (يـا عينى عـليكى يا
بنتى) ثم تدخل فى حوارات جانبية مع الشخصيات

األخرى وكأننا فى حدث تقليدى وغير تعبيرى.
ــسـرح تـمــامًـا بـهــذه الـشـخــصـيـات بـدأت ــا امـتأل ا و
ـمـثـلـة / الـعـروسـة تـتـفـاعل مـعـهم بل وتـطـلب مـنـهم ا
ـكــان وهـو أمـر يــبـدى اخـتالط األوراق بل مــغـادرة ا
وعــدم جــدواهــا فـى صــنـاعــة درامــا مـن هــذا الــنـوع
درامـــاتـــتـــكئ عـــلى احلـــلم أو الـــكـــابـــوس فى حتـــريك

احلدث الدرامى.
وكانت احلـيـلة الـشـكلـية جـد بـسيـطـة بل وبدائـية فى
رآة تـكويـنـها; فـالشـخصـيات احلـلم تـخرج من قـلب ا
ـسـرح وكـأن الــدال هـنـا يــشك كـثـيـرًا الـتى تـتـوسـط ا
ـتلـقى على التـجاوب مع أفـكار من هذا فى قدرات ا
ـشاهد بـدا مرحـاض وعن يساره النـوع وعن  ا
ســريـر الــزوجـيـة فـى تـكـوين بــسـيط يــعـكس الــتـكـوين
االجتـماعى الذى تـدور فى فلـكه شخصـيات احلدث

تشكلة. بل ومستقبل تلك العالقات ا
ـا كانت اإلمـكانيـات ضعيـفة سـواء من قبل الكـاتبة و
واخملـرجة (مـروة فـاروق) أو فـريق الـتـمـثـيل فـإنـنا لم
نــكن نــتـوقـع لـهــذا الــعــرض أن يـفــوز بــأى جــائـزة فى
ـهرجان ولكننـا فى اللحظة نفـسها نتصور أن هذا ا
كن له أن يـتحقق فى الفـريق يتطـور بشـكل الفت و
ــســرح أن تــتـيح ــرات الــقـادمــة; فــقط عــلى إدارة ا ا
ــعـمـلـيـة والـتى لـهم قــدرًا الئـقًـا من اخلـبـرات سـواء ا
تـــرتــبط بـــعــقــد دورات تـــدريب عــلى أنـــواع الــتـــمــثــيل
اخملتـلفـة أو السـينـوغرافـيا واإلخـراج وكذا التـأليف.
ــكن أن يـــتــلـــقــوه هـــو مــجـــمــوعــة وأظن أن أهم مـــا 
ــتــعـددة عــروض يــشــاهــدونــهــا ســواء بــالــســفــريــات ا
للمهرجانات الـتى تقيمها الهيئة أو عن طريق تزويد
الـفـريق بـوحـدة فـيـديـو مـتـكـامـلـة بـهـا عـروض عـربـيـة
ـسرح اخملتـلفـة وهو أمر أراه وأجـنبـية تقـدم ألوان ا
ـــعـــرفــة ضــروريًـــا لـــفـــرق الـــصــعـــيـــد احملـــرومـــة من ا
احلـقــيــقــيــة والـتـى تـتــعــرض لــلـجــان حتــكــيم وتــقــيـيم
مـستـمـر من قـبل اإلدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح فـهل يـوفر
ـســرح هـذه لــهم الـدكــتــور نـوار ومــعــاونـوه مـن إدارة ا
اإلمـكانيات البديـهية لتكوين فـرق تمثيل تؤدى الدور

نوط بها فى مجتمع الصعيد...?! ا

ستحيل جنون عادى جدًا واحللم ا

 فريق العرض يتطور بشكل الفت
 ويحتاج إلى تدريب

اخملرجة كانت مشغولة برؤية
سرح  موضوعها معروضاً على ا

تلقى على الدخول مجموعها شـبكة عالقات حتث ا
ـــوافــقــة عــلى شـــروطــهــا غــيــر فى نــســيج الـــلــعــبــة وا

التقليدية.
وقــد تــقـلــصت كــثــيـرًا هــنــا أدوات اخملـرج لــدى مـروة
فـاروق فقد كـانت مشـغولة أكـثر بـأن ترى موضـوعها
ـسـرح; األمـر الذى الـدرامى مـعـروضًا عـلى خـشـبة ا
ـمـثـلـ الـتـائهـ فى ظهـر أثـره الـسـلـبى جـلـيًـا عـلى ا
ــؤثـــرين فى مـــتــلــقـــيــهم إال مـــعــظم األحـــيــان وغــيـــر ا
بـالــقـدر الــيـســيـر وعــلى مــسـتــوى الـشــكل فـيــبـدو أن
اإلنـــتــاج كـــان مـــتــضـــائال لـــلـــغــايـــة األمـــر الـــذى جــعل
ـصـاحـب للـحـدث الـدرامى الـتـصـور الـسيـنـوغـرافى ا
وضوع الغريب; باهتًا وغيـر فاعل فى نسج خيوط ا
فـفى نـوعـيـة كـهـذه تـلـعب الـسـيـنـوغـرافـيـا دورًا هـائالً
فى وضع عالمـات الـتـلـقـى وغيـابـهـا يـؤكـد عـلـى عدم
أهمية الدراما ومصداقيتها فى تقد موضوعها?!
ـثـلـيـها ـؤلـفة و وال بـد هنـا أن نالحظ أن خـبـرات ا
تــــخـــــتــــلـف كــــثـــــيــــرًا عــــمـــــا يــــحـــــدث فى لـــــقــــاهــــرة أو
ـاثــلـة اإلسـكــنــدريـة فــمــسـاحــة مــشـاهــدة عــروض 
ــوضــوع كـله مـتــضــائــلـة لــلــغــايـة األمــر الــذى يـأخــذ ا
لــــطــــريـق لــــيـس له وهــــو مــــوضـــــوع خــــارج عن أيــــدى
ـمثلـ ومخرجـتهم ومـحاسبـتهم بعـيدًا عن الوضع ا
اجلــغــرافى يــظــلــهم كــثـيــرا فــفى اإلســكــنــدريـة عــلى
ثـال هنـاك أكثـر من جهـة إنتـاج وهنـاك أكثر سبـيل ا
ـسرحـيـ ومن هنـا تـولد ـسـرح وا من مـكـان يدعم ا
ـــســرح اخملـــتـــلـــفـــة جتــد ـــاذج ا األفــكـــار والـــرؤى و
ـوضـوع مـسـاحـاتـهـا لـكـى تـظـهـر إمـا فى الـصـعـيـد فـا
بـدع احلـقيـقى أن يـنحت فى مـحـدود للـغايـة وعـلى ا
ـتفرد وإن لم يـكن فنانًا الصخـر حتى يظـهر صوته ا
حـــقــيــقـــيًــا فـــإنه يـــتــوه فى الـــزحــمـــة وعــادة ال يـــكــمل

مشواره اإلبداعى.

ـــشــاهـــد لـــهــذا الـــعـــرض يـــشــفق كـــثـــيـــرًا عــلـى تــلك ا
األحالم اجملـهــضـة والـتى لم تــكـتـمل بـالــقـدر الـكـافى

> إذا كـانت الـدرامـا اإللـيزابـيـثـية تـدين بـوجـودها إلـى حد بـعـيـد لتـأثـيـر الكالسـيـكـيات
ـدارس واجلـامـعات وفى جـمـعـية احلـقـوقـي فـإنـها سـرحى فى ا ـة وللـنـشـاط ا الـقـد

تدين أيضا لدراما العصور الوسطى .

> اخملرج عصام السيد يستعد لبدء بروفات مسرحية األطفال "الساحر أوز" بعد افتتاح مسرحية "زكى فى الوزارة".

سرحي جريدة كل ا
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سرح الشعري. وذجاً حياً وصادقاً لتأليف ا بحق أ
ؤلف أهـمل التـقعـر والتـوحش واالبتذال فالقـار يتـأكد بـأن ا
والـتـكـلف والـتـصـنع ومـال إلى الـشـعـر الـسـلس الـرقـراق الـذى

يقترب من النثر مع أنه شعر مجوّد:
وتى ان: يكفي فخرك با (رئيس البر

تنديدك باألحياء
مازلنا ننتظر نبوءاتك عن غدنا

ال عن أمس أو اليوم
تنبى: أسألكم قبل جوابى: ا

الشيطان أم اإلنسان
دن العربية أحق بتعمير ا

إن خرَّت أنقاضاً فى حرب أو سلم?
ان: أنت وليُّ الشيطان وما جئت إلينا رئيس البر

إال للفتنة... للقتل وللتخريب
باغ.. أفَّاق ومُريب

نصورين تنبى: طُوبَى حلماة الوطن ا ا
ان: بئس احلاطب والليل بهيم رئيس البر

لك تنبى: العدل أساس ا ا
والرحمة فوق العدل

وتى األحياء).  فلماذا تضطهدون ا
إن الـــذى يـــعــطـى احلــوار نـــكـــهـــة خــاصـــة هـــذا اإلصــرار عـــلى
اإليــــقـــاع وعــــدم الـــتـــخــــلى عــــنه ومــــا يـــكـــسـب الـــشــــعـــر روحـــاً
وفــضـاءات جـمـالــيـة هـذا الـتــلـوين اآلسـر فى اجلــمل اخلـبـريـة
واإلنشائـية ومـا يتفـرع عنـهما مـن نفي واستـفهـام وتمنٍ ورجاء

وغير ذلك.
ؤلف فى اقتباسـاته وتضميـناته بحيث صارت من وقـد جنح ا

نسيج الشعر ومتناغمة مع ألقه وأبعاده مثال ذلك قوله: 
(السيدة: تبّت يدا أبى لهبْ 

فى جيده حبل مَسد
شويعر غاوٍ ألد

حقداً هوانا وكمد).
وقوله:

غضوب عليهم (فضالً من ربّ يهدي غير ا
.( قولوا: آم

تـتـحــدث "إديث هـامــلـتـون" عـن عالقـة الـشــعـراء بــالـتـراجــيـديـا
فتقول:

"هم وحـدهم الذين يـسـتطـيعـون أن يـصوغـوا من أنـغام احلـياة
.. وال يـستطـيع كتابـة التراجـيديا تنـافرة حلنـاً واحداً متـميزاً ا
سوى شـاعر فـما الـتراجـيديـا سوى ألم حـولته كـيمـياء الـشعر

إلى سمو خالص".
والــذى يـــســجـل لــلـــمــؤلف حـــرصه عـــلى الــدرامـــا إذ لم يـــفــتت
الـشـعـر بنـيـانـهـا أو يـضيف من شـأنـهـا بل عـلى الـعـكس ساهم
الـــشـــعـــر فـى تـــفـــجـــيـــر األحـــداث وبــــنـــاء وتـــطـــور الـــدرامـــا فى
ـسرحـيـة سواء أكـانت دراما داخـليـة تـبرز مـعانـاة الشـخصـية ا
جتاه الـفرد واجملـتمع أم خـارجيـة حتكـمها األحـداث وتتـشابك

وتتعقد جراء الصراع.

نص مسرحى
يل إلى
التماسك
والوحدة
ويتميز

بالسالسة
واالنسياب

من الواضح أن
هناك حرصاً
على الدراما
وعدم السماح
للشعر بتفتيت

بنياتها

 مسرحية
تعرض للواقع

العربى
عاصر ا

بأسلوب درامى
متقن البناء

ــؤلف فـى رسم شــخــصــيــاته من الــداخل واخلــارج وقــد وفق ا
فـلم نـالحظ شـخـصـية دارت فـى فـلك احلـشـو وال نقـف عـند
شــخــصـــيــة لم تـــشــارك فى احلــدث ولـم تــســهم فـى تــطــويــره
ؤلف عـلى جعل كل وتنـميـته هـذا والبد أن نـشيـر إلى قـدرة ا
شـــخــصـــيـــة مـــتــفـــردة فـى ســمـــاتـــهـــا وصــفـــاتـــهـــا وتـــطــلـــعـــاتـــهــا

وسلوكياتها ولهذا بقيت متصارعة لتحقيق أهدافها.
ـؤلف عـلى ربط أمـا عن طـبـيـعـة الـكـشف عـنـهـا فـقـد اعـتـمـد ا
ذلك باألحـداث إذ جند الـشخـصيـة تنـمو مع احلـدث وتتـعقد
تـنبى) مع احلـبـكة وخـيـر مثـال عـلى ذلك شخـصـية الـبطـل (ا
وشخـصية الـسيدة الـتى نتعرف إلـيها كـلما أوغـلنا فى أحداث

سرحية. ا
ومن الــبــديـهى أن يــكـون الــهـدف األعــلى واضــحـاً بــاعـتــبـار أن
ـقدمـات إلى الـنـتـائج وبـاعـتـبار أنـه أعمل ـؤلف انـطلـق من ا ا
ـسـرحـيـة إلى فــكـره وإبـداعه لـيـصل إلـى مـبـتـغـاه.. فـرســالـة ا
كـن أن تسـتعـيد مـجدها األمة الـعربـية جـليـة واضحـة إذ ال 
ـبــادئـهـا وأعــدت نـفــسـهـا عــلـمـاً وازدهـارهـا إالّ إذا تــمـســكت 
سـرحيـة الشخـصيـات عبر وقوة وأخالقاً ولـهذا اسـتنطـقت ا
احلـوار والـصـراع لـلـتـأكـيـد عـلى أهـمـيـة الـتـراث واالعـتـبـار من

التاريخ.
ـأساة ـ عـلى حـد تعـبـير أرسـطـو ـ فإن ـا كـانت الـعقـدة روح ا و
سـرحـية تـتـجـلى فى معـرفـة الـشخـصـية الـقـادمة ومن عـقـدة ا
ـتـنـبى ـ الـذى جـاء من ثم امـتـدادات الـعـقـدة فى احلـكم عـلى ا
ــاضى إلى احلــاضــر بــأســلــوب غــيــر مــتــوقـع وســلــوك وفــكـر ا

عاصرين. يتجاوز فكر وسلوك بعض ا
ــتـنــبى هــذا وإن تــضــمــ الــشـاعــر لــبــعض أبــيــات من شــعــر ا
تـشعب فى وغـيره من شـعـراء عرب له غـايتـان عـدا التـنـاص ا

اجتاهات عدة:
تـلقى وحتويل تـنبى لـدى ا األول: توضيـح وتعمـيق شخـصيـة ا

احلدث التراثى إلى معاصر.
الـثــانى: ربط شـخــصـيــة الـبــطل بـأقــرانـهــا أو بـالـذيـن أبـدعـوا

شعراً على نهجه ولهم رؤية خاصة بالواقع.
وقد تميز الشاعر بصوره فنية التى لعبت دوراً مهماً فى خلق

عانى. سرحية ودعم احلدث وا أجواء ا
: لقـد وفق الـدكتـور حسن فـتح الـباب فى عـرض الواقع أخيـراً
ـســرحـيــة بـأســلـوب درامى ــعـاصــر من خالل هــذه ا الـعــربى ا
عـميق وثراء فـكري ولـغوي وشعـري ضافٍ فـجاءت مسـرحية
مــتــقـنــة الــصـنع والــتــوجه والـبــنــاء وبـذلك يــتــخـطـى الـظــواهـر
ـبـاشـرة والـفـجـة فى الـطـرح لـيـقـفـز إلى اجلـوهـر فى حـيـاتـنا ا
وآمـالنـا وآالمنـا عبـر رؤية حـملـها الـشعـر على جـناحـيه محـلقاً
ومــحــتــفـيــاً.. يــقــول تـشــيــكــوف: "ال تـكــمن أصــالــة الـكــاتب فى
األســلـوب فــحــسب بل وفى طــريـقــة تــفـكــيــره وفى مـعــتــقـداته

وغير ذلك".

البنية  الفنية 

مهرب لألسلحة
أو بائع لألوبئة

أفيون كوكاي هيروين
على الطرقات وفى أندية النخبة).

ـتــنـبى عن وحـتـى تـفــصح الـشــخــصـيــة عن نـفــسـهــا يـتــحــدث ا
نـفــسـه ومن خالل ذلك يــدين الــشــويــعــر أيــضــاً بــاعــتــبــار أنه

يلفظ من طرفه:
(أنا ال أملك إالّ ديواني الساطع بالقول احلق

عريان إال من كفني).
ؤلف على لسـان السيدة إلى عذارى باخوس ليكرس ويرمز ا

رأة فى مهمتها ورسالتها فى األرض: قيمة ا
(السيدة: وعلينا نحن بنات الوحى عذارى باخوس

أن نرجعهم عن غيّ
نلهمهم آيات الكون جميالً وجليالً
تنبى: باخوس!! من ذا باخوس? ا

هرة بنت األرض العربية!) أَوَ عدنا للتغريب وأنت ا
وعـلى لـسـان الصـحـفى يـرمـز إلى الـواقع الـعـربى بـعـد ازدهار

مديد:
(الصحفى: حتى األبراج السامقة

احملمولة فوق زنود العمال
حتجب وجه النهر

لن تسلم وستلقى خط نقائضها
إنى أسمع صرختها وهى تدوى 

غرقاً ال حرقاً
تتفجر كشظايا
ويفرّ القوم عرابا
مُالَّكاً أو أُجَراء).

تنبى ولم تكن السيدة سوى زهـرة عطر استفادت من شذا ا
وفى ذلك إشــارة إلى الــدم الـــعــربى الــواحــد والــفــكــر الــعــربى
ـبـاد وتـلك الـذى يـلــتـقى فى الـدفـاع عن الـتــاريخ والـوطن وا

داللة فيها إبداع وجمال وروعة:
(السيدة: هل ترانى غير زهرة

عطرها بعض شذاك
وهواها من نداك).

ويــؤكــد أهــمــيــة اإلبــداع وعــلى األخص الــشــعــر أنه لــعب دوراً
مهماً فى حياة الشعوب كلها:

(السيدة: وإذا ما اغتصبوا منك احلياة
فحرمنا صوتك العذب القوى

تنبى: سوف يبقى شعرى اخلالد سوطاً من عذاب ا
.( فوق ظهر الظا

ـتــنــبى) دالالت مــهـمــة حـول ــسـرحــيــة (ا ويــحـمـل قـول بــطل ا
ستغل الذين ال يعرفون سوى الطمع واجلشع: إدانة ا

تنبى: أعلم أنكمو خير الصيادين (ا
تشتمُّون فرائسكم فوق الريح

من آالف األميال
ضاع الزرع ومات الضرع..)

وفى مقطـع آخر حتمل الـرموز آفـاقاً نـحو البـعيـد لتـؤكد على
احلـيـاة الـصـادقـة وضـرورة الـتـمـسك بـالـطهـر والـنـبل من أجل

ة: الشعب واحلياة الكر
تنبى: فى فمي ماء ولكني سأبقى (ا

ألغنى للوجود
وأبثّ الشعر قُرْبَى للخلود

وت والقهر وخذالن العبيد). أحتدى ا
ـان من وعـنــدمــا يـيــأس من الــواقع الــعـربى ومـن مـوقف الــبــر

عودته إلى األمة يصرح مرمزاً إلى موقفه الواضح:
تنبى: فأعيدونى إلى غيبى لعلَّي أقتنع  (ا

أو أعيدونى إلى األغالل حتى أرتدع
أو أعيدوني إلى األكفان كيما أحترر

من خطاياكم وسمعي يتطهر).
ــسـرحــيــة لــتـزيــدهــا جــمـاالً وتـتــوالى الــرمــوز والــدالالت فى ا
بـاشرة وتـدخل بوابة هـذا الفن الذى وغـناء ولتـكسر رتـابة ا
ـبـاشـرة ويــفـتح ذراعـيه لإلبـداع وعـنـاصـره اخملـتـلـفـة يـلـفظ ا
سرحية ذلك الـغور الثقافى الواسع الذى ظهر والالفت فى ا

من خالل استدعاء رموز تراثية وحاضرة فى النص.

ــؤلف شــعـر الـتــفـعــيـلــة فى احلـوار نــائـيــاً بـذلك عن اعــتـمـد ا
سرحى. قفى الذى يصعب تطويعه للفن ا الشعر ا

ولم يــقــتـصــر األمـر عــنـد هــذا احلـد بل إن الــكــثـيــرين الـذين
اعـتـمـدوا شعـر الـتـفعـيـلـة لم يـوفَّقـوا فى تـألـيف نص مـسرحى
ـكن عـرضه على اخلـشـبة ويـرضى اجلـمـهور ويـعود شـعرى 
ـسـرح وسـماته وإلى ذلك إلـى عدم فـهم طـبـيـعـة الشـعـر فى ا

ضعف الدراما فيه.
ـؤلف أمـا عن مـســرحـيـة (مـحـاكــمـة الـزائـر الـغـريـب) فـيـبـدو ا
ـتــلـكــاً لـنـاصــيـة الــشـعـر ـســرحى و مــتـفــهـمـاً ألبــعـاد الــفن ا
وقـادراً عــلى تـطـويـع احلـوار إلى الـدرجــة الـتى يـشــعـر الـقـار

بسالسته وانسيابه.
ــسـرحــيـة الــتى تــمـيل إلـى الـتــمـاسك والــوحـدة تــعـد إن هـذه ا
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> لـقـد تمـيـزت طريـقة اإلخـراج بـالعـصور الـوسـطى باهـتـمامـها بـالـناحـيـة اآلليـة والفـنـية كـما
ـلحـميـة للمـسرحى ا يـذكرنـا بالـنظـرية ا سـرح ( اسـتخـدمت طريـقة ربط الـصالـة بخـشبـة ا

انى برتولد بريخت). األ
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درس! «حورس»  التافه يسرق موبايل ا
عرض لألطفال غابت عنه عناصر اجلذب

ـسـرح عـادة مـا يـكون إن تـقـد الـعـمل الـتـاريـخى عـلى ا
مادة ثـقيـلة وجافـة إن لم تكن به عـناصر فـرجة مـشوقة
تعـة ال تقوم عـلى السرد وكـثرة األحداث بل بـساطة و
الفكرة واإلبهار الفنى واالعتماد على الكتابة التاريخية
ـساءلـة إذا كان الـطرح يـكون لـسبـبـ إما الـهروب من ا
سياسيا أو االسـتفادة من التاريخ وأحداثه باإلشارة إلى
ـعـنى آخـر مـعـرفـة األحـداث إعـادة الـتـاريـخ نـفـسه أو 
ن ال يــعــرفــهـا ســواء كــانت أحــداثـًا الــتــاريـخــيــة كـمــادة 
سـيـاسـيـة أم اجـتـمـاعـيـة إن األمـر أكـثـر تـعـقـيـدًا عـنـدمـا

تخاطب الطفل فأمامنا كثير من احملاذير.
أولهم أن تركيز الطـفل فى الفترات األولى من التعليم
ـقـدمة لـلطـفل البد وأن ادة ا يكـون ضعـيفـاً ونـوعيـة ا
ـقـدمـة له وحتــدده عالوة عـلى كـيـفـيـة تـراعـى الـسن ا
ــــطــــلـــوب مـن طــــفل الــــقــــرن احلـــادى الـــتــــقــــد ومــــا ا

والعشرين..
ـسـرح يـقـدم رسـالـة تـعـلـيـمـيـة وتـثـقـيـفـيـة فى إطـار إن ا
مبهج ورائع يختلف كل االختالف عن فصول الدراسة

ملة. أو حصص التاريخ ا

ـاضى اصــطـحـبت طـفــلـتى لـرؤيـة فى صـبــاح الـسـبت ا
عـــرض األطــفــال (حـــورس الــفــرعـــون الــصــغـــيــر) عــلى

مسرح البالون فى العاشرة صباحاً.
وعروض األطفال غالباً ما يسوّق لها إلقامة حفالتها
ـتـلىء بـاألطـفـال من ـسـرح شـبه  واحلق يـقـال; كـان ا
ـشـاهـدة الـفـرعون عـدة مـدارس ومن أعـمـار مـخـتلـفـة 
الـــصــغـــيــر.. والـــعــرض من تـــألــيـف حــسن ســـعــد ومن
إخراج مـحمد اخلولى ومن إنـتاج البيت الفـنى للفنون

الشعبية - فرقة حتت 18.
ـدوح درويش) الـذى ـدرس ( ويـبـدأ الـعـرض بـدخـول ا
خــلق جـوا من االنــســجـام والــتـداخـل مع األطـفــال وأخـذ
تالميـذه إلى رحلة إلى مدينـة األقصر وأسوان معـلناً لنا
أن من يــعــرف فى الــتـــاريخ فــقــد عــرف ومن ال يــعــرف
ـسرحية وتفتح فسـيتعرف على الـتاريخ وتبدأ أحداث ا
الـــســتــارة بـــاســتـــعــراض لــفـــرقــة عـــمــاد ســـعــيــد مـــصــمم
االســتـعــراض نــتــعــرف عــلى شــخــصــيــة حــورس ووالـده
أوزوريـس وأمه إيــزيس آلــهــة احلب والــنــمــاء والــعــطـاء
ـعـبـد يتـعـرفـون عـلى حورس وأثـنـاء وجود األطـفـال فى ا
الــذى يـتــحــرك ونــكــتــشف أنه مـن دم وحلم بــدون مــبـرر
لـيــصـادق األطــفـال ويــتـعــرف عـلــيـهـم ويـعــرفـهم بــأسـرته
وكيـف سلب الـعرش من أبـيه وهـو ابنـهم الوحـيد واألمل
فى اخلالص والــنـجـاة من بـطش «ست» احلـاكم الـظـالم
اجلبـار هو وأعوانـه األشرار ويقـرر ست - هذا الـظالم
- الــتــخــلص من أوزوريس ألن الــنــاس حتــبه وتــســمع له
فـيـدعـوه حلـفـل أقـيم فى بـيـته لـيــتـآمـر عـلـيه مع زوجـته
فـتأتى النـبوءة ألوزوريس بأال يـذهب وحتذره زوجته من
كـيــد «ست» وزوجــته لـكــنه ال يــبـالى بــكل هــذا ويـتــنـاول
الشراب من يد زوجة «سـت» الذى بدوره صنع له تابوتًا
ـكافـأة من يـكون الـصنـدوق على من ذهب وظل يـغريه 
مـــقـــاسه حـــتى مـــكــرا بـه وأمــر بـــنـــزع ذهب الـــصـــنــدوق
وإلـقـائه فى الـنـيل فـحـزنت عـلـيـه زوجـته حـزنـًا شـديدًا
واعـــتــقــد «ست» بــأن أمـــر أوزوريس قــد انــتـــهى ويــغــنى
ió¡e ¿ÉæMأغنية النصر - ثم ما يلبث أن يحاصر حورس ست فى

جنون عادى 
ومقبول جداً

سرحي جريدة كل ا

ا يحدث خلفك» «انتبه 
 قليل من الكالم كثير من الفرجة

سرحى "البؤساء" الذى تقدمه فرقة مسرح الطليعة من إخراج هشام عطوة. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح اعتمد مؤخرًا ميزانية العرض ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحية ببنى سويف رشحت أحمد سيد إلخراج العرض اجلديد للفرقة هذا العام. > فرقة إهناسيا ا
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صطلحات الدرامية حملمد عنانى ا
 تفوقت على مصطلحات وهبة

11 صـ10

¥óæH ió¡e

بـتـعــزيـة حــورس فى وفـاة أبـيـه مـغـنــ له «يـا عــيـنى يـا
عــــيـــــنى عــــلـى الــــولــــد» (مـن فــــيــــلم شـىء من اخلــــوف)
ـشهد لـكوميـديا فجـاء فى منتـهى السخف ليـحولوا ا
ــشـــاركــة األطـــفـــال لــيـــحــمـــســوا وكـــان يــعـــنى اخملـــرج 
حـورس لألخــذ بـثـأر أبــيه.. نـاهــيك عن فـشـل تـوصـيل

الفكرة بهذا االستهزاء واالستخفاف.
وجــاء ديـكــور الــعــمل فــقــيــراً لـلــغــايــة فــكــان عـبــارة عن
ـسرح ويـساره صـورة للـمعـبد فـى اخللـفيـة وعن  ا
ـشـاهـد أربـعـة من األعـمــدة عـلى اجلـانـبــ وبـتـغـيــيـر ا
يـضـاف كرسى الـعـرش فقـيـر لـلغـايـة أو مبـخـرة حيـنـما

تتعبد إيزيس وتابوت حينما تآمرا على أوزوريس.
كـان الـديـكـور يـخـلـو من كل األلـوان والـتى اشـتـهـر  بـهـا
الــفــراعــنـــة حــتى يــومــنــا هــذا كـــمــا جــاءت مالبس كل
ـا فيـهم الـفـرقـة االسـتعـراضـيـة تـرتدى الشـخـصـيـات 
البس الـبيـضـاء بـاسـتثـنـاء ست الـذى ارتـدى األسود ا
ألنه الـشريـر طبـعـا.. وفكـرة اخليـر والشـر باالسـتدالل
علـيهـا باألبـيض واألسود أراهـا مـفهـوماً ضـعيـفاً و«قـلة
حـيـلـة» بالـنـسـبـة لـعـرض مسـرحى فى األلـفـيـة الـثـالـثة
وفــكـرة غــايـة فى الــسـذاجــة وأضـعــفت الـعــرض كـثــيـراً
البس غــيـر مـبــهـجــة وتـاريـخــيـاً لــيـست دالـة فـكــانت ا
على الـزى الفـرعـونى باسـتـثنـاء غطـاء الـرأس ومقـدمة
الـصـدر وحـزام الوسـط فهـذا ال يـعـنى شـيـئـاً حلـضارة

اشتهرت بأزيائها وألوانها الرائعة.
وتــخـــلــلت: الــعــمل عــدة أغــنـــيــات كــانت هــمــزة الــوصل
الوحـيدة الـتى استـرعت انتـباه األطـفال وإن لـم يدركوا
سرح معـناهـا وكذلك جـاءت اإلضاءة شـمسـية تـمأل ا
فى مــعــظم األحـداث إال مــشــاهـد ست الــشــريـر فــكـان
يـــســتــخــدم اإلضــاءة احلـــمــراء لــتــكــثـــيف بــشــاعــة هــذه
الشـخصية والذى اهـتم (سمير حـسنى) فى االجتهاد

حتى يجعل منه شريراً ظريفاً..
وكيف نلقن أطفالـنا خروج احلكمة من فم هذا العدو
ــقــصــود من ــســرحــيــة أو ا فــقــد قــام بــطــرح رســالـــة ا
سرحية فى نهايـة األحداث حتى يلقننا درس اخلتام ا
فلم يـعـبـأ أحد ونـزلت أغـنـية اخلـتـام عن احلب فـفهم
ـقـصـود من الـعـمل كـله اآلتى - كـمـا جاء األطفـال أن ا

فى آراء هؤالء األطفال مشاهدى العرض.
: إن فـقال إسالم - 11 سـنة - من مـدرسة بـوالق بن
احنـا نـحارب الـشـر وجنتـمع إيـد واحدة. خـالـد محـمد
- 12 ســــنـــة - قـــد إيـه احلـــكم كــــان ظـــالم فـى مـــصـــر
ـــة والزم األطــفـــال يـــســـاعــدوا فـى الــدفـــاع عن الـــقـــد
احلكم. أحـمد رمزى - 11 سنة -: مافـهمتش حاجة.
كـــر - 11 ســنـــة - من مـــدرســـة بــوالق: مـــافـــهـــمــتش
حـــاجـــة. حـــبـــيـــبـــة - 8 ســـنـــوات - مـــدرســـة الـــعـــجـــوزة
االبتدائية: مانعملش شر حلد وال نسبب أذية حلد.. 
وأخــــيـــراً ســــألت ســـمــــا جـــاد - 5 ســــنـــوات : مـــدرســـة
مـــصـــطــفـى كــامـل الــتـــجـــريـــبــيـــة لـــغــات قـــالت: األوالد

طالع رحلة واحنا هنفرح وهنركب باص الرحلة.
ن أرادوا أن يـخرج وأخيـرا.. فقـد تكـون النـوايا خـيرة 
هـذا الــعـمـل لـلـنــور لـكن الــنـوايــا دائـمــاً مـحــلـهـا الــقـلب

سرح. وليست خشبة ا

 عرض حورس 

هل يستوعب الصغار موضوعاً عن سيوف
الظلم وموت العدالة واستشهاد احلكمة?!

ــعـنى األرســطى الـذى ــســرح بـا ذلك هـو ا
وصل إلــيــنـا مع بــدايــات الــقـرن الــعــشـرين
وازداد جتـذراً مع ثورة  19 وأعـطى ثـمـاره
دانــيــة الـقــطــوف بــعــد ثــورة يــولــيـو .1952
صطلح الـذى أشاعه محـمد مندور هـذا ا
فى مــقــاالته ونــداوتـه ومــحـاضــراتـه خـارج
Discours ًاجلــــــامـــــعــــــة; صـــــار خــــــطـــــابـــــا
مــتـمــيــزاً وغــيــر مـتــمــيــز فى آن. فــخــطـاب
ـصرى يـشيـر إلى حركـة التـأليف ـسرح ا ا
واإلخــراج والـــتــمـــثـــيل فى إطـــارهــا الـــعــام.
ومقولة مسرح "تـوفيق احلكيم" يقصد بها
مــؤلـــفــات الــرجل اإلبـــداعــيــة وأمـــا كــلــمــة
ـبـنى "مـسـرح فـريـد األطـرش" فـيـراد بـهـا ا
ـــوجــــود فى قــــلب الــــقــــاهــــرة مـــثــــله مــــثل ا
ــــكن ـــــســــرح الـــــقــــومـى بــــاألزبـــــكــــيـــــة. و ا
ــســرح فى غــيـر الــفن اســتــخــدام تــعـبــيــر ا
حــ يــقــال "مـســرح األحــداث" أو "مــسـرح
ــصـطــلح قـد ــة" وعـلــيه فــإن هـذا ا اجلـر
يـتــنــازع ومــصــطــلح الـتــمــثــيل الــذى يــنـدرج
حتـتـه مـفـهــومـان يــلـزم بــشـأنـهــمـا شىء من

اإليضاح. 
Ac- ـمثـلون فالـتمثيل  Action يـقوم به ا
ـسـرح والسـيـنمـا والـتـليـفـزيون  tors فى ا
ـــعـــنى  Represtation  وأمـــا الــــتـــمــــثـــيل
اسـتحضار الشىء بـالنظر إلى شـبيهه فهو
ــــرشح  –فى نــــظــــر مــــحــــمــــد عــــنــــانى – ا
ـسـتـمر لـلـتـسـيد خـصـوصـاً بـعـد التـدهـور ا
صـرى مـنذ الـسـبـعيـنـات نتـيـجة لـلمـسـرح ا
خـضوعه لـنظـرية احملـاكاة األرسـطيـة تلك
الـتى تقـول عـنهـا النـاقـدة د. نهـاد صـليـحة
"قـامت عـلـى دعم األيـديـولـوجــيـة الـسـائـدة
وجــعـلت من الــفن مــحـاكــاة بـغــرض تـأكــيـد

صحة هذه األيديولوجية". 
أمـــــا كــــلــــمـــــة الــــتــــمـــــثــــيل الـــــتى عـــــرفــــتــــهــــا
قرينة "للتشبيه واالستعارة  فإنها العربية
تـصبـح اآلن مـفهـومـاً فـلـسـفـيـاً وفـنـيـاً يـنـكر
إقــــدامـه عــــلـى مــــحــــاكـــــاة واقع حــــقـــــيــــقى
ـــطـــلـــقـــة وهـم عـــصـــفت به فـــاحلـــقـــيـــقـــة ا
ا يهدف النسبـية وجتاوزته العقول  – وإ
ذلك الــتـمــثــيل إلى اإلشــارة لــصـورة ال إلى
أصل. فـــالـــصـــورة  Imag هى أقـــصـى مــا
نطمح إليه فى رؤيتنـا للعالم سيما بعد أن
ـذهلة اقتحـمتـنا التـكنـولوجيـا بإجنـازاتها ا
فـغـدونا مـشـدودين إلى الـشـاشة الـصـغـيرة
بـقـنـواتـهـا الفـضـائـيـة نـتـابع مـا تـلـتـقـطه لـنا
الكـاميـرات مسـتسـلمـ لرؤيـتهـا هى تلك
الـرؤيا االنـتـقـائـيـة الـتى ال يعـكـر عـلـيـها أى

موقف نقدى من جانبنا ! 
أال مــا أحـوج الــعــقل الــدرامى الـعــربى إلى
غامر وهذا الرفض الفلسفى هذا الروح ا
لـيـعـيــد بـهـمـا اكـتـشـاف الـعـالم فى حتـوالته
وتـــبــــدالتـه ومـــرآويــــتـه (نــــســـبــــة لــــلــــمــــرايـــا
ارسة   praxis شجـاعة ـتعـددة) عبـر  ا
ـستـويات : سـيـاسيـا واجتـماعـيا على كل ا
وجـماليـا وهو مـا نعـتقد أن مـحمـد عنانى
أراده وأشــــار إلـــــيه تـــــلــــمــــيـــــحــــا فـى بــــعض
األحيان وتصـريحا فى أخرى األمر الذى
يــجـــعـل مــعـــجـــمه هـــذا عـالمــة فـــارقـــة فى
سـرحية بل وفى ثقافتـنا العربية ثقـافتنا ا

بوجه أعم. 

ا كانت هناك عالقة أكيدة ب ظهوره " و
ــسـرح عالقـة تالزم ـقـراطــيـة وفن ا الــد
فـى الـــوقــــوع أو تالزم فى الــــتـــخــــلف فـــإن
االنتـقـال من الـنمـط اآلسيـوى لإلنـتـاج وما
يـــســـتـــتــــبـــعه مـن ســـيـــادة فـــكــــر الـــطـــغـــيـــان
ـط اإلنــــتــــاج الــــشــــرقـى والــــتـــــحــــول إلى 
الـرأســمـالى فـى الـقــرن الـتــاسع عـشــر قـد
ساعـد علـى بروز احلـاجة إلى فن الـدراما
تـعـبـيـراً عن الـتـعـدديـة الـطـبـقـيـة التـى بدت

صرى احلديث.  واضحة فى اجملتمع ا
ـــســـرح إذن ظـــاهــرة اجـــتـــمـــاعــيـــة. يـــجــد ا
تــعــبــيــره فـى عــنــاصــر عــديـــدة مــثل مــكــان
مـثل واجلـمهور. واألصل فيه الـعرض وا
الـكـالم لـكــنه الـكالم الــدرامى وألن لـفظ
درامـا جذرهـا اليـونانى  Dram أى يـفعل
ـثل فـعالً فـإن الـكالم الـدرامى هـو الـذى 
 Actionأو مـجــمــوعـة أفــعـال األمــر الـذى
سرحية إلى حدث  Event يجرى يحيل ا

أمام أع النظارة فى هيئة محاكاة. 

للمصطلح األجـنبى دون تلفيقية ترمى فى
عـادلة عـلى حساب عادلـة. ا أحد طـرفى ا
الــــطــــرف اآلخـــــر فــــهــــو يـــــنــــجــــو مـن تــــلك
التلـفيـقيـة بإعـماله مـبدأ الـنقـد خلصائص
تـرجم إلـيـها دون تـرجم مـنـهـا وا الـلـغـتـ ا
اتـضــاع أمـام األولى أو انـحــيـاز "شــوفـيـنى"

للثانية. 
ـنـهاج الـسـوسـيـو لـغوى ويـتـضح ثـراء هـذا ا
ــــصـــطــــلح أشــــد مـــا يــــكـــون فى تــــرجــــمـــة ا
الوضوح ح يتـحدث مؤلفنا عن مصطلح
ــســـرح" فـــهــو هـــنــا  – بـــاعـــتـــبــاره كـــاتـــبــاً "ا
مـسرحـياً مـبدعاً  – يـتألق ويـصول ويـجول
صطـلح قد استقل بـادئاً بتأكـيده أن هذا ا
فى الـلـغـة الـعـربـيـة عن األصل الـذى تـرجم
عـنه (لم يـعـد أحـد يـسـتـخـدم كـلـمـة تـيـاتـرو
 theatre إال فــيـمــا نــدر) مــسـتــخــلــصـاً من
ذلك أن جـهـاز الــتـفـكـيـر الـعـربى كـان مـهـيـأ
لقبوله لوال  – واإلضافة التالية من عندنا
ـقـراطــيـة طـويالً قـد أخـر  – أن قــمع الـد

رونـة لـلمـتـكلـم ولـكن مـؤلفـنا تـمـنحـان ا
يـحــذر من اســتــخـدامــهــا دون تــرو حـتى ال
يــبـتـعـد الـنــاس من مـتـابـعـة الــفـكـر الـنـقـدى
ـــولع  – فى رأى الــــغـــربـى (ذلك الــــفـــكــــر ا
مـؤلــفـنـا - بــاألسـمـاء والــتـراكـيـب اإلسـمـيـة
عـلى حساب األفعـال أو باستـخدام أفعال
مساعدة غير حقيقية مثل Have) فالذى
: يـجـوز نقـده فـى هـذا الـسـياق يـكـتب مـثـالً
ـصدر الـصنـاعى دون مبرر الستـخدامه ا
ــكـنــاً أن يــقـول "إن تــذبـذبــيـة فـلــقــد كـان 
أسعار النفط تـؤدى إلى..." بينما ال ينتقد
ـصـدر الصـنـاعى فى كـلـمة من يـسـتخـدم ا
مـثل "احلـرية" حـيث أصـبحت فى عـصـرنا
تمثل حاجة جـوهرية للفرد واجملتمع وهى
الـتى لم تكن معـروفة أو مطـلوبة ألحد فى

عهد القبائل أو عصور اإلقطاع.
نــحن إذن إزاء مـــنــهـج يــركن أول مـــا يــركن
إلى الــقـبـول االجـتـمـاعى - والـلـغـة أسـاسه
ــــقــــابل ــــصــــطــــلح الـــــعــــربى ا  – لــــنـــــحت ا

ربع قرن من الزمـان انقضى منذ أن صدر
مـعجم مـصطـلحـات األدب للـدكتـور مجدى
ــــعــــجم الــــذى قــــدم لــــقـــار وهــــبـــة ذلـك ا
ـكن إنــكـارهـا الــعـربــيـة خـدمــة جـلـيــلـة ال 

حــــــــيـث  تــــــــلــــــــقـــــــــفه  – حــــــــال صـــــــدوره –
ـيــون والـنــقــاد واألدبـاء بــالـتــرحـاب األكــاد
والـــشـــكـــر الـــواجـــبـــ جتـــاه ســـفـــر عـــظـــيم
الـــــقـــــيــــمـــــة ذلك ألن األســـــتـــــاذ لم يـــــغــــادر
مـــصـــطـــلــحـــا أدبـــيــا اســـتـــقــر فـى الــلـــغـــتــ
اإلجنــلـــيــزيــة والـــفــرنــســـيــة إال أورده بــادئــا
بـإعادته إلى أصـله الـلغـوى (يونـانيـا كان أم
التـينيا أومجـرمانيا....إلخ) مثـنيا بشرحه
ومـثـلـثـا بـتـعـريــبه وضـرب األمـثـلـة عـلـيه فى
ترجم إليها . ترجم عنها واللغة ا اللغة ا
تـدفق أبدا ما كان له عـلى أن تيار الفـكر ا
أن يــتـوقف عــنـد هـذا احلــد الـثــقـافى ومـا
كـان فى مقدور أحد من أبـناء التسـعينيات
أن يـكــتــفى به فـلــقــد ظـهــرت بـعــده جـمــلـة
مـفاهيم فكريـة ونقدية ومصـطلحات أدبية
أتت بـهـا علـوم الـلسـانـيات والـهـرمنـيـوطيـقا
وفــلـــســفــات الــبــنـــيــة بــنــوعــيــهـــا الــشــكالنى
والتـوليـدى فضال عـمـا تالها من تـفكـيكـية
ــا أدارهــا عــلى كل وقـــراءاتــيــة ونــســويــة 
ـــنــا الـــعــربى وخال لـــســان فى الـــغــرب وعــا

عجم األول. منها ا
ومن نـافـلـة الــقـول أن اإلنـصـاف يـقــتـضـيـنـا
أال نــرى فى ذلـك اخلــلــو مــا يــعــيب مــعــجم
الدكـتـور وهبـة فـالرجـل قد أ عـمـله قبل
ــصـطــلـحــات احلـداثــيـة ومـا انــتـشــار تـلك ا
عـاصرتـ ومن الـطبـيعى بعـد احلداثـيـة ا
أن يـجىء بـعـده من يـكــمل مـسـيـرته فـيـتـابع
نـــشـــأة وانـــتـــشـــار مـــصـــطـــلـــحـــات مـــا بـــعـــد
ــا أثــار الــســتـــيــنـــات. ولــو فـــعل هــذا أحـــد 

العجب.
ـعـجم اجلـديـد الـذى أصـدره مـحـمد لـكن ا
عجم األول على تابعة ا عنانى لم يكتـف 
ا زاد عليه  – أو قل خرج هذا النـحو. وإ
عن مـنـهـاجه - بـاسـتـحـداث مـنـهج مـخـتلف
بـــالـــكـــيـــفـــيـــة. مـــنـــهج ال يـــســـعى لـــتـــرجـــمـــة
صطـلح األجنبى إلى لـغتنـا القومـية ثمرة ا
مـسـتوردة بل يـطـمح إلى غـرسه غـرسا فى
جـهــاز الـتــفـكــيـر الـعــربى حـتـى إذا نـضـجت
الـبــذور واخـضـرت الــفـروع عــلى األغـصـان
ولدت الثمرة عـربية خالصة ال غش فيها.

نهج? فما هو هذا ا
فى الـبــدايـة ال يــنـسـى عـنــانى فـضل وهــبـة
فــتــراه يــهــدى إلــيه كـــتــابه بــحــســبــانه  –أى
وهــبــة  –األســتـــاذ "الــذى فــتـح له الــطــريق
وأرسى األسـس" . بــــيــــد أن هــــذا اإلهــــداء
نع أديبنا عنانى من عترف بالفضل لم  ا
االعـتداد بـعمـله هو بـاعتـبار أنه مـعجم من
ــصـطــلــحـات لــون جـديــد فــهـو ال يــعــرف ا
األدبـيـة مـفـردة بل يـلـقى عـلـيـهـا الـضوء فى

سياقاتها اخملتلفة.
صطلحات األساس  عند صاحب معجم ا
األدبــيـــة احلـــديث أســاس ســـوســـيــو لـــغــوى
ستـحدثة وال غرو تبنى عـليه التـعبيـرات ا
فإن الـلـغة الـعربـية  – شـأنهـا شأن كل لـغة
ظـــاهــرة اجــتـــمــاعــيـــة جتــرى عــلـــيــهــا ســ

Speechالــتـــطــور من خالل رحـــلــة الــكالم
فـتبـرز لهـا خصائـص كانت كـامنة ال تـنسى
Language. حــتى تـنـدمج فى بــنـيـة الـلـغـة
ـــــصـــــدر مـن تـــــلـك اخلـــــواص: الـــــنـــــسـب وا
الـصــنــاعى وهــمــا صـيــغــتــان اشــتـقــاقــيــتـان

 محمد عنانى

العقل الدرامى
العربى يحتاج
غامرة إلى ا

والرفض الفلسفى
ليعيد اكتشاف
العالم

استحدث منهجاً
مختلفاً وغرس
صطلح فى لغتنا ا
القومية

ترجم ينجو من ا
التلفيق باستخدامه
مبدأ النقد
خلصائص اللغت

ــعـاونـة أطـفــال الـرحـلـة ثـم يـأمـر بـنــفـيه هـو وزوجـته قـصـره 
خـارج الـبالد ويـسـتــرد عـرش أبـيه الـذى ســلب مـنه فى عـصـر
الـــطـــاغـــيـــة ويـــعــود الـــسـالم لــلـــبـالد من جـــديـــد ويــعـــود احلق
ألصحابه.. ثم يلقى «ست» عليـنا باحلكمة البالغة بأن فى كل
عـصـر وفى كل حــكم هـنـاك طـاغــيـة مـتـعـدد األشــكـال فـهـنـاك
ـة وهـنـاك شـارون وبوش... «ست» فى طـيبـة - مـصـر الـقد
والبد أن نتحد مع بعضنا البعض لنقف فى وجه الظالم وأننا
ــة فـال نــنــسب لـــســنــا بـــنــاة األهــرامـــات وال احلــضــارة الـــقــد
ألنــفــســنـــا مــجــدًا لــســنــا صــانــعــيـه بل صــانــعــوه هم أجــدادنــا
ـا فى الـعصـر احلديـث كانت هـناك القـدمـاء ولسـنا نـحن وإ
صـانع والطرق قـناة الـسويس والـقناطـر اخليـرية والـكبـارى وا
وهى اإلجنــازات احلــديـثــة الــتى غــفـلــنــا عن رؤيــتـهــا وتــنــتـهى

سرحية بأغنية مطلعها اآلتى: أحداث ا
«حبوا لبعض تملى اخلير وبالدكو حبوها كتير..»

إن الـــعــــرض الـــذى اســـتـــمـــر ألكــــثـــر من ســـاعــــة ونـــصف لم
ــوجــودة الــتى بـدأت يـســتــطع أن يــجــتـذب جــمــوع األطــفـال ا
تــتـمـلــمل ويـعــلـو صـوتــهـا وتـشــوش عـلى اآلخـرين لــوال عـصـاة
مـدرسيـهم إلسكـاتهم أو دخـول استـعراض مـصحـوب بأغـنية

فيستمعوا له ويندمجوا معه قليالً..

إن مـوضـوعـاً يـقـدم لألطـفــال عن سـيـوف الـظـلم الـتى البـد
وأن حتطم وموت الـعدالة واسـتشهـاد احلكمـة وكم تساوى
احلــيـاة وهى إرث مــلــطخ بـالــدمــاء .. إرث بـدون حــريـة وال
عـدل.. مـوضـوع عن لـصـوص الـعـرش وإنـقـاذ طـيـبـة (مـصر
ـة) من الـطـاغـية.. وهـذه اجلـمل الـسابـقـة من سـياق الـقد

احلوار الدرامى فى العرض..
من خالل هذا الـطرح يحتـاج العرض إلى كثـير من عناصر
اجلذب الـتى افتقدها كثـيرا ورغم طرحه للقـصة ببساطة
وبــدون تــعـلــيالت عن األســبـاب وراء هــذا ومـا تــرتب عــلـيه
والـدخــول فى تــفـصـيـالت ومـبــررات األفـعــال وإن كـان هـذا
ـثل نـقيـصـة فى الـعـمل الـدرامى إال أننـا سـنـمـرر هذا فى
طرح الـقصة بسطـحيتها ورغم هـذا لم يخل العمل من ملل
الـتكـرار لنـفس مـشاهـده مـثل إيزيس الـتى تـتعـبـد فى معـبد
لإلله أدوبـــيس األعــظم حــتى تـــزال الــغــمــة - فــهــو مــشــهــد
متكـرر - كذلك أوزوريس الـذى ينـعى حظه.. مـشاهد ست
وزوجـــته نـــفـــتــيس ورغـــبـــتــهـم فى قــتـل أوزوريس فى قـــلــوب
الــنــاس وأن يــقــضـــوا عــلى أحالمه فـى الــعــرش.. مــشــاهــد

متكررة.
وحـــيــنــمــا أراد اخملــرج أن يــدمج أطـــفــال الــقــرن الــعــشــرين
ويـدخـلـهـم فى األحـداث لـيـشـاركـوا فـيـهـا.. فـيـتـعـرفـون عـلى
ــدرس لـــيــلــهــو به حــورس الــتــافـه الــذى يــســرق «مـــوبــايل» ا
وجودة فى الـعرض) وحينمـا يقوم األطفال (كأحـد القيم ا

فماذا عن حورس..

العرض

cyan magenta yellow black File: 9-24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

يونس شلبى ..

جحا الكوميديا 

كــثــيـــراً مــا ســألت نــفــسى عــمن تــمــيــز
أحمد فؤاد سليم!

مـيـزة التى تـبدو هل بسـبب مالمـحه ا
وكـأنـها نـحت فى جـداريـة فرعـونـية?..
مـيز أيضا - أم هو صوته العـميق - ا
الــــذى يــــبـــدو وكــــأنه قــــادم من أقــــصى
األرض.. أم هـى هــــذه الـــطــــاقــــة الــــتى
تـشع مـنه فتـميـز أداءه لـيسـتحـوذ على

شاعر ويجتذب العيون. ا
مــهـــمـــا كـــانت اإلجـــابـــة.. فـــقـــد حـــجــز
أحـمـد فـؤاد سلـيم مـكـانـاً مـتـمـيـزاً على
خــــشـــــبــــات مــــســــارح الــــدولــــة.. وأمــــام
كـــــامــــيـــــرا يـــــوسـف شــــاهـــــ فـى عــــدة

أعمال.. آخرها (هى فوضى).
> تـرى ما هى أدواتك اخلاصة كممثل
ـتـمـيز الـتـى تـمكـنـك من هـذا األداء ا

الذى شهد له اجلميع?!
قام األول - أوال التمـثيل موهـبة فى ا
ولـكن بـقـدر مـا هو مـوهـبـة فهـو صـنـعة
تــتــطـــلب مــجــمـــوعــة من األدوات حــتى
تــتـــمــكن من هـــذه الــصــنـــعــة أول هــذه
األدوات الـــــتـى أمـــــلــــــكـــــهــــــا هى عــــــشق
سنوات طويـلة بدأت منـذ الطفولة فى
ـــــــــــدرســى فـى فـــــــــــتـــــــــــرة ــــــــــــســـــــــــرح ا ا
اخلمسـينـيات والسـتينـيات عنـدما كان
فـى كـل مــــــدرســــــة فى مـــــــصــــــر فــــــريق
لـلـمـسـرح وحـالـة ثـقـافـيـة نـشـطـة تـدعو
ـية للـتفـاعل معـها ثم دراسـتى األكاد
ـــعــهـــد مع خـــبـــرة الــعـــمل لـــســـنــوات بـــا
طــــويـــلــــة مـع الــــعـــديــــد مـن اخملــــرجـــ
الــــكـــبــــار كـل ذلك بــــجــــانب الــــتــــدريب
ـسـتـمـرة فى شـتى ـسـتـمـر والـقـراءة ا ا
فــــروع الـــــثــــقــــافـــــة هــــذه أدواتـى الــــتى

أستع بها.

مثل مثقفاً?! > وما أهمية أن يكون ا
ـــــمـــــثل هـــــو فـن إعـــــارة الــــذات - فن ا
ـــمـــثل لــــشـــخـــصـــيــــة أخـــرى ســـيـــقــــوم ا
ـهــا وحــتى يـبــدع ويـقــدم فـيــهـا بــتـقــد
ــمـثل مـثـقـفـاً اجلـديـد يـجب أن يـكـون ا
ـلك خـلـفـيـة جـيدة عن أو عـلى األقل 

علم النفس واالجتماع.
>  تلك هى األدوات فما هى طريقتك

فى دراسة الشخصية التى تلعبها?
- أقـرأ النص قراءة مـحايـدة للـتعرف
عــلى أهــداف الــعــمل نــفــسه كــكل ثم
أقــرأه مــرة أخـــرى مع الــتــركـــيــز عــلى
دورى وأظل فى قــراءة مـســتــمـرة وكل
مـــرة أقــــوم بـــكـــتــــابـــة مالحــــظـــات عن
دورى من خالل الـوعى بـهـدف الـعمل
الفـنى كله مع تـرك مسـاحة لـلمـخرج
يقوم فيهـا بالتشكـيل والتعديل وكنت
ى للشخصية اً أعتمـد فى تقد قد
ـعــايــشـة الــكــامـلــة مع الــصـوت عـلـى ا
الـــعــالى وإبـــراز مــخــارج الـــكالم حــتى
عـمـلـت مع يـوسف شـاهـ فــاخـتـلـفت
ى لــلــشــخــصــيــة رؤيــتـى لــشــكل تــقــد
وأصــبح اهــتــمــامى األول هــو الــبــحث

ؤثرات البس واإلكسـسوار ا > إن عـناصر اإلنـتاج فى أى عمل مسـرحى تعنى النص الـتمثيل الـديكور ا
سرحى دونه رئـية اإلضاءة وأضـيف اجلمهـور الذى ال يكـتمل العـرض ا ؤثـرات الصوتـية وا واخلـدع أو ا

إلى كل ما سبق.

> جمعية شروق ببنى سويف تستعد لتقد مسرحية "أحالم" للمخرج هشام عبد العزيز وأشعار نور سليمان وأحلان محمد فتحى.

سرحي جريدة كل ا
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سـرح الـدائرى وهـو عـبارة عن مـدرجات ـتنـقل واشـتهـرت فـرنسـا بـدورها بـا ـسرح ا >اشـتـهرت إجنـلـترا بـا
ة للعروض  ترتيب درجات الرومانية القد دائـرية للجمهور والتمثيل فى الوسط وقد  استـخدام ا

سرح على شكل هياكل تكون فى وضع فنى دائرى. ركب فى هذا النوع من ا نظر ا ا 8
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سرح اخلاص. مثل واخملرج أشرف فاروق يستعد لتقد مسرحية "فراغ  فراغ" للمؤلف محمد عبد الرشيد وإنتاج ا > ا
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أهمية الثقافة

يرضى عنى.
مثلـ لديهم نفس >  أعـتقد لـو كل ا

عيار الختلف الوضع تماماً! ا
- بـالــطـبع فــالـفن له رســالـة ويـجب أن
يـغـيـر ويـصــنع الـعـالم عـلى مـا يـجب أن
يــــكـــــون عـــــلــــيـه ولــــيس كـــــمـــــا هــــو واقع
ومـوجـود إن الـفن يـرجتل أهم وأجـمل
مـا فى حـيـاتـنـا وإذا كـانـت احلـيـاة تـبدأ
من «أ» إلى «ب» فـالـفن  يـجب أن يـبدأ

من «ب»».
ــسـرح من أهـم األمـاكن > وبــالــطــبع ا

التى يجب أن تقوم بهذا الدور?!
ـسرح دوره تـثقـيفى لـتوعـية - طـبعـاً فا
ــا هــو أفـضل الــنــاس وتـغــيــيـر الــواقع 

وليس تقد ما يريده اجلمهور.

ـسرح ـفـهـوم لـدور ا > مـن خالل هذا ا
مـا هو رأيك فيما يقدمه البيت الفنى

للمسرح حالياً?
- هناك بعض األعـمال القليلة اجليدة
الـتى تـخدم هـذا الـدور التـثقـيـفى لكن
مـــا يــتـم من اإلتـــيــان بـــنـــجــوم الـــقـــطــاع
اخلاص السيـاحى الذين فشلوا وقفلوا

مسارحهم فهو إفساد للذوق العام.
> ومـاذا عن مـبـرر جذب اجلـمـهور إلى

مسرح الدولة?!
- كـيف يـقومـون بـجـذب اجلمـهـور وقد
فشلوا فى الـقطاع اخلـاص منذ ثالثة
مـواسم ولم ينـجح فى الـقطـاع اخلاص
سـوى عادل إمـام وسمـير غـا أما ما
ــسـرح الــدولــة وعـدم يـتـم فـهــو مــسخ 
إقــبـــال اجلـــمــهـــور له أســـبـــابه األخــرى
غير سبب عدم تواجد هؤالء النجوم.

> واحلل من وجهة نظرك?!
- أن يــــــعـــــود مـــــســـــرح الـــــدولـــــة لـــــدوره
احلــقــيـــقى ويــقـــدم فــنـــاً جــيــداً يـــســمــو
بــــالـــذوق الــــعــــام ويــــعـــبــــر عن قــــضــــايـــا
اجملتمع وهـذا الفن.. يحـتاج حالة من
ــادى ــفــهــوم ا الــرفــاهــيــة وال أقــصــد ا
ولـكن أن تـكــون لـديك مــسـاحــة حلـريـة

الرأى.
> أخــتم حــوارى مــعك بــأســبــاب عـدم
ـســرح الـدولـة تــولـيك أيــة مـنــاصب 

شوار الطويل! رغم هذا ا
- حـلـمت بـتـولى إدارة الـقـومى وعـمـلت
سـرح القومى ـدير ا ـدة سنت نـائباً 
ـدة عـشـر لـكـنى وجـدت خـطـة جـاهـزة 
ســـنــوات بـــنـــصـــوص مـــوثـــقـــة وجـــاهــزة
فاهيم تتغير للتنفـيذ رغم أن الزمن وا
كـل يـــوم وحــــاولت الــــتـــغــــيــــيـــر وتــــقـــد
نــصــوص جـديــدة ولم أســتــطع فــتـركت
ـــــعــــــاش وأعـــــيش اإلدارة وأنـــــا اآلن بــــــا

فقط ألمثل.

> عـرفنا أسـباب التـميز لـكن لم نعرف
مـثل أسـباب قـلة أعـمالك مـقارنـة 

آخرين أقل منك خبرة وتميزاً.
- ألن الـشــخـصــيـة الــتى أجــد أنـنى لن
أستطيع تـقد اجلديد فيها وأن أكون
مـبــدعـاً أرفــضـهــا فى مـســلـسل (حـارة
الــــــزعـــــفــــــرانـى) رفـــــضـت دوراً فى 25
حـلقـة واختـرت دوراً يظـهر فى ست أو
ســـبع حـــلـــقـــات فـــقط ألنى وجـــدت أنه
الــــدور الــــذى ســــأقــــدم فـــيـه اجلــــديـــد
وهــنــاك الـــعــديــد من األعــمــال الــتى ال
تـــثــيـــر حــمـــاسك لــلـــعــمـل وغــيـــر جــيــدة
ويـــــقــــوم بــــهـــــا اآلخــــرون مـن بــــاب «أكل
الـعـيش» وهو حـر فـيـمـا يـفعـل أما عن
نفسى فـرغم أنى لم أحقق الـعديد من
أحالمـى فى الـــــفن إال أنـــــنى راض عن
مــشـوارى ولــست مـظــلــومـا وكل إنــسـان
ــعـيــاره الـداخــلى وأنـا يــعـمل ويــخــتـار 
بــصـــراحــة أعــمل حلـــســاب ربـــنــا حــتى

عـلى إخـراجـهـا بـشـكـل طـبـيـعى ومـنـظم
. هذا هو ما تعلمته مع يوسف شاه

> هـذا مـا تـعـلـمـته مع يـوسـف شـاه
فـى الـسـيـنـمـا فـهل اسـتـفـدت من هـذه

سرح?! الطريقة فى ا
- بـــالـــطـــبـع.. وجـــاءت بـــنـــتـــيـــجـــة غـــيــر
مـتـوقـعـة لـى مـنـذ عـدة سـنـوات قـدمت
مـــــســــرحـــــيـــــة (ســــنـــــوحـى) لــــلـــــمـــــخــــرج
اجلـــورجى تـــيـــمــــور أبـــا شـــيـــدزى عـــلى
ــــســــرح الــــقـــومـى وكـــانـت أول عـــرض ا
مـــــونــــــودرامـــــا لـى فى حــــــيـــــاتـى وقـــــبل
الــــعــــرض بـــــثالثــــة أيــــام اكـــــتــــشــــفت أن
ـسـرحـيـة اخملـرج يـهـودى ويـقـصـد من ا
تـأكيـد عـودة اليـهـود إلى مـصر فـغـيرت
من طـريــقـة أدائـى واشـتــغـلت بــطـريــقـة
يـــوسف شـــاهـــ واســــتـــطـــعت تـــغـــيـــيـــر
فهوم الذى كان يريده اخملرج تماماً. ا

عن األســـبـــاب الـــنــفـــســـيـــة الــداخـــلـــيــة
لـلـشخـصـية وكـيف أسـتـطيع أن أوصل
مـــــعـــــانى ومـــــفــــــردات تـــــلك الـــــطـــــاقـــــة
ــتــفــرج دون احلــاجـة الــداخــلــيــة إلى ا
إلـى الــــــــصــــــــوت الـــــــــعــــــــالـى وكل هــــــــذا

اجملهود.
درسة مـوجودة منذ زمن > لـكن هذه ا

. من قبل عملك مع يوسف شاه
- فى مـصـر نسـمع ونـتـعـلم الـعـديد من
ــــفــــاهــــيم الــــنــــظــــريــــة مــــثل الــــطــــاقـــة ا
الــداخـلــيــة ولــكن كــيف تــتـدرب عــمــلــيـاً

أحمد فؤاد سليم 

لست مظلوماً
وكل إنسان 
يعمل ويختار

عياره
 الداخلى

بدأت امتالك
أدواتى

 وأنا تلميذ
درسة فى ا

طريقتى 
فى التمثيل
تغيرت بعد
عملى مع

 يوسف شاه

غالـباً ما تـقع فى مشكالت مـتتابـعة ال حصـر لها كـما كان يجـتهد فى
دعى الذى ال يكف عن تقاعس ا تحذلق ا تصوير شخصـية الرجل ا
عرفـة كل شىء وهو فى احلقيقة ال يعلم وال يعرف أى زعمه الدائم 
شىء لـقد كانت معظم شخـصياته تظهر كمـا لو أنها تصغى ألحاديث
ـنــطق ومـع ذلك فــقــد كـانـت تـصــغى ـعــنـى وا اآلخــرين اخلــالــيـة مـن ا
ـسـتـوعب كـمـا كـانت شـخـصـيـات يـونس بـاهـتـمـام الـعـارف والـفـاهم وا
شـلبى تتسم إلى جانب احلمق والـتغفيل بالعجـلة والتسرع فى األفعال
وفى ردود األفـعـال خـفـيـفـة من الـسهـل الضـحك عـلـيـهـا دائـمـاً كانت
شــخــصــيــاتـه مــســرورة وتــشــعــر بــخــيالء وهــمى دائم وعــنــدمــا كــانت
قابل شخصيات يونـس شلبى تغضب فهى تغضب من ال شىء وفى ا
فـهى مـسـرورة بـدون مـبـرر أو حـتى وقت األزمـة وهـو مـا يـثـيـر بـالـطـبع
تـأزمـة وتـعـطى شـخـصـياته ـواقف اجلـادة وا مـسـحة كـومـيـديـة عـلى ا
ـفــرط وفى مـعـظم ـدح الــزائـد أو الـذم ا اآلخــرين بـغـيــر حق سـواء بـا
األحـوال عنـدما تـتكـلم شخـصيـاته فهى تـتكـلم فى غـير مـنفـعة وتـائهة
حـيث تـتكـلم بـكل مـا يـخـطر عـلى قـلـبـها مـهـمـا كـانت العـواقب ومع كل
ذلك كانت شـخصيـات يونس شلـبى تتوهم أنهـا األعقل واألحكم ومن
تعـددة التى تدور فى فلك ثم فإن تـلك الصور واألفعـال والسلوكـيات ا
ـفردات األدائـيـة التى اخـتـارها يـونس شـلـبى لنـفـسه كانت الـوسـائل وا
ــفــارقـة الــدائــمـة فى أدائه هى الــدعـامــة الـتـى قـامت عــلــيـهــا تــقـنــيـة ا
ـتفرج أحاسـيس مختلطة الكومـيدى الذى كثيراً مـا كان يثير لدى ا
ومـتـنـاقضـة بـ الـضحك مـنه والـشـفقـة عـلـيه والدهـشـة والـعجب من

تصرفاته وسلوكياته التى بدت على معظم الشخصيات التى أداها.
ـتشـابـهة - تـعـددة وا لـقـد عـبر يـونس شـلـبى من خالل الـشخـصـيـات ا
رغم تــبـايـنـهـا - عن األبــعـاد اخلـفـيـة بــداخل كلٍ مـنـا كـمــتـفـرجـ إنـنـا
نـتمـتع ببـعض احلـمق ولكـنـنا ال نـعـترف بـذلك نـتسم أحـيـاناً بـقدرٍ من
ـتفـتق الـذى ال يـضـاهـيه ذكاء الـغفـلـة ولـكـنـنا دومـاً نـتـظـاهر بـالـذكـاء ا
نـخفى سـذاجـتنـا ودهـشتـنـا أمام إحـسـاس كل منـا مـتفـرداً بـأنه حويط
ـكن اخـتـراقـه وال حـتى بـ «مـقـالب» الـكـامـيـرا اخلـفـيـة ومن لـئـيم ال 
ثـابة الـكامـيرا اخلـفية هـنا فـقد كـان الفـنان الـكومـيدى يـونس شلـبى 
الــتى كــشـفت لــنــا حــمــقـنــا وغــفــلــتــنـا وســذاجــتــنــا دون أن نـدرى وسط
صـخب الـضـحك الـذى نـعـلق عـليـه شمـاعـة إشـفـاقـنـا عـلى الـشـخـصـية
الـتى يـؤديــهـا يـونس شـلــبى إال أنـنـا فى حــقـيـقـة األمـر نــشـفق عـلى مـا
ـكن القـول بـأن يونس شـلبى يـكمن داخـلنـا وإن لم نـعتـرف به وبـهذا 
ـثالى كـمـمثل كـواحد من فـرسـان الكـومـيديـا اسـتطـاع أن يـقوم بـدوره ا
كـومـيـدى لـيس فـقط من أجل إضـحاكـنـا ولـكن أيـضـاً من أجل كـشفه
ـكنـون ما يـعـتمل داخـلنـا وما يـدور فى ذهنـنا إال أن جـرأتنـا لم تمـهلـنا
االعـتــراف بــهــا فـشــكــراً لـيــونس شــلــبى ولن نــنــسـاك أبــداً مــاحـيــيــنـا
ســنـــتـــذكـــرك كــلـــمـــا وضــعـــنـــا يـــديــنـــا عـــلى مـــا كـــشــفـــته لـــنـــا من خالل
شـخـصـيـاتـك حـمـاقـتـنـا غـفـلـتـنـا سـذاجـتـنـا لـقـد قـدمت لـنـا يـا فـنـان
ـوذجاً لـلممـثل الذى يـضحى بـذاته من أجل إمتاعـنا وتـغييـر نظـرتنا

ألنفسنا.

والــتى ال تــعــلم مـدى كــونــهــا مـكــشــوفــة لـآلخــرين. وعــنــدمـا كــان يــريـد
التعـبير عن شخصيـة قليلة الـفهم الذى يصل إلى حد الـغباء فقد كان
... يونس يـظهر غـلظة أنـفه وشفتـيه من خالل حركة مـتوافقـة بينـهما
هــذا من حــيـث الــصــورة أو الــهــيـــئــة الــتى وظــفـــهــا فى األفــعــال وردود
األفـعال لـلشخـصيـات التى أداهـا على مر تـاريخه الـفنى أما بـالنـسبة
لــلـــخــصـــال واألفــعــال الـــتى كــان يـــوظف فــيــهـــا إمــكـــانــيــاته اجلـــســديــة
واحلـركيـة جنـد أن يونس شـلـبى قـد اهتم بـتـصويـر مـعـظم شخـصـياته
وكـأنه دومـاً الـشخص الـطـيب البـسـيط الـذى ال يكـتـرث بعـواقب ثـقته
ن يــســتــعــصى عــلــيه ن ال يــعــرفــهم أو يــخــبــرهم أو  فى اآلخــريـن 
مــعـرفـة نـوايـاهم مـن كـثـرة بـراءته وبـيــاض قـلـبه ومن ثم فــشـخـصـيـاته

تـميز نان الكوميـديا الراحل يونس شلبى بصفـات كوميدية تقترب من
ـثـل كــأحــد أشـهــر احلــمــقى صــفــات جــحـا بــنــوادره الــتى يــضــرب بـه ا
ـا كـانت طبـيعـته اجلـسديـة والـصوتـية وهـيـئته وأسـلوب ـغفـل ور وا
تلـفظه لـلكالم وطـريقـة مشـيه وجلوسـه ووقوفه وأكلـه وشربه وما إلى
ذلك كــانـت كــلــهــا عــوامل مــعــيــنــة عــلى اكــتــشــافه لــوســائــله فى األداء
الــتــمـــثــيــلى الــتى تــتـــفق مع طــبــيــعـــته من حــيث الــهـــيــئــة والــســلــوكــيــات

والتصرفات.
إال أن هـنــاك بـعـداً مــهـمـاً فـى أسـلـوب يــونس شـلـبـى األدائى - خـاصـة
الـكومـيـدى - وهـو أنه عـنـدما انـطـلق من سـمـاته الـطـبيـعـيـة فـقد اجته
لتـوظيـفهـا من أجل نوعـية مـعينـة من الشـخصـيات وهى الـشخـصيات
الـتى تتـمتع بـقدر كـبيـر من احلمق والـغفـلة والـبالهة والـسذاجة وهى
ائة من أدواره التى أداها فى تاريخه الفنى ما تشكل تقريبـاً ما ئة با
وكـأن فـنانـنـا اجلمـيل يـونس شلـبى فى أدائه ألدواره مـنـذ انطالقه فى
ـا بـوعى أو عـن غـيـر وعى بـبـعض » قــد تـمـثل ر ـشـاغـبـ «مــدرسـة ا
من تـلك الــسـمـات واخلـصـال واألفــعـال الـتى تـرســخت فى ذهـنه حـول
ـغـفلـ فى الـتاريـخ فلـو تـتبـعـنا جـحا وغـيـره من مشـاهـيـر احلمـقى وا
أسلوب تـناول يونس شـلبى ألدواره جند أنه قد مـسح عليهـا بعضاً من
صور وسـلوكـيات وأفـعال هـؤالء احلمـقى عمـوماً ولـيس ذلك فقط بل
إنه جــعل مـــنــهــا وســائـل تــقــنــيـــة ومــفــردات تــقـــوم عــلــيــهـــا وســائــله فى
اإلضـحاك موظفاً فى ذلك تركـيبته اجلسدية وصـوته وطريقة تلفظه
ـشاغب لـنجده فى لـلكالم التى عـرف بها مـنذ دور ابن النـاظر فى ا
معـظم أدواره الـتالـية قـد صور شـخصـياتـه من حيث الـشكل أو الـهيـئة
أو الـصورة خلـدمـة أسلـوبه الـتلـقـائى فى تنـاولـها كـمـمثل فـمـثالً جنده
ـكن أن تـوحى بـحمق يـؤكـد عـلى سـماتـه اجلسـديـة الـشـخـصـيـة الـتى 
ـا سـذاجـة الـشـخصـيـة الـتى يـؤديـهـا مثـل الرقـبـة الـقـصـيرة وغـفـلة ور
ـستـدير شـديد الـغلـظة وقدرتـه كممـثل على التى يـتمـتع بهـا ووجهه ا
إظـهــار بالدة مـصــطـنــعـة فى عــيـنــيه أحـيــانـاً وفى أحــيـانٍ أخــرى عـلى
إجـحـاظـهـا من أجل الـداللـة عـلى شـخـصـيـة درامـيـة هى فى طـبـيـعـتـهـا
مـهزارة أو مندهشة من فرط الـسذاجة أو تتظاهر بـالطيبة والبالهة
عــلى الـرغم من كـونــهـا عـكس ذلك وعـنــدمـا كـان يـعـبــر عن شـخـصـيـة
كسولـة فقد كان يونس شـلبى يظهر ارتـعادة فى عينيه يـؤكدها بإرخاء
ـكشوف الذى تتمتع به الشـخصية التى يؤديها كر ا جـفنيه كنوعٍ من ا

مثل ذكاء ا

اجليد قليل
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ـسـرح الـذى ظهـر فى بـعض الـبالد وأكـثر الـبـلـدان شـهرة بـهـذا الـنوع من ـتـنقل: هـو ا ـسـرح ا > ا
ـيـدان أو الـسـوق يوضـع علـيه ـسـرح كـانت إجنـلـتـرا فـعـوضـا عن وجـود مـسـرح ثـابت يـقـام فى ا ا
تـنقل وهـو عبـارة عن عـدة عربـات يقـام على كل عـربة مـنظـر واحد سـرح ا ـركب ظهـر ا ـنـظر ا ا

على شكل غرفة واحدة والعربة تتحرك بواسطة أربع عجالت.

سرح. دة  3 أيام ضمن فعاليات مؤتمر ا اضى  > مسرحية "ست احلسن" للكاتب أبو العال السالمونى واخملرج عبد الرحمن الشافعى  عرضها األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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رأة اخملرجة.. تانى!! ا

ويـتـفق مـعه فـى الـرأى د. مـحمـود نـسـيم بـقـوله: أرى أن
هـنـاك نـصـاً لــلـعـرض يـقـوم اخملـرج بـتــغـيـيـر مـا يـلـزم به
حــتى يـتـوافـق مع رؤيـته وأيـضــاً لـلــتـوافق مع ضـرورات
اخلشبة وأن هناك نصوصاً كبيرة مطلوب من اخملرج
حــذف بــعض مــنــهــا وحــذف بــعض الــشــخــصــيـات ألن
ظروف الـعـرض ال حتتـمل عـدة سـاعات طـويـلة وأنه ال
ـبدع سـواء كان رجالً أو امـرأة نحن وجـود للـفرق بـ ا
أمـــام خـــصــوصـــيـــة ســـواء فى «الـــكــتـــابـــة - اإلخــراج...»

بدع. وليس جلنس ا

اآلراء السابقة كانت تعـبر عن رأى جلنة التحكيم فيما
ـرأة اخملرجة من أعـمال فى مهـرجانهـا فكيف قدمته ا

رأة اخملرجة مهرجانها وجوائزه. ترى هذه ا
اخملـرجـة عـزة احلسـيـنى عـبرت عن سـعـادتـها بـاجلـائزة
« وهى جـائـزة الـتـمـثـيل األولى مـنـاصـفـة مع «نـورا أم
سـرحى نابع من وأكـدت أن اقتـحامـها مـجال اإلخـراج ا
تـصــورهـا الــذاتى واخلـاص لــلـعــالم وأنـهــا تـسـتــطـيع أن
تــقــدم مـا ال يــســتــطـيـع الـرجـل أن يـقــدمه وفى عــمــلــهـا
الـذى حـصـلت به عـلى اجلـائـزة وهـو «صـور مـاريا» رأت
أنهـا تـعـامـلت مـعه بـحسـاسـيـة خـاصة ومـعـبـرة فـيـها عن
ـمزقـة فى مـجتـمع ظالم ذلك الـشعـور الـدف لـلمـرأة ا
وتـعـتــقـد أنه كـان من الـصـعب عــلى الـرجل أن يـعـبـر عن
هـذا الـشعـور الـدفـ بنـفس احلـساسـيـة خاصـة أنـها لم
ا قامت أيضاً بتجسيد تكتف بإخراج العرض فقط وإ
ـسـرح وبـالـنــسـبـة لـلـمالحـظـة شـخـصـيـة «مــاريـا» عـلى ا
الـتى الحظـهـا اجلمـيع فى أن غـالـبيـة الـعروض اخـتارت
فــيـهــا كل مــخـرجــة نــصـاً مــسـرحــيـاً مــؤلــفـاً أو مــتـرجــمـاً
وراحت تـفــكــكه وتـعــيــد تـركــيــبه بـصــورة مــغـايــرة لــلـنص
األصــلى أضـافـت عـزة احلــسـيــنى أنه لـيس شــرطـا أن
تـقـوم اخملـرجـة بـإعـادة صـيــاغـة الـنص األصـلى لـيـتـواءم
مع شـخـصـيتـهـا فيـمـكن لـهـا أن تقـدم رؤيـتهـا كـامـلة من
خالل نص كـامل بـشـرط أن يــتـوافق مع رؤيـتـهـا الـذاتـيـة
ـرأة لـلعـالم ال تـخـتلف عن لـلـحـياة ومن هـنـا فـإن رؤية ا
مارسـة والقدرة على قدار اخلـبرة وا رؤيـة الرجل إال 

التفكير فى أحوال اجملتمع وقضاياه.
تضـيف اخملـرجـة مـنى أبو سـديـرة: «إن أدوات اخملـرجة
هى ذاتـهـا أدوات اخملـرج ولــذا فـعـلـيـهــا أن تـمـتـلك هـذه
ـــــســـــرح وإذا كـــــان األدوات قـــــبل أن تـــــقــــــتـــــحم عـــــالـم ا
ـهرجـان قد أفـسح صـدره للـمرأة كى تـعـبر عن نـفسـها ا
مـســرحــيــاً فــيــجب أن تـســتــغل اخملــرجــات هــذا احلـدث
الثـقافى لـصاحلـهن وأعتـقد أن هـذه اخلطـوة ستـضمن
لـنا فى خالل عدد مـن السنـوات تيـاراً للمـسرح الـنسوى
ـكن أن نـتـحـدث عـنه بـشكل أفـضل أمـا اآلن فـمـازلـنا

جميعاً فى مراحل التكوين األولى».

ــهــرجـان ــوضــوع مــازال خالفــيــا وفى ا ــرأة وهــذا ا ا
شــاهــدنــا عــروضــاً حتــمل خــصــوصــيــة كـمــا فـى (صـور
مـــاريـــا كالم فـى ســـرى مـــرة واحـــد بـــيـــحـــلم أصـــوات
الــعــائـلــة) فــيــمـكــنــنى الــقـول بــأن هــنــاك بـدايــة تــشــكـيل
كن احلديث عنها بعد جمالى يحمل خصوصية ما و

ذلك..».
رأة يرفض اخملرج مـحسن حلـمى التمـييز بـ مسرح ا
ــســرح ومــســـرح الــرجل قـــائالً: «إنه ضــد الـــتــمـــيــيــز فـــا
ــرأة اخـتـارت أن تــبـدع وتـخـرج فال ـا أن ا مـســرح وطـا
ــا هى تــطـالـب بـحــقــوقــهـا يــوجــد شىء خــاص بـهــا طــا
ـــيـــز الـــرجـل عـــنـــهـــا وأن هــذا أيـــضـــاً فال يـــوجـــد مـــا 
الـتــمـيـيـز يــضـيق حـلـقــة الـتـنـافـس فـيـكـون الــتـنـافس بـ
ــــهـــرجــــان قــــام نـــتــــيــــجـــة قــــلـــة ـــرأة» وهــــذا ا ــــرأة وا «ا
هرجـان بتـشجيـعهن وعـندما يـكثر اخملرجات فـيقـوم ا

هرجانات». عددهن يستطعن أن يتنافسن فى باقى ا
لكن هل هناك سمـات خاصة لإلخراج النسائى..? عن
هـذا يـجـيب اخملرج أحـمـد عـبـد احلـلـيم: إن اإلخراج ال
ـرأة فـهنـاك مـخرج ـكن أن يخـتـلف مـا ب الـرجل وا
ـيـزاً وأنـا ضـد الـتـقيـيم ـيـز وهـنـاك آخـر ال يـكـون 
الـــعــنــصـــرى فــفى فـــتــرة اخلــمـــســيـــنــيــات كـــانت هــنــاك
ـيــزة وعـلى مـسـتـوى عــال وهى «جـون لـيـتل مـخـرجـة 
وود» ورغم أنها امرأة فكانت صاحبة مدرسة للتجريب
ــســرحى فـــمــســألــة اإلخــراج لــيــسـت مــقــصــورة عــلى ا
ـــســتــوى جــنـس بــعـــيــنه ولـــيس هـــنــاك خالف إال عـــلى ا

عنوى فقط». ا
عـلى حـ يـرى د. مـحـمـود نـسـيم «أن الـقـضيـة مـازالت
ـــهـــرجـــان هل هـــنــاك قـــائـــمــة وكـــان هـــذا هـــو ســؤال ا
سرح اخملرجة? وإذا لم تكن هناك خصوصية جمـالية 

خصوصية فهل هى تستعير عقل الرجل?».

ورأى اخملـرج مـحـسـن حـلـمى أن هـنــاك خـصـائص لـدى
ـــكن أن تــعــبــر عــنــهــا أفـــضل من الــرجل وذلك ــرأة  ا
فـيـمـا يخـص مكـنـونـاتـهـا وكل ما بـداخـلـهـا وبـالرغم من
كننا أن نقول إن الكاتب الرجل لم يستطع أن هذا ال 
رأة يـعـبـر عن هـذا فهـنـاك رجـال عـبروا عـمـا بـداخل ا

بشكل جيد.
جـدل آخر قام بعـد مالحظة أن معـظم اخملرجات قمن
سـرحيـة ليـعبـرن فيـها عن رؤيـتهن بإعـداد للـنصـوص ا
فهل كان من الصعب علـيها أن تكتب هى نصاً متكامالً

دون إعداد.
ـبدعـة (كـاتـبة أو ـرأة ا وعـمـا إذا كـان هـناك فـرق بـ ا
ـبـدع أجـاب اخملـرج مـحـسن حـلـمى مـخـرجـة) والـرجل ا
ـــرأة اخملــــرجـــة قــــائالً: إنـه من الــــطـــبــــيــــعى أن تــــقــــوم ا
باإلعداد من الـنصـوص كما يـفعل الرجل اخملـرج فأنا
من وجهـة نـظرى أعـتـقـد أن كل عمل البـد وأن يـكون له
إعـداد يتـوافق ورؤيـة اخملرج وأن لـيس هـناك فـرق ب
ــــبــــدع رجالً كــــان أو امــــرأة فـــهـى فى الــــنـــهــــايــــة رؤيـــة ا

سرح عمل إنسانى هدفه إمتاع الناس. إنسانية وا

ـرأة اخملرجـة لم ينته اجلدل الـذى دار قبل مهـرجان ا
ــســتـنــكـرة ــسـتــفــسـرة وا بــانــتـهــائه! مــازالت األســئـلــة ا
ومــازالت الــتـعــلــيــقــات الــهــادئـة والــســاخــنــة تــتـنــاول كل

شىء.. من أول الفكرة.. حتى نتائج جلنة التحكيم!
ـرأة ـهـرجـان يــقـحم مـسـألـة ا وبـيـنـمــا رأى الـبـعض أن ا
سـرح من بـاب تـفعـيل دورهـا الدائـر هـذه األيام.. فى ا
وال فـــرق فـى اإلبـــداع بـــ رجل وامـــرأة يـــرى الـــبـــعض
ـــرأة هى األكـــثــر قـــدرة عــلـى الــتـــعــبـــيــر عن اآلخــر أن ا

رأة! ا
وبيـنمـا يرى الـبعض أن أهل مـكة أدرى بـشعـابهـا.. يرى

البعض اآلخر أن زامر احلى ال يطرب!
حـتى التحكيم.. بعـضهن يرى أن اللجـنة كلها رجال فى
رجـــال بـــاســـتـــثـــنـــاء امـــرأة واحـــدة وأى اجلـــوائـــز لـــذلك
مـختـلف عـليـها. بـينـما بـعضـهن أبدين سـعادتـهن بنـتائج

التحكيم!!
اخملرج أحمـد عبد احللـيم رئيس جلنـة التحـكيم يقول:
«إن أى نـتــيـجـة لن تــرضى اجلـمـيع.. لــكن الـذى يـحـمى
قـــرارات الــلـــجـــنـــة هـــو أنـــهــا مـــجـــمـــوعـــة من األســـاتــذة
ـتـخـصـصـ الـذين لـيـست عـلـيـهم أى شـبـهات ولـيس ا
من مـصـلـحـة أحـدهم مـحـابـاة فـرقـة دون األخـرى لكن
ــهــرجـان لألسف لــيــست هــنــاك روح ريــاضــيــة لــفــرق ا
سرح كالكرة هناك فريق يلعب جيداً وهناك من ال فا

توقع أن يفوز فريق منهما. يجيد اللعب وا
وهـكـذا فى الـكرة يـتـقـبـلون الـنـتـيـجة لـوجـود هـذه الروح
ـسرح إذا سـألت الفـرقة الـرابحة الـرياضيـة لكن فى ا
سـتـقـول أنا راضـيـة عن هـذه النـتـيـجة والـفـرق األخرى
التى تـخسـر تـقول أنـا لست راضـيـة ولألسف الشـديد
شــاهـدت مـوقــفـا سـيـئــاً لـلـغــايـة وهـو عــدم قـبـول إحـدى
اخملرجـات بـاجلائـزة رغم أنه  تـقـييـمـها تـقـييـمـا فنـياً
ــثل هـذه وعـلــمـيــاً وهـذا مــا يــجـعــلـنى أرفـض الـقــيـام 
الـــتـــجــربـــة مـــرة ثـــانـــيــة وأن أكـــون أحـــد أعـــضـــاء جلــان

حتكيم.
سرحى محسن حلمى عضو اللجنة يتفق مع اخملرج ا
الــرأى الــسـابق حــيث يــرى أن هـنــاك خالفـات طــفـيــفـة
قامت ب أعـضاء الـلجنـة ولكن نـتيجـة التـفاهم بيـننا
وقـيــاسـاً لــلـمــعـايــيـر الــتى وضـعــتـهــا الـلــجـنــة قـبـل بـدايـة

التحكيم اتفقنا على هذه النتيجة.
يـؤكـد ذلك د. مـحمـود نـسيم عـضـو اللـجـنة ومـديـر عام
ــسـرح بــالــثــقــافـة اجلــمــاهــيـريــة قــائال: «كــانت هــنـاك ا
ـناقـشة واحلـوار  االتفـاق ب خالفات كـثيـرة لكن بـا

هرجان». أعضاء اللجنة على نتيجة ا

أمــا الـنـاقــدة عـبـلــة الـرويـنى فــتـنـفى أنـه كـانت خالفـات
أصـال: «لم تـكن هــنـاك أيــة خالفـات أو اخــتالفـات فى
اآلراء بـ أعضـاء جلنـة الـتحـكـيم فكـان الـنقـاش حول
جــمــالـيــات الــعــرض ومــدى اتـســاقه وحــدود مالمــحه

سرحية». ومعاييره الفنية وا
عايير? ولكن ما هى هذه ا

يــجـيـب أحـمــد عـبــد احلـلــيم: «أنــهـا أوالً حــسن اخـتــيـار
ـــرأة الــــنص الــــذى يــــتــــعـــامـل مع هــــمـــوم اإلنــــســــان أو ا
وقـضـايــاهـا ثـانــيـاً: حـسن اســتـعـمـال مــفـردات الـعـرض

سرحى». لتجسيد العرض ا
أمــا الـدكــتـور مــحـمــود نــسـيم فــيـقــول: «هــنـاك مــعـايــيـر
ـــســـتـــوى الـــنـــقــدى مـــعـــيـــنـــة وضـــعت لـــلــتـــحـــكـــيم عـــلى ا
واجلـمـالى وكانت هـنـاك طبـعـاً اختالفـات كـثيـرة لـكنـنا
ــعـايــيــر إلى مـا وصــلـنــا إلـيه تـوصــلـنــا عن طــريق تـلك ا
كذلك بالنسبة للجوائز الفردية كل منها على حدة...
جائـزة التـمثـيل مثـالً كان التـقيـيم فـيها قـائمـاً على أداء
ـمثل للدور من خالل رؤيـة اخملرجة وبالنـسبة جلائزة ا
ادى السينوغرافيا فـالتقييم قائم على اختيار اإلطار ا

ناسب حلركة العرض وبنائه بشكل عام. ا
أمـا بـالـنـسـبـة للـعـرض فـكـان البـد من تـكـامل الـشروط

والعناصر وقدرة العرض على التوصيل».

وقـال اخملـرج مـحـسن حـلـمى: «إن هـنـاك مـعـايـيـر فـنـيـة
ــســرحى ــتــاح فى جــمــيع عــنــاصــر الــعــرض ا بــحــكم ا
ابـتـداءً من النص اإلخـراج الـديـكـور التـمـثـيل وكل ما

عايير هى التى حتكمنا». هو مرئى.. هذه ا
أمــا بــخــصــوص مــا إذا كــانـت هــنــاك جــمــالــيــات فــنــيــة
ــرأة فـــهــو مــا يـــوضــحه د. ــســـرح ا وفــكـــريــة خــاصـــة 
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رأة خصوصية ا

اخملرجات يتحدثن

سرحى يقدم حتت إشراف الـهيئات أو ما يسمى سـرحية من الكنيـسة ليصبح العـرض ا > لـقد انتقلت ا
سـرحيـات تطـول وتكـبر عـندمـا أضيفت اجملـلس البـلدى بـدال من إشراف الـكنـيسـة ورجال الـدين وبدأت ا

سرحيات التى أخذت من اإلجنيل. شاهد على ا ناظر وا بعض ا 26
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سرحي جريدة كل ا

ية أخبار اليوم. قصود تقدمها فرقة أكاد > اخملرج خالد حسونة يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية "الرجل الذى أكل وزة " للمؤلف جمال عبد ا
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دنى  عز الدين ا
مبتكر األشكال اجلديدة

ولود فى مدينة تونس العاصمة دنى) ا ظل الكاتب التونسى (عز الدين ا
وفى أحـد أحـيـائهـا الـشـعـبـيـة عام 1938 وتخـرج فى اجلـامـعـة التـونـسـية
وأكــمل دراسـته بـالــكـولـيج دى فـرانـس بـبـاريس - مــنـذ بـدايـاته جتــريـبـيـا -
ــارسـة يــبـحـث عن الـتــجـديــد والــتـأصــيل والـتــجـذيــر فــأخـذ يــجـرب فى 
األشـكــال والـصــيغ األدبــيـة وأصــدر كـتــابه الـرائــد «األدب الــتـجــريـبى» فى
ا يصبو أوائل السـبعينيات وكان قـد شعر أن شكل القص ضيق بالـنسبة 
إليه - ألنه بدأ قاصـاً - إذ بدا فى بعض قصصه األولى نزوع إلى احلوار
ـسـرحى مـثل قصـة «رأس الـغـول» أو الـرغبـة فى اسـتـلـهام روح الـقـصـيد ا
كـمـا فى قـصـة «سُـقـيـاك يـا مـطـر» أو يـجـنح إلى الـتـجـزئـة والـتركـيب الـتى
يــفـرضــهـا فن الــسـيــنـاريــو كـمــا فى قـصــة «مـديــنـة الــنـحــاس» الـتى اقــتـبس
مـوضـوعـها من الـتـراث الـشعـبى أى من كـتـاب (ألف لـيـلة ولـيـلـة) على وجه
اخلصـوص - حيث يحولها إلى قـصة من قصص اجلاسوسـية التى تعتمد

نظوره اخلاص.. دينة  على تقارير جاسوس كان يشاهد أوضاع ا
ـسـرح مـتـجهـا إلى ـدنى) إلى عـالم ا وفى عـام 1969 يـنـطـلق (عـز الـدين ا
ـسرح - فـيـقـدم مسـرحـيـة «ثورة تـوظيف الـتـراث الـعربـى واإلسالمى فى ا
صـاحب احلـمـار» الـتى نـشـرت عـام 1971 وقُـدمت ألول مـرة عــلى خـشـبـة
ــبـدع الـراحل عــلى بن عـيــاد والـتى أعـاد ـســرح عـام 1970 من إخـراج ا ا
نــشـرهــا عـام 1978 وضم إلـيــهـا مــسـرحــيـته الــثـانــيـة «ديــوان ثـورة الـزجن»
1972 وقـدم لهـا ببـيان مـهم عنـوانه (نحـو كتابـة مسـرحيـة عربـية حـديثة)
ـديونى فى دراسته أثار الكـثيـر من اجلدل بدأه الـناقد الـكبـير د. محـمد ا
ـدنى والـتراث) الـتى صـدرت عام ـاجسـتـير (مـسـرح عز الـدين ا لرسـالـة ا
ـــدنى يـــحــاول أن 1983 والــتـى أشــار فـــيـــهـــا إلى أن الـــكـــاتب عـــز الـــدين ا
ستـعمـلة فى (فنـون اإلنشـاء العربى يسـتلـهم بعض اخلصـائص اجلمـاليـة ا
سـرحية اإلسالمى) ويحـاول توظيـفها لـبنـاء خصوصـية جمـالية لـلكتـابة ا
مـن بــ تـــلك اجلـــمـــالـــيـــات مـــثل (االســـتـــطـــراد) الــذى يـــبـــدو: فى تـــداخل
األغـراض والتـراكب فى األحداث وإلـقاء الـكالم على عـواهنه وتـكديسه
ـا مـتـنـاقـضـة حلـدث عـلى بـعـضـة الــبـعض وفى سـرد روايـات مـتـعــددة ور
واحـد وفى إيراد حتـلـيالت وتـأويالت كـثيـرة - تـعـليـقـاً عـلى مـا غمُض فى
إحـدى جزئـيات روايـة من الـروايات - كـمـا بدا ذلك فى مـسـرحيـته «ديوان
الزجن» ومـثل (االنتحال) وهو االستـحواذ على كالم الغير ونـسبته للنفس
أو نسبة صفة ليست من خـصائصه - كما فى مسرحية «موالى السلطان
) - وهو استعمـال كالم يتماشى حسن احلفصى» 1977 ومـثل (التضمـ
مع ســيــاق اخلــطــاب فـكــأنـه االسـتــشــهــاد واالســتــدالل.. أو بــإدخـال بــعض
ضـمـنـة كـمـا فى مـسرحـيـة «الـغـفران» 1977 كـذلك ـادة ا التـحـويـر عـلى ا
ـا هـو شكل دنى) إلى بـعض (األلـعاب) انـطالقـاً من أن التـمـثيل إ جلـأ (ا
من أشـكـال الـلـعب مـثل تـوظـيف (لـعـبـة الـورق) كـإطـار لإلعالن عن الـوضع
الـسـيـاسى فى تـلك الـفتـرة وعـلى الـتـحـالـفـات الـقائـمـة ولـعـبـة الـشـطرجن
و(اخلـريـقـة) الـشـعـبـيـة أو (تـقـمص األقـزام) ألدوار الـسالطـ وإزالـة كل
هـــالــة تــقـــديس عن شــخـــصــيـــاته ومــواده لـــكن يــأتى (الـــنــاقــد د. مـــحــمــد
سـرح العربى» تونس ديونى) بـعد ذلك - فى كتابه «إشـكاليـات تأصيل ا ا
ـدنى ال - 1993 أى بـعــد عــشـر ســنــوات لـيــقــرر: أن مـســرح عــز الـديـن ا
يزال فى مستوى (التجـريب); إذ لم يقف على منطق متماسك ولم يجدد
كونات تماسـكة ا نظومـة ا جمـاليات نوعـية متكامـلة تصل إلى مسـتوى ا
ـيـزة - ــدنى -  فـبـعـض مـا اقـتــرحه من (فـنــيـات) اعـتــبـرهـا عــز الـدين ا
لــيــست فى حــقــيــقــة األمــر إال تــعــبــيــرات عن فــنــيــات (غــربــيــة) مــعــروفـة
فاالستـطراد ما هو إال (الـفالش باك) أو الومضـة التراجعـية وما هو إال
سـرحى أو التـقد بوجه مـكشوف ستـعمل لـكسر اإليـهام ا (التغـريب) ا
سرح وأن أغلب هـذه الفنيات البديـلة ال يخرج عن جماليـات الكتابة فى ا
ـديـونى)  فى كـتـابه: وهل يـكـفى أن نـطـلق تـسـمـية الـغربـى ويتـسـاءل (د. ا
) عـلى (فـنـيـة غـربـية) (تـراثـيـة) من نـوع (االسـتـطـراد االنـتـحـال التـضـمـ
ـسلك مسـلكا نـاجعا كن اعتـبار هذا ا حتى تصـبح عربيـة أصيلـة? وهل 
نشـود? ويقرر النـاقد: أن هذا هو سرح العـربى ا ومؤصال إلى تأسـيس ا
دنى مـحدودة النتـائج وال قدرة لها السبب الـذى جعل جتربة عـز الدين ا
ـتـمثـلـة فى كـيفـيـة تـبـنى جنس طـروحـة وا عـلى اإلجـابة عـن اإلشكـالـيـات ا
من التعبير الفنى دون اعـتماد فنياته - فى ح أن تلك الفنيات هى التى
تكـون عملـياً - ذات اجلنس ويـردف قائال: ويـبدو جليـا محدوديـة توظيف
فنـيات اإلنـشاد العـربى فى بنـاء كتابـة مسـرحية مـتمـيزة - ال (مسـرح عند
دنى مـسـتـوى التـطـلعـات وأن عـنوان الـعـرب) لم يتـجـاوز عـند عـز الـدين ا
(البـيـان) الذى أطـلـقه فى مـقدمـة مـسرحـيـة «ديوان ثـورة الـزجن» وهو بـيان
سرحية ال يفى سرحى فى هذا (الديـوان) أى ا حول اسـتعمال الفـضاء ا
ـسـرحى واسـتـعـمـاله ال تـتـجـاوز الـفـقـرة ـحـتـواه; إذ إن مـســألـة الـفـضـاء ا

الـقصـيـرة األولى مـنه أما مـاعـدا ذلك فال عالقـة له بهـذا األمـر إذ سعى
ـســرحـيـة طـواله إلى الــتـعـبــيـر عن تــطـلـعــاته إلى إرسـاء جــمـالـيــة لـكـتــابـة ا
سرحـي العـرب دعوة صريحـة إلى التخـلى عن فنيات العـربية - داعـياً ا
الــكـتـابـة الـغــربـيـة والـبـحث عـن أشـكـال طـريـفــة ومـتـمـيـزة وتــكـاد تـنـحـصـر
ـتـمـيـز فى مـفـهـوم ـسـرح ا اخلـصـائص اجلـمـالـيـة الـكـفـيـلـة بـتـحـقـيق هـذا ا
يزات (االستطـراد) ويبدو نص «ديوان الـزجن» محاولة مـنه لتطبـيق هذه ا
اجلـمــالـيــة  كـمـا يــشـيــر الـنـاقــد فى كـتــابه الـســابق الـذكــر والـذى يـواصل
ـدنى) وذلك ألنه أدخل علـيه فى نشـرته الثـانيـة تغـيرات انتـقـاده لبـيان (ا
كـثـيرة إضـافـة وحـذفاً وتـعـبـيراً فى تـرتـيب مـادته ويقـول: «ولـعل مـا سهل
عــلـيه األمــر الــشـكل الــذى اتــسم به هــذا الـبــيـان.. فــلــقـد صــاغه صــاحـبه
فقـرات متـفاوتـة احلجم تـتسم بـنوع من االسـتقالل الـنسـبى فيـبدو النص
بــحــكم شــكــله نــصــاً مــفــتــوحــاً قــابالً لإلضــافــة واحلــذف والــتــعــديـل أمـا
ــسـرحى بــشـكل شــواغل الـكــاتب فى هــذا (الـبــيـان) فــهى مـســألـة الــنص ا
ــسـرحى الــعـربى بــشـكـل أخص تـواتــر فـيه اإلحلــاح عـلى خـاص والــنص ا
ــسـرحى الــعـربى وتــعـددت فــيه الـشـروط الــكـفــيـلـة أهـمــيـة نــشـأة الـنص ا
بـتـحـقــيـقه فى أسـلـوب إنـشــائى غـلـبت عـلـيـه تـعـابـيـر الـتــعـجب واالسـتـفـهـام
عـبـرة عن مـصادرات حـيـنا آخـر.. فى خـطاب حـيـناً واجلـمل الـتـقريـريـة ا
مـوجه لـلـنـفس تــارة ولـلـغـرب عـامـة تـارة أخـرى ولــلـكـتـاب والـنـقـاد الـعـرب
تـــارات ولم يـــخل نـــصـه من شىء من اإلغـــراب ولـــدتـه األســالـــيـب اآلنـــفــة
الـــذكـــر وأكــده مـــا تـــخــلـــله مـن مــدى شـــعـــرى وروح ســاخـــرة إضـــافــة إلى
ـسـائل مـحـدودة مـتـصـلة بـأهـداف ثـقـافـية تـلـميـحـات وإشـارات مـرتـبـطة 
بعـيـنهـا فتـرة نشـر البـيـان» وفى تصـورى أن األستـاذ النـاقـد لم ينـتبه إلى
ــسـتــمــيــتــة فى الــتـحــرر من قــواعــد الــعـرض ــدنى ا مـحــاولــة عــز الــدين ا
ـكن أن ـسـرحى الـغـربى وأن يـخـلق لـلـمـسـرح الـعـربى (بـنى) مـسـرحـية  ا
سرحيـة الغربية سـرح العرب.. بحـيث ال تشغلـهم ا يضع قـوانينهـا كتاب ا
ـشـاهــد وغـيـرهـا من الــقـواعـد.. ألن (ظـاهـرة وال غـيــر الـغـربـيــة ومـوقف ا
سرح) فى الـنهايـة قد صاحـبت اإلنسـان واجلماعـة اإلنسانـية منـذ فجر ا

التاريخ وفى منابعها األولى عند اإلنسان البدائى فى أى مكان..
ـســرحــيـة فــحــسب هــو الـذى ــســرح) ولـيـس الـكــتــابــة ا ولـلــحق فــإن (هم ا
دنى) منـذ بداية كـتابته لـلمسرح استـولى على عـقل ووجدان (عز الـدين ا
مـثل فى مسرحيـاته وكان يسعى دائما إلى ح تـعاون مع اخملرج وا
سـرح العربى حـتى فى مجال ابتـكار أشكـال مسرحـية جديـدة تتالءم مع ا
الـتـعـبــيـر اجلـســدى ومـجـال تــعـدد اخلـشــبـات ومـجــال الـتـعــامل مع الـزمن
وتــأكــيــده عـــلى أن الــلــغــة الـــعــربــيــة نـــافــذة فى اجلــمــهـــور الــواسع بــشــرط
ـسـرح مـعـاجلـتـهـا مـســرحـيـا لـتـصل إلـيــهم فى مـحـاولـة دؤوبـة لــتـخـلـيص ا
سرح األوروبى التى طـغت عليه ووضعته فى الـعربى من محاكاة أشـكال ا
سرحي موقع التبعية والشـعور الدائم بالدونية وكان من الواجب على ا
العـرب أن يتركوا جانبـا الفنيات واألشكـال واالجتاهات التى رافقت النوع

اعتمد على التاريخ
اإلسالمى وتصرف
ادة التراثية  فى ا

سرح الغربى لم يستنسخ ا
واعتمد على حساسيتنا
اخلاصة فى الفرجة

ا ـنشود إ سرح وأن الـنص العربى ا سرحى وأن يـنظروا فى جـوهر ا ا
ـلؤه بـالتـأسيس) وذلك بالـتعـمق فى التـفكـير الـعربى وليس هو (مـشروع 
داح واألراجوز) وغيرهـما وهما ليسا إال ظاهرة فولكلورية ذات بظهور (ا
أصباغ زاهيـة.. متبنيـاً (االستطراد) - كـما سبق أن أشرنا -  الـذى يتميز
ـرونـة واحلـركـيـة وسـهـولـة الـتـفـاعل وتـتـيح لـلـكـاتب اخلـروج عن (مـحـور بـا
الــكالم حــسب عــفــو اخلــاطــر) وفى تــداخل األغــراض وتــعــدد الــروايـات
للحدث الواحد إضافة إلى إدماج التعليقات والتأويالت فى م الروايات
ـدنـى) عـلى الــتــاريخ الــعــربى اإلسالمى كــأحـداث ذاتـهــا ولــقـد اعــتــمــد (ا
ــكــتــوبــة وعــلى األســالــيـب والـتــعــابــيــر مــثل: وشــخــصــيــات وعــلى اآلثــار ا
األشـعــار والـتـراكـيب والـقـوالب واالرتـكـازات الـلـفـظـيـة فى تـمـيـيـز مالمح
ـادة الـتراثـية وال دنى) إلـى (التـصرف) فى ا ـيل (ا بـعض شخـصيـاته و
عـايشة ب زمان يبدو هذا التـصرف اعتباطيـا وعشوائيا مـعتمداً على ا
أو أكـثـر وعـلى فـنـيـة الـتـزامن الـتى ال تـهـتم بـالـتـتـابع الـزمـانى وعـلى فـنـية
ـعايشة ادة التـاريخيـة.. حيث يتـعمد ا التركيـب / البناء الـتى تتعـامل مع ا
بــ زمـــنــ أو أكــثـــر فى وقت واحـــد ويــعــطـى لــلــحـــدث دالالت مــتــعــددة
ــتـلـقى بــعـيـدة عن ويـعــطى لـلـشــخـصـيــة أكـثـر من وجه ويــجـعل الــعالقـة بـا
البـساطة فهو عندمـا يتناول (الثورة) مثال تبـدو الثورة فى أعماله قضية
ا هـى قضـية اإلنـسـان وإحدى مـهـامه األساسـية.. ال تهم فـتـرة بعـيـنهـا وإ
دنى) أن يطلـق على نصوصه مسمـيات أخرى غير مسمى كذلـك تعمد (ا
ـــســــرحـــيــــة) من مـــثـل: (ديـــوان مـــســــرحى رحــــلـــة مـــســــرحـــيــــة رســـالـــة (ا
مسـرحية).. من هنا أتـصور أن مالحظة تشابه (االسـتطراد) و(االنتحال)
سألة ليست مسألة ـعروفة ليست أمرا ذا بال; فا مع (الفنيات) الغربية ا
فنـيات أو مصطلحـات وليست أيضا استـلهام التراث وكفى ألن ذلك ليس
ـا الـعــبـرة بـكــيـفـيـة ــيـزا وإ كـافـيــاً ألن نـحـقق مــسـرحـا أصــيالً وفـعـاال و
ــوضـوع وكــيـفــيـة تــوظـيف ـدنى) لــلـتــراث وكـيــفـيــة مـعــاجلـة ا اسـتــلـهــام (ا
ـكـتوب أشـكـال (الفـرجـة) الـذى نـستـلـهـمه من أشـكال تـراثـنـا الـشفـاهى وا

والذى يعنى فى األساس بهموم الناس..
ولسـوف نستعرض بـعض مالمح أعماله لنتلـمس كيف وصل إلى جماليات
ـدنى) لـلــوصـول إلى تـأصــيل وجتـذيـر مــسـرحـنـا سـعى إلـيــهـا (عـز الــدين ا
الـعـربى ولـنـبـدأ بـأول نـصـوصه «صـورة صـاحب احلـمار» 1970 حـيث يتم
سـرح وهم اجملمـوعة الـتى ناصـرت (أبا زيد مـثلـ على خـشبـة ا تقـد ا
ـعـروف بـصـاحب احلـمـار والـذى قـام بـثـورة مـخـلـد بن كـيــداء اخلـارجى) ا
ـنصـور بالـله ثم انقـلبت هذه غـرب العـربى ضد اخلـليـفة الفـاطمى ا فى ا
اجملــمــوعــة ضــده بـعــد أن اســتــهــان بـهـم وهـنــاك مــجــمــوعـة تــمــثل فــقــهـاء
ـؤلف) كــشـخـصــيـة بـ الـقـيــروان وشـخـصــيـات فـرديــة أخـرى ويـظــهـر (ا
ؤلف أسـالـيب احلكـاية الـشـعبـية وأسـاليب احلـ واآلخـر وقد اسـتخـدم ا
ـونــتــاج وجتــزئـة الــشــخــصـيــة واالرتــداد بــالـزمن األداء الــفــنى احلــديث كــا
والـتــقـدم بـاألحـداث عــبـر األزمـنـة واألمـكــنـة وفى مـسـرحــيـته «ديـوان ثـورة
الـزجن» 1972 يــتـنــاول أحـداث ثــورة الــزجن الـتى قــامت عـام 255 هـجــريـة
ضـد اخلـلـيـفـة الـعـبـاسى واسـتـيالئـهـا علـى الـبصـرة.. حـيث يـنـكـشف زعـيم
الـــثــورة (عـــلى بـن مــحـــمـــد) بــأنـه لــيـس ثــوريـــا وانـــحـــرف فى أول الـــطــريق
ــؤلف يــســمى مـــثل هــؤالء (بــأشــبــاه واســتــفـــاد من األمــوال اخلــارجــيـــة وا
.. مــعــتـمــداً عــلى مـا ) وســقــوطـهـم لـيس مــعــنـاه ســقــوط الـثــوريـ الـثــوريـ
يطـلقون عـليه فى الكـتابة الـعربيـة (التداخل فى األغـراض) والتراكب فى
ـنا الـعربى وحتـدياته.. األحـاديث.. ملـتزمـا بأن يـضعـنا أمـام تنـاقضـات عا
ــتــفــرجــ ــســرحــيــة جتـــمع بــ فــنــون الــفــرجـــة واالمــتــزاج بــ ا فــهــذه ا
ـشاركة مـثلـ باسـتخـدام (منـصات) متـعددة االرتـفاع لـيتـاح للـجمـهور ا وا
ـؤلف شخـصيـة الـصوفى (احلـس بن فى الـعرض وفى الـرؤية ويـتـناول ا
منصـور احلالج) فى مسرحـية «رحلـة احلالج» وذلك على عدة مـستويات;
حــيث جنــد ثالث شــخــصــيــات أو ثالثــة جــوانب لــشــخـصــيــة احلالج وهم:
(حالج احلـــريــة وحـالج األســـرار وحالج الـــشــعـب) ويـــلــتـــقى احلـالجــون
سـرحيـة ويعلـنون عن هـدفهم الـذى ينـحصـر فى تقو الثالثـة فى بدايـة ا
ا يـعـنى ضرورة ـضطـرب الـذى يـعيـشـون فيـه..  ـعوج وإصالح الـعـالم ا ا
ـثـلـة فـى الـسـلـطة حـدوث تـصـادم حـتـمى بـيـنـهم وبـ الـقـوى الـرجـعـيـة.. 
ــوت احلــاكــمــة واألعــوان وتــنــتــهـى رحــلــة احلالجــ الــثالثــة بــالــفــشل وا
ـــؤلف فى رصـــده لــرحــلـــة احلالج عــلـى الــتــأكـــيــد بــأن احلالج ويــحــرص ا
مــوجـــود فى عــالـم   الــيــوم.. بـــنــفس درجـــة حــرصه عــلـى إبــراز اخلــلـــفــيــة
الـسـياسـية واالجـتمـاعـية لألحـداث.. وذلك فى لغـة حـوار شديـدة األهمـية
ـسـرحـيـة مـكـتـوبـة فى قـالب نـثـرى بـلـيغ يـوحى لـلـمـتـلـقى فـى حلـظات .. فـا
ـعـانـاة والتـوهج بـأنه أمـام شـعـر يخـاطب وجـدانه قـبل أن يـخـاطب عـقله ا
ــسـرح» فـبـرايـر 1996) وفى عـام  كـمـا أشــار د. مـحـمـد شـيــحـة (مـجـلـة «ا
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ناظر فى مسرح الكنيسة هما منظرا اجلنة والنار وقد جاء فى وصف اجلنة: ال بدْ أن تقام على > أهـم ا
مثـلون وال يظهـر منهم إال رؤوسـهم وتوجد بهـا الشجرة مـكان مرتـفع محاط بسـتارة قمـاش وبداخلهـا ا

نظر توجد شجرة احلياة مزدهرة. التى تتدلى منها الثمار وفى وسط ا

صطبـة األمامية فى الكنيسة وهو فى العادة سرحية فوق ا > كـان التمثيل يقام داخل الكنيسـة وتعرض ا
ناظر بطريقة تعتبر من ابتكارات تفرجون.  وضع ا صلون أى ا مـرتفع عن الصالة التى يجلس فيها ا

سرح الدينى فى العصور الوسطى. ا

   > بعد  جناح  جتربته  اإلخراجية  فى "التعرى  قطعة  قطعة" بدأ  محمد  بطاوى  اإلعداد  لتقد  عرض  جديد  لنادى  مسرح  الفيوم.

IQƒ£N øe ¿hQòëj ..zIô«éØdG ¿ÉLô¡e{ OÉ≤f

ÉeGQOƒfƒŸG' øa πÑ≤à°ùe ≈∏Y ájRGõØà°S’G ¢Vhô©dG 

6
É¡«a Ée h É«fódG

سرحي جريدة كل ا

24 من ديسمبر   2007 العدد 24

 سعد فضة 

صــبـــاح اخلــيــر أيــهــا الــلــيل بــأنـه اســتــفــزازى بــدءًا من اســمه
مـثل عـبـد الـعـزيز احلـداد بـوقـفـة مع نـفسه طـالب آخـرون. ا
ــراجــعــة مـا رأوه "ســقــطــة فـنــيــة" قــاصـدين قــيــامه بــتــألـيف
الــعــرض الـكــويـتى "مــقـهـى الـدراويش" الــذى أخـرجــته "مـر
عــارف" وهى فــتــاة من ذوى االحــتـيــاجــات اخلـاصــة تــخـوض

سرحى للمرة األولى. جتربة اإلخراج ا

ن تـابــعــوا فـعــالــيـات الــنـاقــد "ســعـد فــضــة" ونـقــاد آخــرون 
مـهرجـان الفـجـيرة الـدولى للـمـونودرامـا حذروا من اخلـطورة
ـــتــخـــصــصـــة فى فن ــهـــرجــانـــات الــعـــربـــيــة ا الـــتى تــتـــهـــدد ا
ونـودرامـا بسـبب تسـلل عروض وصـفوهـا بأنـها اسـتفـزازية ا

ستوى. ودون ا
الـتـحـذيرات جـاءت فى سـياق الـتـعـقيب عـلى عـرضى «مـقهى
الدراويش» و«صباح اخلير أيها الليل» وللذين قدما فى آخر
ـهرجان.. وفى حـ وصف معـلقون الـعرض اإلماراتى iOÉ°T ƒHCG iOÉ°Tأيام ا

á«bPÓdG ≈a .. zπ«ãªJ IQhO{
أكـثــر من مـائــتى شـاب وفــتـاة تـقــدمـوا لــلـمـشــاركـة فى دورة الــتـمـثــيل الـتى
وسـيقى بسـوريا  اختيار  40 منهم فقط.. سارح وا تنظمـها مديريـة ا
ــدة واحــد وعـشــريـن يـومًــا ثم يــقــدمــون فى نــهــايــتــهــا مــشــاهـد يــدرســون 
ـتفـوقون مـنهم فى ـا درسـوه فى الدورة.. وسـيشـارك ا مـسـرحيـة كنـماذج 

سرح القومى فى الالذقية. أعمال ا
ـكـيـاج دورة الــتـمـثـيل سـتـكــون األولى فى خـطـة تـشـمـل إقـامـة دورات فى ا
ـسـرحـية والـصـوت واألزيـاء والـديـكـور والـتـسويق والـعـرائس واإلضـاءة ا
الـثـقـافـى وإدارة اإلنـتـاج.. ويـحـاضـر فى هـذه الـدورات عـدد من األسـاتـذة

. تخصص وا

ô£b ≈a IójóL ÖYQ äÉ«æ≤J
ــســلم" تــعـــديالت عــلى عــرضه أجــرى الــفــنــان الـــقــطــرى "عــبــد الــعـــزيــز ا
سـرحى "احلـاسـة السـادسـة" لزيـادة جـرعـة الرعب واإلثـارة والـكومـيـديا ا
فى الــعــمل.. وذلـك فى نــســخــته الــتى عـــرضــهــا فى عــيــد األضــحى عــلى
اجلـمهـور القـطرى بـقاعـة مسرح سـينـما اخلـليج.. والـتى تشـهد اسـتخدام

تقنيات جديدة للرعب .
سـلم قصـته ليكـتبه فى شـكله النـهائى ويـخرجه على العرض الـذى كتب ا
ـــا يــحـــويه من حـــروب ودمــار ــشـــهـــد الــعـــربى احلـــالى  الـــعـــلى يــصـف ا
ــسـلم مــرام أحــمــد إيـراج وحــصــار ويـشــارك فى بــطــولــته إلى جــانب ا

مشعل الشايع حمد العمانى والفنانة السعودية بدور.
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أ سعد فضة 

ـسـرحـيـة قـدمت عــلى مـسـرح الـقـبـانى فى فـرقـة "الـرصــيف" ا
ـــســرحـى الــســـابع "بـــســاط أحـــمــدى".. من دمــشـق عــرضـــهــا ا

تأليف وإخراج حكيم مرزوقى..
الـعـرض يقـدم ألول مرة قـضـية الـتـطرف الـدينى والـتـفجـيرات
االنــتــحـاريــة من مــنـظــور شــخص غـربـى اعـتــنق اإلسالم عــبـر
قـصـة مـتـخـيلـة تـربط أشـخـاصًـا ينـتـمـون إلى جـيـل مـخـتـلـف

 .. وثقافت متباينت
بـسـاط أحـمـدى" تمـثـيل عـروة الـعـربى وعروة كـلـثـوم مـوسـيقى

صالح عمو.
يــذكــر أن الــقــضـيــة الــتى يــطــرحــهــا الــعــرض تــعــتــبــر من أكــثـر
الـقـضايـا سـخونـة التـى تشـغل الـرأى العـام فى سـوريا والـعالم
اخملـرج حكـيم مرزوقى أكـد أن تـطرق الـعمل لـقـضيـة التـطرف
ــيــة لــكن الــديــنى لــيـس جــديــدا عــلى الــدرامــا الـــعــربــيــة الــعــا
اجلـديد فى هذه التجـربة هو معاينـة الظاهرة من خالل إطار

 مشهد من مسرحية «بساط أحمدى»مختلف ومغاير عن التجارب السابقة.
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حتت شـعــار..  مـسـرح الــطـفل.. رمـز لــلـحـيــاة وعـنـوان لــلـمـســتـقـبل
هرجان الذى نظمـته الفرقة الوطنية اخـتتمت فى بغداد فعالـيات ا

سرح الطفل التابعة لوزارة الثقافة العراقية..
ـهـرجان الـذى بـدأت فـعـالـياته فى  11 الـشهـر احلـالى بـأوبريت.. ا
"مـراجـيح الــوطن" شـعـر صــبـاح الـهاللى ســيـنـاريـو أســعـد الـهاللى
ـــســئــول" إخـــراج عــبــاس اخلـــفــاجى عـــرضت خالله أعـــمــال "من ا
إخـراج نـاهض القـريش "ما أجـمل الـصداقـة" تألـيف كـفاح عـباس
إخـراج شــيـمـاء مـحـمـد حــسن مـسـرحـيـة "حـصـن األخـيـفـر" تـألـيف
درسـة" تأليف وإخـراج فالح حـس العـبد الـله "آسيا تـذهب إلى ا
أســعــد الــهـاللى إخــراج بــكــر نـــايف "شــمس والــكـــواكب الــتــســعــة"
تـأليف د. حس عـلى هارف إخراج عالوى حسـ ومسرحية «1

2 3» إعداد باسم األنصارى إخراج إيثار الفضلى
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اضى الـورشة التى نظمهـا استوديو عماد اختـتمت األسبوع ا
الديـن باالشتراك مـع مدرسة الـتمثـيل الهولـندية بـأمستردام
ـديـنـة» الـذى شارك سـرحى «نـبض ا وكـان نتـاجـهـا الـعـرض ا

ثلة. ثالً و فيه 16 
ـمثل مـستغالً اعتمـد العـرض على األصـوات الداخـليـة لدى ا
طـاقة اجلسد للـوصول إلى هذه احلالة فـجاء العرض عبارة
راغىعن لــوحــات مـــتــداخــلـــة اعــتــمــدت عـــلى األصــوات اخملـــتــلــفــة مها ا

ô¶àæfh ájÉYódÉH AGó©°S
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مدير فرقة «حتت 18»: 

 حسن إبراهيم

حــسـن إبــراهــيـم مــديــر فـــرقــة «حتت 18»
ـــســـرحـــيـــة بـــقـــطـــاع الـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيــة ا
واالستعـراضيـة أكد على ارتـفاع معـنويات
أعـضـاء الـفرقـة - والـقـطـاع - بـعـد أن قام
اخملرج خالد جالل رئـيس القطاع اجلديد
بـتـفـعـيـل خـطط الـدعـايـة لــعـروض الـقـطـاع
ــزمــنــة الــتى عــانى ــشــاكـل ا وهى إحــدى ا
مــنـــهـــا أبــنـــاء الــفـــرقـــة طــويالً مـــشـــيــراً فى
الــوقت نـــفـــسه إلى حـــلم أعــضـــاء الــفـــرقــة
والـقــطـاع بـأن تــواكب الـنـهــضـة احلـادثـة به

سرح. هرجان اخلتامى لنوادى ا سرحية "مالمحنا" فى ا > من تأليف وإخراج محمد عشرى يشارك نادى مسرح بورسعيد 
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ديونى يرى أن مسرحه محدود ا
النتائج لكنه لم ينتبه إلى سعى
دنى خللق بنى مسرحية عربية ا

احلـضـارة احلــديـثــة وهـو نص يــحـلـل الـعالقــة بـيــنـنـا وبــ الـغــرب وكـيف
كـن أن تقوم بـينـنا وبـينـهم عالقـة صحـية سلـيمـة. وفى عام 1996 يـقدم
ـدنى) نــصـا ال يـســتـوحـيـه من الـتـاريـخ أو الـتـراث وهــو «كـتـاب الــنـسـاء» (ا
الــذى يـدور حــول مــأســاة (آمــنــة) الـتـى تـوقــفت عــنــد حلــظــة حــاسـمــة فى
حـيـاتــهـا.. حــ امـتــلـكت وعــيـا ثــريـا بـأبــعـاد وجــودهـا.. لــتـنــكـشف أمــامـهـا
احلقـيقة اخملـيفـة وكان علـيها أن تـواجههـا.. فتـكتشف ضـياع كرامـتها فى
جتـربـة زوجـيـة فـاشـلة.. فـتـقـرر إنـقـاذ مـوقـفـها والـتـصـالح مع شـخـصـيـتـها
سـير» من طـرف والدته ـوقف قضـية تـقف فيـها ضـد زوجهـا «ا ويـكلـفهـا ا
ـرأة الـعــربـيـة واخلـاضع ألوامـرهــا وهـو هــنـا يـتــعـمق فـى جـذور مـشــكـلــة ا

والشرقية.
وبـعـيـداً عن الـتاريخ الـعـربى واإلسالمى.. يـذهب بـعـيـداً إلى مرحـلـة مـهـمة
من تــاريخ تـونس وتـاريـخ مـديـنـة ومــيـنـاء قــرطـاج والـتــنـافس بـ مــديـنـتـ

وحضـارت هـما: حضـارة روما وحضـارة قرطاج فى مـسرحيـته «قرطاج»
1996 والـــتـى نـــشـــرت فى الـــقـــاهـــرة عـــام 2001 وكـــيف قـــامـت (احلــرب
البـونية الثالثـة) التى انتصرت فيـها روما على قرطاج عام 146 ق.م. على
يليان) مسـتهدفة السيـطرة الكاملة عـلى منطقة احلوض يدى (شيبيـان إ

توسط. الغربى من البحر األبيض ا
ــسـرحـيـة - بـشـخـصـيـاتـهـا وأحـداثـهـا - الـصـراع اآلنى ومـحـاولـة وتـعـكس ا
الغـرب السيطرة عـلى الشرق فى الوقت احلاضر ويـرى الناقد (د. حامد
سرحية - تبلغ درجة من دنى - فى هذه ا أبو أحمد) أن لغة عز الـدين ا
الرصانة والدقة والشاعرية التى ال مثيل لها وتنم عن وجود كاتب كبير
واقف اسـتـطاع أن يـنـسج هـذه األحداث وحتـريك الـشخـصـيات وتـلـوين ا
سرحى ا يـساعـد على تقـد عمل فنى تـتحقق فـيه كل شروط العـمل ا
سرحية فى طبعتها متاز أما الناقد د. أحمد عـتمان الذى قدم لهذه ا ا
ـسـرحـيـة أنـها تـبـث رسـالـتـهـا لـلـقراء أو ـصـريـة فـيـرى أن مـشـكـلـة هـذه ا ا
ــتــقن فــلــقـد ــشــاهــدين مــبــاشــرة ولــيس عن طــريـق احلــدث الـدرامـى ا ا
صورت اجلانب الـرومانى بكـل شخصـياته السـياسـية والعـسكريـة واألدبية
تـصويـراً مـقصـوداً بالـلون األسـود القـا أمـا اجلانب الـقرطـاجى فيـحاول
ـؤلف بـالـلون األبـيض الـناصـع ولكن صـورتـهم بـاهتـة ولـنا أن أن يـصوره ا
نـختـلف مع هـذا الـرأى إذ إن لـلمـبـدع احلق فى أن يـجـسد رؤاه كـمـا يـريد
فـهـو لـيـس مـؤرخـا بل فـنــانـا لـغـته اخلــيـال والـوجـدان خــاصـة وأن الـنـاقـد
ـعيار فى ـصادر الـتاريخـية احملـايدة حـول قرطـاج ويظل ا يعـترف بـندرة ا
ــضــمــون احلى الــذى يــكــشـف واقــعــاً آنــيــاً هــو الــســطـوة نــصــنــا هــذا هــو ا

نا اليوم.. والهيمنة الغربية على عا
ويـــتـــمـــيـــز عــام 1998 - 1999 بــعـــطـــاء الـــكـــاتب الـــغـــزيـــر.. إذ كـــتب ثالث
ـسـرح فى مـســرحـيـات هـى «لـيـلــة الـبــكـالـوريــا» الـتى قــدمت عـلى خــشـبــة ا
تــونس عـام 1998 ولم تـنـشــر حـتى اآلن ومـسـرحـيـة «الــله يـنـصـر سـيـدنـا»
ـسرحـية الـثالـثة «شذرات سرح وا التى لـم تنشـر ولم تقـدم على خـشبـة ا
من الـسيرة الـرشديـة.. سيـرة مسرحـية» ونـشرت عام 2000 ونـشرت فى
طـبـعـة ثانـيـة بـالـقـاهـرة عام 2002  والـتى تـتـنـاول عـصـر الـفـيـلـسـوف (أبو
ـغـرب وشـخصـيـات كـثـيرة الـولـيـد محـمـد بن رشـد) فـيـلسـوف األنـدلس وا
ومتـعـددة تتـمـحـور حول هـذه الـشـخصـيـة الرئـيـسـية أى (ابن رشـد) مـا ب
فـالســــفــــة ووزراء ووالة وشــــيـخ الــــرواة وجتــــار والــــزجــــال ابن قــــزمــــان
ـغـاربى وراقـصـاته ويـتـكـون الـنص من فــضـاءات من اخلـيـال األنـدلـسى وا
والـعـربى أمــا الـزمـان فـهـو: الـزمـان الـعــربى واخملـيـال الـذى يـرفض اآلنى
والظرفى ليعانق الدوام.. حـيث تتم محاكمة (ابن رشد) فى جامع قرطبة
األعظم فى النهاية.. وكى يدين اضـطهاد الفكر احلر واالجتهاد ويكشف
ــــصـــلـــحــــة فى تـــفــــشى إرهـــاب الــــدولـــة وإرهـــاب اجلــــمـــاعـــات أصـــحـــاب ا
تـعصـبـة.. متـصديـا لـقضـيـة آنيـة شائـكـة هى واحدة من أسـباب تـخـلفـنا ا
دون كــلـمـة مـبـاشـرة واحـدة أو عـبـارة خـطـابـيـة رنـانـة ودون صـوت جـهـورى
ـنــطق ورزانـة اجلــدل والـعــقالنــيـة.. فــنـعــيـد زاعق بل ويــطـرحــهـا بــهــدوء ا

النظر فى أمورنا على ضوء جديد واضح ومحدد.. مسلحاً بالوعى..
ــدنى) قـد وفق فى أن وفى الـنــهـايـة جنــد أن كـاتـبــنـا الـكــبـيــر (عـز الـدين ا
يـقدم مـسـرحـا مـخـتلـفـاً ولـيس مـجـرد (استـنـسـاخ) لـلنـص الغـربى مـعـتـمداً
ستمدة من عـاداتنا وتقالـيدنا فى (الفرجة).. على حساسـيتنا اخلاصـة ا
ـــضــمــون الـــذى يــضـــمن الــتـــفــاعل بــ مـــؤســســـا أعــمــالـه عــلى مـــســتــوى ا
متـفرجينـا والعرض الذى يـشاهدونه.. فـمسرحه مفـتوح.. يبتـكر نفسه مع
كل جتـــربــة كــتـــابــة ومع كل جتـــربــة عــرض.. آخـــذاً فى االعــتـــبــار الــزمــان
ــكـان الــذى تـتم فــيه الـتــجـربـة فــهـو ال يــقـدم تــراجـيـديــا أو كـومــيـديـا أو وا
فلـنقل مـأسـاة أو ملـهاة بـالشـكل التـقـليـدى الغـربى وال يقـدم تلك األشـكال
ــســرح األرســطى أو حــتى الــبــريـخــتى ــســمــيــات فى هــذا ا األخـرى ذات ا
ـسمـيات.. ألنـه كاتب يـجرب دائـماً ويـغوص فى بـحر تـراثنا وغيـرها من ا
الــعــربى وواقــعــنــا اآلنى لــيــخــرج بــالــدر من أحــشــائـه - فــيــتــنــاولــهـا - دون
حـساسـية أو شـعور بالـتبـعيـة أو السـقوط فى عـقدة الشـعور بـالدونـية أمام
األشكال الغربية وتقنياتها - ليتعامل مع ما يناسب خطابه بتلك التقنيات
- ولـكن بـعد إخـضاعـهـا لسـياق اجلـمـاليـات األدبـية الـعربـيـة.. متـحرراً من
إسار الـقـوالب اجلـامـدة.. منـطـلـقاً مـع ما يـدور فى ذهـنه مـبـتدعـاً لـنـفسه
تــقـنـيــاته اخلـاصــة الـتى يـراهــا تـصـلـح لـطـرح قــضـايـاه الــتى تـتـنــاول هـمـوم
وأحــوال اإلنــســان بــوجه عـــام واإلنــســان الــعــربى بـــوجه خــاص فى عــوالم
تفـيض بـاجلدل واألسـئلـة واالسـتفـهام وبـلـغة عـربيـة فـصحى.. ذات إيـقاع
وموسيقى وأقرب إلى لغتـنا فى عصور فتوتها وازدهارها.. رصينة وذات
بـهـاء.. كـاشـفـة ومــبـيـنـة فى نـفـس الـوقت وذات تـفـاصـيل جــمـالـيـة نـتـوقف

عندها طويالً...

إيــاه بـبــعض آيــات من الـقــرآن الــكـر ومــزج الــقـيم اإلسـالمـيــة الــعـريــقـة
بـهـمــوم الـعـصـر وبـروح الـفـكــاهـة والـدعـابـة. وبـنـفـس األسـلـوب الـتـجـريـبى
يـتـناول شـخـصـيـة (عـبد الـرحـمن بن خـلـدون) فى مـسرحـيـته «عـلى الـبـحر
الـوافر» 1986 إذ كـتبـهـا عـلى شكـل (عروض الـشـعـر العـربى) لـلـخـليل بن
ــسـرحــيـة فى ســتــة عـشــر بـحــرا ثم مــزجـهــا بـالــشـكل أحـمــد - فـجــاءت ا
ـستـحـدث فى القـطع السـينـمائى والـصور الـبصـرية وتـصور السـينـمائى ا
ـسرحـيـة مدى الـتـخلف الـراهن وسيـطـرة الشـكـليـة والعـمـالة واجلـمود ا
وحكم العـسكـر وافتقـاد العقالنـية من خالل شـخصيـة الرجل الـعائد إلى
وطـنه  بعـد غـياب عـشـرين عـاما. لـكـنه يـضطـر إلى الـفـرار من وطنه إلى
دنى) إلى تاريخ أحدث اخلارج مرة أخرى حتى ينـجو من القتل ويعود (ا
من تاريخ النص الـسابق فى مـسرحـيته «حمـودة باشـا والثورة الـفرنـسية»
ويــجــســد مالمح حــمــودة بــاشــا الـذى كــان ال يــســتــغــنى عن مــشــورة رجـال
دولته ويوظف الكاتب (بهيمة) ناطقة من عجائب اخمللوقات ذات أجنحة
وتـطـيــر كـالـطـيـور أطـلق عــلـيـهـا اسم (الـسـاف) كـمــا يـسـتـعـرض مـحـاوالت
ـماليك وعـلى أيدى أقاربه وكيف رفض اغتيـال حمودة باشـا على أيدى ا
هـدايـا مـنـدوب الثـورة الـفـرنـسـيـة; ألنه يـرغـب فى شـراء األسـلـحة وأدوات

نعم تعامل مع التقنيات
ا يتناسب الغربية ولكن 

مع خطابه

1975 يقـدم مسرحيـته «الغفران» الـتى كتبهـا على فترات مـتقطعـة وفيها
ـعرى اجلامـدة اجلاهـزة فى حافظـتنا ويـجعله يـرفض صورة أبى العالء ا
- كـما هـو فى احلـقيـقة - بـصيـر الـضمـير مـتفـجر الـوعى.. فـيظـهر قـويا
مـنـاضالً ضـد قـوى الظـلم.. أبـيـا.. بل ومـبـصرا عـنـدمـا يـكـون وحده وهى
ـعـاصـرة ألبى رؤيــة نـقـديـة واجــتـمـاعـيــة سـيـاسـيــة لـلـشـخــصـيـات األدبـيــة ا
ــتـقـلب اآلراء الــعالء مـثـل (ابن الـقـارح) فـى شـخـصــيـة من ال مــبـدأ له وا
ا يحويه من رؤية - مؤذن اجلامع والسكير وعبد كل سلطة فالنص - 
ـقــابـلــة) أو (الــتـنــويع عـلى أكـبــر من أن يـكــون (مـعــارضــة) أو نـوعــاً من (ا

عرى «رسالة الغفران».. موضوع ما) أو (تناص) مع كتاب أبى العالء ا
وعـنـدمـا نـتــنـاول مـسـرحـيـته «مـوالى الــسـلـطـان احلـسن احلـفـصى» 1977
الـتى تصـور ثورة سـكان األربـاض من أبـناء تـونس وانتـصـارهم على الـغزاة
األجانب الذين قـاتلوا خـير الدين التـركى واألسبان خالل الـقرن السادس
دنى يعـتمد علـى احلكايات الـشعبـية التى مازال عشـر.. جند عز الـدين ا
سـكـان تـونس إلى الـيـوم يـروونـها وأسـلـوب الـلـوحـات (الـتـاريـخـيـة) وصور
(الـفتـحـة) أو السـاحة الـتـونسـية.. فى رؤيـة ال تـقدس الـتراث لـكـنهـا تعـيد
الــنـظـر فـيه كـمــسـلـمـات وتـطــرحه طـرحـا عـصـريــا.. فـلم يـتـقــيـد بـحـرفـيـة
األحداث التاريخية وبالـنصوص والشخصيات كما وردت فى كتب التاريخ
والـتـراث وفـى الـعــام الـتــالى يـقــدم مـســرحـيــته «تـعــازى فـاطــمـيـة» 1978
ؤلف التـجريب فى صياغة نص تاريخى وكأنه يسرد على وفيها يواصل ا
ـــمـــثـــلـــ ومـــخـــرج إلى أن يـــتـــقـــمـــصـــوا بــالـــفـــعل لـــســـان مــجـــمـــوعـــة من ا
الــشــخـصــيــات الـتــاريــخـيــة الــتى جتـســد أحــداث قـيــام الــدولـة الــفــاطـمــيـة
ساندة قـبيلـة «بنى سكـتان الكـتامية» بـالقرب من الـقيروان وبـقيادة (أبو
تصـوف الذى تقـابل مع شيخ القـبيلـة أثناء عبد الـله الصنـعانى) الزاهـد ا
مـوسم احلج وســافـر مــعه.. لـيــنـتــصـر عـلـى حـكـام تــلك الـبـالد وأمـيـرهم
مثل ويتكون من ثالث (مجلسا) فالنص قائم على تبادل األدوار بـ ا
أو مـشـهــداً قـصـيــراً ال يـزيـد أكــثـرهم عن ثـمــانـيـة سـطــور.. لـكـنــهـا سـطـور
مـوحـيـة.. تـلـغـرافـيـة.. ســريـعـة كـالـبـرق وأقـرب إلى الـسـرد واحلـكى الـذى
تـتـجـمع فـسيـفـسـاؤه لتـشـكل فى الـنهـايـة مـوقفـا درامـيـا حيـا.. أبـرز مـا فيه
ستور ليس فارقـة الدرامية حلـظة اكتشـاف (عبد الله) أن اإلمـام ا تلك ا
إال دجاالً مـخـادعـاً وفى نفس الـعـام يقـدم مـونـودراما «الـتـربيع والـتـدوير»
ـستوحـاة من كتاب (اجلـاحظ) «التـربيع والتـدوير» والذى يـهجو 1978 وا
فـيه (أحـمـد بن عـبد الـوهـاب) رئـيس ديـوان اإلنـشاء لـدى اخلـلـيـفـة الواثق
لـحمى فى دنى) الـلغـة التـراثيـة والشـكل ا بـالله الـعبـاسى ويـجرب فـيه (ا
تلقى ويروى قصة باشر إلى ا وقت واحد والذى يتجسد فـى احلديث ا
دعو أحمـد بن عبد الوهاب الطبقى ليصبح رئيس ديوان صعود وتسلق ا
اإلنـشـاء.. رغم أنه من أصل وضـيع ويـعكس الـنص وجـهـة نـظـر واحد من
تلك الطبقة الطفيلية الـتى تصعد وتثرى بانتهاج مجموعة من السلوكيات
سـرحية (مـعارضـة) لكتـاب اجلاحظ فى رؤيـة جديدة تدنـية.. وتـقدم ا ا
عـاصر.. مضـمناً لهـذه الشخـصيـة التراثـية.. يوظـفها فى تـقد خـطابه ا QÉàîe Oƒªëe

ـصـرى ومـزجـها مـع األصوات اخلـاصـة لـلـمـمثل كى لـلشـارع ا
يـتـم الـتــعـبــيـر عـن احلـالــة الـشــمـولــيــة لـلــعـرض عــلى مـدار 60
ـراغى جـيدا رضـوان باره دقيـقة شـارك فى الـعرض مـها ا
رضـوان أحـمـد طــلـعت عالء حـسـن مـصـطـفـى حـسن عـبـد
العزيز محمود أحمد سعيد تامر يحيى محمد عبد الله.

هرجان  افتتاح ا

كافآت وكذلك اإلمكـانيات الفنية حالـياً نهضة موازيـة فى األجور وا
واإلنتاجية.. األمر الذى يأملون فى حتقيقه قريباً.

ــوسم تـــشــمل عــدة وذكــر حــسن إبـــراهــيم أن خــطـــة الــفــرقــة لـــهــذا ا
عــروض أولــهــا «عـم بــيــانــوال» والــذى تــقــرر عــرضه مــنــتــصف يــنــايــر
قبل وهو من تأليف محـمد كشك بطولة محمود الصاوى وفتحى ا
ـاسكـات كمـا يتم شـاركة مـجمـوعـة من فنـانى العـرائس وا سـعـد و
ــســرحى «لــعــبـة الــدراجــة» إخــراج مـحــمــود عــبـد اإلعــداد لــلــعـرض ا
ــعــزة مــأمــأ» إخــراج ســيــد احلــفــيظ ومــســرحـــيــة «تــوتى وزبــقــبـق وا

إبراهيم.
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ـسـرحـيـة الـثـانـية تـطـلق إدارة جـنـوب اجلـيـزة الـتـعـلـيـمـيـة مـسـابـقـتـهـا ا
ــراحل عــقب إجــازة عــيــد األضــحى مــبــاشــرة وهى مــفــتــوحــة لــكل ا
ـقـدمـة بـالـلـغـة الـعـربـية الـتـعـليـمـيـة فى احملـافـظـة وتـشـمل الـعـروض ا

واللهجة العامية.
ـسـرحـيـة ذكـرت أن اإلدارة انـتـهت زيـزى حـافظ مـوجه عـام الـتـربـيـة ا
مـؤخـراً من مـسـابـقـات أعـيـاد الـطـفـولـة والـتى شـاركت فـيـهـا خـمـسون
ــواهب الــتــمــثــيــلــيــة فى مــرحــلـتـى ريـاض مــدرســة بــهــدف اكـتــشــاف ا
األطـفـال والـتـعـليـم األساسى مـن خالل أعـمال مـسـرحـيـة وأوبـريـتات
وسـيـقى لـتـحقـيق الـبـهـجة هـادفة تـتـخـلـلهـا االسـتـعـراضات والـغـنـاء وا
ـسـرحــيـة أيـضـا لـغـرس ـتـعـة لـدى األطــفـال كـمـا تـهــدف األعـمـال ا وا

القيم النبيلة والتربوية لدى األطفال.
ــنـــتــخب ـــســابـــقــة فى أول الـــعــام الــدراسـى بــتــقـــد عــرض  بــدأت ا
سـرحى «سر الـوزة» لـلمـخرج اإلدارة وقدمت إدارة جـنوب الـعـرض ا
مـــصـــطــــفى حــــزين وأوبـــريـت «أبـــريـق الـــشـــاى» و«عــــيـــد مــــيالد أبـــو
الـفـصـاد» كــمـا شـاركت إدارة 6 أكـتــوبـر بـأوبــريت «زعـمــاء الـتـاريخ»

وقد  تصعيد هذه العروض على مستوى اجلمهورية.
وأضـافت زيــزى: شـاركت اإلدارة فـى مـســابـقـة تــنـمــيـة الــقـدرات آخـر
ـوسم الصـيفى بـعرض «مـأساة ابن حـنبل» إخـراج أسامة مسابـقات ا
أخـوذة عن «وجهة نـظر» لليـن الرملى البطل وعـرض «هيه كده» ا

ركز األول. إخراج عادل جمعة وقد فازت إدار جنوب اجليزة با

تنقلت ب ألف ليلة وحكايات شارل بيرو 
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ــركــز الــفـرنــسى حتت عــنــوان «فــلــنــعـد قــراءة كـالسـيــكــيــاتــنــا» نــظم ا
ــركـز لــلــثـقــافــة والــتـعــاون أمــســيـتــ ألدب األطــفـال عــلى مــســرحى ا

نيرة ومصر اجلديدة. با
األمـسيتـان استهـدفتـا إعادة إحيـاء أدب النشء عـبر فن احلكى ومن

مثلة الفرنسية فيلييستى شاتون. خالل قراءة وأداء ا
الــقــراءات انـتــقــلت مـن الـقــصص الــكالســيــكــيــة لـ «شــارل بـيــرو» إلى
أشعار «جـاك بريفيـر» ومن مغامـرات السندبـاد وشهرزاد فى قصص
ألف لــيــلــة ولــيـلــة إلى قــصص اجلــريــو األفــريــقــيـة مــصــحــوبــة بـأداء
فيـلـيـيسى الـذى تـميـز بـاخلـفة والـسالسـة وصاحب الـعـرض أصوات

بعض احليوانات وموسيقى أغنيات فرنسية.
OÓ«e ¿ƒL
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سالسل التراث 

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

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية االلتزام فى ا

مسرح األطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «اجلزء الثانى»
أثورات الشعبية 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

ـيالدى كل أثر للـدراما واعـتبرت ـيالدى ولغـاية الـقرن العـاشر ا > حاربت الكـنيـسة منـذ القـرن السادس ا
مثـل اجلوالـ (اجلوجنلرز) خـطرا على ا والـبانتـوما أو ما يـسمّون بـا ـثلى ا الـتمثـيل وخاصة 
مكـانة الكـنيـسة ورجـالها وعـلى أفكـار النـاس وأذواقهم وأن الـدراما ال تتـفق مع القـواعد الـتى تنـادى بها

تعاليم الكنيسة.

سرح تناولت "دوا كحة" فكادت حتدث كارثة على ا

ـسرحيات الديـنية فى البدايات كـان يقوم بها رجـال الدين وكانوا من القـساوسة والرهبان > إن ا
والـراهبـات وأطفـال الكورال ومـواضيـعهـا كانت مـستقـاة من اإلجنيل فـقد كـان من الطـبيعى أن

ناسب لعرضها. كان ا تكون الكنيسة هى ا

شروع الذى تنفذه هيئة قصور الثقافة. > محافظة الفيوم خصصت قطعة أرض بقرية الشواشنة بأبشواى إلقامة مسرح اجلرن وهو ا

سرحي جريدة كل ا
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نهال عنبر 

راقصة فى منزلهما.
ـسرح عن أى هل تـخـتـلف كـوالـيس ا

مجال آخر?
بالتأكـيد يوجد اختالف ففى الفيديو
جنــــــلـس كــــــفــــــريق عـــــــمل مـع بــــــعض
ونــتـحـدث عن الــعـمل ونـنــاقـشه وقـد
نـتــحــدث فى مــشـاكــلــنــا الـشــخــصــيـة
سرح فقد ونساعد بـعضنا أما فى ا
نـتـحـدث أثـناء الـبـروفـات ولـكن ما أن
يــبـدأ الــعــرض حـتـى يـنــشــغل كل مــنـا
ـسـرح.. بـدوره وال نــتـقــابل إال عـلـى ا
حــــتى وقـت االســــتــــراحــــة تــــلــــتــــهــــمه
االتــصــاالت الــتـــلــيــفــونـــيــة والــتــقــاط

الصور التذكارية.
ــنـع حــدوث مـــواقف ولــكـن هـــذا ال 
طـريـفـة بـاألمس الـقـريب اشـتـد على
الـــبــرد وزادت الــكـــحــة فــأخــذت دواءً
يـحـتـوى عـلى عـنـاصـر مـنـومـة وما أن
ـســرح حـتى وجـدت تـركـيـزى دخـلت ا
لـقن مـشـتـتًـا ونـسـيت احلـوار ولـوال ا
الــذى أنــقــذنـى حلــدثت أشــيــاء غــيــر

رة. ظريفة با
ألم يـسـاعـدك سـمـيـر غـا لـتـجـاوز

وقف? ا
بـالـعــكس سـمـيـر يــفـاجـئـنـى بـإفـيـهـات

ـسـرح فـأضـحك وال كـومـيـديـة عـلى ا
أسـتـطـيع أن أالحـقه خـاصة أن دورى

جاد.
إذن فأنت ال تخرج عن النص كما

يفعل زمالؤك?
االلـــتـــزام بـــالــــنص مـــهم ولــــكـــنى قـــد
أرجتل أشــيــاء خـــارج الــنص ولــكــنــهــا
ـوقف وغالـبًـا ما تـكون منـاسـبة مع ا

تعليقات خفيفة.
وكـيف تــصــفــ الـعــمل مع ســمــيـر

? غا
سـمـيـر "غول" كـبـيـر وله خفـة دم غـير
ــــا يــــريـــده عــــاديــــة وهــــو مــــتــــفــــاهم 
اجلـمهـور.. ويفكـر فى اإلفيـهات التى
يقـولها كـثيرًا وقـد يستبـعد بعـضها لو
وجد أنهـا لن تسعد اجلـمهور كما أنه

لطيف جدًا مع زمالئه.
أحالمك?

ـسرح ولـكن فى لـيس لـى أحالم فى ا
الـــفن بـــشـــكـل عـــام أتـــمـــنى أن أقـــدم
عـمالً بنـفس قوة مـسلـسل "يتربى فى
عـزو" وشــخـصـيـة نـوال الـتى قـدمـتـهـا

من خالله.

انـتـشـارهـا كـمـمــثـلـة "فـيـديـو" لم يـحل
دون حـرصهـا على الـتواجـد مسـرحيًا

سواء كان قطاعًا خاصًا أم عامًا..
الــنـجــمـة "نــهـال عــنـبــر" الــتى تـواصل
ــســـرحى "مـــراتى تـــقـــد الـــعـــرض ا
زعيمة عـصابة" التقت بها "مسرحنا"
فـى كــــوالــــيـس مــــســـــرح الــــريـــــحــــانى
وكـــشــفـت لــنـــا تـــفـــاصـــيل قـــرارهــا –
الـذى لم يتم  – بـاالعـتزال وحـكـايات

سرحى! عن دفترها ا
فى الـبدايـة فاجأتـنى قائلـة: هل تعلم
ـسـرح فى أول أنـنى كــنت سـأعـتــزل ا
عمل لى وهو مسرحية "اللعب بالنار"
تـألـيف مـحمـد الـغـيـطى وبـطـولتى مع
فتـوح أحـمد وكـان دورى فـيهـا أمـيرة
ـلـكـيـة حتب أحـد أفـراد مـن األسـرة ا
الــشــعب حــيث شــعـرت بــالــرعب فى
أول يـوم وأول مـواجـهـة مع اجلـمـهور
يـومـهـا طـلـبت من الـغـيـطى أن يـبـحث
عـن غـيــرى لــكــنه رفـض وأصـر عــلى
ــصـحف أن أقـوم بــالـدور.. فــقـرأت ا
كـله ومثـلت دورى وأنـا مرعـوبـة حتى
اســتــطـعـت أن أجتـاوب مع اجلــمــهـور

سرح. فى ا
بـعدهـا شاركت فى مسـرحية "الـنساء

والـغـريب" مـع مـجـدى كـامـل وجـيـهـان
ه سـالمـة وهـو الـعـمل الـذى  تـقـد
فى فـيــلم "الـراعى والــنـسـاء" وقـدمت
فيـها الـدور الذى لعـبته الـفنانـة سعاد
حـــســـنى وهـــو شـــرف كـــبـــيـــر لى ثم
ــلح شــاركت فى مــســرحــيــة "حــر ا
والسـكـر" وقدمت فـيهـا دور صـعيـدية
ولم تـواجـهـنى أى صـعـاب مع الـلـهـجة
الـصـعـيديـة ألنـنى كـنت مـثـلت بـها فى
الـفــيـديـو ثم مـسـرحـيـة "وسط الـبـلـد"
ــــنــــعم مـع الـــفــــنــــان الــــراحـل عـــبــــد ا
مدبولى "و "يـا غولة عينك حمرا" مع
الــقــديــر نــور الــشــريف. وكــنت ألــعب

فيها دور زوجته.
وحــالــيــا مــســرحــيــة "مــراتى زعــيــمــة
عصابة" مع سمير غا وحجاج عبد
العـظـيم وريكـو تألـيف يـسرى وأحـمد
اإلبيارى لـشيخ اخملرجـ حسن عبد

السالم.
ـســرحـيـة بـدور وأضـافت: أقــوم فى ا
زوجــة مـــتــســلــطــة وســفـــيــرة لــلــنــوايــا
ــتـحــدة تــســافـر احلــســنــة فى األ ا
إلـى أمريـكـا حلـضـور مـؤتـمـر عن دور
ـرأة فى مـكـافـحـة اإلرهـاب وعـنـدما ا
" مع تــعـود جتـد زوجــهـا "سـمــيـر غـا

سرحى الرابع ختام مهرجان باكثير ا
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جائـزة «الـتألـيف» بيـنـما مـنحت اجلـائـزة األولى للـعرض
ـســرحى «عـلـى الـزيـبـق» تـألـيـف يـسـرى اجلــنـدى ومن ا
إخراج محمـد لبيب وحصل عرض «األخوة كرامازوف»
تـألــيف «ديـســتـويــفـسـكـى» إخـراج إبـراهــيم الـشــيخ عـلى
ــركـز الــثـانـى وذهـبت جــائــزة جلـنــة الـتــحــكـيم جـائــزة ا
اخلـاصة للـمخرج نـور عفيفى عـن عرض «حيث وضعت
عالمـة الصليب» بـينما ذهـبت جوائز التـمثيل رجال لكل
من: «طه خــلــيــفــة» عـن دوره فى عــرض «عــلى الــزيــبق»
ـركـز الـثـانى عن دوره فـى عرض و«بـاسم الـعـربى» فى ا
ـمـثل «أحـمـد ـركـز الـثـالث ا «األخـوة كـرامـازوف» وفـى ا
إبـراهـيم» عن دوره فى «أنـا فى الـظـلـمـة أبـحث» وجاءت
ـركــز األول كـان من جــوائـز الــتـمــثــيل «نـســاء» كـاآلتـى: ا
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ـــركـــز الـــثـــانى إبـــراهـــيـم الـــشـــيخ عن عـــرض «األخـــوة ا
ــركـز الـثـالث «نـور عـفـيـفى» عن كـرامـازوف» وجـاء فى ا

عرض «حيث وضعت عالمة الصليب».
كـــــمـــــا فـــــاز عـــــرض «األخـــــوة كـــــرامـــــازوف» بـــــجـــــائـــــزة
وسـيقى مـحمـد خالد عن الـسيـنوغرافـيا وفـاز بجـائزة ا
عـرض «حيـث وضعت عالمـة الصـلـيب» ومنـحت الـلجـنة
ـمثالت ـمـثـلـ وا عـدداً من شـهـادات التـقـديـر لـبـعض ا
«دعاء مـصطـفى» عن عـرض «أزعريـنـا» و«أميـر وجدى»
عن دوره فى «األخـوة كرامازوف» لـفرقـة جمـعيـة أنصار
الـــتـــمــثـــيل و«أحـــمـــد لـــطــفـى» عن عـــرض عــلـى الــزيـــبق
و«أحـمــد الـنـحــاس» عن دوره فى «الـكـالب األيـرلـنـدى»

و«هناء العدل» عن عرض «حيث تنبت الزهور».

 إبراهيم الشيخ  يسرى اجلندى

ـسـرحى مـهـرجـان «بـاكـثـيـر» ا
ـؤسـسـة الـرابـع عـلى مـسـرح ا
العـمالـية االجـتماعـية «بـشبرا
اخلــيــمـة» والــذى شــاركت فى
الـــتــنـــافس عـــلى جـــوائــزه 18

فرقة مسرحية.
حــــجــــبت جلــــنـــة الــــتــــحـــكــــيم
ـــــكــــونــــة هــــذا الـــــعــــام من: وا
مـــحـــمـــد زعـــيـــمه والـــنـــاقـــد
الـــصـــحـــفى مـــؤمن خـــلـــيـــفـــة

نـصـيب «وفـاء عـبد الـله» عن
ركـز الثانى «على الـزيبق» وا
ـــمــــثـــلـــة أمــــيـــرة كــــامل عن ا
عرض «حـيث وضعت عالمة
ركز الثالث جاء الصلـيب» وا
من نــصـيب «نـورا جالل» عن
عرض «عـلى الزيـبق» جوائز
اإلخراج حصل عـليها محمد
لـــــــبــــــــيـب «أول إخــــــــراج» عن
عــــرض عــــلى الـــــزيــــبق وفى

 سمير العصفورى

ـشاركـ فى الـورشة الـتدريـبـية الـتى يـنظـمـها اخملـرج الـكبـير عـدد من الـشبـاب ا
سمـير الـعصـفورى والـتى بـدأت فعالـياتـها مـنذ شـهر تـقريـباً عـلى مسـرح السالم
ـثــلـة يـتـدربــون عـلى «فن االرجتـال» أبــدوا إحـسـاسـا ـثالً و ـشـاركـة أربــعـ 

بالقلق جتاه «التغطية» التى تقوم بها قناة النيل الثقافية لفعاليات الورشة.
تـدرب فى الـورشة أكـد أن القنـاة تقـوم بعـمل برنامج مـثل أحمـد طلـعت أحد ا ا
ـثل يقـدم خالله «مونولـوجا» أمام » مع كل  من داخل الـورشة حيث جتـرى «لقاءً

الكاميرا ويتم تسجيله لبثه ضمن خريطة القناة.
ادة مـثل مـحمـد عبـد احلـميـد أفصح عـن تخـوفه وزمالئه من اسـتغالل هـذه ا ا
جتـاريـاً عـلى غـرار بـعض الـبـرامج األخـرى وكـان آخـرهـا مـسـابـقـة «جنـوم الـزمن

اجلاى» التى نظمتها قناة النيل للدراما.

سرح الطليعى  ا
من الهامش إلى السيادة الشعبية
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سرح الطليعى  الكتاب : ا
ؤلف : كريستوفر إينز ا
ترجمة : سامح فكرى

ية الفنون الناشر : أكاد

سرح خالل فبراير القادم. هرجان اخلتامى لنوادى ا > مسرح قصر ثقافة دمياط اجلديدة يستضيف فعاليات ا

وإن كانت أهداف بـروك ذات طابع إشكالى ويرجع هذا اإلشكال إلى أن
يثولوجى ستـوى ا مـحاوالت استخالص الـداللة من هذه العـروض على ا

قد ال يتمخض عنها الكثير.
وحتت عنوان: "مذاهب علمـانية وروحانية جسديـة" ينتقل بنا الكتاب إلى
جـيـرزى جـروتـوفـسـكـى ومـسـرحه ـ الـنـقـيض مــشـيـراً إلى أنه رغم اتـفـاقه
ـصـادر مـثل "مـسرح ـصـطـلـحـات وا وبـروك فى الـكثـيـر من الـتـقـنـيـات وا
ـسـرح الــفـقـيــر" و"مـسـرح اجلــذور" و"اخلـشـبــة الـفـارغــة" عـنـد بــروك و"ا
صـادر" عنـد جروتـوفسـكى إال أنـهمـا مخـتلـفان من حـيث الهـدف; ففى ا
اط األسطورية ركز جروتوفسكى على ح اهتم بروك بالـبحث عن األ
ادة األسـطورية الـعالج الروحى مـتكـئا على الـقوالب الـطقـسية بـدالً من ا

ذاتها.
ثـم يــــعـــــرض فـى عــــجـــــالـــــة ألوجه الـــــتالقـى واالخـــــتالف بـــــ جـــــيــــنـــــيه
ـعـمـلى الـذى ـسـرح ا وجـروتـوفـسـكى مـنـتـقالً لـلـحـديـث بـاسـتـفـاضـة عن ا
أسسه جـروتوفسكى عام  1960 بهدف القـيام بأبحـاث تركز على أصول
ـسـرحى.. وبـعـد أن يـتـناول عـروضه بـالـتـحـلـيل يخـلص إلى أن التـواصل ا
ـنــهــجه; فــفـيه اســتــطـاع عــرض "األمــيــر الـراسخ" يــعــد جتـســيــداً كـامـالً 
مثـلون اجـتياز احلـواجز الـنفسـية ليـبلـغوا مفـارقة الـذات معتـمدين على ا
تـنامى األدوار من خالل االرجتـال وعـرى الطـبيـعة الـروحـية الـكامـنة فى
اإلنـسـان وذلك من خالل الـتـضـحـيـة بـاجلـسـد كـمـا كـان تـأكـيـداً وتـبـريراً
ـعـظم مـصـطـلـحـاته مـثل: "فـعل الـضعـة"  و"الـقـداسـة الـعـلـمـانـية" عمـلـيـا 

ناقضة .. و"التقطير  وا
ثم يقـف باسـتـفـاضـة عنـد األسـالـيب الـتى اتـبعـهـا جـروتـوفسـكى لـتـحـقيق
الـهـدف العالجى الـنـفسى ـ فـى مشـروعاتـه البـارا مـسرحـية ـ كـأن يـجلس
ـتفـرجون فـوق مقـاعـد معـينـة; بحـيث يشـعر كل شـخص بأنه وحـيد كـما ا
سرحى فى مـجموعة فى عرض  Apocelypsis ثم تطور طـرق العالج ا
مشـروعـات خـاصة لـتـكون عـن طريق الـتـمـثيل فى أجـواء مـحـددة تسـتـمر
ـدة أسبـوع تـرتكـز علـى تقـد صور طـقـوسيـة تـقوم عـلى مـفارقـة الذات

شارك فيها.. وإلى خلق طقوس من شأنها أن تعيد والدة ا
ثم ينـتقل إلى آريـان منـوشك اخملـرجة الـطليـعيـة التى مزجت بـتمـيز ب
مـسـرح شكـسـبـير وأسـلـوب العـرض اآلسـيوى مـتـتـبعـاً عـروضهـا بـداية من
ـها لعروض آسيويـة مثل "سيهانوك" "حلم لـيلة صيف" 1968 وحتى تقد

عدلة.. مروراً بعروضها الشكسبيرية ا
ـسـرح الطـليـعى من مـسرح هـامشى ويـنهى كـتابـه موضـحاً كـيـفيـة حتول ا
مهـاجم أو مـنـبـوذ من مـعـظم اجلـمـاهـيـر إلى الـسيـادة والـشـعـبـيـة عـلى يد
يـوجــ أونــيل ويـوجــ يــونـســكــو وسـام شــيـبــرد مــقـدمــاً حتــلـيالً ألهم
عـروضهم ومـوضـحاً لـتـقنـيـاتهم.. مـنـتقالً إلـى الفـرق الـطلـيـعيـة الـصغـيرة
ـمـتع قـبل أن يـنهى تـنـقـلة مـتـنـاوالً بـعض أعمـالـهـا بالـتـحـلـيل والوصف ا ا
هرجانات الثقافية لنوع مسرحى كتابه باحلديث عن اإلعداد الـتجارى وا

ياً. أصبح هو األرفع والسائد عا

لصق لقارئه معلومـات قيمة عن كيفيـة تعامل آرتو مع عروضه بدءا من ا
الـدعـائى إلـى تـعـامـله مع اجلــمـهـور ـ الـذى رصــد ردود أفـعـاله جتـاه هـذا
سرح ـ مروراً برؤيته اخلاصة لألداء التمثيلى والديكور والرقص.. إلخ. ا
ومشـيـراً إلى تأثـر وتـأثيـر الـسيـنـما من وفى مـسـرح آرتو.. مـنـهيـاً الـفصل
" لم تتح له إمـكانـيات الـنجاح ـسرح الـذى يراه "مـجهضـاً بـرأيه فى هذا ا

كما أنه فُسر بطريقة خاطئة.
يـنـتـقل بـعد ذلـك إلى الفـصل الـسـادس الـذى جـاء حتت عـنـوان: "الـطقس
ــسـرح ــشـاركــة" مـبــتـدءاً بــاحلــديث عن جـان لــوى بــارو مـؤسس ا وفــعل ا
الــشـامل مــرتــكـزاً فى ذلك عــلى مــفـاهــيم أسـتــاذه آرتــو الـذى فــتح أمـامه
عـرفة النـزعات الصـوفية الـشرقـية واألساطـير واليـوجا الهـندية الطـريق 
ـسـرحى والـكـابل والــلـغـة اجلـسـديــة الـكـونـيـة الــتى تـوحـد بـ الــفـضـاء ا
الـشـامـل واحلـيـاة اخلـفــيـة.. وأشـار إلى تـأثــره بـاجتـاهـات مــغـايـرة الجتـاه
ـؤسسة االجتماعية آرتو مثل تأثره بسـارتر وجيرودو وكذلك ارتباطه با
ـسرح بـشـكل مـنـاقض لـلـمـبـاد األسـاسـيـة عنـد آرتـو. كـذلـك ربطـه بـ ا
راسم  Ceremony ولـيس الهـمجـية الـبدائـية ـقدس ومـفهـوم ا الـدينى ا
كـمـا جنـدهــا عـنـد آرتــو كـمـا اتــسم مـنــهج بـارو بـاالنــتـقـائــيـة إذ أخـذ عن
الكالسيكيات وتشيكوف ويونسكو وبيكيت وفيدو وجينيه وسام شيبرد..
ؤلف ينتقل إلى حتـليل عروض بارو مستنبطاً تقنياته كما تتبدى وكعادة ا
فيـهـا فيـقف علـى العـروض التى أخـرجـها عن نـصـوص كلـوديل وإعداده
لـروايـة "تــمـددت مـحـتـضـراً" وإخـراجه لــروايـة "احملـاكـمـة" لـكـافـكـا 1946
ــوذج بـارو عن »  مــنـتـقـالً إلى احلـديث عن  وعــرض "ديـونــيـســيـوس 69 
ــــســـرح الــــشـــامل الــــذى تـــطــــور من خالل عــــروضه الــــتى قـــدمــــهـــا فى ا
اخلمـسيـنيـات والستـينـيات.. كـما حتدث عن أسـاليب األداء الـتمـثيلى فى

سرح. هذا ا
ـتأثـر بآرتـو وجيـنيه.. ـؤلف إلى حتلـيل أعمـال لـينـدسى كيـمب ا ويـنتـقل ا
عـد عن رواية جينيه ـ التى كتـبها كسيرة ذاتية ويرى أن عرض "الزهور" ا
له ـ عـرض يـجـمع تـقـنيـات مـسـرح كـيـمب من مـشاهـد اجلـنس اجلـمـاعـية
واالغـتـصـاب والـشــذوذ والـصـلب والـقـسـوة الـروحــيـة فى تـعـمـد السـتـثـارة
ـعـايـيـر اجلـمـهـور حــسـيـاً وانـفــعـالـيـاً وأخالقـيــاً وإدراكـيـاً فى حتـد صــارخ 

السلوك االجتماعى.
ـسرحـية" فى ـعامل ا ويـأخذنـا الكـتاب إلى جـولة فى عـالم "األسـطورة وا
ـثـيـر فـصـله الـثـامن مـتـنــاوالً أعـمـال بـيـتـر بـروك فـيــقف عـلى إخـراجه ا
ـسـرحـيـات أمـريـكـيـة مثـل مسـرحـيـة آرثـر مـيـلـر "مـشـهـد من اجلـسر" أو
ـا تـضمـنـتاه من مـسـرحيـة تـينـيـسى ويلـيـامز "قـطـة فوق صـفـيح ساخن" 

مشاهد ماجنة وعنيفة..
ثم يـقـدم وصـفـاً لـكـيـفـيــة تـدريب بـروك لـلـمـمـثـلـ وألدائـهم فى الـعـروض
ـسـرحى الـذى ودور الـديـكــور وبـقـيـة عـنـاصـر الـعـرض فـى خـدمـة الـنـوع ا
يرمى إليه بروك والـذى أخذ خطواته األولى بعودته إلى اجلذور البدائية
وتكـويـنه لفـرقـة متـعـددة اجلنـسـيات وذلك مـن اجلزائـر مـروراً بنـيـجيـريا
سرح حتى ودالـهومى ومالى وتعـمد تقد عروضه جلـماهير ال تـعرف ا

يتمكن من تشكيل وتطوير مفردات مسرحية أساسية ومن ثم كونية..

ـسرحى يـحتـفى بالـعرض أكـثر من بـ أيديـنا كـتاب تـطبـيـقى فى النـقد ا
الـنص.. ويـقــدم لـلــقـار الـعــربى صـوراً تــكـاد تــكـون حـيــة لـلــعـروض الـتى
ا لقيته من سخط ورفض شكلت التوجه الـدرامى الطليعى فى بدايـاته 
راحل تالشيه بدئى ومتتبعاً  جماهيرى مجـسداً أسباب ذلك الرفض ا
ـسـرح الــذى تـربع عــلى قـمــة الـدرامـا وتـقــبل اجلـمــهـور لـهــذا الـنــوع من ا

ية. سرحية العا ا
ــسـرح الــطــلــيــعى تــوضح مــقــدمــة الــكــتــاب (الــفــصل األول) تــعــريــفــات ا
ـسرح والذى يـتلخص ؤلف بـناء عـليه كتُـاب هذا ا واألساس الـذى حدد ا
فى استـكنـاه وسبـر احلاالت احلـلمـية ومـستـوى العـقل البـاطن والغـريزة
Pri ـسـرح إلى الـنـزعـة الـبـدائـية اخلـاصـة بـالـنـفس الـبـشـريـة والـعـودة بـا
وخـاصة األشكال الطـقوسية واألساطـير مستبـعداً مجموعة   mitvism 
من الـكــتـاب عن االنــتــمـاء لــهـذا االجتــاه وهم: يـيــتس بــيـكــيت وكـوكــتـو
وبـريـتـون وآدامـوف وت. إس. إلـيـوت; لـعـدم تـوفـر األسـاس الذى وضـعه
فى كتـاباتـهم.. وقد نـتفق مـعه حـول معـظم من ذكرهم لـكنـنا نـختـلف معه

كثيراً حول آداموف وبيكيت.
ويأتى الفـصل الثانى حتت عـنوان: "بوليـطيقا الـنزعة الـبدائية" مـتحدثاً
; فيـستعـرض دور مجلـة باكونـ "الفان جارد1978  عن باختـ وباكـون
ـسـرح.. ودور بـاخـتـ بـنـمـوذجه فى وضع أسـاس االجتـاه الـطـلـيـعى فى ا
ـتمثل فى كـرنفاالت الشـارع الشعـبية بخـصائصه التى الثقـافى النقيض ا
ـــيالد واحلــيــاة والـــفــصل والــوصل ــوت وا جتــمع بـــ األضــداد مــثل: ا
شارحـاً العالقة الوثيـقة ب هذا الـشكل وب النزعـة البدائيـة الفوضوية
بـطـقـوسـهـا وأسـاطـيـرهـا ويعـرض لـنـمـوذجـ مـن هـذه الـطـقوس األول:
الـطـقــوس اخلـاصــة بـالـدرامــا الـراقــصـة لـســكـان جــزيـرة بـالـى. والـثـانى:

العرض الشامانى الروحانى. 
ـاط األصـلـيـة والالعـقالنـيـة" يـأتى الـفـصل وحتت عـنـوان: "األحالم واأل
ؤلف هـذا الـعنـوان فى أعـمال ألـفريـد جـارى مسـتـخلـصاً الثـالث لـيتـتـبع ا
تـقنيات مـسرحه من خالل حتليله لـعروض مسرحـيات أوبو الثالثة وهى
"أوبـو مـلـكـاً" 1896 و"أوبـو زوجـاً مـخـدوعاً" 1944 و"أوبـو عـبداً" ..1901 
ـؤلـف الــقــوة الــدافــعـة ثم يــنــتــقل إلـى أوجــست ســتــرنــدبــرج الــذى يــراه ا
ـعاديـة لـلـمـذهب الـطـبـيعى مـتـنـاوالً مـسـرحـيـته "الطـريق إلى لـلـحـركـات ا
دمــشق" وانـتـهـى فى حتـلـيــله الـشــيق لـهــا إلى عـدم اتـفــاقه مع اآلراء الـتى
ـسـرح احلـديث مـفـنـداً أسـبـاب تـراهـا مـصـدراً لـكل مـلـمح جتـريـبى فى ا
ــوضـوعــيــة ووعى ومــوضـحــاً أســبــقـيــة "مــتـرلــنك" فى اســتــخـدام ذلك 

أساليب وتقنيات جتريبية اشتملت عليها مسرحية سترندبرج. 
ومـشـيــراً إلى مـصـادره األخــرى خـاصـة تـأثــره بـكـتـاب "فــلـسـفـة الالوعى"
إلدوارد فـــــــــون هـــــــــارتـــــــــمــــــــان   Eduard Von Hartmann وكـــــــــتــــــــاب
ؤلف "تفـسيراألحالم" لـفرويد فـى صياغـة مسرحـيته "احلـلم" التى رأى ا
سرحيته هذه الرابطة ب األحالم واألساطير. أن سترندبرج اكتشف 
سرح العالجى والوجـدانى" ويبدأ بالتـعبيرية ويـعالج فى الفصل الـرابع "ا
انية موضحـاً إرهاصات ظهور هذا التـوجه وتقنياته من خالل حتليله األ
ـسـرحـية ـهـمـة.. ووقف عـنـد كـيفـيـة إخـراج لـونـيـيـة  لـعـدد من الـعـروض ا
سـرحيـة "حـلم" لسـتـرندبـرج منـتـقالً للـحديث عن "سـوناتـا الشـبح" وآرتـو 
و"اجلــمـاهـيــر واإلنـسـان"     1918  Humanity  "مـسـرحــيـات "الـبــشـريـة
ـوذجاً من مـنطـلق أنـها تـشكل  Masses and Man   و"الـشحاذ" 1912 
وجـودة فى مـعبـراً عن الـكـيـفـيـة الـتى  بـهـا تـطـويـر الـسـمـات الـبـنـائـيـة ا
ـرحــلـة الــتى مـثــلـتــهـا مـســرحـيــات سـتــرنـدبــرج احلـلــمـيـة; وأخــذ يـوضح ا
ـادى واخلـارجى واحلاالت مـحـاوالت التـعـبيـريـ الوصل بـ الـتجـسـيد ا
احلـلـميـة الداخـلـية وبـ التـعـبيـر والـتلـقى منـتـهيـاً إلى أن مـحاولـة الوصل
ـا تـؤدى إلى شـكل من أشـكـال الـفـراغ; فـالـنص مـحـمـل بـالـعـاطـفة تـلك إ
عنى الـرمزى يصيبه التـضخم الشديد; حتى ـبالغ فيها بشـدة كذلك فا ا

ا هو خاص ليصبح مفرغاً من الداللة. أنه يفقد صلته 
ـمـثل الـتـعـبـيرى ويـسـتـعـرض بـعـد ذلك تـقـنـيـات وأسـالـيب الـتـمـثـيل عـنـد ا
ـمـثلـ التـعـبيـري مـثل إرف مـدعمـاً ذلك بشـرح تـفصـيلى ألداء أشـهر ا

وهــانــز سـاش  Hans sach وفــريـتــز كـورتــنـر..  Ervin Kalser  كــالــسـر
مـنـتــقالً لـلــحـديث عن الـرقـص الـتـوقــيـعى والـســيـكـودرامــا مـتـوقــفـاً عـنـد
إســهـامــات اليــان وآبـيــا ودالــكـروز ويــوجن وجــاكـوب.. مــقــدمـا حتــلــيـله
اط لـعروضهم التى جتـردت من كلمات اللـغة واستنـدت إلى مفاهيم األ
األصلـيـة والـقصـص األسطـوريـة. ولم يـفتـه أن يشـيـر إلى تـقنـيـات مـسرح
ؤلف سرح آرتو الذى يعقد ا االرجتال العالجى عند مـورينيو الذى مهد 
ـسـرحـيـة وانـتهى ـصـور أوسـكار كـوكـوشـكـا ا مقـارنـة بـيـنه وبـ عـروض ا
فـيهـا إلى أن عـروض آرتو أقل من كـتابـاته ومن عـروض كوكـوشـكا مـعلال
ذلـك بـالـتــكـالـيف الــبـاهـظــة الـتى تـتــطـلـبــهـا عـروض آرتــو مـقـابـل بـسـاطـة

ا يسعى إليه آرتو من تكاليف. عروض األول مع احتمالها 
ــؤلف بــذلك قـــد مــهــد لالنـــتــقــال إلى الــفـــصل اخلــامس الــذى ويــكـــون ا
مارسة).. مقدما سرح القـسوة عند أنطون آرتو (النـظرية وا خصصه 

سترندبرج زعيم احلركات 
عادية للمذهب الطبيعى ا
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 مسرح «أرتو»  تفسيره بطريقة
خاطئة ولم تتح له إمكانات النجاح

بالغة  أعمال فرناندو آربال اتسمت با
والتطرف اخللقى والدينى والفجاجة
والعالقات اإليروطيقية السادية
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> يـعتـمد الرداء اإلغـريقى عـلى اخلطوط الـطولـية لذا يـكمن جـماله فى الـثنيـات الطويـلة (الـكشكش).
وهـذه اخلطـوط الطولـية جتـعل الثـوب ينسـدل من األمام عـلى الصدر ومن اخلـلف على الـظهر واألرداف

فى انسياب ملحوظ.

سرح القاهرة للعرائس. > اخملرج شوقى حجاب يقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية "جزيرة احلب" 
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سرحي جريدة كل ا

24 من ديسمبر   2007 العدد 24

دورة ساخنة.. وغاضبون باجلملة

الـــتـــدريـــبــيـــة لـــلـــمــشـــتـــغــلـــ بـــالـــعــمـــلـــيــة
ـــســــرحــــيــــة فـــنــــانــــ وفــــنــــيـــ عــــلى ا
ركـزى واإلقلـيمى مع وضع ـستـوي ا ا
مــنـهج تــدريب عــلـمى وبــرنـامج تــنـفــيـذى
وتخصيص منح دراسية لفنانى األقاليم

تميزين. ا
ـؤتــمـر بـالـعـمل عـلى تـمـثـيل كـمـا طـالب ا
مـسـرح الـثـقــافـة اجلـمـاهـيـريـة فى جلـنـة
ـــســــرح بــــاجملــــلس األعــــلى لــــلــــثــــقــــافـــة ا
والتـوثـيق الـعـلمى لـلـتـجـارب التـأسـيـسـية
سـرح اإلقـليـمى وعـروضه احلالـية فى ا
بــتـقــنــيـة عــلـمــيـة مــتـطــورة وإنـشــاء مـوقع
عــلـى شــبـــكـــة اإلنــتـــرنت خـــاص بــاإلدارة
العـامـة لـلـمـسـرح السـتـيـعـاب كل أنـشـطة
سـرح اإلقلـيـمى. وإعادة إصـدار مجـلة ا
سرح وتطويرها باعتبارها مجلة آفاق ا
فــصــلــيــة مــتــخــصــصــة ومــحــكــمــة تــعــنى
بـالدراسـات والبـحوث مع إصـدار كتاب
ــــســــرح مــــتــــضــــمــــنــــاً نــــصــــوصــــاً آفــــاق ا

مسرحية ونقدية متميزة.
ــؤتـمــر الـتــزامـهم ــشـاركــون فى ا وأكـد ا
ــــوقف مــــبــــدئى رافـض ألى شــــكل من
أشكال التطبيع مع العدو الصهيونى مع
إدانـة الـهـجمـة االسـتـعـمـاريـة الـتى تـدمر
وتــــنــــهب ثـــــروات الــــشــــعــــبـــــ الــــعــــراقى
والـــفـــلــســـطـــيــنـى ومــنـــاشـــدة كل الـــقــوى
ؤمنة بـاحلرية واإلنسـانية الوقوف فى ا

مواجهة كل عدوان على أرض عربية.
ـؤتـمـر بـالـشـكـر لـلـفـنان وتوجـه أعضـاء ا
د. أحـمـد نوار رئـيس الـهـيئـة الـذى بذل
من وقته وجهـده الكثيـر فى سبيل جناح

ؤتمر. ا
ؤتـمـر الشـكـر والثـنـاء للـسـيد كـمـا وجه ا
الـرئـيس مـحـمـد حــسـنى مـبـارك لـقـراره
بتخـصيص أرض الـسامر لـلهـيئة الـعامة
لـقصـور الـثـقـافة إلقـامـة مـجمع الـثـقـافة

. سرحي والفنون حتقيقاً ألحالم ا

مقارنة بفـعاليات الدورة األولى للمؤتمر
ـصــرى فى األقـالـيم الـعــلـمى لـلــمـسـرح ا
ـدينـة القـناطـر اخليـرية والـتى عقـدت 
ـــاضى جـــاءت الــدورة الـــثــانـــيــة الـــعــام ا
ــنـــيــا الـــتى شــهـــدت أحــداثـــهــا مـــديــنـــة ا

مؤخراً أشد توتراً وسخونة.
ـــــلــــــفـت فـى هــــــذه الــــــدورة هـــــو ولــــــكـن ا
ـشـاركــة الـفـعــالـة لـلــدكـتـور أحــمـد نـوار ا
رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة
وحـضـوره لــكـافـة الـفــعـالـيــات عـلى مـدى
ـداخالتـه أهـمـية يـومـ كـامـلـ وكـانت 
خـــاصــة تـــتــعـــلق بــتـــوضــيـح وجــهـــة نــظــر
ـــــشـــــروعــــات الـــــهـــــيـــــئـــــة فى عـــــدد مـن ا

الثقافية.
ـؤتـمـر  افـتـتـاحه مـسـاء األربـعـاء 12 ا
ــاضى بــحـضــور الـلــواء فـؤاد ديــسـمــبـر ا
ـنــيـا ود. أحـمـد سـعـد الـدين مــحـافظ ا
نــوار ود. مـــاهــر جــابـــر رئــيس جـــامــعــة
نـيـا والـفـنـان عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى ا
ـؤتمـر ود. محـمود نـسيم مـدير رئيس ا
سرح بالـهيئة واستمرت فعالياته عام ا
ـــاضى وعـــقـــدت حــــتى صـــبـــاح األحــــد ا
دورة هـــــذا الـــــعـــــام بـــــعـــــنـــــوان «الـــــهـــــويــــة
والــتـــحــديـــات» وشــارك فـــيــهــا أكـــثــر من

مائت وثالث من فنانى األقاليم.
ـــؤتــمـــر بــإعـالن عــدد من وقــد انـــتـــهى ا
الـتـوصـيـات الـتى أقــرهـا أعـضـاء أمـانـته
الـعامـة وفى مـقدمـتهـا الـعمل عـلى زيادة
ـالـيــة اخملـصـصـة لــلـهـيـئـة االعـتــمـادات ا
ـــســارح لــتـــحــديـث قــصـــور الــثـــقـــافــة وا
تــــدعـــيــــمــــاً لـــدورهــــا الــــفـــاعـل فى بــــنـــاء
اجملــــــتــــــمـع وتــــــطــــــويــــــره فـى مــــــواجــــــهـــــة

الـتـحــديـات الـراهــنـة. واسـتــكـمـال مـا 
إجنــــــــازه مـن جتــــــــديــــــــد دور الــــــــعــــــــرض
وحتــديث الـــتــجــهــيــزات مع وضع حــلــول
ـسـارح الـتى لم تـدخل بـعد فى ـشـاكل ا
خــطــة اإلنــشــاء والــتـحــديـث مع إعــطـاء
األولــويــة لـــقــصـــر ثــقــافـــة كــفــر الـــشــيخ
ـــنــيـــا وقــصـــر ثــقـــافــة وقـــصــر ثـــقـــافــة ا
الـــريـــحـــانـى وقـــصـــر ثـــقـــافـــة دمـــنـــهـــور
وإعادة جتـهـيـز مـسـرح الـبـلـديـة بـطـنـطا
والـذى  تــخـصـيـصه لــلـهـيـئــة بـاعـتـبـاره
دار الـــعـــرض الـــوحـــيـــدة فى مـــحـــافـــظـــة
ــطـالــبـة بــالـعـودة إلـى نـظـام الـغــربـيـة. وا
فـصل االعـتــمـادات اخملــصـصــة لإلنـتـاج
ـســرحى فى مـيـزانـيـات األقـالـيم عـلى ا
ــالى. أن يــتم االرتــبــاط بـهــا فـى الـعــام ا
ـهرجانـات اإلقليـمية والتوصـية بـإقامة ا
ـسـرحـيــة بـنـوعــيـاتـهـا اخملــتـلـفـة لـلـفــرق ا
«قـــــومـــــيـــــة - قـــــصـــــور بـــــيـــــوت» وكـــــذلك
ـــســـرح ــــهـــرجـــان اخلــــتـــامى لــــنـــوادى ا ا
بــشــكـل ســنــوى مع تــثــبـــيت مــواعــيــدهــا
ــــهــــرجـــــان اخلــــتــــامى لــــفــــرق وإقــــامــــة ا
ائة لـيلة األقـاليم على غـرار مهرجـان ا
والـذى وافق رئـيس الـهيـئـة عـلى زيـادتـها
إلى مــائـــة وخــمــســـ لــيـــلــة مــســـرحــيــة
ؤقت حل وذلك على مسـرح السامـر ا
ـشروع اإلنشائى الكبير. بجانب تنفيذ ا
ـتميزة فى ـسرحية ا حتريك العروض ا
دائـرة كل إقـلـيـم ورصـد مـيـزانـيـة خـاصة
بــهــذا الــتــحــريك مــنــفــصــلــة عن اإلنــتــاج

إلعـاشـة وإقـامـة الـفـنـانـ الـوافـدين إلى
ــواقع الــثـــقــافــيـــة الــبــعــيـــدة عن أمــاكن ا

إقامتهم.
ـؤتـمـر ضرورة كـمـا تـضـمـنت توصـيـات ا
إحياء دور جمـعيات رواد الثـقافة دعماً
ـــــشــــاركـــــة فـــــنـــــانى األقـــــالـــــيم فى إدارة
النشـاط الثقافى فى كـل إقليم تواصالً
ـــــدنـى فى مـع احملـــــلـــــيـــــات واجملــــــتـــــمع ا
ــــواقع الــــتــــنـــــمــــيــــة الــــثـــــقــــافــــيــــة وربـط ا
بجـمهورهـا. واالهتـمام بـتفـعيل الدورات

نيا   اجللسة االفتتاحية للمؤتمر د. أحمد نوار وعبدالرحمن الشافعى ومحافظ ا

 «نوار» حضر كل الفعاليات
سرحي  وشارك ا
موقفهم الرافض
 لكل أشكال التطبيع

سرحيون طالبوا بعودة  ا
سرح وجتديد دور آفاق ا
العرض وميزانيات للحركة
واقع الثقافية ب ا

مهرجان الـ 100 ليلة
يصبح 150.. 
وتثبيت مواعيد

هرجانات اإلقليمية ا

ؤتمر من كواليس ا
ــســرحـيــة قــامــوا بــتـوزيع > أعــضــاء فـرقــة بــنى مــزار ا
اسـتـغـاثـة مــوجـهـة  لـلـدكــتـور أحـمـد نـوار رئــيس الـهـيـئـة
الـعامـة لقـصور الـثقـافة إلنـقاذ مـبنى قـصر ثـقافـة بنى
ـنيـا الذى تـقرر هـدمه وهو مـا اضطـر اخملرج مزار بـا
ــركـز حــمـدى طــلـبــة لــتـقــد عـرض الــفــرقـة األخــيـر 

الشباب.
ؤتـمـر عدة اعـتـذارات من قبل > شهـدت جـلسـات ا
شـاركـ فى مقـدمتـهم الـكاتـبـة فريـدة النـقاش ا
ود. نــهــاد صــلــيــحــة ود. صالح قــنــصــوه وعــبــلــة
الـرويـنى وحـا حـافظ وآخـرون وهـو مـا تسـبب

ؤتمر. فى إجراء تغييرات بجدول أعمال ا
ـنـاقــشـة مــشـروع مــسـرح اجلـرن ـســتـديــرة  ـائــدة ا > ا
ــؤتـــمــر شـــهـــدت عــدداً من والـــتى عـــقــدت ثـــانى أيـــام ا
ـداخـالت الـســاخـنــة وكـان أبـرزهــا إعالن د. مــحـمـود ا
ـشـروع الـذى يـتـداخل مع نـسـيم حتــفـظه عـلى تـنـفـيــذ ا
ــوجـــودة بـــالـــهـــيـــئـــة «حـــسب عـــمل عـــدد مـن اإلدارات ا

كالمه».
ؤتمر شاركون أبدوا دهشتـهم بسبب إصرار أمانة ا > ا

على فـتح مـناقـشـات مع احلضـور حـول مشـروعات 
إقــرارهــا بـالــفــعل أبــرزهــا الالئــحــة اجلــديــدة لــفـرق

ن الشيوى د. أ

 حمدى طلبة 

 فريدة النقاش 

األقــالـــيم والـــتى  إرســالـــهــا
ـــراجـــعــتـــهــا جملـــلس الـــدولــة 

. وتفعيلها قانونياً
ؤتـمر قـرر عدد > قـبل انـتهـاء ا
ـشـارك االنـسـحاب كـبـير من ا
عـــــائـــــدين إلى مـــــحــــافـــــظـــــاتــــهم
السـتـيائـهم الـشـديـد من جتاهل
ـــؤتــــمــــر لـــلــــمــــشـــكالت أمــــانــــة ا
احلــقـــيــقــيــة الـــتى يــعــانـى مــنــهــا

فنانو األقاليم.
ـؤتـمـر قـامت > جلـنـة أبـحـاث ا
بــــتــــغـــيــــيـــر عــــنــــوان بـــحث د.
مـصـطفى حـشـيش دون الـعودة
إلــيـه وهــو مــا أغـــضــبـه بــشــدة
وأعـــــلـن ذلك خـالل جـــــلـــــســــة
مـنــاقـشــة الــبـحث الــذى كــتـبه
صرى وصراع سـرح ا بعـنوان «ا
ــيــديـا الــبــقــاء فى مــواجــهــة ا
وصـور الـفـضـاء» و اسـتـبـدال
ـسرح صـرى با ـسـرح ا عـنوان ا

اإلقليمى.
> شـــكـــا احلــــاضـــرون من عـــدم
ـؤتـمـر بـطـبـاعـة اهـتـمـام أمـانـة ا
قـدمة من فـنانى أوراق العـمل ا
األقـالــيم والــتى عــقـدت جــلــسـة
ــــنـــاقـــشـــتـــهـــا بـــعـــنـــوان خـــاصـــة 
ــــســــرحـى وقــــضــــايـــا «اإلبــــداع ا
الـــــهـــــويــــة»  فـى الـــــيــــوم الـــــرابع
وذلك لـــتــكـــون األوراق مــوجــودة
ــــشــــاركـــــ أثــــنــــاء بــــ أيـــــدى ا

مناقشتها.
ـشارك فى ن الشـيوى ا > د. أ
ــســـتـــديـــرة «تـــأثـــيــر ـــائـــدة ا ا
الـتــكـنـولـوجـيــا احلـديـثـة عـلى
ـــســرحـــيـــة» طــالب الـــصــورة ا
ـؤتـمـر بـضرورة جلـنة تـنـظـيم ا
توفيـر شاشة عرض لالسـتعانة
بــهــا أثــنــاء الــنــقــاش وفــشــلت
جـــمـــيع احملـــاوالت لـــتــنـــفـــيــذ
مـــــطــــــلـــــبـه وانـــــتــــــهى األمـــــر

 بـ «تليفزيون» 20 بوصة.

ـثال: األصـفر واألحـمر هـما ـستـخدمـة عنـد اإلغريق كـانت ألوانًـا لهـا دالالتـها فـعلى سـبيل ا > األلـوان ا
لـونا الفتـيان واللون األبـيض هو لون الرقـيق والكاهـنات واألسود الرمـادى لون الطفـيلي واألزرق لون

زركشة هو للوريثات وقميص ورداء مبرقشان للقوادين. . واألبيض ذو األهداف ا سن ا

سرح لهذا العام يقدم نادى احمللة مسرحية "ثم نبدأ فى الرقص" تأليف طارق عمار وإخراج خالد عبد السالم. > ضمن عروض نوادى ا

سرحي جريدة كل ا
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غنيمى هالل.. 
يقارن ب مسرح شوقى والشرقاوى

واستلهامهما للتاريخ

ــثل الـشـعـور بـأزمـة الـضـمــيـر إزاء طـبـيـعـة الـعـصـر هـذه األسـرة هـو 
سرحية فى هذا ادى الذى يقوم على الـتسلط واجلبروت. وتتـفق ا ا
ـــعـــاصـــرة الــتـى تــؤمـن - خــاصـــة عـــنــد ـــيــة ا مع مـــعــظـم اآلداب الــعـــا
ـوقف حتى فى أحلك حاالته هو الوجودي - بأن الـوعى الصادق با

أول خطوات التحكم فيه.

«نهاية اللعبة» هى مـسرحية الكاتب األيرلندى األصل صمويل بيكيت
سـرح الـعـبث أو مـسرح ـسـرحى الـذى عـرف  وتمـثل فـاحتـة لـلـتيـار ا
الالمعـقول الـذى يسـتـع بـاإليحـاءات الفـرويديـة كـاألحالم كمـا يلـجأ

غالطة. نطقى كأقيسة ا إلى وسائل صور العبث ا
وشخصيات «نـهاية اللـعبة» حتركهـا خيوط مجـهولة كما تـبدو معزولة
الـوعـى بــعــضـهــا عـن بــعض وهى: «هــام» الــقــعــيــد الــضـريــر وخــادمه
ـتــصــلب الــســاقــ واألب «نــاج» واألم «نـيـل» فى صــنـدوقى «كــلــوف» ا
قمامـة. قد قطعت سيقـانهما وبهمـا بقية حيـاة لن تلبث أن تنتهى فى

سرحية. مجرى ا
ــســرحـيــة اإلحــســاس بــالــســأم والــغــربــة وال جـدوى ويــســيــطــر عــلى ا
احلــــيــــاة وال شك أن هــــذا الــــتـــشــــاؤم الــــذى يــــســــود هــــذا الـــنــــوع من
ـثابة دق األجراس وهذا مـا يجب أن نأخذه مأخذ سرحيات هو  ا
ــســـرحـــيــات واضـــعــ فى اجلــد حـــ نــقـــرأ أو نــشـــاهــد مـــثل هـــذه ا
حـسـبــانـنـا وعى اجلـمـهـور ودرجــة ثـقـافـته وتـصـحــبه بـشـرح يـبـ وجه

اإلفادة منه فنياً وإنسانياً.

ال أدرى كـيـف غـيب الـنــقـد الـدور الــرائـد الـذى قــام به عـبــد الـرحـمن
سرحية الشعرية?! ولعل الشرقاوى فى ريادة الشعر احلر أو كتابة ا
هــذا هـو مــا حث د. غــنـيــمى هالل لــلــوقـوف نــقــديـاً أمــام مـســرحــيـته
ناضلة اجلـزائرية جميلـة بوحيرد لكنه «جميـلة» التى تصور بطـولة ا
ـسـرح الــشـعـرى ويـرى أن - فى الـبـدايــة - يـلـقى نــظـرة عـامـة عــلى ا
سرح تـاريخاً أعرق من تاريخ النثر ثم يقارن ب مسرح للشعر فى ا
ادة الـتاريخية فيرى أن شوقى ومسرح الشرقاوى فى تـعاملهما مع ا
ـباشرة الغنـائيـة هى سمـة مسـرح شوقى فى حـ كانت اخلـطابـية وا
ثال - لـمح الرئيـسى فى مسـرحية «جـميلـة» فعمـار - على سبـيل ا ا
ــا يــتــوجـه إلى رفــاقه بــاحلــديث كــمــا أن مــنــبع كــان يــخــطب أكــثــر 
األخــطـاء فى احلــوار الـدرامـى هـو احملــالـة اخلــاطـئــة فى نــقل الـواقع
فهوم الواقعية فى األدب. ويستخلص بدعوى أن هذا الواقع مطـابق 
من كل ذلك أن الــنـثــر اجلـيــد خـيــر من الــشـعــر الـردىء فى الــوظـيــفـة
الـدرامـيــة والـغـنـائـيـة أقل خــطـورة من اخلـطـابـيـة الــتى كـثـيـراً مـا وقع

فيها الشرقاوى.

يـســتـعـرض د. غــنـيـمى فـى الـدراسـات الالحــقـة مـســرحـيـات مــتـنـوعـة
ومـخـتــلـفـة فى بـنــائـهـا مـثل «لــعـبـة احلب» لـرشــاد رشـدى ويـنـاقش من
خاللهـا موضـوع اجلنـس فى األدب وكذلك مـسرحـيـة «جبـهة الـغيب»
لبـشـر فارس الـتى ظـهـرت عام 1960 بعـد مسـرحـيته األولـى «مفـترق
الطـريق» عام 1938 وقد اشـتهر بشـر فارس بشـعره الرمـزى وكتابته
لـقـصــيـدة الـنـثــر حـتى أن د. مـحـمــد فـتـوح أحـمـد قــد وصـفه بـأنه من
الـرواد اجملهـولـ لقـصـيدة الـنـثر وقـد انـعكس ذلك عـلى بـنـاء «جبـهة
ــكـــان ســـوى اجلــبل الـــغــيـب» الــتى تـــخـــلــو مـن أى حتــديـــد لــلـــزمـــان وا
الـشـاهق والـسفـح األخضـر دونه واحلـدث غـائم يـدور حـول أسـطورة
ـسـرحـيـة بـشـخـصـيـة «فدا» صـعـود مـلـمح إلى أعـلى اجلـبل وتـفـتـتـح ا
الـذى يــحث تـلـمــيـذه «هـادى» عــلى الـصـعــود كـمـا تــظـهـر «زيــنـة» الـتى
سـرحيـة تنـتهى بـسقـوط «فدا» تـتعـاون مع «فدا» فى مـغامـرته لكـن ا
ـســرحــيــة تــصـويــر لــرغــبــة اإلنــسـان فى من أعــلى اجلــبل مــيــتــاً. إن ا

طلق وعجزه عن حتقيق هذا الهدف. االتصال با
ـسرحـية «إفـيـجيـنيـا» إلسمـاعيل الـبنـهاوى وهى كـما يـتعـرض الكـتاب 
تـصور مـوضوع الـتضـحية بـإفيـجيـنيـا فى األسـاطيـر اليـونانـية وتـتكون
ــؤلف فـى أنه لم يــتــبع من ثالثــة فــصــول تــبــدو مـن خاللــهــا أصــالــة ا
الـــكــــتـــاب الـــغـــربــــيـــ مـــثل راســــ أو يـــوربـــيـــدس بـل كـــان أقـــرب إلى

األسطورة األصلية.
ثم يـخـتـتم د. غـنـيـمـى كـتـابه بـعـرض كـتـاب عـن حـيـاة بـريـشت بـوصـفه

سرح احلديث. رائد ا
إن هذا الـكتاب - كمـا هو احلال مع مؤلـفات د. محمـد غنيمى هالل
ــسـرحـى ويـســتــعـرض فـى بـعض جــمـيــعــهــا - يـعــمق نــظــرتـنــا لألدب ا
فصوله مسرحيات طواها النسيان رغم أهميتها الفنية والتاريخية.

ى فى يــســـتــعــرض الــكـــاتب فى هــذه الـــدراســة أزمــة الـــضــمــيــر الـــعــا
ـانـية مـسرحـيـة سـارتر «سـجـناء ألـتـونـا» التى تـسـتـعرض حـيـاة أسرة أ
وضوع فإن تمتلك مـصنعاً كـبيراً للـسفن وعلى الـرغم من اعتياديـة ا
ية الثـانية وصعود النازية سارتر قد حاول ربطه بأجـواء احلرب العا
وانـخداع الـبـعض بهـا أو خـضوعه لـقـهرهـا وقد كـان االبن األكـبر فى

يـحــتــوى هــذا الــكــتــاب عــلى مــجــمــوعــة دراســات تــتــبع فــيــهـا الــكــاتب
ذهبى الذى نـهج ا ـسرحى بالنـقد والتحـليل مبـتعداً عن ا النشاط ا
سـرحيـات من وجهـة نظـر واحدة أو الـطريـقة الـتقـريرية يـنظر إلـى ا
فى إطالق األحــكـام الــتى تــتـسم بــاجلــمـود والــتــجـريــد والـرتــابــة عـلى
ـــســــرحـــيـــات فى كل الـــعـــمـل األدبى والـــتى تــــصـــلح لـــلـــكـالم عن كل ا

العصور.

لـقـد حرص د. غـنـيـمى هالل عـلى اتـبـاع أسس يتـألف من مـجـمـوعـها
ـســرحـيـات دراسـة وصـفـيـة ـنـهج الـذى يـتـبــعه والـذى يـبـدأ بـدرس ا ا
تــقـوم عــلى الـتــفـســيـر والــشـرح ونــتـيــجـة لـذلـك يـكــون الـنــقـد تــثـقــيـفـاً

وإسهاماً فى التوجيه األدبى العام.
ـنـهج الـوصـفـى بـالـوعى الـتـاريـخى ولـكى يـتـحـقق هـذا البــد من دعم ا
ى بـاحلاضر ـاضى القـومى والعا اجلمالى بـغرض دعم الصـلة ب ا
ـقارن فى حدود مـا تمليه ام بالـنقد ا وهو ما يدفـعنا إلى ضـرورة اإل

طبيعة النص.

ثيرة للخيال والدافعة إلى طرحها تعد قصة كليوباترا من القصص ا
وضوع مسرحيات كثيرة إبداعياً برؤى مختلـفة. وقد ألفت فى هذا ا
فى مـخـتـلف اآلداب مـنـهـا: خـمس عشـرة مـسـرحـيـة فـرنـسـيـة وما ال
يــقل عـن ست مــســرحـــيــات إجنــلــيــزيـــة وأربع إيــطــالـــيــة.. وفى أدبــنــا
ـوضـوع الـذى احلـديث كـان لـشـوقى فـضل الـبـدء بـاإلسـهـام فى هـذا ا
ــا يــعــنى أن شــوقـى كــان مــســبــوقــاً فى هــذا ــيــاً  كــان قــد صــار عـــا
ـوضـوع بكـتـاب كـثيـرين أشـهـرهم شـكسـبـيـر فى مـسرحـيـته «أنـطونى ا

وكليوباترا» حوالى عام 1607.
وال شك أن هذه األعمال الـسابقة كـانت من أهم دوافع شوقى لطرح
ــوضــوع مـرة أخــرى رداً عــلى الــصــورة الــسـلــبــيــة لــكـلــيــوبــاتــرا الـتى ا
رســمـهــا هـؤالء الــكـتّــاب الــذين صـوروهــا فى صــورة امـرأة شــهـوانــيـة
خـائـنـة ومــخـادعـة وجـعـلــوا من هـذه الـصــورة دلـيالً عـلى الــشـخـصـيـة
; ويـصف د. غـنـيـمى هـذا الـتـأثـر بـأنه تـأثـر بـالسـلب الـشـرقـيـة عـمومـاً
ـسـرحـيـات من صالت ويـتـتع مـا بـ مـسـرحـيـة شـوقـى وغـيـرهـا من ا

خفية على مدار الدراسة.

سرحى الكتاب : فى النقد ا
ؤلف: د. محمد غنيمى هالل ا
الناشر: دار العودة - بيروت

ركز القومى للمسرح جورج فيدو فى ا
نا. عندمـا نقرأ مسـرحية تمـتعنا. نـفهم عا
إننـا نرى انعكـاسًا ليس بـليدًا لـذواتنا التى
ـا لـسـبب أو آلخر قـد أصـابـها الـتـبـلد.. ر
نـتـطـابق مع شـخـصـيـاتـهـا فـنـصـحـو وكـأنـنـا
كــنـا فى غــفـوة.. يــهـتف فى داخــلـنــا هـاتف:
"لــــقـــد كـــنـت أدرك هـــذا الــــشىء أمّـــا اآلن
فـإننى أعرفه "ثـم سرعان ما يـنساب شالل
مـن األفـــــكــــــار.. أفـــــكــــــار هى مـن حلم ودم
! إنــــــهــــــا وقــــــود وحلـم ونــــــار وأكــــــســـــــجــــــ
الـشــخــصــيـات الــتى نــراهــا ضـمـن عـمــلــيـة
تـكـتـشف وتـعـيـد اكـتـشـاف الـعـالم.. وهـكـذا

إلى ما ال نهاية.. 
هــذه هـى كــلــمـــة الــغالف الـــتى يــضـــعــهــا د.
ســامح مــهــران عــلى ظــهــر أغـلــفــة ســلــســلـة
ى" الــــتى يــــصـــدرهـــا ـــســــرح الـــعــــا "روائـع ا
وسـيقى والفنون ـركز القومى لـلمسرح وا ا
الشعبية والتى أصدرت حتى اآلن عشرين
ًا ى (قـد سـرح العـا عـنـوانًا لـكـبار كـتـاب ا

وحديثً) والـتى صدر مـنهـا مؤخـرًا ضمن
إصـدارات هـذا الـعام 2007 اجلزء الـثالث
والــــرابع من األعــــمـــال الــــكـــامــــلـــة لـــلــــكـــاتب
: مـارسـيل الـفـرنـسـى "جـورج فـيـدو" بـتــقـد
آشـار تـرجـمـة د. إبـراهـيم حـمـادة. يـحـتوى
اجلـزآن عـلـى تـسع مـســرحـيـات تــتـراوح مـا
بـــ الـــفـــصل الـــواحـــد واألربـــعـــة فـــصـــول
وهى: "مـن الــــنـــــافــــذة لـــــيــــونـى تــــضـع قــــبل
ــوعـــد الــشك (الــفـــار بــيــلـــعب فى عــبى) ا
فـــــنـــــدق احلـــــريـــــة (لـــــوكـــــانـــــدة الـــــفــــردوس)
ويـحتـويـها اجلـزء الـثالث أمَّـا اجلـزء الرابع
فيـضم مسرحـيات: "إنهـا سيدة من الـطبقة
الـراقـيـة نـام. نـام. نـام الـدور عـلـيك نـدّى
شَربه للـولد ال أخون زوجتى" وقد أحسن
د. إبراهيم حمـادة صنعًا ح استخدم فى
ـــســــرحـــيــــات الـــعــــامـــيـــة تـــرجــــمـــتـه لـــهــــذه ا
والـفـصـحى وفى احلـالـ جـاءت الـتـرجـمـة

سرحيات بهذه اللغة. ا كتبت ا حيَّة كأ

نهج الوصفى ا

مصادر شوقى فى مصرع كليوباترا

«نهاية اللعبة» ومسرح العبث

مسرحية «جميلة»

لعبة احلب وموضوعات أخرى
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ـسـرح كان أعـمق من األثـر الـذى تركه فـى احلرب والـطـقـوس الديـنـية > إن األثـر الـذى تـركه الـقنـاع فى ا
ـوجب العقد الذى قبل شتـرطة رضائيا  فـقد كان ينقل مـعه حالة من السحـر للمشاهد. حـالة الوهم ا
ـنون وكـلـتمـنـستـرا وانـتيـغـونا وأوديب وكـريون شـاهد بـيـنه وب اخلـشـبة لـيـستـمـتع بكل من أجـا بـه ا

وغيرهم من الشخصيات اخلالدة.
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
مسـرح اجلرن مـشـروع رائد والـريادة ال
تـعــني هـنـا حـكــمـا بـالـقــيـمـة وإن كـانت
تـتـضـمنه وهـو مـشروع يـتـجه في بـعده
ـصـريـة سـاعـيًا الـنـظـري إلى الـقـريـة ا
إلى إحداث نـهـضـة فـنيـة وجـمـالـية بل
وتــنــمــويــة من خـالل إضــفــاء الــطــابع
االحتفالي عـلى ما يقدمه من عروض
ـشروع عناصر ثـقافتنا كمـا يستنهض ا
ا تـضم من آداب ومـوسيقى الشـعبـية 
وعــادات وتــقــالـيــد وفــنـون تــشــكـيــلــيـة
ويـعـني ذلك من وجـهـة نـظـرنـا االرتـكاز
عــلى مالمح مــصــريــة تــرسـخ لــقــيــمـة
االنــتـــمــاء وجتــذَّر لــلــهـــويــة في عــالم
يسـعى إلى "تـنمـيط" كل شىء بـدعوى
أن الـعـالم «قريـة صـغيـرة» تـقف خلـفـها
شروع أهـداف سياسيـة ليست بريـئة وا
في سـعـيه ال يـتـوجه لـلـمسـرح وحـسب
لـكنه يسـعى إلقامة أنشـطة فنـية دائمة
صريـة بؤرة منـتجة جتـعل من القريـة ا
لـلفن عـبر اكـتشـاف مواهـبهـا وملـكات
أبــنــائــهــا بل ومــا تــقــدمه الــبــيــئــة من
مالمح خــاصـة في الــعــمـارة والــفــنـون
والصـنـاعـات بـاختـصـار مـسـرح اجلرن
ـــواهب ومن هـــو اجلـــامع لـــلـــفــنـــون وا
خالله نـنشـد تـقد مـساهـمـة مصـرية
عـلى أرض ظـلت مـهـمـشـة كـمـا يـسـمح
ـشـاركـة الـنـاس في أفـراحـهم ـشروع  ا
وأتــــراحـــــهم فــــضـالً عن "الـــــفــــرجــــة"
بـــعــنـــاصـــرهــا الـــتي حتــقـق الــتـــكــامل
اجلــمــالـي والــتــنــمـــوي وإذكــاء الــوعي
الـــفــني وجـــعل الــقـــريــة مـــركــزًا يــشع
حتضرًا من خالل وسـيط الفن بأنواعه

اخملتلفة.
إن "مـسـرح اجلـرن" في طـمـوحه يـجعل
ـصــريـة" وطــنًـا يـتــحـلق من "الــقـريــة ا
مــواطـنــوه حـوله بــفـنــونـهم وعــاداتـهم
وتـقــالـيـدهم لـيــعـكـسـوا مــعـنى جـديـدًا
للـوجود واحلـرية عـبر وطـنهـم الصـغير
الــذي يــعـد نــواة وصــورة لـلــوطن الـذي

نحلم به ونطمح إليه.
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> أمـا عن تصـنيع األقنـعة فقـد جرت العادة عـلى استـخدام مواد ليـست ثقـيلة علـى الرأس فكان
االخـتـيـار يـقع عـلى كل من األنـسـجة الـقـطـنـيـة أو الكـتـانـيـة أو الـفلـ أو اجلـلـود أو كـان يـصنع

المح واالنفعاالت حفرا غائرا. أحيانا من خشب خفيف بعد حفر كافة ا

ؤلفى األقاليم. سرحية  سرح وقام بقراءة مجموعة من النصوص ا ؤتمر ا شاركة  نيا أثناء ا > اخملرج أحمد البنهاوى استغل وجوده با شاركة فى مسرحية "سفروت" للمخرج مصطفى الصغير خلالف على األجر. > الفنانة حنان شوقى اعتذرت عن ا

عـــرض كـــلــيـــة اآلداب كـــان أقل من 9
ـا جعلـنا نـعانى لـتنـفيذ آالف جـنيه 
ــطــلــوب وهــنــاك اقــتــراح الــديــكــور ا
للدكتور تامـر راضى مستشار اللجنة
الـــفــــنـــيــــة بـــاحلــــصـــول عـــلـى دعم من
صــنــدوق رعـــايــة الــشـــبــاب نــرجــو أن

ينفذ من العام القادم.
مــحــمــد عـبــد الــعــزيـز مــخــرج عـرض
وتى» كـلية التـجارة «أوركسـترا ثورة ا
: حـــتى تــنـــجح مــســـابــقــة عـــقّب قــائالً
االكـــتـــفــــاء الـــذاتى يـــجب أن يـــشـــارك
ــــا فى ذلك الــــطـــلــــبـــة فـى كل شىء 
الــتــنــظــيم واخــتــيــار جلــنــة الــتــحــكــيم
مـادام اختيار الـرعاية كان سـيئاً على
مـدار الـسـنـوات السـابـقـة بـاسسـتـثـناء
الــســنـة األولـى فـقط ولــيس عــيــبـا أن
يـقوم الـطلـبة بـترشـيح بعض األسـماء
للـمشـاركة بـلـجنـة التـحكـيم والبد أن
تــــوجـه دعـــــوات رســـــمـــــيـــــة ألســـــاتــــذة
ــــــمــــــثــــــلــــــ أو ــــــســــــرح ســــــواء من ا ا
ــــيــــ عــــلـى أن يــــتم تــــكــــر األكـــــاد

أسماء بارزة كل عام.

ــاضى فـعــالـيـات اخــتـتـمـت األسـبـوع ا
مـــهـــرجــان االكـــتـــفـــاء الــذاتـى الــثـــالث
ــســـرحى بـــجــامـــعــة عــ لـــلــتـــمــثـــيل ا
شـــــمـس والـــــتـى أســـــفــــــرت عن فـــــوز
ــركـز األول عــرض كـلــيـة الــتــربـيــة بـا
ــــأخــــوذ عن رائــــعــــة وهــــو الــــعــــرض ا
ـة والـعـقـاب» ديـسـتـويـفــسـكى «اجلـر
وأخـــرجه مـــحــمـــد صالح الـــدين فى
حـ حـصل عــرض كـلـيـة الـطب عـلى
ـركــز الـثــانى وهــو مـعــاجلـة درامــيـة ا
عن «تاجر البندقية» لشكسبير ومن

إخراج محمد الدمراوى.
ـأخوذة عن ورغم حـصول الـعـروض ا
ــراكـز األولى ــيــة عـلى ا نـصــوص عـا
ـهرجان أوصت إال أن جلـنة حتـكيم ا
ـنح الـطـالب مـحـمـود جـمـال شـهادة
تــقــديــر خــاصــة إلســهــامه بــالــتــألــيف
وهـبة جيدة واإلعـداد بصورة تـنبئ 
- حــسب تــعــبــيـــر جلــنــة الــتــحــكــيم -
حيث قـام بتألـيف عرض كـلية الـعلوم
«مــــابــــحـــلــــمش» مـن إخـــراج مــــحــــمـــد
ــــــركـــــز الـــــدرديــــــرى وحـــــصـل عــــــلى ا
ـعاجلـة الـدرامـية الـثـالث كمـا قـام بـا
ــــوتى» لـــــعــــرض «أوركــــســــتـــــرا ثــــورة ا
ـأخـوذ عن الـنـص األمـريـكى «ثـورة وا
ـــوتى» ألروين شـــو والـــذى أخـــرجه ا
مــحـمـد عــبـد الـعـزيــز لـكـلـيــة الـتـجـارة

الئـكـة» وصف كـلـيـة اآلداب «قــدوم ا
العـروض بـأنهـا ضـعـيفـة األمـر الذى
ثـل جـدد بال خبرة فسـره بوجـود 
كافية بعـد تخرج من اكتسبوا اخلبرة
ــاضــيــة وانــقــطــاع خـالل الــســنــوات ا
ـســرح وهــو مــا وصـفه عالقــاتــهم بــا
بـــأنـه إهـــمـــال تـــتـــحــــمل مـــســـئــــولـــيـــته
اجلـامــعـة قـبل جلــنـة الـتـحــكـيم «الـتى

تكون سيئة عادة».
ـيزانـيـة فى بعض ويـضـيف مجـدى: ا
الـــكـــلــــيـــات ال تـــكـــفى إلخـــراج عـــرض
الئق ويـجب تـثــبـيـتــهـا لـكل الــكـلـيـات.
فعـرض كلـيـة التـجارة كـانت مـيزانـيته
11 ألف جـنــيه فى حـ أن مــيـزانـيـة

ركز الرابع. وحصل على ا
ــــا فى ذلك ـــشــــاركــــ -  مـــعــــظـم ا
ـــــراكـــــز األولـى - أبــــدوا أصـــــحـــــاب ا
اســتـــيــاءهـم الــشـــديــد مـن تــقـــديــرات
جلــــنــــة الــــتــــحـــــكــــيم الــــتـى ضــــمت د.
مصـطـفى يوسف مـنـصور ود. رأفت
نــــــــاعـــــــوم ود. مـــــــدحـت الـــــــكــــــــاشف
ــشــاعـرهم مـؤكــدين أن االســتــهـانــة 
بلغت بلجنة الـتحكيم أن تنشر نتيجة
هـرجـان فى النـشـرة اخلتـامـية وبـها ا
تعديالت واضـحة فى الدرجات تمت
بــخط الــيــد وخــاصــة نــتــيـجــتـى كــلــيـة

العلوم والطب.
محـمد مـجدى مـؤلف ومخـرج عرض

 مصطفى يوسف 

 فتحى عيد

أزق صرى.. صفق له اجلمهور  فأخرجه من ا عونى ا
ــصـــرى خـــريج اآلثـــار الــذى عـــشق إنـه عــونـى ا
ــسـرح فــأصــبح عــضــوًا فى فـرقــة الــقــلـيــوبــيـة ا
سـرحيـة ورغم رفـضه فى البـداية االشـتراك ا
ـــســــرحى عـــنــــدمـــا دعـــاه أحـــد فى الــــتـــمـــثــــيل ا
زمالئه لــــذلك فـــإنـه اشـــتــــرك فى مـــســــرحـــيـــة
"السوس" فى مركز الـفنون بالشـباب والرياضة
سـرح يشكل ومن بعـدها أحب الـلعـبة وأصـبح ا
ـسرح جـزءًا كـبـيرًا مـن شخـصـيـته وقد عـلَّـمه ا
ـواقـف الـصـعــبـة الـتـى تـواجـهه أن يـتـعــامل مع ا
فى احلـيــاة فـالـتـمـثـيل يـتـيـح لـلـمـمـثل أن يـعـيش

أكثر من شخصية.
بــدأ مـشـواره  1994 قــدم خاللــهــا إحـدى عــشـرة
مــســرحــيـــة مــنــهــا "الــزبــالــ  – الــســـلــطـــانــيــة –
رســائل قــاضى أشــبــيــلـيــة" وآخــرهــا مــســرحــيـة

"اجملنون".
تـرك دور "زعـيـط" فى مـسـرحـيـة "الــسـلـطـانـيـة"

ن حمدى.. يلعب باخليال فى الظل أ

خلف فرج يتمنى العرض
على مسارح الدولة

إبراهيم السمان .. يعرف طريقه
وحده أو مع ثالثى إسكندرية!

ورشــة تــصــنــيـع الــعــرائس فى
احلـديــقـة الـثــقـافـيـة بــالـسـيـدة
زيـنب التـابـعة لـلمـركز الـقومى
لثـقافـة الطفل.. وبـعد انـتهائه
مــــؤخـــــًرا من عـــــرض "لــــعـــــبــــة
الـغـولـة" تـألـيف مـحـمـد حـسن

عـــــــبــــــد احلـــــــافـظ والــــــذى 
ه فى أعـياد الـطـفـولة.. تـقـد
ن حــمـدى فى وضع يـفــكـر أ
ـــا يــــجب أن تــــصــــور جــــديــــد 
تكون علـيه حالة مسرح خيال
الـظل فى مصـر.. ويـحـلم بأن
يكـون فى مصـر دراسة فـعلـية

حقيقية لفن العرائس.

تــــألــــيف "جـــــونــــا" الــــكــــاتــــبــــة
الــفـــرنــســيــة ضـــمن بــرنــامج
مــــنــــظــــمــــة بالن فـى الــــقـــرى

واألماكن العشوائية.
ن أول مـــــعــــرض فى أقــــام أ
الـــــشـــــرق األوسـط لـــــعـــــرائس
خــــيـــال الــــظل واألراجــــوز فى
مـركــز الـهــنـاجــر بـاالشــتـراك
مع مــنـظـمـة الـيــونـسـكـو وقـدم
من تـــصــمـــيــمه  120عــروســة
من مــخــتــلف أنــواع الــعــرائس
فى مـسـرح خـيـال الـظل كـمـا
ــــارس تـــصـــمـــيـم الـــعـــرائس
Smail لألطــــــفـــــال فى قـــــنـــــاة
الــــفـــضـــائـــيـــة ويــــشـــرف عـــلى

ركز. با
ـن حــــمــــدى بــــإخـــراج قــــام أ
عــدد كــبــيــر من مــســرحــيــات
الـعــرائس وخــيــال الـظـل مـثل
"عــــفـــريت الـــعــــلـــبـــة عـــرائس
ماريونـيت خيال ظل" والتى
كـانت نتـاج ورشـة حكى لـعدد

كبير من أطفال الشوارع.
كـــــمـــــا قـــــام بـــــإخـــــراج اجلــــزء
اخلــــاص بــــخــــيــــال الــــظل فى
مـــســــرحــــيــــة "كـــيــــد الــــنــــســـا"
لــــلـــــمــــخـــــرج عــــادل أنـــــور ثم
أخــــرج مـــســـرحــــيـــة "أنـــا مش
طـــــــفـل مــــــعـــــــوق" وقــــــدمـــــــهــــــا
ــــــعــــــوقــــــ من لألطــــــفــــــال ا

كـــــان يــــــحــــــلـم بــــــأن يــــــصــــــمم
عـرائس مخـتـلـفة عـمـا يـراها
حــــــوله ومــــــا إن انـــــتـــــهـى من
دراســـــــــــــتـه فـى اخلـــــــــــــدمـــــــــــــة
االجـتمـاعيـة حـتى شارك فى
تــأســـيس بـــعض فـــرق خـــيــال
الظل مثل "ومضة" لصاحبها
"نـــــــبــــــيـل بــــــهـــــــجـت" وفــــــرقــــــة
" "مـانـيــتـون" لـ "مـحــمـد كـر
كـمـا انـتــهى اآلن من تـأسـيس
ـركـز الـقومى لـثـقـافة فـرقة ا
الـطفل خلـيال الـظل وأصبح
ـسـئــول عن عـروض مـسـرح ا
ـشـرف عـلى ورشة الـطفل وا
خــــــيـــــــال الــــــظل والـــــــعــــــرائس

أحمد تعلب..
 من نادى األدب
 إلى اخلشبة

عالمـة فى مـشـواره حـيث كــان يـقـدم شـخـصـيـة
"قطز" "تمثيل داخل التمثيل" لذلك أحس بأنه

أقوى األدوار التى أدَّاها.
امـتـد نشـاطه خـارج الفـرقـة القـومـية فـاشـترك
فى مسرحية "رقـصة العفاريت" تـأليف محمود
سرح أبـو دومة وإخراج مـحمد بـحيرى بـنادى ا

ببنها.
وعن أســـــوأ مـــــوقف قـــــابــــلـه أثــــنـــــاء أدائه عـــــلى
ـــــســـــرح عـــــنــــدمـــــا كـــــان يـــــشـــــارك فـى عــــرض ا
مـســرحــيـة مــكـونــة من خـمــسـة مــشـاهــد بـيــنـهم
ـشـهد مشـهـدان مـتـشـابـهـان فى احلـوار فـقـدم ا
األخــيــر قـــبل األول وعــنــدمــا أدرك أنه أخــطــأ
سـكت فـصــفق له اجلـمــهـور فـعــاد إلى الـكالم

أزق. مرة أخرى وخرج من ا

بــدأ إبـــراهـــيـم مــشـــواره الـــفـــنى فـى مـــســرح اجلـــامـــعـــة الـــعـــمـــالـــيــة
بــاإلســكـنــدريــة حــيث قــام بــالــتــمــثــيل فى مــســرحــيــة "أزمــة شـرف"
سـرح وانضم هو وزمالؤه للعمل وعـندها ارتبط ارتبـاطا شديدًا با
فى مــسـرح احلــزب الـوطـنى وعــنـدهــا الـتـقى بــاثـنـ مـن أصـدقـائه
أحـمد عـلى ومـحمـود حمـدان ليـكونـوا ثالثـيًا كـوميـديًا عـلى طريـقة
ــسـرح وأثـنى عـلى ذلـك الـثالثى الـفـنــان الـكـومـيـدى ثالثى أضـواء ا
الـكـبـير سـمـير غـا وبـعـدها تـعـرفوا بـاخملـرج الـراحل "محـمـود أبو
جـليـلـة" لـيـشاركـوا كـثالثى فى أعـمـال "لـولو واجلن تـوتـو" و "سـوسو

ى". أكاد
وقـام إبــراهـيـم بـالــعـمل فـى اإلسـكــنـدريــة مع عــدة مـخــرجـ مــنـهم
عصام بـدوى ثم استكمل الـسمان دراسته فى كلـية التربـية جامعة
ــسـرحـيـات هـنـاك وبـعـد قـنـاة الـسـويـس حـيث قـام بـإخـراج إحـدى ا

الــــتــــخــــرج فى اجلــــامــــعــــة قـــرر
إبــــراهــــيـم خــــوض اخــــتــــبــــارات
سرحية عهد العـالى للفنون ا ا
وبــــالـــفـــعـل جنح فى االلــــتـــحـــاق
ــعـهــد "وحــدة اإلســكــنــدريـة" بــا
لــيـــمــثل "أوديـب" ثم دور "ســالم
الــــــــزيـــــــــر" كــــــــمـــــــــا شـــــــــارك فى
مـــــســــرحــــيــــة "بـــــرهــــومــــة وكاله
الــــــــبــــــــارومـــــــــة" إخــــــــراج  جالل
الــشـرقـاوى وبـطـولـة أحـمـد آدم
حـــيث تـــوقـع له آدم مـــســـتــقـــبال

فى مجال الكوميديا.

ــثل من جـنـوب مــصـر وعـضـو بــفـرقـة بـيت خــلف فـرج إقالديـوس 
ـسـرحـية ـسـرحـية شـارك فى الـعـديـد من الـعروض ا ثـقـافـة جـرجا ا
ــاغــوط وإخـراج مــنــهــا "الــدخــان "كــاسك يــا وطن" تــألــيـف مــحــمــد ا
أحـمد تـاج الـدين "انـتـو ف يـا عـرب" تـألـيف مصـلح مـحـمـد وإخراج
سـرحيـة عـلى مـسرح قـصـر ثقـافة أسـامـة بدر الـدين وقـدمت هـذه ا
مـثل جناتى عـوض وجمال غريب ومـؤمن جمعة ـشاركة ا سوهاج 
والقت جنـاحًا جـماهيـريًا كبـيرًا. خلف حـاصل على بكـالوريوس إدارة
ـسـرحـيـة حـتى يـصـقل ـعـهـد الـفـنـون ا األعـمـال ويـتـمـنى االلـتـحـاق 
ـية لذا يتمنى من "مسرحـنا" تغطية أخبار مـوهبته بالدراسة األكاد
ـيــة الـفـنـون ومـتـابـعـة أنــشـطـتـهـا خـاصـة فـيـمــا يـتـعـلق بـالـنـشـاط أكـاد

عهد. سرحى وميعاد التقد للدراسة با ا
سرحيـة لتقد كـما يرجـو من "مسرحنـا" دعم فرق قصـور الثقافـة ا
عــروضــهــا فى مــســارح الــدولـة
بـالـقـاهـرة لـتـشـجـيـعـهـا وتـقد
مـــواهــبـــهـــا بـــالــشـــكل األفـــضل
خــــــــاصـــــــة فـى ظـل الـــــــتــــــــطـــــــور
ــلــحــوظ فى مــســارح الــدولـة ا
ومــرونـــة ســيـــاســة مـــديــرهــا د.
أشــرف زكى كـمـا يــرجـو أيـضًـا
أن يـــــســـــمـح "قـــــصــــــر ثـــــقـــــافـــــة
الـسـيـنمـا" ومـديـره الفـنـان تـامر
ـنـعم بــاسـتـضــافـة فـرق عـبــد ا
الثـقافة اجلـماهـيرية وتـشجيع

عروضها.

 مدحت الكاشف

يزانيات وتعديالت «اللحظة األخيرة» اعترضوا على تفاوت ا
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ــسـرح بـقـصـور ثــقـافـة بـنـهــا والـقـنـاطـر تـســعـة عـروض من جتـارب نـوادى ا
اخليرية وشبـ القناطر وبهتـيم يقدمها فرع ثـقافة القليـوبية هذا الشهر

ويقول فتحى عيد مدير عام ثقافة القليوبية: إن العروض هى:
ــوت» تــألــيف تــوفـيـق احلـكــيم إخــراج أســامــة جــمــيل «صــهـيل» «أغــنـيــة ا
تــألــيف مـلــحــة عـبــد الــله إخـراج صالح مــهــدى «الـغــجــرى» تـألــيف بــهـيج
إســمــاعــيل إخــراح أشــرف عــبـد اجلــواد «مــدد يــا عــالم» تــألــيف مــحــمـد
ـلـوك ابن بـلد» زعـيـمه إخـراج مـنى سـيـد «
تـألـيف د. عبـد الـعـزيـز حمـودة إخـراج عـمرو
بــسـيـونى «فــوت عـلـيـنــا بـكـرة» تـألــيف مـحـمـد
ـــقـــصــود ســـلـــمــاوى إخـــراج مـــحـــمـــد عــبـــد ا
«اخلــــروج دخـــــوالً» تــــألــــيـف عــــبــــد احلـــــمــــيــــد
ـــقــرعــة» الـــصــالح إخـــراج حــســـام مــوسى «ا
تـــألــيـف وإخـــراج جــمـــال شـــاكـــر «مـــانـــيـــكــان»

تأليف ياسر بدوى إخراج تامر اجلزار.
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سرحية احلرة «باى باى يا قاهرة» هو العـرض الذى بدأت فرقة «كاريزما» ا
بـروفاتـه باسـتوديـو عمـاد الدين وهـو نـتاج الـورشة الـتى أعدهـا اخملرج أحـمد
مـجــدى. الــعــرض يـرصــد صــور الــقـهــر اجملــتــمـعى بــكل ألــوانه وصــوره قــهـر
ـؤسسات ـصالح وا السـلطـة فى أقسـام الشـرطة وتـعقـيدات الـروت داخل ا

والقهر األسرى فى العالقة ب األبناء واآلباء.
سرحية: أحمد محسن أسامة مجدى محمد جمال يشارك بالتمثيل فى ا

 أحمد مجدى
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شـيـماء الـلـيثى مـنـار جعـفـر عمـر علـى محـمد
رمــضــان ولــيــد فــولـى مــحــمــد هــاشم أحــمــد
الـــشــحـــات عــمـــرو وحــيـــد زيــنـب مــحـــمــد رنــا

أحمد..
قــام بــتــصـمــيم الــديــكــور أحـمــد الــشــحــات أمـا
ــوســيــقى واألحلــان ألســامــة مــجــدى اإلعـــداد ا
ـنـفـذ أحـمـد مـحـسن وإسالم عــبـاس اخملـرج ا

والسينوغرافيا واإلخراج ألحمد مجدى.

يـكتب بـقلم نـفذ مـنه احلبـر ويجـسده
خالـد عـبـد الـسالم. والـراقـصـة التى
تــتـــخــيل أنــهــا تــرقـص مــثل الــفــراشــة
ولــــكن لـألسف ال يــــراهــــا أحــــد وهى
تـــرقـص وتـــلـــعب دورهـــا أمـــانى عـــبـــد
الفتاح. كمـا توجد أم وابنتها وجتسد
األم أسماء الـسيـد والطفـلة تقـوم بها

بوسى ..

لــلــخــالق (والــثـــانــيــة) حتــدث عــنــدمــا
ينسانا األحـياء وهو ما فسره الكاتب
كان اجملهول الذى توجد من خالل ا
به عدة شخصيات منهم العالم الذى
ــيــكــروســكــوب بال شــريــحـة يــبــحث 
يــرى من خاللــهــا ويــقـوم بــهــذا الـدور
ـــمــــثل الـــســــيـــد إبــــراهـــيـم. وهـــنـــاك ا
ـوسيقار الذى يعزف على شخصية ا
كـــمـــان بال أوتـــار ويـــؤدى دوره مـــعـــتــز
الـشافـعى. أيـضا يـوجـد الكـاتب الذى

يـــجـــرى أحــــمـــد الـــدســـوقى بـــروفـــات
مــــســــرحـــيــــته غــــرفــــة بال نــــوافـــذ من
تـــألـــيـف يـــوسف عـــز الــــدين وديـــكـــور
محمد قطـامش وأحلان محمد جابر
لــيــعــرض ضــمن فــعــالــيــات مــهــرجــان

سرح هذا العام . نوادى ا
يـــدور الـــنص حـــول فـــكــرة الـــنـــســـيــان
ولكن بطريقة فـلسفية روحانية بحتة
من خالل الــتـأكـيـد عــلى أن لإلنـسـان
Øæ^◊G óªëe :IQƒ°üæŸG≈مـيتتـ (األولى) عنـدما تذهب روحه
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ـسـرح العـربى تـبدأ اسـتـعداداً لـلـمـشاركـة فى مـهرجـان ا
بــعــد إجـازة عــيــد األضــحـى مــبــاشــرة بــروفــات الــعـرض
» تـأليف فـتـحى اجلنـدى إخراج سـرحى «عـ يا عـ ا
مــحـمــد ربــيع وتــمـثــيل صالح ســعــيــد أحـمــد إبــراهـيم
مـنـال وولــيـد شــحـاتـة مــدحت الـشــرقـاوى خــالـد ربـيع

منى الشريف.
ـــســرحــيــة الــعـــرض الــذى تــشـــارك به فــرقــة الـــشــمس ا
يــنــاقـش فـكــرة الــبــحث عـن مــعــنى لــلــحــيــاة بـشــكـل غــيـر

تقليدى وتشكيالت حركية مغايرة للمعتاد.

وفى اإلطار نفسه يستعد اخملرج إبراهيم الشيخ وفرقة
قررة إقامته هرجان ا سرحى للمـشاركة فى ا اإلبداع ا
فى مـارس الـقـادم بعـرض «الـواد غـراب والقـمـر» تـأليف
أشـرف عـزب تمـثـيل أمـير وجـدى مـحمـد جالل هـيثم
سـرحيـة حول محـمد وأحـمد سـميـر.. وتدور أحـداث ا
» وكـيف يـسـيـطـرون عـلى اجلـهالء من خالل «الـنـصـابــ

ادعاء القدرة على النفع واإليذاء بواسطة السحر.
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ــســرح فى مـــؤتــمــر صـــحــفى لــفـــرقــة ا
ــقــر الــفــرقــة 33 شـارع احلــر عــقــد 
شــريـف أعــلن اخملــرج هـــشــام جــمــعــة
عن عـودة نشاط الـفرقـة والذى توقف

ألكثر من ثالث عاماً.
ـسـرح احلـر عـام 1952 تـكـونت فـرقـة ا
وقــدمت عـدة أعــمـال قـبـل أن تـتـوقف
ـــنــعم وحـــاول الــفـــنــان الـــراحل عـــبــد ا
مـدبولى إحيـاءها قبل عـدة سنوات إال
ـــــشـــــروع لم يـــــتـم بـــــســـــبب رحـــــيل أن ا

مدبولى.
وعــــقب تــــولـــيه رئــــاســـة مــــجـــلس إدارة
اجلمـعيـة الثقـافيـة للـمسـرح احلر قرر
اخملــرج هـشــام جــمـعــة إحــيـاء الــفــرقـة
الــعـتــيــدة لـتــقــدم عـدداً مـن عـروضــهـا
ــة إلى جــانب عــروض جــديــدة الـــقــد
تـتناسـب وفلسفـة الفرقـة القائـمة على
«تـــدعــيم الـــنــهـــضـــة االجــتـــمــاعـــيــة فى

سرح». مصر عن طريق ا
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ـــســــرح من نـــادى األدب - أخــــذه ســـحــــر ا
حــــيث كــــان يــــحــــضــــر نــــدواته بــــاعــــتــــبــــاره
سرح وما يدور على - إلى قاعـة ا شاعراً
خـــــشــــبـــــته.. وظـل يــــواظـب عــــلـى حــــضــــور
بـــروفــات الــفــرقـــة بــقــصـــر الــثــقـــافــة حــتى
الـتـحق بـهـا فـكـانت بـدايـته احلـقـيـقـيـة فى
ـسرح التى أسـلمته بعـد ذلك إلى الفرقة ا
ـنـوفـيـة لـيـشـارك فى «الـقـدس الـقــومـيـة بـا
فى عــــــيـــــون مـــــصــــــريـــــة» إخـــــراج طــــــلـــــعت
الـــــدمــــــرداش «احلــــــرافــــــيش» و«الــــــطـــــوق
واإلســـــــورة» لـــــــســــــامـى طـه «الــــــلـــــــعـب فى
ـمنوع» حلسـن عبده و«ملـحمة السراب» ا
نـحوس» حلـسنى أبـو جـويلـة و«مقـامـات ا
ــطـلـب «الـظــهـر مع اخملــرج جـمــال عــبـد ا
األحـمـر وسـبت الـكـرامة» لـلـمـخـرج يوسف

النقيب.
ـــــســــرح وفى كـــــلـــــيـــــة احلـــــقـــــوق أتـــــاح لـه ا
اجلـامـعى أن يطل عـلى مـوهبـته من نـافذة
أخــــــــــرى فـــــــــقــــــــــدم مـن خـاللـه عــــــــــدداً من
الـعـروض اخملـتـلـفـة مـثل: «هـامـلت» إخـراج
أحـــمــد عـــبـــاس «هالوس شـــكـــســـبـــيـــريــة»
إخـــراج شــريف صـــبــحى «وقـت ســييء يــا
عـــــلى» و«الـــــعـــــامــــريـــــة» من إخـــــراج عــــادل
عــواجـــة.. ويـــشــارك هـــذا الــعـــام كــمـــخــرج
ـــشـــهـــد األخـــيـــر من مـــنـــفـــذ فى عـــرض «ا
مـــأســاة فــويــســـتك» من إخــراج مـــصــطــفى

مراد.
أحـــمــد تــعــلـب حــصل عــلـى جــائــزة أفــضل
ـثل ثـالـث عن عـرض «الـظـهـر 13» وهـو
مـــازال يــــحـــلـم بـــأن يــــؤدى دوراً يـــحــــقق له
مـســاحـة أكـبــر من اإلشـبــاع كـمـمــثل.. كـمـا
يـتـمـنى أن يـلـعب كل األدوار حـتـى يكـتـشف

مواهبه كلها.
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كيـاج وحتديدا مكـياج الوجه ضمن عاصرة يـتم تصنيـفه فى دائرة ا > إن القنـاع فى لغتنـا ا
واكب الذبائحية حيث سرحى. وأول مكياج عرفه اإلغريق والذى كان فى ا عناصر العرض ا

كانوا يلطخون وجوههم بخمر أوراق الكرم ليغيروا مالمحهم.

ذاهب صطلحات وا  مدخل إلى ا
سرحية مجد القصص  ا

األردن 2006 2007

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة :

 ريـــا وسكينــة
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
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

ó«°ùdG ≈ëÑ°U

لـلـون مـعـادالت تـنـشـأ من مـزج األلـوان
وجتــاورهــا وبــحــسب مــســاحــتــهـا عــلى
ســطح الـــلــوحــة تـــتــحــقـق فى الــتـــأثــيــر
ــتــلـقى الــبــصــرى عـلى الــعــ وُتـهــيئ ا
حلـــالـــة مـــقـــصـــودة نـــســـبـــيـــًا ويـــخـــتـــلف
تلقى الذى يترجم التفسيـر باختالف ا
مـجـمـوع األلـوان ذهـنـيـًا ويـخـرج بـنتـائج
مرتـبطة بـوعيه وثقـافته وحـسه اللونى.
فـــالـــلـــون مـــعـــيــــار الـــتـــمـــيـــيـــز واإلدرااك
الـــبــــصـــرى وإذا انــــتـــزعــــنـــا الــــلـــون من
ـوجـودات فـماذا نـرى?! لـن نـرى غـير ا
ــيــزهــا الـضــوء والــظل فــقط! أشــيــاء 
ولــــكـن فى هــــذه احلــــالــــة تـــــتــــشــــابه كل
األشـــيــــاء إال مـن أحـــجــــام مــــخــــتــــلــــفـــة
فـالضوء احملـقق لهذه احلـالة ما هو إال
مـجموعـة ألوان مـجتـمعة وعـند الـقيام
بــتــحــلــيــله نــحــصل عــلى ألــوان الــطــيف
الـــســبـــعـــة. ويـــدخل الـــلـــون فى حـــيـــاتـــنــا
الــــيــــومـــيــــة مــــؤثــــرًا فـــيــــنــــا فـــمـن خالله
نسـتـطـيع أن نـأكل ونـشـرب ونلـبس ومن
خالله تــتــمــيـــز الــشــخــصــيــات وتــتــضح
ـها إلى أن نصل إلى أن مالمـحها ومـعا
لـكل شخصيـة لوناً محددًا نـستطيع من
خالله أن نـحـلل تـلك الـشـخـصـيـة ونـقف
عـلـى حـقــيـقــة وجـودهــا وجــوهـر قــيـمــهـا
ومواقفها بـ الشخصيات اجملاورة لها

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

للفنان الروسى برنس جريجورى جاجرين
لوحات العدد 

سرح القومى. > بعد تصويرها تليفزيونيا توقف عرض مسرحية "اإلسكافى ملكا" على خشبة ا > اخملرج أحمد عادل يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية "أشجار الورق العارية" لنادى مسرح اجليزة.

سـرحى اإلغريقى له أهمـية رئيسـية ووظيفـة مزدوجة: تزيـينية > إن القنـاع فى العرض ا
مـثل فى حـجم أضخم من ورمـزية حـيث قـدم الـباحـثـون فرضـيـة تقـول بـضرورة إظـهـار ا
ـشـاهدين من خالل ـمـثل لـكى يـطرق بـصـوته آذان ا الـعـادى إضافـة إلى تـضـخـيم صوت ا

فتحة الفم الواسعة للقناع.

ؤتمر  ا
العلمى
سرح
األقاليم
واألحالم

علقة صـ 4 ا

عروض من مهرجان قرطاج الدولى قلوب   مسرح النجم والهرم ا

منزل ريا وسكينة 

ال يجهل أحد أسمى "ريا وسكينة" وهما سفاحتا اإلسكندرية اللتان
روعـتا بـجـرائـمـهمـا الـثـغـر منـذ سـنـوات طـويلـة وقـد نـفذ فـيـهـمـا حكم

اإلعدام.
وقــد تـراءى لــنــجـيب الــريــحـانـي أن ذاك أن يـؤلف روايــة بــهـذا االسم
"ريـا وسكـينـة" وأن يـب في هـذه الـرواية بـعض األسالـيب الـتي كانت

تتبعها تلك العصابة.
اتـخـذ جنـيب لـنـفـسه دور "حـسب الـله" وهـو أحـد الـشـركـاء اجملـرم
وأســنـد إلـى بـديــعــة مــصـابــني دور إحــدى الــضــحـايــا وكــان مــوضـوع
الـروايـة يقـضي بـأن ينـقض "حـسب الـله" على فـريـسـته هذه فـيـقتـلـها
ـصر مرات عـديدة فـنجـحت ثم سافرت خنقًـا وقد مـثلت الـرواية 
فـــرقـــة الــريـــحـــاني في رحـــلــة إلـى األقــطـــار الــســـوريـــة وتــوقـــفت في

طريقها "بحيفا" وأعلنت عن تمثيل رواية "ريا وسكينة".
ـتـعـطش لـسفك وفي أثـنـاء الـتـمـثيـل واندمـاج جنـيب في دور الـقـاتل ا
ـــغــلـــوبــة عــلـى أمــرهــا الـــدمــاء وظـــهــور بــديـــعــة في ثـــوب الــضـــحــيــة ا
ـســتــجـيــرة من ذلك الــبـطش الــذي نـزل بــهـا فــنــادت بـديــعـة بــأعـلى ا
صوتـها  –كمـا يتـطـلب دورها في الـرواية  –قائـلـة "يا نـاس مـا فيش
حـد يـرحـمــني من أيـدين الـوحش ده?" ومـا كـادت بــديـعـة تـنـطق بـتـلك
تفرج وصاح بأعلى صوته اجلملة حتى غال الدم في رأس أحـد ا
ـة وحـيــاة الـلي في ســمـاه مـانـك طـالع من هـون إال قـائال "أرجع يــا ز
مـتــقــوّص (أي مـقــتــول)" وأخـرج مــســدسه وأطـلـق الـنــار عــلى جنـيب
الـذي مــا كــاد يــســمع صــوت الــطــلق حــتى ولي األدبــار وتــرك بــديــعـة
سرح ان أنه لن يظهر على ا سرح مقسمًا بأغلظ األ وحدها في ا

ثل الرواية مرة أخرى. في تلك الليلة ولن 
وقد بر جنيب بقسمه ودفنت الرواية منذ تلك الفترة.

و مشهد من الفيلم 

ريا وسكينة 

ــا لــلــون من قــيـم حتـقـق الــتـوازن وذلك 
والـتـماثل والـتـضـاد والـتعـارض والـتـكامل
والـتنافر واالنسـجام وكلها قـيم يستطيع
أن يـحــقــقـهــا الـلــون بـدقــة فــمـا أن يــبـلغ
الـفــنـان قــيم الـلــون ويـضــعـهـا وفـق تـخـيل
إبــداعى فى فـراغ الــلـوحـة يــحـقق هـدفه
ــنــشــود فـــالــلــون عــبــارة عن اجلــمـــالى ا
طــــول مــــوجى وتــــردد ولــــكــــون الــــطــــول
ــوجى أكـــبــر بــكــثـــيــر من الـــتــردد فــإنه ا
يـــصـل إلى الــــعـــ وبــــاخــــتالف الــــطـــول
ـــوجـى تـــخـــتـــلف األلـــوان عـــلى خالف ا
ــوسـيـقى الــتى هى أيـضــًا طـول مـوجى ا
ــرة فـإن الـتـردد وتـردد ولــكن فى هـذه ا
ــوجى  لــذا أكــبــر بـــكــثــيـــر من الــطـــول ا
فـــــإنــــهـــــا تــــصـل إلى األذن وال نـــــراهــــا -
ـوسـيـقى) من أدوات وكالهـمـا (الـلـون وا
ـبـدع الـتـعـبـيـر األصـيــلـة فى يـد الـفـنـان ا
فتون باللون وفى لوحة الغالف للـفنان ا
«كـانـدنـسـكى» جنـده قـد اسـتـخـدم الـلـون
بـطالقـة فى مـزج الــشـخـصـيـات بـالـكـون
احملـــيـط بـــهـــا وكـــأنـــهـــا وحـــدة عـــضـــويــة
يــصــعب الــفــصل بــيــنــهــا وبــلــغت قــدرته
اإلبـداعـيـة مـداهـا فى تـمـكـنه من تـمـيـيـز
الـشــخـصـيـات فى حـوارهــا مع الـطـبـيـعـة
وذلـك فى ســــيـــاق لــــونى يـــوضـح عالقـــة
اجلـزء (الـشـخـصـيـة) بـالـكل (الـطـبـيـعة)

ـؤثـرة فـيـها ـا فى ذلـك الـشـخـصـيـات ا
وبـطـاقـة تـعـبـيـريــة حتـقق حـالـة الـتـفـاعل
الــــــصــــــادقـــــــة والــــــقــــــويــــــة مـع احلــــــيــــــاة
واسـتخدامه لأللـوان األساسيـة «األحمر
واألزرق واألصــفـــر» بــشــكل أســاسى فى
الـلـوحـة وقـد حـقق كـثـيـرًا مـن الـتـعارض
ـستـخـدمة والتـكـامل ب هـذه األلـوان ا
ولـقدرته اإلبـداعـية وجـرأته الـنادرة فـقد
ـسـاحــات لـونـيـة ومـهـارة صـاغ الــلـوحـة 
جـعـلـت الـعـ تـأنس بــهـا مـحـقــقـًا بـهـجـة
احلـــيــاة الـــتـى هى بـــهـــجــة األلـــوان الـــتى

تـداعب وتــغـازل الـعــ وتـنــفـذ مــنـهـا إلى
الـــعـــقل الــــذى يـــتـــرجم مـــســـاحـــات أثـــر
األلــوان الـــتى هـى الــتـــمــيـــيــز والـــتــرمـــيــز
والــــكـــيــــنــــونـــة والــــوجــــدان. واســـتــــخـــدام
كــانــدنــســكى هــذه األلــوان «الــصــريــحـة»
تعكس صفاء وصـدق التعبير الذى يؤكد
الــوحـدة الـتـفــاعـلـيــة لـلـكـون كــمـا تـعـكس
قـــدرة ومـــهـــارة الـــفـــنــــان فى وضع صـــيغ

لونية جريئة معبرة ومؤثرة.

لوحة الغالف طاقة اللون

سرح فى اليابان   أشكال ا
ومصادره الفولكلورية صـ 18

 «جنون عادى» يطرح أفكاره 
عن األحالم والقهر ويتلمس خطواته

11 األولى للمسرح صـ 10

 نهال عنبر زوجة
متسلطة وسفيرة
للنوايا احلسنة

 صـ 5

 أحمد فؤاد سليم
لست مظلوماً وكل
عياره إنسان يختار 

الداخلى صـ 8

هل يستوعب الصغار موضوعاً
عن سيوف الظلم وموت العدالة

واستشهاد احلكمة صـ 9

رأة اخملرجة تنقصها الروح  هل ا
الرياضية. عن اجلدل الدائر حول
صطلح والعروض اقرأ صـ 7 ا

مسرحنا تتجول ب الفجيرة
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دنى مبتكر  عز  الدين ا
األشكال اجلديدة

يونس
شلبى.. جحا
الكوميديا
صرية ا

ى : كاندنيسكى  اللوحة للفنان العا

مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـشـروع وتقـرر رصـد خـمـسة وزيـر الـثقـافـة عـلى ا
ماليـ جنـيه من ميـزانيـة البـاب الثالـث لدعمه
وسـمعت أيضاً أن سبعة محافظ خصصوا سبع
قـــــطع أراض ٍلـــــلــــمــــشـــــروع.. شــــكــــراً لـــــلــــوزيــــر
ـشروع كـما قـالوا يـهدف إلى .. فـا ولـلمـحافـظ
صرى ـصرى.. اإلنسـان ا إعـادة صياغـة اإلنسان ا

يحتاج فعالً إلى إعادة صياغة.
ـشـروع قـبل إذن هـنـاك مـكـاسب جـيــدة حـقـقـهـا ا
بــدايــته تــقـتــضى الــوقــوف بــجـانــبه ومــســانـدته
ه إذا لــزم األمـر.. فـهـو لــيس مـلك أحـمـد وتـقـو
إسـماعيل وال الهيئـة وال الوزارة.. هو ملك الناس
الـذين من حـقهـم - بعـيـداً عن أيـة حسـاسـيات أو
حـسـابـات - أن يطـرحـوا حـوله مـا شاءوا من آراء
ولـــكـن لـــيس قـــبـل أن يـــقـــرأوه قـــراءة جـــيـــدة ثم
يـــوجــهـــون الـــدعـــوة لــصـــاحب فـــكـــرته لـــعــرضه
ومـناقشته معه بهدوء بعيداً عن أية ترتيبات. أما
شروع من السماع فقط فهو أن يـقرروا مناقشة ا

رة.. أمر غير مستحسن با
أقــول ذلك وقــد فــتــحـنــا صــفــحـات «مــســرحــنـا»
ـشــروع وشن د. ســيـد اإلمــام هـجــومـاً ـنــاقـشــة ا
كـاسحـاً علـيه ورد علـيه أحمـد إسمـاعيل أى أنـنا
ال نـنحاز لطـرف ضد اآلخر ومـا يهمـنا فقط هو

ونـفس هذا الـباحث جـاءوا به بـطريـقة عـجيـبة..
اكــتـشــفــوا أنه مــشـارك فـى عـرض «سـت احلـسن»
ـؤتـمـر ولديه بـحث فـقـالوا الـذى سـيقـدم خالل ا
نـضمه للـمؤتـمر.. وقال الـبعض إنـهم أشركوه فى
جـلسات األبحاث لـيترقى بهذا الـبحث!!.. مهزلة

والله.
هزلة فمثلها وأكثر يحدث فى كل دعك من هذه ا
ـستـفز هـو تلك اجلـلسة ـؤتمـرات لكن الشىء ا ا
ـؤتـمــر بـالـبـراشــوت مـثـلـمـا الـتى هـبـطـت عـلى ا
يـهـبط اخملـرجــون عـلى فـرق األقـالـيم وأضـيـفت
ناقشـة مشروع مسرح اجلرن فى الـوقت الضائع 
ـــاذا قـــالـــوا إنــهـم ال يــقـــصـــدون بـــهــذه وال أدرى 
شـروع.. لم يـتهـمـهم أحد اجلـلسـة الـتآمـر عـلى ا
بـذلـك فـمن حــقــهم أن يـنــاقــشـوا أى شىء.. هل

ريب يقول خذونى?! يكاد ا
لـــست فى مـــعــرض الــدفـــاع عن مــشـــروع مــســرح
اجلـــرن ومــــا ســـمـــعـــتـه عن أداء اخملـــرج أحـــمـــد
شـروع خالل اجللسة لم شـرف على ا إسـماعيل ا
يـعــجــبـنـى.. قـالــوا إن أداءه كــان سـيــئــاً.. لم أقـرأ
ـشـروع بـعـد ولـيس من حـقى أن أفـتى دون عـلم ا
كل مـا وصلـنى أن رئيـس الهـيئـة الفـنان د. أحـمد
نـوار حـصل عـلى مــوافـقـة الـفـنـان فـاروق حـسـنى

ysry_hassan@yahoo.com  وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة

 االثن  15 ذو احلجة  24  ديسمبر 2007     32 صفحـــة  - جنيه واحدالعدد 24  
كـنت عضـواً فى األمانـة العـامة لـلمـؤتمـر العـلمى
لـلـمـسـرح فى األقـالـيم.. اخـتـارونى عـنـدمـا كـانـوا
راضـــ عـــنى.. حـــضـــرت بـــعـض االجـــتـــمـــاعــات
وزهـقت.. اجلـلسـة تـسـتـمر أكـثـر من أربع سـاعات
وأحـيــانــاً خـمس أو سـت سـاعــات تُـطــرح خاللــهـا
أفـكـار عــمـيـقــة «ال تـودى وال جتـيب».. ال تــظـنـنى
كـارهـاً لألفكـار الـعـمـيـقـة.. أنا أحـبـهـا ومـرة كـتبت
عـنـهـا قـصـيـدة.. لـكن مـشـكـلـتى مـعـهـا أنـهـا تـبدو
دائماً محلقة فى سماوات اخليال بعيداً عن أرض

رتفعة!! الواقع وأخوك لديه «فوبيا» األماكن ا
ؤتمر واعتذرت وقلت: إن زوجتى دعـونى حلضور ا
عــلى وشك الــوالدة لــكــنــهــا لم تــلــد حــتى اآلن..
«ادعـوا لهـا ربنـا ينـتعـها بالـسالمة».. اعـتذارى فى
ــقــدمــات - جـلــســات األفــكـار الـواقـع بـســبب أن ا

العميقة - لم تكن تنذر بنتائج جيدة.
ـؤتـمـر قـالـوا: إن «فىّ شىء لـله» الـذين حـضـروا ا
ـؤتمر ال وإن الـوالدة داعـية لى فمـا حدث خالل ا
.. أبــحــاث مـــتــعــجــلــة.. يــســـر عــدواً وال حــبــيـــبــاً
ومـعقبـون متـغيـبون.. ومشـاركون ال يـعلـمون أنهم
مــشـاركــون.. وأشــيــاء من حتت لــتـحـت.. وبـاحث
ــصـرى» غــيـروه إلى ـســرح ا عـنــوان بـحــثه كــان «ا
ـؤتـمر.. ـسـرح اإلقـلـيـمى» لـيـمـشى مع عـنـوان ا «ا

عاطف ويلسون .. دفتر حكايات عن جنوم زمان

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ـصلحة العامة وليس األشخاص.. البعض قال: ا
ـشـروع جـزء من ـسـرح تـعـتـقـد أن هـذا ا إن إدارة ا
اخـتـصاصـهـا و سـحـبه منـهـا وأنـا ال أصدق أن
اإلدارة - وهى عـلى قدر كـبـير من الـذكاء - تـسعى
ألى صـدام وحتــشــد الــنــاس لالنــتـصــار لــرأيــهـا
والـبـعض قــال: إن بـعض أصـحـاب تــوكـيل مـسـرح
الـقريـة غاضـبون ألن أحـداً لم يدعـهم للـمشـاركة
ـشروع وجاءت بهم اإلدارة ليشكلوا رأياً عاماً فى ا
ــشـــروع كل هــذا ال أصـــدقه وال أعــيــره أى ضــد ا

اهتمام.
ما يهمنى أن ما سمعته عن اجللسة التى ناقشت
ـــهـــازل الـــتى جـــرت خـاللـــهــا.. ـــشـــروع وا هـــذا ا
ن رتبـوا كل شىء.. وشـكراً «زعـلـنى» جداً.. شـكـراً 
ن عـادوا وأعلـنوا تـأييـدهم لـلمـشروع وتـكاتـفهم
حـوله.. حوله وليس ضده.. وإن كان إعالنهم هذا
قـد جـاء بــسـبب أن قــيـادة الــهـيـئــة مـوافــقـة عـلى
ـشـروع ـشـروع ولـيس بـســبب أنـهم يـأمـلـون فى ا ا
خــيـــراً.. وهــو إعالن مــلــتــبس.. كــفــانــا الــله شــر

!! لتبس االلتباس وا
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بـطـلــهـا اخملـرج الـكـبـيـر نـبـيل األلـفى الـذى
كان رئيسا للبيت الفنى للمسرح ومخرجاً
عــبــقــريـاً وأســتــاذاً فى فـن اإلدارة.. يــقـول
واصالت عاطف: كـنت آخـذ «استـمـارة» ا
بـــــقــــيـــــمـــــة عــــشـــــرة قــــروش وكـــــنت أجـــــمع
إيصاالت الشهـر وأنتظر حتى يكون «بال»
األلـفى رائقـاً فأدخل له بهـا قائالً: «مادام
بـتـضـحك يبـقى هـتـمـضى لى االسـتـمارة»
وكــنـا نـخـاف مـنه ألنه كـان «بـيـضـرب» ولـو
أعــطى أحـدنــا «شـلـوتــاً» قـول يــا رحـمن يـا
رحــيم.. ويــذكــر ويــلــسـون أن األلــفـى مـات
ــسـتـشــفى قـائالً: عــنـدمـا عــلى يـديه فى ا
ستشفى للعالج رض دخل ا اشتد عليه ا
على نفقة الـدولة وأثناء ذهاب ابنه أحمد
ــســتــشــفى صــدمــتـه ســيـارة لــزيــارته فى ا
ـدة سـتـة فـرقـد إلى جـواره فى «اجلـبس» 
شــهــور وكـان مــحــمــود األلـفى «ابـن عـمه»
يـــطـــلب مـــنـى أن أذهب لـــزيـــارتـه وتـــلـــبـــيـــة
ـواقفى احـتيـاجاته وعـنـدما كـنت أذكره 
معه كـان «يـتوه» وفى آخـر زيارة تـوفى ب

يدىّ..
وحملــــمـــــود احلـــــديــــنـى مــــكـــــان فى ألـــــبــــوم
الـذكــريـات.. يــقـول عــنه ويــلـســون عـنــدمـا
ـســرح الـسالم كـان كـان احلــديـنى مــديـراً 
يــطــلـب مــنى أن أذهب إلى مــنــزل الــســيــد
دة ساعت لرعايته ألنه كان بدير يوميـاً 
فرده.. وهو إنسان ذو قلب رقيق يعيش 

ويستمع لكل الناس ويراعيهم...
انـــتـــهت اجلـــلــســـة ولم تـــنـــته الـــذكـــريــات..
وأخـــــيــــراً حـــــرص عــــاطـف عــــلـى ذكــــر أنه
ـــســـرح يـــخـــدم بــــاإلضـــافـــة إلـى عـــمـــله بــــا
الـكـنـيـسـة مع الـبـابـا «شـمـاسـاً».. وحـكـمـته
فى احلــــيـــاة «اإلنـــســـان مــــادام مـــاشى فى
طـريق ربـنا مـاحـدش يقـدر يـدوس له على

طرف».

الـهم إلى أن فـوجئت به - يـقـصد الـسـيد
راضى - وبــعــد أقل مـن أســبــوع وقــد دبـر
ــوتــوســيــكل لى ثــمن «فــيــســبــا» بــدالً من ا

سروق مازلت أركبها حتى اآلن. ا
ويـــواصل ويـــلـــســـون: والـــســيـــد راضـى هــو
الـوحيـد - تـقريـبـاً - الذى يـحرص فى كل
مـسـرحـيـة من إخـراجه عـلى جـمع الـعـمال
والــفــنـيــ فى مــنـزلـه وإقـامــة حــفل لـهم..
وفى رقــبـة كل مــنـا دين لـ«احلــاجـة مــنـال»
سرح زوجـته التى طال كـرمها كل عـمال ا

صرى. ا
ونــنــتــقـل مع عــاطف إلى حــكــايــات أخــرى

عن وظيفة»..
وفى ألـبـوم «عــاطف» وقـلـبه يـحـتل اخملـرج
«الـسـيد راضى» مـسـاحـة ال يـنافـسه فـيـها
ــــواقف تـــبــــدت فـــيـــهـــا أحـــد.. عـــشـــرات ا
أصـــــــالـــــــة مـــــــعـــــــدن راضى ونـــــــبـل أخـالقه
يـحـفـظـهـا ويـلـسـون وال يـكف عن تـرديـدها

بامتنان شديد.
: ذات يــــوم تــــركت يــــحــــكـى عــــاطف قــــائالً
مـــوتـــوســـيـــكـالً كـــنت اشـــتـــريـــته بـ «فـــلـــوس
ــــســـرح أللــــبـى أحـــد ســــلف» عــــنــــد بــــاب ا
طــلـبــات الـسـيــد راضى وعـنــدمـا عـدت لم
أجـده فـأبلـغت الـقـسم بـالسـرقـة وركـبنى

رشدى زوجة كرم سهير» - يعـنى سهير ا
مــطـاوع وقــتــهـا - هـى الـتى قــالت لى روح
قــول له فــ الــلى عــلــيـك قــدام الــفــنــانـ

!! وأنا أعطيك جنيه
ويـــقـــلـب ويـــلـــســـون فى ألـــبـــوم الـــذكـــريـــات
مـتجاوزاً عدداً من صـفحاته ليـتوقف عند
الــنــجـمــ الـشــقـيــقــ حـمــدى وعـبــد الـله
غـيث والـلـذين يـصـفـهمـا بـأنـهـمـا «من بيت
عُمد» لـيقول: كـانا متـماسكـ جداً وكان
عـبـد الـله يــفـهم الـعـامل مــنـا بـنـظـرة عـ

وال يـــحـــمـــلـه فـــوق طـــاقـــته.. وقـــد عـــمـــلت
معـهمـا فى مسـرحـية بـعنـوان «ملك يـبحث

فى ذهــنه «ألـبــوم» يـضم صــوراً وحـكــايـات
لــــنــــجـــوم كــــبـــار كــــانت أســــمـــاؤهـم تـــضىء
ـــســـارح وتـــتـــصـــدر األفـــيـــشــات مـــداخل ا
بــيــنــمــا يــقــبع اســمه فى ذيـل «الــبـامــفــلت»

كمالحظ إكسسوار فنى.
تـــنــــقل «عــــاطف ويـــلــــســـون» بــــ مـــســـارح
مــحــمـد فــريــد والــسالم والـقــومى خالل
سنوات عمله التى جاوزت األربع عاماً
عمل خاللها «ريـجيسير» إلى جانب عمله
ـــا أتـــاح له فى أحـــيـــان كــثـــيــرة األصـــلى 
دخول بـيوت هـؤالء النـجوم واالقـتراب من

مناطق إنسانية خاصة فى حياتهم.
صــــفـــحــــات «ألـــبــــوم» ويــــلـــســــون تـــتــــفـــاوت
أحجـامهـا كمـا تـتفـاوت مسـاحات احلـن
نا بداخله ألصحابـها الذين رحلوا عن عا

وبقيت ذكراهم فى القلوب.
«عــلـى راحــته».. يـــقــلـب ويــلـــســون ألـــبــومه
اخلــاص لـــيــتــوقـف عــنــد صـــفــحــة الـــنــجم
الــراحل كــرم مــطـاوع والــذى يــصـفـه بـأنه
: األول طـفل صغـيـر شـديد كان شـخـصـ
الــرقــة واإلنــســانــيــة أمــا الــثـانـى فــمــخـرج

حازم جداً ال يقبل الهفوات.
يـتـذكـر ويـلـســون عـنـدمـا عـمل مع كـرم فى
مـسـرحـيـة «زواج عـلى ورقـة طالق» وكـيف
ـثل يـتـأخر كـان ال يـتردد فـى حتـويل أى 
عن الــبـروفــة أو يـغــيب عــنـهــا لـلــتـحــقـيق..
وهـــو مـــا حــدث مـــثالً مـع «فــاروق جنـــيب»
الـــــــــــذى غــــــــــاب عـن إحـــــــــــدى بــــــــــروفــــــــــات
«الـترابـيزة» وعـندمـا سأل عـنه كرم قـالوا

له إنه «زوغ» عشان عنده إذاعة.
الـوجه اآلخــر لــكـرم يــكـشــفه ويـلــسـون فى
حــــكـــايـــتـه الـــثــــانـــيــــة عـــنه والــــتى يــــرويـــهـــا
ضــاحـكـاً: رزقت بـطـفـلــة أثـنـاء عـمـلى مـعه
فـأخـبـرنى أنه سـيـعـطـيـنى خـمـسـ قـرشاً
كل يـوم.. وعـنــدمـا كـان يـنـسى كـنت أذهب
إلـــيـه وأقـــول له بـــصـــوت مـــرتـــفع أمـــام كل
الفنان «فـ اللى عليك» فيسألنى «م
الـــلى ســـلّــــطك عـــلىّ» فــــأرد عـــلـــيه «مـــدام

عاطف ويلسون 
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