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البابا شنودة
مؤلفاً مسرحياً

مجرد بروفة

 يسرى حسان
عـــروضه وفــعــالــيـــاته بل إنــنــا نـــذهب إلى الــفــروع
ـســرحـيـ هـنـاك فى نـدوات الـثـقـافـيــة ونـلـتـقى بـا
ليـتحـدثوا عن مـشاكـلهم وطـموحاتـهم وأحالمهم..
ذهبنا إلى اإلسماعيلية وقنا والقليوبية والغربية
وفى اخلـطـة نـدوة فى كل مـحـافـظـة.. إذن األقـالـيم
ـسرحى لـيست غـائبـة وفى نفس الـوقت فمن حق ا
فى األقـاليم بل من واجـبه أن يقـرأ نصـاً متـرجماً
ـسـرح وأن يــتـعـرف عـلـى االجتـاهـات اجلـديــدة فى ا
ســواء فى الــوطـن الــعــربى أو فى دول الــعــالم ومن
ـسـرحـيـة فى كـل مـكان.. حـقه أن يـتـابـع األنشـطـة ا
حلـمُنا أن يفتـح القار اجلريدة فـيطالع كل نشاط
مـسـرحى شـرقـاً وغــربـاً وشـمـاالً وجـنـوبـاً.. وحـلـمـنـا
أيـــضـــاً أن يـــتــعـــرف الـــقـــراء فى الـــدول الــعـــربـــيــة
سـرحى فى األقـاليم واألجنـبـية عـلى نـشاط هـذا ا
ولـيس أدل على ذلك من سعيـنا إلى توزيع اجلريدة
فى الـدول العـربية الـتى وصلـت اآلن إلى ثمان دول
وخالل أسابيع ستغطى اجلريدة كل الدول العربية
وبـعـدهـا سـيـتم الـتـوزيع فى الـدول األوربـيـة وهـكذا
ـسرح لـتـتـحـول مـسرحـنـا إلى نـافـذة لـلـعـالم عـلى ا

سرح على العالم! صرى والعربى ونافذة لهذا ا ا
األحالم كــثـيــرة ولن تــنــتـهـى وأظن أن «مـســرحــنـا»
ــجـرد احلـلم لـكـنـهـا ولـدت لـتـعــيش.. لن تـكـتـفى 
سـتــســعى دائـمــاً إلى اإلمـســاك به وجتــسـيــده عـلى
ـسـئــولـ ال يــتـوانـون عن أرض الــواقع خـاصــة أن ا

كل عــدد جـــديــد لــنــا «مــجـــرد بــروفــة» لــعــدد قــادم
.. ونـحن أفـضل.. وبـغـيـر هـذه الـروح سـنـمـوت حـتـماً
ـغـامـرة وال مـانع من أن نـعــشق احلـيـاة والـتـجـدد وا
نخـطئ أو نتعـثر مادمـنا واعـ ألخطائـنا وعثـراتنا
ونــعــمل دائــمـــاً عــلى جتــاوزهـــا وأظــنك الحــظت
حـرصـنا عـلى تـطويـر أنـفسـنـا باسـتـمرار سـواء على
ـضــمــون والحـظت مـســتــوى الـشــكل أو مــسـتــوى ا
سعـيـنـا الـدائم والـدائب إلى اكـتـشـاف أقالم جـديدة
تـثـرى حـركـة الـنـقـد فى بالدنـا - اكـتـشـفـنـا وقـدمـنا
حــوالى 15 نــاقــداً جــديــداً وفـى الــوقت نــفــسه لم
نغـفل الراسخـ والكبـار والحظت كذلـك حرصنا
عـلى االهــتـمـام بـكل نـشــاط مـسـرحى سـواء مـسـرح
سـرح الكنسى الدولـة أو مسرح قـصور الثقـافة أو ا
ـــســتــقـل فــضالً عن ــدرسى أو اجلـــامــعى أو ا أو ا

ى. سرح العا سرح العربى وا ا
سـألــنى أحـدهم مــرة ألـيـست مــسـرحـنــا تـصـدر عن
هيـئة قـصور الـثقـافة? فـقلت أى نـعم قال ومـا شأن
انى سرح السورى أو األ جريـدة تصدر عن الهيئة با
ـغربى أو السـعودى? أليس من األفـضل أن تهتم أو ا

سرح األقاليم? فقط 
واحلق أن نظـرة صاحبنا ضيقة لـلغاية فهو يتصور
ــسـرحى فى األقـالــيم مـكـتف بــذاته وال يـعـنـيه أن ا
االطالع عــلى جتــارب اآلخــرين لــيــطــور جتــربــته..
ـسرح فـى األقالـيم ونـتابع نـحن بـالـتأكـيـد نـهتم بـا
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افــهــمــهـا صـح - أرجــوك - وال تـدع خــيــالك يــذهب
لبـعيـد.. الـعنـوان يعـنى نـحن «مسـرحـنا» ..اجلـريدة
ـديـد بـإذن الـتى تــدخل عـامـاً جــديـداً من عـمـرهــا ا
الـــله. بـــعــد أن أمـــضت فى 2007 ســتــة أشـــهــر فى

التجهيز ومثلها فى الصدور.
هـذا هـو الـعـدد الـسـادس والـعـشـرون.. الـبـعض راهن
ـولد علـى أن نصـدر ثالثـة أو أربعـة أعـداد وينـفض ا
لكننا بفضل الله واصلنا وبفضله أيضاً سنواصل

هذه التجربة اجلميلة والفريدة من نوعها.
أقـول لك - ويجب أن تـصدقـنى - إننـا أيضـاً لم نكن
واثقـ تمـاماً من االستـمرار عـادى.. شعور طـبيعى
مع جتربـة إصدار جـريـدة أسبـوعيـة متـخصـصة فى
ـسرح.. جتـربـة لم حتدث من قـبل ال فى مـصر وال ا
فى أى دولــة عــربــيـة.. لـم يــسـبــقــنــا فى ذلـك سـوى
إجنـلـتـرا الـتى تـصـدر «سـتـيـدج» وإن كـانت «سـتـيدج»
مـعـنـيـة بـفــنـون أخـرى غـيـر مـسـرحــيـة مـثل الـغـنـاء
ـا يقـدم فـوق خشـبة وسـيقى والـبـاليه وغـيـرها  وا

مسرح.
ويـجب أن تـصدقـنى أيـضـاً إذا قلـت لك إنه لوال أنت
أيــهــا الــقــار الــكــر الــذى حتــرص عــلى اقــتــنــاء
اجلريـدة ما كان لها أن تستمر فحرصك معناه أنها
تــلــبى حـــاجــة لــديك ورغم ذلك فــمــازلــنــا نــشــعــر
بـالتـقصـيـر ولم ولن نصل إلـى أى حالـة من حاالت
الرضـا وسنظل - كما أخبرتك فى أول عدد - نعتبر

عامل إكسسوار وغاوى موالد

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

االسـتـجـابـة لـكـل مـا نـطـلـبه حـتى نـسـتـمـر فى أداء
» وال ـــســـئـــولــ دورنـــا ورغـم أنـــنى «لـــيس لى فـى ا
أنتـمى إلى مـدرسـة اإلشـادة بهـم عمَّـال عـلى بـطّال
ادى ـوضـوعـيـة تـقـتـضى اإلشـارة إلى الـدعم ا فإن ا
ـعـنـوى الـكـبـيـر الـذى يـقـدمه فـاروق حـسنـى وزير وا
الـثـقـافـة لـ«مسـرحـنـا» ووقوفه إلـى جانـبـهـا وحرصه
عــلى مـتـابــعـتـهـا أســبـوعـيـاً بــشـكل يـثــيـر اإلعـجـاب
واالحتـرام وأعتقد أن مثل هذه التجربة ما كان لها
أن تـــوجـــد أصالً لــــوال وجـــود وزيـــر فـــنـــان مـــثـــقف

ومستنير فى حجم فاروق حسنى..
أمـا الــفـنــان د. أحــمـد نــوار رئـيس الــهــيـئــة ورئـيس
مــجــلس إدارة اجلــريــدة وصــاحب فــكــرة إصــدارهـا
فـيكـفى أن أقول لك: إن لـديه ثالث بـنات لم تـصبح
«مـسـرحــنـا» رابـعـتــهن فـحـسب بل أصــبـحت االبـنـة
ـدلــلـة واألثــيـرة لــديه وأصـبــحت كـذلـك األكـثـر ا
إزعاجـاً له بشكل يومى حيـث ال تكف عن الطلبات

حبة نادرة. وال يكف هو عن االستجابة 
بــقى أن أعـتــرف لـزمالئى فى اجلـريــدة من أعـضـاء
مـجــلس الــتـحــريـر والــكــتـاب واحملــررين واإلداريـ
والــعــمــال بــكل الــفـضـل فى جنــاح هـذه الــتــجــربـة
فـلـوالهم مـا كـتب لـهـا االسـتـمـرار وأقـول لـلـجـمـيع:

منكم لله علمتونى فضيلة الشكر. 

 «جوزة»
خاصة 
به أنقذت
«تأشيرة
دخول
للوطن»

حسن احللوجى

إحـــنا
غربى يوسف الريحانى : ا

 ليس هناك مسرح للرجال وآخر للمرأة

وجه مـبتسم تبـدو فى مالمحه تفاصـيل بها مزيج
من الـــطــيـــبــة والـــفـــطــرة فـــيــقـــبل عـــلــيـك بــتـــرحــاب
وبــشـاشــة حــتى قـبل أن يــعــرفك; هـو نــبــيه مـحــمـد
ـسـرح عـبـد اخلـالـق يـعـمل فى مــهـنـة إكـســسـوار ا
سرح الـسالم منذ عام 1987.. وخالل عشرين
ـنـعم عـامــاً تـعـامل مع فـنــانـ كـثـيـرين مــثل: عـبـد ا
مـــدبــــولى وعــــمـــر احلــــريــــرى وســـمــــيـــحــــة أيـــوب
ومـــــاجـــــدة اخلـــــطــــــيب وعـــــلـى احلـــــجـــــار وطـــــارق

الدسوقى وسامى العدل.
قـلت له: إنت مـنـ يـا عم نـبـيه فـقـال: من «شـبـ
ــعـاطى» وأذكــر أنـهم طــلـبـوا الـقـنــاطـر عــزبـة أبـو ا
مـنى يـومـاً «شـوية جـريـد» كـإكـسسـوار فـأحـضـرتهم

من البلد.
فسـألته: أنت بـتيجى وتـروح كل يوم? فـقال:  نعم..
ــــواصالت ســــهــــلــــة يــــســــتــــغــــرق مــــنى وإذا كــــانـت ا
ــرواح» سـاعــة ونــصف ولــكــنى أعــانـى كل لــيــلـة «ا
ــواصالت بــالــذات يــومى اخلــمـيس الــبــهـدلــة فى ا
واجلـــمــعـــة خــاصـــة وأن الــعـــرض يــنــتـــهى مـــتــأخــراً
رور فـأصل الـبـيت فـجـراً وأتـعرض كـثـيـراً لـلـجـان ا
فـأشـرح لهـم طبـيـعـة عـمـلى وبـالـطـبع أجـد أطـفالى
قد نـامـوا عنـدما أصل.. شـرد عم نـبيه لـلحـظة ثم
قـــال: أنــا يـــا أســـتـــاذ من بـــلـــد بـــيــنـــهـــا وبـــ أقــرب
مـدرسـة ثالثة كـيـلـو متـرات سـألته: ألم تـصـطحب
ـسرحيات ذات أحـداً من أسرتك ليـشاهد إحدى ا
يــوم: قــال حـدث هــذا فـى مــســرحـيــة وحــيــدة هى
«اجلنزير» لكن أوالدى ندموا على احلضور بسبب
ـــأزق فى ـــواصالت ألنــــنـــا تــــعـــرضـــنــــا  صــــعـــوبــــة ا

راوح» يومها.. «ا
يـبــدو أن عم نـبــيه أحب أن يــتـفـاخــر بـقــريـتـه فـقـال:
إحـنا بيصوروا عـندنا ساعات مـسلسالت مرة كنت
معـدى وكانـوا بيـصوروا فى مـسلـسل «خالـتى صـفية
والـديـر» وانــدهـشت يـومـهـا من سـبب حـضـور هـؤالء
كان ثم عرفت السـبب بعدها.. نظر ـمثل لهـذا ا ا
إلىَّ عـم نبـيه ثم قال: عـلى فـكرة أنـا برضه مـثلت..
فــسـألـته كــيف? فـقــال فى مـســرحـيـة «تــوهـان» غـاب
أحد الكومبارسات فطلب منى اخملرج حسام الدين
صالح الـتـمـثـيل مـكانـه.. قلـت له: لـكنـك لم حتـدثنى
عن طبـيعة عـملك. فقـال: أنا مشرف عـلى «الّسبح»
واخلـوذات والــشــيـشــة والـســيــوف وكل مــا له عالقـة

لة 
ينا
عم نبيه.. الرجل الذى أنقذ «موبايل» عمر احلريرىف

 اللوحة للفنان اإليطالى «أنطونيلو دى ميسينا»/////////////////

ـواقف ـسـرح.. وعن ا ـمـثل عـلى ا ـا يـسـتــخـدمه ا
الــتى يـــتــذكــرهــا بــشــأن عـــهــدته أنه أخــرج ذات يــوم
«شـيـشـة» فـوقـعت مـنه وانـكـسـرت قـبل وصـولـهـا إلى
ـشكـلة? رد ـسـرح قلت له: وكـيف حـللـتم ا خـشـبة ا
فقـال: كـان لدى «جـوزة» تـخصـنى فـأدخلـتهـا مـكانـها

مـثل «محمـد الشرقاوى» وكانت سـببًا فى حـصول ا
عـــلى «ســـوكــســيـه» كــبــيـــر كــان هـــذا فى مــســـرحــيــة
«تأشيرة دخول للوطن» وكانت من إخراج نبيل أم
وكـــان بــهــا شــيــريـن وســامح يــســـرى وبــثــيــنــة رشــوان

وسامى العدل.

ــهـنـة يــا عم نـبـيه? سـألـتـه: كـيف عـمــلت فى هـذه ا
فــقــال: كـنت فـى الـبــدايــة ســاعـيــاً حــتى خــرج فـنى
عاش فطلبنى للعمل مكانه كان اإلكسسوار على ا
هــذا فـى عــهــد الـــفــنـــان فــهـــمى اخلــولى وتـــشــربت
ـــهـــنــة مـــنه وأصـــبـــحت مـــحــتـــرفـــاً فــيـــهـــا وأعــرف ا
متـطـلبـات كل مـشهـد وأجهـز مـا يحـتـاجه بنـاء على
كـشف يــحـدد لى فـى الـبــدايـة أحـضــر مـا به وأوزع
كـل إكــســـســوار عـــلى مـــشــاهـــده... يــعـــود عم نـــبــيه
للذكـريات فيـقول: مرة  كان الـفنان عـمر احلريرى
ــوبـايل بــتـاعـه فى حـجــرته وبــحث عـنه «حــاطط» ا
كـثـيـراً فلـم يجـده ثم أعـطـانى رقـمه وطـلب منى أن
«أرن» عــلــيه فــســمــعــنــا صــوت الــرنــة فــفــرح عــمـر
احلـــــريــــرى جــــداً وأخــــذنـى بــــاحلــــضـن وأعــــطــــانى
عشرين جنـيها وقال لى: إنت مخلص فى شغلك..
طلبت منه أن يعلق عـلى فنان تعامل معهم بكلمة
واحـدة فقـال: على احلجـار «راجل صاحى» وعزب
شـــو «ابن بـــلــد» وســلـــوى خــطـــاب «عــصــبـــيــة جــداً»
فتوقفت عنـدها ألسأل عن السبب فذكر لى مثاالً
ـرحـوم فؤاد ـهـر» الـتى أخـرجـهـا ا فى مـسـرحـيـة «ا
عبد احلى نسيت سلوى خطاب يوماً إكسسوارها

داخل حجرتها ثم انفعلت على جداً.
وامـتــعـنت عن دخـول اخلـشـبــة.. فـأشـرت لـهـا أنـهـا

نسيته بحجرتها فعادت إلى هدوئها..
ثم قــلت له.. مــاذا حتب فـى الـقــاهــرة يــا عم نــبــيه
فـــــقـــــال: أحب الـــــقـــــاهــــــرة ألن بـــــهـــــا أولـــــيـــــاء الـــــله
الــصــاحلـــ وبــعــدين ربــنــا مـــوصى عــلى «مــصــر»
فـأزور ب احل واآلخر سـيدنا احلسـ والسيدة
زيـنب والـرفـاعى و«أطـلع» عــلى طـنـطـا ومـنـهـا عـلى
«دسـوق» وســاعـات أطــلع عـلـى «الـشــرقـيــة» عـشـان
مــولـد «أبـو خــلـيل» و«أبـو شــبـاك» أو أذهب لــلـشـيخ
ــاذا تــهــوى ـــنــصــورة».. قــلـت له و حــســانــ فى «ا
والـد? فقال: حـضرتك كل واحـد له غية فـهناك ا
شخص يـحب أم كلـثوم وأنا أحب أن أسـتمع لـلذكر
ومـدح الرسـول.. قـلت له: ومن حتب أن تـسمع من
ـنـوفـية ـنشـدين فـقـال: أسـمع الـشيخ شـرف فى ا ا

ومحمد العزب فى كفر العرب ببنها.

عم نبيه/////////////////

على احلجار
مصحصح

ومحمود عزب
ابن بلد
وسلوى
خطاب

عصبية جداً

«عش الزوجية» نص مسرحى
لإلجنليزى سيدريك ماونت 

طالب معهد الفنون 
سرحيةيصرخون: ا
أنت ف 
عهد! يا مسرح ا

  القس أثناسيوس:
سرح ارتبطت با

منذ الطفولة وقمت
سيح بدور ا

يتاذات طفل ا
سرحى األنابيب ا

عرض مسرحى يثير
أزمة ب

 بريطانيا وأمريكا

إحـــناإحـــناإحـــناإحـــناإحـــناإحـــناإحـــناإحـــناإحـــناإحـــنا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

كن أن ينـفصل عن الفـلسفـة: فلسـفة الفـكر وفلـسفة الفن سـرح كأى وجود ثقـافى ال  > ا
ـغـامـرة اإلبداعـيـة. وهـو كمـوجـود يـعيـد الـنـظر بـاسـتـمرار فى والـتى مـنـها يـتـولـد اإلبداع وا

الوجود: وجوده كمسرح يسعى دائماً إلى جتاوز راهنة وارتياد ما هو غير عادى.

 يحسب
للفرقة
إحياء فن
األوبريت
وتطويره

√QGhO hôªY .O 

سرح» تأليف عبد من كتاب «سحر ا
الفتاح رواس قلعه جى - الهيئة العامة

السورية للكتاب 2007م.

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

سرح الغنائى  فرقة ا
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 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

اإلجنليزى توماس جينس بورج
لوحات العدد 

سرح. > الناقد عبد الناصر حنفى وجه دعوة للمسرحي من أبناء األقاليم للمشاركة بأفكارهم لتطوير نشرة  مهرجان نوادى ا دة 15 ليلة عرض جديدة        > البيت الفنى للمسرح قرر استمرار تقد مسرحية «مشعلو احلرائق» 

دنى حوار مع الكاتب التونسى الكبير عز الدين ا  نصوص مسرحية عربية جديدة 

ــوجى وقــد نــشـــاطى وأغــانى حــســ الــســـيــد وأحلــان مــحــمــد ا
ـسرحي فى شارك فى بطـولة هذه األوبريـتات نخـبة من كبار ا
مقدمتهم  –  بخالف جنوم أوبريت "يوم الـقيامة" السابق ذكرهم
 –حـسـ ريـاض  آمال زايـد نـوال أبـو الـفـتـوح زيـزى مـصـطفى

كــنــعــان وصــفى كــمــا شــارك بــالــبــطــولـة الــغــنــائــيــة كل مـن رتــيــبـة
احلـفنى أميرة كامل ليـلى جمال يوسف الصـباغ كارم محمود

الح مها صبرى شريفة فاضل تغريد البشبيشى. سيد ا
وقــد قـــدمت هــذه األوبــريــتــات عــلـى عــدة مــســارح من بــيــنــهــا

صرية البالون. سرح القومى (األزبكية) دار األوبرا ا ا
وكـان عــرض "هــديــة الــعــمــر" هــو آخــر عــروض الــفـرقــة الــتى
أدمـجت مع الــفـرقـة االسـتــعـراضـيـة عـام  1967 لـتـصـبـحـا مـعـا
فـرقـة واحـدة حتت مـسـمى "الـفـرقـة الـغـنـائـيـة االسـتـعـراضـية"

(إحدى فرق قطاع الفنون الشعبية االستعراضية).
هــذا ويـــجب مالحــظــة أن األعــمــال اخلـــمــســة الــتى قــدمــتــهــا
الفـرقـة خالل مسـيـرتهـا القـصـيرة (ثـمـانى سنـوات) من بـينـها
ـهـمـا وهـمـا "يوم الـقـيـامـة" الـتى قدمت عمـلـ قـد سـبق تـقد
أول مــرة عـام 1943 و"الــبــاروكــة" والــتى قــدمـت أول مــرة عـام 
ــــســـرحـــيــــة ومع ذلك  1921 من خـــلـل فـــرقـــة ســــيـــد درويش ا

ـــســرح الـــغـــنـــائى جنـــاحـــهــا فـى إحــيـــاء فن يــحـــسب لـــفـــرقـــة ا
األوبــريت كــمـا يــحـسب لــهـا االســتـمــرار فى إحــيـاء هــذا الـفن
وتــطــويــره مـن خالل تــشــكــيــلــهــا اجلــديــد (الــفــرقــة الــغــنــائــيـة
االســتـــعــراضـــيــة) والــتـى اتــخــذت مـن مــســرح الـــبــالـــون مــقــرا
ــســرح الــغـنــائـى تــقـد لــعــروضــهــا وكــان قــد ســبق لــفــرقــة ا
عــروضـهــا عــلى خـشــبــة مـســرح الــبـالــون (مــنـذ اســتــيـراده من
إيطاليا وتركيبه فى مكانه احلالى بالعجوزة) منذ عام 1961.

 افتتحت
الفرقة
أعمالها
بتقد
أوبريت
يوم

القيامة

ـسرح الـغـنـائى عام  1959 فى إطـار مـؤسـسة تأسـست فـرقـة ا
ــوســيــقى (الــبـيت الــفــنى لــلــمـســرح حــالــيـا) وذلك ــسـرح وا ا
ـــصــــرى وتـــقـــد ـــســــرح الـــغــــنـــائـى ا بــــهـــدف إحــــيـــاء تــــراث ا

مسرحيات غنائية وأوبريتات.
ــوســيــقــار عــبــد احلــمــيــد عــبـد  أســنــدت إدارة الــفــرقــة إلى ا

الرحمن.
وافتـتـحت الفـرقـة أعمـالـها بـتـقد أوبـريت "يـوم القـيـامة" فى
ينـاير 1961 وهـو من تألـيف صبـرى فهـمى ونظم مـحمـود بيرم
التونسـى وتلح زكريـا أحمد وسيـد مصطفـى وعبد الوهاب
حــلــمى وإخــراج زكى طــلــيــمــات وشـــارك فى بــطــولــته كل من
شـفيق نـور الدين فـؤاد شفـيق على رشـدى فردوس مـحمد
ثـريـا فـخـرى عـبـاس فــارس سـريـنـا إبـراهـيم مـنـسى فـهـمى

يحيى شاه محمود رضا عباس يونس مختار عثمان.
ه عام /   وجدير بالذكـر أن هذا األوبريت كان قد سبق تقد

وسيقى. صرية للتمثيل وا   1943/ 1944من خالل الفرقة ا

تـــوالت أعــمــال الـــفــرقــة بـــعــد جنـــاح عــرضــهـــا األول فــقــدمت
أوبريت "الباروكة" مايو 1961 تعريب محـمود مراد ونظم عبد
الـــعـــزيـــز أحـــمـــد وتـــلـــحــ ســـيـــد درويـش وأوبــريـت "األرمـــلــة
الـطروب» 1962 تـرجـمـة ونـظم عـبـد الـرحـمن اخلـمـيـسى وقام
ى بـاإلعداد والـتـمصـيـر كامل يـوسف وبـاإلخراج اخملـرج الـعا
تـونى نـيسـنـار وقـاد األوركـسـترا مـحـمـد حـجـاج وشاركت فى

تقد هذا األوبريت فرقة باليه سونيا أيفانوفا.
ثم قــدمت الــفــرقــة فى عـام  1964 أوبــريت "مــهــر الــعــروسـة".
تأليف عـبد الـرحمن اخلمـيسى وإخراج سـعد أردش وأحلان
ـوسـيـقى أنـدريـة بـلـيغ حـمـدى وعـبـد احلـلـيم نـويـرة والـتـوزيع ا

رايدر وقامت بتصميم االستعراضات الفنانة نيلى مظلوم.
فى عـام   1966 قـدمت الـفـرقـة أوبـريت "هـديـة الـعـمـر" عن قـصة
إحـســان عـبــد الـقــدوس إعـداد يـوسـف الـســبـاعى وإخــراج فـتـوح
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سرحي جريدة كل ا

7  من  يناير   2008 العدد 26 
ـسـيرة تـأثـرة  ـسرحـيـة الـعـربـية الـقـلـيـلـة ا سـرح لـديـنـا إذا جتـاوزنا بـعض الـظـواهـر ا > ا
غـرب العربى أو الـفكر األيـديولوجى - الـسياسى وبـخاصة احلداثـة الغربـية وبخـاصة فى ا
فى بالد الشام فإنه لم ينتج اجتاهات مسرحية خاصة به وال جتمعات مسرحية يؤرقها همٌّ

وجودى.

لوحة الغالف

نـظــرة الـطــفل اجلـادة والـقــويـة والــتى تـنــبئ عـمـا
يستقبله فى معترك احلياة.

وقــد وضع الـــفــنـــان تــكــوين الـــلــوحـــة فى بــنــاء
كالســيــكى صــارم يــحــمل فى طــيــاته مــقــدمـات
لعـصر النـهضـة الذى بـلغ مداه فى إثـراء احلياة
الــفــنــيــة مــؤديــاً لــتــطــور اإلبــداع هــذا الــبــنــاء
الكالسـيكى يـتـضح من الشـكل الهـرمى الراسخ
ويـأتى مـوضـوعـاً فـى فـراغ مـطـلق وقـد بـزغ فـيه
ـنبعث فى خط إشراق األمـل عن طريق الضوء ا
ـبـدع بـهـذا احلـد فـقـد جـعل األفق ولم يـكـتف ا
الـضـوء يـنـطـلق من وجه األم والـطـفل تـقـديـسـاً
حلالة األمـومة الـنقـية الـصافـية ووضع الـفنان
فى الـلـوحة مـا يـشيـر إلى الـفتـرة الـزمنـيـة التى
تــأكـــدت من خـالل نــوع الـــصــبـــغــات والـــنـــســيج
ــســتــخــدم ودلل من خالل اســتــخــدامه لــلـون ا
األزرق الـبـارد عـلى األم الـتى اطمـأنت لـولـيـدها
أمـا الــلـون األحــمـر الـقــانى فـيــتـشح به الــولـيـد
ــتـأجــجـة بــداخــله انـتــهـاءً لــيـعــكس الــطـاقــة ا
بـالوسـادة الـوثيـرة الـتى وضعـهـا للـطـفل بالـلون
األخــضـــر كى تـــهــيئ لـه مــهـــداً رطــبـــاً صــاحلــاً
ومة وغريزة تلـقائية تتغير يالد د فاألمومـة وا
عنى خالصاً كان ويـبقى ا وتتنـوع عبر الزمان وا

يتفتح من جديد فى عقل ووجدان الفنان.
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عاطفة األمومة

عرض
مسرحى 
يثير أزمة ب
بريطانيا
وأمريگا
صـ18

مسرحنا تتجول ب مسارح الوطن
العربى فى اإلمارات  األردن سوريا 

غرب صـ6 فلسط  ا

يتاذات وأصناف   ا
فاهيمية من الطعوم ا

 على مائدة البحث صـ11

مباراة فنية
 ب طالب 
عهد العالى ا
سرحية للفنون ا
فى مهرجان

سرح العربى  ا
صـ9

توفيق عبد
احلميد رجل
القلعة الذى
ينبض بالصدق

صـ10

التلـقائية صفة فـطرية وغريزية وهى إن بدت
بسيطة إال أن الطريق إليها فى اإلبداع يحتاج
إلى مهارات خارقة وقدرات خاصة تتلخص فى
ـنحهـا اخلالق وهـبة التـى هى هبـة ربّانـية  ا
ـن يـشـاء; والـتـلـقـائـيـة تـذوب مـعـهـا احلـواجـز
ــعــدن واألقــنـــعــة والــتــكـــلف.. لــتــكـــشف عن ا
األصــيل جلــوهـر الــشــخــصـيــة هــذا اجلــوهـر
ـبـدع ويـحـرك مـلكـاته يـتـأجج داخل الـفـنـان ا
اإلبـداعــيــة ويـهــيئ أدواته لــيـنــتج عــمالً فـنــيـاً
ـــضـــامــ ـــفـــاهـــيـم وا يـــحـــمل كـــثـــيـــراً من ا
التـشكيلية. ويدخل فى أدواته طبيعة اخلامات
ـرحـلة ـتداولـة لـتـكون مـؤشـراً على طـبـيـعة ا ا
بدع التلقائى وعبق هوائـها بحيث يجعلك ا
رحـلـة وتعـيش معه خـاصة أن تتـنفس هـواء ا

إذا كان من زمن فات.
وفـى لـوحـة الـغالف (لـلـســيـدة الـعـذراء) لـلـفـنـان
اإليـطــالى «أنـطـونــيـلـو دى مــيـسـيـنــا» فى الـقـرن
اخلامس عـشر جنده وقد عـبر بحس مرهف عن
عـاطـفة األمـومة وكـيف بـدت هذه الـعـاطفـة على
وجه األم بـريـئة وتـلـقـائيـة وغـريزيـة دون تـكلف أو
صـنـعـة وتـبـلـورت هـذه األمـومة مـن خالل خـيال
الــفــنــان الـــذى صــاغ هــذا الــعـــمل اإلبــداعى فى
االحـتـواء واحلـنـو عـلى الـطـفل كـمـا يتـسـلل من
خالل نـظـرة الـعـ احلـانـيـة اإلحـسـاس الـقـدرى
الذى ينـتاب األم حلظة اسـتقبال ولـيدها الكائن
الـذى تــهـيـأ لـلـوجـود. هـذه الــنـظـرة تـخـتـلف عن

 القس أثناسيوس بطرس يؤكد:
الكنيسة ال تعانى أزمة نصوص

بل تعانى سوء االختيارصـ8

 دراويش مسرح
الكويت
يبوحون
باليأس الذى
أصاب أرواحهم

صـ 12
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كن أن تنتج اجتاهاً سرحى العربى عامة قد تكون له أفكاره التى  ـؤلف ا > ا
ـسـرحــيـة لـكـنـهـا لم ــكن أن نـعـثـر عـلـى ذلك الـنـاظم الـفـكــرى ألعـمـاله ا أو 

تتحول إلى اجتاه مسرحى.

✂✂

> مـسرح اإلبـداع: هو الذى يـعيد الـنظر فـى الوجود ويـقدم ما هـو مبتـكر وغـير متـوقع وما يحـقق صدماً
لـلجمهـور وقلباً لـلمقايـيس العادية من خالل صـدامه مع األنساق االجتمـاعية والثـقافية الـسائدة مثال

ذلك: أعمال شكسبير مارلو كاليست آرتو بيكيت أداموف كانتور.. وغيرهم.

د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ـسـرحـيـ بـخـير كل كل عام وجـمـيع ا
ـســرحـيـ تـزهـر أشـجـاراً عـام وأحالم ا
فى واقع مــسـرحـى نـطــمح إلـيه هــكـذا
نــسـتــقــبل الــعــام اجلــديــد بــقــوة أكــبـر
وبــدوافع أعــلى لإلجنــاز فــقــد كــســبت
الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة عـدة
مــســـارح بـــعــد جتـــهــيـــزهــا فـــضالً عن
ـسـارح اجلــديـدة الـتى نــأمل أن تـكـون ا
ـسـرحى كمـا أنـنا شـعـلة من الـنـشاط ا
نــضع ضــمن طـمــوحــنـا أن تــكــون هـذه
األمــــاكن مــــلـــتــــقى لـإلبـــداع واحلـــوار
ــســرحــيــ من فــنــانــ اخلـالق بــ ا
ونــقـاد لــذا ســوف تـعــمل مــســارح مـثل
ســـوهـــاج ودمــيـــاط اجلــديـــدة بـــكــامل
ـسارح التى تعمل طاقتـها إضافة إلى ا
لـتسـتقـبل عـروض فرق الـنوادى وبـيوت
وقــصــور الــثــقــافــة إضـافــة إلـى الــفـرق
الـــقــــومـــيــــة كــــمـــا نـالحق الــــزمن فى
االنتـهاء مـن عدة مـسارح سـيـستـقـبلـها
الـعـام اجلـديـد لـتـمـثـل إضـافـة مـكـانـية
ـكـسب ـسـارح الــهـيـئـة ويـتـوج ا وفـنـيـة 
الكبير للمـسرحي بقرار السيد رئيس
اجلمـهوريـة الذى يـعكس تـقديـره للفن
والــفــنـانــ بــتــخـصــيص أرض مــسـرح
السامر لـلهيئة العامـة لقصور الثقافة
فــالـشــكـر والــعـرفــان لــلـســيـد الــرئـيس
مـــحــمـــد حــســنـى مــبــارك عـــلى رؤيــته
الــثـــاقــبـــة الــتـى تــعـــلى من قـــدر الــفن
والـفـنـانـ كـمــا أوجه الـشـكـر لـلـفـنـان
فـاروق حــسـنى وزيــر الـثــقـافــة الـذى ال
يـــتــوقف عن دعـم الــهـــيــئــة بـــكل أنــواع
ـعـنـوى وهـو مـا يـعـكس ـادى وا الـدعم ا
تنـاغمـاً يـحقق نـهضـة كبـيـرة للـفنـان
ـسـرحى ن يـنـتـمــون لـلـفن ا خـاصــة 
الــذى يـعــد قــاطــرة حـقــيــقـيــة لــلـوعى
االجــتــمـاعـى واجلـمــالى فى ظـل عـالم
يـقـتـحم أرواحـنـا بـقـبـحه من هـنـا فـإن
الــــعـــام اجلـــديــــد يـــحـــمـل من األحالم
الــكــثــيــر ويــؤكــد مــا حتــقق من أحالم
ــاضى بــاحلــاضــر وصـوالً إلى لــنــصل ا
ــنــشــود فى حتــقــيـق نــهــضـة الــهــدف ا
مسـرحيـة تـتزايـد جناحـاتـها مـعلـنة أن

مصر ال تزال القلب النابض بالفن.
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گر الوزير.. قدمه شگوگو إلى اجلمهور

ياء گرم.. فتاة االستعراض

أحمد رجب.. من حفالت
 رأس السنة للمهرجان القومى للمسرح

اخملـرج أحمـد رجب... هو الـطفل الذى
ـــارس لم يـــتــــجـــاوز عـــامه الــــعـــاشـــر و
ـسـرح بـنـادى الــتـمـثـيل من خالل فـريق ا
دمنهور الـرياضى ويشارك فى حفالت
عــــيــــد األم ورأس الـــســــنــــة ثم يــــلـــتــــحق
ـــرحـــلـــة ـــدرسى وهـــو فـى ا ـــســــرح ا بـــا
اإلعــداديـة ويــعـمـل فى مـســرح الـثــقـافـة
اجلــــمــــاهـــــيــــريــــة فى هـــــذه الــــفــــتــــرة مع
اخملــــرجـــــ فــــهــــمـى اخلــــولـى وهــــشــــام
جـمـعــة. لـيـحـصل بــعـد ذلك عـلى جـائـزة
ــــثل عــــام  1996عن دورة فى أفــــضـل 
عرض "الزوبعـة" من إخراج سمير زاهر
ــســـرحى وفى من مـــهــرجـــان أوســكـــار ا
ـثل الــعـام الـتـالى يـحـصل عـلى أفـضل 
ــــــســـــــرح اجلــــــامــــــعى عـن دوره فى فى ا
عـــرض (مــأذن احملـــروســة) تـــألـــيف أبــو
الـــــعال الـــــسـالمـــــونى وإخـــــراج حـــــمـــــدى

عقدة.
ـــعــــهــــد الـــعــــالى لــــلـــفــــنـــون تــــخــــرج فى ا

ـــســـرحـــيـــة قـــسم الـــتـــمـــثـــيـل واإلخــراج ا
ـــــنـــــاقـــــشــــة رســـــالـــــته ويـــــســـــتــــعـــــد اآلن 
لـلمـاجـستـيـر وعـنوانـهـا "تـوظيف الـتـطور
ـسرحى الـرقـمى ضـمن أدوات اخملـرج ا
ـــــــعــــــاصــــــر» حتـت إشــــــراف د. هـــــــانى ا
مــــــطــــــاوع. شــــــارك رجـب فى عــــــدد من
ــهـرجـانـات وحــصـد عـدة جـوائــز مـنـهـا ا
جـــائـــزة عن عـــرض "فـــاوسـت واألمـــيــرة
ـسـرح الـعربى الـصـلعـاء" من مـهـرجان ا
ـسـرحـيـة الـذى يـقـيــمه مـعـهـد الـفــنـون ا
وجـائزة أفضل مـخرج عن عـرض "كدبة
وقــــلـــبت جــــد" من مـــهـــرجــــان الـــشـــبـــاب
والــريـاضـة عـام 2001  كـمــا نــال عـرضه
(آنـــــا كــــريـــــســــتـى) الــــذى شـــــارك به فى
ــهـرجــان الــقــومى لــلــمـســرح فى دورته ا
الثانية إعجـاب النقاد واجلمهور. أحمد
تلك طموحًا كبيرا ويتمنى أن تتاح له
الفرصة للـتعبير عن مخزونه اإلبداعى

سرح. وحتقيق أحالمه فى ا

وائل عبد الله .. يحلم برئاسة البيت الفنى للمسرح!
كــان الهــتـمــام وائل عــبــد الــله بــالــفــنـون
وخـاصـة التـشكـيلـيـة منـها تـأثـيره الـكبـير
فى حـيـاته حـيث قرر حتـويل دفـتـها من
ـنـصـورة إلى دراسـة الــتـجـارة بــجـامـعــة ا
ـسـرحـيـة قـسم ـعـهـد الـعـالى لـلــفـنـون ا ا
"ديــكــور" وهـو مــا فـّجــر طـاقــاته الــفـنــيـة
ولـفت إلـيه األنـظـار بشـدة ووضـعه عـلى
خريـطة اجلـوائز حـيث حصـد أكثر من
15جــــائــــزة فى تــــصـــمــــيم الــــديــــكـــور من
ـــهـــرجـــان ــــعـــهـــد خـالل ا مـــســــابـــقـــات ا
ى ومن أهـم الــعـروض الــعــربى أو الــعــا
الـتى يـعـتـز بـجـائـزته عـنـهـا "هـامـلت" من
إخــــــراج ســــــامح بــــــســــــيــــــونى "فــــــاوست
واألميـرة الصـلعـاء" إخراج أحـمد رجب
"تـــيــتــانك هـــتــقب تـــانى" من إخــراج نــور
الـصــيــرفى وهــو الــعـرض الــذى حــضـره
يـوسف شاه وأثـنى عليه وتـنبأ لوائل

ستقبل كبير فى تصميم الديكور.
شـارك وائل عبـد الله فى ثـالثة عروض

مـن إنـتــاج الــبــيت الــفــنى لــلــمـســرح هى:
"الــلـــيـــلــة الـــكــبـــيــرة  مـن إخــراج مـــحـــمــد
إبراهـيم "حب مـا قـبل الـرحـيل" بـطـولة
سـميـرة مـحسن وإخـراج سـامح بسـيونى
ـســرح احلـديث ثم "بــعـد الــعـرض" فـى ا
من تألـيف الـراحل مـؤمن عبـده وإخراج
ســـامح بــســـيــونى أيـــًضــا. وهـــو الــعــرض
الـــــذى شــــــارك به وائـل فى مــــــهـــــرجـــــان
الــــــكــــــاتب األول وحــــــصـل خاللـه عــــــلى
شـهادة تـقديـر من الـفنـان فاروق حـسنى

وزير الثقافة.
وائل مــــشــــغــــول هــــذه األيــــام بــــكــــتــــابــــة
مـشـروع فيـلم روائى طـويل لـيـخوض به
مجال السينـما كما يرجو أن يقوم هو
أيـضًـا بــتـصــمـيم ديــكـوراته وهــو يـعـمل
اآلن مـــــهــــنـــــدس ديــــكـــــور فى عـــــدد من
الـقــنـوات الــفـضــائـيــة ويـحـلـم أن يـكـون
نقيبًا للفـنان ورئيسًا للبيت الفنى...!

"هنقول ألشرف زكى".

.. من هاملت لشوكوال السورى مروان أبو شاه
الفـنـيـة كمـا يـعتـبـره نقـطـة حتول كـبـيرة
ـيل مـروان إلى مـثل هـذه فى حـيـاته و
الـعروض احلـركية الـغنائـية التى تـمنحه
الــفــرصـة لــتــوظــيف إمــكـانــاته وتــفــجــيـر

سرح. طاقاته الفنية على خشبة ا
مـــــروان شـــــارك أيـــــًضـــــا فـى فـــــيـــــلم "فـــــوق
األرض.. حتـت الـــــــــشــــــــــمس" مـع اخملـــــــــرج
"محمد ملص" إنـتاج فرنسى وهو يؤكد أن
طموح الفن كـبير جدًا ويرى أن اإلخالص
طــريـقه لــلــوصــول وحتــقـيق أحـالمه ولــكـنه
ــســرح الــســورى يـــنــاشــد الــقــائــمــ عــلى ا
بـتوفـير الدعم الالزم إلقـامة بنـية مسـرحية
قـويـة تـسـتـوعب الـطـاقـات الهـائـلـة لـلـفـنـان

السوري الشباب.

"لم يـعـرف مروان أبـو شـاهـ طـريق الفن
ـــعــهــد الـــعــالى لــلـــفــنــون قــبـل الــتــحـــاقه بــا
سرحيـة بدمشق.. كانت خطواته األولى ا
ــســرح مع عــامه األول فى عــلـى خــشــبــة ا
ــعــهــد.. ثم تــوالت عــروضه بــعــد أن نــال ا
ثــقــة أســاتــذته فـعــمل مـع غـســان مــســعـود
مـسـرحـيـة "حـلم لـيـلـة صـيف" ثم "هـامـلت"
وبعدهـا عمل مع مخرج روسى فى عرض
"كوالج" عن مجموعة قصص لتشيكوف..
ومن إخراج رياض عصمت قدم مشروعه

وت والعذراء". للتخرج "ا
ـسرح الـقوى بسـوريا كـما عمل عـمل با
فى بـعض الفرق اخلـاصة وقدم الـعديد
ــــســـرحـــيـــة مـن أهـــمـــهـــا مـن األعـــمـــال ا
"الــســهــروردى" إخــراج حــســان جـبــاعى

"مـــلـك اخلـــواء" إخــراج طـالل نـــصــر
الــدين "األيــام اخملــمــورة" لــلــمــخــرج
باسم مَهَّار "الدومرى" إخراج فادى
حــمــدان "قــبـعــة اجملــنــونــة" مع مــهـا
الـصالـح كمـا قدم لألطـفال "بـحيرة
سـحور" الـبـجع"  "هايـدى واألميـر ا

"إخراج نضال سيجرى.
تــــأثـــر مــــروان بـــاخملــــرجـــ غــــســـان
مــســعــود وبــاسم قَــهــار واعــتــبــرهــمـا
األكــثــر تــأثــيــرًا فى مــشــواره الــفــنى
فــمـنـهـا اســتـمـد خـبـراتـه كـمـمـثل إلى

جانب التدريب والدراسة بالطبع.
ويـــعـــتــــبـــر مـــروان عــــرض "شـــوكـــوال"
ـــــــهــــــرجــــــان الـــــــذى شــــــارك بـه فى ا
الـتـجريـبى األخيـر من أهم محـطاته

السيد العربى
يحلم باإلخراج فى الصحراء!!
ـثل بدأ مـشواره من خالل "الـشبـاب والريـاضة" السـيد الـعربى 
ـطـروحى نـادر عــبـد الـعـزيـز ثم وتـعـلم الــتـمـثـيل عـلى يــد اخملـرج ا
اجته إلى قصور الـثقافة وبـدأ مشواره عـلى يد اخملرج منـير عبد
ـؤسس ـســرح فى مـحـافـظــة مـطـروح وا احلــمـيـد أحـد مــؤسـسى ا
األول لـلفـرقة الـقومـية بـها. وتـدرج بعـد التـمثـيل إلى مخـرج منـفذ
لـكثـير من الـعـروض التى تـتم فى مـدينـة مـطروح حـيث إن اخملرج
ديـنـة من القـاهرة أو اإلسـكنـدرية يكـون فى األغلب من خـارج ا
لـذا يـحـلم سـيـد الـعربـى أن يُعـتـمـد كـمـخـرج مـسـرحى لـعـدم وجود
مخرج بـاحملافظة خـاصة أنه يتحمل مـسئوليـة العرض بعد أن
يترك اخملـرج مطروح. وأهم الـعروض التى قـدمها هى: الـقضية
إنت حـر كاسك يا وطن رحالت ابن ستـوتة  شاهد مـلك أغنية
عــلى الـسـلك كــمـا أنه مـعـتــمـد كـمـمـثـل إذاعى فى إذاعـة مـطـروح
ـطرب احملـليـة وقـدم ثالثـة مـسـلـسالت مع الـفـنـان عـلى حـمـيـدة ا

طروحى صاحب أغنية "لوالكى". ا
ويـــعــشق ســـيــد الـــعــربـى الــعـــمل مع األطـــفــال وقـــدم عــدة جتــارب
لـلـطـفـل مـنـهـا "جـدو وعــصـفـور" و"قـمـرالــزمـان" و "زيـاد واإلنـسـان
اآللى" و "سندريال". أخرجها مخـرجون مهمون مثل سمير العدل
ـــرحــوم وحـــســـنى عـــســكـــرى وا

منير عبد احلميد.
وهــو يـــعــشق الـــتــرحـــال فى كل
ربـــــوع مــــــحــــــافـــــظــــــة مــــــطـــــروح
تـرامـية األطـراف فقـد عمل ا
فـى عــدة مــســـرحــيــات لـــبــيــوت
ثـقافة سيـوة والضبـعة مثل "أنا
ـــــــــــــصــــــــــــــرى" و"حــق عـــــــــــــرب" ا

وغيرها.

تمـزج ب براءة الـطفـولة واجلرأة فى اقـتحـام العالم.. لـعله بحـر اإلسكـندرية الـذى أمدها
صـغيـرة بـحب احلـيـاة والفن فـشـاركت مـبـكرًا فـى أعيـاد الـطـفولـة طـفـلـة تراودهـا جنـومـية
ـركز الـثقافى ـعهـد العـالى للـحاسب اآللى إلى ا نـيلى وشـريهـان وصفـاء أبو السـعود ومن ا
ياء كرم نصف الطـريق إلى حلمها حيث قامت للمرة األولى بالتمثيل فى الروسى قطعت 
عرض "ما أجملـنا" ومنه إلى "مكتبـة اإلسكندرية" لتـتدرب وتصقل موهبـتها على يد أحمد
كمال د. سامى صالح د. سامـى عبد احلليم ولتـستأنف سعيـها للتعلم فى مـعهد الفنون
سـرحيـة باإلسـكنـدرية وتقـطع مسـافة كـبيـرة باجتـاه حلـمهـا وهى تشـارك خالل الدراسة ا
فى عـدد من الـعـروض وتقـدم أدوارًا مـهـمة مـنـهـا "إلـكتـرا" و "جـااليـة" و "أوفـيلـيـا" و "ديـانا"
لــبــيــرانــديــلـلــو ثم تــلــعب دور "عــبــلــة" فى "أوالد الــغــضب واحلب" و "فـالمـنـت" فى "نــسـاء
ـات" وهو الـدور الـذى فجـر الـكـثيـر من مـواهبـهـا نظـرًا الخـتالفه عن أدوارهـا األخرى عـا

التى حصرتها فى دور الفتاة اجلميلة.
ـهـرجانـات مـنهـا "مـهرجـان زكى طـلـيمـات» الـذى قدمت خالله ـياء فى عـدد من ا شـاركت 
عـرض "الــقـطــة الـعــمـيــا" وقـد حـصـل الـعـرض عــلى جـائــزة جلـنــة الـتــحـكــيم اخلـاصــة كـمـا
سـرح.. وتشـارك حاليًـا فى مسـرحية "رجل الـقلـعة" للـمخرج شاركت فى مـهرجـان نوادى ا

نعم بطولة النجم توفيق عبد احلميد. ناصر عبد ا
سلسالت الـتى شاركت فيها "تامر وشوقية" ليـماء تشارك أيًضا فى الدراما التلـيفزيونية ومن ا

و "ليل التعالب" إخراج محمد فاضل وبرنامج "مقلب دوت كوم" ألشرف عبد الباقى.
يـاء كرم حتـلم بتـقد مـسرحـية اسـتعـراضيـة وغـنائـية تـكشف عن كـامل طاقـاتهـا لتـصبح

مثل شريهان ونيلى.

كـر مــحـمــد أحـمــد أو "كـر الـوزيــر" وهـو االسم الــفـنى
الـذى اختـاره لـنفـسه.. عـشق أحمـد زكى ومـحـمود يـاس
ـا يجد من ثالً.. ر وتعـلق بهـما فقـرر أن يكون مـثلهـما 
يـعشقه ويـتعلـق به! ثم جاءته الفـرصة عـندما عـرض عليه
أحد األصدقاء أن يؤدى دوًرا يجد من يعشقه ويتعلق به!
ثم جـاءته الـفـرصـة عـنـدما عـرض عـلـيه أحـد األصـدقاء
ــشـاركـة فى أن يــؤدى دورًا صـغـيــرًا فى أحـد الــعـروض ا
ـسـرحـيـة وهـو ـعـهـد الــعـالى لـلـفـنــون ا مـهـرجـان يـقــام بـا
عـرض "احلـرافـيش" والـذى قـام فـيه بـأداء دور "شـيـال"
ــشـــاهـــد عــلى كــمـــا شــارك بـــالـــرقص أيــضًـــا فى أحـــد ا
ـا جعله ينال إعـجاب احلضور ويفتح طـريقة شكوكو 

أمامه فرص العمل فى عدد من العروض األخرى.
ـسـرحيـة ومن خاللـها ـصـراوية ا  انـضم كر لـفـرقة ا

قدم عـددًا من الـعـروض من أهـمهـا "األخـوة كـرامازوف"
الـتى قـدم فيـها شـخصـيـة "سامـارديكـوف" الـتى يعـتبـرها
ـسرح. شـارك فى عـدد من أهم شـخـصـيـة أدَّاهـا عـلى ا
الـــورش لـــصـــقل مـــوهـــبـــته مـــنـــهـــا ورشـــة اخملـــرج خـــالـــد
ـصـراويـة ومن الـعـروض الـتى شارك الـعـيـسـوى وفـرقة ا
فيـهـا الـوزيـر أيـضًا ويـعـتـبـرها مـن أهم محـطـاته الـفـنـية
عــرض "إبـــلــيس" إخــراج مـــازن الــغــربـــاوى وهــو الــعــرض
ــعــهـد ــسـرح الــعــربى بـا الــذى شــارك به فى مــهـرجــان ا
ـسـرحـيـة. الـوزيـر فى انـتـظـار الـفـرصة الـعـالى لـلـفـنـون ا
احلقـيقية التى يفـجّر خاللها كل طاقاته التـمثيلية وهو

إلى جانب التمثيل يحاول أن يقدم مشاريع إخراجية.
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اسـتـقــبل الـدكـتــور أحـمـد نـوار رئــيس هـيـئـة
ـسرحـية قـصور الـثـقافـة طـاقم العـمل فى ا
الكوميديـة السياسية «آنـسات نادى القمر»
تـألـيف وأشـعـار حـزين عـمـر إخـراج حـسام

عطا.
ــــؤلف واخملـــرج  تــــوقـــيـع الـــعــــقــــود مع ا
وكـذلك بطـل العـرض الـفـنـان سعـيـد عـبد
الـغنى وأحـمـد الـشـافعـى وعبـيـر مـكاوى
ونورا أم مـصممة االستعراضات.. فى
حــضـــور الــفـــنــان د. عـــبــد الـــوهــاب عـــبــد
ـركــزيـة لـلــشـئـون احملـسـن رئـيس اإلدارة ا
الـــــفـــــنــــــيـــــة وعـــــلى شـــــوقـى رئـــــيس اإلدارة
ــالـــيــة ود. مــحــمــود ــركــزيــة لــلـــشــئــون ا ا

سرح بالهيئة. نسيم مدير عام إدارة ا
قال عبد الوهاب عبد احملسن إن العرض
ـسـرحـيـة كـبـاكـورة تـقـدمـه فـرقـة الـسـامـر ا
ألعــــــــمــــــــالـــــــــهــــــــا فـى عــــــــام 2008 وجتــــــــرى
مفـاوضـات لضم بـعض الـنجـوم - وخـاصة
سـعـيـد عـبـد الـغـنى وريـاض اخلـولى - إلى
ــشـاركـة حـمـدى الـوزيـر.. بـطـولـة الـعـرض 
ـــقــــرر عـــرض الــــعـــمـل فى فــــبـــرايـــر ومن ا
الــــقــــادم وســـــوف نــــوفـــــر كل اإلمـــــكــــانــــات
ــطـلــوبــة لــنــجــاح (آنــســات نــادى الــقــمـر) ا
بـــصــفـــته عـــمالً احــتـــرافــيـــاً يــحـــمل قـــيــمــة

عالية.
ـسرحيـة تتكئ ذكـر د. محمـود نسيم أن ا
عـلى فـترة مـا قـبل الثـورة ومـا ساد فـيـها
من صـراعات ظـاهـرهـا سـيـاسى ووراءها
أبــعــاد ذاتـيــة وشـخــصـيــة ونــفـعــيـة لــبـعض
الـرمـوز الــذين تـاجـروا بـكل شىء.. ولـكن
الـتيار الـوطنى احملـترم لم يكن غـائباً عن

د. محمود نسيم:
 حزين عمر تعامل 
مع الوقائع  السياسية
بأسلوب كوميدى طريف

الـــســـاحـــة كـــمـــا صـــوره الـــنص.. وقـــد 
الـــتــعـــامل مع هـــذه الـــوقـــائع عــبـــر ســـيــاق
كــومـيـدى طـريف.. وقـام الـكـاتب بـتـحـويل
الــــنـص من الـــــفـــــصــــحـى إلى الـــــعــــامـــــيــــة

بــــــاإلضـــــافــــــة لــــــكــــــتــــــابــــــة األشــــــعــــــار له..
والـبروفـات بـدأت فعالً فى مـنف وسوف
تـنتـقل مـنه إلى مـكـان مـناسب بـعـد الـبدء

فى بروفات احلركة.

حفل توقيع عقود العمل بالعرض

القمبشاوى
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يــســتـعــد اخملـرج الــشـاب عالء
الــقـــمـــبــشـــاوى لـــبــدء بـــروفــات
الـــــتــــرابــــيــــزة لــــثــــانـى عــــروضه
ثل لكل األدوار» سرحـية « ا
خالل األيام القليلة القادمة.
الــنص كــتــبه مــحــمــود كــحــيــلــة
ويـشــارك فى بــطـولــته مـحــمـد
شـعــبـان مـخـتـار شـورة نـظـيـر
ســيــد مـحــمــد ســعـد مــحــمـد
أنـــور مــــحـــمـــد عـــبـــده مـــؤمن

شورة.
ويــتم تـقــد هـذا الــعـرض فى
إطـــــار خـــــطـــــة نـــــادى مـــــســـــرح
الــبــدرشــ لــهــذا الــعــام وهـو
الـــعـــرض الــــثـــانى لــــعالء بـــعـــد
«أحالم مــــــنـــــــتــــــصـف الــــــوقت»
تـــــألــــيـف درويش األســـــيـــــوطى
ـــاضى والـــذى قــــدمه الـــعــــام ا

للفرقة ذاتها.
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ــــســــرحــــيــــة جتــــربــــة تـــــقــــد الــــعــــروض ا
ـية بأكـثر من رؤية لطالب والـروايات العا
ـــــركـــــز اإلبـــــداع الـــــفـــــنى ورش اإلخـــــراج 
بـأرض األوبـرا والـتى بـدأت بـ «الـعـاصـفة»
والتى قـدمـها هـانى عـفيـفى وجـمال عـبد
الــنــاصـر ومــحــمــد إكــرام وبــتــول عــرفـة
وســعــداء الــدعــاس وعالء اجلــابــر حتت
إشــراف اخملــرج الــكــبـــيــر عــصــام الــســيــد
الـذى قال عن تلك التـجربة إنهـا «عاصفة

.« مخرج

الـتــجــربـة فى طــريـقــهـا لــلــتـكــرار مع نـفس
اجملموعة من اخملـرج وبإشراف عصام
ــرة ســيــتــنــاوبـون الــســيــد أيــضــا.. وهــذه ا
تقد «هاملت» وسـينضم إليهم مخرجان
جـديـدان هــمـا: حـســ مـحـمــود ومـحـمـد
ــوعــد الــنــهــائى الــشــافــعى ولم يـــتــحــدد ا
لــــتـــقـــد عــــرض «هـــامـــلـت» الـــذى يـــقـــول
اخملـــرج عــصــام الــســيــد عــنه إنه «جتــربــة

مثيرة وتستحق العناء».
بتول عرفة 
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فى استـديو عمـاد الدين بدأت فـرقة «إحـساس» بروفـات عرضهـا اجلديد
ـاغـوط سيـنـوغـرافـيـا وإخراج مـحـمـد عـبـد الله ـهـرج» تـأليـف محـمـد ا «ا
ـوسـيـقى لـكل من: فـاضل وخـالـد عـمـر وبالل الـشـيـخ واخملرج واإلعـداد ا
ـنى احلـجـازى. يـتـنـاول الـعـرض قـصـة مـهـرج فى فـرقـة مـسـرحـية ـنـفـذ  ا
تــقــدم عـروضــهــا فى الــشـارع وذات يــوم يــقــدم دورًا يـعــرضه لــلــعــديـد من
األزمــات. ويـتـنــاول مـحـمــد عـبـد الـلـه الـنص بـرؤيــة آنـيـة مــتـنـاوالً األحـداث
ى وراصـدًا األحـداث اجملـتـمـعـيـة احلـاليـة عن ـستـوى الـعـا اجلـاريـة عـلى ا
طريق لوحات سريعة اإليقـاع داخل العرض. يقوم باألداء التمثيلى مدحت
عــريـان وســام مـدنـى خـالــد عـمــر عـمــرو الـعــمـروسى إجنى جالل والء
صــبـحـى غـادة رفــاعى احلـســ مـحــمـد مــحــمـد شــوقى كـامل حــمـدى

هشام رفاعى هانى عبد الناصر أحمد حسن ومحمد طعيمة.
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عـلى قاعة الـنيل لـآلباء الفـرنسـيسكـان بكنـيسـة سان جوزيف
بوسط البلد عرض فريق «الكلمة للدراما» مسرحية «منطقة
الـصفـر» تألـيف ثـروت أديب وبطـولـة وائل عطـا أسامـة بدر
سـامح فــوزى سـوزيت مــنـصــور بـاسم كــمـال مــايـكل رؤوف
مــاريـــانــا نــشــأت مــجـــدى لــطــفى مــاريـــانــا رؤوف الــديــكــور
البس د. مــحــمــد ســعــد واألقــنــعــة لــهــبــة عــبــد احلــمــيـد وا

سرحية تنتمى إلى الكوميديا الفلسفية وإخراج وائل عطا. ا
ـوت. فـرقـة «الــكـلـمـة لـلـدرامـا» وتـدور فـكـرتـهـا حــول أهـمـيـة ا
ـــخــتـــلف وتـــقـــدم عــروضـــهـــا لـــلــجـــمـــيع  تـــأســـست عــام 2002 

ثقافاتهم وقدمت عدداً من عروضها خارج الكنيسة.
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ة للـحياة أو ال يحفر له ـسرح السكونى الـراكد: هو الذى يقـدم صورة تبريريـة مسا > ا
مــجـرى فى احلـيــاة الـثـقـافــيـة حـتى وإن شــغل بـتـقــد أفـكـار وكـانـت عـروضه جـيـدة
وحتــمل قــدراً مـن اإلبـداع الــفــنى فــهــو ال يــثــيـر قــضــيــة فــكــريـة أو فــنــيــة جــوهــريـة.

سرحى «وحدوه» لفرقة مسرح الشباب. سرحى إسالم إمام يقوم حاليا باإلعداد للعرض ا > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح العربى مئوية مهاجر ا
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يت   الكتاب: الضرب فى ا
ؤلف: د. أحمد حالوة  ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

جورج شحادة...
 دفء الشرق الذى رحل إلى فرنسا
وأخـذ الثروة تثـور الزوجة الـشريفة فى وجه
زوجــهـــا وتــتـــهــمـه بــأنـه مــخـــادع ولص وقــوّاد
يـضـحى بــشـرف زوجـته ويـبــيع ابـنه بــنـسـبـته
ـــهــاجـــر وأمــام رفض إلى الـــســيـــد "جــاالر" ا
الزوجـة  يـخـاف الزوج أن تـفـضـحه وتـكشف

طمعه أمام القرية لذا يقوم بقتلها.
ــعـايــنــة مـوقع فى الــصـبــاح يــحـضــر الــعـمــدة 
ة ويودع أهل القـرية  الزوج بـاعتباره اجلـر
بــطـال دافع عن الــشــرف والــكــرامــة وســمــعــة
القـرية لـذا يـسلـمون عـلـيه فرداً فـرداً سوى
شــخـص وحـــيـــد شـــاهـــد مـــا حـــدث ويـــعــرف

حقيقة ما جرى.
شغول شهد األخيـر يحضر احلوذى ا وفى ا
ـهـاجـر جـديـد دائـمـا بـالـكالم مـع حـصـانه 
يـكــتـشف أن الـقـريـة لـيـست قـريـته وأنه وصل
إلـيـها عن طـريق اخلـطأ وأن احلـوذى أخـطأ
هـاجر الذى مات من ـرة السابـقة أن ا فى ا

قبل وأثار الزوابع كان يقصد قرية أخرى.
يــحــمل الــعــمل - كــمــا أســلــفت - كـل ســمـات
مـسـرح "جـورج شـحـادة" حـيث يـنـطـلق غـالـبـاً
من الــقـــريـــة أو من مــنـــاطق بـــكــر لم تـــعــرف
الثلوث حتت وطأة احلضارة واجملتمع اآللى.
فـمـسـرح "جـورج شـحـادة" هـو مـسـرح الـبـاديـة
والــبــسـاطــة الــذى يــقــيم فى اجلــزر والــبــحـار
قبضة وانئ واحلقول بعيداً عن الغرف ا وا
ـــزدحـــمـــة الـــتى تـــفح ضـــجـــيـــجــاً والـــشــوارع ا

وصخباً.
وتـــتــمــيـــز شــخــصـــيــات "جــورج شـــحــادة" كــمــا
يــوضح الـــنـــاقــد "فـــتـــحى الـــعــشـــرى" بـــطــيـــبــة
وتــــواضـع وعـــفــــويــــة أهـل الــــريف وتــــكــــتــــسب
طابـعهـا الـواقعى رغم سـمات الـشـعريـة التى
ـســرح ونالحظ أيـضـا أن جنـدهــا فى هـذا ا
مـعظم شخصـيات "جورج شحـادة" مغتربة أو
راغـبة فى الهجـرة على نحو مـا عاكسة ذات
ـقـام مـبـدعـهـا الـذى تـرك وطـنه واسـتـقـر به ا

فى بلد غريب.
فــفى مـسـرحــيـة "الـسـيــد نـوبل" يـتـرك بــطـلـهـا
قـريته لـيموت فى قـرية بـعيـدة وفاسـكو مات
بـعـيـداً عن بـلـده وأهـله مـعـذبـاً فـى مـهـنـة غـير
هنة التي يحـبها ومات مهاجر بريسبان فى ا
قــريـــة غــريــبــة عــنـــدمــا جــاء به احلــوذى عن

طريق اخلطأ.
فـيـمـا يـظل احلـوذى الـذى يـأتى بـالـغـربـاء إلى
الـقـريـة فى حـديث دائم مع حـصـانه لـفـتـرات
ــثالً لـنــوع من االغـتــراب الـداخـلى طــويـلـة 
ــعــانـاة اإلنــســانـيــة الــتى عــاشـهــا شــخـوص وا
"شـحــادة" الـذى يـسـتـخـدم احلــيـوانـات بـشـكل

الفت فى كثير من أعماله.
ولــعل أدق وصـف جلـورج شــحــادة ومــسـرحه
هـــو وصف مـــوريس إســـكـــان مـــديـــر مـــســرح
الكـومـيدى فـرانـسـيز األسـبق له: "إن شـحادة
كــاتب رقـيق وشــاعـر فى غـايــة الـعــذوبـة فـيه
دفء كدفء شمس الشـرق وفيه لبنان بلده
األصـــلى الــذى يـــجــمـع بــ الـــروح الــعـــربــيــة
والشـكل الغربى فـشحـادة يقـدم فى مسرحه
ـغـلف بـإطـار أوربى هـذا ـضــمـون الـعـربى ا ا
يـرجع إلى أصـالـته الـعـربـيـة وحـيـاته الـدائـمـة
فى فرنسا التى احتضنت إبداعه كما يرجع
ذلك كــله.. إلى ثـقــافـته الــعـربـيــة واإلنـســانـيـة

الواسعة.

بــــــوبل" 1951» أمــــــســــــيــــــة األمــــــثــــــال" 1954
"حـكـايــة فـاسـكـو" " 1956 أزهـار الــبـنـفـسج"
1959» الـرحـيل" وأخـيـراً مـسـرحـيـة "مـهـاجـر
ــســـرح عــام بــريـــســبـــان" الـــتي قــدمـت عــلـى ا

.1965
تـدور أحـداث "مـهـاجــر بـريـسـبـان" فى سـاحـة
قـرية صغـيرة هـادئة تـقع فى جزيـرة صقـلية
هاجـر إلى ساحة عام  1925 عـندما يـصل ا
شـغـول دائـماً الـقـرية لـيالً ويـتـركه احلـوذى ا
بــــاحلــــديث مـع حــــصــــانه ومــــا أن يــــصل إلى
ـوت.. وتـتـسرب األخـبـار حول القـريـة حتى 
الــرجل واســمه عن طــريق عــجـوز كــان يــعـمل
ــهـاجـر جـاء فى احلــراسـة يـؤكـد أن الــسـيـد ا
إلـى الــــقــــريـــــة لــــرؤيـــــة ابــــنه ومـــــنــــحـه ثــــروته
الــطـــائــلــة ويــجـــمع الــعــمـــدة ثالثــة من رجــال
الـقرية ليـخبرهم أن الـراحل كان على عالقة
بـــزوجــــة أحـــدهم وأجنـب مـــنـــهـــا ابــــنـــا غـــيـــر
ــهــاجــر تـرك شــرعـى ويـخــبــرهم أيــضــا أن ا
مــيــراثــاً كــبــيــرا البــنه يــثــور الــرجــال الــثالثــة
لـكـرامـتـهم أمـام العـمـدة والـقـريـة لكـن الشك
ـنـاقـشـة واجلـدل بـ أل قـلـوبـهم وتـشـتـد ا
كل زوج وامـرأته عـلى انـفـراد إلى حـد الـعنف

قاطعة. والتوبيخ وا
ويـــــحـــــاول أحـــــدهم "بـــــاربـى" إقـــــنـــــاع زوجـــــته
بـالـذهـاب إلى دار الـبـلـديـة لالعـتـراف بـأنـها
هاجر وأجنبت منه  كانت على عالقـة مع ا

ـسـرح اشـتـهـر "جـورج شــحـادة" لـدى عـشـاق ا
ــــــا فى الــــــعــــــالم الــــــعــــــربى فى مــــــصــــــر ور
ـسـرحـيـته األشهـر "مـهـاجـر بريـسـبـان" التى
تـرجـمت إلى الـعـربـيـة أكـثر مـن مرة وقـدمت
ــســارح وأُغــرم بــهــا هــواة عــلى الــعــديــد من ا
ـسرح ومـحتـرفـوه كمـا نـقلت إلى الـسـينـما ا
وتــرجـمـهـا الــنـاقـد "فــتـحى الـعـشــرى" تـرجـمـة
رائــــعــــة نـــقــــلـت روح الـــنـص وعــــبق كــــاتــــبــــهـــا

عارف" عام 1969. ونشرتها "دار ا
حتـمل "مـهـاجـر بـريـسـبـان" كل سـمـات مـسرح
"جورج شـحـادة" وتمـثل قـمـة تطـوره ونـضجه
ــســرح الـــدرامى الــذى جـــعــله أحـــد أعــمـــدة ا
الـفرنـسى الـطلـيـعى وتمـيـز عن كـتاب مـسرح
الـعـبث بـأنه يـكـاد يـكون الـوحـيـد الـذى يـكتب

سرح الشعرى والشعورى معا. ا
ولد "جورج شحـادة" باإلسكندرية عام 1907
وتـلـقى تـعـلـيـمـه االبـتـدائى فـيـهـا ثم رحل إلى
بــــــيـــــــروت وهـــــــنـــــــاك واصـل دراســــــتـه حـــــــتى
اجلـامــعـة حـيث درس الــقـانـون ولـم يـعـمل به
يــومــاً احــتك مــبــكــراً بــاألدب وانــغــمس فــيه

سرح. كتب الشعر الذى أوصله إلى ا
قـدم "شحـادة" عدة مـسرحـيات أثـارت نقـاشاً
طـويـالً بـ الـنــقـاد والـشــعـراء والـســريـالـيـ

خـاصـة "أنـدريه بـريـتـون" "سـان جـون بـرس"
وبـــــ مــــنـــــظـــــرى مـــــســـــرح الــــعـــــبـث من أهم
مسرحياته التى تـرجمت إلى العربية "السيد

 الكتاب: مهاجر بريسبان 
: فتحى العشرى ترجمة وتقد

عارف الناشر: دار ا

يت الضرب فى ا
 بتكنيك غير تقليدى

مثـل واخملرج والكاتب عبر أسـلوب كاريـكاتورى سـاخر يعـيد ا
ــصـرى عـبـر عــشـرة مـشـاهـد د. أحـمـد حالوة قــراءة واقـعـنـا ا
مقسـمة على جزءين اشـتملت عـليهمـا  مسرحـيته "الضرب فى
ـيـت" الـصـادرة حــديـثًــا عن سـلــسـلـة نــصـوص مــسـرحــيـة الـتى ا

تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.
ؤلف يـقول د. رمـضـان بسـطـاويـسى فى مقـدمـته لـها "يـسـعى ا
سرحية البتـكار لغة جديدة للمسرح الغنائى تتجلى فى هذه ا
فيـها اخلصوصـية العربـية دون تغريب أو شـطح مع االستفادة
ـسـرحى واإلضـاءة مـن الـتـكـنـيك احلـديث فى الـرقص واألداء ا
ـؤثــرات والــتـقــنـيــات اإلخـراجــيـة.. فــهـو يــبـحث عن أســلـوب وا

جديد ومشروع له هويته وطريقته وآفاقه».
كمـا جاء فى كلـمة الغالف: "إن هذا الـنص ينحاز إلى كـوميديا
ـسـرحـية ـسـرح الـشـعـبى الـتى تـسـعى إلبـراز هـويـة الـتـجـربـة ا ا
ـصـرية وتـعـتـمـد أسلـوب االرجتـال والـكـاريكـاتـور فى صـيـاغة ا
األحـداث فى بـنـاء غـيـر تـقـلـيـدى قـدم خالله الـكـاتب مـحـاولة
لكـشف تـناقـضـات اجملتـمع ومـقاومـة أشـكال الـتـخلف والـفـساد
سرح السياسى التى تستشرى فـيه.. فالنص ينتمى إلى تـيار ا
الـذى يـحــرص عـلى نـقــد الـواقع وتـعــريـته ويـبــحث عن أسـبـاب

همشة. الغضب الكامن داخل الشرائح االجتماعية ا
يـزة تـعكـسـها "خـلـطة" أو والـنص  – بـعد ذلك  – يـحـمل نكـهـة 
تـولـيـفـة األدوات الـتى اسـتـطاع تـوظـيـفـهـا أو "تـشـغـيـلـها" حالوة
لتتضافر جميعًا فى إبراز بالغة مسرحية لها طابع التجريب.
الظاهرة موجودة فى القطاع العام واخلاص.. من  30 سنة

سرحى. النجوم.. قلبوا الهرم ا
يـسـرى اجلنـدى: سيـطـرة النـجم واخملرج وجـهـان لعـملـة "اخللل

سرحى". ا
عادل هـاشـم: الـنجـم أصـبح مـقـاوالً والـظـاهرة أشـد قـسـوة فى

القطاع العام.
سـرحى.. أكـذوبة هـادى اجليـار: هـيمـنـة الـنجم عـلى الـعـرض ا

أسمع عنها وال أرها.
حسن عبـد السالم: الـظاهرة فى طـريقهـا لالندثار.. وسـبحان

من له الدوام.
أحــمــد األبــيــارى: مـــوضــة ومن يــجــرى وراءهـــا عــلــيه الــرضــوخ

لشروطها.

من عروض مسرح الطفل

> مـسـرح االستـهالك: هو الـذى يـنقل احلـياة الـيومـيـة بشـكل انتـقـادى أو مسـالم أو يقـدم صوراً
مـزيفـة أو تافهـة لها فـهو ال يثـير قضـية جوهـرية كشـكل اجملتمع واسـتمراريـته مثل مسـرحيات

نوعات الرديئة. الفودفيل ومسرحيات الكباريه وا 4
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تـــديــر "فـــاطـــمــة فـــرحــات" إدارة مـــســرح
الـطـفل بـالـهـيـئـة الـعامـة لـقـصـور الـثـقـافة
مـن مـنــطــلق فــلــسـفــة خــاصــة تـلــخــصــهـا
عنى جملة "أن يصـنع الطفل مسرحه" 
ــســرحى مــشــاركـــة الــطــفـل فى الــفــعـل ا
ثالً وراقصًا ومطربًا.. وحتى ناقدًا.
ـفـهوم وتـفـسـر فـاطـمـة تـمـسـكـهـا بـهـذا ا
مــؤكــدة أن مـشــاركــة الـطــفل فى الــعـمل
ــســرحى تــغـرس بــداخــله انــتــمــاءً لـفن ا
ـــــســــرح يـــــجـــــعــــلـه دائم الـــــتــــردد عـــــلى ا
ــكـان.. األمــر الــذى يـنــعــكس إيــجـابــيًـا ا

سرحية ككل. على احلركة ا
وبـــاإلضــافـــة إلى تــرســـيخ الــعـالقــة بــ
ـسـرح هـناك دور آخـر حـيوى الـطفل وا
يـــلــعـــبه مـــســرح الـــطــفل  – مـن و جــهــة
نــظــرهــا  – هـــو تــرســيخ اخلــصــوصــيــة
الـثـقـافـيـة لـدى مـتـلق مـازال عـاجـزًا عن
الـفـرز فى ظل هجـمـة ثقـافـية ضـاغـطة
ــيـــديــا تـــأتى عــبـــر وســـائل االتــصـــال وا
اخملــتـلــفـة... وتـضــرب فـاطـمــة فـرحـات
ـكن ــسـرح "األراجــوز" وكــيف  مـثــاالً 
صرى غـارسًا فيه أن يـخاطب الطـفل ا
ـــصــريــة من قــيم االنـــتــمــاء والـــعــادات ا
ميز والذى ال يوجد إال خالل أسلوبه ا
عـــنـــدنـــا فى مـــصـــر. وتـــشـــيـــد فـــاطـــمـــة
بتلقائية الطفل وصدقه عندما يتحدث
"نــاقـــدًا" عــرضًــا مـــســرحـــيًــا رآه األمــر
الـذى يجـعـلهـا حـريصـة علـى فتح الـباب
أمـــام جــمــهــور عــروض مـــســرح الــطــفل
لــيـــدلى كل مـــنـــهم بــرأيـه مــعـــبــرًا عـــمــا

أعجبه وما لم يعجبه بلغته اخلاصة.
وتــــــكـــــــشف "فـــــــاطــــــمـــــــة فــــــرحـــــــات" عن
خــصـوصــيـة تــوجه مـســرح الـطــفل الـذى
تـنـتـجه الـهيـئـة والـذى يتـبـنى ربط الـطفل
ـــــنــــاطق بــــقــــيـــــمه وعــــاداتـه ســــواء فى ا
الشعبـية بالقاهرة  – مثل الـسيدة زينب
وزيـــنــهم  – أو فى األقـــالــيـم اخملــتـــلـــفــة
حــيث تــنـتـج اإلدارة من عــشـرة إلـى اثـنى
عــــشــــر عـــرًضــــا مــــســــرحــــًيــــا فى الــــعـــام
متخطية صعـاباً وتعقيدات عديدة تتعلق
باإلمكانيات احملدودة وندرة النصوص.

 فاطمة فرحات
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ا ـتدح الـرسـول  نـشـيد ديـنى 
أثـــار الـــرقــــبـــاء الـــثالثـــة واضـــطـــر
الـــعــربـى إلى الـــتـــدخل وطـــلب من
تفرج التـوقف فى محاولة للحد ا

من تصاعد األزمة مع الرقابة.
"الـشـفـرة" تـألــيف أحـمـد أبـو هـيـبـة
ديــــــكــــــور ومالبـس أحــــــمــــــد عــــــبـــــد
الـــعـــزيـــز وإخــراج كـــمـــال عـــطـــيــة;
وبـــطــولـــة وجــدى الــعـــربى  نــاصــر
ســــيف عـالء قـــوقه خــــالـــد عــــبـــد

السالم.

لــتـخــفـيـف حـدة اخلــطـاب الــديـنى
الــذى يـــحــمـــله الـــعــرض  –حـــسب
تـــعـــبــــيـــر الــــرقـــبـــاء  –وخـــوفـــا من
ارتـفاع حمـاسة جمـهور العرض –
ذى الــطـبــيــعــة اخلــاصـة  –بــشـكل
قد يخرجـهم عن شعورهم. ويعود
الـــــســــــبب إلـى قـــــيــــــام "مـــــتــــــفـــــرج"
بـــالـــوقــــوف أثـــنـــاء الــــعـــرض وسط
صـــــالــــــة اجلـــــمــــــهــــــور عـــــقـب كالم
لوجدى العـربى عن سيدنا محمد
صلى الله عـليه وسلم وقام بأداء

مـشــاحـنـات يـومــيـة مـسـتــمـرة فـيـمـا
صنفـات الفنية بـ الرقابة عـلى ا
ـــســـرحى والـــعـــامـــلـــ بــــالـــعـــرض ا
"الــشــفــرة" الــذى قــدم حــالـيــا عــلى
خـشـبـة مـسـرح فـيـصل نـدا; بسـبب
إصــرار الــرقــبــاء الــثالثــة  –الـذين
يــتــابـــعــون الــعـــرض يــومــيــا  –عـــلى
الـــــتـــــدخل بـــــشــــكـل مــــســـــتــــمـــــر فى
ــشـــاهــد الـــتى يـــقـــدمــهـــا الـــعــمل; ا
الذى سـبق تـصـنيـفه مـنـذ أكـثر من
ـسرح عـام على أنـه ينـتمى لـتـيار "ا
اإلسالمى" بسبب خلوه من النساء
والــــتــــابــــلــــوهـــات االســــتــــعــــراضــــيـــة

الغنائية.
فى الـسيـاق نـفـسه طـالب الـرقـباء
طاقم العـرض بضرورة إلغاء أحد
ــــشـــــاهــــد الــــتـى يــــؤدى خـاللــــهــــا ا
ــمـــثـــلـــون الـــصالة عـــلـى خـــشـــبــة ا
ــســرح وقـــد  إلــغــاؤه بــالــفــعل. ا
ووصل األمــــر إلى حـــد مــــطـــالـــبـــة
بــــطـل الــــعـــــرض الــــفـــــنــــان وجــــدى
الـــعـــربـى بـــاالســـتـــغـــنـــاء عن بـــعض
اجلــــــمل الــــــتـى تـــــأتـى فى ســــــيـــــاق
كالمه أثـناء الـعرض فـى محـاولة

 مسرحية الشفرة

π«a πLCG øe ácô©e ..¿’õZh êhôMO
عــلى خــشــبــة مــســرح فــيــصل نــدا تــعــرض مــســرحــيـة

األطفال "دحروج وغزالن" فى فبراير القادم.
ــسـرحـيـة تـألــيف د. مـلـحـة عــبـد الـله إخـراج أشـرف ا
عـزب بـطـولـة حــسـام مـجـدى مـحـمــد الـبـنـان أحـمـد

عاشور جنوان وحيد ندا أسامة.
ــســـرحى صــراعًــا فـى الــغــابــة بــ يــتــنـــاول الــعــرض ا
مـجـمـوعـة احلـيـوانـات الـطـيـبـة فى مـواجـهـة مـجـمـوعة
األشـرار حـيث تــتـفق مـجـمــوعـة الـطـيـبــ عـلى إنـقـاذ

حــيــاة فـيل صــغــيــر يــتـيـم يـتــكــفل بــرعــايــته اثــنـان من
البـشر هـما دحـروج وغزالن الـلذان يـقومـان بإخـفائه
داخل حـجـرتـهـمـا لـكن الـفـيل يـكـبـر ويـتضـخـم حجـمه

حتى يتحول فى النهاية إلى مشكلة حقيقية.
الــعـــرض ديـــكـــور ومالبس خـــالــد الـــبـــحــيـــرى أشـــعــار
مـحـمـد زنـاتى مـوســيـقى أحـمـد خـلف اسـتـعـراضـات

سيد البنهاوى.

فرقة حسب الله 
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عـليـهمـا تـبدأ مـراسم االحتـفـال الفـنى بفـرقة
"حــــسـب الــــلـه" والــــتـى ســــوف جتـــــوب شــــوارع
احلى كــــمـــا يـــشــــارك أيـــضًـــا عـــدد كــــبـــيـــر من
ـشـاركـة فى األعـمــال الـفـنــيـة "ومن األعـمــال ا
ــســرحـى "مــرايـا هــذه االحــتــفــالــيـة الــعــرض ا
ـــســرحــيـــة والــعــرض الــروح" لـــفــرقــة الـــبــؤرة ا
صـــيـــاغــة درامـــيـــة وإخـــراج مـــحـــمـــد حـــمــدى
بـطـولـة عالء زيزو فـيـتـو مـنـيـر عـمـرو كـما
ــطـرب واخملـرج أســامـة فـؤاد بــلـيـلـة يـشـارك ا

تراثية غنائية لفرقة سادة مظبوط .
كــمــا تــقـــدم "فــرقــة اخلــيــال الـــشــعــبى" عــرًضــا
خاًصا لفنون خـيال الظل للمخرج أسامة سعد
ويــــقــــدم "مــــهــــرجــــان الــــشــــارع" ثالثــــة عــــروض
ــرحــلــة األخـيــرة مـن الـبــرنــامج مــخــتــلــفــة فى ا
فــيـقـدم اخملــرج مـحــمـد الـكــاشف عـرض "كالم
ـصطـبة" عن أشـعـار أحمـد فؤاد جنم ويـقدم ا
اخملرج أسامة سعد عرض من تأليف محمد
أمـ وأسامة سعـد هما "شريـعة العقد  – ابن
اخملــفى" كـمــا يـتم تــقـد لــيـلــة تـراثــيـة لــفـرقـة

"حكى مصاطب" من إخراج رمضان خاطر.

تـنـظـم "جـمـعـيـة الـنـهـضـة" الــعـلـمـيـة والـثـقـافـيـة
"جــيــزويت  –الــقــاهــرة" بــرنــامـــجــهــا الــثــقــافى
الـرابع حتت عنـوان "رجل وامرأة" والـذى يبدأ
فى الفترة من  27  ديسمبر ويستمر حتى 11
ـديـر الــتـنــفـيـذى أبـريل .2008  عــادل نـظـمـى ا
لـلبرنامج الثـقافى باجليـزويت ذكر أن البرنامج
ه عـلى مـرحـلـتـ بـدأت األولى مـنـها يـتم تـقـد
فى  27 ديسـمبر وحتى  14فبـراير  2008  أما
ـرحلة الـثانيـة فتبدأ من  15فبـراير وحتى 11 ا
أبــريـل ويــتم خاللـــهــا تــقــد أعـــمــال إبــداعــيــة
"مـسـرحـيـة  – سـيـنـمـائـيـة  – فـنـون تـشـكـيـلـية..

إلخ" 
فكرة الـبرنامج بدأت منذ  2004 حتت عنوان
"اجلسد" من منظـور فنى وفلسفى وأيضا من
ــســرحـيــة والــتـشــكــيـلــيــة وجـاء خالل الــرؤيـة ا
ــهــرجـان الــثـانى "بــعــنـوان يــحـدث فى مــصـر ا
اآلن?" عـــــــام 2005  2006  وفـى عــــــــام 2007
كـان العـنوان الـقاهـرة أم العـجائب وهـذا العام
 2008 يــنــطــلق الـــبــرنــامج حتت عــنــوان "رجل
وامــرأة" وقـــد جـــاءت الــتـــســمـــيــة مـن مــنـــطــلق
احلـرية واالحترام لـطرفى العالقـة سعيًا وراء
أســاس الــقــهـر االجــتــمـاعى والــثــقـافـى الـواقع
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بـــعــد شــهـــر من انــتـــهــاء عــرض مـــســرحــيــة
"قـصـة حب" يـبدأ اخملـرج د. هـانى مـطاوع
ـــســـرحى االســـتـــعـــداد لـــتـــقــد الـــعـــرض ا
سرح القومى. "الزير سالم" على خشبة ا
د. هـانـى مـطـاوع وصف الـنـص الـذى كـتـبه
ألــفـريــد فـرج فى أواخــر الـسـتــيـنــيـات بـأنه
ــــســـرح الـــتـى يـــصح أحــــد كالســـيــــكـــيـــات ا
ـهـا مـرارًا بـرؤى جــديـدة مـؤكـدًا أنه تـقــد
ــــســــرح الــــقــــومى يــــتــــنــــاسـب وطــــبــــيــــعــــة ا
وجــــمــــهـــــوره الــــذى يـــــبــــحث عـن األعــــمــــال

الثقيلة.
وفـضل د. هـانى تـأجـيل إعالن تـرشـيحـاته
ألدوار الـبـطـولـة إلى حـ االتـفـاق الـنهـائى
ــقـبل وبـدء الــبــروفــات مــنـتــصف الــشــهــر ا
مـرجـعًا ذلـك إلى حـسـاسـيـة بـعض الـنـجوم
جتـــاه األدوار الــــتى ســـبق تــــرشـــيح آخـــرين

لها.

ألفريد فرج
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صفاء ابو السعود

فى السبعيـنيات عن البرنامج الثقافى
أيضًا.

ـســرحــيـة فــانــتـازيــا تــاريـخــيــة حتـكى ا
تاريخ الـبشريـة منذ بـدء اخلليـقة حتى

يومنا هذا.
سـرحـية  –صوتـيًا – قـامت بـبطـولـة ا
الــفـنــانـة "صـفــاء أبـو الــسـعـود" فى دور
ـراحـله اخملـتـلـفـة ـرأة عـبـر الـتــاريخ  ا
وشاركـها الـبطـولـة الفـنان "أحـمد عـبد

IRÉLCG ≈a ..ÆGôa * ÆGôa
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مـسـرحــيـة «فـراغ × فـراغ» الــتى  عـرضـهــا لـلـمـرة األولى
ـاضى ـبــارك األسـبــوع قــبل ا خالل أيــام عـيــد األضـحـى ا
ها مرة دينة نويـبع يعاد تقد بإحدى القري السـياحية 

أخرى خالل أجازة نصف العام نهاية يناير اجلارى.
ـســرحـيـة تـألـيف مــحـمـد عـبـد الــرشـيـد وإخـراج أشـرف ا
فـاروق مـوسـيـقى زكـريـا سـالم والـبـطولـة لـعـاصم جنـاتى
ســيـد الــفـيــومى مـيــرفت مـكــاوى ومـجــمـوعـة مـن الـوجـوه

اجلديدة.
اخملــرج أشــرف فـــاروق قــال: إن هــذه الـــتــجــربــة تـــســتــحق
االهتمام وخاصـة أن العرض يقدم جلمهور مختلف وعلى

الرغم من ذلك حقق أهدافه.

∞jô°ûdG QGô°UEG

ájôµ°S ≈e

QÉàîe Oƒªëe

الـبـرنـامج الثـقـافى بـاإلذاعة أنـتج مـؤخـرًا مسـرحـيـة بعـنـوان "بشق
األنفس" للـكاتب األمريكـى "ثورنتون ويـلدر" الذى يعـرفه اجلمهور
الـعـربى من خالل مـسرحـيـة واحـدة بعـنـوان "بلـدتـنا"  تـسـجيـلـها

الـعـزيـز" والـذى جـسـد دور الـرجـل عـبـر الـتـاريخ ومـعـهـمـا "جـمـال
إسماعيل" "وحيد عزت" و "محيى الدين عبد احملسن".
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شـادى ذكر أنه وفـور االنـتـهـاء من النص سـيـبـدأ ورشة
عهد والـذى يضم محمد ثل ألعضـاء فريق ا إعداد 
الـــشــيـخ أحــمـــد أبــو داود نـــاديـــة بــاهـى والء شــوقى
أحـــمـــد أمــ رءوف جـــورج أحــمـــد أبــو اجملـــد كــر
حس إيهاب مبروك إيهاب الشاذلى محمد حسن
طــارق جالل رغــدة نــور الــدين أحــمــد ســامى نــهــال

كمال.
ــســـرحى هى شــادى لـه جتــربـــة واحــدة فى اإلخـــراج ا
«الــهــشــيم» الــتى قــدمــهــا فى الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصـور

الثقافة. ¿GôªY ≈æ«°ù^◊G

سرحى وموته ـؤلف ا > إن الـعصر - عـصرنا العـربى - يشهد حتـييد الفـعل الثقافى واسـتبعاد ا
ـسـرحى هـو وحـده الـقـادر عـلى هـذا الـفعل ـؤلف كـعـقل لـلـمـسـرح والعـرض ا وعـدم احـتـرامه. وا

تمرد على األنظمة القائمة. الهادم ا

اضى من إجراء انتخابات مجلس إدارتها اجلديد. سرحي السعودي انتهت األسبوع ا > جمعية ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي الشباب بالزقازيق أطلقوا مؤخرا موقعاً خاصاً بعنوان «منتدى مسرح الزقازيق» على شبكة اإلنترنت . >  عدد من ا

ـســرحى أو الــروائى أو ــوجــود حــاضــراً فى فــكــر الـكــاتـب ا > إذا لـم يــكن اإلحــسـاس بــا
الـشاعـر.. ليكـون منـطلقـاً للمـعرفـة واإلبداع فى االجتاهـ االنتـقادى الهـادم والرؤيوى

ستشرف فما جدوى الكتابة فى فلسفة الوجود? البانى أو ا

سرحي جريدة كل ا
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بيتر بروك يكتب سيرته
وينسج خيوط الزمن فيها

حلـيـته أمـا زوجـته «نـاتـاشا» فـقـد لـبـست الـسـراويل الـتـركـيـة واكـتـفـيا
بـاألطـعـمـة اجلـاهـزة وتـعـلم خالل سـتـة أشـهـر الـلـغـة الـفـارسـية ودرس
خــرائط ومــعـــالم كــابــول وهــنـــاك تــعــرف عــلى شـــاب صــوفى مــعــروف
يُـسمى «الـدرويش األسود» وقـام بطـرح سؤال حول احلـدوث الغـامضة
الــتى تـــتــأتى لـــلــمــرء بـــأن هــنــاك «شـــيــئــاً مـــا» آخــر وراء عـــالم احلــيــاة
الـيـومـيـة. وبعـد مـنـاقـشـات دارت بـيـنـهـمـا دلّه الـدرويش عـلى تـلـميـذ له
ة يـجـلس أمـام سـجن ويـعانـى من نـوبات هـيـاج بـسـبـبـهـا ارتـكب جـر
ـا روَّعه مـا اقـتـرفه هـرع إلـى الـدرويش الـذى حـكم عـلـيه - مـرعــبـة و
بعد استئذان القـاضى - أن يجلس أمام سجنه بإرادته ليتذكر جنايته
كل يــوم وذهب إلـيه بـيــتـر وتـعـرف عـلى هــيـئـته الـرثــة ومن هـنـا تـعـرف

على عقوبة نفسية جديدة رادعة لهوى النفس وشيطانها.
وتـعــرف كـذلك فى أفــغـانــسـتــان عـلى مــا يـســمى بـ «اخلـانــكـار» وتــعـنى
حـرفـيـاً «بـيـوت الـعـمل» والـعـمل هـو األنـشطـة الـتـعـبـديـة الـتى يـقـوم بـها
أعضـاء جـماعـة صوفـيـة فى أماكن تـتوفـر لـها حـراسة دقـيـقة وتـتمـيز
هـذه األنـشطـة بتـشـابهـها الـواضح مع األنـشطـة احلرفـيـة التى تـمارس
فى الـعالم اخلـارجى وتوصـل بيـتر من خاللـهـا إلى تسـاؤل: هل بوسع
ـسـرح أن يـكـون مـثل السـوق فى احلـيـاة الـيـومـية ويالمـس فى الوقت ا

نفسه حائط الرهبانية?
إن جتول بيتر فى فضاءات العالم الفسيحة وتقلّبه فى معترك احلياة
ــســـرح والــفن واألحــداث بـال وســطـــاء جــعـل له فــكـــراً ومـــنــهـــجــاً فـى ا
والــثـقــافـة جتــاوزت اآلخـرين وجــعـلــته مـخــتـلــفـاً نــوعـيــاً وكـأن مــهـاراته
ـكـتـسبـة الـتى حـذقهـا طـويالً قـد أجنبـت عنـده فـكـراً ووعيـاً ووجـداناً ا
ـلـموس والـواقع وجعـلته مـدرسة فـى حد ذاته يـتعـلم منـها أبـناء فوق ا

جيله ومن يأتى بعده.

الكتاب: خيوط الزمن - سيرة شخصية
تأليف: بيتر بروك

: فاروق عبد القادر ترجمة وتقد

ـروحـة وهى األفالم الـتى تـتـخـلص مـنـهـا الـقـوات مـرورهـا بــ ريش ا
اجلـويـة. وكـان ثمـة قـانـون صـارم يـقـضى بـأال تـقبـل معـامل األفالم أى
سألة احلرب وقد جتاوز عمل ما لم يكن مرتبطاً على نحو مباشر 
صـادفة عـندمـا تعـرف برجل سـينـتج األفالم اإلبـاحية هذه الـعقـبة بـا
خـارج «أكـسفـورد سـتريت» ولـديه مـعمـله اخلـاص. وبدأ تـصـوير فـيـلمه
عـوقـات وحتـدد عـرض الـفـيـلم فى قـاعـة حـديـقـة أكـسـفورد رغم كـل ا
ـشاجـرة الـتى حدثت بـيـنه وب اجلـامـعة وهـو مـا أحاطه بـقدر رغم ا
ـا جـعل مـكـان الـعـرض مـزدحـمـاً بـطـلبـة. لم تـكن من سـوء الـسـمـعـة 
لـديهم خبـرة سابقـة فى تشغيل جـهاز العـرض فحدثت الـكارثة وفشل
الــعـرض وكـان درسـاً لــلـعـنـايــة بـإجـراء الـبــروفـات قـبل الــعـرض الـتـالى
ــســرح الــصــغـيــر نــفــسه والـذى وكــان مـقــرراً أن يــكــون فى لــنـدن فى ا
قـدمـوا فـيه «دكـتـور ڤــاوست» واسـتـقـبل الـفـيـلـم اسـتـقـبـاالً حـسـنـاً أعـاد

إليهم الثقة التى افتقدوها سالفاً.
لم يـنـسَ أن يـذكـر مــعـشــوقـتـه وزوجـته «نــاتـاشــا» ومـعـانــاتـهــا مع الـدرن
وشــفـاءهـا مــنه فـهـو يــصـفـهــا بـاألمـيــرة الـنـادرة فال نــوبـات غـضب وال

شكاوى فلم تكن اخلالفات أو الصراعات تنشب بينهما.

وسيقى تطور طموحه إلى إخراج أوبـرا فقد كانت عشقه ال يقاوم ا
والبيانو واخلشبة الضخمة احملتشدة بجماعات ال حصر لها.

وهـو فى ذروة احلــكى يـصف حـيـاته بـأنـهـا مـثل سـيـنـاريـو حـسن الـبـنـاء
فاجئة. يتكشف تدريجياً رغم التحوالت ا

ــانـــيـــا مـع بــريـــخـت ودعــاه بـــريـــخت وفـى عــام 1951 تـــقـــابل فـى أ
ـعـلم» وهـنا ـسرحـه فى برلـ الـشـرقـية لـيـرى عـرضه اجلـديد «ا
ـبـانى بـرلـ فى يـذكـر بـروك تـلك الـرسـومـات الـتى خـطـهـا بـقـلـمه 
تلك اآلونة ونواديها اللـيلية ونسائها العاريات ثم كانت رحلته إلى
ـثـابـة خـطـوة جـديـدة لـلـتـعـرف عـلى عـوالم أخـرى زادته نـيـويــورك 

ثقافة وفناً.
ال قد فشال فى وفى سـيرته يتوصل إلى حقـيقة مهمة: أن الـنجاح وا
ـــكن أن يـــكــونـــا هــدفـــ لــلـــحــيـــاة وأن اإلحــســاس إقـــنــاعه بـــأنــهـــمــا 

الرومانسى هو الذى يبقى ويزيده نشوة.
على أثر ذلك توجه إلى التعاليم الروحية التى تنادى بالتخلى عن كل
ـيـتافـيـزيـقى شىء ونـبـذ الـعـالم وتـكـريس الـنـفـس حليـاة مـن الـبحـث ا
اخلـالص. فانطلق لزيارة أفغـانستان بحثاً عـما هو مقدس وقد أطلق

يــحـاول بـيــتـر بـروك خالل تــلك الـسـيــرة الـذاتـيــة سـبـر أغــوار مـاضـيه
سـاته الفنـية وجتاربه وحكـاياته الشـيقة منـطلقاً فى مضفـياً علـيها 
ـمـتـلئ بــالـغـرائب واألعـاجـيب والــتـجـارب الـذاتـيـة الـتى بـحــر ذاكـرته ا
كانت سـببـاً فى تكـوينه ذاتـياً وفـكريـاً وفنـياً بـدءاً من لبـنته األسـاسية:
(والــديه - أخــوتـه - جــيــرانه) ومــروراً بــتــجــاربه األولى فى الــســيــنــمــا
ــمــزوجــة بــغــرائب األشــيــاء ــســرح وانــتــهــاءً بــرحالتـه ا واألوبــرا ثـم ا
واألسـفـار الـتى قـام بـهـا إلى قـلب أفـريـقـيـا وأطـراف اسـتـرالـيـا والـهـنـد

وإيران وأفغانستان وغيرها من البلدان.
ـــا ال شك فــيه أنـه من الــصـــعب تــنـــاول الــذات ال ســيـــمــا إن كــانت و
ـواهب والـفـنـون ويـحمـل نفـسـاً جتـمع بـ مـتـضادات إلنـسـان متـعـدد ا

كثيرة.
والـكـاتب خالل سـيـرته الـذاتـية يـعـكس صـورة واضـحـة لـفـتـرات زمـنـية
ـتــعـددة وأفـكـاره عــايـشـهـا وكــانت سـبـبــاً فى اكـتـمــال ثـقـافـته وفــنـونه ا

تقدة وأثرت فى جوانب عديدة من كتاباته. ا
ؤمن بأهمية الرحالت واللغات وقد اصطحبه كان والده من أكثر ا
معه كـثيراً لـبلدان مـتعـددة اللغـات والثقـافات وهو مـا غرس فى نفس
بــيـتــر حب الـتــجـوال والــرحالت وعـدم االســتـقــرار واإلحـســاس الـدائم

بالقلق الذى لم يفارقه أبداً.

وصـفـه أحـد مــحـررى الــصـحـف ذات مـرة: «بــأنه شـاب فـى عـجــلـة من
أمـره» وقد صـدقت نـبـوءته بعـد ذلك فـقـد كانت إرهـاصـاته تـدل على
ذلك وولـعه بـفن اإلخـراج مـنـذ طـفـولـته قـام عـلى أثـره بـترك دراسـته
وهـو فى السـادسة عـشـر وعاد لـيعـلن لـوالده أنه سـوف يـتلـقى دروساً
فى الـــتــصـــويــر الــفـــوتــوغــرافـى فى لــنـــدن كــخــطـــوة أولى فى صـــنــاعــة
األفالم غــيــر أن والــده اقــتــرح عـــلــيه أنه يــســتــطــيـع عن طــريق بــعض
أصدقائه فى العمل أن يجد له عمالً فى استوديو لألفالم التسجيلية
شـريطـة أن يعود إلـى اجلامعـة بعـد عام واحد لـيكـمل تعلـيمه وعـندما
وافق «بــيـتــر بــروك» أُحلق بــاسـتــديــوهــات «مـرتــون بــارك» فى «سـاوث
لنـدن» وانـدهش عنـدما وجـد أن االسـتوديـو لم يكن كـمـا كان يـتخـيله:
ـسـتـقـبلى والـصـمت ; بل هـو سـاحـة رثة ـاً جـديـداً من الـبيـاض ا - عـا
مــلـيــئـة بــأكـوام من األنــقـاض وقــطع من صــاالت وحـجــرات اسـتــقـبـال
ومـطابخ ال تتوهج وتتـألق إال بعد أن يضىء رجل الكامـيرا مصابيحه.
هـذه الــوظـيــفـة كــانت مــخـيــبـة آلمــاله وطــمـوحــاته فـلـم حتـقق رغــبـاته
ـكــبـوتـة لم يــقف عـاجــزاً أمـام ذلك الــواقع اخملـزى واسـتــطـاع إغـواء ا
ــلك مـــحالً لــصــنـع أحــذيــة الـــبــالــيه رجل إيــطـــالى غــريب األطـــوار 
وإقـنـاعه بأن يـحـوّل اخملزن الـقـابع حتت مـحله إلى مـسـرح إلى جانب
إغـواء بـعض أصـدقائه لـلـحاق به وبـدأ إجـراء تـدريبـاته عـلى مسـرحـية
إلــيـزابـيـثــيـة فـظــيـعـة هى «دوقـاق مــالـفى» بـيــد أنه بـعـد عــشـر سـاعـات

فقط قام صانع األحذية بطرده مصحوباً بوابل من السباب الالذع.
وفى عـام 1942 بــعــد أن انـتــهت مــشــاركــته فى االســتــديــوهــات عـاد
ـوجـودة فى بــعـدهـا إلى أكـســفـورد مـتــوقـعـاً أن اجلـمــعـيـات الـدرامــيـة ا
اجلـامعـة سـوف تـرحب به وتـفتـح له أحضـانـهـا غـير أنه (كـمـا يـقول):
تسلط وطلبة السنة وجدها محتلة احتالالً تـاماً من قبل األساتذة ا
تـخـنـدق فـى مواقـعـهم وال يـريـدون إعطـاءه بـوصـة واحدة. الـثـالـثـة ا
ولم يـكن أمـامه ســوى اسـتـغالل الـعـطــلـة الـصـيـفـيـة والــعـمل بـعـيـداً عن
أســوار اجلــامـــعــة فـــقــدم مع أصــدقـــائه عــمـل «دكــتــور فـــاوست» عــلى
مـسرح صغير قـريب من «هايد بارك كورنـر» ووقف مع أصدقائه يبيع
الــبـطــاقــات لــكل شــخص يــعــرفـونـه فى الــضـاحــيــة وعــنــدمـا لـم تـضع
ــال لــصــنـدوق دعم احلــرب أوزارهـا كــانــوا يــقـولــون: إنــهم يــجــمـعــون ا
ـا أضفى على مـشروعهم قدراً من روسيـا وقد كان هذا صـحيحاً; 

االحترام والربح القليل.
وحـ بدأ الفصل الدراسى اجلـديد انضم «بيتـر بروك» إلى «جمعية
ــة الـصــامـتـة الــفـيــلم» فى اجلـامــعـة كـى تـتـاح لـه رؤيـة األفالم الــقـد
واسـتعد إلنتاج فيـلمه اخلاص مع جماعة من أصـدقائه فجمعوا 250
جـنيـهاً وكان مـبلغـاً صغـيراً لكـنه كافٍ للـبدء واسـتعانـوا باألفالم التى
اســتـخـدمـتـهــا الـطـائـرات احلــربـيـة لـتـســجـيل مـسـارات الــقـذائف أثـنـاء

 كان والده من أكثر 
ؤمن بأهمية  ا

الرحالت ومعرفة اللغات

 جتوله فى فضاءات 
العالم جعل له منهجاً
سرح والثقافة والفن  فى ا

شوار بداية ا
األوبرا

..zÉ˘µ˘˘«˘˘à˘fCG ≈a çó˘˘M»
∫ƒëàJ IôNÉ°S ájGhQ

≈Mô°ùe ¢Vô©d
طارق مكرم

قـبل جلـسات "كـتابـة جمـاعيـة" يشارك تبـدأ األسبـوع ا
فـيـهـا اخملـرج شادى أبـو شـادى وطـارق مكـرم ومـحـمود
ـعهد سـرحى با ـشرفان عـلى النـشاط ا عـبد العـزيز ا
الـعـالى لـلـســيـاحـة والـفـنـادق بـأكــتـوبـر بـعـرض مـسـرحـة
رواية "حدث فـى أنتيـكا" للـروائى أحمـد تامر لـيشارك
ـسـرحى فى ـعــاهـد ا ـعـهــد فى مـهـرجـان ا بـهــا فـريق ا

قبل. أبريل ا
الـروايــة تـنـتـمـى إلى األدب الـسـاخــر وتـنـاقش األوضـاع
السياسـية واالجتماعية فى الشرق األوسط من خالل

دولة خيالية تدعى أنتيكا.

بعد انتهاء زمن «النشاط الورقى»
á«∏«YÉª°SE’G ≈a á«Mô°ùŸG IôWÉ≤dG Oƒ≤j ≈°SQóŸG ìô°ùŸG
مــرعى ومــدرســة هــيــئــة قــنــاة
الـسويس اخلـاصة لـغات والتى
قـدمت مـسـرحيـة «كـوكب آخر»
ومـدرسة صفـية زغـلول قدمت
مــسـرحــيــة «الـصــديــقـان» و24
أكــــتــــوبــــر قـــدمـت مــــســــرحــــيـــة
«مــحـطـة مـصـر» تـألـيف أحـمـد
الـــصــــعـــيـــدى وإخــــراج أحـــمـــد
كـــمـــال ومـــســـرحـــيـــة «قـــبل أن
ـدرســة الـفـاروق ـلك»  ــوت ا
عـمــر الـثــانـويــة تـألــيف مـحــمـد
ســـيـــد عـــمـــر وإخـــراج أســـامــة

محمد.
وفـى مــركـز تــنــمــيــة الــقـدرات
عـــلى مـــســـتـــوى اجلـــمـــهـــوريــة
شــاركت مــسـرحــيــة «قـلب من
دهـب» ومــــســــرحــــيــــة «ســـارة»
تـــــــألـــــــيـف مــــــجـــــــدى مـــــــرعى
وإخـــــراج أســـــامـــــة مـــــحـــــمـــــد
والــــســـــيــــد لــــطـــــفى وشــــارك
ـسـرحى فى خـتـام الـتـوجــيه ا
أنــــــــــــشـــــــــــطـــــــــــة عـــــــــــام 2007
ـــــونــــودرامـــــا «آلـــــوه.. أيــــوه»
بــطـولـة الـطـالـبـة إسـراء فـراج
من مــدرســـة صــفــيـــة زغــلــول
ونــــــفـس الــــــعــــــمل شــــــارك فى
مـسرح شبـرا اخليـمة وحصل
ـــركــز األول وحـــصــلت عـــلى ا
«إســراء» عـلى شــهـادة تــقـديـر
مـن الــــدكـــــتـــــور أحــــمـــــد نــــوار
والــشـاعـر والـصــحـفى يـسـرى
حــــــســــــان الشــــــتــــــراكــــــهــــــا فى

هرجان. ا

«عــــبــــده هــــتـــيــــمى» مــــســــئـــول
ــسـرحى بـالــتـربـيـة الـتــوجـيه ا
والـــــتــــعــــلـــــيم فى مـــــحــــافــــظــــة
اإلسـمــاعــيـلــيــة وصف أحـوال
ـــــــــــــدرسـى فـى ـــــــــــــســـــــــــــرح ا ا
اإلسـمـاعـيلـيـة بأنـهـا مـطمـئـنة
جــــــداً كــــــاشــــــفـــــاً عـن قــــــيـــــام
الـتوجيه بـالتـجوال الدائم فى
مـدارس احملــافـظــة اخملـتــلـفـة
ـوهـوب من أبـناء بـحـثاً عن ا

اإلسماعيلية!
هــــــيــــــثــــــمى أكــــــد أنـه وفــــــريق
ــــســـــرحى الــــذى الــــتــــوجـــــيه ا
يـــضم فـــنـــانـــ مـــنـــهم: ســـيــد
عـــــبـــــاس ومـــــجـــــدى مـــــرعى
وأســامــة مـحــمــد اسـتــطــاعـوا
تـــغــيــيــر الــصــورة الــتــقــلــيــديــة
ــسـرحى بـاعـتـبـاره لـلـنـشـاط ا
نــشـاطــاً ورقــيــاً لــيــتـحــول إلى
حــــقـــيـــقـــة عــــلى أرض الـــواقع
تـــــــــتــــــــــمـــــــــثـل فـى عـــــــــشـــــــــرات
ــســابــقــات الــتى تــقــام عــلى ا
مـدار العـام الدراسى وتـشمل
الــتـمــثـيل اإللــقـاء ومــسـرحـة
ـــنـــاهـج.. وفى هـــذا اجملـــال ا
ـــــــدرسى» ـــــــســـــــرح ا قـــــــدم «ا
أعــــمــــاالً وصــــفـــهــــا هــــيــــثــــمى
ـــهــمــة مـــنــهــا: أوبـــريت «يــا بــا
أرض يـا أرضـنـا» فـى مـدرسة
مـــحــمـــد عـــزت عـــادل ريــاض
أطـفـال وأوبـريت «فـرافـيـرو»
من مــــدرســـــة جــــمــــال الــــدين
األفـــغـــانـى والـــعـــمالن إخـــراج
مجدى مرعى باإلضافة إلى
مـــســــابــــقــــة إلـــقــــاء فى نــــفس

الـــبـــورســـعـــيـــدى من مـــدرســـة
الشـهـيد الـعـطيـفى اإلعـدادية
بـالـقـنـطــرة شـرق ومـسـرحـيـة
«الـــوزيـــر جــــاى» من مـــدرســـة
الــراهــبــات الـفــرنــســيــســكـان

إخراج صالح شنودة.
وفـى مـــهــرجـــان اجلـــمـــهـــوريــة
ــســرحــيــة مــرحــلــة لــلــفــنـــون ا
الــــتـــربــــيــــة اخلــــاصـــة قــــدمت
مــدرســة الــنــور لـــلــمــكــفــوفــ
مــــــســــــرحــــــيــــــة «نــــــصــــــيــــــحــــــة
شـيـطـانـيـة» تـألـيف مـصـطـفى
نصيف وإخـراج عبد اجلواد
الــسـيـد كـمــا قـدمت مـدرسـة
األمل للصم والبـكم مسرحية
«حقوق اجلار» إعداد سومية
بـــــــدوى وإخــــــراج مـــــــحـــــــمــــــد
شــــومــــان. وشــــاركت مــــرحــــلـــة
ـســرحـيـة الــتـعـلــيم األســاسى 
«األمــــــيــــــرة والــــــشــــــحــــــات» من
مــدرسـة عـبـاس الـعـقـاد تـألـيف
أمـيرة مـحـمـد وإخـراج مـجدى

درسة. ا
وفى مــدرسـة صــفــيـة زغــلـول
اإلعـــــــــــداديـــــــــــة  تـــــــــــقــــــــــد

مـسـرحـيـة «ثـور ظريـف جداً»
تــألــيف الــدكــتــور عــامـر عــلى
عامر وإخراج أسامة محمد.
وفـى مـــــســـــابـــــقـــــة مـــــســـــرحــــة
ــــنـــاهج الـــتى أقــــيـــمت عـــلى ا
ـــســــتـــوى الـــقـــومـى أطـــلـــقت ا
اإلســمـاعـيــلـيـة 18 مـتـســابـقـاً
ــــســــتــــوى األول فى فــــازوا بــــا
مـــديــريــة الــتـــربــيــة والــتـــعــلــيم
بـاإلسـمــاعـيـلــيـة وشـاركـوا فى
ـــســابــقــة بــدايــة من الــصف ا
الـــرابع حــتـى الــصف الـــثــالث
الــــثـــانـــوى والـــفــــنى ومن بـــ
الــعـروض الــفـائــزة مـســرحـيـة
ـــــان «اخلـــــنـــــســـــاء» إعـــــداد إ
كــــــمــــــال وإخــــــراج مــــــحــــــمـــــد
إبــراهـــيم مـن مــدرســـة الـــنــور
لـلـمـكفـوفـ ومـسـرحـية «درة
مـن فــــوالذ» إعــــداد نــــاعــــســـة
عـــبـــد الـــعـــزيـــز وإخــراج عـــلى

عبده هتيمى إسراء فراج 
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ـتوسـطة ـسـرحيـة كـما هـو ابن لـلطـبقـة ا ا
حــسب تـعـبـيــره وإن لم يـنـكـر كــونه مـديـنًـا
بـنـجــومـيـته لـلــتـلـيـفــزيـون.. ورغم ذلك أكـد
تـــــوفـــــيق أن أجــــــنـــــدته ال حتـــــوى أعـــــمـــــاالً
ـقـبـلة ألن مـسـرحيـة جـديـدة فى الـفـتـرة ا
ــســـرح يــجـــعــله الـــتــفـــرغ الــذى يـــحــتـــاجه ا
يـرفض أعمـاالً تليـفزيونـية مهـمة  وكذلك
ـســرحى مــثـل قـيــامه مــتــطــلــبــات الـعــمـل ا
بــــإطـــالــــة حلــــيـــته وشــــاربه مـن أجل «رجل
الـقـلـعـة» األمـر الـذى يـؤثر عـلـى ارتبـاطـاته

الفنية األخرى.
تـوفـيق العـائـد من ليـالى عـرض سكـنـدرية
أبـــــدى إعــــجـــــابه الـــــشــــديـــــد بــــاجلـــــمــــهــــور
الـــــســـــكـــــنـــــدرى واصــــــفًـــــا إيـــــاه بـــــأنه ذواق
وحسـاس مشددًا عـلى الفرق بـ جمهور
الـصــيف الـقـادم مـن مـخـتـلـف احملـافـظـات
من أجل الــتـرفــيه واجلــمـهــور الــسـكــنـدرى

تعطش للفن احلقيقى فى الشتاء!!. ا
وكشف توفيق عن أن تـكرار تقد العرض
ـرات أخرى مـرتبـط بالعـالقة بـ العرض
واجلـمـهـور.. وهى مـعـادلـة حتـسـمـهـا األيـام

كن البت فيها حاليًا. وال 
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التى تتيح للـممثل االقتراب من اجلمهور
ومالحـــظــة تـــفــاصـــيل ردود فـــعــلـه وخــلق
حـالـة تواصـل ال يتـيحـهـا التـلـيفـزيـون مثال

 –حسب تعبير توفيق -.
تـوفيق وصف نـفسه بأنـه ابن شرعى لفن
ــســرح مـنــذ تــخـرجه فـى مـعــهــد الـفــنـون ا

نـفى الــنـجم "تـوفـيق عــبـد احلـمـيـد" وجـود
أى رابط ب مسرحية "رجل القلعة" التى
يـقـدمهـا حالـيًـا للـمرة الـرابـعة عـلى خشـبة
مـسـرح الـغـد وبـ أزمـة الـدعوة إلـى عودة
لك فاروق" لكية الـتى أثارها مسلسل "ا ا
مـــؤكـــدًا أن الـــنـص الـــذى كـــتـــبه أبـــو الـــعال
الـسالمـونى يـتـوقف عـنـد نـقـطـة مـفـصـلـية
ــصــرى حــ أخــذ الــشـعب فـى الـتــاريخ ا
ـــبــــادرة فــــعالً جتــــربـــة ــــصـــرى بــــزمــــام ا ا
ــقـراطـيــة لـيـخـتــار حـاكـمه بــنـفـسه.. الـد
وكــــيـف تــــآمــــرت الــــقــــوى االســــتــــعــــمــــاريـــة

إلجهاض التجربة.
تـــوفـــيق أكـــد أن تــــقـــد الـــعـــرض لـــلـــمـــرة
ــثـل له اقــتـــرابًــا مـن حــاجــز الـــرابــعـــة لم 
ــــلل بــــأى شــــكل من األشــــكــــال مــــبــــديًـــا ا
سـعادته بـتجـسيـد شـخصـية "مـحمـد على"
الــتى هــضم الــتــاريخ حــقــهـا رغـم أنه وهـو
األلـــبــانى األمى اســتــطـــاع تــغــيــيــر مالمح
احلـــيـــاة فى مـــصـــر األمـــر الــذى يـــجـــعـــله
مـــخـــتــلـــفًـــا جـــدًا عن أحـــفـــادة وصـــوالً إلى

فاروق.
وأرجع تـوفـيـق اخـتالف أدائه لـلــشـخـصـيـة
ـرة إلى طـبـيــعـة قـاعـة الـغـد عـيـنـهــا هـذه ا

 توفيق عبداحلميد
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تــســـتـــعــد فـــرقــة  VIP لـــتــقـــد مــســـرحــيــة
"احلــديــد بــكــام الـــنــهــاردة" تــألــيف بــرتــولــد
بريخت.. ترجمة د. يسرى خميس وإخراج
ـــدنى والـــذى نــشـــرته «مـــســـرحـــنــا» وســـام ا
وتدور أحـداثه فى دكـان بائع حـديد تـتوالى
عـــلـــيه شـــخــصـــيـــات الــعـــرض فى إطـــار من
الغـموض حول مـقتل بائـع الدخان ثم بـائعة
األحـــذيـــة مـن قـــبل شـــخص غـــريب يـــطـــارد
ـديــنــة إلى أن يــكـتــشف بــائع احلــديـد أن ا
القـاتل هـو نفـسه الـزبون الـذى يشـتـرى منه
احلـديد ليـقوم بـتصـنيع األسـلحـة لقتل أهل
ــديـنــة ويــشـعــر الــبـائـع بـتــأنــيب الـضــمــيـر ا
فــيـــقــرر إغـالق الــدكــان ولـــكن دون جــدوى

ـــــديــــنــــة. فـــــالــــزبـــــون تــــمــــكـن من احـــــتالل ا
ؤثرات الصوتية لعادل موسيقى العـرض وا
عــمــرو الــســيــنــوغــرافــيــا واإلضــاءة لــوسـام

دنى. ا
تـمثـيل مصـطـفى محـمود  مـحـمد طـعيـمة
نى  وسام دنى   إجنى جالل  إسالم ا
ــدنى مــحــمــد الــبــاسم  أحــمــد ســمــيـر  ا
مـيدو   محـمد عزت. ومن محـمد عباس  
ـقــرر تـقـد الـعـرض عـلـى مـسـرح سـاقـيـة ا
الصاوى فى منتصف يناير بقاعة احلكمة.
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صرى سرح ا أول نافذة فضائية على فن ا

ال تــعـــرض فى الــتــلــيــفــزيــون بــعــيــدًا عن إثــارة
ــشـاكـل اإلداريـة أو اخلـالفـات الــشــخــصــيـة ا

سرحى. فى الوسط ا
وأخيـرًَا تقدم شـيمـاء رؤية بـانوراميـة للـمسرح
ــصــرى الــذى تــابــعــتـه بــكــامــيــرا بــرنــامــجــهـا ا
مؤكدة أن أكبر مشاكله هى غياب اإلمكانيات
اإلنــتـاجــيــة الـتـى تـتــيح تــقـد أعــمــال مـبــهـرة
شـكالً ومـضمـونًـا وتـمـنت شـيمـاء أن يـسـتـطيع
مسـرح الدولـة الـوقوف عـلى قدمـيه ويتـخطى
ـشـاكل الـكـثـيـرة الـتى حتـاصـره.. كـمـا تـمـنت ا
أن يــــســــتـــمــــر بـــرنــــامـــجــــهــــا ويـــواصـل جنـــاحه
بــاعــتــبـاره أول بــرنــامـج مـســرحـى مـتــخــصص

على الفضائيات العربية.

كشـفت "شيماء صـادق" مذيعة بـرنامج مسرح
مــودرن الـــذى يــقــدم أســـبــوعـــيًــا عــلـى شــاشــة
"مــودرن تى فى" عن إصــابـتــهـا وفــريق الــعـمل
سـئولـون أو بعض باإلحـباط عـنـدما يـرفض ا
الـنـجـوم فى عـرض مـسـرحى مـا الـتـصـوير مع
البـرنامج! فى مـقابل سعـادتهـا البالـغة عـندما
طـلـبت مـنـهـا جـريـدة «مـسرحـنـا» احلـديث عن
جتربـتها مع تـقد برنـامج متخصص فى فن
ـــســرح واصــفــة هــذا األمــر بـــأنه دلــيل عــلى ا
جنـاحــهـا فى إلـقــاء حـجـر من بــحـيـرة اإلعالم

سرحى. ا
شـيـمـاء ذكـرت أن أسـرة الـبـرنـامج تـعـمل بروح
الـــفــــريق ويـــبــــذل كل مـــنــــهم جـــهــــده من أجل
ــــــا تــــــقــــــدمـه احلــــــلــــــقــــــات وهى االرتــــــقـــــــاء 
الــتــدخالت الــتى يــرحب بــهــا عـريــان شــحــاتـة
معد البرنـامج وصاحب فكرته والذى ال يكف
عـن مـنـاقـشــة كل الـتـفــاصـيل مع فــريق الـعـمل

ستمر. من أجل التطوير والتحديث ا
شــيــمـاء ســجــلت مـؤخــرًا حــلـقــات من "مــسـرح
مـــودرن" مع فـــيــفى عـــبــده وأســـرة مــســـرحــيــة
روايح وكـــذلك جنــوم مــســرحـــيــة "اإلســكــافى
ملـكًا" فى ح فـشلت فى التسـجيل مع فرقة
ها واحداً من عـروضها على رضا أثـناء تقـد

مسرح البالون.
وشـــددت شـــيــمـــاء عـــلـى أن هــدف الـــبـــرنـــامج
الـرئـيسـى هو إبـراز الـوجه احلـقـيـقى لـلـحـركة
سرحية فى مصـر وفتح نافذة ليرى العالم ا
الــعـربى بـعض الـعـروض الـتى قـد ال تـصـور أو
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لألســبــوع الـثــالث عــلى الــتــوالى يـواصـل  اخملـرج الــعــراقى جــواد األسـدى مــســرحـيــة "نــسـاء
الـسكـسـوفون" فى مـنـطقـة احلـمـراء بقـلب مـدينـة بـيـروت وذلك  فى مسـرحه اجلـديـد "بابل"

الذى لم يتمكن من حتقيق حلمه بافتتاحه فى بغداد.
سـرح تـسـتـقبـل اجلمـهـور لـوحـات الرسـام الـعـراقى جـبـر علـوان لـتـعـرفه  بـ"نـساء  عـلى بـاب ا

السكسوفون" أبطال مسرحية لوركا الشهيرة "بيت برناردا ألبا" فى  نسختهن العربية..
نـسف جواد األسدى نص لـوركا مـختصـرا  شخصـياته إلى بـرناردا مع اثنـت فـقط من بناته
ـــمــثل رفــعـت طــربــيـــة حــلــيق الـــرأس مــتــدلى ومـــعــهن خــادمـــة واجلــدة. الــتـى لــعب دورهــا ا
ـطـربــة جـاهـدة وهــبى دور بـرنــاردا لـتـقــدم  بـعض احلــوارات غـنـاء الـقــرطـ بــيـنـمــا لـعـبـت ا

ساخراً عابثاًً تشاركها فيه خادمتها البونيتا (عايدة صبرا).
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سرح فى قراءة الـواقع العربى الذى وصل إلى سرحى أدى إلى غيـاب دور ا ـؤلف ا >انـحسار دور ا
ا ال يستـطيع أن يقـوم به الكتبـة واخملرجون والدرامـاتورجيون. وإال أدنـى حدود التردى وهـذا 

سرح. ستقبلى على خشبة ا اذا نفسر ندرة انعكاس الوضع الكارثى العربى الراهن وا

سرحى «أالأونا» للمؤلف حمدى زيدان ومحمد القوشتى. >  اخملرج أحمد السيد حصل على جائزة العرض األول من مهرجان زكى طليمات عن العرض ا

سرحي جريدة كل ا
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وضوعية الزائفة..  النقد وا
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 الذات
الفاعلة
ليست

تگويناً
ناعماً  أو
رمادياً

مـختلفة معهـا مناوئة لها النطالقهـا من أرضية تكوين ثقافى
مــغــايـــر ومن الــيــســـيــر حــالــئــذ دمـغ هــذه الــرؤى فى كـــلــيــتــهــا

وضوعية. جافاة ا
ــا كـــان "ت . س. إلـــيـــوت" أشـــهــر مـــثـــال لـــهـــذا الــنـــوع من ور
الـــدعــــاة فـــقـــد بـــدا بــــالغ الـــتـــشـــدد إلـى حـــد الـــتـــشــــنج عـــلى
ـوضـوعـية " "Objective         فـالـتـصق بـهـا ولـصـقـهـا على ا
بـطـاقـة مـنـهـجه بـوصـفه "نـقـدا مـوضـوعـيـا"  وعـلى أداته فـإذا
بـهـا مـعـادل مـوضـوعى" -"Correlative objective عـلـى نـحو
ما تواتـرت ترجمـته بقلم د. رشاد رشـدى- يتجـسد فى العمل
وج به من أفكار مـوضوع النقد ويـعادل فى الوقت نفـسه ما 
وأحاسيس. ومن ناحيـة أخرى شدد "إليوت"  على نفى العمل
عن أى ســـيـــاقـــات أخـــرى خـــارجه ســـواء أكـــانت تـــاريـــخـــيــة أو
اجتمـاعية أو أيديولـوجية أو نفسـية ترجع إلى حلقـات معينة
ــبــدع لـلــعــمل مــهــمــا كــان الــعـمـل نـفــسه فى حــيــاة الــكــاتب/ ا
ـكن مـتــأثــرا بــأى من هـذه الــســيــاقـات مــتــفـاعـال مـعــهــا وال 
فــهــمه إال فى ضـــوء من أضــوائــهــا فــقــد رأى أن هــذا الــدمج
مـجافاة للـموضوعيـة وتعليـقا الستـقاللية العـمل واكتماله فى

حد ذاته. 
ـارســة "إلـيــوت"الـنــقـديــة وخـيــاراته من بـ ــثـيــر أن  ولــكن ا
اإلبـداعات الـشعـرية والـنـثريـة كانت تـنضح لـدى كل العـارف
بـــهـــا وبه ورغـم كل مـــا لـــهج بـه من مـــوضـــوعـــيـــة بـــالـــتـــحـــيـــز
ة لكـية القد األيديولـوجى للمذهب الكـاثوليكى بل والـنظم ا
الـــتى كـــان جــوهـــرهــا االســـتـــبــداد حتت شـــعـــار ظل الــلـه عــلى

األرض!!.  
ـوضـوعـيـة لـيـست "راجـفـة أبـديـة" تـمـيـد وعــلى هـذا الـنـحـو فـا
بـاألرض حتت األقـدام وجتـفف احلـلـوق وتخـرس األلـسن بل
ـا كـشفت من حتـتـها - مع الـتـشدق والـترخص فـى التـلويح ر
بـهـا- عن عــكس مـا أريـد مـنـهـا. وعـلـى أيـة حـال فـالـسـيـاقـات
التى اسـتبـعـدها"إلـيوت"- ولم يـزل يسـتبـعـدها تـابعـوه فى فهم
ـوضــوعـيـة ــوضـوعـيــة- هى بـحــد ذاتـهـا ســيـاقــات تـقـتــرن بـا ا
وتـنـهل من زادهـا مـا يـبــقـيـهـا عـلى قـيـد احلـيـاة ويـدفع بـهـا فى
ـنـهـجـية مـدرج الـتـطـور والـتـجـديد فـى األدوات واإلجـراءات ا

ــســئـولــ أيـا من كــثـيــرا مــا تـتــصـاعــد الــشـكــوى عـلـى ألـسن ا
ـا غيـرهم من الـقوى الـفاعـلة فى كـانوا وألـسن الـفنـان ور
ـكـنون اجملتـمع فى الـتـصـريـحات وفى الـكـتـابـات التـى تبـوح 
ــــا يـــدور فى عـــقـــولـــهم وفـى الـــهـــمـــســـات الـــتى صـــدورهم و
ـقـربــ إلـيـهم يــشـكـون من األعــبـاء الـتى يـجــودون بـهـا عـلـى ا
سـئوليات اجلسام التى تـنوء بها كواهلهم يـضطرون إليها وا
واجلـهد الذى يبذلـونه آناء الليل وأطراف الـنهار ومن البحار
الــتى حتــولت عـلى أيــديـهم إلـى طـحــيـنــة واحلـبــات الـصــغـيـرة
الــتى نـفـخــوا فـيـهــا حـتى تــقـطـعت أنــفـاسـهـم كى تـصـبح قــبـابـا
ـمسوخ الـذين ال يفعلون هائلـة وشامخة يـشكون األعوان ا
أى شـىء ويـتــركــونـهـم يـفــعــلــون- فى الـوقـت نـفــسه- كل شىء
ــوجع من تـلك الــكـتـابــات الـتى تــتـعـرض ولـكن يــبـقى أســفـهم ا
ــارسـاتـهم وسـيـاسـتـهـم الـتى يـديـرون بـهـا مـواقع ألعـمـالـهم و
عـــمــلــهم ومـــا أهــون ومــا أيـــســر اخــتـــزال الــوجع واألسف من
وضـوعية من وضـوعية. وقـد باتت ا الـنقد الـذى تغيب عـنه ا
ـــآلنـــة كــــثـــرة مـــا الكــــتـــهـــا األقالم واألفــــواه فى الـــفــــارغـــة وا
ــنــاســبــة وبـدون مــنــاســبــة عــلى اإلطـالق فى ســيــاق مــحـدد
وبعـيدا عن أى سـياق مـحتـمل بال معـنى أو أنهـا من كـثرة ما
عانى الضمنية واخلبيئة فى عنى وفرضت علـيها ا أتخمت با

بطون الشعراء لم تعد تعنى أى شىء.
ـطلق واالنـعتـاق الكامل من عـنى التـجرد ا ـوضوعـية  ولكن ا
الـذات تــظل حــلــمـا وتــصــورا مــفـارقــا لــلـمــمــارسـة فـى الـواقع
الــعـيـنى يــقـتـرب مــنـهـا ويــبـتـعــد عـنـهــا بـدرجـات مــتـفـاوتـة وال
ارسة يتلبس بها ويـتطابق معها فى جميع األحوال ألن أى 
ـــرتــبــطــة بــهــا تــســتــدعـى بــالــضــرورة الــذات الـــفــاعــلــة لــهــا وا
ـــكــان. والــذات ــتـــعــ فى الـــزمــان وا واحملــقــقـــة لــوجـــودهــا ا
الفـاعلة لـيست تـكويـنا أملـسا أو رمـاديا أو غـفال من أى حتيز
مـنـهــجى أو ثـقـافى أو طـبــقى أو عـرقى ولـكـنــهـا تـكـوين نـشط
بهـذه الـروافد كـلـهـا أو بعـضـهـا فتـعـود وتـتكـشف بـالـتبـعـية فى
وضوعية الـتجرد واالنعتاق من ـارستها. فال تعدو الـدعوة 
الذات إال أن تـكـون دعـوة زائـفة فى احلـقـيـقة تـخـفى الـنزوع
ـكنـة وإن كانت لتـسيـد"رؤيـة ذاتيـة" ومصـادرة "رؤى" أخرى 

وضوعية  ا
ليست
راجفة
أبدية تميد
باألرض
حتت
األقدام

باعـتبـارها جـميـعا خـارج الذات الـفاعـلة لـلممـارسة وال تـهمل
فى الــوقت نـــفــسه "الــعـــمل" مــوضــوع الـــنــقــد بل تـــفــتح رؤيــته
عليـها وتأبى أن يظل فـحسب مغلـقا دونها.غـير أن هناك من
ـــبــاح مــا ال يـــتــطـــلب تــخــصـــصــا وال درايــة ضــروب "الـــنــقــد" ا
ا يـنتـهى إليه من أحـكام  أال وهو الـنقد" منـهجيـة وال تعـليال 
االنـطــبـاعى أو  الــتـأثــيـرى impressional الــذى يـعــتـمــد عـلى
تــتـبع اآلثـار الــتى يـخـلــفـهـا "الـعــمل" فى الـنــفس ومـا حـركه من
كـامن الفكـر والشعور والـذكريات فـيها فـيبقى "الـعمل" مجرد
ـمارسـة إلـيهـا وتتـركز "مثـير" لـلـذات الفـاعلـة لتـتـجه بُوصـلة ا
عـــلـــيـــهـــا وعـــلـى ذوقـــهـــا اخلـــاص ال عـــلى "الــــعـــمل" نـــفـــسه أو

كن دمجه فيها. وضوعية التى  السياقات ا
ـــوضـــوعـــيـــة عن الـــنـــقـــد ال غـــيـــر أن مـن يـــشـــكـــون غـــيـــاب ا
ـا ال يـلـمـون ـفـاهـيم بل ر يـقـصـدون غـالـبـا أيـا من هــذه ا
ــا اكـتــنـفــهـا من ظـالل فى تـاريخ الــنـقــد ونـظــريـاته بــهـا و
ألنـهـم - بـاخــتـصــار وبــسـاطــة - يــعـرفــون من الــنـقــد "جتـارة
الـكـالم" وسـوقــهـا الــرائج ويــعـرفــون من "الــنـقــاد" بـالــتــبـعــيـة
ــديح بــالــلــسـان جتــارا يـبــيــعــون الــتــجــريح بــألــسن حــداد وا
نـفـسه وال يـتـرددون فى قـلب الـقـبح جـمـاال والـعـهـر حتـررا
عية والتاريخ عندهم محمل وفساد الذ شطارة وذكاء وأ
بــــاألضــــداد والــــنـــقــــائض مــــثــــله مــــثل األمــــثــــال الــــشـــعــــبــــيـــة
ـوقف "والـزبائن" فـيـستـخـرجـون من كنـوزه وفق مـا يـتـطلـبه ا
ـصـلحـة الـتى ال مانع من وتـقـتضـيه - فى الـوقت نـفسه - ا
أن تــكــون مــزدوجــة تــرضـى الــبــائع مــثــلــمــا تــرضى"الــزبــون"
وحــبـذا لــو تــزيـنت بــكــلـمــة الـوطــنــيـة مــرة وتـأنــقت فى ثــيـاب
ـال ال دين لـها ـا كـانت الـتـجارة مـثل ا وضـوعـيـة مرات و ا
وال عـــقــــيـــدة وال مــــبـــدأ وال انــــتـــمــــاء وال والء فـــقــــد حـــذرت
ــتــواتــرة من الـــســقــوط فى بــراثـن تــصــديق قــسم احلــكـــمــة ا

التاجر مثلما حذرت من قسم اللصوص.  
ولـكن الـشـكـاءين من غـيـاب مـوضـوعـيـة الـنـقـد غـالـبـا مـا يـغـفـلـون
احلـكــمـة ويـتــنـاسـون أنــهم يـدلــفـون من األبـواب الــواسـعـة لــتـجـارة
الـكالم - طواعية منـهم ورضاء واستجابـة ألدواء األنا اخلبيثة -
ويـحــيـون فــيـهـا مــا شـاءوا مـن أشـهـر وســنـ يــروجـون لــلـبــضـاعـة
ـديح أو درءا نــفـســهـا ويــنـفــقـون عــلـيــهــا مـا اســتـطــاعـوا طــلـبــا 
لــتـــجـــريح ولـــو كــان اإلنـــفـــاق بـــالــعـــزائم والـــوالئم إن لـم يــكن
ـستـترة بظـرف محـشـو بأوراق الـبنـكنـوت وبـالهـدايا الـعيـنـية ا
ـا كـان كل أولـئك بـالـلـيـاقـة واجملـامـلـة  والـذكـاء االجتـمـاعى و
ـوضوعيـة" فالزيف يـتخفى حتـت راية "النـقد"ويتـمحك فى "ا
يـلـحق باألمـرين مـعا ويـعـجز الـعـقل عن التـمـييـز بـ األهواء
والسيـما إذا تـقلب الـسوق وتـبدلت اجتـاهات الـرياح مع تـقلب
ـصالح وتبدل اجتـاه الطموح واألطـماع. وال أنسى- فى هذا ا
الـسياق- صحفيـا دأب فترة من الزمن على مهـاجمة سياسية
رحوم "د. سـمير الـهيئـة العامـة للـكتاب حـينمـا كان يـترأسهـا ا
ـسئـولـية- سـرحـان الذى حـاول من جـانبـه - وهو فى مـوقع ا
برر والذى يتبجح رغم ذلك أن يعرف سر هذا الهجوم غير ا
ــصــلــحــة الـــعــامــة فــأدرك أن لــهــذا بــالــغـــيــرة عــلى الــوطـن وا
الـصـحـفى "كـتـابا" مـرفـوضـا فى الـنـشـر وألن الرجـل - رحمه
الـله - كـان ملـمـا بـلـعـبـة الـسـوق وجتـارة الـكالم أصـدر أوامره
رفوض فإذا بالـدنيا تزهو فى ع ـرؤوسيه بنشر الكـتاب ا
ـنــة بـأحـسـن مـنـهـا هـذا الــصـحـفى تــاجـر الـكالم ويــرد عـلى ا

مديحا فى الرجل وفى سياسته إلدارة الهيئة!!.   
وال ريب أن الــشـــكــاء مـن الــنــقـــد مــعـــذور- بــعض الـــعــذر- فى
تلك وضـوعية السـيمـا إذا كان مـسئـوال  شكـواه من غيـاب ا
كـنه أن يـلوح ـصـالح  ب يـديه مـفاتـيح ضـروب معـيـنة من ا
ـكـنــهـا فى الــوقت نـفــسه أن تـوجه أعــ جتـار الـكالم بـهــا و
إليه وتـسوقـهم نحـوه من كل فج عمـيق وتمـكّنـه على مـستوى
ـضـمـرة مـعـهم إنه البـد واجد فى آخـر من عـقـد الـصـفقـات ا
ـهـدة مـوقــعه تـراثـا حــيـا من تــقـالـيــد هـذه الـتــجـارة وطـرقــا 
هـمـوسـة واألمـثـال الـشـائـعة ومن إليـهـا بـعـشـرات احلـكـايـات ا
الـنادر أن يـكبح نـفسه الـتى تدعـو أن يكـرر احلكـايات نـفسـها
ويـعيـد إنتـاجهـا ولو عـلى كره مـنه واحتـقار لـها ثم ال يـلبث أن
يتـبـرأ مـنهـا فى شـكـواه الـتى ال تخـلـو من اجملـانيـة والـعـبارات
ـا ــرسـلــة ويــتـصــور بــذلك أنه إ الــفــضـفــاضـة واالتــهــامـات ا
وضـوعيـ متنـاسيا يغـسل يديه من النـقد ومن الـنقاد غـير ا
- ولـــــو مــــــؤقــــــتـــــا- أنـه أســـــهـم فى صــــــنـــــعــــــهم وفـى الـــــتــــــرويج

وضوعيتهم الزائفة سواء كانت له أو عليه.

 يعجز العقل
عن التمييز
ب األهواء
إذ يتقلب
السوق
وتبدلت
األهواء

ـسـرح. والـنص ال يـجد صـيـغـة مـلـمـوسة ـكـان والـزمـان يـختـزن سـحـر ا > فـى فضـاءَى ا
ستقاة من سـرحية ا سـرحى الذى يتم بناؤه من خالل اإلرشادات ا كان ا لـوجوده إال با

اإلشارات إلى األماكن وأسماء الشخصيات.

سرح ورد الثقافى للفنان فى مجال ا نح اإلنتاجية للمشروعات اإلبداعية الذى تقدمه مؤسسة ا نحه برنامج ا ؤلف الشاب عز درويش فاز هذا األسبوع   >  ا
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ـصـاحب فى إطـار فـعـالـيـات الـنـشـاط الـفـكـرى ا
ـســرح الـطــفل والـذى يــقـام ـهــرجـان اإلمــارات 
حتـت عنوان "مـسرح الطـفل.. اخمليـلة والثـقافة"
ــــاضى نــــدوة فــــكــــريــــة من أقــــيــــمت األســــبــــوع ا
مـحـورين األول ورقـة لـلــدكـتـور يـوسف عـيـدابى
بــعـــنــوان "الــطــفل واخملــيــلــة واحملــيط الــثــقــافى"
وعـقبت عـليهـا بريهـان قمق وأدار النـدوة أسامة

مرة.
حتــــدث الـــدكـــتـــور عــــيـــدابى عن عـالقـــة عـــصـــر
ــســرح الـطــفل قــائالً: "نـعــيش عــصـر الــصـورة 
الصورة وثقافتـها وهذا ما يطرح إشكاالت عدة
تــدفـعــنــا إلى إعــادة الـنــظـر إلـى طـبــيــعـة مــسـرح
الــطــفل وإعــادة الــنــظــر فى مــصــطــلح الــثــقــافــة
ـسرح يـسـتـدعى ذهـاب الـناس اجلـماهـيـريـة فـا
ــــة قـــد ــــا أن الــــصـــورة فـى زمن الــــعـــو إلــــيه و
أصـــبــحـت هى الـــطـــاغــيـــة فـــهـــذا يـــدعــونـــا إلى
ـكن أن الــتـفــكـيــر بـجـديــة والـتــسـاؤل مــا الـذى 
ـــســرح ويـــكــون نـــقــدمه لـــلــطـــفل عـــلى خــشـــبــة ا
ـا أحـدثـته هـذه مـنـاسـبًـا له وأن نـكـون مـواكـبـ 
ــة من تــغـيــيــر وجتـديــد "ورأى عــيـدابى أن الــعـو
ـسرح نظـرية أرسـطو "احملـاكاة" لم تـعد تـخدم ا
فقـال: "هذه النظـرية تبقى األشـياء على ما هى
ـسـرحـيـة إلى حـد عـلـيه وال تـذهب بـالـتـجـربـة ا

غامرة. ا
أمـــــا احملــــور الـــــثـــــانى فـــــقــــد أتـى حتت عـــــنــــوان
ــســرحى بــ خــيــال الــنـص والــرؤيـة "اإلخــراج ا
اإلخراجـية" لـلمـخرج قـاسم محـمد وعقـب عليه
ــــســــرحى يــــحـــيـى احلـــاج وأدار الــــنــــدوة ســـالم ا

احلناوى.
ركــــز اخملــــرج قــــاسم مــــحــــمــــد فـى ورقــــته عــــلى
مـجـمـوعة أسـئـلـة مـفـتاحـيـة لـلـدخـول إلى صلب 

وضوع وأبرز تلك األسئـلة كان إمكانية تدريب ا
ـسـرحى كى يـكـون قـادرًا على وتـمـرين اخلـيال ا
ـســرحـة الـتى االرتـفــاع بـالـعــرض إلى مـســتـوى ا
هـى إحدى وسائل الـتعـبير عن اخلـيالـية وقسم
احلـــاج ورقــــته إلى قــــســـمـــ اهــــتم فى الــــقـــسم
األول بالفئة الـعمرية فى شرائح األطفال والتى
ناسب حتدد بـطبيـعة األمر الشـكل اإلخراجى ا
ورأى أن هــذه الــشــرائح هى خــمس: "من  5إلى
 7سـنوات ومن  7إلى  10سـنوات ومن  10إلى
 12ســـنـــة ومن  12إلى  15ســـنـــة ومن  15إلى
 18سـنــة" وبـالـتـالى فـإن قــاسم مـحـمـد يـرى أن
اسم مــسـرح الــطـفل ال يــعـبــر بـشــكل فـعــلى عـنه
واقترح أن يكون االسم "مسرح الطفولة والفتوة

والشباب".
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نتـدى الثقافى اللبنانى فى منح ا
اضـى جائـزته باريـس اخلمـيـس ا
لإلبــــداع الـــلــــبــــنــــانى لــــعـــام 2007

سرحى نبيل األظن. للمخرج ا
وفى تــعــلــيــقـه عــلى اجلــائــزة قــال

األظن لوكالة فرانس برس:
إنه أمــر مـــفــرح خـــصــوصًـــا حــ

يـــأتـى الــــتــــكـــر مـن األصــــدقـــاء
والناس الذين ألتقى بهم وأعتبر
ــنــتـــدى الــثــقـــافى الــلـــبــنــانى أن ا
ـــتــعــدد خــيــر رمـــز عــلى لـــبــنــان ا
الـــــذى نـــــحـــــبـه"  ورأى األظن فى
نــيـله اجلــائــزة مـســئـولــيــة حتـضه
عـــــلـى الـــــعــــــمل مـن أجل حــــــركـــــة
ـنــتـدى ــسـرح الــلــبـنــانى وكــان ا ا
قـــــــد مــــــــنـح جــــــــائــــــــزتـه لـإلبـــــــداع
الـــــلــــــبــــــنــــــانى خـالل الــــــســــــنـــــوات
الـــســـابــقـــة إلـى الــكُـــتـــاب ســـمـــيــر
قـصـيـر وأحـمــد بـيـضـون وجـيـرار
خـورى والــشـاعــر أدونـيس ووديع
سعادة وعبـاس بيضـون وعيسى
مـــــخـــــلـــــوف والـــــروائـــــيـــــ جنــــوى
بــــــــركــــــــات وحـــــــــسن داود ومـــــــــنى
فياض.والفنـان مارسيل خليفة
وعـبد الـرحـمن البـاشـا ويسـتـعد
ـــنــــتــــدى لـإلعالن عن جــــائــــزته ا

لإلبـداع الــعـربى قـبل نــهـايـة عـام
.2007

واخملرج نـبيل األظن من األسـماء
ـــســرح الــفــرنــسى ــعــروفــة فى ا ا
والـلـبـنـانى وهـو يـقـيم فى بـاريس
مـنـذ عام  1978حـيث بـدأ مـسـاره
ـــســـرحـى وحـــصل عــــلى إجـــازة ا
فى الــــــدراســـــات الــــــفـــــرنــــــســـــيـــــة
ونـــــصـــــوصـــــاً لــــــكـــــتـــــاب أوربـــــيـــــ
مــعــاصـــرين مــنـــهم كــلـــيــر بــيـــشــيه
(مـــــــــســــــــاء اجلـــــــــنـــــــــرال) كــــــــارول
) دانـيـال فـريـشـيـت (طـوق هـيــلـ
دانـــيس (جـــســـر احلــجـــارة جـــلــد
( الـصــور) أنـيـزو كــورمـان (بـرلـ
كـمـا أخــرج مـسـرحـيــات مـتـرجـمـة
مــــثل (ثــــعــــلب الــــشــــمــــال) لــــنــــويل
رونور (مهـاجر بريـسبان) جلورج
شـــحـــادة وكــــان قـــد قـــدمــــهـــا فى

مهرجان بعلبك الدولى.
ويديـر األظن فـرقة "الـبـركة" مـنذ
أكــثــر من  20 ســنــة فى ضـــاحــيــة
بـاريـس وقــدم عــبـرهــا عــددًا من

عاصرة. سرحية ا األعمال ا

من عروض مسرح فرح البقيعة 
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تـمــر هـذه األيــام الـذكــرى الـعــشـرون لـتــأسـيس
"فــرقــة األمل اجلــديــد- بــاجه" الــتى يــرأســهـا

الفنان التونسى (أحمد الكشباطى).
"األمل اجلـــديــد" بـــقــيت فـــرقـــة (لــلـــهــواة) رغم
اســتـمــرارهـا بــشـكل مــتـواصل لــعـشـريـن عـامـا
حيث تقدم عمال جديداً كل عام  إلى الساحة
ــسـرحـيـة الــتـونـســيـة ولـهـا حــضـور فـعـال فى ا
ـــســـرحــيـــة الـــتــونـــســـيــة ـــهـــرجــانـــات ا أغـــلب ا
وحـصلت عـلى الـعديـد من اجلـوائز و شـهادات

التقدير 
لم يـــقــتـــصـــر حــضـــور الــفـــرقــة عـــلى الــســـاحــة
هرجانات ـسرحية التـونسية فقط بل امـتد  ا
ـغرب واجلـزائر وهـولندا وفى مسـرحية فى ا
اجلـزائـر وقـعت الـفـرقـة عـلى وثـيـقـة تـوأمـة مع
فــــرقــــة (اإلشــــارة) وعــــلى أثــــر ذلـك  ســــافـــرت
الـفرقـة لـتعـطى ورش عـمل فى الـسيـنـوغرافـيا

والتمثيل واإلخراج 
مـعظم أعضـاء الفـرقة تـشكلـوا مسـرحيا داخل
ـيـاء خـلـيـفـة الـفــرقـة مـنـهم (بـثــيـنـة الـكـثـيــرى 
ـنـصورى بـشـير بـوعـلى كر مـحمـد حـبيب ا
اجلـــــنــــدوبـى وغــــزوان الـــــكــــشـــــبــــاطـى) ومن ثم
ى ـــســـرح بـــشـــكل أكـــاد تـــوجـــهـــوا لـــدراســـة ا
اجستير  بحيث وثالثة منهم يدرسون اآلن ا
ـسـرحـيـة تـتخـلص  من بـدأت أعـمـال الـفـرقة ا
ـصـاحب  لـعـروض (الـهـواة) وتـبـتـعد الـتـرهل ا

باشرة والسطحية. عن ا

zá©«≤ÑdG ìôa{ `d á«æ«£°ù∏a ádƒL
دارس قام مـسرح فـرح البـقيـعة الـفلـسطـينـية بـجولة فـى العديـد من ا
الـثانوية واالبـتدائية فى قـرى ومدن فلسطـينية حـيث قدم العديد من

سرحيات للكبار والصغار. ا
ــســرحــيـات الــتى عــرضت فـى هــذه اجلـولــة: مــســرحــيــة شـادى ومن ا
ستشرى فى اجملتمع والشيطان (للكبار) الـتى تعالج موضوع العنف ا
ـسـرحـيــة من تـألـيف وإخـراج فـراس ومـوضـوع الـسـمــوم واخملـدرات ا

سويد.
مـسـرحيـة احلكى مش مـثل الـشوف (لـلكـبـار) وهى عبـارة عن مشـاهد
كـومـيـدية من واقـعـنـا االجـتـماعى ويـعـالج كل مـشـهـد مـوضوعـاً مـعـيـناً.

سرحية من تأليف وإخراج فراس سويد.  ا
مـسرحية فرجـة (للكبار) وهـى مشاهد كومـيدية ساخرة غـير مرتبطة

تـألــيف وإخـراج فــراس سـويــد مـســرحـيــة االعـتــراف (لـلـكــبـار) تــعـالج
مـوضــوع الـعـنف واخملـدرات تـألــيف وإخـراج فـراس سـويــد مـسـرحـيـة
الــشــقى (لالبـتــدائـيــة) تــعـالج مــوضـوع االحــتـرام وكــيـفــيــة الـتــعـامل مع
ـعـاقـ فكـرة عال مـهـنـا تـألـيف حـنا الـكـبـار ومـساعـدة احملـتـاجـ وا
ســمــور إخــراج فــراس ســويــد مــســرحــيــة مــشــوار (لــلــصــغــار) تــعــالج
موضـوع الـبيـئـة والنـظـافة واحلـفاظ عـلى احملـميـات الـطبـيـعيـة نـظيـفة

وسليمة تأليف وإخراج فراس سويد.
ـســرحــيــة: إيـهــاب عــبــاس أشـواق شــارك فى تــمــثـيل هــذه األعــمــال ا
عـاصى مـحـمد زين الـدين هـيـثم مـداح نوسـة سـمـعان بـيـيـر خورى

فراس سويد حنا سمور وأميرة أندراوس.
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جنـــار وديــــكـــور عــــبـــد الــــسالم شــــكـــوة
أحلان حـسن شـيخ الـزور أشعـار أحـمد
خنسا مـوسيقى حمـيد حاماتى إضاءة
وصــوت مــحـمــود اخلــضــيـر ومــســاعـد

مخرج خالد نابلسى.

«حـكـايـتان لـلـوطن» مـسـرحيـة من الـكـبار
لــلــصــغــار إعـــداد وإخــراج مــحــمــد شــيخ
الــزور وبــطــولــة غــالب احلــارس كــنــعـان
الـبنى حـسن شيخ الـزور غيـاث سحار
مــحــمــود الــســبع مـــهــدى خــلــيل مــيــســر

أطلق  مـسرح حـمـاة القـومى مشـروعاً
عـرض من خالله مسـرحيـة «حكـايتان
لـــــلــــــوطـن» فى قــــــرى وبـــــلــــــدان ومـــــدن
ومــــنـــاطـق مــــحـــافــــظــــة حــــمــــاة طـــوال

اضى. األسبوع ا
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أسـهـمت فـعـالـيـة مـسـرحـيـة أقـيـمت األسـبـوع
ــاضى فى جـدة وبـحـضــور مـسـرحـيـ من ا
ــغــرب الــعــربى فى إذابــة بــعض اخلـالفـات ا
الـتى ظـهـرت عـلـى الـسطـح أخـيـراً بـ مـدير
فـرع جمعية الثـقافة والفنـون بجدة عبد الله

باحطاب وبعض فنانى اجلمعية.
ـــســـرحـى (هـــذيـــان) الـــذى قـــدمه الـــعـــرض ا
سـرادق فـرع اجلمـعـيـة بـجدة  شـهـد حـضوراً
ــســرحــيـ الــذين الفــتــا من قــبل عــدد من ا
شــنـــوا حــمــلــة ضــد بــاحــطـــاب عــلى خــلــفــيــة
ـســرحـيـ الــسـعـوديـ انـتـخــابـات جـمــعـيـة ا
الـتى جرت بالـرياض فى الرابع من ديـسمبر
ـــســرح بــفــرع اجلــارى. وقــال رئـــيس جلــنــة ا
اجلـمـعـيـة بـجـدة عـلى دعـبـوش: إن اجلـمـعـية
وجـــهـت الـــدعــــوة لــــكل الــــفــــنــــانـــ فـى جـــدة
ـغـاربة سـرحـي ا حلـضور مـنـاسبـة زيـارة ا
ـسـت جتـاوب مـعـظــمـهم وبـعــضـهم اعـتـذر و
لـــظـــروف خــاصـــة وجـــاء تـــفــاعـل الــفـــنـــانــ
جـــيــــدا ولم يــــؤثــــر االخـــتـالف فى وجــــهـــات

. النظر فاجلمعية هى مأوى كل الفنان
دمــعت عــيــنــا وكــيل وزارة الــثــقـافــة واإلعالم
لـلـعالقـات الـدولـيـة الـدكـتـور أبـو بـكـر بـاقـادر
الـذى حضر هذه الفـعالية وهو يـسرد معاناة
سـرحيـ السـعوديـ وتـفانـيهم فى خـدمة ا
سرحى ارستهم الفن ا فنهم انطالقا من 
وهم هـواة وإصـرارهم عـلى الـتـجـويد واألداء

بروح احملترف حسب تعبيره.
جــاء ذلك وهــو يــثــنى عــلى فــريـق مــســرحــيـة
(هـــذيـــان) الـــتى كـــتـــبـــهـــا وأخـــرجـــهـــا أحـــمـــد
ـسـرحـي الـصـمـان وعـرضت عـلى شـرف ا
دينة سرح الدولى  غربي وهم: مـدير ا ا
فاس الدكتور سعـيد الناجى ومدير مهرجان
مــســرح الــطـــفل بــتــازا مـــحــمــد الــبـــلــهــيــسى
الــــلـــذان زارا اجلــــمــــعـــيــــة ووصــــفـــا الــــعـــرض
سـرحى (هـذيـان) بأنـه تأكـيـد عـلى تواصل ا

سرح السعودى مع التيارات احلديثة. ا
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ــاضـى تــلـــقى طـــلـــبــات الـــفــرق انـــتـــهى األحـــد ا
ــســرح احلــر ـــشــاركــة فى مـــهــرجــان لــيـــالى ا ا
ـناسبة باألردن فى دورته الـثالثـة والذى يقام 
عــيـد االســتــقالل وحتت رعــايـة وزيــر الــثـقــافـة

األردنى عادل الطويسى.
ـــهـــرجـــان يـــقـــدم عـــروضـــاً لـــلـــفـــرق األردنـــيـــة ا
والـعربـية وتـتضـمن فـعالـياته عـروضاً لألطـفال
وأخـرى لـلـكـبــار كـمـا يـقـوم فى خــتـامه بـتـكـر

نخبة من الفنان فى األردن والعالم العربى.

 عادل الطويسى

äÉcôH âØY
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ـوسـيـقى بوزارة ـسـرح وا د. عـجـاج سـليم مـديـر ا
ــاضى عن الــثــقــافـــة الــســوريــة أعــلـن األســبــوع ا
ـســرحـيـة لـعـام 2008 خـطـته األولـيــة لـلـعـروض ا
والـــتى تـــبـــدأ بــتـــقـــد مــســـرحـــيــة «حـــرم ســـعــادة
الـوزير» بطـولة أسعـد فضـة ومنى واصف وتلـيها
ــدوح مـــســرحـــيـــة «الـــزيـــارة» لـــلــكـــاتـب الــراحـل 
عدوان وإخـراج محمـود خضور كـما يتم اإلعداد
ى بـيـتـر بروك ـسـرحى العـا السـتـضافـة اخملـرج ا

إللقاء عدد من احملاضرات حول أهم جتاربه.
ـسـرح الـسـورى يسـعى د. عـجـاج سـلـيم قـال: إن ا
خالل الـــفــتــرة الـــقــادمــة لـــتــقـــد أعــمــال كـــبــيــرة
ن زيـدان تــسـتــعـ بـنــجـوم الـتــلـيــفـزيـون مــثل: أ
يـــاســر الـــعـــظـــمـــة شـــكــرانـــة مـــرجتى وآخـــرين 
بــجــانب تــقــد أكــثــر من 20 عــرضــاً مــســرحــيــاً
خملرج من جيل الشبـاب ومع االهتمام بتدعيم
خطة طموحة إلنتـاج عروض مشتركة مع القطاع

اخلاص.
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ـشـهـد ـسـرحـيـة اتـسـاعـاً وعـمـقـاً لـيس بـصـيـاغـة ا > تــتـحـكم طـبـيـعـة اخلـشـبـة ا
ـسرحى كـان ا ـا بـعمـارة ا ـسـرحى وحـركة اجملـاميـع والشـخـصيـات فحـسب وإ ا

سرحى الذى هو أيقونة النص. وجمالياته باعتباره جزءاً من الفضاء ا

كانية احملـسوسة ذات الداللة وهى: سرحى مجمـوعة من العناصـر ا > يـحتل الفضـاء ا
مـثل وقـطع الديكـور واالكسسوارات. وتـشكل كل منـها أداة ذات داللة مـتفاوتة أجـساد ا

كن أيضاً أن تتبادل الوظائف. فى العرض. و

شاريع الفنية. >  د. غسان سالمة رئيس مجلس أمناء الصندوق العربى للثقافة والفنون وافق على تقد 29 منحة مالية قيمتها 1/2 مليون دوالر لدعم ا

سرحي جريدة كل ا
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. تخصص اضى بنقابة الصحفي بحضور عدد من النقاد وا > مسرحية «البراوى» للكاتب محمد زهدى تمت مناقشتها األسبوع ا
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سرحية «1- 4» أثر التكنولوجيا على الصورة ا
األيــدى بــعـــيــدا عن اســتــخــدامــات تـــكــنــولــوجــيــا عــصــوره
اخملــتــلــفــة لـــيــطــرح ذاته من خـاللــهــا ســواء كــان ذلك فى
ــبـنى وعالقــته بــالـفـراغ ــسـرحــيـة عـامــة من ا الـعــمـارة ا
ـبــنى حـتى ـلــحـقـات هــذا ا احملــيط به داخل مــديـنــته و
ــنـصـة والــصـالـة والــلـتـ أحــيـانـا مـنــطـقـة احلــضـور من ا

يتداخالن ليكونا معا منطقة لعب  – تمثيل  – وفرجة.
ــســرحــيــون من ــنــطــقــتــان الــلـــتــان اهــتم بــهــمـــا ا وهــمـــا ا
مـصـمـمى الــسـيـنـوغـرافـيـا واخملـرجـ كل يـطـرح إبـداعه
ـسـرحيـة التى سـرحى أو الـصورة ا نـظـر ا فى صيـاغـة ا
هـى "العـنـصـر األسـاسى لـلـمـسـرح والـتى ال تـظـهـر إال فى
ــسـرحـيـة: هى ــسـرحى أو الـصـورة ا ـنـظـر ا ـســرح"  وا ا
ـنـقـول فـوق مـنـصـة الـتـمـثـيل الـنـاجت الـتـشـكـيـلى لـلـثـابـت وا
ــتــفـرجــ ويــخــاطب هـذا والــتى قــد تـمــتــد إلى صــالـة ا
الناجت فى تكوينه مـعظم حواس اإلنسان إن لم يكن كلها
ـس. وهــــــو تــــــكــــــوين من بــــــصـــــــر وســــــمع وشـم وتــــــذوق و
ـســرحى األدبى الخـتــراع مـكـان مــسـتـخــلص من الــنص ا
ـنظـر من وحى خـيال الـسـينـوغرافى  – قـد يـشـارك معه
اخملـرج  – والـواقع لـيس إال عـامـال مـسـاعـدا يـشـارك فى

احتمال حتقيقه.
ــرئـيـة فى يــتـضــمن الـتــشـكـيـل الـبـصــرى كل الـتــكـويــنـات ا
ـكانية نـصة والصالـة عند احلـاجة والعالقات ا فضاء ا
ـتـمـاثـلـة أو بـ هـذه الـتـكـويـنـات بـأشـكـالـهـا اخملـتـلـفـة أو ا
ـنـاسـبـة "لـوضعـهـا مـعـا فى تـشـكـيل ـتـعـارضـة وألـوانـهـا ا ا
فـضــائى يــضـفى عــلى الــنص حـيــاة ورؤيــة جـديــدة ويـظل
ـمــثـلـون الـفــراغ (فـضــاء الـلـعـب) مـيـتــا حـتى يــسـكن فــيه ا
ويصـبحون العنصـر احملرك لصورة فضـاء اللعب ويحكوا
القصة التى يدعمهـا استخدام الفضاء ويتشكل الفضاء
ــمــثــلــ مع تــطـور الــعــرض" الــذى يــلـعـب فـيه ويــتــغــيــر بـا
اإليـقاع- سـواء كان زمـنيـا أم شكـليـا أم لونـيا أم خـطيا أم
ـتحركة عـبر عالقات ضوئيا  – دوره فى فاعلـية الكـتلة ا

سرحى للحدث. نقول فيها تعزيزا للزمن ا الثابت وا
ـتـضمن فى الـصـورة فـهـو كل ما أمـا الـتـشـكيل الـسـمـعى ا
ــــوســـيـــقى ـــمــــثل وغـــنــــائه واألحلـــان وا يــــتـــعـــلـق بـــحـــوار ا
ــؤثـرات الـصـوتـيــة فـقـد تـكـون ـصـاحـبـة وا الـتـصـويـريــة ا
ـشـاعــر الـشـخـصـيــة أو تـعـمل عـلى أن ـوسـيـقـى مـؤكـدة  ا
ــمــثل من انــدمـاجـه فـيــكــسـر الــتــدفق الــوجـدانى يــخـرج ا
لتـجسيد الشخصـية كما فى مسرح بـريخت عندما تكون
ـوسـيـقى تـعـلـيـقًــا سـاخـرًا عـلى حـوار الـشـخـصـيـة ولـيس ا

عانى كلماتها.  تأكيدا 
وقد يكون الرعد والبرق وعصف الريح كمؤثرات صوتية
ـدى رفض الـطـبــيـعـة لـضـيـاع ـلك لـيـر هى تــصـويـر  فـى ا
عقل لير فى مشهد العاصفة باعتبار أن لير هو ظل الله
عـــــلـى األرض وأن أى اخـــــتالل لـه هـــــو اخــــتـالل لـــــنـــــظــــام

الطبيعة.
ـكـونة لـلـتكـويـنات ادة ا ومن الـناحـيـة الشـمـية قـد تـكـون ا
ـنـظـريـة من مـواد عـطـرية فـواحـة بـغـرض درامى كـغـابة ا
"حـلـم لـيــلـة صــيف" لـ شـكــسـبــيـر أو رائــحـة الــبـخــور الـتى
ـشـهـد األول فى "أوديب مـلـكـا» لـ سـوفـوكلـيس تـسـتـكـمل ا
يـتافـيزيـقى للـشيـطان فى ولـكى يحـقق تشـيكـوف البـعـد ا
ـا لـلشـيـطان من ـسـرحيـة الـداخلـيـة فى طـائر الـبـحر  ا
أثــر سـيـئ عـلى اإلنــســان كــمـا يــعــرفه الــوجـدان الــشــعـبى
وخــاصـة مع أصـحـاب الــديـانـات الـتـوحـيــديـة فـإنه يـقـرن
ـــرئــيــة بـــرائــحــة نـــفــاذة لــلـــكــبــريت ظــهـــوره فى الــصــورة ا
ــا كــان ـــثــيــلى وكــان ذلـك امــتــدادًا  اخملــلــوط بـــالــكــحل ا
ـثل الشـيـطـان فى الـقرون الـوسـطى عـنـدما يـحـدث مع 

يختلط باجلمهور.
ـــســـرحى مـــتـــضـــمـــنًـــا- داخل فـــضـــائه ـــا كـــان الـــفـــعل ا و
ـسـئـولة عن ـسـرحيـة ا الـزمـكـانى- كل عـنـاصر الـصـورة ا
تخيل  – حتى ولو كـان له مشابهاته فى حتويل احلـدث ا
ـكـنة ـكن أن حتـدث أى أحـداث  الـواقع  –إلى وقـائع 
جتمع ب احلقيـقى واخليالى فى نفس الوقت فإن هذه
ـــتــكـــونـــة ال تــســـتـــكــمل مـــعـــنــاهـــا إال من خالل الــصـــورة ا
اجلمهور الذى له مهمة تقييمها وقياس صحتها وداللتها
فـى ضـــوء ثـــقـــافـــتـه. وفى هـــذا الـــســـيـــاق يُــــصـــبح الـــوعى
ـتـفـرج ذا أهـمـية ـؤدى وا ـشـتـرك بـداللـة الـصـورة بـ ا ا
كــبــيــرة حــتى ال يــحــدث فـجــوة بــ الــهــدف الــذى يـســعى
ــعـــنى الـــذى يـــكــونه ـــنـــظـــر والــصـــورة  إلى حتـــقـــيــقـه وا ا
ــتـفـرج عـن هـدف الـصــورة والـذى ال يــكـون مـعــلـومــاتـيـا ا
فـقط بل اإلحـسـاس به كـحـالة جـمـالـيـة تـخاطـب حواسه
تـفرج جزءا من وعواطفه. وقـد يصل األمـر بأن يصـبح ا
ـثل الشـيطـان إلى جمـهور الـصورة كـما فـى حالـة نزول 
الـــصــالـــة فـى مــســـرح الـــعـــصـــور الـــوســـطى  كى يـــتالمس

معهم.

به يتعرف على مالمحه هـو لينتقل بعد ذلك لرسم هذه
المح علـى جدار الكـهوف لـنفـسه ولغـيره من احملـيط ا
ـعـاشـة أو ما به أو بـعـد أن يـخـتـزن خـبـراته اإلنسـانـيـة ا
تـرسب مـنـهــا فى ال شـعـوره وانـفـجـر صـورا فى أحالمه
ليخرجها عبر قدراته الـعقلية ومخيلته فى صور تقترب
ـعــاش وفى أحالمه أو مـنــحـرفـة مـع مـا كـان فى واقــعه ا
ـاضـيه وحـاضره عن ذلك فى تـركـيـبـات جـديدة تـتـعـلق 
يـسـجل بـهـا حـضـارته عـلى جـدران مـعـابـده أو يـسـتـشرف
بــهـا مــسـتــقــبـله إلى أن أعــطى أســمـاء كــبــيـرة فى مــجـال
الـرسم أمـثـال: لـيـونـاردودافـنـشى مـايـكل أجنـلـو رفـايـيل
سلـفادور دالى بـيكار بـيكـاسو أنيـجو جـونز.. إلخ حتى
ظهرت الصورة الـفوتوغرافيـة والسينمـائية والتلـيفزيونية
ــولـدة بـالــكـمـبــيـوتـر أو مــعـززة به..إلخ كــنـتـاج والـرقــمـيـة ا
ـارسة جوانب للـتطـور التكـنولـوجى سهل على اإلنـسان 

من حياته.
لقـد طورت التكنولـوجيا حياة اإلنـسان وأصبح ما يعرفه
بـواسـطتـهـا خالل أسـبوع قـد يـضـاهى مئـات الـسـن من
حيـاته عنـدما كـان بدائـيا فـقد صـعد الـقمـر بعـد أن كان
ال يـبرح مـكـانه فوق األرض يـتعـرف عـليه ويـتدارسه بـعد
أن كان "قبلة" احملب الولـهان يرى فيه وجه محبوبته فى
عـرفته لـيلـة مقـمرة أو يـطـرح علـيه تخـيالته وأحالمه و
بـالـقـمـر وبـعــد دراسـته انـطـلق يـكـتـشف الـكـواكب األخـرى

ا توفر له من معلومات عن القمر.
إن إنسـان الـيوم أصـبح يـأكل ويـشرب ويـتـنفس بل ويـفـكر
نتجات التكـنولوجيا إلى احلد الذى جتاوزت فيه هذه
الــتـكــنـولــوجــيـا قــدرات اإلنـســان الـعــادى عـلى مــجـاراتــهـا
وأصبح هـناك العديـد من الشعوب فى الـعالم الثالث تقع
خـارج زمـنـهـا ألنـهـا مـازالت تـدور فى فـلك تـكـنـولـوجـيات

ة عفى عليها الزمن وولى. قد
ـــقــال أو عــلى والــتــكـــنــولــوجـــيــا الــتى نـــرددهــا فى هــذا ا
ألــســـنــتــنــا فى احلــيــاة الـــعــامــة بــاخــتــصــار تـــعــنى جــمــيع
الـوسـائل الـتى ابتـكـرهـا اإلنسـان واسـتخـدمـهـا لتـوفـير كل
مـا هــو ضـرورى لـرفــاهـيـتـه وسـعـادته أو قــد يـقــضى بـهـا
على هـذه السـعـادة والرفـاهيـة. والكـلـمة اصـطالحًا تـعنى
ـيـكــانـيـكـا وهى يـونـانـيـة األصل عــلم أصـول الـصـنـاعـة وا
عنى تكنيك  Logos وما Techne   مكونـة من مقطع
ــعـنى عـلم. وإن كـانت تـكـنـيك فى لـغـتـنـا الـعـربـيـة "تـعـنى
ـعنى أتقن وضع اخلطط احلـربيـة وتلـفظ أيضا تـقنـية 
ــتـــقن الـــشىء أى أحـــكـــمه. و "الـــتـــقن من الـــرجـــال" أى ا
ــكن تـعــريف الــتـكــنـولـوجــيـا فـى لـغــتـنـا احلـاذق" ومن ثم 
ـا يـسهل بـالـعـلم الـذى يـقوم به اإلنـسـان بـإتـمام وإتـقـان 
شئون حياته اليوميـة عن طريق التطبيق العلمى والعملى
لالكتشافات واالختراعات التى توصل إليها اإلنسان عن
طريق الـبـحث العـلـمى وتـعمل عـلى تـطويـر إنـتاجه فى أى

مجال حياتى وأساليب هذا اإلنتاج.
ـسـرح أحد مـناحـى احليـاة الثـقـافيـة الـتى تعـبر ـا كان ا و
عن اإلنـــســـان ومـــصــبـــاً تـــتـــرجم عـــلـــيه حـــضــارتـه وقــيـــمه
ــتــعـة ومــعــتــقــداته وفــلـســفــاته وأيــضــا وسـيــلــة جتــلب له ا
ــســرح لم يــقف مــكــتـوف واإلفــادة فى اآلن نــفــسه فــإن ا

منذ الـبدايـات األولى لإلنسـان على األرض وحـتى اليوم
وتــتالزم الـتــكـنــولـوجــيـا والــصــورة مـعــا لـتــنـظــمـان حــيـاته
ــمـارســة احلــيـاة أمــا الــصـورة فـالــتــكــنـولــوجــيـا وســيــلــته 
ـمـارسـة فــكـانت وسـيـلـته لـتـســجـيل هـذه احلـيـاة أو هـذه ا
لألجيـال القـادمة. وإن كـانت التـكنـولوجـيا هى درع األمن
ــا تـوفـره جلــيـوشــهـا من قـدرات ردع الـقــومى لـلــشـعـوب 
نـــووى وصـــاروخى وقـــدرات المـــتالك الـــفـــضـــاء وأعـــمــاق
ا تمنـحه من ذكاء اصطناعى للحاسبات التى البحار و
ـعــقـدة الـتى قـد حتل الـكـثـيــر من الـعـمــلـيـات احلـســابـيـة ا
يـحـتـاج اإلنـســان إلى سـنـ حلـلـهـا واقـتـصـاد فى اجلـهـد
ـبــذول فى األعــمـال بـاســتـخــدام اآللـة إال أنه الــعـضــلى ا
من ناحية أخرى كانت التكنولوجيا وباال عليه فى حروبه
ضــد اآلخــر أو بــرفع نــســبـة الــبــطــالــة فى اجملــتــمع بــعـد

استخدام اآللة بدالً منه.
أمـا عن الصـورة فـتطـالـعنـا الـيوم فى عـديـد من مـنتـجات
الــتــكــنـــولــوجــيــا: عـــلى شــاشــات اإلنـــتــرنت الــكـــمــبــيــوتــر
التليفون احملمول السـينما والتليفزيون البالى ستيشن
ــــرئى الــــذى يـــــكــــشف بــــأشــــعـــــته عن األمــــراض الــــطـب ا
ــولــود وفى عــمــلــيـات ــســتــعــصــيــة والــكـشـف عن نــوع ا ا
الـتـولـيـد وفـى اسـتـخـدام مـشـاهـد الـصـورة الـتـلـيـفـزيـونـيـة
وأشرطـة الفيديـو فى محاكاة التـدريب الرياضى وأعمال
ـــشـــاهـــدة أو عـــنـــدمـــا يـــلــعـب األطـــفــال الــرجـــيـم أثـــنــاء ا
والشـباب بـأجهزة الـكمـبيـوتر فى "الـسيـبر" يـتعـايشون مع
دهم به من ا  ه و الواقع االفتـراضى يستـمتـعون بعـا
مـعـلـومـات تـاريـخـيـة أو حـيـاتـيـة من خـالل مـغـامـرات تـثـير

عواطفهم ووجدانهم وخيالهم.
كـــمــــا جنــــد الـــصــــور عــــلى أغــــلـــفــــة اجملالت واجلــــرائـــد
العب الـــريــاضــيــة واحلــافالت.. وإعالنـــات احلــائط وا
إلخ تـعـلـن عن مـنـتج مــعـ ال تـخـاطـب به عـ اإلنـسـان
فـــــقط بـل أذنه أيـــــضـــــا إذ إن بـــــعـض اإلعالنـــــات تُـــــزود
ــوســيــقى أو بــخــطــاب يــدعـو لــصــاحب اإلعـالن. األمـر
ـثـلــون صـورا لـلــنـمـوذج الـذى جــعل كـثـيــرًا من الـشـبــاب 
يـــبـــتـــغـــونه وتـــبـــثـه وســائـل اإلعالم فى الـــريـــاضـــة والـــفن
والـســيـاســة وأيـضـا لــلـشــخـصـيــات الـكــرتـونـيــة اخلـيــالـيـة
كــــــســـــوبـــــرمــــــان وفـــــرفـــــور والــــــرجل الـــــوطــــــواط والـــــرجل
ا أثر فى العنـكبوت..إلخ مـن أصحاب الـقوة اخلارقـة 
البعض منهم وكان من جراء ذلك حوادث دموية عندما
يـقلـد بـعـضـهم سـوبرمـان الـطـائـر اخلارق ويـكـتـشـفون أن

تخيلة. قدراتهم ليست كقدرات هذه الصور  ا
ــا حتــتــويه بل إن صــور اإلعالنــات حــول مــدن األحالم 
من "شــالــيـهــات" و "فــيالت" وحــمــامــات ســبــاحــة وشـراء
أرض عــــلى الـــقــــمـــر والـــكــــواكب األخـــرى جــــعـــلت أحالم
الشباب تنسـحب داخل هذا العالم ويجنح بهم إلى عالم
ـا جعل الـبعض يرى خيالى وهـمى بعـيدا عن الواقع 
أن الـواقع أصـبح انـعـكاسًـا لـعـالم الـصـور ولـيس الـعكس
كما كـان فى غابر األزمـان وجعل آخرين يـطرحون فـهما
مـختـلفا لـلفن بـصفته مـحاكـاة للواقع. لـيس بصـفة الواقع
مـصــدراً أول لـهـذه احملـاكــاة بل بـاعـتـبــار الـواقع مـصـدرا
ثـانـيـا لـهـذه احملـاكـاة أى أن الـواقع أصـبح مـحـاكـاة لـعـالم
الــصــور وهــو مــا يـقــربــهم من فــهم أفـالطـون لــلــمــحــاكـاة
الـفنيـة التى تـبعد عـنده عن احلـقيقـة بدرجـت باعـتبار
ـا هـو مقـلد كـالـفن اآلن الذى هـو تـقلـيد أن الـفن تقـلـيد 

لواقع مستنسخ من عالم الصور اآلن.
إن الــتــكــنــولــوجــيــا وجــدت بــوجــود اإلنــسـان مــنــذ أن قــطن
ـة بــعـمـائـره الـشــاهـقـة وأبـراجه الـكــهف حـتى إنـســان الـعـو
ونـاطحـات سـحابه مـنـذ أن ابتـكر الـعـجلـة حـتى الطـائرات
والـسفن الـفضائـية والذى بـهمـا استطـاع بهـما أن يخـتصر
ـــكــان. ومـــنـــذ أن اســـتــخـــدم "الـــقـــلــة" الـــقـــنــاوى الــزمـــان وا
ــــبـــردات من ثـالجـــات وخالفـه لـــيــــروى ظـــمــــأه فى يـــوم وا
قائظ. لـقد وجدت التكـنولوجيا فى حيـاة اإلنسان لتمارس
دورهـا فى حـيـاته مـنـذ أن كـان يـحـلم بـأبـنـاء جـنـسه الـذين
تــفـرقـوا فى األرض بــعـد طـوفـان نــوح يـتـخـاطــر مـعـهم عن
بـعد عبر أحالمه أو يـستدعى صـورهم فى أحالم يقظته
إلى أن حتقق األمل مع ثورة االتصاالت إذ حقق اإلنترنت
ـعـمـورة الـيـوم فـكرة الـقـريـة الـكـبـيـرة فـيـمكن ألى لـسـكـان ا
ــعــمــورة أن يــخـــاطب آخــر فى حلــظــة إنــســان فـى طــرف ا
زمـنـيـة واحدة  – صـوت وصورة  – رغم اخـتالف الـتـوقيت
بــيـنــهــمــا فـقــد يــكـون أحــدهــمـا فـى نـهــار يــومه فى بــلـدته

واآلخر ليال فى بلدته.
وبـذلك اســتـطــاع إنـسـان الــيـوم أن يــضـرب فـكــرة مـا كـان
ــكـن أن يــكـــون فى ـــا من أن اإلنـــســـان ال  يُـــعـــتـــقــد قـــد
مــــكـــــانــــ وزمــــانــــ فـى وقت واحــــد فـــــجــــاءت شــــبــــكــــة
الـكمـبيـوتر  – كـمـكان افـتـراضى عبـر اإلنـترنت - لـتـحقق

ذلك.
لـقــد تــعــززت الـصــورة فى حــيــاة اإلنـســان مــنــذ اخلـلــيــقـة
اء الرقراق فى األولى عندما انعـكس وجهه على سطح ا
األنهار والبحيـرات ليتعرف على مالمح هذا اآلخر فإذا
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سرح ظهور التكنولوجيا على ا

 نسف األشكال التقليدية طريقنا إلى مسرح مختلف
نيا سرحيون خالل مؤتمرهم العلمى با  أفكار طرحها ا

اإلقـلــيـمى حتت شـعــار الـهــواة مـعـتــمـدًا عـلى
روح الــهـــوايـــة واحلــمـــاس والـــتــضـــحـــيــة دون
الــنـظـر ألى عـائـد مـادى حـيث إن أقـصى مـا
يــتـــمــنــاه الـــفــنـــان الــهـــاوى أن يــشــاهـــده أهــله
وأصحـابه ومجتمعـه وهو يقوم بالـتمثيل على
ــسـرح لــيـتــحـاكــوا عـنه بــعـد ذلك.. خــشـبــة ا
ــســرح ــهـم عــنــده هـــو أنه عــلـى خــشــبـــة ا فــا
وأمام اجلـمهور ويـقوم بأداء شـخصيته داخل

العمل الدرامى.
ويدعو حـسن عباس  – إذا اتفقـنا على ذلك –
إلـى أن جنـــد حـــلـــوالً لـــكى نـــنـــمى هـــذا اإلبـــداع
الـفــطـرى بــشـكل عـلــمى يـتــنـاسب مع شــخـصـيه
بدع وإعادة تشكيل أدواته احملدودة ومن ب ا

ـسرح فى األقاليم: اقتـراحاته لكى يـتم تطوير ا
عــمل دورات تــدريـبــيــة وتــثـقــيــفــيــة وورش عـمل

. داخل كل فرع على مدار العام للفنان
ـــشــاهـــد اإلقـــلــيـــمى بــتـــقــد احـــتــرام وعى ا
أعـــمــال مــعــاصــرة حتــاكـى واقع االجــتــمــاعى
والــثـــقــافى والـــســيــاسـى تــتــوافـــر فــيــهـــا قــيم
ـوروث الـثـقـافى جـمـالـيـة مـعـيـنــة قـريـبـة من ا

للمجتمع.

ــــمـــثـل الـــهــــاوى واخملــــرج الـــهــــاوى فى وعن ا
الثـقافة اجلماهـيرية يتحـدث اخملرج القنائى
مـحـمـد حـلـمى فؤاد مـشـيـرًا إلى مـشـكـلـة قـلة
ـوهبـة أو الـدراسـة ومطـالـبًـا أيـضًا بـأهـمـية ا
صـقل مــواهـبــهم بـعــمل الـورش اخملــتـلــفـة فى
ـسـرحى وتـزويدهم كـافـة عـنـاصـر الـعـرض ا
ـمـثل ومـناهج بـالـكـتب اخلاصـة عن إعـداد ا
كن ـكيـاج واإلضـاءة عنـد ذلك  اإلخـراج وا
أن نخطو خطوات إيجابية نحو إبداع أفضل
يــــــضع مــــــبـــــدعى األقــــــالـــــيـم عـــــلى الــــــطـــــريق
الصـحيح نحـو هوية مـصريـة عربيـة حقيـقية
هـذا مع عـدم إغـفـاله وجـود مـواهب تمـثـيـلـية
ــتــمـيــزة فى وإخــراجــيــة لــهـا شــخــصــيــاتــهــا ا
ــســرح اإلقــلــيـمـى.. ويــتــعـرض حــلــمـى فـؤاد ا
ـطــروحـة ـســرحـيــة ا أيــضًـا إلى الــنـصــوص ا
الـتى يـرى أن الكـثيـر مـنهـا يفـتـقد إلى الـكثـير
ـــقـــومـــات ويـــعـــتـــبـــرهـــا مـــجـــرد أشـــيـــاء من ا

ضمون. سوخة تفتقد إلى ا
ـعــوقـات ـغــربى تــصــوره  ويــقــدم مـصــطــفى ا
ــســرحى وكــيــفــيــة الـــتــغــلب عــلــيــهــا اإلبـــداع ا
مـــنــطــلــقًـــا من عــدم وجــود "حـــاضــنــة" تــرعى
ـــســرحى فـال تــوجـــد أى مــوائــد الـــعــنـــصــر ا
حوار أو مـناقشـة للـمسرحـي مـثلمـا يحدث
فى نـوادى األدب. كذلك ينـادى بأهمـية توفر
ــســرحى عـلى أن احلــريــة الـتــامــة لـلــمــبـدع ا
ــبــدع ثــقــافــته الــقــومــيــة وهــويــته يــعى هــذا ا
ـــعــاصــرة مع تــوافــر جلــان قــراة ومــعــرفــته ا
لـلنـصوص مـوضوعـية ومـنتـقاة وعـدم التـحيز
لـنصوص دون غـيرها عـند التـنفيـذ..  يتناول
مفهوم "الهويـة" من خالل رؤية تراها متغيرة
تـتـأثـر بــعـوامل خـارجـيـة وداخـلـيـة وأنه ال بـد
من عــــمل تـــوازن حــــيث يـــتـم االنـــفـــتــــاح عـــلى
اآلخــــر دون تـــــقــــلــــيـــــد ودون ذوبــــان فـــــيه مع

االستفادة منه.
ويقـتـرح اخملرج الـسكـنـدرى عادل شـاه أن
يـتم تأريخ عـروض مسرح األقـاليم من خالل
جلــــان تـــــخــــصـص لــــذلك وذلـك يــــســـــهم فى
ـوضـوعى لـلـعروض قـيـاس األثـر والـتـقيـيم ا
كـمـا يـطـالب بـأال تـقف جلـان الـقـراءة كـحـجر
عـثـرة بـ اخملـرجــ وبـعض الـنـصـوص الـتى
يــتم رفـضــهــا ولــكـنــهــا تــنــجح عـنــد عــرضــهـا
ويــقـتـرح أيـضًـا: عـمل دعــايـة جـيـدة لـلـعـروض
الجـــــتــــذاب اجلـــــمــــهـــــور وإحــــيـــــاء األشــــكــــال

ندثرة كاحلكواتى والسامر. سرحية ا ا

ويتـفق ناجى أحـمد نـاجى الفـنان الـسكـندرى
ـصـريــة الـعـربـيـة اإلسالمـيـة فـى أن هـويـتـنـا ا
تــتـسع لـكـل ظالل الـطــيف الـديــنى الـذى ولـد
وعــــاش عــــلى هــــذه األرض ويــــشـــيــــر إلى أن
هــنـاك خـطـراً مـاثالً عـلى هــويـتـنـا يـتـمـثل فى
ة الـتى تـسـمح لـرؤوس األموال الـدولـية الـعـو
والـشرسة بـاالنتقـال بحريـة كاملـة ب أقطار
العالم دون أن يعوقـها أى عائق وهو مستعد
لـــدهس كل مـن يــقـف فى طـــريــقـه حــتـى ولــو
كــان هــويـــة أو ثــقــافــة شـــعب ومن أجل ذلك
يــطــالب بــالــتــمــسـك بــوجــود الــهــيــئــة الــعــامــة
لـقصور الـثقافـة بأجهـزتها كـحائط صد ضد
ـصـريـة مـحـاوالت تـغـيـيـر الـهـويـة والـثـقـافـة ا
ويـقـدم نـاجى عددًا من االقـتـراحات من أجل
ـــســـرح فى األقـــالــيم تـــدعـــيم وتـــطــويـــر دور ا
مــنـــهــا: وضع اخـــتــصــاصـــات واضــحــة إلدارة
ـسـرح بـاألقـالـيم والـفـروع ودعم اسـتـقاللـهـا ا
عن مـــديـــر الـــشـــئـــون الـــفـــنـــيــة  – يـــكـــون من
ـسـرح فى األقـالـيم - اخـتـصـاصـات إدارات ا
ــوجــودين بــاألقــالــيم وفق تــوزيع اخملــرجــ ا
نظـام دورى ثابت يتيح الـعمل للجـميع بعدالة
فـى ظل هيـكلـة الفـرق  كما أن مـن الضرورى
إيــجـاد آلـيـة واضـحـة النــتـقـال أعـضـاء الـفـرق

من فرقة إلى أخرى فى الفرع الواحد.
سـرح فى الـثقـافـة اجلـماهـيـرية من اعـتـبـار ا
أهـم مـؤســسـات الــتــعـلــيم غــيـر الــنــظـامى فى
اجملـتمع. إيـجاد ضـمانـة لـتشـغيل الـفرق أكـثر

من مرة فى العام الواحد.
اسـتحـداث وظـيـفة (تـنـمـيـة اجلمـهـور) ويـكون

من ب أعضاء الفرقة.
تـعـديل نـظـام الـشـريــحـة وتـمـويل الـفـرق تـبـعًـا
لـــظـــروف كل مـــســرحـــيـــة عــلـى حــدة وتـــبـــعًــا
الى لتـصور كل مخرج وليـس تبعًا للـتقسيم ا

كاتب. وضوع مسبقًا فى ا ا
ـراقـبـة الـعــامـلـ الـذين يـتـولـون وضـع نـظـام 

سرحية. إمساك ميزانيات األعمال ا
نـياوى حسن مـحمـود عباس ويـؤكد اخملـرج ا
 فى ورقـته  على ضـرورة أن نبـدأ من حيث
ـســرح إذا أردنــا أن نــضع أيــديــنــا عـلى بــدأ ا
حـل حقيـقى للمـسرح اإلقـليمى ويـعنى بذلك
ـسـرح الـعــودة إلى روح الـهــوايـة حـيث نــشـأ ا

يسرى اجلندى أبو العال السالمونى سمير
سـرحـان سـمـيـر عـبـد البـاقـى أميـر سـالمة
مـــحـــمــــد زهـــدى الـــســــيـــد حـــافـظ مـــحـــمـــد
الـشربـيـنى مـحـمـود عبـد الـله.. يـقـول الـعدل
ثلى لعروض األقاليم ليس  – أن األشكال ا
مـن احملــتـم أن تــلـــتـــزم بــالـــقـــوالب واألشـــكــال
عروفة لتأكيد هويتها اخلاصة. ية ا األكاد

ـسـرحى والـشـاعـر درويش وتــعـجب الـكـاتب ا
األســـيـــوطى من "أنـــنـــا مــازلـــنـــا نـــتــحـــدث عن
القـاهرة واألقـاليم بـنفس الـثنـائية الـتى كانت
صري من قرون فى ثقف ا تسود عقول ا
ــــبـــدعــــ فى الــــعـــاصــــمـــة الـــتــــمـــيــــيــــز يـــ ا
ـبـدعـ فى األقـالـيم مـشـيـرًا إلى أن أهم وا
ـيـز الـفنـون هـو طـابعـهـا اإلنـسانى وعن مـا 
مـفـهـوم الــهـويـة قـال: إن الـهـويــة الـعـربـيـة هى
ــلــمح األســاسى لــوجــودنــا ذاته ال لــفــنــونــنـا ا
فـــقط (حـــيـث) عـــاشت هـــذه الــــرقـــعـــة الـــتى
تـعرفـها بـالوطن العـربى طوال الـقرون كوطن
مــشـتـرك لــلـجــمـاعــة الـبــشـريــة الـتى تــتـحـدث
الـعــربــيـة  – عــلى تــبـاين لــهــجـاتــهـا  – وعـلى
اختالف األعراق واألديـان. ولعل ذلك هو ما
سـرح لم يولد فى جـعل األسيوطى يـرى أن ا
الـوطن الـعربـى حيـنـمـا أخرج (مـارون نـقاش)
مـــســرحـــيــة (الــبـــخــيـل). بل مــا ولـــد فى تــلك
نـطقـة ومحـاكاة الـليـلة جـن زرع فـى تربـة ا
ظـاهـرة فنـيـة فى شكـلـها األوربى اسـتـوردها
مــثـقف عـربى بـدالً من االلـتـفـات إلى الـتـراث
ـــســـرحـى الـــذى جتـــمع لـألمـــة عـــبـــر قـــرون ا
طـــويــلــة".. ويــؤكـــد األســيــوطى أن "اســـتــلــهــام
مـواد الـفـولـكـلـور أو الـتـراث الـشـعـبى الـقـومى
يــســاعـد عــلى نــشــر الــوعى الــقـومى بــثــقــافـة
األمــة ويــؤكــد مــشـاعــر االنــتــمــاء لـلــوطن فى
قـــطـــاعـــاتـه اخملـــتـــلـــفـــة.. كــــمـــا أن اســـتـــلـــهـــام
الـعــنـاصــر الـفـولــكـلــوريـة أو اســتـخـدامــهـا فى
أعـــمـــال مـــحـــدثـــة يـــعـــطى لـــلـــحــديـث أصـــالــة
ومـعـبـرًا تـاريـخــيًـا.. ذلك يـرى األسـيـوطى أنه
الحم (مـن اخلـطـأ عــنـد اسـتــلـهـام الــسـيـر وا
إخـضــاعـهـا عــنـد الـتــنـفـيـذ لــلـمـســرح الـسـائـد
(الــــنــــمط األوربى) بـل يـــجـب أن نـــخــــرج من
أســر تــلك الــكــذبــة الــكــبــرى الــتى تــقــول بـأن

للمسرح وجه واحد فى العالم كله. 

ن اعـتــبـرهم "أعــمـدة ــتـمــيــزين  ــمـثــلـ ا ا
ــــســـرحــــيــــة فى األقــــالـــيـم" الـــذين احلــــركـــة ا
هـنـة ألنهم خـشوا عـلى أنفـسهم من هجـروا ا
ـا عانـوه من جتـاهل ونكـران لـلجـميل ـهانـة  ا
فـى الوقت الـذى يـحـتـاجون فـيه فـقط لـكـلـمة
"أحـسـنت يـا أسـتـاذ". كمـا تـعـرض "الـبـططى"
ــســألـــة الــهــويــة مـــشــيــرا إلى أن فى ورقـــته 
ـــســــرح تـــتــــعـــرض فــــنـــونــــنـــا وعــــلى رأســــهــــا ا
للتهميش والتشويه والتحريف بشكل متعمد
لـذلك فـال بـد من وقـفـة لـصــد هـذه الـهـجـمـة
ـــســرح من الـــســمــاوات الــتى يـــتــعـــرض لــهــا ا
ـــدّعــ ــبـــدعــ وا ـــفــتـــوحــة وأنـــصـــاف ا ا

وذلك بـاقـتــفـاء أثـر الـسـابـقـ الـذين غـاصـوا
فى الــتــراث الـشــعــبى ووظــفــوا مـفــرداته فى
خلق أشـكال مـسرحـية مـصريـة حازت قـبول

اجلمهور.

سـرحى سـميـر العدل وجـاءت ورقة اخملـرج ا
ــســرحى قـادر "الــدقــهـلــيــة" لـتــؤكــد أن الـفن ا
عــلى صــنع الــتـوازن لإلنــسـان فـى عـالم غــيـر
مـتـوازن. فـالـفـنـان يـعـبر عـن واقعـه بل وقادر
ساهمـة فى تغييره من خالل تصويره على ا
لـــتـــنـــاقـــضـــات اجملـــتـــمع أى أنـه يـــنـــطـــلق من
الــواقع لـيـغـيـره ومن هـنـا تـبـرز هـويـة الـفـنـان
فـى الــتـــعـــبــيـــر عن بـــيــئـــته وهـــو مــا انـــتـــهــجه
ـبـدعــون من مـسـرح األقـالــيم حـيث أخـذوا ا
عـلى عـاتقـهم أن تـكون أعـمـالهم مـرآة لـلواقع
ــعــاش فى أقــالــيم مــصــر بــتــنــوع ثــقــافــاتــهــا ا
وعـاداتهـا وتقـاليـدهـا وتراثـها.. وحـدَّد سمـير
ـــاضى" الـــعـــدل "الـــثالثـــيـــنـــيـــات من الـــقـــرن ا
كنقطة بداية أسهمت فى تأكيد مفهوم هوية
ـســرح فى األقـالـيـم وذلك من خالل جـنـود ا
مـجـهـولـ حـمـلـوا عــلى عـاتـقـهم نـشـر رسـالـة
ــســرح بــالـــقــرى والــنــجــوع وجتــولــوا فى فن ا
دروب مـصـر وقدمـوا عـروضًا تـلـقائـيـة حتمل
تلقى  ومن قيمًا اجتماعية ودينية تؤثر فى ا
ـسيرى أحـمد العدل هؤالء الـرواد: أحمد ا
حــمـام الــعــطــار ســرور نـور عــبــد الــله عــبـد
العزيز.. ثم تتأكـد هوية مسرح األقاليم التى
أرســــاهــــا الــــرواد من خـالل (جـــيـل مــــا بــــعـــد
الـريـادة) الـذى أكـمـل الـدور وأكـد خـصـوصـية
ـــســرح الـــتى يـــنــفـــرد بــهـــا ومن هــؤالء: ذلك ا

ـصرى ؤتـمـر العـلـمى الـثانى لـلـمسـرح ا فـى ا
ـــســرح فى األقـــالـــيم والـــذى أقـــامـــتـه إدارة ا
ـنـيـا بـالـهـيــئـة الـعـامـة لــقـصـور الـثـقــافـة فى ا
مـؤخـرًا قـدم عـدد من فـنـانى األقـالـيم أوراق
عـــمل طـــرحـــوا خاللـــهـــا تــصـــوراتـــهم ورؤاهم
سـرحى فى األقاليم وقضايا حول "اإلبداع ا
شكالت الهوية" باإلضـافة إلى استعراضهم 
ـكن أن تــسـهم ـسـرح واحلــلـول الــتى  هــذا ا
فى تـــــــطـــــــويـــــــره وقــــــد كـــــــانـت هــــــذه األوراق
ـــــطـــــروحـــــة مـــــؤشـــــرًا داالً عــــــلى اهـــــتـــــمـــــام ا
ـســرحـيـ - بــعـضـهم عــلى األقل - بـوجـود ا
مـسرح مـصرى ذى طـابع خاص ومـتمـيز وهو
ما دفعنا إلى محاولة استعراض أهم ما جاء

فى هذه األوراق.
 فى ورقته سجل اخملرج البـورسعيدى سمير
زاهــــر عـــــددًا من االقــــتــــراحـــــات لــــلــــنــــهــــوض
ـسرح فى األقـاليم مـنهـا ما يـتعلـق بالنص با
سرحى ومكان العرض حيث رأى أنه ال بد ا
مـن تــقــد "نــصــوص جــديــدة وأفــكــار غــيـر
ـوقع (حيث) مـطـروقة تـتنـاسب مع شروط ا
"ال تـمـلك أغـلب مـواقعـنـا مـنـصـات لـلـعروض
ـتـاح غالـبًـا سرادقـات أو قـاعات صـغـيرة وا
وأجــران وسـاحــات.. وبـدالً من االجــتـهـاد فى
كان وإخضاعه خلدمة البحث عن عبقـرية ا
ــســـرحـى والــبـــحث عـن أســالـــيب الـــعـــرض ا
ـسـرحى نلـجأ إلى مغـايـرة حلرفـة اإلخراج ا
الــســهل والــتــقـلــيــدى لــنـقــدم نــصًــا ال يــحـاكى
ــكـان وال الـزمـان مــفـتـقـدًا جــمـهـوره قـبل أن ا

يبدأ بروفته األولى.
وأكـد زاهــر عـلى أهـمــيـة الـتــوصل إلى أفـكـار
مــســرحــيـة جــديــدة وكــشف عالقــات جــديـدة
ــســرحى مـــؤكــدًا عــلى فى أدوات الـــتــعــبــيـــر ا
ا أطر السامر والفرجـة الشعبية والتراثية 
تــشـــمــله من فـــنــون شـــعــبــيـــة وآالت وغــنــاء
ورواة وحــكـــواتى.. لـــتـــأصــيـل هــذه األشـــكــال
سرح اإلقليمى (والتى تعدّ) التى يتميز بهـا ا
ـسـرحـيــة واألكـثـر قـدرة عـلى أقـرب الــصـيغ ا
الـتــفـاعل مع اجلــمـهـور. كـذلـك تـعـرض زاهـر
ـالية وقدم سبعة اقتراحات للنظم واللوائح ا
ـــســرح اإلقـــلـــيـــمى هى: لـــتـــطـــويـــر الـــعـــمل بـــا
ــــــســـــــرح لـــــــدورهـــــــا فى "اســـــــتـــــــعـــــــادة إدارة ا
ــتــابـــعــة ووضـع آلــيـــة جــديــدة الـــتــخـــطــيـط وا
لــلـتـشـغـيل تـقـوم عـلى إعـادة الـنـظـر فى نـظـام
اإلنــتــاج.. وعـمل دورات تــثـقــيـفــيـة وتــدريـبــيـة
ــسـرحى لـلــعـامــلـ فى كل مــجـاالت الــعـمل ا
والـــــعــــمـل عــــلـى حتـــــريك الـــــعــــروض لـــــزيــــادة

االحتكاك بتجارب اآلخرين.
ــــتــــابــــعــــة الــــفـــنــــيــــة فى الــــعـــودة إلـى نــــظـــام ا
ـكن التـعرف على الـبروفـات األخيـرة حتى 
ـشـاكـل احلـقـيـقـيـة وتـذلــيـلـهـا وتـقـد دعـمـا ا
ـواجـهــة مـحـاوالت اخـتـراق أكـبــر لـلـمـيـزانــيـة 

صرية. الهوية ا
الــــعــــودة إلـى الــــدورات الــــتــــخـــــصــــصــــيــــة فى
سـرحى  وأخـيـرًا إلـغاء الـتـألـيف واإلخـراج ا
كلمات «شريحة وموقع ومخرج محلى وآخر

مركزى ومؤلف محلى ومركزى».

وأشـار صفوت الـبطـطى فى ورقته إلى ثالث
ـسـرح فى األقـالـيم وتـدور عـثـرات تـعـتــرض ا
مـثل" حيث حـول "الشـريـحة  – اخملرج  – ا
واقع يرى أن "الـشـريحـة صارت عـبـئًا عـلى ا
ـــقـــايـــســة – ـــيـــزانـــيــة أو ا ـــا يـــقــصـــد ا - ر
فاجلميع يخشون التعامل معها جتنبًا للوقوع
فى مـشــاكل مــالـيــة قـد تــعـرضــهم لـلــمـســاءلـة
الـقانونـية أمـَّا بالنـسبـة للـمخرج فـإن مشـكلته
تـــكـــمن – فـــيــــمـــا يـــرى الــــبـــطـــطى  – فى أن
الـــشـــريـــحـــة تـــتــــعـــامل مـــعه كــــبـــنـــد من بـــنـــود
ـقـايـسـة مـتـنــاسـيـة مـا حـدث من مـتـغـيـرات ا
اقتـصاديـة ويقتـرح البـططى رفع قـيمـة عقد
اخملــرج الــذى يــذهب إلى مــنــاطق نــائــيـة إلى
الـضـعف بـشــرط أن يـكـون مـتـمـيــزًا يـسـتـطـيع
إقـامة ورشـة لصـقل مواهب أعـضاء الـفرقة.
ـشــكــلــة الـثــالــثــة فـهـى غـيــاب واخــتــفـاء أمـَّـا ا

سرح  احتدام النقاش حول قضايا ا

 القوالب
ستعارة ا
يجب

 أن تختفى
لصالح
السامر
والفرق
الشعبية

 هيئة قصور الثقافة حائط صد
فى وجه محاوالت تغيير الهوية 

يزانيات  تطوير الشرائح ودعم ا
محمود احللوانىأهم شروط جودة اإلنتاج

مثل الشريحة - اخملرج - ا

هوية  الفنان 

الطابع اإلنسانى

خطر ماثل

وهبة قلة ا
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الـقس أثـنـاسيـوس بـطـرس كاهـن كنـيـسة
مـــارجــــرجس بـــالــــشـــادر أحــــد الـــكــــهـــنـــة
ـــعـــروفـــ بـــعـــشـــقـــهـم لـــلـــمـــســـرح داخل ا
الــكـنــيـسـة الــقـبــطـيـة األرثــوذكـســيـة.. بـدأ
ـسـرح معه مـنـذ الصـغـر فعـنـدما عـشق ا
صادفة لعب دور كان طفالً صغيراً وبا
ــســيـح فى طــفــولــته فى إحــدى الــســيــد ا
سـرحـيات الـتي قدمـتهـا الكـنيـسة ومن ا

يومها ارتبط بهذا الفن.
فـى هذا احلـوار يـروى القـس أثنـاسـيوس
ــســـرح ويــعـــرج عـــلى حــال حـــكـــايــته مـع ا
ـسرح الـكنـسى اآلن مـبديـاً وجـهة نـظره ا

فيه.
سرح? * بداية كيف جاء ارتباطك با

ـــســرح والــتــمـــثــيل بــدأت - عـالقــتي بــا
مـــنــــذ أن كـــنـت طـــفالً صــــغـــيــــراً كـــانت
أخـــتـى الـــكـــبـــرى تـــقـــوم بـــدور الـــســـيــدة
الـعذراء فى تـمثـيـليـة عن مـيالد السـيد
ــــســــيح والنــــشـــغــــال أمى فـى الـــبــــيت ا
حـملـتنى أخـتى مـعها إلـى البـروفة وما
أن شـــاهـــدنـى اخملــرج حـــتـى قـــال لـــهــا:
سـيح طـفالً» ويوم «أخـوك يأخـذ دور ا
الـعـرض لم أخـش شـيـئـاً ألن أخـتى هى
الـــتـى كـــانت تــــمـــسـك يـــدى وتــــقـــول فى
أذنـى دورى وحلــــبى لــــهــــا ســــمــــعت كل
كـالمـــــهــــــا وإرشـــــاداتــــــهـــــا وكـــــانـت هـــــذه
ـسرحـية فى كنـيسـة ماريو حـنا بـبلدة ا

أبنوب احلمام.
وكانت اخلطوة الثانية فى الصف الثالث
االبــتــدائى وكــان أســـتــاذ الــلــغــة الــعــربــيــة
طالعة يحب أن يحول كـثيراً من دروس ا
الـــتى يــوجـــد بــهـــا حــوار إلـى تــمـــثــيـــلــيــات
صــــغــــيـــرة تــــقـــام داخـل الـــفــــصل أو عــــلى
ــدرسـة وهــذه احلــوادث كـانت مــسـتــوى ا
فى عـام 1956 وكــان عــمــرى 7 ســنـوات.
أمـــا مــــا نـــســـتـــطــــيع أن نـــقـــولـه عن عـــمل
مـسرحى فى مـسرح كـبير به كل األدوات
الالزمة فكان ب عام 1958 و1960 فى
مــســرحـــيــة شـــعــريــة عن «حـــكــمـــة الــنــبى
ســـلــيـــمـــان» فى كـــنـــيـــســـة الـــعـــذراء بـ«أبــو
ـطــامـيـر» بـالـبـحـيــرة ومـسـرحـيـة وطـنـيـة ا
قــمت فـــيــهــا بـــدور الــزعــيم جـــمــال عــبــد
ـــطــــامــــيـــر الـــنــــاصــــر فى مــــدرســــة أبــــو ا
االبـتـدائـيـة ومـسـرحـيـة مـتـرجـمة عـرضت
عـلـى مـســرح ســيـنــمــا الــبـلــديــة بـدمــنــهـور
وحضرها احملافظ وجيه أباظة فى ذلك
الـــوقت وتــرجـــمت «دومـــبى وولـــده» وقــام
بـــإعــطـــائى مــيـــدالــيـــة فــضــيـــة وفى عــام
1961 أخــــرج لــــنــــا فى مــــدرســــة األمــــيـــر
بــدمـنـهـور اإلعـداديـة الــفـنـان مـحـمـد نـوح
أوبـــــريـــــتــــــاً عن جتـــــارة الــــــقـــــطن وبــــــيـــــعه
واســــتــــغـالل الــــتــــجــــار األجــــانب لــــلــــفالح
ــــصـــــرى وقـــــمت فـــــيــــهـــــا بــــدور الـــــفالح ا
الــفـــصــيـح الــذى يـــعــتـــرض عـــلى الــتـــجــار
األجـــــانب وفى عــــام 1963 انــــتــــقـــــلت مع
أســـرتى لـــلــقـــاهـــرة وقـــبل انـــتــقـــالى كـــنت
أسـتــعــد لــلـقــيــام بـبــطــولــة مـســرحــيـة عن
يــوسف الــصـديـق ولـكن نــقل والــدى حـال

دون ذلك.

ـدرسـة ـرحـلـة الـثـانـويـة قـمت مع ا وفى ا
بـاالشـتـراك فى أكــثـر من مـسـرحـيـة  مع
ــعـهــد الـفــنـون فـنــان كـان وقــتـهــا طـالــبـاً 
ـسـرحـية هـو «فـكـرى صادق» مـثل مـعـنا ا
مــســرحـيــتـ األولـى لـنــجـيـب الـريــحـانى
والـثانـية مسـرحية وطـنية «الـسيد مـحمد

وضـوع فترة كان والـزمان وظـلوا مـلتزمـ بوحـدة ا ـسرحـيون من وحـدتى ا > تـخفف ا
وضـوعات فى إطـارهـا. وقد مـنحـتهم طـويـلة ثم حـلت محـلـها وحـدة الفـكرة وتـشـظت ا
ـسـرحى مـسـاحات واسـعـة من الـتـخيل احلـريـة فى تـعـدد أمكـنـة األحـداث فى الـعرض ا

كان. واإلبداع فى رسم خصوصيات ا
سرحي جريدة كل ا
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سيح سرح طفالً وقمت بدور ا ارتبطت با
سرح القس أثناسيوس بطرس: عاشق ا

الكنيسة ال
تعانى أزمة
نصوص بل

تعانى 
من سوء
االختيار

أسقف التعليم

خالل الفيديو أو التليفزيون.
* هل تــعـــانى الــكـــنــيــســـة من أزمــة فى

النصوص?
- الـكـنيـسـة الـقـبطـيـة ال تـعـاني من أزمة
نـــــصــــوص دائـــــمـــــا تــــعـــــانى مـن اخــــتـــــيــــار
الــنــصــوص فــكــثــيــر من الــذين يــخــتــارون
الــنـصــوص لــيـســوا عــلى مــســتـوى الــفــكـر

سرحى. الفنى واألدبى وا
سرح الكنيسة? * وماذا عن أحالمك 
- آمـالـى فى الـعـمل الـفـنى عـمـومـا داخل
الـكنـيسة الـقبطـية أن يـبعد عـنه أصحاب
الـــعــمـــامــة واجلــلـــبــاب األســـود وأن يــقــوم
عليه من يفـهمون فيه أيا كان هذا العمل

كتابة أم رسماً أم نحتاً.

ـسـرحـيـة «عـيب ـشـاهـدين  * كـنت من ا
إحـنـا فى كـنـيـســة» الـتي أخـرجـهـا مـيـنـا
ابــــــنك مــــــا رأيك فـى مـــــوقـف رقـــــابـــــة

سرحية? الكنيسة من هذه ا
- مسـرحيـة «عيب إحنـا فى كنـيسة» هى
ـقـايـيس ولـو كان مـسـرحيـة جـريـئـة بكل ا
ـسرحـية أخـرج منـها فـرداً واحداً كـاتب ا
وهــــو الـــذى يــــلــــبس «جــــلـــبــــاب وعـــمــــامـــة
ــــشـــاكل قـــد حـــركت ســـوداء» مـــا كـــانت ا
ســـاكن أحـــد ولــكـن ألن هـــنــاك جـــلـــبـــابــاً
أسـود فالبـد أن يـكـون هـنـاك خط أحـمر
س هـــذا اخلـط ولـــو بــــنــــســـيم وكل مـن 
هادر أو جـرح ينـبرى له أعـداد كبـيرة من
الــــرافــــضــــ وكــــمـــــا قــــال لى صــــديــــقى
الطبيب «ال يصح أن ننشر غسيلنا» على
الــعـــامــة فـــإذا أراد الــكـــتــاب األقـــبــاط أن
يـــكــتــبــوا أى نـــقــد فــعـــلــيــهم االبـــتــعــاد عن

اجللباب األسود وسوف يجدون راحة.
* هل كــان لك دور فـى تــنــمــيــة مــواهب

سرحية? مينا ا
- مــيــنـا ابــنى أصــبح مـعــروفــاً فى الـوسط
الـفـنى الـكـنـسى داخـل وخـارج مصـر ولـكن
غــيــر مـعــروف أنه ابــنى حتـديــدًا فــعـنــدمـا
أحــــضــــر له بــــعض الــــعـــروض يــــقـــدمــــونى
لـلــضــيـوف قــائًال أبــونـا أبــو مــيـنــا أمـا من
ـســرح فــقـد ـيــنــا عــلى ا جــهــة تـشــجــيــعى 
بـدأت معه بـالـقراءة والـثقـافـة منـذ أن كان
طــفـًال وأحــضــرت له 48 جــزءًا من دائــرة
ـعـارف الـتي صـورت ـعـارف وكل دوائـر ا ا
لـألطفـال كـانت فـى مكـتـبـته الـتى حـرصت
على تكوينها حينما قمت بتصميم حجرة
خـاصة له وكان بهـا صندوق اللـعب الكبير
ـثل وهـو وكـبـر مــيـنـا عـلى الــقـراءة وبـدأ 
فى احلـــضـــانـــة فـى مـــدرســـة ســـان بـــيـــتـــر
وكـانت أول مــسـرحـيـة بــالـلـغـة اإلجنــلـيـزيـة
عن «ذات الرداء األحمر» وأخذ فيها دور

الذئب وحصل على جائزة.
أنــا يـعـجــبـنى مــيـنــا الـكـاتب والــسـيــنـاريـست
ـــمـــثـل واخملـــرج وإن كــان أكـــثـــر من مـــيـــنـــا ا
مـتــفـوقـًا فى كل هـذه الـفـنـون وأمـضى وقـتـًا
كـبيراً حتى اآلن يـتتلمذ عـلى كتابات األدباء
ــرحـلــة الــثــانـويــة بــدأ يـدرس الــكــبــار وفى ا
األدب اإلجنـــلـــيـــزى وأعـــجـب بـــشـــكـــســـبـــيــر
وتــشــارلــز ديــكـــنــز وفى األدب الــفــرنــسى بـ
فيكتور هوجـو وموليير والروسى بتشيكوف
وجـوركى وطــبـعـًا عـظــمـاء كـتـابــنـا بـدايـة من

طه حس والعقاد ومحفوظ.

صـغيرة كنـيسـتى سواء أكانت أعـماالً 
أم كبيرة.

* وهـل كــتـــبـت نـــصـــوصـــاً مـــســـرحـــيــة
للكنيسة?

- لـم أكــتب نــصــوصــاً مــســرحــيــة بــشــكل
مــــبـــاشـــر ولـــكـن لى أعـــمــــال حتـــولت إلى
مـسرح فـمـثال لى قـصة مـثل «فى قـبـضة
احلـب» التى طـبعـتهـا كنيـسة مـارجرجس
بـسـبـورتــنج وقـدمـتـهـا كــنـيـسـة مـارمـرقس
بلـندن باللـغة اإلجنلـيزية وأخـرجها ابنى

سرح. مينا عاشق ا
سرح الكنسى صحيح فى * هل تـعبير ا

رأيك?
سـرح الكـنسى مـثل كل األشيـاء التى - ا
تـخص األقـبـاط ألن لـيس لـهم مـكـان فى
احلــيــاة الـعــامــة فــيــقــومــون بــعـمـل نـوادى
سرح والكورال ولو خاصة بهم فهناك ا
ــــواهب كــــانت الــــدولــــة اهـــتــــمت بــــهـــذه ا
ـا كان هناك مـسرح خاص باسم الـفنية 

الكنيسة.
* إذا تــمـت دعـــوتك لـــلـــمـــســـرح ســوف

تذهب أم ال?
ــســرح اآلن جــائـزة لــو دعــيت - دخــول ا
فـى عـروض خــاصـة وأحــيـانــاً يـحــتـاجـون
ـتابـعة تـكون من لـرأينـا فى مسـرحيـة وا

سـرح وكـنت ثـيـل وا بـسـؤالى عـن الـتمـ
فـى حرج شـديـد فتـولى عـنى اإلجـابة
لــــيـب ســــوريـــال الــــقــــمص الــــراحل صــــ
ً فى بــيـرا ً كــ ا والــذى اتــضح أن له بــاعـ
يــــة لــــ تــــحــــقـت بــــكــــ ــــســــرح والــــ عــــالـم ا
نـــة األولى كـــونت الـالهــوت وفـى الـــســ
وقـدمنـا فى ديسـمبر مسـرحياً  فـريقـاً 
يــرة «مــكـرس أفــنـدى» يــة صــغـ مــســرحـ
ـــصـــاب تــــقـــد الــــشـــخـص ا نـــ وكـــانـت تـــ
يــــة والــــذى يــــظــــهــــر أمــــام بــــاالزدواجـــــ
يـــد ومن ورائــهم له نــاس بـــشــكل جــ الــ
هــــا تــــصـــــرفـــــات يـــــخــــجـل من كـــــشـــــفـــــ
من يــــة بــــعــــضــــاً  ــــســــرحــــ وأغــــضــــبت ا
لـــيـم نـــفـــسه تــــعـــ اإلداريــــ وأســـقف الـــ
والذى احتوانا وعـرفنا عبارة شهيرة
تقول ليس كـل ما يعرف يقال وليس
كل مــــا يـــــقــــال يــــكـــــتب ولــــيـس كل مــــا
لـهــا بــاآليــة «لـكل يــكــتب يــنـشــر وأكــمــ
شىء حتت الـــســمـــاء وقت» ومن هــذه
ثــيل تـــمــ تــقـل دورى من الــ لــحــظـــة انــ الـــ
لإلشـراف على الـنشـاط الفـنى وكنت
مـسـتـغرقـا فى دراسـتى الـتى أكـملـتـها
فـى جامعة الـقاهرة بـعد تخرجى فى
لـــعـــمل يـــارى لـــ تـــ يـــة الالهــــوت واخـــ لـــ كـــ
الـكـهــنـوتى لـكــنى حـرصت أن أشـارك
يــــة عـــلى ابــــ بـــ انــــات الـــشــــ ـــهــــرجـــ فـى ا
تـــوى تـــوى الـــقــــاهـــرة وعـــلـى مـــســـ مــــســـ

» حـــاكم اإلســكــنــدريــة وشــاركت في كــر
كليهما.

وفـى صــيـف عــام 1968 كــان قـــداســة
تـعلـيم لـ تـهـا أسـقـفـا لـ بـابـا شـنـودة وقـ الـ
نــودة يـقـدم فى نــهـايـة بـاسم األنــبـا شـ
يــــهـــا يــــة يــــكــــرم فــــ الــــصــــيف مــــســــرحــــ
يــة ــدنـــ اخلـــريـــجــ مـن اجلــامـــعـــات ا
يــــة وفى هــــذا الــــعـــام وقــــبل نـــ والــــديــــ
ـسرحية بـشهر واحد مـوعد عرض ا
تـــلـف الــــفــــريق الــــذى كــــان يــــقـــدم اخــــ
لـيم وتـركه تـعـ ـسـرحـيـة مع أسـقف الـ ا
لـــيه ولـــكـــنه فى مـــوقف ال يــــحـــســـد عـــ
بــحـــبه ومـــعـــارفه وعن طـــريق اخملــرج
ـعروف كمال عـطية استـطاع تكوين ا
مـجمـوعة أخـرى ورغم أنـنى كنت فى
انــويــة إال أنــهم أخــذونى ثــ لــة الــ ــرحــ ا
ـعرفتهم بـنشاطى الفـنى وقدمنا فى
خالل شهر مسـرحية كبيرة من ثالثة
نـــا نــعــمل لــيل نــهــار وكــانت فــصــول كــ
مـستوحـاة من «سفر اسـتير» وجنحت
بــــفـــضل بــــاهـــراً  يـــة جنــــاحـــاً  ـــســــرحـــ ا
يـــــة اخلـــــاصــــة الــــ عـــــ يــــات الـــــ انـــــ اإلمــــكـــــ
ـكيـاج ومن بـالـديـكـورات واإلضـاءة وا
نــا بـدأت مــعـرفــتى بــقـداســة الـبـاب هـ
تـــحــاق وتـــقــدمت لـاللــ بــته جـــداً  بـــ وأحـــ
بــــار تـــــ يــــة الـالهـــــوت وفى االخـــــ لـــــ بـــــكـــــ
لــــيم عــــ تــــ الــــشــــخــــصى بــــدأ أســــقـف الــــ

 القس أثناسيوس

أنصح الكتاب
باالبتعاد
 عن أصحاب
«اجللباب
األسود» حتى
يتجنبوا
شاكل ا

 لم أكتب نصوصاً مسرحية
بشكل مباشر ولكن قصصى
حتولت إلى مسرح

سرح الكنسى رئية فى ا  الصورة ا
البـس الـــــثـــــريـــــة  إال أنه زاد عـــــلـــــيـــــهـــــا وا
بــاخلـــروج عن احلـــيــز الـــضــيق إلـى مــا هــو
ـــســـاحـــة أو الـــفـــنــاء اخلـــارجى أرحب فى ا
ـناسـبـات الـعامـة والـتى جتمع حيث كـانت ا

عدداً كبيراً من أفراد الشعب.
رة صـاحب هـذه ا ـنـاخ التـشكـيـلى ا وكان ا
ـعــسـكـر كــمـا كــان  يــحـظى بــسـعــة الـرقــعـة 
اجلــــنـــود حــــيـث الــــدروع والــــزرد واحلـــراب
ــعـــدنــيــة والــنــبـــال والــســـيــوف واخلـــوذات ا
الالمـعة  وتنـوعت عناصـر الصورة إلى أن
ـهن  مـثـل الـبـحـار وكـذلك شـمـلت جــمـيع ا
ــؤداة لـلــغـنـاء ـا حلـق بـالـلــغـة ا الـفـالحـ  
من ســهــولــة ويــســر فى االســتــخـدام ولــكن
هـنــاك سـؤال يــطـرح نــفــسه  هل هـذه هى
الــصـورة والــعـنــاصـر الــشـعـبــيـة الــتى لـزمت

قام. األوبرا عندما استقر بها ا
عـــــــلـى الـــــــرغـم من أن  غـــــــنــــــــاء الـــــــتـــــــرتـــــــيل
اجلـريجـوريـانى أو أغانى شـعـراء التـروبادور
اجلوالـ فى الـقصـور كـانت أغـانى شعـبـية
بـخالف الـكـنسـيـة فـقـد اعـتـمـدت عـلى غـناء
ذى سـطــر حلـنى واحـد وهــو الـذى تــمـيـز به

وسيقى فى القرون الوسطى .. فن ا
كما واجه فن الباروك فـنون عصر النهضة
ومـــــا أبـــــدعـــــتـه الـــــعـــــظـــــمـــــة الـــــيـــــونـــــانـــــيــــة
والكالسـيكـيـة فى تنـاولهـا من جـديد فـهو
فن يـــحـــمل ســـمـــات احلــريـــة والـــتـــلـــقـــائـــيــة
سـتطـردة حيث كـان (رومـانتـيكـياً درامـياً ا
) إلى جـــانـب أنه عــــاطـــفـى كـــانت عــــنـــيــــفــــاً
ــنـاظـر مـتــكـلـفـة الــدرامـا قـويــة وضـخـمـة وا
وشــديـــدة الــتـــعــقـــيــد فــقـــد شــمـــلــهـــا الــبــذخ
والــتــرف والــثـــراء أيــضــاً . وقــد شــمل ذلك
تــــفـــــصــــيـالً لــــكل األجـــــزاء مــــهــــمـــــا كــــبــــرت
مــســاحـتــهــا ومــهــمـا اتــســعت بــشــكل يــجـعل
اإلنسـان يـشعـر بالـرهـبة والـذهـول من تلك
ـنـسـاب الدور الـعـظـمـة. كـان للـخط الـلـ ا
فــــانــــطــــلــــقت الــــبــــارز فـى الــــطــــابع الــــعــــام 
ـــتــمــثـــلــة فى صــور ــنـــحــنــيــة ا اخلـــطــوط ا
نــــبـــاتــــيــــة وأغـــصــــان تــــتـــابــــعت وتــــشـــابــــكت
وتــــضـــافــــرت وطـــلــــيت بــــاأللــــوان وأحـــيــــانـــاً
ـواضع اخلــاصـة الــتى تـضم بــالـذهب فـى ا
ـــلـــوك واألمــراء الـــصـــفـــوة واخلــاصـــة مـن ا
ـــــوســـــيـــــقى والـــــنـــــبـالء. ويـــــرجع اقـــــتـــــران ا
حيث بـالدراما إلى مـا قبل عصـر الباروك 
شــهـــدت الــعـــصـــور الــوســـطى مـــا يـــســمى "
بالتمثيلـيات األخالقية وتمثيليات األسرار
حــيث كــانت األغـانى ـعــجـزات  الـديــنـيــة وا
فــرديــة وثــنــائـــيــة وأغــانى جــمــاعــيــة كــانت
تــقـــدم وسـط الــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة  أو فى نـــهـــايــة
الـفصول فـتبـدو كأنـها تـعقـيب على أحداث

الفصل.
ـعـمار يـوضح لـنـا ذلك فـالكـاتـدرائـية وفن ا
مــثـالً إذا اعــتـــبــرنـــاهــا عـــدداً من اجلــدران
تـضم فـيـمـا بـيـنهـا فـراغـاً نـظـرنـا إلـيـها من
الـداخل لـكى يتـحـقق لـنـا ذلك. أو نعـتـبـرها
عدداً من األسـطح حتدد كـتلـة ما وعـندئذ

ننظر إليها من اخلارج.
وكــان لـدراســة الــكــتـلــة والــفــراغ أثـر واضح
فى حتــقــيق فــلـــســفــات الــشــعــوب عــلى مــر

الزمن.
فــالـشــكــل وهـو أكــثـر الــعـنــاصـر الـتـى يـقـوم
عــلـــيـــهـــا بـــنـــاء الــعـــمـل الــفـــنـى فى الـــصــورة
ـرئـيـة وعنـد بـنـاء شـكل مـا  فإنـه يراعى ا
أال يــؤذى الــعــ كــأن يــكــون مــضــطــربـاً أو
مـــفـــتـــقــراً إلـى الـــتـــوازن إال إذا كـــان األمــر

يتطلب ذلك. 
سرح وحرمته والكنيسـة التى حاربت فن ا
عــلى يــد جـمــاعــة الـتــفــتـيـش  هى نـفــســهـا
الــــتـى أحــــيــــتـه ودفــــعـت به من جـــــديــــد إلى
سرحى. احلياة فالشارع ثم دور العرض ا

ناسبات العامة االحتفاالت واجلنازات وا
كانت دائمـا حتظى بسـمات غنـائية شـعبية
تـتـمـيـز بـهــا الـبالد بل وتـتـمـيـز بـهـا طـائـفـة
عن أخرى كـان الـشعب فـى بالد الفـرجنة
(الــفـــرانك) مـــنــذ عــام  799 يــشــارك فى
تــرتــيل (الــكــيــرى إلــيــصــون) وبــخــاصــة فى
منـاسبة اجلـنازات واالحـتفـاالت ويبدو أن
الـشــعب وهــو خـارج الـكــنـيــسـة كــان يـدنـدن
بــهـذا الــلــحن عـلـى كالم بـلــغــته الــعـامــيـة ال
عالقـة له بـالنص الـالتيـنى وال شك أنه لم
يـقف عـنـد حلن الــكـيـرى بل اسـتـعـار غـيـره
من تـراتـيل الـكـنـيـســة يـهـزج بـهـا عـلى كالم

من عنده.
واكــتـســبت األحلــان الـشــعـبــيــة مـا لــلـتــرتـيل
اجلـريـجـوريـانى مـن شـعـبـيـة وشـهـرة وكـان
هـذا أمــراً طـبـيــعـيـاً لــطالوة هـذا األسـلـوب
تنقلة ه  وأيضـاً لطبيعته ا وسهولة تقد
والـتى سبق اإلشارة إلـيها إال أن الـعناصر
ــصــاحــبــة مــازالت هى تــلك الــتــشــكــيــلــيـة ا
الـــقـــصــور بـــزهـــائـــهــا وزخـــرفـــتـــهــا واحلـــلى

والـعــنـاصــر الـتــشـكـيــلـيــة هى ذاتـهــا نـفس
كان  سواء العناصر الـتى يتألف منها ا
أكــــان قــــصــــراً أم ردهـــة قــــصــــر أم فــــنـــاء
فـسيحـاً يتـجمع فـيه النـاس حسب نـوعية
ــقــام من أجــلـهــا احلــفل ولم ــنــاســبــة ا ا
ـــســـتــخـــدمـــة عن ـالبس ا تــقـل أهـــمــيـــة ا
مـخـتـلف الـعـنـاصـر األخـرى  فـقـد بـرزت
ـيزة فـكـانت عـلى قـدر كـبـير كـعـنـاصـر 
من الـــثــراء والــبـــذخ حــيث كـــان  من بــ

ــلـوك والــذين يــقــومـون هــؤالء األمــراء وا
به  من إحـياء حـفالت خـاصـة فى أماكن
راقـــيـــة وغــايـــة مـن الــفـــخـــامـــة واألبـــهــة 
وكــانت تــوجـه إلــيــهم الــدعــوة الــتى بــاتت
ـغـنـ اجلـوال تـقـلـيـداً خـاصـاً لـهـؤالء ا

وتــقــام تــلك احلــفالت فى مــظــهــر فـخــيم
األمـر الـذى اســتـمـدت مـنه األوبــرا فـيـمـا
بــعــد هــذه الــصــفــة األســاســيــة من حــيث
ـــبـــالـــغـــة فى تـــصـــويــر الـــثــراء والـــبـــذخ وا
الثراء والـرفاهيـة ليكـون طابع العـناصر
ـصاحبـة للـعروض غـاية فى التـشكـيلـية ا
ـــســـتـــمـــد من الـــثـــراء والـــتـــرف والـــبـــذخ ا

طبيعة تلك الفترة.

ـوسيقى وسـيقى الديـنية وا كانت هنـاك ا
صاحبة لـلشعراء اجلوال هناك  وفى ا
فـرنسـا أطلقـوا علـيهم شـعراء الـتروبادور.
وهم جماعة كانت جتوب أوروبا و تميزت
بـألـوان غــنـائـيـة خــاصـة بـهــا كـانت أمـاكن
عـروضـهم  قـصـور األمـراء والنـبالء وذلك
بــدعــوة مــنــهم فــيــقــدمــون الــفــنــون وألـوان
الــــغـــنــــاء اخلــــاص بــــهم.  "وهـم الــــشــــعـــراء
ــــغــــنـــون بــــجــــنـــوب فــــرنــــســـا وفـى إقـــلــــيم ا
الـــروفـــانـس ومـــا جـــاوره من أقـــالـــيم. أمـــا
(الـتروفير) فـهم شعراء الشـمال الفرنسى
وكـــــــان مـن بــــــــ هـــــــؤالء وأولــــــــئـك أمـــــــراء
وفـــرســـان مـــثل الـــكـــونـت غـــلـــيـــوم الـــتـــاسع
لك ريـتـشارد قـلب األسـد  وأعظم من وا
عـرف فى فن التـروفيـر هو آدم دى الهال

توفى فى القرن الثالث عشر ". ا
كان فن التروبادور يؤدى بالتجول  وحظى
بالط (لـــــويـس الـــــســـــابـع)  بـــــعـــــدد كـــــبـــــيـــــر
مستخدم آلـة وترية من ساللة الفيولينة

ويطلق عليها الفيول.
ــرئـيــة تــعــبـر عن       لم تــزل الـصــورة ا
ـغـنـون. ــكـان الـذى يـغـنـى فـيه ا طـبـيـعـة ا

ــــســــيـــــحى وانــــتــــشــــار بـــــدخــــول الــــعــــصــــر ا
الكـنائس كان هـناك لـون جديد تـميزت به
الكنيسة وهـو ترتيل خاص بها أطلق عليه
الــتــرتـيـل اجلـريــجــوريــاتى فــهــو "عـبــارة عن
أحلــــان مــــونــــوديــــة أى ذات ســــطــــر حلــــنى
واحـد ال اصطحـاب له  وقد سمـيت أيضاً
وحـتى بـعد أن الغـنـاء البـسـيط (بالنـشان) 
وسيقى إلى األسلوب البوليفونى تطورت ا
وأصبح الغناء يؤدى بأسطر حلنية مختلفة
 بـقـيت أنــاشـيـد الــبـابـا جـريــجـوريـوس هى
األســــاس الـــذى يــشـــاد عـــلـــيه هـــذا الـــبـــنــاء
مــتـعــدد األصــوات والــعـنــاصـر الــتـشــكـيــلـيـة
لـهـذا الـنــوع من الـغـنـاء هى ذاتـهـا الـقـائـمـة
فى بــنــاء ومــعــمــاريــة الــكــنــائس حــيـث كـان
األمــر أوال فى صــورة إنــشــاد كــنــسـى يـؤدى
داخل الـكنيسة كـوسيلة جذب لـلمصل مع
سـيطرة الطـابع الدينى عـلى اإلنشاد وكان
هيكل الكنـيسة هو القالب الذى تصب فيه
ـــوســـيـــقى أحلـــانـــهـــا الـــديـــنـــيـــة لـــتـــصـــبح ا
الـكـنـيـسة بـعـمـارتهـا هى الـفـراغ الـذى يضم
الـشـكـل ويـحـوطه ويـكــون لـلـنـوافــذ الـعـالـيـة
باشر فى حتقيق رتفعـة األثر ا واألبواب ا
الـــســــمـــو واالرتــــقـــاء ألعــــلى ويـــرجـع تـــاريخ
األحلـان "اجلريجـوريانيـة" إلى اخملطوطات
الــــتى نــــقـــلـت من الــــقـــرن الــــتـــاسـع "وكـــانت

عروفة بالنوما". مدونة بالرموز ا
وقـد اخـتـلفـت عن الطـريـقـة الـيونـانـيـة التى
اســـتــــخـــدمت حــــروف الـــهــــجـــاء الالتــــيـــنى
وكــــانـت طــــريــــقــــة الــــرمــــوز هــــذه هى الــــتى
مـهـدت الـبـدايـة إلى الـطـريـقـة احلـديثـة فى
التدوين حيث إنها أيسر فى االستخدام.
كانت األحلـان اجلريـجـوريانـية تـتـبع نظـاما
خــاصــا بــهــا وذلك عــلى ساللم مــوســيــقــيـة
ــقـــامـــات الــكـــنــســـيـــة واقــتـــصــر تـــعــرف بـــا
الــتــرتــيل اجلــريــجـوريــانـى  فى بــاد األمـر
عـــلى أصــــوات الـــرجـــال فـــقـط "حـــيث كـــان

نوعاً فى الكنيسة". رأة  صوت ا
واختص الترتيل اجلريـجوريانى بالكنيسة
واعـتـبـر وسـيـلـة جذب مـفـضـلـة لـلـمـصـل

ـا كـانت الــكـنـيـســة تـسـعى إلـى االنـتـشـار و
من رومـــــــــا إلـى شــــــــعــــــــوب أوربــــــــا  وقــــــــد
اســتـطــاعت أن حتــقق ذلك بـالــفـعل وأدى
تـبــعـاً لــذلك نـقل الــتـرتــيل اجلـريــجـوريـانى
إلى تــلك الــشــعـوب األوروبــيــة ولم يــكـتف
بــذلك فــقــد ســعى إلى تــطــويــر هـذا الــفن
ــا لــديه ومـا يــتـفـق ومـتــطـلــبـات كل بــلـد
فــكــان الــبـدء بــاجلــزر الــبــريـطــانــيــة. فــقـد
"أضـافت مـدرســة سـان جـال إلى الـتـرتـيل
اجلــريــجــوريـــانى تــلــحــيـــنــاً جــديــداً يــعــرف
(بــــالــــســـكــــونـــســــة) ومـــصــــدره الـــكــــنـــيــــســـة
تـد صوت الشـرقيـة ففى آخـر التـهلـيلـة 
قـطع (آه) فى تـهلـيل بهـيج أشبه ـنشـد  ا
بــالــتـقــاســيم"  (والــسـكــونــسـة) هــذه تــعـنى
جـــمـــلــة تـــابـــعـــة  وبــذلـك يــأخـــذ الـــتــرتـــيل
اجلـــريــــجـــوريـــانـى بـــعـــداً جـــديــــداً بـــجـــانب
انـتـشــاره فـقــد يـدخل مــعه اإلمـتــاع بـجـمل
تـابـعـة مــنـفـردة فى شــكل تـهـلــيل جـمـيل له
ستمع  جذب خاص  فينـال إعجاب ا
ــؤدى يــزيــد أكــثـر مـع األخـذ ــا يــجــعل ا
فـى االعـــــــتـــــــبـــــــار أن األمـــــــر مـــــــازال داخل
الــكــنـــيــســة  حـــتى ال تــقع الـــعــ إال عــلى
مـنـاظــر  الـكــنـيـســة الـداخــلـيـة وهــيـكــلـهـا 
ــؤدين فــلم بــاإلضــافــة إلى قــســاوســتــهـا ا
ناخ التشـكيلى مناخاً دينياً وهو ما يزل ا
اشــتــمـــلت عــلــيـه الــكــنــائـس من جــداريــات
بــالـــفــســيــفــســاء بــرســومـــاتــهــا الــتى حتــمل
ــــســـــيح كـــــذلك الـــــزجــــاج مـــــعــــانـى آلالم ا
ـعـشق بالـرصـاص واجلص والتى تـتـناول ا
الئــكــة وأيــضـــا لــلــســيــدة الــعــذراء صــورا 
ـسـيح وذلـك فى مالمح جـامـدة والـســيـد ا

تدل على التقديس واالحترام الدينى.
ــوسـيـقى عـلى الــكـنـيـسـة بل لم تـقـتـصـر ا

 مسرح الكنائس

سرح الكنسى  من عروض ا

الگنيسة
أحيت 
سرح فن ا

بعد 
أن حاربته
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كتابة النصوص

اجللباب والعمة

ها بقطاع الفنون الشعبية. > رؤية جديدة ألدهم الشرقاوى كتبها د. مصطفى سليم ويخرجها مصطفى عبد اخلالق  يتم اإلعداد لتقد

 أحيانا يحتاجون رأينا
 فى مسرحية ومتابعتنا
تكون من خالل الفيديو

األغنية الشعبية
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هم بشكل غير الئق. > حالة من االستياء الشديد أصابت حضور حفل تكر دفعة 89 من معهد التمثيل بسبب استهانة د. سميرة محسن مقدمة احلفل بهم وتقد

سـرح الطـبيعى طـريقة نـسخ األسلوب الـتاريخى سرحـيات التـاريخيـة يعتـمد ا > فـى ا
كن وهـو مـا اعتـبره روالن بـارت مرضـاً يقـوم على تـضخـيم الوظـيفـة التـاريخـية أو مـا 
سـرح إلى معـرض ألدوات العصر تـسميـته باحلـقائقيـة األثرية. بـحيث تـتحول خشـبة ا

تحفية. ا 24
 áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج والناقد محمد زعيمه يستعد لتقد عرض مسرحى جديد من تأليفه وإخراجه لفرقة قصر ثقافة الفيوم. 
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سرح القبطى  ا
أثبت 

قدرته على
طرح مايدور 
فى العالم
عاصر ا

عرض مسرحى  من تأليف البابا شنودة

مصر وعند اإلغريق.
الـداللــة الـثــالـثــة أن الـكـنــيـســة فى شـخص
قــداسـة الــبـابـا شــنـودة غـيــر مـنـفــصـلـة عن
ـهـا بل راصـدة لألحـداث الـرهـيـبة فـيه عـا
وغـــيــر بـــعــيـــدة عــمـــا يــحـــدث من تـــغــيــرات
وتـــطــورات عــلـى واقــعــة بـــدايــة من تـــفــكك
الـشـيـوعـيـة وثـورة الـتـكـنـولـوجـيـا إلى الـبـدع
احلـديـثــة والـنــظـريــات الـتى تــروج إلنـسـان
العصر احلديث بكل مخترعاته وتقنياته.
هـذا العـالم قدمه الـبابـا داخل بنـية الـعمل
ــسـرحى نــفـسـه مـسـتــعـرضــا إيـاه كــاشـفـا ا
ومناقشا حجـجه وأسانيده وهو يستعرض
حـــيل الــشـــيــاطـــ وأســالـــيــبـــهم فى خــداع
وغـوايــة الـبـشـر ويـكـشف عن طـرقـهم الـتى
تــتم كــثــيـرا بــاسم الــتــكــنــولـوجــيــا واحلــريـة
غـلوط للـكتاب وتـأليه اإلنسـان والتـفسيـر ا
قدس وإثارة احلـروب والف التى تفتك ا
ـاليـــ واإلحلـــاد واالنــــحالل األخالقى بـــا
الـذى ســخــر كل مــنـجــزات الــعـلـم احلـديث
لـصاحله. والـرواية كـما كـتب البـابا شـنودة
نــفـسه فى مــقــدمـتــهـا "تــدور فى اجلـامــعـة
الـتى يـعـمل فـيـهـا أسـاتـذة الـشـيـاط حتت
رئـاسة إبـلـيس الذى هـو بـطل الروايـة وقد

الــنـهــر فى شـكـل جـمــالى وأنـشــد أنـاشــيـده
الــديـــنــيــة لــيــســـتــرضى اآللــهــة والـــطــبــيــعــة
والـريح والـنـهـر والـعـاصـفـة وليـغـنى بـهـا فى
أوقــات الــعــمل فــيــســتــعــيــد قــوته ويــشــحــذ
همـته ويدق الطـبول قبـل احلروب لتـكسبه
حمـية وشـجـاعة ويـرقص فرحـا لـيعـبر عن
حـالــة وجــدانـيــة ال تـســتـطــيع الــكـلــمـات أن
تــــصـــفـــهـــا... الــــفن ضـــرورة ألنـه الـــوحـــيـــد
الــقــادر أن يــعـيــد تــوازن اإلنـســان الــنــفـسى
ـا يــعـجـز عـنه ه الــداخـلى  ويـعــبـر عن عـا
كل عـــــلــــمــــاء األرض بــــكـل مــــخــــتـــــرعــــاتــــهم

ولغاتهم.
الداللـة الثـانيـة أن الفـنون ليـست مـنفـصلة
عـن الـدين ولـيــست مـنـافــيـة له.. وأن الـفن
ــكن أن يـكـون فى خـدمــة الـدين شـريـطـة
أن نحسن توجيهه واستخدامه فالفن رقى
شاعر واألحـاسيس اإلنسـانية وأن الفن بـا
الــــذى يـــــعــــتــــمـــــد عــــلـى الــــغــــرائـــــز أو عــــلى
االنـحــطـاط بــالـقــيم الـعــلـيـا لــيس فـنــا عـلى
اإلطالق وال يــجـوز حــتى إطالق اسم الـفن
الـهابط علـيه ألنه باإلطالق ليس فـنا لقد
ــسـرح ارتـبــطت الـفــنـون بــالــدين بل خـرج ا
بـــشـــكل خــاص مـن عــبـــاءة الـــدين كـــمــا فى

لـه فــــريق الــــشــــبــــاب لــــيــــقــــدمــــوا عــــرضــــا
مـــســـرحــــيـــا يـــأخـــذ بــــأحـــدث الـــتــــقـــنـــيـــات
ـسرحية ويقـدم عرضا مسرحـيا معتمدا ا
على الصورة والتشكيل. الصورة البصرية
ــــســـرح احلـــديث الـــتى أصـــبــــحت ســـمـــة ا
ـسرحى والبـطل احلـقـيـقى فى الـعـرض ا
ـسـرحى أل الـفــضـاء ا والـتـشـكــيل الـذى 

تعة واجلمال. باحلركة وا
الـــداللـــة هــنـــا أهم مـن احلـــدث نــفـــسه...
الـداللة األولى تعكـس تفهم رأس الكـنيسة
لدور الـفـنون وضـرورتـها بـصـفة عـامة ألن
ـسـرح هـو أبـو كل الـفـنـون الـذى يـضـمـهـا ا
ـوسيـقى والفن جمـيعـا... يـضم الكـلمـة وا
التـشكيـلى والفن احلـركى والغـناء واألزياء
والـديــكـور وأن الـفـنـون لـيـست حـرامـا وال
بـدعـة ولـكنـهـا ضـرورة كـمـا يـقـول الـشـاعر
الـنـفسى جـان كـوكـتـو "الشـعـر الـضرورة...

اذا?". وآه لو أعرف 
إنه ضرورة ألنه يـعـبـر عن فـطرة إنـسـانـية
لــلــجــمــال والــفن حــتى فى عــصــر مـا قــبل
احلــــضـــارة عـــنـــدمــــا زين اإلنـــســــان كـــهـــفه
بــــالـــرســــومــــات ورسم أوانــــيه الــــفـــخــــاريـــة
بـأشكـال فنـية وبـنى القـارب الذى يعـبر به

أن يـقدم البـابا شنـودة الثالـث نصًا تـمثيـليًا
مطـبوعًـا ويـوافق علـى أن يقـدمه مـسرحـيا
شباب الـكنيـسة فذلك يـعكس رؤية ثـقافية
ــانًــا بـــدور الــفـــنــون وعــلى وافــيــة جـــدا وإ
سرح فى أن تناقش قضايا الدين رأسها ا
والـــفـــكــر واجملـــتـــمع فى ثـــوب فـــنى ورمــزى
وداللى قــــادر عـــــلى الــــوصـــــول إلى قــــلــــوب
ووجـــدان وعــقــول الــنـــاس فى وقت واحــد.
ـــان أيــــضـــا بـــدور الــــفن فـى صـــنع وهــــو إ
مـــجـــتــمع أفـــضل وقـــدرته الـــســـرمـــديــة فى

التطهير والتنوير والتغيير.
سـبق لـلـبــابـا شـنـودة تـقــد مـسـرح شـعـرى
فى كتابـة "انطالق الروح" فى أوبريت "آدم
وحـواء" الـذى كتب بـعـنوان "فى جـنـة عدن"
ويحـكى قصـة خروج آدم من اجلـنة بـغواية
احلـيـة الـتى تـكـلم الـشـيـطـان عـلـى لـسـانـها
كــــمــــا قـــدم ثـالث قــــصص هى "حــــدث فى
تـــلك الـــلـــيـــلــة" 1948 أبـــونـــا أنـــســطـــاسى"

 1962والثالثة "أمهلنى أسبوعا2004
أمـا هـذا الـعــمل فـإن الـبـابـا يـقـدمه بـنـفـسه
ا روايـة تمثيـلية.. أى أنها لـيس كقصة وإ

كتبت لتقرأ وتمثل.
ـسرح وفى عـرض مسـرحى مـتفـرد يـثبت ا
الــقـبـطى أنـه قـادر عـلى طــرح مـا يـدور فى
ـة والـكـمـبـيـوتـر ـعـاصـر. عـالم الــعـو ه ا عـا
واإلنـــتــــرنت والـــفــــضـــائـــيــــات والـــســـمـــاوات
ـــــفــــــتـــــوحـــــة. عـــــالـم االنـــــحالل األخـالقى ا
باد الهدامة ادى وعبدة الشـيطان وا وا
ـــوســـيــقـى اجملـــنـــونـــة واإليـــقـــاعــات عـــالـم ا

احملمومة وأمراض العصر احلديث.
إنــنـا إزاء مـســرح حـقــيـقى أصـبـح يـقـدم كل
ــســرحــيــات تـتــبــارى فــيــمـا عــام عـشــرات ا
بـينـها وتـشكل جلـان حتكيـم من مسـرحي
متـخصص لتقـييمها واختيـار الفائز منها
فـى مــهـــرجـــان الــكـــرازة الـــذى يـــقــام خالل
أشـهر الـصيف عـلى غـرار مهـرجان قـصور
ــراكــز الــثـــقــافــيــة وهــو جــديــر الــثـــقــافــة وا
ــتــابــعــة ورصــد الــســمــات واخلــصــائص بــا
الـتى تشـكـله. وأعتـقـد أنهـا ظـاهرة صـحـية
فى ظل ردة ثقـافيـة نـعتـرف بهـا جـميـعا آن
لــــهـــا أن تـــنـــحـــســـر لـــكــــنـــهـــا مـــا زالت جتـــد
ـنـتصف ـسك  صداهـا فى مـنـاخ سلـبى 
ــثـقــفــون فـيه الــتــصـدى الــعــصـا ويــخــشى ا
ـسـرح حـرام والـفن بـشــجـاعـة لـدعـوى أن ا
وسيـقى انحالل وخالعة إبـاحية وعـرى وا
وتــقـدم وسـائل اإلعالم والـفــضـائـيـات الـتى
بال عدد صـورة مشـوهـة ومسـتفـزة لـلفـنون
والغـناء والتـمثـيل مبـتعدة  –وبقـصد - عن
الــــفن الــــراقى واجلــــاد والــــهــــادف لــــيــــجـــد
ـغــرضـون واخملــربــون لـعــقـولــنــا ولـفــنـونــنـا ا
فـرصتـهم سانـحة لـيلقـوا دعواهم وفـتواهم
حــول الــفــنــون مــســلــطــ عــلــيــهــا حــرابــهم
وسـهـامـهم وقـد تـنـاسـوا أن الفـن هو صـانع
احلــــضـــــارة األول حــــ اخـــــتــــار اإلنـــــســــان
اخلـيــال والـعــقل لـيــؤسس بـهــمـا مــسـتـقــبـله
ولـــــيـــــصـــــبـح الـــــفن هـــــو تـــــراكـم احلـــــضــــارة

اإلنسانية على مدى العصور.
ــنـاخ يــصــدر الــبــابــا شــنـودة فـى ظل هــذا ا
بـابا وبطريرك الكـنيسة األرثوذكـسية كتابا
على شـكل تمـثـيلـية أو مـسـرحيـة من فصل
واحـد بـعـنـوان "جـلسـة صـاخـبـة فى جـامـعة
سـلطـان الـظالم" ويسـمح أن يـقدمه شـباب
الـكـنـيـسـة فى إطـار عـرض مـسـرحـى يـقدم
ــــســــرح وأن تــــقـــوم بــــعض عـــلـى خــــشـــبــــة ا
الـقــنـوات الــفــضـائــيـة بــتـصــويــره مـثل قــنـاة
"كـوبتك" الـتى تعـبـر بشـكل غيـر رسمى عن

الكنيسة القبطية فى مصر.
اجلديد أن البابا يقدم بنفسه هذا الكتاب
بـاعــتـبـاره روايـة تـمــثـيـلـيــة وهـو مـا  فـعال
عـنــدمـا وافق الــبـابــا شـنــودة لـنــيـافــة األنـبـا
إبــرام أســقف مـحــافـظــة الــفـيــوم وأديـرتــهـا
بـأن يــقـوم أبـنـاؤه بـتـقــد هـذا الـعـمل عـلى
مسـرح ديـر العـزب بـالـفيـوم والـذى حتمس

." تـكـلم فـيـها  17من األسـاتذة الـشـيـاط
جـمع البـابا فى كتـابه ب الـتحـليل الـعميق
لــفــكـر الــشـيــاطـ وشــخــصـيــاتـهم ووصف
ـــــشـــــهـــــد الـــــذى يـــــتـم فـــــيه احلـــــدث بـــــ ا
الـسخريـة والفـكاهة الـفنيـة الالزمة لـتلقى
اجلمهور واستمتاعه مؤكدا أنه يقدم نصا

مسرحيا متكامال.
ـسرح الـقـبـطى بالـفـيوم لـقد جنح شـبـاب ا
أن يــقـــدمـــوا عــرضـــا يــعـــتـــمــد عـــلى إبـــهــار
ـــســرح ويـــصـــبـح الــتـــشـــويق الــصـــورة فـى ا
واإلثــارة الـــفـــنـــيـــة نـــاجتـــا لـــيس عن تـــدفق
احلـــدوتـــة أو درامــــيـــة الـــصــــراع ولـــكن من
خالل الـتـشـكـيالت الـفـنـيـة واحلـركـيـة التى
ــمـثـلــون واسـتــخـدام مـوتــيـفـات يـقــوم بـهـا ا
ـسـرحى بـثراء الديـكـور فى ملء الـفـضاء ا
لـونى وحـركى واستـخـدام شـاشـة السـيـنـما
وإدخـــال مـــا يــــعـــرض عــــلـــيــــهـــا فى نــــســـيج
العرض لتقدم حمى الشباب فى موسيقى
اجلاز والروك أند رول مصـاحبة لشيطان
الـفــسـاد واالنــحالل وتــهـبط الــشـاشــة مـرة
أخــرى لــتــقــدم صــورا حــقــيــقــيــة لــلــحـروب
والـــدمــار الـــتى يــهـــلك بـــهــا اإلنـــســان أخــاه
ــنـا اإلنــســان ويـقــهــر بـهــا عــالم الــغـرب عــا
الـثالث فى احلروب األهـلية والـتى تقودها

أمريكا ضد العراق وأفغانستان.
قـــاد فــريق الـــعــرض مـــخــرج شــاب امـــتــلك
رؤيـة فــنــيـة وجــمــالــيـة مــتــمـيــزة هــو سـامح
بشرى فاستطاع أن يقدم عرضا مسرحيا
ـسرح. تـكون الـبـطـولة فـيه لـلـصورة عـلى ا
جنـح أن يـــقــــدم فـــريـق الـــعــــرض من خالل
تــشـــكــيـالت بــصـــريــة قـــادرة عـــلى إدهــاش
ــشــاهــد وإمــتـــاع الــعــ مـــعــا وأن يــجــعـل ا
يـسـتمـتع بـاحلـوار الـفكـرى الـثـرى دون ملل
ـتلـقى إلى أحـداث الـعالم فهـو تـارة يشـد ا
الـساخـنة ومـشاكـله وحروبه الـداميـة وتارة
يــدخل بـه إلى حــلــقــات الــدجل والــشــعــوذة
وقــارئى الـــبــخـت ثم يــجـــعــلـه مــشـــاركــا فى
مــوسـيــقى صــاخــبــة ورقــصـات هــســتــيــريـة
نا محمـومة وكأنه يـقدم بانورامـا حية لـعا

احلديث.
أمــا فــريق الــتــمــثــيل فــقــد تــألق فــيه مــيــنـا
ســمـــيــر فى دور رئــيس الـــشــيــاطــ وديــنــا
رأفت فى دور شــــيـــطـــان الــــفـــســـاد وإبـــرام
سـمـيـر شـيـطـان اجملـد الـبـاطل وبـيتـر وديع
ونــــــيـــــفـــــ نـــــبــــــيل فـى مـــــشـــــاهــــــد الـــــدجل
والــشــعـــوذة بــرز أيــضـــا أداء بــوال بــشــرى
نيـفـ نبـيل بـاسم نـاجى سالى إسـكـندر
مـاركو سـمـيـر فـيـبى مـسعـد. تـمـيـز الـعمل
أيـضـا بـاجلـمــاعـيـة فى الـرؤيــة والـتـصـمـيم
فـكــان الـديـكــور نـتـاج فـريـق نـاجى مـجـدى
مـايكل رشـدى إبرام ثـروت باسم يوسف
أنـــطـــون ســـمـــيـح شـــنـــودة رشـــدى ومـــيـــنــا
ـوظـفـة سـامى كـذلك اإلضـاءة الـواعـيـة وا
جيدا لفريق عمل من جون ثروت وميشيل
مــجـدى ومــيـنــا جنـيب وكــلــهم من الـشــبـاب
خـــريــــجى اجلـــامــــعـــات والـــعـــاشــــقـــ لـــفن

سرح. ا
هــنـــأ األنــبـــا إبـــرام أســقـف الــفـــيـــوم فــريق
سـرحى وعقب عليه الـعمل على الـعرض ا
تعـقـيبـا واعيـا تنـاول التـفاصـيل الفـنيـة فيه
البس والـــديــكــور ـــشــاهـــد وا ـــا فــيـــهــا ا
مــؤكــدا ســعــادته به. تــشــجــيع األنــبــا إبـرام
ـسرح الـقبـطى بالـفيوم لـعمل دفع شـباب ا
اجـتمـاعـات مـكـثـفـة لتـقـد مـسـرح قـبطى
كن أن تـمتد عـروضه إلى القرى بـسيط 

راكز. وا
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الـتحـول الـنـسـائى من الـبـراءة إلى العـنف. أمـا طه خـلـيـفة
فـأعـتـقــد أن الـدور أقل من إمـكـانــيـاته احلـقـيــقـيـة لـصـغـر
الدور واعتـماده على جـانب واحد مسطح لـلشخـصية هو
جـانب الــشـر أو الـعـنف وهــو مـا يـشـتـرك مــعه فـيه أحـمـد
هزاع فى دور الـسيسى. وكالهـما تمـكن من تقـد ملمح
الشـر والعنف لـكنهـما دوران بسيـطان ال يكـشفان طـبيعة

مثل. إمكانيات ا
عـمومًـا هو عـرض يحـمل من اجلرأة وحـماس الـشباب
الــكــثــيــر ويــؤكــد عــلى تـــواصل مــســيــرة زكى طــلــيــمــات
ــعــهــد من خـالل أحــفــاده لــكن تـــبــقى رغــبــة مــؤسـس ا
ــعـهـد وأن ـهــرجـان داخل مــسـرح ا اجلـمــيع أن يـكــون ا
تــــكـــون احــــتـــفـــالــــيـــة الــــتـــكــــر كـــذلك ألنـه عـــيــــد لـــكل
ـسـرحـي حـيـث تـلتـقـى األجـيال مـع بـعـضهـا الـبـعض ا
ـثـلـ فـى جـيل األسـاتـذة الـكـبـار أمـثـال سـعـد أردش
ود. رمــزى مــصــطــفى وجــيل الــوسط الــدكــاتـرة حــسن
عـــطـــيـــة ورضـــا غـــالب وعـــبـــد الـــرحـــمن عـــبـــده وعـــبــد
الرحمن الدسوقى وجالل حـافظ وعصام عبد العزيز
كـرم الذين كـانوا طالبًا لهم أو زمالء وغـيرهم مع ا
ـعـهد لـبعـضـهم إضـافـة إلى التـواصل مع جـيل طالب ا

بشر باخلير دائمًا. ا

بــأحـاســيس داخــلــيـة ســاعــدت احلـركــة الــرشـيــقــة الـتى
يتحرك بها وفق تصميم اخملرج.

كــذلك يـاسـمــ فـايق فى دور فــردوس حـيث اســتـطـاعت
ـة فى البداية من خالل تقد شـخصية مـركبة تـبدو حا
أداء نـاعـم ورومـانـسى وعــنـيـفـة فى أوقــات أخـرى خـاصـة
ـطاردين إضافة إلى تـناغم األداء والتعـبير مع حركة مع ا
عبرة عن احلالة النـفسية للشخـصية ومراحلها اجلسـد ا
ـرأة ــتـعـددة. بـيــنـمـا جــاء أداء أمـيـرة كــامل لـشـخــصـيـة ا ا
الـغــامـضــة بـعـيــًدا عن طـبــيـعــة الـشـخــصـيــة فـهى كــتـكـوين
لهـا مالمح بـريـئـة ورومـانـسـية فـيـزيـقى  – أمـيـرة كـامل  – 
إال أن الـشـخـصـيـة حتـتـاج إلى تــكـوين نـسـائى يـقـتـرب من
ـا لها من خـشونـة عجزت أمـيرة كامل صـفات الرجـولة 
عن حتـقيقهـا ففقـد العرض جـزًءا مهًمـا فى التأكـيد على

جتاه البـراءة والرقة واحلب مـستمـر لذلك اعتـمد على
ديــكــور فـى اخلــلف يــأتى كــشــكل عــ حــورس الــتى من
خاللـــهـــا يـــنـــطـــلق الـــعـــاشـــقـــان مع وجـــود بـــرواز وبـــعض
ـوتــيـفـات الــتى تـعـبــر عن صـخـور اجلــبل وهـو مـا جنح ا
فـيه مـعـتـز الـغـالى حـيث أكـد عـلى الـصـراع الـعـنـيف بـ
ـــتـــصــارعـــة الـــتى الـــبـــراءة والـــعـــنف مـن خالل األلـــوان ا
جـاءت فـيــهـا عـ حـورس بــالـلـون األبـيض مــقـابل الـلـون
احلجـرى الداكـن الذى يـعبـر عن صالبـة احلـجر مـقابل
رقـــة الــعـــ والــلـــون األبــيـض. وتــداخل ذلـك مع مالبس
الــشــخــصـــيــات حــيث تــأتـى مالبس الــعــاشـــقــان رقــيــقــة
بيضـاء تبـرزهمـا كمالئـكة مـقابل مالبس سـوداء للـنساء
طاردين لـهما كتـأكيد على الغامـضات وكذلك للـرجال ا
صـراع الـتـضـاد بـ األلـوان إضـافـة إلى تـأكـيـد حلـظات
الـــتــوتـــر الـــدرامى حـــيث اســـتـــخـــدام اإلضـــاءة احلـــمــراء
لتأكـيد احلـالة الشـعوريـة الداخـلية وهـو ما أكـدته أيًضا
مـــوســـيــقـى مــحـــمـــد رمـــضــان األمـــر الـــذى جـــعل إيـــقــاع
الــعـرض مـتـمــيـز ومـتـنــاغم وهـو مـا جنح اخملــرج مـحـمـد
رمضان فى حتقيقه سواء على مستوى الرؤية البصرية
أو الرؤية الفكريـة ولعل األداء التمثيلى فى هذا العرض
مـثـل يـؤكد عـلى مـجـهود اخملـرج وأيـًضـا على مـوهـبـة ا
فـقـد تـمـيــز مـحـمـد إمـام فى دور نــور حـيث قـدرته عـلى
ــة ثـائــرة عــلى الـتــعــبــيــر عن شــخــصــيــة رومــانــســيــة حــا
التقاليد من خالل أدواته الـصوتية وقدرته على التلوين

ـسـرحـيـة عـلى االحـتـفـاء ـعـهـد الـعـالى لــلـفـنـون ا اعـتـاد ا
ـعــهــد زكى طـلــيــمـات. ــســرح ومـؤسـس ا بــذكــرى رائـد ا
وتـكـون االحتـفـاليـة من خالل مـهـرجان لـلـمسـرح الـعربى
ـتـعددة ـعـهـد فى تقـد مـواهـبهم ا يـتـبـارى فيه طالب ا

فى كل اجملاالت الفنية.
ــهـــرجــان الــذى بــدأ فى أوائل الــثــمــانــيــنــيــات ويــتــمــيــز ا
ــسـرحى بــتـقــد عــروض تـتــبــاين مع عــروض الـســوق ا
بـدايـة من اخـتـيـار الـنـصـوص مـروًرا بـالـرؤى اإلخـراجـيـة
ى  تـقد ـهرجـان العـا ـهرجـان وا وعن طريق هـذا ا
الـعديد من جنـوم التـمثـيل واإلخراج والتـأليف والـديكور

سرحية اآلن. الذين يثروا الساحة ا
عهد  –للعـام الثالث على وفى دورة هذا العـام يواصل ا
ــعــهــد الــتــوالى  –تــقــد عــروضه بــعـــيــًدا عن مــســرح ا
هرجان وذلك عـلى مسرح الطلـيعة والعرائس واشـتمل ا
عـلى تسعـة عروض وزعت على ثالثـة أيام. وكان عرض
ــســـرحى بــهــيج االفــتــتــاح هـــو  شــاهــد مــلك لـــلــمــؤلف ا
إســمــاعـيـل من إعــداد وإخـراج مــحــمــد رمــضــان. وهـذا
الـنص بـصـفــة خـاصـة هـو أحـد الــنـصـوص الـتى جتـذب
اخملـرجـ إلـيـهـا لـكن  – عـلى مـا أذكـر  – لم يــقـدم فى
ــعــهـــد من قــبل والــنـص يــلــعب عــلـى قــيــمــة احلب من ا
خالل نـــور وفــردوس وفى صـــورة تــبـــدو كــصـــورة حــسن
ـعــروف حـيث يــصـطـدم ونــعـيــمـة فى الــتـراث الــشـعـبـى ا
العـاشـقان بـتقـاليـد الـقريـة فيـهربـان مـًعا بـحًثـا عن أمان
حلـبهما لكن هـذا األمان ال يأتى حيث يلـتقيان فى أحد
األمـاكن الـغــامـضـة فى اجلـبل فـيـقـابالن امـرأة غـامـضـة
سـاعدة لكـنها تـشترط أن تـساعد الـفتاة يطلـبان منـها ا
فـقط أما الـشـاب نور فـعلـيه الـرحيل بل ومن خالل أداء
طـقـسـى لـلـمــشـهـد تــنـتــزع الـفـتــاة ويـرحل نــور عـلى وعـد
بــالــلــقــاء والــعــودة. وهــنـا يــأخــذ احلــدث الــدرامى شــكل
استلـهام األسـطورة الفـرعونيـة إيزيس وأوزوريس. حيث
يصبح فردوس ونور مـطاردين من قبل رجال معاصرين
غـامــضـ أيـًضــا يـسـعــون لـلـوصــول إلى نـور والــثـأر مـنه
ـعـد الــكـثـيـر من حلـظـات الـدرامـا وقـد اخـتـزل اخملـرج ا
دون أن يــخل بــبــنــاء احلــدث حـــيث اهــتم بــتــقــد رؤيــة
خــــاصـــة به رؤيــــة ثـــوريـــة لــــكـــنـــهــــا فى نـــفـس الـــوقت مع
ـوجـهـة لـلـجـمهـور رؤيـة انـهـزامـيـة تـشـاؤمـية. صـرخـتـهـا ا
حـيث يـبـدأ الـعـرض وينـتـهى بـنـفس اجلـمـلـة وهى بـنـحلم

لكن ال األحالم بتتحقق..
ــعــد اخملـرج يــؤكــد عــلى أن هــنـاك قــوى يــهــمــهـا إذن فــا
إجـهاض األحالم الـتى يـحـلم بـها الـشـاب لـكـنهـا تـتـحطم
ويـــعــــتــــمـــد اخملــــرج عــــلى تــــأكــــيـــد ذلـك من خالل األداء
رأة الغامضة الشاعرى والطقسى خاصة فى مشاهد ا
مع نور وفـردوس إضـافة إلى مـجـموعـة الفـتـيات الالتى
نعـرف أنـهن فى نـفس ظـروف فردوس ونـور فـهـناك من
خدعها الرجل وهـناك من مات زوجها.. لكن يتم األداء
الـطقسى وكأنه مسـتمد من أساليب الـندب التى تؤديها
ــرأة الـــغــامــضــة والـــتى حتــول فــردوس إلـى بــائــعــة فى ا
ـكان الـسوق  – عـمد اخملـرج إلى االبتـعاد عن حـقيـقة ا
بـــحــيث يـــبــدو احلـــدث وكــأنـه حلــظــات انـــفــعـــال داخــلى
تـتـالءم مع طــبـيــعــة الــشــكل الــتــعــبــيـرى الــذى اجته إلــيه
اخملرج حيث تبيع فردوس غـزلها "طاقية للعرسان شال
لــلـــعــريس والـــصــبـــايــا" وهـــو مــا يــكـــون فــرصـــة لــوصــول
طاردين لـها ومحـاولة احلصول عـلى الشال والـطاقية ا
كـرمـز لـلـحـصـول عـلى حـلم فـردوس ونـور والـوصول إلى

نور.
تشـائمة والـثورية فى ولـتحقـيق اخملرج رؤيته الـدائريـة ا
احللم وإجهاضه سعى اخملرج إلى تأكيد أن هذا العنف

 عرض شاهد ملك 

 عرض يحمل جرأة
وحماس الشباب ويؤكد
مسيرة التواصل
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تـفرج من إكمال الرسم أو التخيل كـما يحدث عند االستماع ـسرح الطبيعى يعفى ا > ا
ـوسـيـقى ويـقـدم لـلـمـتـفـرج وبـشـكل بـصـرى كل شىء عـلـمـاً بـأن الـعـمل الـفـنى ال إلى ا

يستطيع أن يؤثر إال عبر اخليال.

سرحى. > إدارة الثقافة والتراث الوطنى بالبحرين تعلن خالل الشهر القادم نتيجة مسابقتها السنوية فى التأليف ا

سرحي جريدة كل ا
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23
7  من يناير  2008  العدد 26

فترض. كان األصلى الـواقعى أو ا سرح يحـيلنا إلى فـضاء مرجعى هـو ا > الـفضاء فى خشـبة ا
ـسـرح الـطـبـيعى ـسـرح الـبرجـوازى مـنـذ نـهـاية الـقـرن الـثـامن عـشر وا وهـذا ما كـان سـائـداً فى ا

والواقعى ومسرح ستانسالفسكى. 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرحية الكوميدية االجتماعية «زيرو تسعماية» عن دار مصرية للنشر. > الكاتب رامى البكرى صدرت له مؤخراً ا
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سرحى كوظيفة منذ أن ظهرت وظيفة اخملرج ا
نتج مثل وا ؤلف وا مستقلـة عن عمل كل من ا
ـــؤلف تـــراوحت الـــعـالقـــة بـــ كل من اخملـــرج وا
عــلى وجه اخلــصــوص بـ عـالقـة قــائــمــة عـلى
الـــصـــراع وتـــنـــازع االخـــتــصـــاصـــات مـن نـــاحـــيــة
وعالقة قائـمة على الـتكامل والـتناغم من نـاحية
ـصـرى ى وا ـسـرح الـعـا أخـرى. ويـشـهـد تـاريخ ا
تـناغـمة تـنافـرة وا صوراً عـديدة لـهذه الـثنـائيـة ا

على حد سواء.
ـسرحى الـبـديع "رجل الـقلـعـة" ما وفى الـعـرض ا
يـثيـر هـذه األفـكـار فـرغم تـدخل اخملـرج "نـاصر
ــنـعم" فى الــسـيــاق الـلــغـوى لــلـنـص لـطـرح عــبـد ا
رؤيـــة عـــصـــريــة تـــشـــتـــبك مع الـــواقع الـــســـيــاسى
واالجـــتـــمــــاعى الـــراهن إال أنـه احـــتـــفظ لـــلـــنص
األصــــلـى حملــــمــــد أبــــو الــــعال الــــسـالمــــونى بــــكل
ضـمونـية إذ اقتـصر تدخل مقـوماته الـبنائـية وا
ـتـلقى اخملـرج على إضـافـة زمن ثـالث هو زمن ا
عاصرة التى وضعت العرض تعيشه اجملموعـة ا
: الـبـدايـة واخلـاتـمـة أمـا مـا بـيـنـهـمـا بـ قـوسـ
فـلم يـزد الـتــدخل عـلى تـعـلـيـقـات نـقـديـة تـتـداخل
مع الـــســــيـــاق الــــبـــنــــائى لــــلـــنـص دون إجـــراء أيـــة

طبوع.  إضافات على السياق اللغوى للنص ا
ــضـافــة إخـراجــيـاً ـقــدمـة ا ــسـرحــيـة بــا تــبـدأ ا
حــيث نـرى مـجـمـوعـة مــعـاصـرة تـرتـدى مالبس
ـــهـــمـــة الـــســرد مـــوحـــدة وحـــيـــاديـــة تـــضـــطـــلـع 
ــقــدمـة والــتـعــلــيق والــغــنـاء وتــمــهـد لـألحـداث 
ـــكــان فـــالـــزمــان هـــو عـــصــر حتـــدد الــزمـــان وا
ــكـــان هــو مــصـــر احملــروســة. مـــحــمــد عـــلى وا
وتـــؤكـــد اجملـــمـــوعـــة أن الـــعــرض ال يـــحـــمـل أيــة
تـلقى إلى عكس تلـميـحات وهـو تأكيـد يحـيل ا
ـمثلون فهو يوحى  –  من خالل ما ينطق به ا
ـــقـــصـــود هـــو فـــهم األداء الـــتـــمــثـــيـــلى  – بــأن ا
ــــســـتـــدع إال لــــفـــهم ــــاضى لم يُ احلـــاضـــر وأن ا
ـعيـشة وجـدير بـالذكـر أن اجملمـوعة الـلحـظة ا
عـاصرة تتكلم بـاللغة العـامية على العكس من ا
مـثل الـذين يتكـلمون بـاللغة الـفصحى بقـية ا
ـكتوب. ثم تبدأ األحداث فى وهى لغة النص ا
الـسنـوات األخيـرة من حكـم محـمد عـلى حيث
نـرى زوجـته تـأمـر بـإعــداد حـفـلـة زار لـتـخـلـيص
زوجها من الـلوثة الـتى أصابـته منذ وفـاة "عمر
مكـرم" بيـنمـا يرفض ابـنه "إبراهـيم بـاشا" هذه
اخلـرافـات ويـأمر بـإعـداد حـفـلـة تـمـثـيـلـيـة تدور
أحـداثها حول ظـروف تولى "محـمد على" حكم
مـصـر ورحــلـة صـعـوده وهـبـوطـه. وبـهـذا يـعـتـمـد
ـسـرح ـسـرح داخـل ا بـنـاء الــنص عــلى تـقــنـيــة ا
وتــقــنـــيــة الـــفالش بــاك فـى الــوقت نـــفــسه.. ثم
يـظــهـر "مــحــمـد عــلى" أمــام قـبــر "عــمـر مــكـرم"
ـتوفى ويـسأله الـعفـو كمـا يلومه حيث يـناجى ا

على تخليه عنه فى وقت محنته. 

وعــنــدمــا يــبــدأ الــتــشــخــيص يــســتــعــ الــقــصـر
"بــصــالح" حــفــيـــد "عــمــر مــكــرم" الــذى يــجــســد
شخصية جده وننتقل إلى جلسة شرع احملكمة
الـكــبــرى وهى تــضم الــنــقــبــاء والــعــلـمــاء ووكالء
األمـة وهم يتـداولـون فى أمـر الوالى "خـورشـيد
باشا" ويـنتـهى اجمللس إلى إقـرار وثيقـة حقوق
الـشـعب الـتى تـقـضى بـعـدم إصـدار الوالـى ألية
قــــرارات إال بــــعـــــد الــــرجــــوع لـــــوكالء الـــــشــــعب
ماليك ويرفـض الوالى الوثيـقة ويتحـالف مع ا
واإلجنــــلـــيــــز ضـــد الــــشـــعب كــــمـــا يــــعـــمـل عـــلى
التخلص من "محـمد على" قائد جيش األلبان
فـيـستـصـدر قـراراً بـتـوليـته واليـة "جـدة" ومـنحه
لــــقب "بــــاشـــا" ودافــــعـه إلى ذلك مــــخــــاوفه من
تعاظم نفوذ "محمد على" فضالً عن منافسته
فى اجلــاريـــة "هــيالنـــة" الــتـى حــاول خـــورشــيــد
بــاشــا احلـــصــول عــلــيـــهــا دون جــدوى وهــو مــا
ـــثل صـــراعــاً فـــرعــيـــاً زائــداً لـم يــضف  –فى
تـقــديـرى  – شــيــئـاً إلى الــصـراع الــرئــيـسى فى

سرحية.  ا
ويـــــأتى رد فـــــعل مـــــجــــلـس األمــــة عـــــلى مـــــوقف
"خــورشــيـــد بــاشــا" الــرافـض لــوثــيــقــتـــهم بــعــزله
وتولـية "مـحمـد على" والـياً عـلى مصـر بشروط
الـشــعب وهى" شــروط وثــيــقـة حــقــوق الــشـعب
نفسـها التى تـقضى بـالرجوع لـوكالء األمة قبل
إصـــدار أيـه قــــرار من الــــوالى ويــــلــــعب "عــــمـــر
مـكـرم" الـدور األكبـر فى إقـنـاع اجملـلس بـالوالى
اجلـــديــــد ويـــرتـــضى "مـــحـــمـــد عـــلى" بـــشـــروط
األمـة كــمـا يـقـبل أال يــحـكم مـصـر مـن الـقـلـعـة
والـقــلـعـة اسـتــعـارة رمـزيـة عن انــفـصـال احلـاكم

عن شعبه وتعاليه فى برج عالٍ.
ويتحـالف البـاب العـالى مع اإلجنلـيز ضد إرادة
الــشــعب إال أن حــمــلــة "فــريــزر" تــفــشل ويُــهـزم
اإلجنــلـيـز فى رشــيـد دون تـدخل "مــحـمـد عـلى"
الـذى لم تـتح له الـفـرصـة لـيـقـوم بدور فـى هذا
ـا يثـير غـضـبه ويقـرر الصـعود إلى االنـتصـار 

الـقـلـعـة وحتـدى إرادة الـشعـب بـإصـدار قرارات
خـاصـة بـالـضـرائب دون الـرجـوع جملـلس األمة
ويــعــلن صــراحــة أنـه وحــده من يــحــكم مــصــر..
ـواجهـة الطـاغـية اجلـديد إال ويـجـتمع اجملـلس 
أن رئـيس الـديـوان يـتـمـكن من اخـتـراق اجملـلس
ورشـوة بــعض أعـضــائه وفى ظل غـيــاب "عـمـر
مــكـرم" عن اجلــلـســة احلـاســمـة يـقــرر اجملـلس
عـزلـه من نـقــابـة األشــراف ونـفــيه إلى دمــيـاط
كــمــا يــقــرر عــزل "الــشــيخ الــطــهـطــاوى" من دار

ساند "لعمر مكرم".  وقفه ا اإلفتاء 
ــــســـــرحـــــيـــــة جــــاءت كـل هــــذه ـــــنـــــطق زمـن ا و
األحداث مـستدعـاة من زمن سـابق لنـعود مرة
أخـرى إلى الزمن األول فنـرى محمـد على وهو
ـــغــفــرة.. مــازال يـــنــاجـى عــمـــر مــكـــرم طــالـــبــاً ا
ـعـاصرة ـسرحـيـة بأغـنـية اجملـمـوعة ا وتـنتـهى ا
وهى تــعـبــر عن صـمــود الـشــعب وإصــراره عـلى
ــاضى حــانــهــدم أســواره ــســيــرة: "ا مــواصــلــة ا

ونبنى مكانه أعظم إنسان". 
وفى تـقـديرى أن الـنـتيـجـة النـهـائـية الـتى انـتهى
إلـيـهـا الـعـرض لـم تـقم عـلى مـقـدمـات مـنـطـقـيـة
تـقــود إلـيــهـا فــالـشــعب قـد خــذل زعـيــمه الـذى
آمن بـه مـثــلـمـا خــذل زعـيــمه الــديـكــتـاتــور كـمـا
سـمح لألخـيـر بـأن يـطـغى دون أيـة مـقاومـة بل
أوكل أمره إلى وكالء مرتـش أضاعوه دون أن

يحرك ساكناً.
ــــوجــــز يـــتــــضح أن ومن خالل هــــذا الــــعــــرض ا
ـعاصـرة تـمـثل اإلضـافة اجلـوهـرية اجملمـوعـة ا
ـنــعم" عـلى نص "الــسالمـونى" "لـنــاصـر عـبــد ا
وهـى الــوســيــلـــة الــتى تـــوسل بــهــا لـــطــرح رؤيــته
قـدمـة واخلاتـمـة التى ـعـاصرة فـفـضالً عن ا ا
أضــفت عــلـى الــعــرض بــنــاءً دائــريـــاً يــنــتــهى من
حيث يـبدأ تعددت تعـليقات اجملمـوعة لتذكرنا
بـالـزمن احلـالـى وقـد أضـافت اجملـمـوعـة زمـنـاً
ـتــلــقى يــتـعــاطى ثالثــة أزمــنـة: ثــالـثــاً فــأصـبـح ا
ـفتـرض لألحـداث (نهـايـة حكـم محـمد الـزمن ا
عــلى) والـــزمن احملــكـى عــنه (صــعـــود وهــبــوط
ـعاصر محـمد علـى) والزمن احلـالى (الزمن ا

عاجلة وذج 
اخملرج للنص
دون إخالل
قوالته
الرئيسية

للمتلقى). 
وال شك أن هـــذا الــتـــداخل تـــتــحـــقق من خالله
تلقى يقظاً قادراً على رؤية نقدية تبقى وعى ا
احلكم فيما يعرض أمامه من قضايا على نحو
لحمى وال ما سعى إليه بريخت فى مسرحه ا
يـــعـــنـى ذلك أن خـــطــــة اإلخـــراج اســـتــــمـــدت كل
ـنـهج الـذى فـرضه الـنص عـنـاصـرها مـن هذا ا
فى األســاس فــقــد تـبــدت فـى الــعـرض مــعــظم
ميز "لناصر اخلصائص األساسية لـألسلوب ا
نعـم" وأهم هذه اخلصائص استخدامه عبد ا
نـصات فـقد اعـتمـد على ثالث لـتقـنيـة تعـدد ا
منصـات: منصـت متقـابلتـ ترتفع األولى عن
ـسرح بـحوالى مـتر ونـصف وتخصص أرضية ا
ـشـاهد الـقـلـعة والـثـانـية أقل ارتـفـاعـاً (حوالى
ــشـاهـد مـجـلس األمـة نــصف مـتـر) خـصـصت 
ـساحة الـثالـثة فهى تـمثل مـستوى الـصفر أما ا
ـتـفـرجون مـن اجلانـبـ وتدور ويلـتف حـولـها ا
ــــســـاحــــة مــــعـــظـم مـــشــــاهــــد صـــراع فى هــــذه ا
الــقــطــبــ (عــمــر مـــكــرم ومــحــمــد عــلى). وقــد
اعـتـمـد األداء الـتـمـثـيـلى عـلى ثالثـة مـسـتـويـات:
ـعـاصـرة أداء مــعـاصـر اخـتـصت به اجملــمـوعـة ا
ـوجه لـلجـمـهـور وأداء قـادر على فى حـديثـهـا ا
اإلحـالـة لـلـمـاضى اخـتـصت به شـخـوص الـقـرن
التاسع عـشر وتشـخيص كـاريكاتـورى اختصت
ـعاصرة خالل تـشخيص األدوار به اجملـموعة ا
الـتـاريـخـيـة. وقــد سـاهم تـنـوع مـسـتـويـات األداء
الــتـــمــثـــيــلى فـى إثــراء الـــتــنــوع اإليـــقــاعـى الــعــام
لــلــعــرض ولم يــكن هــذا الـتــنــوع لــيــتــحـقـق لـوال
ـمثـلـ عـلى درجـة كـبـيرة تـوفـر مـجـمـوعـة من ا
من الوعى والنضج الـفنى وعلى رأسهم "توفيق
تلك بحق وعياً احترافياً عبد احلميد" الـذى 
ـتـلك فى عــلى درجـة كـبـيـرة من الـنــضج كـمـا 
الــــوقت نــــفــــسه قــــلـــبــــاً هــــاويــــاً لــــفن الــــتــــمـــثــــيل
ـسـرحـى وكـفـلت قـدرته عـلـى الـتـحـكم فى كل ا
اءة وكل ارتـعاشـة صوتـية تـقد خلـجـة وكل إ
شـخــصــيـة درامــيـة نــابــضـة بــالــصـدق واحلــيـاة
وتشـتـعل مبـاراة الـتمـثـيل بوجـود الـطرف الـثانى
للصراع: "أشـرف طلبة" الذى لم يقل أداؤه عن
ــتـلـقى ه وكالهــمـا تــمـكن من اســتـدراج ا غـر
إلى زمـن األحــداث دون الــهــبـــوط إلى مــســتــوى
ـــيـــلــــودرامـــا الــــزاعـــقـــة فـى أشـــد الـــلــــحـــظـــات ا
ـفـعــمـة بـاألحــاسـيس.. تـمــيـز أيـضـاً الـدرامـيــة ا
"زيــاد يــوسف" فى أدائـه لــشــخــصــيــة "إبــراهــيم
بـاشـا" خـاصـة فى مـنـاجـاته الـذاتـيـة الـتى يـعـبـر
ــزدوجــة: أزمــة وطن وأزمـة فــيـهــا عن أزمــته ا
حــبه اجملــهض لـ"زيــنب" حــفــيــدة "عــمــر مــكـرم"
الـتى رفـضته وهـو رفض داللى يـعـبـر عن عدم
إمـكان حتالف الـشعب مع الطـاغية وقد راعى
ـــرتــهن بــانــتــقــاالت "زيــاد" الـــتــدرج االنــفــعــالى ا
عنى ورغم معانى احلب احملبط إال أن أداءه ا
نـهج الـعـام لألداء الـتـمـثـيـلى الـبـعـيد اتـسق مـع ا

ذمومة.  عن البكائيات ا
ـــعـــاصــــرة بـــشـــائـــر األمل وحتـــمل اجملــــمـــوعـــة ا
ـصرى فـاجملمـوعـة بأكـملـها ـسرح ا سـتقـبل ا
ـسـرحـية – ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا مـن طالب ا
نطق فرع اإلسكندرية وقد عملت اجملموعة 
جماعى وتناغم أدائى فـبدوا وكأنهم شخصية
واحدة لها عـدة رؤوس ولم يعمد أى منهم إلى
أية محاولة للـتفرد على حساب اجملموعة وإن
ن كـــانت الــــفـــرصـــة قــــد أتـــيـــحـت ألحـــدهم (أ
ــــصـــرى) حــــيـــنــــمـــا اخــــتص بــــتـــشــــخـــيص دور ا
الـــــقـــــنـــــصل اإلجنـــــلـــــيـــــزى فـــــأداه بـــــخـــــفـــــة ظل

يزة. كاريكاتورية 
كنـنا الـقول بأن الـتجـربة قدمت وفى النـهايـة 
ـــعــاجلـــة اخملــرج ـــوذجــاً  ــصـــرى  لـــلـــمــســـرح ا
ـــــــقــــــــوالته ـــــــســـــــرحـى دون إخـالل  لـــــــلــــــــنـص ا
الـــرئــيــســـيــة وفى يـــقــيـــنى أن الــكـــاتب الــكـــبــيــر
"مــحـمـد أبـو الــعال الـسالمــونى" قـد بـارك هـذه
ــا يـدل ــعــاجلــة وهــذا إن دل عــلى شـىء فــإ ا
عــــلى ثـــقــــة بـــالــــنـــفـس قـــبل أن تــــكـــون ثــــقـــة فى
اآلخـرين ولــعل مــوقف الـكــاتب الــذى يـتــمـسك
ــان بـــحــقه فى تـــقــد نــصه حـــرفــيــاً دون اإل
بــــحق اخملــــرج فى مــــعــــاجلــــة نــــصه لــــعـل هـــذا
ــوقف يـعــبــر عن عـدم الــثـقــة فى قــدرة الـنص ا

على اجلدل مع رؤى فنية موازية.
ــعــزوفـة وبــقــدر مــا أمـتــعــنـا الــثــنــائى اجلـمــيل 
النـص/ العرض بقـدر ما نأمل أن نراهـما معاً
فى مـعزوفـة جـديدة عـلهـا تشـفيـنا من عـضات

"النمر" و"روايح" الزمن الكريه. 
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مــفــارقـة غــريــبــة تــلك الــتى حــدثت فى الــيـوم
ـهـرجان زكى طـلـيمـات الذى الثـالث واألخـير 
ـسـرحيـة مـنذ ـعهـد الـعـالى للـفـنون ا يـنظـمه ا
بـدايـة الـثـمـانـيــنـيـات عـلى يـد د. فـوزى فـهـمى
فـارقة هى عـرض «أال أونا» الـذى يتـحدث وا
عن االنــتــمــاء لــلـــوطن واألرض والــشــعب. فى
حـ أن الـعـرض يـقـدم عـلى مـسـرح الـطـلـيـعة
أى خـارج الــوطن.. حـقــيـقـة مــسـرح الــطـلــيـعـة
وجــمــيع مــســارح مــصـر هـى مـســارح لــوطــنــنـا
احلـبــيب لــكن االنـتــمــاء كـمــا تـعــلـمــنـاه صــغـاراً
يبدأ من األصغـر فاألكبر أى يبدأ من األسرة
ثم الــشـارع ثم احلى حــتى يـصل إلـى الـدولـة.
ولعل ما أحدثه مهرجان زكى طليمات - منذ
الـثـمـانيـنـيـات وحـتى اآلن إضـافـة إلى تـخـلـيد
ـعـهـد - هو تـرسـيـخ االنـتـماء ذكـرى مـؤسـس ا
لـــلـــمـــعـــهـــد ســـواء بـــ الـــطـالب احلـــالـــيــ أو
شـترك فى هذه السـابق من خـالل اللقـاء ا
ـاضى حيث االحـتفـالـية لـقـاء يعـيـد ذكريـات ا
كان يـقف جنـوم احلـاضر عـلى خـشبـة مـسرح
ــعــهـد الــعــريـق - الـذى عــلـى فــهــمى مــســرح ا
عهد يعرفون أنه مسرح على أشك أن طلبة ا
فــــهـــمى هــــذا إن كـــانـــوا يـــعــــرفـــون أن هـــنـــاك
ــســئــولــيــة هــنـا ــعــهــد أصالً - وا مــســرحـاً بــا
ـعــهـد خــاصـة وأن لـيــست مـســئــولـيــة طالب ا
مـعـظــمـهم لم يــقف عـلى خــشـبــة مـسـرحه من
ــســرح  إغالقه مــنـذ قـبـل.. بـبــســاطـة ألن ا

عام 2005 عقب مأساة بنى سويف.
ــعــهــد وفى «أال أونــا» أطــلـق شــبــاب وجنـــوم ا
صـيـحـة قـبل بـدايـة الـعرض وهـم فى كـواليس
مـسرح زكى طليمـات (الطليعـة) صيحة هزت
ــعــهــد وأنــا ن يــعــشـــقــون هــذا ا الــكــثـــيــرين 
مــنـهـم.. حـيث انــطــلـقت صــيــحـة.. «فــيــنك يـا
ـعهد» إنهـا صيحة مـعبرة عمـا يشعر مسرح ا
ـعـهـد حـينـمـا يـقـدمـون مـهـرجـانهم به طالب ا
خــارج مـــعـــهــدهم.. إنـه شــعـــور الــغـــربـــة كــانت
ـــشــــاعـــر الـــصـــادقـــة صــــيـــحـــتـــهم حتــــمل كل ا
هرجان بل على عاناتهم لـيس على مستوى ا

مستوى مشاريع التخرج..
ـعـهـد فـهـل لـنـا أن نـصـدق أن عـلى مــسـئـولى ا
الـــبـــحث دائــــمـــاً وكل عـــدة أشـــهــــر عن أمـــاكن
لـــــــعــــــــرض مـــــــشـــــــروعــــــــات طالب مــــــــرحـــــــلـــــــة
الـبـكالـوريـوس والدراسـات الـعـليـا والـدراسات
احلـــــرة? إنـــــهـــــا امـــــتـــــحـــــانـــــات الـــــطالب وهى
امـتـحـانـات تـشـتـرط وجـود اجلـمـهـور بـاعـتـبـار
ـــســرحى ال يـــكــتــمـل إال بــوجــود أن الـــعــرض ا
ـهرجان وقت نـاسبة كـان لهذا ا اجلمهـور وبا
عـهـد جمـهوره من أن كان يـقـام على مـسـرح ا
ـنطـقـة احملـيطـة وأنـا كنـت واحداً مـنـهم قبل ا
ـعـهـد بل أكاد أؤكـد أن هـناك من التـحـاقى با
ــعـهــد بــسـبب تــعــلم الــفن وعـشــقه والــتـحـق بـا

هرجان. عالقته بهذا ا
ـاذا أغـلق مـسـرح عــمـومـاً الـسـؤال احلـقـيــقى 

عهد? ا
واإلجـابـة بـبــسـاطـة: إنـهــا حـالـة الـفــوبـيـا الـتى
انتابت اجلميع بـعد مأساة بنى سويف. فكان
أن أصـبح كل مسئـول يبحث عن تـأم نفسه

ن أوالً بـعــد أن طــالت االتــهـامــات الــعــديـد 
ــوضــوع والــذين بــرأهم لـــيــست لــهم صــلــة بـــا
الـــقــضـــاء الـــعــادل فـــيــمـــا بـــعــد.. أقـــول حــاول
ــسـئـولـيـة عـنه فـكـان قـرار اجلـمـيع أن يـبـعـد ا
ـــــــدنى إصـــــــدار مــــــوافـــــــقـــــــات مـن الــــــدفـــــــاع ا
ـــســارح? وبــالــطـــبع فــإن الــدفــاع بـــصالحــيــة ا
ـــســـئــــولـــيـــة بـــعـــد ــــدنى خـــشى هــــو اآلخـــر ا ا
االتـهامـات التى وجـهت له ولـلمـطافى.. فـكان
ـــســارح غــيـــر آمــنــة? الــقـــرار األســلم هــو أن ا
ــدنى شــروطــاً مــنــهــا مــا هــو ووضع الــدفــاع ا

تعجيزى حتى يسمح للمسارح بالعمل.
وقـد استـطاعت مـسارح الـدولة الـتغـلب على ذلك
وأعـتـقد أنـهـا بـعالقـات خـاصة وقـويـة فـسـمح لـها
ـعـهـد مازال مـغـلـقًا. بـالـعـمل فى حـ أن مـسرح ا
والنتيجة هى عـدم اإلحساس باالنتماء? وستكون

ستقبل. العواقب وخيمة فى ا
ـعــهـد فـتــكـمن فى عـدم أمـا مـشــكـلـة مــسـرح ا
وجـود حنـفيـة ميـاه لتـأم احلرائـق? تصوروا
ـــســرح حـــنــفـــيــة مـــيــاه مـع الــعـــلم بـــأن خــلف ا

مباشرة حنفية مياه?..
ــوضـوع.. فـاألهم أن عـمــومـاً لـيـس هـذا هـو ا
سرح مسارح اجلامعات التى ال عالقة لها با

سـوى أنه نــشــاط طالبى تــقـيـم مـهــرجــانـاتــهـا
عـــلى مــســارحـــهــا.. وهــنـــا أقــول إنــهـــا لــيــست
ـــا جـــامـــعــات جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة فـــحـــسـب إ
ـنوفـية ـنصـورة - ا ـنـيا - ا األقـاليم ومـنـها: ا

- أسيوط.. وغيرهم.. ما علينا?..
ـسـارح لــيـست أكـثــر أمـنـاً األهم أن كل هــذه ا
ــعــهــد وهــنــا ال أطــالب بــإغالق من مــســرح ا
ـسـارح.. ألنـهـا بـالــفـعل مـسـارح آمـنـة.. هــذه ا
عهد بل أقارن لكن أقارن بينـها وب مسرح ا
ـعهـد ومسـرح الطـليـعة فـمسرح ب مـسرح ا
ـهــرجــان شـهــد ازدحــامـاً الــطــلــيـعــة فى أيــام ا
شديـداً وصل إلى حـد جـلـوس اجلـمـهـور على
ــسـرح إضــافـة إلى الــوقـوف جــانـبى خــشــبـة ا
أمـام فـتــحـاته أو أبـوابه الــثالثـة ومـنــهـا الـبـاب
ــــيـــاه. وحــــسب نــــظــــريـــة ـــؤدى إلـى دورات ا ا
الــفــوبــيــا فــإن ذلك يــنــذر بــتــكــرار كــارثــة بــنى
ســــــويـف - ال قــــــدر الــــــلـه - مع الـــــــعــــــلم بــــــأن
األوضـــاع مــخـــتــلـــفــة وأن أســـبـــاب كــارثـــة بــنى
سويف مـازالت مجهـولة.. وألصـقت بالشـمعة
ــظــلـومــة. عــمـومــاً إذا كــان األمـر كــذلك فى ا
ـعـهـد مـســرح سـمح له بـالـعـمـل. فـإن مـسـرح ا
ن ال يــعــرف به خــمــســة أبـواب مــنــهــا الــبـاب

ـواجه ــعـهــد وا الـرئــيـسى فـى مـدخل صــالـة ا
ـــكن أن تــــفـــتح لألبــــواب الـــزجـــاجــــيـــة الـــتـى 
ـدخـل الـرئــيـسى مــواجـهــاً مـبــاشـرة لــيـصــبح ا
ـيـة - أى الــشـارع - إضـافـة حلـديـقــة األكـاد
.. هـذا ـمـرين يـحــتـوى كل مـنـهـمــا عـلى بـابـ
بــاإلضــافــة إلى وجــود بــاب خـلــفى يــطل عــلى
اخلــارج وقـــريب من بـــاب الــشـــارع اخلـــلــفى..
ــســرح يـــتــسع ألكـــثــر من ثالثـــمــائــة كــمـــا أن ا
مــتـفــرج إضـافــة إلى حــوالى مـائــة آخـرين فى

البلكون الذى له مداخل أخرى..
سرح غير آمن.. بعد كل ذلك نقول إن ا

سئـولية يشـارك فيها عمومـاً هنا أعتـقد أن ا
الــــطالب لــــيـس لــــصــــمــــتــــهم ولــــكن ألســــلــــوب
عـروضهم فاحلقـيقة أنه كان بـإمكان الطالب
أن يـقـيـمـوا مـهــرجـانـهم داخل مـعـهـدهم وذلك
ــعــهـــد بــعــد بــتـــقــد عــروضـــهم فى مــدخـل ا
اخـــتــيــار نــصـــوص وأســالــيب إخـــراج وتــمــثــيل
ــكــان.. لـو فــعــلـوا ذلك لــصــفـقــنــا لـهم تالئم ا
ووقف الـكــثـيـرون إلى جــوارهم.. بل ولـتــبـعـهم
ــهـــرجـــان فـــلم أســـاتـــذتـــهـم الــذيـن قـــاطـــعـــوا ا
ـــهــرجــان ســـوى الــعـــمــيــد والـــوكــيل يــحـــضــر ا
والـــدكـــتـــورة ســـمـــيـــرة مــــحـــسن عـــضـــو جلـــنـــة
الـتحـكـيم.. أمـا األساتـذة فـلم يـظهـر مـنهم إال
ن عـــبـــد الــنـــاصـــر اجلـــمــيـل رضــا غـــالب أ
الشيوى عالء قوقة وفى أحد عروض اليوم

األخير فقط.
ـقـدور الـطالب تــقـد عـروضـهم أمـام كــان 
ـعــهــد.. إنــهــا لــيـست بــهــو األعـمــدة وساللـم ا
ـا قــدمه الـفـنـان مـزحــة فـجـمـيــعـنـا يـتــحـاكى 
ــعــهـد - مــحــمــد صــبــحى - أثـنــاء دراســته بــا
ـكـان وقـد كـنت ـسـرحـيـة هـامــلت فى هـذا ا
أحــد مــتــابــعــيه وأذكــر أنــنى رغم صــغــر ســنى
وقتـهـا وعدم إدراكـى للـعـرض ومعـنـاه إال أننى
ـنــطـقــة حـريــصـ كل انــبـهــرت بل كـان أهـل ا
ــــشـــاهـــدة احلـــرص عــــلى احلــــضـــور يـــومــــيـــا 
الــعـرض. كل ذلك ال يــعـنى أيـضــاً االسـتـسالم

عهد. لغلق مسرح ا
فـهـنــاك قـنـوات أخـرى وأســتـطـيع أن أؤكـد أن
الــفـنــان فـاروق حــسـنـى وزيـر الــثـقــافـة يــسـعى
ــســرح بــعــد تــوفــيــر جــاهــداً إلعــادة افــتــتــاح ا
ــسـرح. ــدنى بل وتــطـويــر ا طـلــبــات الـدفــاع ا
دنى حجر خاصة بعد أن جـاء قرار الدفاع ا
ــعـهـد عــمـومـاً ـسـرح ا عـثـرة أمــام طـمـوحــاته 
ــعــهــد هــو بــدايــة يــجب أن نــعــلـم أن مــســرح ا
االنـــتـــمــاء لـــلـــمـــعـــهــد.. فـــهل نـــســـعى جـــمـــيـــعــاً
ـعـهـد لـتـأكـيد الفـتـتـاحه? وهل يـسـعى طالب ا
االنــتــمــاء والــتــغــلب عــلى الــظــروف.. أم نــظل

نبحث عن أماكن عروض?.
ـثل الـشــعـبى «من خـرج من عـمـومــاً لـنـتـذكــر ا
ــعـهــد فى بـدايـة داره» ولـتــكن صـرخــة أبـنـاء ا
عــــرض «أال أونـــا».. بـــدايـــة حــــقـــيـــقــــيـــة نـــحـــو
احلل.. حـــتى ال نـــظل نـــهـــتف ونـــصــرخ.. إنت

عهد?!. ف يا مسرح ا

 فاروق  حسنى زكى طليمات 

انت ف
عهد?!  يا مسرح ا

اجلماهير أغلقت باب اخلروج 
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قابلة  أنتهت   ا
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ــقـابــلـة انــتـهت»  هـو الـعــرض الـذى قـدمــته فـرقـة «ا
قـصر ثـقافـة احمللـة الـكبـرى عن نص بايـيرو بـاييـخو
ى والــذى (الــقـــنــاع) أو الــوجـه اآلخــر لــلـــدكــتـــور بــا
ه بأسماء جديدة فقد قدمه نبيل تعودنا على تقـد
ــســـرح الــقــومـى بــعــنـــوان (دمــاء عــلى األلــفـى عــلى ا
مالبس الــســهــرة). وفى عــرض فـرقــة احملــلــة يــذكـر
اخملـــرج أن الـــعـــمـل مـــأخـــوذ عن نـص بـــايـــيـــخـــو دون
وجـود دراماتـورج لـلعـرض بل إن كل مـا فعـله اخملرج
هو حذف بعض اجلمل احلوارية. نص باييخو يقوم
ـمـكن أن يـتـعـرض لـها ـعـانـاة الـتى من ا عـلى إبـراز ا
اجلالد لـتــأكـيـد أن فــعل الـتــعـذيب الــذى يـقـوم به له
آثاره النفسيـة عليه باإلضافة إلى تأثير هذا األمر
عــــلى احملـــيـــطــــ به أيـــضًـــا. فــــمن خالل الــــطـــبـــيب
ـريض وهـو الـنـفـسى نـدخل إلى عــالم هـذا الـرجل ا
الزوج دانـيال الـذى يـعمل فى جـهـاز البـوليس ويـقوم
ـعـتـقلـ من خالل االعـتـداءات اجلـسـدية بتـعـذيب ا
ـعــارضـ لــلـحــصــول عـلـى اعـتــرافـات فـى قـضــايــا ا
لـلـنـظـام. وتـكـون أزمـة الـطـبـيب الـنـفـسى الـتـى تـعـقد
الــدرامـا هى عــدم قـدرة الـزوج عــلى إقـامــة الـعالقـة
اجلــنـــســـيــة مـع زوجــته والـــتى بـــســـبــبـــهــا يـــذهب إلى
الــــطــــبــــيـب ومن خـالله تــــتــــداعـى األحــــداث وتــــقــــوم
ـفـارقـة الـدرامـيـة حـيث ال الــدرامـا عـلى اسـتـخـدام ا
تـعلم الزوجة بحقـيقة عمل زوجهـا وتكتشف الزوجة
احلقيقـة عندما تـخبرها إحدى تـلميذاتـها بها حيث
تـعرضـت التـلـميـذة نـفـسهـا لالنـتـهاك اجلـسـدى على
أيـدى زمالء زوجــهـا وذلـك ألنـهـا  –أى الـتــلـمــيـذة –

شتبه فيهم. زوجة ألحد ا
وبـاكتشـاف الزوجة يـتصـاعد احلدث ويـزداد التعـقيد
حيث تـثور الـزوجـة ضد زوجـها وتـتـجنـبه. بـينـما يـبدأ
ـا يـطـور احلدث هو فـى التـفـكـيـر فى تـرك العـمل. 
أيــضًــا حــيـث يــدخل فى صــدامــات مع زمالء الــعــمل.
ـسـرحـية األسـاسـية فى وبذلك يـضع بـايـيخـو عـقدة ا
ذلك الــصــدام بــ الــزوج والـــزوجــة من نــاحــيــة وبــ
الــزوج وأصــدقــاء الــعـمـل من نــاحـيــة أخــرى ومع ذلك
فـإن بــايـيـخـو يـطــرح تـيـمـات أخـرى تـتــيح لـلـمـخـرج أن
ـــا يــتالئم مع يــتـــخــيــر مــنـــهــا مــا يــقــدمـه جلــمــهــوره 

طــبــيــعـــته. فــهــنــاك عالقــات اجــتــمــاعــيــة أخــرى مــثل
عالقة الـزوجـة بحـماتـهـا حيث تـنـظر احلـمـاة للـزوجة
ـغـتـصب الـذى سـرق مـنـهـا االبن. بل وتـمارس نظـرة ا

دورًا بوليسيًا عليها.
أيـضًـا هـنـاك عالقة احلـمـاة بـرئـيس ابـنـهـا فى الـعمل
وهـو ما يجعل هنـاك شكوكًا حول نـسب دانيال نفسه
إلـى هـذا الــرجل عن طـريق عـالقـة ســفـاح بـيــنه وبـ

األم. فــرئـيس الــعـمـل يـتــعـامل مع دانــيـال وكــأنه ابـنه.
كـــمـــا أنـه يـــظـــهـــر كـــرهه لـــوالـــده الـــذى اســـتـــطـــاع فى
اضى االسـتحواذ علـى األم التى كان يـشتهيـها ولعل ا
ذلك يــــفـــســـر الــــســـبـب الـــذى من أجــــله يــــرفض هـــذا
الرئـيس طلب دانـيال بـترك الـعمل واخلروج  من
هـذه اللـعبة فـهو إمـا يريد مـنه أن يكـون قويًا
ـهم يـنـتـهى مــثـله أو يـريـد أن يـتـشـفـى فـيه. ا
الـعـرض بـثورة دانـيـال عـلى رئـيـسه بـاولوس
ويـــذهب لــزوجـــته لـــيــخـــبـــرهــا بـــذلك لـــكــنه
عـنـدمــا يـحـمل طــفـله تـخـشـى الـزوجـة عـلى
الـطفل لشعورهـا أنه فى حالة غير طـبيعية
وأن أســــــلـــــوب عـــــمـــــله أثـــــر عـــــلـى أطـــــفـــــاله
ـوقف حـيــنـمـا تـطــلق الـزوجـة ويــتـصـاعــد ا

الــرصـاص عـلى دانــيـال حـمـايــة البـنـهـا;
ليسقط دانيال قتيالً.

وقـــــد جـــــاء مـــــحـــــمـــــد جـــــابـــــر
كــمــصـمـم لـلــديــكـور لــيــطـرح
ناطق تصورًا يبرز به كل ا
– وأمـــــــــــــاكـن األحــــــــــــداث 
ـــــــكــــــــتب – ـــــــنـــــــزل  –ا ا

الـعــيـادة  – الــشـارع  – بــشـكل أحــاط واسـتــولى عـلى
ـسرح. األمـر الـذى كـان عـائقًـا أمـام احلـركة خشـبـة ا
ـــشـــهـــد عن ـــســـرحــيـــة ذات الـــداللـــة كـــمـــا خـــرج بـــا ا

مضمونه.
خــاصـــة حــيــنــمــا يــحــدث الــتــمــاس بــ مــكــان وآخــر
ـسـتـوى خـاصــة لـو كـان هـنـاك تــصـارع بـيـنـهـمــا عـلى ا
سرحى كما أن قـبول اخملرج لهذا الـداللى للمشهـد ا
ــثـابـة اعــتـراف أنه بـصــدد تـقـد الـنص األمـر كـان 
كــــمــــا هــــو أى تــــفــــعــــيــــله واخلــــروج به مـن الــــنص إلى
الــعــرض فــقط; صــحــيح أن مــحــمــد جــابــر كــمــصــمم
لـلــديـكــور قـد قــرأ الـنـص وعـرض الــكـثــيـر من دالالته
ـسرح الـلون فـأعطى كل مـا هو عـلى خشـبة ا
األبيض; معـتمدا عـلى أن التعبـيرية تـعتمد
االعــتـــمــاد عــلى اإلضــاءة وأن هــذا الــلــون
أبيض الـذى يغـلف كل ما هـو على خـشبة
ـــســـرح ســـيـــعــــطى الـــفـــرصـــة لـــلـــمـــخـــرج ا
لـلتشكـيل اللونى علـيها من خالل مصادره
ــا يـتـنـاسـب مع احلـالـة; ولـكن الــضـوئـيـة 
هــذا لم يـحــدث بـالـشــكل الـكــافى; كـمـا أن
الــتــمــاثل كــان واضــحــا وهــو بال شك شىء
ـسرحـية فى غيـر مقـبـول أن جتد اخلـشبـة ا
كل أحـوالـها مـتوازنـة ومـتسـقة مع
مــشــاهـد يــنــعــدم بــهــا الــتـوازن
سـواء على اجلـانب الـنـفسى
ـادى; ومــحــمــد جــابـر أو ا
ـالبس هـــــــــو مــــــــصـــــــــمـم ا
أيــضــا; والـعــرض اعــتــمـد

قابلة انتهت.. ا
 فى احمللة الكبرى

 كان من السهل أن يخرج
العرض بجودة أعلى بعيداً
عن استسهال اخملرج

 النص يقوم على إبراز
عاناة التى حالة ا
يتعرض لها اجلالد

ـســرح اجلــديـد الــذى هــو نــقـيض لــفــكــرة ا
الــذى يـــبــشــر بـه الــسالمــونى . فــاالنــدمــاج
ــــمـــثل عن كـل مـــا حـــوله حــــالـــة انـــقـــطـــاع ا
عــنـــدمــا يـــتـــصل بــدوره وهـى حــالـــة عــدوى
تنتقل إلى جمهـور مسرح العلبة ويشكل مع
اإليــهــام الـــذى هــو تــصـــديق كل مــعـــطــيــات
الــعــرض مع عــلــمــنــا بــأنه خــادع. جــنــاحى

نظرية احملاكاة األرسطية.
ــســرح اجلــديـد  – مـيــتــاذات » يــرى فى "ا

اآلخر تيهاً أو فراغاً".
تـعليق: هنـا يقع الباحث حتت عـربة سارتر
بـوضـوح; فــسـارتـر يـرى أن األنــا تـنـظـر إلى
اآلخــــــر بــــــوصــــــفه (مــــــجــــــرد شـىء) إلى أن
يـتـحـقق الـتـعـامـل بـيـنـهـا واآلخـر; عـنـدهـا ال
ـا يــصـبح اآلخــر مـجـرد شىء أو (نــفـر) وإ

ينظر إليه بوصفه ذاتاً أخرى.
ــســـرح الــتــقــلــيــدى" فى رأى الــسالمــونى "ا
"يرى فى اآلخر مسـافة ضرورية على األنا

أن تقطعها وصوالً إلى الذات".
ـسـرحـيـة ـا كـان هـذا مـتـصالً بـا تـعـلـيـق: ر
الـوجـوديـة فـكـذا كـان حـال (لـيزى مـع سام)
سـرحية فى (مومس سارتـر الفاضلة) . وا
ـمـثل عن ـلـحـمـيـة تـتـبــاعـد فـيـهـا أداءات ا ا
الـشــخـصـيــة واجلـمـهــور عن الـعــرض فـيـمـا
سـافـية : يـعـرف بـالتـغـريب أو الـتبـعـيـد أو ا
لـحمية وال ـسرحيـة العبثـية وال ا وليست ا
الـــتــســجـــيــلــيـــة وال الــوجـــوديــة مــســـرحــيــات

تقليدية.
تـفرج إلى ذاته كى سـرح اجلديـد يحـيل ا "ا
وضـعها هـو اآلخر فعـليه أن يـقطع اآلخر
ويسعى بنفسه لإلجابة عن سؤال الذات".
تـــعــــلـــيـق: اإلحـــالـــة إلـى الـــذات حتــــتـــاج إلى
مـوقف مـتأمل والـتـأمل فى عـمـليـة الـتـلقى
يــــنـــفى حـــالــــة احلـــضـــور الـــتـى هى جـــوهـــر
ـسـرحـيـة بــرمـتـهـا عـلى اخـتالف الـعـمـلــيـة ا
أنـواعـهـا وأشـكالـهـا ومـنـاهـجهـا وأسـالـيـبـها
ـســرح الــذهـنى والــكـثــيـر وهــذا مـا ســجن ا
ــسـرح الــشـعــرى وتــعـبــيـراته فى من صـور ا
ـتلـقى أن يفك سـجن التـأمل حيـث يحـتاج ا
ـركبـة فيحـولها شـفرات الصـورة الذهـنية ا
ــكن فــهم إلى صــورة مــعـنــويــة أوالً حــتى 
داللتـها فـيـما بـعد. وبـذلك يـفوته حـوار تال

ثل وآخر. ال ينقطع بأداء 
ـيــتـاذات مــعـلــقـة وال قــوام لـهـا" "شـخــصـيــة ا
تعـلـيق: ومع ذلك فـهى تـنـبـرى فى ملء حـالة
الفراغ التى تعيـشها وهنا ليس أمامها سوى
اضية دون أدنى حرج البوح بكل أسـرارها ا
ـسـرحـيـات الـتى اتـخـذهـا الـباحث كـمـا فى ا
شـــــواهـــــد عــــلـى مـــــا أطــــلـق عـــــلــــيـه مـــــســــرح
يتاذات) مـثل: (كالم فى سرى) (النافذة) (ا
(الكـونشرتو األخير) فـالشخصية فـيها تعيد
صـيـاغــة هـويـتـهــا حـيث تـتـخــلص أمـامـنـا من
ـعطـاة الـسابـقة عـلى وجـودها مع مـاهيـتهـا ا
أن السالمونى يراهـا وجودًا بال ماهية على
نـقـيـض الـشـخـصـيـة الـتـقـلـيـديـة  – الـتى هى
فى نـظـره -  وجــود ومـاهـيـة دون أن يـحـدد

أيهما تسبق األخرى.
ــســرح الــسـيــرى : مــسـرح ــيــتــاذات هـو ا "ا
الـسيـرة الذاتـيـة .. يلـعب دور احلافـز الذى

تفرج استجابة ما". يثير فى ا
تـعــلـيق: هــو لـون من مــسـرح الــسـيــكـودرامـا

إذن.
كــان هــذا هــو تــعــقـــيــبى الــنــقـــدى عــلى بــحث
ـيتاذات) الذى نـشره األستاذ مـحمد حامد (ا
السالمونى على حلـقات فى جريدة مسرحنا
ؤتمر صرية وأعاد إلقـاءه ضمن فعاليات ا ا
العـلمى لـلمـسرح اإلقـليمـى الذى أقـامته هـيئة
نـيـا فى الفـترة 12  ديـنـة ا قـصور الـثقـافـة 

إلى  16 ديسمبر 2007 .

هـاملت أو لير أو جـوليا) سبـقت ماهية كل
مـــنـــهـم وجـــوده هل كـــانت (بـــراكـــســـاجـــورة
أريـستوفانـيس أو ميديا يـوربيديس أو قرد
أونــــيل كــــثـــيـف الــــشـــعــــر) كــــذلك هـل كـــان
(أورسـتـس ذبـاب ســارتـر أو لــيـزى مــومـسه
الفاضلة) كذلك? بالقطع ال . فلم األحكام

طلقة إذن ?! ا
ـيــتـاذات حـامـلـة "الـشـخـصـيــة فى مـسـرح ا

لوجهة نظر محددة .. "
تــعــلــيق : هــنــا يــنــاقض الــسالمــونى نــفــسه
حـيث صرّح بأنـها وجود بال هـوية وجود ال
قـوام له . مـعـنى أن تــكـون لـهـا وجــهـة نـظـر
محددة هـو أن لها ماهية . فال وجهة نظر
ن فــقــد ــاهــيـــة أو  مــحـــددة لــغــيــر حـــامل 

التحكم فى جوهر وجوده.
ـيــتـاذات يـخــتـلف أداؤه من عـرض ــثل ا "

آلخر" .
تعـليق: كـيف تكـون لـها وجـهة نـظر مـحددة
وتـعــبـيـرهـا عن وجـهــة الـنـظـر احملـددة تـلك
مـــخـــتــلـــفـــاً من عـــرض إلى آخــر . هـــذا فى
رأيى لـيس شـرطـاً يـقـرن بـكـون الـشـخـصـية

معادالً لوجهة نظر محددة.
ـيتـاذات يـرى اجلمـهور نـفسه "فى مـسرح ا
ــــــمــــــثـل يــــــرى نــــــفــــــسـه فى ــــــمــــــثـل وا فـى ا

اجلمهور".
تــعــلــيق: إذن نــحن بــصــدد حــالــة تــوحــد أو
ــمـثل ــمـثل والــشـخــصـيـة وا انـدمــاج بـ ا
مـثل وهذا يشكل واجلـمهور واجلمـهور وا
سرح التـقليدى الـركيزة األولى من ركائـز ا

بتعريفات عدة منها:
مـيـتـاذات : " جتـربة فـرديـة عـلى هـيئـة لـعـبة
تـــشـــتت واخـــتـالفـــات فى داخل شـــخـــصـــيـــة
ـطـيــة تـعــادل تـراكم حلــظـات خــاطـفـة فى
حــيـاة تــلك الــشـخــصـيــة أى أنــهـا شــخـصــيـة
متشـظية خـطا بهـا مفكك األنـساق محّمًال

بتناقضاتها فهى شخصية ال قوام لها".
تعليق: هى شخصية ما بعد حداثية إذن .
ـيـتـاذات: "حـالـة تـأويل مـسـرحـانـية يـعـمل ا
ـمــثل عـلى تـأويـل الـشـخـصــيـة الـتى فـيــهـا ا

ثلها".
تـعـلـيق: هـل هـذا مـعـنـاه أن ال دور لـلـمـخرج
ـمثل قـائم بأمر ا أن ا ـمثل طـا فى عمل ا
تأويل الـشـخـصيـة وهل هـنـاك تـأويل على
نص أم هـو تفـسيـر فـالفـرق بيـنـهمـا كبـير;
األول نــاقض أو كــاشف لــعــورات اخلــطـاب
وهادم ألنسـاقه والتـفسيـر توسيع وتـعميق
لـلخـطاب وتـعليـل ألنساقـه فى اتسـاقها مع

خطاب النص أو العرض.
ـيـتـاذات: "وجـود بال هـويـة . وهى عـلى ا
ـسرحـيـة التـقـليـدية نـقـيض الشـخـصيـة ا
 –كـمــا يـرى الـسالمـونى  – الـتى تــسـبق

ماهيتها وجودها".
ـسـرحـيـة تـعـلـيـق: من قـال إن الـشـخـصـيـة ا
التقليـدية هى على إطالقها وجود مسبوق
ــاهـيـة; أى أن جــوهـر وجــودهـا قـدّر فى بـا
الـــغـــيب? هل كـــانت (نــورا فـى بــيت دمـــيــة)
ماهـية معـطاه? هل (بيـرجيـنت أو سالومى
أو ســـلـــيـــمـــان احلـــلــــبى أو الـــزيـــر ســـالم أو

والـندوب الـتى أصابـتهـا من جراء جـلوسـها
الـطــويل حـول مــائــدة األيـديــولـوجــيـا . كــمـا
أدرك الـــــسالمـــــونـى أن أولـــــئك الـالعـــــبــــ
سرح ال تطابق عندهم ب الدال بساحة ا
ـدلـول. وأن انـفــصـال وعـيـهم عن الـواقع وا
قـــد خـــلـق فـــجـــوة أخــــرى عـــنـــدهم . وهـــذه
ـــــســــافــــة الــــفــــجــــوة – بــــنـص قــــولـه- هى ا
ــدلـول فى الـعالمـة الـفـاصــلـة بـ الـدال وا

اللغوية - عدم التطابق بينهما .
وتــنـاسى - قـاصـداً - أن هــذه الـفـجـوة بـ
ـدلـول أو بـ الـفـعل أو الـشىء أو الـدال وا
األداة ومـــا تـــدل عـــلـــيـه هى نـــفـــســـهـــا الـــتى
ــيـر تــأسس عــلــيــهــا مــســرح الــعــبث (فـالد
يـقـول لـسـتـراجــون فى نـهـايـة الـفـصل األول
من مسرحية "فى انـتظار جودو" : "هيا بنا
نـذهب" فـيـرد اآلخـر "هـيـا بـنـا نـذهب" وإذا
بـهــمــا يـجــلــسـان) الــفــعل هــنـا مــنــفـصل عن
الـقــول فـهـنـاك فــجـوة بـ لـغــة الـقـول ولـغـة
الـفعل. ويقـترب بنا حـديث السالمونى عن
ــــيــــتــــاذات من تــــقــــنــــيــــة الــــســــرد مــــســــرح ا
ا اتـشحت به قـصيدة تـشح  االنعـكاسى ا
الــنــثــر ومـا تــرامـى من عــالم اإلنــتـرنـت ومـا
انعكس من أشكال الرواية اجلديدة فكلها
ـسرحى الـذى هو تـشكل شـظيـات الـنسق ا

سرحى . ثابة طفل األنابيب ا
أسس األســـتــاذ حــامـــد الــسـالمــونى بـــحــثه

على عدد من احملاور :
ـصـطـلح الـذى نـحتـه حتت عـنوان تـعـريف ا
ـيـتـاذات)  عـرف فـيه مـصـطـلـحه (مـسـرح ا

يــقـول ســارتـر " ظــهـور الــثــالث قـضــاء عـلى
احلب "

فـالثالث إذن دخـيل على الـعالقة ب األول
والثـانى لـكن مَنْ األول ومَنْ الثـانى الـلذين
وقعا أو ضبطهما الثالث فى حالة حب ?!
األول احملـب هــو الـــبـــاحث مـــحــمـــد حـــامــد
الــــسالمـــونى أمــــا الـــثـــانـى احملـــبـــوب فـــهـــو

بحثه.
ــقـــتــحم أمــا الـــدخـــيل أو الــثـــالث الـــغــيـــور ا
ـــعـــقّب خلـــلـــوة الـــعــــشق الـــبـــحــــثـــيـــة فـــهــــو ا
(الـــنـــاقــد) وهـــذا اعـــتــراف مـــنّى مـع ســبق
اإلصــــرار والــــتــــرصــــد بـــاقــــتــــحــــام اخلــــلـــوة
ُـــكـــنـــة حـــامــــد الـــسالمـــونى الـــتـــنــــظـــيـــريـــة 

يتاذاتية . ا
ولـــعـل الـــسالمــــونى من حــــقه أن يـــصــــفـــنى

يتاذات. بهادم اللذات ومفرّق طرفى ا
عـلى أن هـنـاك مـقــولـة لـفـاوست (فـالـيـرى)
تـعـطـيـنى كـما تـعـطى كـل من تـمـتع بـشمـيم
عــــرار بــــحــــثــــاً تـــفــــوح مــــنـه رائــــحــــة اجلـــدة
والـرصـانـة حـيث يــقـول (من تـعـطـر يـعـرض
نـفسه). وألن الـسالمونـى قد تـعطـر ببـحثه
هـذا لذلك وصلتـنى كما هو حـادث لغيرى
رائــحــة عــطــرة فـــمــشــيت وراءهــا مــعــجــبــاً

ومغازالً ال يخلو غزله من حترش نقدى.
هذا البحث واقـع حتت عربة سارتر ناهل
من فــيض مـائــدته الـفـكــريـة فــالـسالمـونى
على مـائدة تـقدم الـطعـوم الشـيطـانيـة التى
يتـقـدم فيـهـا طبـق الذات عـلى طـبق اآلخر
ـسك (ومـن يـأكل مع الـشــيـطـان عــلـيه أن 
ـلـعـقة طـويـلـة) بـتعـبـيـر الشـاعـر الـفـرنسى

(بول فاليرى) .
ـلـعــقـة طــويـلـة ولـذلـك تـسـلّـح الـسالمــونى 

ادية. وهو يؤاكل مفكر الوجودية ا
ــفــاهــيــمــيــة وقــد عــلى أصــنــاف الــطــعــوم ا
ها يتـاذات التى أ تـزاحمت على مـائدة ا
الــسـالمــونى ودعــانـى إلى مــشــاركـــته عــلى
مائـدة بـحثه هـذا. وألنى أؤاكل الـسالمونى
فقد استعرت من الـشاعر د. نسيم ملعقته
الـطـويـلـة. وقـبل أن أطـعم خـبز الـسالمـونى
نـظــرت إلى األطـبـاق مـتــشـكـكـاً ومــتـطـلـعـاً
ألن كل مـا هــو غــريب يـدعــو إلى الـدهــشـة
فــمــاذا وجــدت عــلى مــائــدة مــبــحـثـه?! هـذا
طـبق الــتـشـظـى وهـذا طـبق الــفـجـوة وذاك
طـبق الراوى بـذاته لذاته أمـام ذاته وهذا
ــرآة الــذات وهــذا ــرآة وا هــو اجلــمـــهــور ا
طــــــبق الــــــتـالشى وذاك صــــــنـف الــــــذاكـــــرة
الــفــرديــة وهــذا طــبق ســد الــفـجــوة وذلك
هـــو طـــبق الـــقــطـــيـــعــة . وذاك طــبق فـــجــوة
الــذات والــقــطـــيــعــة األيــديـــولــوجــيــة وهــذا
شـــــكـل لالرتــــــداد اجلـــــمـــــاعـى دفـــــاعـــــاً عن
الـهوية وهذه أصـولية إعـادة بناء الذات أو
إعادة بـنـاء الذات بـوصـفهـا أصـوليـة وهذا
مذاق يـذيل آثار مـا بعـد احلداثـة. أما هذا
الصنف فـهو مسـبوك على طـريقة قـصيدة
الذ الــنـــثــر  – وهـــذا الـــذى هــنـــاك طـــبق ا
البديل لطبق الهـوية القومية ولطبق الهوية
الــديـــنــيــة  – أمــا ذاك الـــذى أمــام صــاحب
الـــدعــــوة فـــهـــو صـــنف امـــتــــطـــاء الـــتـــعـــبـــيـــر
سـرحى للـذات الفـردية من يتـذوقه يهب ا
بـاحـثــاً عن هـويـة بـديــلـة هى تـمـثــيل لـلـعـالم
اخلـــــــــارجى. عــــــــلـى أن األهم مـن طــــــــعــــــــوم
ــفــاهــيـمــيــة الــتى عــجت بــهـا الــسالمــونى ا
ضيف نفسه فى مائدة بحـثه هو حديث ا
الـتـرويج لـتـلـك الـطـعـوم حـيث يـتـردد صـدى
صــوته فى أذنى (لم يــعـد االنـتـمــاء الـقـومى
أو الــــــديــــــنـى مــــــوضــــــوعــــــاً بـل الــــــذات هى
طلوب الوقوف عنده وبحثه).  وضوع ا ا
ـفاهيـمية الحظت من جـملة اسـتطراداته ا
عــلى مـــائــدة طــعـــومه الــبـــحــثــيـــة أنه يــدعــو
ــــســــرح جـــديــــد جلــــيل جــــديـــد أدرك فــــيه
الـالعــبــون عــلـى فــضــائه الـالشــكــلى قــراءة
اخلرائـط اإلدراكيـة فـأحـلـوهـا محـل الواقع
عيش سداً لفـجوة عالقة الذات اجلمعية ا
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ــمــثــلـ الــعــاديــة; وبـعض فى مــعـظــمه عــلى مالبس ا
األزيـاء الـتى صـنـعت من أجل شـخـوص دخـلـوا لـيؤدوا
ــهم أن بــعض احلــركــات الــتى ال نــعــرف مــاهــيــتــهـا. ا
ـمـثــلـ بـعـدم ارتـداء الـسـيـنــوغـرافى لم يـشــدد عـلى ا
مالبس بـيـضـاء: ولـكن الـبطـلـة ديـنـا صالح كـان ثـوبـها
أبـيض وبـاولــوس عـنـدمـا خـلـع جـاكـيـتـتـه كـان قـمـيـصه
أبيض فـكانت الـنتيـجة أنـهمـا معـظم الوقت قـد تاهوا
كشـخوص مع اللـون األساسى احملـيط بهـما حتى فى
بـعض الـلـحـظـات الـتى كـانت تـسـتـخـدم فـيـهـا اإلضـاءة
للتعبيـر عن شىء ما فإن التوهة موجسودة أيضا ألن
نفس التـأثير اللونى سـينسحب عـليهمـا مع اعترافنا
ــكن أن يــقـدمه; ــلك مــا  بــأنه كــمــصـمم لــلــديــكـور 
فــقط تـنـقــصه بـعض اخلـبــرة الـتى ال بـد آتــيـة بـتـوالى
جتاربه واكـتسـابه الثقـة بنـفسه لـلوصـول إلى منـاقشة
ـــتـــوافـــقــة مع اخملـــرج والـــنص وأن له وجـــهـــة نـــظــره ا

كن أن تضيف إليه. اخملرج والتى 
أمــا وائل مـصــطـفـى كـمــصـمم لــلـدرامــا احلـركــيـة; مع
تـسليـمنـا بأن الـتعـبيريـة كمـنهج فى الـعرض تـستدعى
هذه الـدراما احلركـية; ولـكن أى دراما حركـية كانت?
كل مـا هـنـاك كـان بـعض حـركـات يـسـتـطـيع أى مـخرج
مـبـتـد أن يـضـعـهـا مـادام يـحـمل فـكـرا وتـخيـال قادرا
على الـتـعبـير والـتفـسـير; حـركات بال دالالت وبال أى
شــكل جــمــالى أمــا الــسـؤال فــهــو: هل تــصــلح اجلــمل
ؤلفة خصيصا لنص (وسام من الرئيس) وسيقية ا ا

للسيد حافظ ألن تقدم بذاتها فى نص باييخو???
أعــتــقـــد أن الــســؤال بــحــد ذاته يـــحــمل اإلجــابــة. أمــا
كن أن نحـكم عليها من أشـعار هانى الطنـبارى فال 
ـــاذا? ألن األمـــر بــبـــســـاطـــة أنــنـــا لم خـالل الـــعــرض; 
ـوسـيـقى أو نــسـمـعـهـا وكــان هـنـاك عـيـب فى تـنـفـيــذ ا

أجهزة الصوت على ما يبدو.
أمــا األداء الــتــمــثــيــلى فــمن الــطــبــيــعى بــنـص عـرض
تـكون الرواية فيه لـطبيب نفـسى يصف احلالة التى
عــلـيــهـا مــرضـاه من خـالل بـوحــهم له فى اجلــلـسـات
العالجية وهو الـذى يقدم لنا العرض; نقول إنه من
الــطـــبـــيـــعى أن يــكـــون هـــذا األداء مـــتــســـقـــا مع هــذه
ـتاعب الـنـفسـية الـتى يـتعـرض لـها هـؤالء لكن أداء ا
ـى لم يـكن بـأداء الـطـبـيب مــحـمـد فـتح الـله لـدور بـا
الــــنــــفـــسـى أو حــــتى الــــشــــخص احملــــايــــد بل تــــمــــيـــز
ـمــثالين يـؤدون من خالل بـاخلــطـابـة; وكــان أغـلب ا
الواقـعيـة الـتى تنـقلب لـلـطبـيعـيـة فى بعض األحـيان;
بـل إن ديـنــا صالح الــتى قــامت بـدور الــزوجــة مـارى
وإلـهــامى سـمــيـر الــذى قـام بـدور بــاولـوس قــد قـامـا
بـــالــــتـــقــــمص والــــتـــقــــمص احلــــاد ولم يــــلـــتــــفت أحـــد
لـلـمـتـاعب الـتى كـانـت تـنـتـابـهـمـا أثـنـاء الـبـروفـات من
حـــاالت غـــثـــيـــان وخــــلل صـــحـى وعـــنـــدمـــا شـــاهـــدت
الـعرض دعوت اللـه مرارا أن يكون هـناك فى صالة
ـسرح بعض األصـوات أو األحداث التى تخـرجهما ا
من هــذا الـــتــقــمص احلــاد ولــو لـــثــوان. أمــا مــحــمــد
فتـحى الذى أدى دور دانـيل الزوج فـأنت تشـعر وهو
ـثل أنه بــقـرارة نـفـسه حــائـر هل يـتـجـاوب مع أداء
ديــنـا صالح ويـؤدى الــدور لـيـؤثـر بــاجلـمـهـور دون أن
يـتــأثــر هــو به كــمـا تــعــلم; وأمــانى الــتى قــامت بـدور
احلــمــاة; أم دانـــيــال فــاحلــيــرة عـــنــدهــا كــانت أشــد
وهـنـاك أغــنـيـة عــلى لـســانـهـا تــؤدى بـهـا كل الــشـعـور
اجليد واإلنسانى لـلطفل; طفل دانيال بأول العرض
وهـى األخــرى حــارت هـل تــقـــدم الــدور كـــمــا بــدأ أم
ـعـقدة الـتى حتاول تـقدمه كـمـا هو بـشـخصـية األم ا
أن تـأخـذ االبن من زوجـته بل والـطـفل أيـضـا. ولكن
مثلة داليا صالح التى وإن مفاجأة العـرض كانت ا
كــانت تـمـارس الـتـمـثــيل ألول مـرة كـمـا يـبـدو إال أنه
واضح أنـهـا تـمــلك الـكـثـيــر والـكـثـيـر جــدا ويـنـقـصـهـا
فـقط بـعض اخلـبـرة والتـدريـبـات; ومـصـطفى صالح
فى دور مارسـان وأحمـد موسى بـدور مارت وأحـمد
عـــبــد الــسـالم بــدور بــوثـــنــر وأحــمـــد اجلــنــدى بــدور
لـــويـــخى ونـــصـــر غـــا بـــدور رجل األمن فـــقـــد أدوا

أدوارهم بشكل مقبول كما طلب منهم.
: قــد ذكــر بــامــفــلــيت الــعــرض أن ولــكن هــنــاك ســؤاالً
هناك مشاركة متميزة للفنان سيد احلسينى فى دور
باولـوس! ولكـننـا لم نر سـيد احلـسينـى ورأينا إلـهامى
ـــشـــاركـــة الـــتى كـــنــا نـــطـــمع فى ســـمـــيـــر فــأيـن هــذه ا

رؤيتها?!
عمـومـا هذا اجلـهد ومـحـاولة االبـتـكار والـتـركيـز على
وجهـة نظر مـا. كان من الـسهل أن يـخرج إلى اجلودة
أو االمــتـيــاز بـدالً من تــلك الــطـريــقـة الــبـســيـطــة الـتى

استسهلها اخملرج..

سرح الحم. وعندما عـمد كتاب ا ـسرحي وكتـاب ا > ظـلت األسطورة الفـضاء األكثر خصبـا للشعراء وا
ـة فـإنهـم لم يخـدمـوا بذلك الـيـونـانى القـدمـاء ومن جـاء بعـدهم وحـتى إلى اسـتلـهـام األساطـيـر الـقد

ا ساهموا فى احلفاظ على هذه األساطير. سرحية فحسب وإ احلركة ا

الحـم من هذه الـقـصص واألسـاطـير ـسـرح والـرواية وا > لـقـد اسـتـفـاد كتـاب ا
فـاستلهـموها وأعادوا تشـكيلها وصـياغتها فى مـقارباتهم النـقدية للواقع وهم

تجدد. بذلك حافظوا على اجلذور األولى لألسطورة وأغنوها بالفكر ا
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> إن أفـضل حتـرك جملـمـوعة الـشـخـصيـات عـنـدمـا يكـون ضـمن ثـنائـيـة فـضـائيـة فـيـها تـتـشـكل األحداث
ـسـرحى يــدرك جـيـداً أن الـعـمل عـلى هـذه وتــتـبـلـور الـشـخـصـيــات وتـتـوالـد درامـا الـتـنـاغـم والـتـقـابل وا

الثنائيات اجلزئية فى ثنائية الفضاء الكبرى هو إدراك لسر الدراما.

سرحية لفرق الهواة. هرجانها السنوى للعروض ا > اإلدارة العامة للجمعيات الثقافية بهيئة قصور الثقافة بدأت فى اإلعداد 
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ونولوج  ا
يتغيا
إعادة
التگوين
من
جديد
گلعبة
البازل

 اليزال
سرح ا
عاصر ا

ارس لعبة
اخلداع

والتضليل
اللذين
دشنهما
بيگيت

 شبه
نولوج ا
يستدعى
فينا
االنخراط
الواعى
گمصير
جوانى

ــعــانـى عن كل شىء ولم يــذكــروا مــا يــعــبــر عن أن كل شـىء قـد ا
أفـلت من بـ أيـديـنـا وأنه لـيـست لديـنـا أيـة قـدرة أو سـلـطـة على
ونولوج أن يعبر عن الكثافات والصيرورات? كيف يتسنى لشبه ا
ـكن نعته بـالتـشيـيد البـارد للـمواضـيع. ال مجال عبـر ما 
ــفـــتــرضــة لـــلــتــعـــبــيـــر إال عــبــر الـــتــحـــرر من اجلــوانـــيــات ا
للمـعانى ومن نسقـية األسلـوب. تكتب يـاسمينـا رزا بلغة
لـغـة - لـغـة بـالـ لـغـزة وصـيغ هـشـة.. تـعـوض مـعـرفـة الـ مـ
ـعــرفـة كـكـيــنـونـة مــتـعـددة مـفــتـوحـة. لــغـتـهـا ال  يـوجـد ا

األشياء».
 فـألن احلـــيـــاة مـــفـــتـــقـــدة ومـــغـــيـــبـــة فال مـــجـــال لـــوجـــود أحـــداث
ـنتظـمة غيـر مقبول متـسلسـلة. بل إن وجود مـثل هذه األحداث ا

أو مبرر أصال. 
كن أن يوجد مسرح بال أحداث? لكن أ

ليس هـذا بجديـد. لقـد أثبت بـيكيت  Beckett وبنجـاح منقطع
الـــنـــظـــيـــر أنه بـــاإلمـــكـــان إنـــتـــاج وإبـــداع مــســـرح بـال أحــداث وال
ـكـان. شـخـصـيـات وال حـتى لـغـة مـنـطـوقـة/ مـجـرد من الـزمـان وا
وأعــــمـــــال مـن قـــــبـــــيل:  فـــــصـل بال كالم  2  لـــــست أنـــــا أكــــواد
..Squad .. شـــاهـــده عـــلى ذلـك. أن كل مـــا تـــفـــرزه مـــســـرحـــيــة
صـادفة" مـجرد تـرتيالت ذاتـية تـصير معاصـرة من قبـيل "رجل ا
ركـز احلقـيـقى للـعـالم.. ثرثـرات ال جدوى من مـعهـا الذات هـى ا
الــقــبض عــلى مــعــانــيــهـــا ألن الــفــهم يــصــيــر بال جــدوى مــا دامت
احلـيـاة كلـهـا تـصـيـر غيـر ذات مـعـنى. الـقـطار نـفـسه وكـأنه يـسـير
نحو مشـارف النهايـة وهى هنا محـطة الوصول إلـى فرانكفورت.
تــقــول يــاســمــيـــنــا رزا: "عــنــدمــا نــصل نــنــتــهـى.." ومن ثم تــنــتــهى

سرحية دون أن يصل القطار إلى أية محطة.    ا

عيش ونـولوج تتدفق احلياة  - La vie  ال نقـصد ا   فى شبه ا

اآلخر منذ البداية لكنه يفضل سياسة التجاهل.
هذه احلكايـة البسيـطة التى ال يحـدث فيها أى شىء غـير متوقع
تتمـدد عبر أشـباه مونـولوجات تـشمل األفكـار الداخلـية العـميقة
تـلقى فى تنـكمـش وتنـكمش لـتصـيـر مونـولوجـات داخلـيـة يضـيع ا

يتة. خضم آراء أصحابها فى احلياة ا
عاصر? ونولوج هو الوافد اجلديد للمسرح ا  أيكون شبه  – ا

Patrice Pavis ذاك حـكـم قـبـل أوانه مـادام بــاتــريس بــافـيس
ــا هـو مــحـاولـة ـعــاصـر إ ـســرح ا يــؤكـد بــأن أى حـصــر لـشـكـل ا
ســابـــقــة ألوانــهــا. مــحـــاولــة بــافــيس  Pavis نـــفــسه لــتـــشــخــيص
ـا كــانت مـجـرد إغالق مـؤقت ـعـاصـر إ ـســرح ا الـتـحـوالت فى ا
سـرح مع نهاية القرن نجزات هذا ا لداعـى القيام بجرد خـاص 

العشرين.
ولعـله مـحق فى ذلك إلى أبـعـد احلدود ذلك أن ال أحـد بـإمـكانه
حـصـر هـذه الـتـحــوالت واحلـكم عـلـيـهـا مـادامت ال تـزال مـشـرعـة
ـعـاصر ـسرح ا عـلى حتوالت أخـرى ال تـعـرف التـوقف. ال يـزال ا
ـارس عــلـيـنــا ذلك الـتـضــلـيل واخلـداع الــلـذين دشــنـهـمـا بــيـكـيت
ـاضى والـكاشـفـ عـما نـعـتته  Beckett فى مـنـتـصف القـرن ا
سيـجـلد بـوجـوميل  Sieghild Bougmil  بـ: "خـفـة الـعدم" أو
ـصـادفـة» شـعـر بـاحلـن ـرأة فى « رجل ا ـفـتـقـدة. إن ا احلـيـاة ا
أى نعم لكـنه احلنـ إلى حيـاة مفـقودة لم تكن يـوما مـا / حنـيناً

ا لم يجر على اإلطالق.
ـونــولـوج هـو االعـتـراف واإلدانـة فى آن واحـد: اعـتـراف شـبه  –ا
بـعـذابــنـا الـروحى بــالـقـواعــد الـتى حـبــسـنـا فـيــهـا أنـفــسـنـا وإدانـة
حت معه للـتقـاليـد الرأسمـاليـة التى قـولبتـنا وفق قـالب وحيـد ا
احلياة "احلياة غـائبة ألنها مـخنوقة بالـقواعد التى تنـظمها. لقد
فـقدنا حتى الـقدرة على التـفكير" . هـذا بالضـبط ما عـبرت عنه

رأة بقولها: ا
ـرأة. مـن يـسـتـطـيع أن يـقـول شـيـئـا مـتـرابـطـا أيـا كـان عن حـيـاة "ا
مــا? أو أيــضــا كل هــؤالء احلــمــقـى الــذين أخــفــوا كــمــا هــائال من

سرح وألعاب البازل   ا

عنى.  - Le vécu الدفق احليوى ما وراء عنف ا
ـفردات  سـقف نـاظم لـهـا.. إنهـا جتـرب عـلى الـلـغـة وا
والـتـجـريب هــنـا هـو مـا ال يـسـتـطـيع الـطـاعن فى الـلـغـة
ـــا هـــو مــعـــيش ال تـــخــيـــله أو قـــوله ألنـه يــظـل أســيـــرا 
للـحياة. واألهم فى احلـياة هو فاعـلية التـجريب. يقول
دولــوز Deleuze : "لن نـــكـف عن الـــتــــجـــريب حــــتى فى

وت". مواجهة ا
ـــونــولـــوج يــســـتــدعى فـــيــنـــا االنــخـــراط الــواعى شـــبه ا
يـنـاديــنـا كـمــصـيـر يــنـضج فى جــوانـيـتــنـا.. مـنــذ مـا قـبل
الــوالدة. إنه يـــســتــدعى فــيـــنــا الــرحــيل نـــحــو عــوالم لم
عيش الذى نظنه حياة. لم تتشكل بعـد ونسيان هذا ا
نـــولــد أحــيـــاء ولــكــنــنـــا نــصــيـــر كــذلك. عن طـــريق شــبه
ـونولـوج تـصـير الـشـخصـيـات حـية حتـرر احلـياة فى ا
دواخـلـهـا. إنه زخم رغـبـوى  – تـعـبـيـرى فى نـفس اآلن

وحـــدة مـــركـــبـــة  Unité complexe لـــلـــحـــيـــاة والـــفـــكـــر.
جمالية تأرجح  Esthétique de l’oscillation بينهما.
ـونـولـوج كــلـغـة لـلـمـنـفى من تـخـتـار يـاسـمــيـنـا رزا شـبه ا
خاللـها يـكون الـشاهـد الذى ال أحـد يشـهد له. خـطاب
ـنــفى تـفـقــد فـيه الــشـخـصــيـات االسـتــيـطـان فى بـلــغـة ا
التراب العـام واالرحتال فى متاهات أتربة خاصة. إنه
اسـتـراتـيـجـيـة غـفل وانـبـنـاء لـلـمـجـهـول: انـفالت من أيـة

وصاية.

Puzzle"لعبة البازل"  

> إذا كـان سر الوجود واستمراره يكمن فى حركة الصراع والتقابل ب عناصره
فـإن قـيـمـة أى عمل درامى تـكـمن فى شـحن عـناصـره بـهـذه احلركـة الـوجـودية

تقابلة. وفى توزيع هذه العناصر ضمن فضاءات النص ا 12
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرحى «الكالب األيرلندى» للمؤلف حسام الغمرى. > اخملرج خالد أيوب يقوم حالياً باإلعداد لتقد العرض ا

7  من يناير  2008  العدد 26

«مقهى الدراويش»..
مونودراما.. ابتعدت عن الفضاء البديل
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مـحصـور بـحـدود البـاخـرة احلـديديـة رغـماً
عـــــنه فـــــلم يـــــســـــتـــــطع الـــــفـــــكــــاك مـن رؤيــــة
الـعــرض.. وكـان البـد من اسـتـغالل طـبـيـعـة
ــا يــتــنـــاسب مــعه كـــاخــتــيــار نص ــكـــان  ا
مــنـاسب يـتـنـاول أجــواء الـبـحـر.. إلخ عالوة
عـلى ذلك لم يخـرج الـشكل الـنهـائى للـفراغ
عن الــشـــكل الـــتـــقــلـــيـــدى «مــســـرح الـــعــلـــبــة
اإليـطـالـيـة» فـقـد اصـطف اجلـمـهـور بـشـكل
قام.. تـقليدى أمـام اخلشبة أو االسـتيدچ ا
ــنــاضــد هــنـا وكــان مـن األولى أن تــتـنــاثــر ا
وهـناك كطـبيـعة أى مـقهى.. فـليس مـعقوالً
ــقـاهى مــصـطــفـ أن يـجــلس الـنــاس فى ا
وراء بـــعــــضـــهم الــــبـــعـض كـــمن يــــشـــاهـــدون

التليفزيون.

جاءت األزياء بال أية خصـوصية فلم تعبر
تـعـبـيراً صـادقـاً عن الـتـحـوالت التـى حدثت
البـس الــــتـى ارتـــــداهــــا قـــــبل لـ «فـــــرج» فـــــا
السـفر لـم تخـتلـف كثـيراً عـن التى ارتـداها
ــهــرجــان كــذلك لم بــعــد انــتــقــاله لـــدولــة ا
البس مـا يدل على الدولة التى يرتد من ا
يرقص رقـصـتهـا أو يـسمع مـوسـيقـاها.. أو
حـــــتى مـــــا يــــدل عـــــلى األشـــــخــــاص الـــــذين
يـتحاور معـهم والعجيب أنـنا لم نر «لوجو»
لــــلـــمــــهــــرجـــان.. كــــمـــا أنـه كـــان يــــرقص مع
ــكــان الــذى الــفـــرقــة الــروســيــة فـى نــفس ا

يرقص فيه مع الفرقة األسبانية!!

لـم تــــكن اإلضــــاءة مــــوفــــقــــة.. فــــقــــد كــــانت
حــــيـــاديــــة ولم تــــدلل عــــلى مــــاهـــيــــة الـــزمن
صـباحـاً / مـساءً.. كـما لـم تقم بـدورها فى
الــــتــــعــــبــــيــــر عن انــــفــــعــــاالت الــــبــــطـل جتـــاه

شخوصه الذين يعبر عنهم..

ـــثــــيـــر لــــلـــعــــجب هــــو اســـتــــخـــدام الـــشـىء ا
ــتــقن ــؤثــرات الــصــوتـــيــة بــهــذا الــشـــكل ا ا
نظم إلى حد بـعيد.. فقد أذهل اجلميع وا
إبــداع مـر عــارف وهى مـخـرجــة الـعـرض
الـشـابـة خـاصـة أنـهـا من ذوى االحـتـيـاجـات
اخلـاصــة فـبــالـرغم من إنــهـا غــيـر مــبـصـرة
ـــــؤثـــــرات وفق فـــــقــــــد وفـــــقت فـى ضـــــبـط ا
أحـــاســـيــســـهـــا الــرقـــيـــقــة والـــغـــريب أنه لم
حتـــــــدث أيـــــــة هـــــــنــــــــات أو ســـــــقـــــــطـــــــات أو
انـفالتــات.. لـكن فـاتـهـا الــتـعـبـيـر عن بـعض
ــــقـــهـى الــــذين يــــتــــحـــاور أحــــاســـيـس رواد ا
ويـتـحدث مـعـهم «فـرج» حـيث ال ضحك وال
نشيج وال حزن وال خوف أو نحيب.. إلخ..
حـــقـــيـــقــــة.. إن أجـــمل وأنـــقـى مـــا فى هـــذا
ؤلف ـمثل واخملـرج وا العـرض هو تـقد ا
ـشـرقة ـوهـبة ا عـبد الـعـزيـز احلداد هـذه ا
الـتى أصرت على خـوض معركـتها وجنحت
إلى حـد كــبـيــر فــتـحــيـة إلى «مــر عـارف»

ومزيد من الصمود.

واحـدة.. كـيف?! ولـنــنـظـر إلى مـرتـاديه من
الـفــنـانـ الــتـعـســاء كـمـا وصــفـهم.. «مـراد»
ملـحن لم يـلحـن أية أغـنـية!! كـذلك عـصام
عــازف الـكـمــان األبـكم!! أى تــنـاقض هـذا?
ـتـلـكـون? ثم إنـنى وأى تـمـيـز وأيـة مـوهـبـة 
بـعــد الـعـرض حـاولـت أن أربط بـ طـرفى
عـــنـــوان الــعـــرض «مـــقــهـى الــدراويـش» فــلم
أجد داع أو عالقة للطرف الثانى باألول..
فـالـدراويش إن لم أكـن مـخـطـئـة فى مـصـر
ـوالــد يـتـكـسـبـون هم أنـاس يــتـنـاثـرون فى ا
ديح فـهم فقراء ويـتراقصون ـوالد وا من ا
ؤلف علـى دقات الـدفـوف.. فـهل يـقـصـد ا

عنى شخصيات عرضه? بهذا ا

ولـــعل الـــســـؤال الالذع الـــذى أود تـــوجــيـــهه
ـاذا  اخـتـيـار لـلـمـخـرجــة «مـر عـارف» 
ظــهـــر الــبــاخــرة لــيــكـــون فــضــاءً مــســرحــيــاً
بـديالً?! إنــنى ال أرى أيـة عالقــة بـ ظـهـر
الـــــبــــاخـــــرة ومــــوضـــــوع الــــعـــــرض ســــوى أن
اجلمهور استمتع برحلة نيلية أعاق متعتها
وقــــوف احلـــــداد ألكــــثــــر مـن ســــاعـــــة عــــلى
االســـتـــيـــدچ.. وقـــد أحـس اجلـــمـــهـــور بـــأنه

ثــقـافـات وتــراث شـعــوب أخـرى لــيـحـدث
ــوســـيــقى الـــتــمـــازج بــيـــنــهـم عــبـــر لــغـــة ا
ـيــة.. لـكن تــظل هـنــاك إشـكــالـيـات الـعــا

عدة فى العرض..
لــقــد وضع الــفــنـــان واخملــرج عــبــد الــعــزيــز
احلـــداد نــفــسـه فى مــوضع صـــعب لــلـــغــايــة
ــا يــقــارب الــســـتــ دقــيــقــة فى حــيـث ظل 
فرده وبلغة متشابهة «أستيدج» محدود 
وحكايات متقاربة ومكررة لم يقطع رتابتها
ـوســيـقـيـة والـغـنـائـيـة ـقـاطع ا سـوى بـعض ا
ــتـبـايـنـة االنــتـمـاء زمـانـيـا ومــكـانـيـاً كـذلك ا
ـوضـوع لعـنـصـر الربط الـقـوى أثر افـتقـاد ا
ط» عـلى دراميـة احلدث حيث الـتكرار و«ا
ـــوضـــوع واتـــســـاعه الـــذى أدى إلـى تـــرهل ا
بـــدايــة من مــزج صـــاحب «الــســـبع صــنــايع»
والـذى يتـرك عمـله باجلـريدة ويـفتح مـقهى
يــأوى إلـيه قــلـيــلـو احلـظ من أمـثــاله.. فـهل
ـعـقـول أن يـلـجـأ إنـسان مـثـقف واع له من ا
ـثل هـذا الـعـمل? فـقد اهـتـمـامـاته الـعديـدة 
كــان من األولـى أن يــبــحـث عن ســر األزمــة
ويـــعــاجلــهــا.. ثم إن «فــرج» أيــضــا «بــقــدرة
قـــادر».. مــوهــوب فـى الــعــزف عــلـى جــمــيع
ـوسـيقـيـة لـكـنه لم يـسـتـطع الـتـمـيز اآلالت ا
واالنــــفـــراد بــــالـــعــــزف والـــتـــمــــيـــز عــــلى آلـــة

الصـحفى السـابق الذى تـرك الصـحافة
بـــســـبب مـــا القـى من غـــبــــاء اجـــتـــمـــاعى
ومــهــنى فــافــتــتـح مــقــهــاه لــيــكــون مالذاً
لـــلــــيـــائـــســـ مـن أمـــثـــاله قـــلــــيـــلى احلظ
والشهرة فيتـقابلون ويتسامرون بتبادل
الشكاوى علـها تقلل من مرارة اإلحباط
ـــوســـيــقى فــنـــجــدهـم كــالـــتــالـى: مــراد ا
عـصــام عـازف الـكـمـان األبـكم مـهـنـدس
الـــديــــكـــور ســـامـى الـــدكـــتــــور مـــحـــمـــود
يس الفنانـة الصاعدة.. وتبدأ حكاية و
هـــؤالء الـــدراويـش حـــيث يـــســـمع «فـــرج»
ى لــلــفــنـون الــشــعــبــيـة عن مــهـرجــان عــا
عـبر إحدى احملـطات اإلذاعيـة فيدفعه
حـــبه لـــلـــفـن ورغـــبـــته وطـــمـــوحه بـــدعـــوة
هــؤالء الـدراويش الـبـائــسـ واحملـبـطـ

ــــســـابــــقــــة فـــيــــوحى لــــلــــمـــشــــاركــــة فى ا
لــلــمــؤلف بــفــكــرة تــصــلـح إلقــامــة عـرض
مــســرحـى ذى ثــيــمــة شــعــبـــيــة وحــيــنــمــا
ــــشــــكــــلـــة يــــوافق اجلــــمــــيـع يــــقــــابــــلــــون 
الــــتـــــمــــويـل.. وبــــعــــد جـــــهــــد جــــهـــــيــــد مع
الـــبـــيـــروقـــراطـــيــــة ودعـــاة رعـــايـــة الـــفن
ــيس بـــأمــوالـــهــمــا فى يـــســاهم ســـامى و
الــتـــمـــويل.. وتــســـافـــر الــفـــرقــة وتـــلـــتــقى
بــغـيـرهــا من الـفــرق األخـرى الـتـى تـمـثل

ـسـرحـيـة تـغـرى الـكـثـيـرين ال تـزال الـلـعـبـة ا
بـالـغـوص فى أغـوارهـا وتـخطـفـهم بـوهـجـها
اخلــالص مـحــلـقـة بــهم عـبــر آفـاق ال حـدود
لـهـا بـ جتـارب مـا تـزال تـتـلـمس طـريـقـها
لالكتـمال وأخرى أدركت سـبيـلها وانـطلقت
مـحـقــقـة قـدراً أكـبــر من اإلبـداع واإلبـهـار..
ـؤلف عـبـد الـعـزيز ـمـثل وا يـقف اخملـرج وا
احلــــــــداد الــــــــذى قــــــــدّم عـــــــــرضه «قــــــــهــــــــوة
الدراويش» عـبـر فعـالـيات مـهـرجان مـسرح
الـشــبـاب الـكــويـتى فى دورته الــرابـعـة وهى
الحـــظــات الــعــديــدة جتــربــة بـــالــرغم من ا
عـــلــيــهـــا إال أنــنى أعـــتــبــرهـــا جــريــئـــة لــعــدة
أســبـاب ســأحتــدث عــنـهــا تــفـصــيالً.. وهى
أنها مـونودراما وتـعتبـر قفزة عـلى فرضية
ــهــرجـان الـسـن حـيث  تــخــصــيص هـذا ا
لـلـشـبـاب ولــيس لـلـمـخـضــرمـ من أمـثـاله
كذلك اعتماده على مخرجة شابة من ذوى
االحتـيـاجات اخلـاصـة وهى الـفنـانـة «مر
عــارف» فى أول عــمل تــتــصــدى إلخــراجه
وجلــرأة هــذا الــعــمل بــخــاصــة فى عــنــصــر
اإلخـــراج.. أعــتــقـــد أنه بــحـــاجــة إلى جــرأة

أكثر فى التناول النقدى.

ــســرحــيـة ــونــودرامــا هى أكــثــر الــفــنــون ا ا
ــا يــتـيح لــلــمــمــثل مــســاحـة أوسع رحــابــة 
للبـوح والغوص عـبر آفاق عـديدة متـخطياً
ــكـــان مــتـــأمالً فـــيــمـــا حــوله من الـــزمــان وا
عالقات كـمـا أنـها تـوقع عـلـيه عبء الـعمل
من األلـف إلى الــيــاء خـاصــة مــواجــهــته مع
اجلـــمـــهـــور.. لـــذا عـــلـــيه أن يـــخـــتـــار الـــنص
اجلــيــد الــذى يــســاعـده فـى إظــهـار قــدراته
ــشــاكل ويــقـــفــز به لــتـــخــطى الـــكــثــيــر مـن ا
لل اللذين ونودراما كـالرتابـة وا تعـلقة بـا ا
ـمثل واجلـمهور وألن يـقطـعان الـصلـة ب ا
ـــونـــودرامــا عـــرض مـــســـرحى يـــقــوم عـــلى ا
ــــــــمـــــــثل ــــــــثل واحـــــــد.. أو هـى «درامـــــــا ا
ـمـثل هــو الـشـخــصـيـة الــواحـد» إذ يــعـتـبــر ا
ــــؤثــــرة فى الــــرئــــيـــســــيــــة.. بـل الــــوحـــيــــدة ا
الـعـرض وغـالــبـاً تـقـوم هـذه الــشـخـصـيـة -
عن طـريق الـتـداعى - بـاسـتـعراض شـريط
ذكـرياتـها ويـعود الـفضل لـبدء هـذا االجتاه
لـ«جــــــيـــــمـس جــــــويس» فـى «عــــــولـــــيـس» ثم
«أوجـــسـت ســـتـــرانـــدبـــرج» فى «األقـــوى» ثم
«كـوكـتـو» فـى «الـصـوت الـواحــد» ثم بـيـكـيت
فى «األيـام الـســعـيـدة» فـمــاذا لـو فـقـد ذلك
ــمـــثل الــواحــد لـــغــة الــتــواصـل بــيــنه وبــ ا
اجلـــمـــهـــور الـــذى يـــجـــلس مـــتـــرقـــبـــاً طـــوال
الــوقت طـــالـــبــاً مـــنه أن يـــأتى بـــانــفـــعــاالت
وأحـــداث جــديـــدة.. تـــرى.. هـل يــســـتـــطـــيع
ــــنــــحه ذلـك الــــتــــواصل.. أم الــــلـــــهــــاث أن 
ســــيــــقـع فى هــــوة الــــرتــــابــــة الــــتى تــــفــــقــــده
صـالحــــيــــاتـه وبــــالـــــتــــالى يـــــنــــصـــــرف عــــنه

اجلمهور?!

ــؤلف من خالل الــدراويش كــمــا يــؤكـد ا
الــعــرض أنـــهم مــجــمــوعـــة مــنــلــمـــثــقــفــ

ـطحـون الـذين أصـابهم الـيأس لـعدم ا
وصـولـهم إلى مــبـتـغـاهم فـى ظل هـيـمـنـة
قــــوى بــــغـــــيــــضــــة تــــقــــوّض اإلبــــداع وهم
ــتــلـــكه «فــرج» ـــقــهى الـــذى  يـــرتــادون ا
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يساوى إيه?

ونودراما.. فن البوح  ا

األزياء..

اإلضاءة

ؤثرات الصوتية ا

السينوغرافيا.. الغائب احلاضر

من هم الدراويش 
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ـسرحى أيقونـة النص. ويتشـكل العرض كصـورة مرئية تـشكيلـية وحيويـة من القنوات > يـعتبـر الفضاء ا
ـدلوالت الـلغـوية الـنـصيـة باعـتـبار الـنص نسق عالمـات لـغويـة مادته صـوتيـة ومـجمل هـذه العالمـات وا

والتصويرية التى يحملها الوصف واحلوار تقدم تصوراً لفضاء مكانى وزمانى.

سرحى الراحل عرفة محمد ويتم عرضها بقصر ثقافة الفيوم. لكة الذئاب» للكاتب ا > اخملرج حسن حمد بدأ مؤخراً بروفات مسرحية «

سرحي جريدة كل ا
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"سبعة ألوان باهتة"
 كابوس من كوابيس التجريبى

إظالم تـدريـجى لإلضــاءة وتـأتى حلـظــة الـنـهـايـة
ـسـكـة بـكـشـاف ضـوئى بـدخـول إحـدى النـسـاء 
ـوت ـوتى وهى تـردد "إن ا تـمـرره عـلى أجــسـاد ا
يـأتى فى وقــته الـصـحـيح".. مـشـاهـد تـتـوالى بال
مـــــــعــــــنـى وبـال هــــــدف وبـال أى جــــــديــــــد ودالالت
مــســتـــهــلــكـــة شــاهــدنـــاهــا من قــبـل فى عــشــرات

العروض.
 ولـتـكـتـمـل عـنـاصـر الـتـولـيـفـة الـتـجـريـبـيـة اعـتـمد
اخملـرج عــلى الـدالالت الــلـونــيـة لـلــمالبس إلبـراز
الــتـبـاين بــ الـشـخــصـيـات ولـلــتـعـبــيـر عن ألـوانه
الــسـبــعـة فــاعـتــمـد عــلى الــلـون األســود واألحـمـر
والبـرتـقـالى والـبـنـفسـجى واألبـيض كـألـوان تـعـبر
عن طـبـيـعـة كل شــخـصـيـة ولـكن هـذا الـتـبـاين لم
يــــظـــهــــر بـــأى حــــال من األحـــوال ولــــعل الــــســـبب
مـثل الـرئيسـى فى ذلك هو ضـعف إمكـانيـات ا
وضـبـابـيــة الـرؤيـة اإلخـراجـيــة كـكل.. وفى سـعـيه
نــحـو خــلق رؤيــة سـيــنـوغــرافــيـة مــبـتــكــرة اعـتــمـد
اخملــرج عـلى ديــكــور بـســيط يـتــكــون من تـرابــيـزة
ـسرح وضع عليها عدداً من كبيرة حتتل وسط ا
ــيــاه الــغــازيــة وتــورتــة عــيـد زجــاجــات اخلــمــر وا
ــــيـالد كــــمــــا اعــــتــــمــــد عــــلـى ســــبــــعــــة أوان من ا
ــســرح األلــومــنــيــوم كــبـــيــرة تــنــاثــرت فى أرجــاء ا
سـرح وبـالرغم وسـتـارة سـوداء كبـيـرة فى عمـق ا
من مــحــاوالت اخملــرج لـتــوظــيف الــديــكـور خالل
العرض إال أنه جاء بال معـنى ويفتقد جلماليات
الـــــصــــورة الـــــبـــــصـــــريـــــة.. أمــــا اإلضـــــاءة وبـــــرغم
بــسـاطـتــهـا فـهى تــعـتـبــر أفـضل عـنــاصـر الـعـرض
فهـى شديدة العمق والـتأثير وبـالذات فى مشهد
ـشـهـد الـوحـيـد فى الـعـرض الـنـهــايـة الـذى يـعـد ا

الذى يحمل معنى وصورة جمالية.. 
وسـيقى جيـدة إلى حد ما حيث وكـذلك جاءت ا
اعتـمـد اخملـرج على مـؤثـرات إليـكـترونـيـة وبعض
قاطع األوبـراليـة التى استـخدمهـا فى حلظات ا

معينة خالل العرض .
وضوع - أمـا على مستـوى الرؤية اإلخراجـية فا
كـــمـــا ســـبـق وذكـــرت - مـــجـــرد تـــولـــيـــفـــة مـــكـــررة
ومــســتـهــلـكــة لم تــقـدم أى جــديــد وال عالقـة لــهـا
ـــســرح.. والـــواضح أن بــالـــتـــجـــريب وال حـــتى بـــا
اخملرج مـحـمـد شـفيق يـحـتـاج إلى وقـفة لـلـتـقـييم
ومــصــارحــة الــذات فــهــو أحــد اخملـرجــ الــذين
ـــســرحى أفــرزهم ولـــيــد عـــونى وتــيـــار الــرقص ا
احلــديث وكــانت بـدايــاته كــراقص فى الــفــرقـة..
وخـرج مـنهـا لـيـبدأ مـشـواره فى مـجال الـتـصـميم
ـسـرحى وكــانت أولى جتـاربه عـرض واإلخــراج ا
"حــيـث حتــدث األشــيـــاء" والــذى مــثـل مــصــر فى
ـسرح التـجريبى عام  2000 وحصل مـهرجان ا
ــــهــــرجــــان.. عـــــلى جــــائــــزة أحــــسـن عــــرض فى ا
هرجانات الدولية ونال وشارك فى العديد من ا
استـحسان النقـاد واجلماهير وبـعد هذا العرض
قدم شفيق عدداً من الـعروض أذكر منها "اجتاه
إجـبـارى" و"عـلى الـتـرابـيـزة بـاسـمع فـاجـنـر" وهى
عــــروض لم تالق أى جنــــاح يـــذكـــر.. وبــــعـــد ذلك
ســافــر شــفــيق إلى فــرنــســا لــيــقــدم ســلـســلــة من
الـــعــروض ولـــيــعـــود لــنــا مـــرة أخــرى لـــيــقـــدم لــنــا
خالصة جتاربه وخبرته الـتى اكتسبها فى سبعة

ألوان باهته ال تعبر عن أى شىء..

ــثــلـون أم راقــصــون? (ســارة الـهــوارى مــحــمـد
مـحب مـحـمـد فـؤاد هانى خـالـد نـسـمـة هـند
ــثـلــ فـهـم لم يـقــدمـوا أى بــســنت) فـلــو كــانـوا 
أداء تـمثـيـلـى يذكـر حـتـى أن بعـضـهـم لم يـتـحدث
عــلـى مـدار الــعــرض بــكــلــمــة واحــدة.. وإن كــانـوا
شكـلة أكبر فهم لم يقدموا أى شكل راقص فا
من أشــكـال الــرقص وال حــتى رقص حــديث ولم
ـسـرح سـوى بـعض الزحف تـتعـد حـركـتهـم على ا
ـرمغة والزق وبـعض االرتعاشـات.. كما جاءت وا
اجلــمل احلــواريـة الــتى نــطق بــهـا الــبــعض مــنـهم
عنـى ولم أستمع غيـر مسـموعـة وغيـر واضحـة ا
قـززة مثل (أنا باشكر كل إال إلى بعض اجلمل ا
الـلـى عــذبــنى وتف عــلى وشى) و (جــســمى مش
ـوت بـيـيـجى فى وقـته) طـايق ريـحـة عـرقى) و (ا
وهـى جـــمل لم أفـــهـم مـــغـــزاهـــا أو مـــعـــنـــاهـــا ولم

تشعرنى سوى بالغثيان والكآبة.
ولـقد حـاول اخملرج بـاستـماتـة أن يقـدم أى شكل
من أشكال الطرح الـفكرى فى عرضه فلجأ إلى
اســتــخــدام الــدالالت والــعــبــارات الــرمــزيــة الــتى
لألسف زادت من هـشـاشة وسـطـحيـة الـعرض..
ويسـتمر اخملرج  فى اسـتخدام رموزه فـيقدم لنا
فى مـشـهد آخـر امـرأة مـعصـوبـة الـعيـنـ تـرتدى
ـمــيـز وبـداخل فـسـتــان الـزفـاف بــذيـله الــطـويل ا
هذا الذيل عـدد كبيـر من العرائس الـبالستيـكية
نوية الصغيرة التى تشبه األجنة أو احليوانات ا
والـتـى يـلـقى بـهــا من يـحـمـلـون ذيـل الـفـسـتـان فى
ـسرح ـسـرح فتـمـتـلئ بـها أرض خـشـبـة ا أرجـاء ا
ويـدوسـهـا اجلــمـيع بـاألقـدام وعــنـدمـا تـصل تـلك
ـــســـرح يـــلــتـف حـــولـــهــا الـــعـــروس إلى مـــقـــدمـــة ا
ــايــكــات فــتـــلــقى الــعــروس ــســكـــ  اجلـــمــيع 
فقود وحلظة لقائها األول مونولوجاً عن حبهـا ا
ن أحبته فينفض من حولها اجلميع لالحتفال
ـيالد وال يـتـبقى سـوى اجلـمـهور لـيـسـتمع بـعـيد ا
خلـطـبـتهـا.. وتـتـوالى الـرموز والـدالالت فـيـجـتمع
ـائـدة ويـحـتـسـون اخلـمور وخالل اجلـمـيع حول ا
ذلـك يــلـــقـى أحــد األشـــخـــاص مـــونـــولـــوجـــاً أمــام
ـسرح وأثـناء ـثبت عـلى مقـدمـة خشـبة ا ـايك ا ا
ــونـولــوج يــخــلع مالبــسه ويــتــحــدث عن الــبــحـر ا
سك شخص وشهور الصـيف.. وخالل حديثه 
آخـر بـكـؤوس زجـاجـيـة ويـلـقـيـهـا داخل إنـاء كـبـير
من األلومنـيوم ثم يضع "مايك" داخل ذلك اإلناء
ويــقــوم بـتــحــطــيم الـكــؤوس بــقـدمـه فـيــقع كل من
ــــســـــرح صــــرعى واحـــــدا وراء اآلخــــر مع عــــلـى ا

 ســاقــتــنى األقــدار مـتــمــثـلــة فى أحــد األصــدقـاء
ـشـاهـدة األعـزاء عـلى قـلـبى – الــله يـسـامـحه - 
ـيالد" ــسـرحـى "سـبــعــة ألـوان لــعــيــد ا الــعــرض ا
لــلــمــخــرج مــحــمــد شــفـــيق.. ولألسف يــعــد هــذا
ا آلت إليه فكرة وذج  العرض -  الكابوس -  
ـصــرى .. فــلـقــد ابـتــعـد ـســرح ا الــتــجـريب فـى ا
ـــتــــمـــثل فى الــــتـــجـــريب عـن هـــدفه احلـــقــــيـــقى ا
الـتـطـوير واالبـتـكـار واإلبـداع ليـتـحـول إلى مـجرد
ــدعـون وأنـصـاف تــولـيـفــة سـاذجـة يــلـجـأ إلــيـهـا ا
وهـوب ليقدمـوا جتاربهم السطـحية الساذجة ا
ـســرح الـتــجــريـبى.. والــغـريب أن حتت مــســمى ا
عنـاصر تلك الـتولـيفة أصـبحت معـروفة للـجميع
ـتـخـصص فى ـواطـن الـعـادى غـيـر ا لـدرجـة أن ا
ـكـنه أن يـصنع ـسـرح والـذى لم يـدرس فنـونه  ا
عرضا جتريبيـا فى حوش بيتهم أو فوق السطح
ـسـرح التـجـريبى.. - ويـشـارك به فى مـهرجـان ا
ـــســــابـــقـــة ـــثـل مـــصـــر  فـى ا مع إمـــكــــانـــيــــة أن 
الـــرســـمـــيـــة طـــبــعـــا - ..  واهـــو كـــله جتـــريب!!..
فــــالـــتـــولـــيـــفــــة يـــا ســـادة  كـــمــــا ذكـــرت فى غـــايـــة
الــبــســاطــة وعــنـــاصــرهــا مــوجــودة ومــتــوفــرة فى
األســواق وتـتـكــون من.. عـدد ( ثالثــة أو أربـعـة )
رمغة" فى التراب أشخاص يجيدون الزحف و"ا
ولـيس من الـضـرورى أن يكـون لـديـهم أى خـلـفـية
عن فن الـــرقص أو فن الـــتـــمـــثــيـل فــهـــذه أشـــيــاء
ثــانـويــة لن يـحــتـاجـوا إلــيـهـا.. وبــعـد االنــتـهـاء من
تــوفـيــر الـعـنــصـر األول يــبـدأ الـتــجـهــيـز واإلعـداد
لــــلــــعـــنــــصــــر الـــثــــانى وهــــو احلــــوار - إن وجـــد -
ويـتـألف هـذا الـعـنـصـر من مـجـمـوعـة من اجلـمل
احلـواريــة الـتى يـجب أال يــفـهـمــهـا أحـد وال حـتى
من كتـبـهـا نـفسه.. ثم بـعـد ذلك تـكـتمـل التـولـيـفة
بــإضــافــة بـعـض الـتــوابل يــعــنى شــويــة مــوســيـقى
كـالسـيــكــيــة عـلـى شـويــة مــوســيــقى إلــيـكــتــرونــيـة
مـلهـاش مـعـنى.. وال مـانع إطالقـا من االسـتـعـانة
ـنــزلـيـة (خالط - بـأحــد األجـهــزة الـكـهــربـائـيــة ا
مــكــنــســة  – مــطــحــنــة.. إلخ) .. بــاإلضــافــة إلى
بعض زجـاجات اخلـمـر الفـارغة  – لـلتـعبـير عن
احلـريــة الــشــخــصــيـة  – وكــمــان بـعـض الـرفــايع
(عـرائس بالسـتـيك  – سالسل حـديـديـة  – كام
طــشت ألــومـنــيــوم) ثم تــقـوم بــالــذهــاب إلى أحـد
البس بـــائــعـى الــروبـــابــيـــكـــيــا إلحـــضــار بـــعض  ا
ــهـلــهــلــة والــتى ال تــعــبـر عـن أى شىء وتــتـحــمل ا
ـــرمـــغـــة فى األرض.. وبـــذلـك تـــكـــون عـــنـــاصــر ا
الـتـولــيـفـة قـد اكـتــمـلت وال يـتـبـقـى سـوى تـظـبـيط

 استخدام الرموز الباهتة 

ـسـتـويـاته الـزمنـيـة وعـالم الـواقع الـنـفسى ـ عـالم الواقـع اخلارجى  ـسـرحى تـشكـيل الـعـا > يـعـيـد ا
سرحى دورها فى عرفـية التى يـتحرك فى فـضاءاتهـا ا نظومـة الفكـرية ا ـستويـاته الشعـورية وتأخـذ ا
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ــســرح الـكالســيـكى نـحــدد نــظـرتــنـا الــتـقــلـيــديــة إلى احلـوار فى ا
Monologue ـــونـــولـــوج بـــاعـــتـــبـــاره يـــتـــراوح مـــا بـــ الـــداخل/ ا
Anne وتـرى آن أوبـرســفـيـلـد . Dialogue  واخلـارج/ الـديـالـوج
ـعاصـر يـختص بـنوع ثـالث من احلوار ـسرح ا   Ubersfeld أن ا
كاشف لسـمة العزلة  La solitude التى تسم عـصرنا احلديث
تحاورون فيه أشباه عميان أو صم إذ ال أحد ينتبه حيث يبدو ا

لوجود محاوره أو يستمع إلى ما يقوله.
ـتــحــاورين عــنــدمــا يــتــكـلـم يــخـاطـب أحـدا آخــر إلى ال أحـد مـن ا

جواره. احلوار هنا يصير مجرد رجع صدى..
Quasi :هذا الـنوع من احلوار بـ Ubersfeld  تـنعت أوبـرسفـيلد
 ”monologue -" ويترجمها الدكتور حمادة إبراهيم ب: " شبه
صـطـلح عـلى أنه شـكل من ـونولـوج". ويـقـوم تـعـريـفـهـا لـهـذا ا - ا
ــنـــاجــاة  Soliloque  الــتى حتـــتـــوى عــلـى تــســـاؤالت مـــبــهـــمــة ا

يوجهها شخص حاضر إلى مستمع أصم غير مبال به. 
انـطالقا من ذلك فهذا النـوع الثالث من احلوار يـفترض تراكيب
لـغـويـة متـتـالـية ال  – تـبادلـيـة ب أولـئك الـذين يتـلـفظـون بـها: كل
يـــســتــرسل فـى كالمه دون أن يــهـــتم بــالــرد عـــلى اآلخــرين ألنه ال
ونولوج حـساسية فنية يهتم بوجودهم أصال. وبذلك فشبه  – ا
ـعـاصـر وتــعـريـة لـواقـع الـعـزلـة الــتى هى الـعالمـة ـســرح ا تـسم ا
ــعـاصـر ـسـرح ا الـكـبــرى لـلـبــشـريـة. لــنـسـتــمع إلى أحـد أقـطــاب ا
بـــرنــار مــارى كـــولــتــيس  Bernard Marie Koltès وهــو يـــقــول:
"العزلـة ليست مـجرد مشـكلة بل هى شىء أسـاسى فكل الناس
ـرء يـولـد يـعـيــشـون الـعـزلــة واإلنـسـانـيــة بـرمـتـهــا وحـيـدة تـمــامـا. ا

وت وحيدا". وحيدا و
ـعــاصـر: ــســرح ا ــشــتـرك بــ أقــطـاب ا لـعل هــذا هــو الـقــاسم ا
سـارة ك  Sarah Kane كـولـتـيس  Koltès  مـيـشـيل فيـنـافـير
 Michel Vinaver دافـيــد مــامــيت  David Mamet هــايــنــر
Valère Novarina  فالـيـر نوفـاريـنا Heiner Muller  مولـلر
والـعــبـقـرى صــامـويل بــيـكـيت  Samuel Beckett  وغــيـرهم من
كل أصـقاع العالم الذين لم يـصلنا مسرحـهم. ما يجمع كل هؤالء
رفــضـــهم حلـــيــاة اثـــنــ مـــعـــا. كــولـــتــيس   Koltès كـــان ال يـــفـــتــأ
صـائـحــا: "وجـود اثــنـ مـعــا يـنــتـهى دائــمـا بـفــاجـعـة" تــمـامــاً مـثل
ــــشــــلــــول وصــــديــــقـه فى رائــــعـــــة بــــيــــكــــيت  Beckett "مــــســـودة ا
لـــلـــمـــســرحRough for theatre1"   "1" الـــلـــذين يـــعـــتــقـــدان فى
صـداقتهما وفى أن وجـود أحدهما ضـرورى الستمرار اآلخر ألن
كالً مـنـهـمــا يـكـمل غـيـره. لـكـنـهـمـا يــنـتـهـيـان بـعـد وقت قـصـيـر إلى
ا الشـجـار والقـطيـعـة ليـكتـشـفا أن عـزلة أحـدهـما عن اآلخـر ر

كانت أفضل مادام ليس هناك عالج أو دواء.
ـعــاصـر تـقـنــيـة تـفـرضــهـا الـعـزلـة ـسـرح ا ـونـولـوج فـى ا شـبه  – ا
كحقيقة وجودية وليست شخصية أو خاصة بالغرب دون الشرق
كما قد نـعتقـد. العزلة حـقيقـة إنسانـية كونيـة. فى مناجـاة طويلة
رأة داخـل مقـطـورة قطـار جتـمعـهـا ورجل غريب قى لـشـخصـيـة ا
Yasmina Reza ــصــادفـــة" لــيــاســـمــيــنــا رزا مـــســرحــيـــة "رجل ا
ونـولوج وذلك سنجـد تلـخيصـا دقيـقا ومـركزا لطـبيـعة شبه  – ا
عـنـدمـا تـخـاطب روحـهـا  فى حـضـرة رجل ال يـسـتـمع إلـيهـا: وهى

تقول:
وضع الذى يوجد فيه شخصان ينظران إلى بعضهما رأة فى ا ا
الـبــعض وفى احلـقـيـقـة يـجـهل كل مـنـهـمـا اآلخـر. ال أحـد مـنـهـمـا
يــهــتـم بــهــذا الـــتالقى مـع اآلخــر. ال أحــد مـــنــهــمـــا يــرى اآلخــر أو
يـســتـمع إلــيه. إلى مــاذا يـنــظـر كل مــنــهـمــا? إلى احلـركــة الـعــاديـة
ـر.. ال يوجـد سـبب فى الـتـركيـز أو االسـتـماع إلى لـلـوقت الـذى 

اآلخر".

ـسـرح وفى نــيـتـهن جتـاوز ـؤلـفــات الالتى وجلن مـهـنــة ا      من ا
ــســرح الــنــســوى. لــيس هــنــاك فـى رأيــهــا مــســرح خـاص عــقــدة ا
ــرأة لـوحــدهــا..  هــذا وهم يــكـرس الــتــفــرقـة بـالــرجل أو آخــر بــا
ـسرح خط هـروب نـحو اإلنـسان. يـاسـميـنـا رزا كاتـبة ويعـمـقهـا. ا
مسـرح فرنسية من أصول مجـرية وإيرانية. تلقت تـكوينا جامعيا
ـسـرح بـجـامـعـة الـسـوربـون كـمـا حـصـلت فـى مـادة عـلم اجـتـمـاع ا
عـلى دبـلـوم الـتـدريب كـمـمثـلـة مـحـتـرفـة من مـدرسـة جـاك لـوكوك
 Jacques Lecoq الـشـهـيـرة. وجلت الـتـألـيف لـلـمـسـرح من بـاب

 ليس هناك
مسرح
خاص
بالرجل

رأة وآخر با

عاصر سرح ا ونولوج فى ا شبه - ا
وذجا  ياسمينا رزا  

Yasmina Reza ياسمينا رزا

 L'homme du hasard "صادفة "رجل ا

ماهى احلكاية?

ونولوج  شبه - ا

ونولوج  ا
سرح فى ا
عاصر ا
تقنية
تفرضها
العزلة 

عاصر ولعبة التضليل سرح ا  ا

سرح التـمثـيل والنقـد وسرعان مـا أصبحت ظـاهرة فريـدة فى ا
عاصر. فازت مـرت بجائزة موليير  Molière عام  1987 ثم ا
فى  1995 وهى حـالــة نــادرة الـوقــوع. تـعــد مـســرحــيـاتــهـا األكــثـر
رواجا حـيث قدمت بعد اللـغة الفرنسيـة بخمس وثالث لغة. من
 Conversations après"أشهـر أعمالـها: "محـادثات بـعد الدفن
 La traversée de l'hiv- "اجتيـاز الشتاء" un enterrement  
. L'homme du hasard "ـــــصـــــادفـــــة er "فن"   Art  "رجل ا
والــنــصــوص األربــعــة صـدرت مــتــرجــمــة بــالــلــغــة الــعــربـيــة ضــمن
منشورات مهرجان الـقاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته
ـغازى اخلـامـسـة عشـرة لـسـنة  2003  بـترجـمـة لـلبـاحـثـة داليـا ا
وحتت إشـراف الدكتورة مـنى صفوت. إن هذه الـنصوص األربعة
ـا أيــضـا كـانت وراء لـم تـكن فــقط وراء شـهــرة هـذه الـكــاتـبــة وإ
بـزوغ اسم بـاتـريك كـيـربـرا   Patrick Kerbrat الـذى يـعـد الـيوم

سرحى بفرنسا.  واحدا من أعالم اإلخراج ا
جـربت يـاسمـينـا رزا نـفسـهـا فى كتـابـة الروايـة حـينـمـا ألفت سـنة
  1999 "كــآبــة" Une désolation   ثـم فى الــســـيــنــمـــا عــنــدمــا

صــاغت بــشــكل نـــاجح ســيــنــاريــوهــات بـــعض األفالم الــبــارزة فى
ـا يـرجع الـسـر فى تـألـق هذه الـسـيـنـمـا الـفـرنـسـيـة اجلـديدة. ور
ؤلـفة الشابة والنـجاح الذى أصابته منـذ أول ظهور لها فى عام ا
 1987 وحتى اآلن إلى تأثرها من جهـة بعمق التجربة اإلبداعية
لــنـــاتــالى ســاروت Nathalie Sarraute ومن جــهـــة أخــرى بـــنــهج
أنــطــون تــشــيــكـوف  Antoine Tchekhov بــجـعــلــهــا احلــيـاة فى

سرح محسوسة فى بساطتها وفى تفاهتها. ا

سرحية? أثمة مونولوجات أو ديالوجات فى هذه ا
ال شىء الــبــتـــة ســوى اســتـــيــهــامـــات هــذيــانـــات أو بــعــبــارة أدق:
ــنـاجــاة الـتى حتــتــويـهــا مـقــطـورة قــطـار مـنــاجـاة وال شىء ســوى ا
جتـمـع رجال وامـرأة غــريـبــ عن بـعــضــهـمــا الـبــعض. كل أواصـر

التواصل اخلارجى ميتة بينهما.
أليس ثمة حكاية?

بــلى ولــكن الـكــاتـبــة تـمــارس عــلى حـكــيـهــا نـوعــا من الــتـخــسـيس
ـذهــلـ حـتى يــصـيـر فى تـضــاؤل مـسـتـمــر فـاسـحـة والـتــكـثـيف ا
ونـولـوج كـسـمة مـهـيـمـنة تـتـغـيـا التـشـديـر إلعادة اجملـال لـشـبه  –ا
الــتــكـويـن من جــديـد تــمــامــا كــلـعــبــة الــبـازل Puzzle . الــتــراكــيب
الـلغـويـة للـشـخـصيـتـ مـعا هى تـراكـيب ذاتـية  – هـكـذا تـبدو من
أول وهــلـة  – وكــأن كـلــيـهـمــا يـدرك جـيــدا بـأن شـرعــيـة وجـوده ال
ـمــارسـة الـلـغـويـة تـتـأتى إال عـبـر مــا يـسـمـيه لـيـوتـار  Léotard بـا
ضمـون وعيهما ومقطورة الذاتـية. الشخصيتـان بذلك حاملتان 
الـقطار تـصبح نـوعا من االعـتراف الـذى يتـراوح فى درجة حدته
ــونـولــوج يـرتــبط فى مــسـرحــيـة وجـرأته. ومن ثـم فـإن شـبه  – ا
Jean Pierre ــا يــنــعــته جــان بــيــيــر رايــنـارت ــصــادفــة"  "رجل ا

 Ryngaert بتقاليد الثرثرة.

ال تــوجـد حــكـايــة ذات أحـداث مــتــسـلــسـلــة. هـنــاك فــقط مـشــهـد
واحـد لــرجل يـقـابل امــرأة فى مـقــطـورة قـطــار يـعـبــر الـطـريق من
بـــاريس إلى فـــرانـــكـــفـــورت. عـــلى طـــول هـــذا الـــســـفـــر تـــبـــدو كال
ـقاطع احلواريـة الطـويلة الـشخـصيتـ مشـغولتـ بنـفسـيهمـا. فا
تـتــوالى وتـتـشــابك: يـتـكــلم الـرجل لــفـتـرة طــويـلـة ويـصــمت وتـبـدأ
رأة فى الكالم بدورها دون أن يبدو كالم كل منهما موجها إلى ا
ه اخلـــاص. ومع اآلخـــر أو ردا عـــلـــيه. كل يـــتـــكـــلم وكـــأنـه فى عـــا
تـوالى صفـحـات طـويلـة يـتضـح لنـا أن هـذا الرجـل كاتب مـشـهور
صـادفة). ـرأة; كتـاب (رجل ا ـوجود مع ا بل إنه مـؤلف الكـتاب ا
يتـعـلق األمـر إذن بـحـكايـة كـاتب مـشـهـور يلـتـقى صـدفـة فى قـطار
بإحدى قـارئاته التى انتـهت للتو من قـراءة آخر أعماله وبـحكاية
قـارئـة عــاديـة الـتـقت صــدفـة بـكـاتـبــهـا األثـيـر. كل مــنـهـمـا يـعـرف 

 عرض سبعة ألوان باهتة 

ـــســرح اإلضـــاءة والـــصــوت لـــتـــقــدم أحـــد روائع ا
التجريبى!!

وانطالقا من هذا الفـكر القائم على االستسهال
والـتـوليـفات اجلـاهزة وبـرغـبة صـادقة فى تـقد
سـرح التـجريبـى قدم مـحمد شـفيق أحـد روائع ا
عرضه "سبعة ألـوان لعيد ميالد" من إنتاج مركز
الـهنـاجـر لـلفـنـون??.. وتـدور فكـرة الـعرض  – لو
كـــانت هـــنــاك فـــكـــرة من األصل  –حـــول ســـبـــعــة
ــاذج بــشــريــة بال أســمــاء وبال شــبــكـة عـالقـات
واضحة فى حفل عيد ميالد.. أربع نساء وثالثة
رجـال.. ال يربـطـهم سـوى عالقـة يـسودهـا الـقـهر
ـوت الذى سـيأتى والـتعـذيب ويـنتـظرون جـميـعا ا
فـى وقـــته الــــصـــحــــيح.. وعــــلى مـــدار ســــاعـــة من
ــلل  تــتــوالى مـجــمــوعــة من األحـداث الــرتــابـة وا
وت تـرابطة لـينتهى الـعرض فى النـهاية  غير ا
اجلمـيع.. ومـنـذ الـلـحـظـة األولى الـتى يـبـدأ فـيـها
الــعـرض تــتــضح وتــتـجــســد عــنـاصــر الــتـولــيــفـة..
فــنــحن أمــام ســبـعــة أشــخــاص ال أعــرف هل هم

مجرد توليفة
مكررة

ومستهلكة 
لم تقدم
 أى جديد

 وال عالقة 
لها بالتجريب
وال حتى
سرح با
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> البرنامج الثقافى يذيع مساء اليوم اجلزء الثانى من مسرحية «احلداد يليق بإلكترا» بطولة محسنة توفيق أمينة رزق حسن البارودى.

ـمـتـنع حـيث اسـتـطاع أن الـديـكـور لـلـفـنـان مـصـطـفى الـسـيـد كـان الـسـهل ا
شاهد ناظـر التى عبـرت عن اللوحـات اخملتلفـة  يشـكل منه العـديد من ا
يناء ومكتب مدير العرض مثل استوديو التصـوير التليفزيونى ورصيف ا
ــفــاعل الــنــووى الــذى  اســتـخــدامه لــيــصــبح ضــريــحـاً ـوذج ا ــيــنــاء و ا
لسـيدى أبو ذرَّة!! كـما استخـدم الباب اخلـارجى للمسـرح الشتـوى ليصبح

جزءاً فى تركيب الديكور.
كـمــا كــان لـلــمــؤثـرات الــصــوتـيــة واألحلــان دالالتـهــا الــتى جــسـدت احلــالـة
الـعامـة والعـشـوائيـة التى تـمـثلت فـيـما يـقدم من فـنـون غنـائيـة وسـينـمائـية
واكب لألحلان هـابطة أثرت على الـذوق العام. وقد ساهم االسـتعراض ا
ـوهـوب مـحـمـد الـعـشرى والـكـلـمـات فى جتـسـيـد رؤيـة اخملـرج واسـتـطـاع ا
مـصـمم ومـدرب االسـتعـراضـات أن يـتـفـاعل مع هذه الـرؤى فـقـام بـتـحويل
ـثل ضـمن نسـيج العـرض وفكـرة استـثمار مجـموعـة االستـعراض إلى 
ـمـثلـ وكل عـنـاصر سـرح بـبـسـاطته سـاهـمت فى تـشـكيل حـركـة ا ذلك ا
ــشــاهــدين يــتــحــلــقـون ــســرحى األمــر الــذى جــعل ا ومــفــردات الــعــرض ا
حـولـهم وبـالـتـالى يـدخـلـون فى نـسـيج الـتـشـخـيص بـاعـتـبارهـم عـنصـراً من

عناصر العرض.
أمـا عـن مـســرح اجلــرن والــذى ابــتــدعه الــراحل زكــريــا احلــجــاوى لـيــتم
ـشـاهدة الـتـشـخـيص عـلـيه فـى الـقـرى والنـجـوع ويـتـحـلق حـولـه األهالـى 
ـسـارح ـا لــلـمــشـاركــة فـيــهـا فــهـو بــالـفــعل وفى ظل نــدرة ا الـعــروض ور
كن إنقاذه وقـد  حتقيق هذه حاليـاً أصبح احلل الوحيـد إلنقاذ مـا 
ـعـادلـة الـصـعبـة بـالـفـعل فى قـصر ثـقـافـة بـورسـعيـد حلـ االنـتـهاء من ا
أعـمال تـرمـيم مسـرح القـصر وإعـادة صيـاغـته من جديـد ليـكون جـاهزاً
للـعرض خاصة بعد إدراجه ضمن ثـمانى قصور سيتم ترمـيمها بالكامل

خالل هذا العام.

أحيته فرقة بورسعيد

رعب».. «مولد سيدى ا

!? وال حد سـامع وال حد شايف والكل األمـوات.. ليه إحنا مش سـامع
وت!!» خايف مولد وصاحبه ا

جـاء العـرض فى شكل درامـا استـعراضـية كـوميـدية لـتؤكـد أن شر الـبلـية ما
يـضـحك!! وتمـيز األداء الـتمـثـيلى لـلفـنان رجـب سلـيم فى دور (عبـد الودود)
والـفـنـانـة فـاطـمة هـديـة فى دور (مـبـروكـة) وكـانت هـناك مـبـاراة بـيـنـهـما فى
الـتــجـويـد واألداء فـكـانـا جنـمى الـعـرض بـحق وقـدم اخملـرج مـوهـبـة جـديـدة
ــذيــعــة) كــمـا قــدم مــجــمــوعــة من الــشـبــاب إلى هى أمــانى أمــ فى دور (ا
مـثل الواعد سرحـية الـقوميـة فبـرزت موهبـة ا جانب بـعض جنوم الـفرقـة ا
ـشاهـدين كمـا شارك فى الـعرض مصـطـفى الشـموتى الـذى أثار إعـجاب ا
هشام العطار وتيسير مصطفى ومصطفى العربى وشادى حامد وهانى

ن عادل وغيرهم. نصر ومحمد الهنداوى وأحمد آدم وأ

ـتفـرج إلى نقـطة ـهمـة الـتى تصل بـا ـسـرح من األنشـطة الـثـقافـية ا يـعد ا
سرح اجلاد الـذى يحمل رسـالة للمـتلقى كـما يحمل التـنوير والـوعى.. وا
هـــمــوم اجملـــتــمـع وقــضــايـــاه.. هــو حـــائط الـــصــد فى مـــواجــهـــة كل ألــوان
ــنــطـلـق جـاءت الــفــكــرة فى خــلق وإعـداد اإلســفــاف والـتــردى.. من هــذا ا
مسـرح جديد ليـكون بديالً للـمسرح الشـتوى بقصـر ثقافة بـورسعيد الذى
ــســرح اخلــلـفى  إغالقه واســتـطــاع اخملــرج ســمـيــر زاهــر أن يــسـتــغل ا
سـرح الرومـانى وقامت لـلمـسـرح الشـتوى وهـو معـد ومجـهـز على غـرار ا
قـاعد اخلـشـبيـة وبعض ـد فـرع ثقـافـة بورسـعيـد بـا محـافظـة بـورسعـيد 
ـسـرح الـصـيـفى الـتـابع لـلـمـحـافـظـة والـذى  هـدمه األجـهـزة اخلـاصـة بـا
لـيـقـام مـكـانه اجملـمع الـثـقـافى الـترفـيـهى (أوبـرا بـورسـعـيـد) كـمـا قام حى

سرح. ناخ والذى يقع فيه مبنى قصر الثقافة بإعداد أرضية ذلك ا ا
استـثمر اخملـرج سميـر زاهر هذا كـله وأضاف له بعـض اإلضافات الـفنية
ـــســرحــيــة لـــيــصــبح عـــلى غــرار مــســـرح اجلــرن بــحــيث من خالل رؤيــته ا
رعب» يستطـيع من خالله أن يقدم تلك الـفرجة الشـعبية «مـولد سيدى ا
ـســرحى الــراحل يــوسف عـوف مـن خالل درامـا اســتــعـراضــيـة لـلــكــاتب ا
ـسـرحـيـة اعـتــمـدت فى بـعض األحــيـان عـلى الـتـغــريب والـتـجـريب تــدور ا
ـصـر مـفـاعالً نــوويـاً اعـتـقـد مـديـر حـول إهــداء إحـدى الـدول الـصـديـقــة 
ـوذج للبحث فى مـجال الذرة الشـامية أو العـويجة وغاب عنه يناء أنه  ا
تماماً أنه مفاعل نووى فى مـجال الذرَّة وقام بتسليمه إلى وزارة الزراعة
الـتى سـلـمـته بـدورهـا لـلـغـفيـر عـبـد الـودود وقـام هـذا بـاسـتغـالله كـضريح

يطلق عليه «سيدى أبو ذرَّة»!!
فـأقـيـم الـذكـر وذبــحت الـذبــائح وقـدمت الــقـرابـ وجــاءت الـتـصــريـحـات
ــا يـؤكــد سـوء ـســئـول  ـذيــعـات مـع ا ـتــضـاربــة من خالل لــقـاء إحــدى ا ا
ــذيــعــة الـتى اإلدارة وجــهل الــنـاس والــســلــبـيــة الــتــامـة من كـل األطـراف ا
سئـولية» الناس فى حالة من حتاول اغـتصاب احلقيقة فى بـرنامجها «ا
سرحية بصرخة (احلقونى) مع نزول أغنية الدروشة والتغييب وتنتهى ا
أداء رجـب الـشــاذلـى وكــلــمــات طـارق عــلـى: «يــا نــاس أدان ربــنـا بــتــســمــعه

//////////////

 دراما استعراضية تفضح جهل الناس وسلبيتهم على مسرح اجلرن

ؤثرات الصوتية واألحلان  ا
جسدت احلالة عبر   فنون
غنائية واستعراضية

 دراما مسرحية اعتمدت
على التغريب والتجريب

سـرح الذى ينـطوى عـلى كل ما يـحتاج إلـيه مسـرحنا سـرح اإلغريـقى من حيث مـعماره هـو ا > إن ا
ـكان ذو األبعاد الـثالثة هنـا تصبح الـنحتيـة البالستـيكية احلالى: فـهنا ال وجود لـلديكـورات وهنا ا

سرح تعديالت طفيفة يقتضيها عصرنا. ضرورية وطبعاً سوف تدخل فى معمار هذا ا 14
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سرحي جريدة كل ا

ـتفـرج الذى يـتعرض بـاستـمرار خالل العـرض حلركـة صدم بكـسر اإليـهام األرسطى > ا
ـمـثل والـشـخـصـيـة يــجـد عـلى اخلـشـبـة كـائـنـ ال يـنـدمـجـان بـصــورة مـسـتـمـرة هـمـا ا

سرحية وهكذا يجد زمان ومكان يتعاقبان ويتداخالن. ا

> من تأليفه وإخراجه يقوم أحمد ربيع حالياً بإجراء بروفات مسرحية «ولد طائش» لفرقة نادى مسرح قصر ثقافة اجليزة.

سرحي جريدة كل ا
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 النقد
سرحى  ا
ال يقل فى
أهميته عن
العرض على
اخلشبة

 حينما يتحول الناقد إلى عدو
رعب  عرض مولد سيدى ا

ودس من أعمال سان ر من أعمال  إريك بنتلى

اخـتـلط األمـر على الـكـثيـرين .. خـاصة
ـا يــظــنـونه من اعــتـمــدوا عــلى بــعض 
ا ملكـاتهم اخلاصـة دون دراسة ووعى 
تمثله كلـمة نقد فراحوا يهاجمون هذا
وذاك بــــدعــــوة أن هــــذه هـى نــــظــــرتــــهم
الـنـقـديـة له .. واشـتـبـكـوا .. وحتـول كل
ــنـتــقــد إلى عــدو لــآلخـر من الــنــاقــد وا
ـــبــدع فـــخــســـر اجلـــانــبـــان فـــمــا عـــاد ا
مــبـدعــا وبــات الــنــاقـد كــحــيــوان أجـرب

يخشى اجلميع االقتراب منه ...
يــعــد الــنــقــد األدبـى والــفــنى من أشــهــر
مــجـاالت الــنــقــد .. وقــد وضع رجـاالت
الثقافـة واألدب والفنون أسـسا ومباد
يـجـب عـلى الــنــاقـد مــراعـاتــهــا والـتــعـلم
سرحى  كما أن منها وخـاصة النقـد ا
هـنــاك نـظـريـات هــامـة فى هـذا اجملـال
الــذى أصــبح ومـــنــذ زمن طــويل مــجــاال
مــــســــتــــقال .. يــــعــــكـف أصــــحــــابه عــــلى
ـتأنـيـة .. واإلبحـار بـدرجات الـدراسـة ا
قـد تـفـوق صـاحب اإلبـداع نـفـسه وأكـثر
عمقا حـتى يتمكن من إدراك مـا ينتجه
بـدعـون ويـحـلـله جيـدا .. ويـبـنى نـقده ا

بشفافية وموضوعية وحيادية ...
لــذا كــان عـــلــيــنــا أن نـــعــود إلى أســاتــذة
الـنقد الـذى يشار إلـيهم بالـبنان .. وقد
جتولت هنـا وهناك فوجدت واحدا من
ـــــســـــرح وهـــــو كـــــبـــــار كــــــتـــــاب ونـــــقــــــاد ا
اإلجنـــلـــيــزى األســـطـــورة إريك بـــنــتـــلى "

   Eric Bentley والذى قال:

ــــســـرحى لــــيس ســـهال ..  إن الـــنـــقـــد ا
ولـيـس مـبـاحـا لـكل مـن لـيس له وظـيـفـة
يقوم بهـا .. فليس نقـدك أن تقول هذا
ردىء وهـذا جيـد .. ولـيس على الـنـاقد
ــسـرحـى أو أيـا كــان مــجـال الــنــقـد أن ا
يتوجه بنـقده إلى من قام بالـعمل بعيدا
عـــمـــا أبــــدع فـــهـــو هـــنــــا لم ولن يـــدرك
مـاهيـة ما يـنتـقد  عـليه أن يـحلـل بدقة

مـكونات الـعمل بشـكل جيد ويـتعمق فى
أوجـهه اخملــتــلـفــة فــهـنــاك ثالثــة وجـوه
ـسـرحى هى أوال الـنص الذى لـلعـمل ا
ـــؤلف والــثـــانى بــعـــد إضــافــات كــتـــبه ا
ـتـفرج ـا يـضـيفـه ا اخملـرج .. وألخـيـر 
.. وبنظرة تأملية نابعة من ثقافة وفكر
عـــمـــيــــقـــ  قـــد يــــتـــمـــكن الــــنـــاقـــد من
الوصول إلى قلب العرض وقد ال يصل
.. وعـــلـــيـه أن يـــكـــون أمـــيـــنـــا فى تـــأويل
ـسرحى .. فإن أدرك كتب وإن النص ا
لم يـدرك صمت  وبـعدها يـقوم الـناقد
مرة أخرى بقـراءة العرض بصـريا بعد
إدراكه الــــــنـص وأن يـــــطــــــبـق األحــــــكـــــام
ــــؤلف ـــــمــــثـل وا اخلـــــاصــــة بـــــقــــدرات ا
واخملرج  فينتـج لنا نقدا علميا بناءً ..
وعــنـــدهــا يـــصــبـح الــنـــقــد هـــامــا بـــقــدر
أهـمية الـعرض نفـسه  إذن فالنـقد هو
تـفـسيـر وحتلـيل األوجه اخملتـلفـة للـعمل
عرفة اجليدة سرحى بعد االطالع وا ا
لـلتـركيـبات اخملـتلـفة لـلعـرض بعـيدا عن
مدحه أو ذمه .. ولكى يـستطـيع الناقد
ــقــبــول يـجب أن الــوصـول لــلــمــسـتــوى ا
ـتـلك خـلـفيـة عـلـمـيـة وثـقافـيـة عـمـيـقة
تــمــكـنه من كــتــابـة صــحـيــحــة تـعــبـر عن
الـعرض بـشـكل جـيـد  إن الـنـقـد مـجال
يـحـتـاج إلى جـهـد وفـيـر .. وبـحث دقـيق
.. ومــــلــــكــــات ومـــــواهب خــــاصــــة  لــــذا
فــــــلـــــيس كـل من يـــــرغـب فى أن يـــــكـــــون
ـــــكــــنه ذلـك .. ولــــيـس كل من نــــاقــــدا 

يتمنى الشىء يدركه " ...
ووجــــــدت أيـــــضـــــا الـــــنـــــاقــــــد والـــــكـــــاتب
ـسرحـى األسبـانى سـانـتـيـاجـو مـارت ا

Santiago martin Bermudez "بـيرموديث
والــــــــذى حتـــــــدث عـن أسـس الـــــــنــــــــقـــــــد

سرحى فقال : ا
ــــســــرحى أسـس واضــــحـــة " لــــلــــنــــقــــد ا
ا وضعه وتـاريخيـة  متراكـمة بدايـة 

سـرحى األول أرسطـو  الذى الـناقـد ا
سـتقل وضع قـوان حتـكم هذا الـفن ا
وأشــار إلى أن لـلــنــقــد ثالثــة وجـوه هى
ــــــمــــــثل واخملــــــرج ثـم تــــــلك الــــــنـص وا
الـقـواعـد الـتى وضع نـسـقـهـا شـكـسـبـير
والــتى حــكـــمت بــاألخص الـــعالقــة بــ

ــؤلف والـــنــاقــد .. ــمـــثل والـــنــاقــد وا ا
وقـــــد طـــــبق ذلـك عـــــلى مـــــســـــرحـــــيـــــاته
ـلك لـير  الـشهـيـرة عـطـيل وهـامـلت وا
ثم نـــظـــريـــات الـــتـــمـــثــيـل والـــنــقـــد الـــتى
وضــــعــــهــــا بــــعـــد ذلـك بــــريـــخـت ومــــايـــر
وجــــروتـــوفــــســـكى وســــتـــانــــسالفــــســـكى
وغـــــيــــرهـم .. وقــــد خـــــلــــصـت كل هــــذه
ــــســــرحى الــــقــــواعــــد إلى أن الــــنــــقــــد ا
جتــربــة قــائـــمــة بــذاتــهــا ولــيــست نــقــدا
للنص األدبـى الذى نتج عنه العرض ..
وأن الـــــدراســــات الـــــنــــقـــــديــــة يـــــجب أن
تفـصل ب الـنقـد األدبى والنـقد الـفنى
 فــلـــكل مــنـــهم عــنـــاصــره اخملــتـــلــفــة ..
ولـذلك فهـناك عـلم النـقد األدبى وعلم
ــسـرحى .. مــخــتــلف هــو عـلم الــنــقــد ا
وبـــعــــد هـــذه الـــطـــفــــرة الـــكـــبــــيـــرة الـــتى
شـهدتـهـا الدراسـات واألبـحاث الـعـلمـية
واإلنـسانـيـة .. وتـبـعـهـا اكـتـشاف ووضع
ــــنـــاهج والــــســـبل أسـس الـــكـــثــــيـــر من ا
التحليـلية اجلديدة  الـتى جعلت النقد

سرحى أكثر شأنا وخصوصية ... ا
ـسـرحى من الـسـمـات الـهـامـة لـلـنـاقـد ا
فـكـرون والـعـلـماء والـتى اتـفق عـلـيـهـا ا
أن يــكــون صــاحب مــوهــبــة خــاصــة فى
الحـــــــظـــــــة والــــــتـــــــأمل قـــــــدرتـه عــــــلـى ا
والتحلـيل بدقة وبشـكل عميق .. ولديه
بصـيرة ثـاقبـة .. وذكاء حـاد .. وخلـفية

ثقافية وعلمية واسعة وعميقة ... 
ــسـرحى ومـن األسس الـهــامـة لــلـنــقـد ا
ـيول أن يـبـتـعـد صـاحـبه عن األهـواء وا
.. وأن يــكــون لــلــنــاقـــد نــظــريــة خــاصــة

تــمـــكــنـه من قــراءة مـــخـــتــلف الـــعــروض
بـــشـــكل جـــيـــد وأال يـــكــون هـــذا الـــنـــقــد
وســيــلــة رخـيــصــة لــتــصــفــيــة حــســابـات
ــة .. وأن يــحــتــرم الــنــقــد عــقــلــيـة قــد
تلقى .. وأن يـدرك النقد نـوعية هذا ا
ـكن لـناقـد ليس ـقدم  فال  سـرح ا ا
ــــســـرح لــــديه خـــلــــفــــيـــة وعــــلم قــــوى بـــا
اليـونانى الـقد  تـقيـيم عرض يـنتمى
ــوقــلــيس مــثال .. وال يــعــيب ــســرح د
الــنــاقــد أن يــتــخـــصص فى نــوعــيــة من
ـــســرح دون غـــيــرهـــا  بل يــحـــسب له ا
ذلـك  فـهو هـنـا أمـ فى عـمـله .. وأن
يـدرك صــاحب الــنـقــد أهــمـيــة عــمـله 
فــقـد أصــبح الــنـقــد الــفـنى بــشــكل عـام
ـسرحى بـشكل خـاص ال يقل أهـمية وا
عـن الـــعـــرض نــــفـــسه بـل يـــزيـــد عــــلـــيه

أحيانا ...
ـســرحـى رســالـة وأخــيــرا فــإن الــنــقــد ا
عـامـة يــبـعث بـهـا كـاتــبـهـا إلى اجلـمـهـور
لـــيــزيـــد مـن وعــيـــهـم وإدراكــهـم لـــلــعـــمل
ــتـفـرجـ ـسـرحى  فــلـو أعـاد أحـد ا ا
مــــشـــاهــــدة الـــعــــرض .. ولم يــــدرك مـــا
ذكــره الــنــاقــد وازداد وعــيه بــالــعـرض 
عـنــدهـا يــكـون الــنـاقــد قـد فــشل فـشال
ـــســـرحى أيـــضـــا ذريـــعـــا .. ولـــلـــنـــاقـــد ا
رسالة خـاصة لصانعى العرض .. لكى
يـشــاركـهم بـآرائه وخـبــراته ويـؤكـد عـلى
ســلـــبــيــات وإيـــجــابـــيــات مــا قـــدمــوا من
خالل مـــــــــا لـــــــــديـه .. فــــــــإن تـــــــــكــــــــررت
السـلـبـيات ولم تـزدد قـيـمة اإليـجـابـيات
فــيــمــا ســيــقــدمه نــفس صــنــاع الــعـرض
ــــــســـــرحـى الـــــســــــابق فـى عـــــروضــــــهم ا
الـتـاليـة فقـد فشل الـناقـد أيضـا فشال
كبيرا .. إن الناقد صاحب مهمة ثقيلة

ال يجب أن يستهان بها... 

هام الثقيلة  الناقد وا
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 تأليف : سيدريك ماونت
ترجمة: عبد السالم إبراهيم

اضى بإطالق عدد من مشروعاته اإللكترونية اجلديدة. ركز القومى للمسرح برئاسة د. سامح مهران احتفل مساء السبت ا > ا
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جاك
جيل (زوجته)

العمة ج
مربية

الشخصيات

ســيــدريك مــاونت (1907-1983) كــاتب إجنــلــيــزى  و هــو
ـسـتــعـار لـ "سـيـدنى بـوكس" وقــد اسـتـخـدمه عـام االسم ا
 1936 ألنه كـان يـعتـقـد أن اسـمه قـد استـخـدم كـثـيرا فى
ـسـرحــيـات ذات الــفـصل الـواحــد . ومن أهم مـســرحـيـاته ا
مـسـرحـيـة "جـوناه" 1935 ومـسـرحـية "أغـنـيـة نـوم الـقرن
الـعـشرين" 1937 ومـسـرحـيـة "حلن حـزين بـدون صـدقة"
 1937 ومـسـرحـيــة "طـولـهـا وقـصـرهـا" 1938 وهـى عـبارة

نوعات.   سرح ا عن أربعة مشاهد تنتمى 

(حـــــــجــــــرة اجلـــــــلـــــــوس فى فـــــــيـال جــــــاك وجـــــــيـل فى
نيـوهـامـبتـسـيـد يـتكـون األثـاث الـرئيـسى من مـنـضدة
تـوجد عـلـيـهـا أدوات الكـتـابـة وكـرسيـان عـنـدمـا يرفع
ـثـلـ يـدخل الـسـتـار تـظهـر حـجـرة اجلـلـوس بـدون 

.( جاك وجيل فى احلال تتبعهما العمة ج

كان ا

ـسرح ـكـان لدى أعالم ا ـسـافة الـتى تـفصل مـا بـ مفـهـوم جمـالـيات ا > ا
سـافة ـسرح الـطلـيعى أصـبحت واسـعة جـداً إنهـا ا الـطـبيـعى وب أعالم ا

التى تفصل ما ب هندسة الواقع ومحاكاته وب هندسة احللم. 18
ájó©ŸG 
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أثـارت األنـبــاء الـتى تـنـاقـلـتـهـا CNN خالل األيـام
ــاضـــيــة عـن مــحـــاولــة أحـــد مــســـارح نــيـــويـــورك ا
إعــــادة إنــتــــاج مـــســرحــيــــة "أنـــــا اســمـــى راشــيـــل
My Name is Rachel Corrie"كـــــــــــــــــــورى
مـــرة أخــرى ضــجـــة كــبــيـــرة وأزعــجت الـــبــعض فى
ـتـحــدة األمـريـكـيـة وأثـارت حــفـيـظـتـهم الـواليـات ا
مـثـلــمـا أثـارهـا تـقـد الـعـرض فى نـيـويـورك الـعـام
ــاضى.. وقــد زاد حـنــقــهم مــا أثـيــر حــول تــعـديل ا
الـنص  فـبــدال من أن حتـكى الـبـطــلـة عن حـيـاتـهـا
حتى موتـها حتت اجلرافـات اإلسرائيـلية  سـتقوم
البـطـلـة باألداء الـصـامت  بـينـمـا هـناك مـجـمـوعة
من الـرواة يـروون حكـايـتـهـا  بـاإلضـافـة إلى قراءة
رســائــلـــهــا الــتى بـــعــثت بـــهــا إلى والــديـــهــا.. والــتى
ســـيـــفـــتــضـح مـــعـــهــا أمـــر إســـرائـــيل بـل والـــواليــات
ــتـحــدة نــفـســهــا .. وهــذه الـرســائل هى أكــثــر مـا ا
ـسئـول هـنـاك  على الـرغم من أن هذه يـخيف ا
الــرسـائـل وغـيــرهــا تـرجــمت إلى كـل لـغــات الــعـالم
وعــرضت بــهــا.. وقـد تــرجــمت هــذه الـرســائل إلى
ــســرح الــلــغـــة الــعــربــيــة .. وقــدمت عــلى خــشــبــة ا
ـصـريـة ــمـثـلــة ا وقــامت بـاألداء وقـراءة الــرسـائل ا

سوسن بدر ...
قـــبل أكـــثـــر من أربـع ســنـــوات .. وبـــالـــتـــحــديـــد فى
مارس 2003 سـحقت اجلرافـات اإلسرائيـلية فى
قـطـاع غزة راشـيـل كورى " 23 سـنـة "  الـنـاشـطـة
ــسـانـدة األمــريـكـيــة فى حــركـة الـتــضـامـن الـدولى 
الـفـلـسـطـيــنـيـ وهى حتـاول مـنع هـذه اجلـرافـات
من هــدم بــيـــوتــهم األمــر الـــذى أثــار الــرأى الــعــام
ـيـا وفى بـريـطـانـيا بـشـكل خـاص  خـاصـة بـعد عا
أن فـقــدت هى األخـرى بــعـد ذلك بــقـلـيـل الـنـاشط
الـبريـطانى تـوم هرندل " 22 عـاما " بـعدة طـلقات
ـصور جيمس ميلر فى الرأس والقلب .. وكذلك ا

"  34 عاما " وآخرين ...
وكـان من الــطـبــيـعى أن تــنـتـقـل آثـار هـذا إلـى كـبـار
ـسرحيـ منهم  كتابى وفـنانى العـالم أيضا .. وا
فـذهــبـوا إلى ضـرورة تـوثـيق نــشـاطـاتـهـا وأفـكـارهـا
مـثل البـريطانى ومبـادئهـا بعـمل درامى  خاصـة ا
Alan Rick-"الــيــهــودى الــشــهــيــر "أالن ريــكــمـان
 ..man الـذى لـعب دور الـبـروفـيـسـور سـيـفـيـروس
سـناب فى سـلـسـلـة أفالم هارى بـوتـر وغـيـرها من
ــيــة حـــيث شــارك مــســرح " رويــال األعــمـــال الــعــا
كورت " الـشهير بـلندن فى تقد حـياتها فى عمل
درامـى حتت عـــــنــــوان " اســـــمى راشـــــيـــل كــــورى" 
اعــتـمــادا عــلى رســائل راشــيـــل إلى والــديـهــا عــبـر
البريد اإللكترونى  خالل وجودها فى غزة والتى
نـشـرتــهـا صـحـيــفـة " اجلـارديـان " الـبــريـطـانـيـة فى

حلقات مسلسلة ... 
ـــســرحـى   نــقل وبــعـــدمـــا أثـــيــر حـــول الـــعـــمل ا
عــرضه إلى نــيـويــورك  فــقـد صــارت هـنــاك أزمـة
تحدة من جراء سياسية ب بريطانيا والواليات ا
االسـتعـداد لتقـد هذا الـعرض .. وجنـح مسـئولو

مــسـرح الـرويــال فى إقـنـاع أحــد مـسـارح نــيـويـورك
لتقد هذا الـعرض هناك .. وبعد فترة إعداد ..
وبـــعــد اإلعالن عن بـــدايــة الــعــرض ..  تـــأجــيــله
ألسـبــاب سـيــاسـيـة حــتى  الـعــرض فى سـبـتــمـبـر
ـــــــدة ثـالثـــــــة أشـــــــهـــــــر .. وجــــــذب عــــــام  2006 و
الكثيرين والذين طالبوا بإعادة عرضه مرة أخرى
ـا زاد من صــعــوبـة إلــغـاء الــعــرض هـو قــيـام .. و
الـنــجم الـشــهـيـر أالن ريــكـمـان بــإخـراجه بــنـفـسه..
وهـو كــمـا نـعــلم صـاحب ســمـعــة وقـبـضــة قـويـة فى
ـتـحدة األمـريـكيـة بـأكمـلـها.. نـيويـورك والـواليات ا
ـرة أخـرى كــان سـيـثـيــر األقـاويل أكـثـر .. ومـنـعـهــا 

ويخلق أزمة أكبر قد ال حتمد عقباها ...
وقد صـرحت الصـحـفيـة البـريطـانيـة كاتـرين فيـنر

سرحى قائلة :  وهى كاتبة العرض ا
" إن اســتــقـبــال نــيــويــورك لــلـمــســرحــيــة أظـهــر أنه
ــــكن يــــتــــعــــ عـــــرضــــهــــا دائــــمــــا وأنـه بــــالــــطــــبـع 
ــتـحـدة  واألمـريـكـيـون مـشــاهـدتـهـا فى الـواليـات ا
منـفتحون لهذه الـنوعية من النقـاش وهذه النوعية

من القضايا الهامة " ...
قـضت راشــيـــل كـورى مـا يـقــتـرب من ثالثـة أعـوام
فى مــديــنــة رفح الــفــلــســطـيــنــيــة وهى حتــاول مــنع
اجلــــــرافـــــات اإلســــــرائـــــيــــــلـــــيــــــة من هــــــدم مـــــنـــــازل
الفـلسطينـي هناك .. وهى فتـاة أمريكية  آمنت
بعـدالة الـقضيـة الفلـسطـينيـة  وماتت من أجل ما
آمــــــنـت بـه .. وبـــــعــــــد أيــــــام مـن رحــــــيــــــلــــــهــــــا هـــــدم
ـــواطــنـــ فـى قـــريــة اإلســـرائـــيـــلـــيــون بـــيـت أحـــد ا
مــجــاورة لـــلــقــريـــة الــتى تــوفـــيت بــهـــا  فــقــرر أهل
الـــقــريـــة إقــامـــة نــصب تـــذكــارى تــخـــلــيـــداً لــذكــرى
راشــيـــل .. والـذى قــام بــتـصــمـيم الــنــصب الـفــنـان

اإلسرائيلى دانى روز ... 
ـــثــــيـــر لـــلــــدهـــشــــة أن راشـــيـــل تــــلك الــــفـــتـــاة مـن ا

األمـريـكـيـة الــشـابـة قـد دهـست بــجـرافـة صـنـاعـة
أمــــريـــــكــــيــــة  أرســـــلت إلى إســـــرائــــيل كـــــجــــزء من
ساعدة الدورية للدولة الصهيونية.. والتى تقدر ا
بـثالثـة إلى أربـعـة ملـيـارات دوالر سـنـويا  يـدفـعـها
ــواطــنـون األمــريـكــيــون كـضــرائب.. لــتـتــحـول إلى ا
سالح يـقـتل أبـنـاءهم .. وقـد اسـتـخـدمت اجلـرافة
ــدنـــيــ بــجــانـب دهس نــاشــطــ لــهــدم مـــنــازل ا
ا فى عـزل وهـو ما يـنـتهك الـقـانون األمـريـكى  
ـــنع ذلـك قـــانـــون الـــتـــصـــديـــر الـــعـــســـكـــرى الـــذى 
دنـي .. ـساعـدة الـعسـكريـة لالستـخدام ضـد ا ا
وغـــيــره من الـــقــوانـــ الــتى ضـــرب بــهــا الـــســاســة
هناك عرض احلائط وأغمضوا أعينهم عنها ...
تحـدة وبريـطانيـا يدفعـان ثمن عنـايتهم " إن الواليـات ا
ورعـايــتـهم حلـيــة رقـطـاء ال أمـان لــهـا .. وأظن أن هـذه
بـدايـة اخلـطـر .. فـقط مــجـرد بـدايـة .. فـاآلتى أعـظم
ا وجـدت هذه احلـية من يـطعـمهـا ويرعـاها خـطرا طـا
من حــكـام ضـلــوا الـطـريق إلى كــرسى احلـكم .. وأظن
أن شعوب العالم بجـانب منظمات ومؤسسات اجملتمع
ـدنى  عــلــيـهــا أن تـنــتـفـض وتـســتـنــفــر جـهــودهـا وكل ا
طاقتها من أجل مقاومة هذا العدو شديد اخلطورة 
فـهـو مـنـبـع اإلرهـاب احلـقـيــقى وجـرائـمه فى األراضى
الفلسطينية وأراضى جيرانها خير شاهد ودليل " ...
ــسـرح أن يـسـاهم فــيـمـا يـدعـو له هل يــسـتـطـيع ا
سرحية  التى تروى هيلبرن بإعـادة عرض هذه ا
قـصــة حــيـاة فــتــاة من بــ كـثــيــرين كــانـوا ضــحــيـة
الـوحــشـيـة والـظــلم والـطـغــيـان  لـعـلـه يـكـون كـذلك
وإلــيـــكم أجــزاء من الـــرســائل الـــتى أصــابـت أنــبــاء

ها بنيويورك الضجة الكبرى : تقد
" إنـنى فى فلـسطـ منـذ أسبـوع وسـاعة اآلن 
ومـــازالـت الـــكـــلــــمـــات الــــتى بــــحـــوزتى لــــوصف مـــا
أشاهـد قلـيلـة جدا .. فمن الـصعب أن أفـكر فـيما

سرح للحياة ..? راشيل...هل يعيدها ا
 أزمة ب

بريطانيا
والواليات
تحدة ا
بسبب
العرض
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يـــجـــرى هـــنـــا عـــنـــد كـــتـــابـــتى لـــهـــذه الـــرســـالـــة إلى
ــتــحــدة .. ال أعــلم مــا إذا كــان أطــفـال الــواليــات ا
كـثيـرون هـنـا عـاشوا يـومـا من دون قـذائف دبـابات
فى جـدران بـيـوتـهم ومن دون أبـراج جيـش احتالل
يرصـدهم باسـتمـرار من اآلفاق الـقريـبة  أعـتقد
مع أنــنى لــست مــتـأكــدة تــمــامـا أن أصــغــر أولـئك
األطــــفــــال يـــدرك أن احلــــيــــاة لــــيــــست عــــلـى هـــذه
الــــشـــاكـــلـــة فى كل مـــكـــان.. األطـــفـــال يـــحـــبـــون أن
يــجــعـــلــونى أجــرب لـــغــتـــى الــعـــربــيــــــة احملـــــدودة
ويــــــســــــألــــــونــــى: "كــــــيــــف شــــــــارون..?.." و"كــــــيـف
بـــوش..?.." وهم يـــضــحـــكـــون عــنـــدمــا أرد بـــلـــغــتى
الـعــربـيــة احملـدودة: "بــوش مـجــنـون..!.." و"شـارون
مــــجـــنــــون..!.." بـــالــــطـــبع لــــيس هــــذا بـــالــــدقـــة مـــا
أعـــتــقـــــده  وبـــعـــض الــيـــافــعـــيـن الــذين يـــجــيــدون
اإلجنـــلــــيـــزيــــة يــــصـــوبــــون مـــا أقــــول : " بـــوش مش
مــجــنـون .. بــوش رجل أعــمــال " الـيــوم تــعــلـمت أن
ـعنى أقـول إن " بوش أداة "  لـكـنى ال أعـتقـد أن ا

ترجِم ترجمة صحيحة ...
وبكل حـمـاسة الـرسـالة الـتى عـبر عـنـها األطـفال
بــأن بـــوش مــجـــرم حــرب .. فـــإذا كـــانت أمــريـــكــا
اذا تـقوم فعال بإرسـاء العدل واألمن الـدولي  
ال تساند احملكمة اجلـنائية الدولية فى التصدى
جملـــرمى احلــــرب  وعـــلى رأســــهم أركـــان اإلدارة
األمـريـكـيـة الـتى يـتـزعـمـهـا بـوش ..?!.. ال أصدق
أن شـيـئـا كـهـذا يـحـدث دون أن يـسـتـثـيـر احـتـجاج

العالم ..!...
تـنــتــابـنى كــوابـيـس فـظــيـعــة عن دبــابـات وجــرافـات
خـارج مـنـزلــنـا  فـيـمـا أنـا داخـله  أحـيـانـا يـخـدرنى
األدريـنــالـ أسـابــيع  ثم يــعـود الـواقـع فـيـضــربـنى
ساء أو فى أثناء الليل .. أنا فعال من جديد فى ا
هــلــعـة عــلى الــنــاس هــنــا.. فــبـاألمـس  راقـبـت أبـا
يقود طفليه الصغيرين رافعا يديه على مرأى من
الــدبــابــات وبــرج الــقــنــاص واجلــرافــات وســيــارات
اجلـــيـب الــــعـــســــكــــريــــة ألن مــــنــــزله قــــد يــــتــــعـــرض
لـلـتــفـجـيــر... حـ أعـود مـن فـلـسـطــ سـتـنــتـابـنى
الـكوابـيس عـلى األرجح  وسـأشـعـر دائـمـا بـالذنب
لـعـدم وجـودى هــنـا .. لـكـنــنى قـادرة عـلى أن أوجه
ـزيد من الـعـمل .. إن مجـيئى إلى هـنا ذلك نـحو ا
هـو من أفــضل األمـور الـتى فــعـلـتـهــا فى حـيـاتى ..
ن يـسـمـعنـى أنـنى مـجـنـونة  أو لـذا  ح يـخـيـل 
لــو كف اجلـــيش اإلســرائـــيــلى عـن عــنــصـــريــته فى
عـدم إيذاء البـيض  فالرجاء أن تـعزوا سبب ذلك
إلى كـونى فى قلب إبـادة جمـاعيـة  أدعمـها دعـما
غـير مـبـاشـر  وتتـحـمل حـكـومتى مـسـئـوليـة كـبـيرة

عنها " ...

 راشيل جثة هامدة 

أولى ضحايا اجلرافات اإلسرائيلية 

 مسرحية راشيل 
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النص
جيل :

 وكما ترين هذه هى حجرة اجللوس.
 : العمة ج

رائع! رائع! يـالـهـا من غـرفـة صـغـيـرة ومـريـحـة! وهـذا األثـاث جـمـيل
بحق !
جاك :

 (بــتـواضع) إنه يــروق لــنــا كــمـــا تــرين إنه مــكـــان مــريح لــلــجــلــوس
واالستماع للراديو.

العمة ج :
 أوه هل حصلتما على راديو مثلما حصلتما على سيارة وبيانو ?

جاك : 
بالـطـبع يـا عمـتى جـ والـسبب بـبـسـاطة أنه يـجب أن يـكـون لديك

جهاز راديو تلك األيام.
جيل : 

إنه يسلـينى عنـدما يكون جـاك فى العمل. فـأنا أطلب مـنه أن ينقله
طبخ حتى يتسنى لى أن أستمع إليه عندما أقوم بالطهى. إلى ا

جاك : 
ؤكـد أنك متـعبـة حيث إنـنا . من ا تـفضـلى بـاجللـوس يا عـمتى جـ

اآلن قد أريناك كل شىء.
جيل : 

ما رأيك فى عشنا الصغير يا عمتى ج ?
العمة ج : 

أعـتقـد أنه رائع. يـا أعـزائى..األثـاث.. السـيـارة.. الـبيـانـو.. الـثالجة..
والراديو إنها.. إنها أشياء رائعة حقيقى رائعة. 

جاك : 
كل هذا بفضلك .

العمة ج :
 نعم يا جاك وهذا مايقلقنى .

جاك :
 يقلقك  يا عمتى ج ?

العمة ج :
 نـعم. فـالـشـيك الـذى أعـطـيـته لك كـهـديـة فى زواجـكـمـا.. كـان مـائـتى
جنيه فقط أليس كذلك ? أنا.. أنا لم أحرره بألفى جنيه باخلطأ ?

جيل : 
. أستحـلفك بـالله ما الـسبب الذى جـعلك تعـتقدين ال يـا عمتى جـ

ذلك ?
 : العمة ج

(مـستـريحة) حـسـنا كل شىء عـلى مـا يرام. لـكنـنى مـازلت ال أفهم
على اإلطالق  فـهذا البـيت. بحق رائع. لـكن أال يكـلفك هـذا البيت

إيجاراً كبيراً ?
جاك : 

إيجار ? أوه  ال.. نحن ال ندفع  إيجاراً.
العمة ج : 

لكـن يـا جـاك إذا لم تـقم بـسـداد اإليـجـار سـتطـردان فـى الـشارع.
ـــســـتـــحـــيالت. فـــأنـت  اآلن مـــعك جـــيل والـــرضـــيع وهـــذا من رابع ا

فيجب أن تفكر فيهما  مفهوم?. 
جاك : 

ال. ال يا عـمـتى ج لـقـد  أسأت فـهمى.. فـنـحن  ال ندفع  إيـجاراً
نزل ملكنا. ألن  ا

العمة ج :
 ملككما ?

جيل : 
نعم والـسـبب ببـسـاطة  أنك تـدفـع عـشـرة جنـيـهات فـقط ويـصبح

نزل ملكك. ا
جاك : 

كمـا تـرين يـا عـمـتى جـ لـقـد أدركنـا كم هـو غـيـر مـجـد أن تـقومى
ـمـكن أن تـشـتـرى ـنـزل عـامــا بـعـد عـام بـيـنـمــا من ا بــسـداد إيـجـار 
ـنزل مـلـكك بعـشرة جـنـيهـات.. وسداد أقـساط منـزال وتسـتمـتـع 
مكن أن اذا تكون السيد الـساكن بينما من ا دورية قليلة بالـطبع 

الك ? تكون السيد ا
العمة ج :

 بدأت أفـهم نعم.. إن باألمـر حكمة مـا حتى لو كـان ذاك مجديا 
كان مثل ذلك. فأنت يجب  أن يكون دخـلك مرتفعاً حتى حتتفظ 

جيل : 
ـاضى فـقط كـان لديه عالوة هـو كذلك يـا عـمتى جـ  فى الـعام ا

خمسة شلنات على مرتبه أليس كذلك يا جاك ?
جاك : 

(بـتـواضع) بــالـطـبع وتـلك الـعالوة كــانت ال تـذكـر فى الـواقع أتـوقع
عالوة عشرة شلنات هذا الكريسماس. 

: العمة ج

سرح العادى هناك أهمية كبيرة للتعبير اللغوى كوسيلة رئيسية للسرد واحلوار > فـى ا
أمـا فى مسـرح الصور فـإن الفـنان يؤكـد على الـبعد الـكيـفى من فنون تـشكـيليـة كالرسم

والنحت كوسيلة بالغة األهمية فى السرد. 16
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ا هنالك سرحـي كأ > إن الـبحث عن فضاء مـسرحى خارج اخلشبـة التقليديـة ظل هاجس ا
ـا حتمـله هذه سـرحية  ـكانيـة األولى الـتى كانت فـضاء الـظواهـر ا حـن دائـم إلى الطـقوس ا

الفضاءات من جماليات وإيحاءات نابضة باحلياة واالجتماع.

> بروفات مسرحية «روميو وجوليت» للمخرج سناء شافع توقفت تماما وال توجد معلومات جديدة عن العرض الذى بدأت بروفاته منذ عام.

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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سرح للموسم اجلديد. سرح الكوميدى لم يعلن حتى اآلن عن خطة ا > أحمد عبد العزيز مدير ا
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العمة ج : 
مـاذا? أسـافــر فى سـيـارة ذات إطــار واحـد و.. شـيــئـ ! ال شـكـرا..

سأستقل األوتوبيس.
جاك : 

وضوع .. حسنا  كما حتب  إذا كانت لديك حساسية جتاه هذا ا
العمة ج : 

(تـهـدأ قـلـيال) اآلن أنـا آسـفـة إذا كــنت وقـحـة لـكـن فى الـواقع لـقـد
صدمت عـندمـا وجدت الطـريقـة التى تـعيشـان بهـا. فأنـا لم أستدن
" فـى حـيــاتى "الـدفع فــورا" هـذا هــو شـعــارى.. وأريـدكــمـا أن "بـيــتـاً
تـفـعال مـثـلى (تـفـتح حـقـيبـتـها) اآلن انـظـرا  هـا هـو شـيك بـسـيط
ــفــتــرض أن تــأخـذاه أمــنــحه لــكــمــا عــلى أن (تــسـلــمه جلـيل) مـن ا
ـكـن أن تـقــوال عـلى وتــدفـعــا به فــاتـورة من فــواتـيــركـمــا.. بــالـتــالى 

األقل إن هناك شيئا واحدا تمتلكانه.
جيل :

.. على سخاء كرمك.  (بخجل) إنه.. شكرا يا عمتى ج
العمة ج : 

(تنفض ذراعها) اآلن! يجب أن أرحل.
جاك : 

بشرط أن أوصلك حتى األوتوبيس .
جيل :

.. وشكرا جزيال على هديتك.  مع السالمة يا عمتى ج
العمة ج :

 (تقبلها) مع السالمة ياعزيزتى.
 (تــخـرج هى وجــاك  تـنــظـر جـيـل إلى الـشـيـك ثم تـهــتف "عـشـرة
ـنـضدة  تـوجـه خـطـابـاً وتظّـهـر الـشـيك جـنـيـهـات" ثم تـهـرع إلـى ا
ظروف مع الفاتورة التى أخرجتها من حقيبتها  ثم وتـضعه فى ا
ربـيـة حامـلة ـظروف . تـرن اجلرس. خـالل حلظـة تـدخل ا تـغـلق ا

الرضيع على ذراعيها)
جيل : 

ــربــيـة أريــدك أن تــســرعى وتــضــعى هــذا فى صــنـدوق أوه أيـتــهــا ا
. البريد سأعتنى بالرضيع عندما تذهب

ربية :  ا
بـالــتـأكــيـد يــاسـيـدتى (تــعـطى الـرضـيع جلـيل ثم تـأخـذ اخلـطـاب

وتذهب ).
(بعد حلظة يدخل جاك)

جاك : 
حسـنـا لقـد رحـلت مازالـت متـوتـرة لقـد تـركت لنـا مـبلـغـا بسـيـطا

ترى كم يبلغ?
جيل :

 عشرة جنيهات.
جاك :

 (هــامـسـا) بــو.. عــظــيم! نــســتــطــيع أن نــســدد به قــســطى الــســيـارة
. القادم

جاك :
 أنا.. أخشى أننا ال نستطيع...

جاك : 
اذا ال نستطيع ?

جيل :
ـربـيـة به  أنت تـفـهم  أنــا.. لـقـد أرسـلـته لـشىء آخـر فـلـقـد ذهـبت ا

لتضعه فى صندوق البريد.
جاك :

ن أرسلته ?  حسنا هذا أمر جيد. 
جيل :

 دكتور مارتن.
جاك :

اذا تدين له بحق السماء حتى تفعلى ذلك?  دكتور مارتن! 
جيل :

 (تطفر الدموع من عينيها) هنا. اآلن ستغضب منى.
جيل : 

ـاذا تضيـع مـبلـغا مـحتـرما عـلى الطـبيب? أنا لـست غاضـبا! لـكن 
فاألطباء ال ينتظرون أن ندفع لهم شيئاً على أية حال.

جيل : 
(تتنهد قليال) لك.. لكن ال..ت..ال تفهم...

جاك :
 أفهم ماذا ?

جيل : 
الـسبب فى ذلك .. يـتبـقى قسط آخـر ويصـبح - حقـيقـة - الرضيع

ملكنا.
(حتتضن الرضيع بعطف شديد  وتطفأ األنوار). 

وأعتقد أن الباقى ملك للسيد سيج ?
جيل : 

إن .. نعم.
العمة ج : 

ـتـلكـات الـسيـد سيج (تـقف) اآلن حسـنـا لن أجلـس على أى من 
قوال لى كم بلغت تلك األقساط ?

جاك : 
حسـنـا فى الواقع (يـخرج  من جـيبه نـوتة ويـقوم بـفحـصها).. فى

الواقع بلغت ألف وأربعمائة وثمانية  بنسات فى األسبوع.
العمة ج : 

يا إلهى ! وكم هو  راتبك ?
جاك : 

فى الواقع.. إن.. إنه اثنا عشر جنيها.
العمة ج : 

لـكـن.. ذلك عـبـث! كـيـف تـدفع ألـف وأربـعــمــائــة وثـمــانــيــة جـنــيــهـات
وثمانية بنسات من مرتب قدره اثنا عشر جنيها?

جاك : 
أوه هـذا أمر هـ كل مـا عـلـيك أن تـفـعـلـيه هـو أن تـقـتـرضى بـقـية

بلغ لدفع األقساط من مؤسسة األمانة للتوفير واالقتصاد. ا
جيل:

نحوك  أى قرض مقابل كمبيالة.  وإنه من دواعى سرورهم أن 
 : العمة ج

وكيف تسدد ذلك القرض ? 
جاك:

 أوه هذا أمر سهل  أيضا تسددينه عن طريق أقساط.
العمة ج :

 أقساط! (تـضرب بكف يدها فوق جبيـنها وتغوص ثانية بوهن فى
مـقـعـدهـا . ثم تـدرك عـلـى الـفـور أنهـا جتـلـس عـلى قـطـعـة الـسـيد

سيج ثم تقفز على قدميها مرة ثانية بصرخة واهنة).
جاك : 

ك? هل تريدين التمدد ? ! هل هناك شىء يؤ عمتى ج
العمة ج : 

تـلكه السيد أتمـدد? هل تفترض أننى أطـمئن على نفـسى على سرير 
نزل. سيج أو ماركس وسبنسر أو شخص ما? ال أنا عائدة إلى ا

جيل :
 أوه  هل حقا تريدين الذهاب ?

العمة ج :
 أعتقد أنه من األفضل أن أذهب .

جاك: 
سأقلك بالسيارة إلى احملطة.

(فــجـأة) جــاك! لــقــد مــر بى خــاطـــر اآلن. تــلك الــســيــارة.. هل هى
ملككما ?

جيل : 
بالطبع إنها ملكنا . 

العمة ج :
 تملكانها كلها ?

جاك : 
حسنا ال ليست كلها بالضبط. 

العمة ج :
 كم جزء منها ملككما ?

جاك : 
أوه  أسـتـطـيـع أن أقـول عـجـلـة الـقـيـادة  وأحـد اإلطـارات وتـقـريـبـا

أسطوانتان. لكن أال تتفق معى أنه لشىء رائع فى األمر. 
العمة ج : 

أنا ال أرى شيئاً رائعا فى هذا األمر.
جيل : 

لكن هـنـاك شىء رائع يا عـمـتى ج ألـست معى فـبـالرغم من أنـنا
ال نستطيع أن نشترى سيارة برمتها فإننا نستمتع بكل متع القيادة

جملرد دفع خمسة جنيهات كمقدم.
العمة ج :

 وأعتقد أن الباقى على أقساط مريحة .
جيل :

 بالضبط. 
العمة ج : 

بالضبط وماذا عن الراديو ?
جاك :

 حسنا إنه..
العمة ج :

 والبيانو ?
جيل : 

حسنا بالطبع..
العمة ج :

 واألثاث ?
جاك : 

أنا.. أخشى ذلك...
العمة ج : 

أعـــتـــقـــد أن كل مـــا تـــمـــتـــلـــكـــانه هى تـــلك الـــرجل (تــشــيــر إلى رجل
نضدة) ا

جيل : 
حسنا ال فى الواقع إنها تلك الرجل (تشير إلى أخرى)

العمة ج :
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النص
جيل :

 وكما ترين هذه هى حجرة اجللوس.
 : العمة ج

رائع! رائع! يـالـهـا من غـرفـة صـغـيـرة ومـريـحـة! وهـذا األثـاث جـمـيل
بحق !
جاك :

 (بــتـواضع) إنه يــروق لــنــا كــمـــا تــرين إنه مــكـــان مــريح لــلــجــلــوس
واالستماع للراديو.

العمة ج :
 أوه هل حصلتما على راديو مثلما حصلتما على سيارة وبيانو ?

جاك : 
بالـطـبع يـا عمـتى جـ والـسبب بـبـسـاطة أنه يـجب أن يـكـون لديك

جهاز راديو تلك األيام.
جيل : 

إنه يسلـينى عنـدما يكون جـاك فى العمل. فـأنا أطلب مـنه أن ينقله
طبخ حتى يتسنى لى أن أستمع إليه عندما أقوم بالطهى. إلى ا

جاك : 
ؤكـد أنك متـعبـة حيث إنـنا . من ا تـفضـلى بـاجللـوس يا عـمتى جـ

اآلن قد أريناك كل شىء.
جيل : 

ما رأيك فى عشنا الصغير يا عمتى ج ?
العمة ج : 

أعـتقـد أنه رائع. يـا أعـزائى..األثـاث.. السـيـارة.. الـبيـانـو.. الـثالجة..
والراديو إنها.. إنها أشياء رائعة حقيقى رائعة. 

جاك : 
كل هذا بفضلك .

العمة ج :
 نعم يا جاك وهذا مايقلقنى .

جاك :
 يقلقك  يا عمتى ج ?

العمة ج :
 نـعم. فـالـشـيك الـذى أعـطـيـته لك كـهـديـة فى زواجـكـمـا.. كـان مـائـتى
جنيه فقط أليس كذلك ? أنا.. أنا لم أحرره بألفى جنيه باخلطأ ?

جيل : 
. أستحـلفك بـالله ما الـسبب الذى جـعلك تعـتقدين ال يـا عمتى جـ

ذلك ?
 : العمة ج

(مـستـريحة) حـسـنا كل شىء عـلى مـا يرام. لـكنـنى مـازلت ال أفهم
على اإلطالق  فـهذا البـيت. بحق رائع. لـكن أال يكـلفك هـذا البيت

إيجاراً كبيراً ?
جاك : 

إيجار ? أوه  ال.. نحن ال ندفع  إيجاراً.
العمة ج : 

لكـن يـا جـاك إذا لم تـقم بـسـداد اإليـجـار سـتطـردان فـى الـشارع.
ـــســـتـــحـــيالت. فـــأنـت  اآلن مـــعك جـــيل والـــرضـــيع وهـــذا من رابع ا

فيجب أن تفكر فيهما  مفهوم?. 
جاك : 

ال. ال يا عـمـتى ج لـقـد  أسأت فـهمى.. فـنـحن  ال ندفع  إيـجاراً
نزل ملكنا. ألن  ا

العمة ج :
 ملككما ?

جيل : 
نعم والـسـبب ببـسـاطة  أنك تـدفـع عـشـرة جنـيـهات فـقط ويـصبح

نزل ملكك. ا
جاك : 

كمـا تـرين يـا عـمـتى جـ لـقـد أدركنـا كم هـو غـيـر مـجـد أن تـقومى
ـمـكن أن تـشـتـرى ـنـزل عـامــا بـعـد عـام بـيـنـمــا من ا بــسـداد إيـجـار 
ـنزل مـلـكك بعـشرة جـنـيهـات.. وسداد أقـساط منـزال وتسـتمـتـع 
مكن أن اذا تكون السيد الـساكن بينما من ا دورية قليلة بالـطبع 

الك ? تكون السيد ا
العمة ج :

 بدأت أفـهم نعم.. إن باألمـر حكمة مـا حتى لو كـان ذاك مجديا 
كان مثل ذلك. فأنت يجب  أن يكون دخـلك مرتفعاً حتى حتتفظ 

جيل : 
ـاضى فـقط كـان لديه عالوة هـو كذلك يـا عـمتى جـ  فى الـعام ا

خمسة شلنات على مرتبه أليس كذلك يا جاك ?
جاك : 

(بـتـواضع) بــالـطـبع وتـلك الـعالوة كــانت ال تـذكـر فى الـواقع أتـوقع
عالوة عشرة شلنات هذا الكريسماس. 

: العمة ج

سرح العادى هناك أهمية كبيرة للتعبير اللغوى كوسيلة رئيسية للسرد واحلوار > فـى ا
أمـا فى مسـرح الصور فـإن الفـنان يؤكـد على الـبعد الـكيـفى من فنون تـشكـيليـة كالرسم

والنحت كوسيلة بالغة األهمية فى السرد. 16
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ا هنالك سرحـي كأ > إن الـبحث عن فضاء مـسرحى خارج اخلشبـة التقليديـة ظل هاجس ا
ـا حتمـله هذه سـرحية  ـكانيـة األولى الـتى كانت فـضاء الـظواهـر ا حـن دائـم إلى الطـقوس ا

الفضاءات من جماليات وإيحاءات نابضة باحلياة واالجتماع.

> بروفات مسرحية «روميو وجوليت» للمخرج سناء شافع توقفت تماما وال توجد معلومات جديدة عن العرض الذى بدأت بروفاته منذ عام.

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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سرح للموسم اجلديد. سرح الكوميدى لم يعلن حتى اآلن عن خطة ا > أحمد عبد العزيز مدير ا
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العمة ج : 
مـاذا? أسـافــر فى سـيـارة ذات إطــار واحـد و.. شـيــئـ ! ال شـكـرا..

سأستقل األوتوبيس.
جاك : 

وضوع .. حسنا  كما حتب  إذا كانت لديك حساسية جتاه هذا ا
العمة ج : 

(تـهـدأ قـلـيال) اآلن أنـا آسـفـة إذا كــنت وقـحـة لـكـن فى الـواقع لـقـد
صدمت عـندمـا وجدت الطـريقـة التى تـعيشـان بهـا. فأنـا لم أستدن
" فـى حـيــاتى "الـدفع فــورا" هـذا هــو شـعــارى.. وأريـدكــمـا أن "بـيــتـاً
تـفـعال مـثـلى (تـفـتح حـقـيبـتـها) اآلن انـظـرا  هـا هـو شـيك بـسـيط
ــفــتــرض أن تــأخـذاه أمــنــحه لــكــمــا عــلى أن (تــسـلــمه جلـيل) مـن ا
ـكـن أن تـقــوال عـلى وتــدفـعــا به فــاتـورة من فــواتـيــركـمــا.. بــالـتــالى 

األقل إن هناك شيئا واحدا تمتلكانه.
جيل :

.. على سخاء كرمك.  (بخجل) إنه.. شكرا يا عمتى ج
العمة ج : 

(تنفض ذراعها) اآلن! يجب أن أرحل.
جاك : 

بشرط أن أوصلك حتى األوتوبيس .
جيل :

.. وشكرا جزيال على هديتك.  مع السالمة يا عمتى ج
العمة ج :

 (تقبلها) مع السالمة ياعزيزتى.
 (تــخـرج هى وجــاك  تـنــظـر جـيـل إلى الـشـيـك ثم تـهــتف "عـشـرة
ـنـضدة  تـوجـه خـطـابـاً وتظّـهـر الـشـيك جـنـيـهـات" ثم تـهـرع إلـى ا
ظروف مع الفاتورة التى أخرجتها من حقيبتها  ثم وتـضعه فى ا
ربـيـة حامـلة ـظروف . تـرن اجلرس. خـالل حلظـة تـدخل ا تـغـلق ا

الرضيع على ذراعيها)
جيل : 

ــربــيـة أريــدك أن تــســرعى وتــضــعى هــذا فى صــنـدوق أوه أيـتــهــا ا
. البريد سأعتنى بالرضيع عندما تذهب

ربية :  ا
بـالــتـأكــيـد يــاسـيـدتى (تــعـطى الـرضـيع جلـيل ثم تـأخـذ اخلـطـاب

وتذهب ).
(بعد حلظة يدخل جاك)

جاك : 
حسـنـا لقـد رحـلت مازالـت متـوتـرة لقـد تـركت لنـا مـبلـغـا بسـيـطا

ترى كم يبلغ?
جيل :

 عشرة جنيهات.
جاك :

 (هــامـسـا) بــو.. عــظــيم! نــســتــطــيع أن نــســدد به قــســطى الــســيـارة
. القادم

جاك :
 أنا.. أخشى أننا ال نستطيع...

جاك : 
اذا ال نستطيع ?

جيل :
ـربـيـة به  أنت تـفـهم  أنــا.. لـقـد أرسـلـته لـشىء آخـر فـلـقـد ذهـبت ا

لتضعه فى صندوق البريد.
جاك :

ن أرسلته ?  حسنا هذا أمر جيد. 
جيل :

 دكتور مارتن.
جاك :

اذا تدين له بحق السماء حتى تفعلى ذلك?  دكتور مارتن! 
جيل :

 (تطفر الدموع من عينيها) هنا. اآلن ستغضب منى.
جيل : 

ـاذا تضيـع مـبلـغا مـحتـرما عـلى الطـبيب? أنا لـست غاضـبا! لـكن 
فاألطباء ال ينتظرون أن ندفع لهم شيئاً على أية حال.

جيل : 
(تتنهد قليال) لك.. لكن ال..ت..ال تفهم...

جاك :
 أفهم ماذا ?

جيل : 
الـسبب فى ذلك .. يـتبـقى قسط آخـر ويصـبح - حقـيقـة - الرضيع

ملكنا.
(حتتضن الرضيع بعطف شديد  وتطفأ األنوار). 

وأعتقد أن الباقى ملك للسيد سيج ?
جيل : 

إن .. نعم.
العمة ج : 

ـتـلكـات الـسيـد سيج (تـقف) اآلن حسـنـا لن أجلـس على أى من 
قوال لى كم بلغت تلك األقساط ?

جاك : 
حسـنـا فى الواقع (يـخرج  من جـيبه نـوتة ويـقوم بـفحـصها).. فى

الواقع بلغت ألف وأربعمائة وثمانية  بنسات فى األسبوع.
العمة ج : 

يا إلهى ! وكم هو  راتبك ?
جاك : 

فى الواقع.. إن.. إنه اثنا عشر جنيها.
العمة ج : 

لـكـن.. ذلك عـبـث! كـيـف تـدفع ألـف وأربـعــمــائــة وثـمــانــيــة جـنــيــهـات
وثمانية بنسات من مرتب قدره اثنا عشر جنيها?

جاك : 
أوه هـذا أمر هـ كل مـا عـلـيك أن تـفـعـلـيه هـو أن تـقـتـرضى بـقـية

بلغ لدفع األقساط من مؤسسة األمانة للتوفير واالقتصاد. ا
جيل:

نحوك  أى قرض مقابل كمبيالة.  وإنه من دواعى سرورهم أن 
 : العمة ج

وكيف تسدد ذلك القرض ? 
جاك:

 أوه هذا أمر سهل  أيضا تسددينه عن طريق أقساط.
العمة ج :

 أقساط! (تـضرب بكف يدها فوق جبيـنها وتغوص ثانية بوهن فى
مـقـعـدهـا . ثم تـدرك عـلـى الـفـور أنهـا جتـلـس عـلى قـطـعـة الـسـيد

سيج ثم تقفز على قدميها مرة ثانية بصرخة واهنة).
جاك : 

ك? هل تريدين التمدد ? ! هل هناك شىء يؤ عمتى ج
العمة ج : 

تـلكه السيد أتمـدد? هل تفترض أننى أطـمئن على نفـسى على سرير 
نزل. سيج أو ماركس وسبنسر أو شخص ما? ال أنا عائدة إلى ا

جيل :
 أوه  هل حقا تريدين الذهاب ?

العمة ج :
 أعتقد أنه من األفضل أن أذهب .

جاك: 
سأقلك بالسيارة إلى احملطة.

(فــجـأة) جــاك! لــقــد مــر بى خــاطـــر اآلن. تــلك الــســيــارة.. هل هى
ملككما ?

جيل : 
بالطبع إنها ملكنا . 

العمة ج :
 تملكانها كلها ?

جاك : 
حسنا ال ليست كلها بالضبط. 

العمة ج :
 كم جزء منها ملككما ?

جاك : 
أوه  أسـتـطـيـع أن أقـول عـجـلـة الـقـيـادة  وأحـد اإلطـارات وتـقـريـبـا

أسطوانتان. لكن أال تتفق معى أنه لشىء رائع فى األمر. 
العمة ج : 

أنا ال أرى شيئاً رائعا فى هذا األمر.
جيل : 

لكن هـنـاك شىء رائع يا عـمـتى ج ألـست معى فـبـالرغم من أنـنا
ال نستطيع أن نشترى سيارة برمتها فإننا نستمتع بكل متع القيادة

جملرد دفع خمسة جنيهات كمقدم.
العمة ج :

 وأعتقد أن الباقى على أقساط مريحة .
جيل :

 بالضبط. 
العمة ج : 

بالضبط وماذا عن الراديو ?
جاك :

 حسنا إنه..
العمة ج :

 والبيانو ?
جيل : 

حسنا بالطبع..
العمة ج :

 واألثاث ?
جاك : 

أنا.. أخشى ذلك...
العمة ج : 

أعـــتـــقـــد أن كل مـــا تـــمـــتـــلـــكـــانه هى تـــلك الـــرجل (تــشــيــر إلى رجل
نضدة) ا

جيل : 
حسنا ال فى الواقع إنها تلك الرجل (تشير إلى أخرى)

العمة ج :
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هل يستطيع
سرح أن ا
يساهم فى
إعادة حياة
ضحايا
الوحشية

ه على خشبة مسرح البالون. سرحى هشام جمعة يقوم حالياً بإجراء بروفات عمل مسرحى جديد لتقد > اخملرج ا
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 تأليف : سيدريك ماونت
ترجمة: عبد السالم إبراهيم

اضى بإطالق عدد من مشروعاته اإللكترونية اجلديدة. ركز القومى للمسرح برئاسة د. سامح مهران احتفل مساء السبت ا > ا

 ¢ûY 

جاك
جيل (زوجته)

العمة ج
مربية

الشخصيات

ســيــدريك مــاونت (1907-1983) كــاتب إجنــلــيــزى  و هــو
ـسـتــعـار لـ "سـيـدنى بـوكس" وقــد اسـتـخـدمه عـام االسم ا
 1936 ألنه كـان يـعتـقـد أن اسـمه قـد استـخـدم كـثـيرا فى
ـسـرحــيـات ذات الــفـصل الـواحــد . ومن أهم مـســرحـيـاته ا
مـسـرحـيـة "جـوناه" 1935 ومـسـرحـية "أغـنـيـة نـوم الـقرن
الـعـشرين" 1937 ومـسـرحـيـة "حلن حـزين بـدون صـدقة"
 1937 ومـسـرحـيــة "طـولـهـا وقـصـرهـا" 1938 وهـى عـبارة

نوعات.   سرح ا عن أربعة مشاهد تنتمى 

(حـــــــجــــــرة اجلـــــــلـــــــوس فى فـــــــيـال جــــــاك وجـــــــيـل فى
نيـوهـامـبتـسـيـد يـتكـون األثـاث الـرئيـسى من مـنـضدة
تـوجد عـلـيـهـا أدوات الكـتـابـة وكـرسيـان عـنـدمـا يرفع
ـثـلـ يـدخل الـسـتـار تـظهـر حـجـرة اجلـلـوس بـدون 

.( جاك وجيل فى احلال تتبعهما العمة ج

كان ا

ـسرح ـكـان لدى أعالم ا ـسـافة الـتى تـفصل مـا بـ مفـهـوم جمـالـيات ا > ا
سـافة ـسرح الـطلـيعى أصـبحت واسـعة جـداً إنهـا ا الـطـبيـعى وب أعالم ا

التى تفصل ما ب هندسة الواقع ومحاكاته وب هندسة احللم. 18
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أثـارت األنـبــاء الـتى تـنـاقـلـتـهـا CNN خالل األيـام
ــاضـــيــة عـن مــحـــاولــة أحـــد مــســـارح نــيـــويـــورك ا
إعــــادة إنــتــــاج مـــســرحــيــــة "أنـــــا اســمـــى راشــيـــل
My Name is Rachel Corrie"كـــــــــــــــــــورى
مـــرة أخــرى ضــجـــة كــبــيـــرة وأزعــجت الـــبــعض فى
ـتـحــدة األمـريـكـيـة وأثـارت حــفـيـظـتـهم الـواليـات ا
مـثـلــمـا أثـارهـا تـقـد الـعـرض فى نـيـويـورك الـعـام
ــاضى.. وقــد زاد حـنــقــهم مــا أثـيــر حــول تــعـديل ا
الـنص  فـبــدال من أن حتـكى الـبـطــلـة عن حـيـاتـهـا
حتى موتـها حتت اجلرافـات اإلسرائيـلية  سـتقوم
البـطـلـة باألداء الـصـامت  بـينـمـا هـناك مـجـمـوعة
من الـرواة يـروون حكـايـتـهـا  بـاإلضـافـة إلى قراءة
رســائــلـــهــا الــتى بـــعــثت بـــهــا إلى والــديـــهــا.. والــتى
ســـيـــفـــتــضـح مـــعـــهــا أمـــر إســـرائـــيل بـل والـــواليــات
ــتـحــدة نــفـســهــا .. وهــذه الـرســائل هى أكــثــر مـا ا
ـسئـول هـنـاك  على الـرغم من أن هذه يـخيف ا
الــرسـائـل وغـيــرهــا تـرجــمت إلى كـل لـغــات الــعـالم
وعــرضت بــهــا.. وقـد تــرجــمت هــذه الـرســائل إلى
ــســرح الــلــغـــة الــعــربــيــة .. وقــدمت عــلى خــشــبــة ا
ـصـريـة ــمـثـلــة ا وقــامت بـاألداء وقـراءة الــرسـائل ا

سوسن بدر ...
قـــبل أكـــثـــر من أربـع ســنـــوات .. وبـــالـــتـــحــديـــد فى
مارس 2003 سـحقت اجلرافـات اإلسرائيـلية فى
قـطـاع غزة راشـيـل كورى " 23 سـنـة "  الـنـاشـطـة
ــسـانـدة األمــريـكـيــة فى حــركـة الـتــضـامـن الـدولى 
الـفـلـسـطـيــنـيـ وهى حتـاول مـنع هـذه اجلـرافـات
من هــدم بــيـــوتــهم األمــر الـــذى أثــار الــرأى الــعــام
ـيـا وفى بـريـطـانـيا بـشـكل خـاص  خـاصـة بـعد عا
أن فـقــدت هى األخـرى بــعـد ذلك بــقـلـيـل الـنـاشط
الـبريـطانى تـوم هرندل " 22 عـاما " بـعدة طـلقات
ـصور جيمس ميلر فى الرأس والقلب .. وكذلك ا

"  34 عاما " وآخرين ...
وكـان من الــطـبــيـعى أن تــنـتـقـل آثـار هـذا إلـى كـبـار
ـسرحيـ منهم  كتابى وفـنانى العـالم أيضا .. وا
فـذهــبـوا إلى ضـرورة تـوثـيق نــشـاطـاتـهـا وأفـكـارهـا
مـثل البـريطانى ومبـادئهـا بعـمل درامى  خاصـة ا
Alan Rick-"الــيــهــودى الــشــهــيــر "أالن ريــكــمـان
 ..man الـذى لـعب دور الـبـروفـيـسـور سـيـفـيـروس
سـناب فى سـلـسـلـة أفالم هارى بـوتـر وغـيـرها من
ــيــة حـــيث شــارك مــســرح " رويــال األعــمـــال الــعــا
كورت " الـشهير بـلندن فى تقد حـياتها فى عمل
درامـى حتت عـــــنــــوان " اســـــمى راشـــــيـــل كــــورى" 
اعــتـمــادا عــلى رســائل راشــيـــل إلى والــديـهــا عــبـر
البريد اإللكترونى  خالل وجودها فى غزة والتى
نـشـرتــهـا صـحـيــفـة " اجلـارديـان " الـبــريـطـانـيـة فى

حلقات مسلسلة ... 
ـــســرحـى   نــقل وبــعـــدمـــا أثـــيــر حـــول الـــعـــمل ا
عــرضه إلى نــيـويــورك  فــقـد صــارت هـنــاك أزمـة
تحدة من جراء سياسية ب بريطانيا والواليات ا
االسـتعـداد لتقـد هذا الـعرض .. وجنـح مسـئولو

مــسـرح الـرويــال فى إقـنـاع أحــد مـسـارح نــيـويـورك
لتقد هذا الـعرض هناك .. وبعد فترة إعداد ..
وبـــعــد اإلعالن عن بـــدايــة الــعــرض ..  تـــأجــيــله
ألسـبــاب سـيــاسـيـة حــتى  الـعــرض فى سـبـتــمـبـر
ـــــــدة ثـالثـــــــة أشـــــــهـــــــر .. وجــــــذب عــــــام  2006 و
الكثيرين والذين طالبوا بإعادة عرضه مرة أخرى
ـا زاد من صــعــوبـة إلــغـاء الــعــرض هـو قــيـام .. و
الـنــجم الـشــهـيـر أالن ريــكـمـان بــإخـراجه بــنـفـسه..
وهـو كــمـا نـعــلم صـاحب ســمـعــة وقـبـضــة قـويـة فى
ـتـحدة األمـريـكيـة بـأكمـلـها.. نـيويـورك والـواليات ا
ـرة أخـرى كــان سـيـثـيــر األقـاويل أكـثـر .. ومـنـعـهــا 

ويخلق أزمة أكبر قد ال حتمد عقباها ...
وقد صـرحت الصـحـفيـة البـريطـانيـة كاتـرين فيـنر

سرحى قائلة :  وهى كاتبة العرض ا
" إن اســتــقـبــال نــيــويــورك لــلـمــســرحــيــة أظـهــر أنه
ــــكن يــــتــــعــــ عـــــرضــــهــــا دائــــمــــا وأنـه بــــالــــطــــبـع 
ــتـحـدة  واألمـريـكـيـون مـشــاهـدتـهـا فى الـواليـات ا
منـفتحون لهذه الـنوعية من النقـاش وهذه النوعية

من القضايا الهامة " ...
قـضت راشــيـــل كـورى مـا يـقــتـرب من ثالثـة أعـوام
فى مــديــنــة رفح الــفــلــســطـيــنــيــة وهى حتــاول مــنع
اجلــــــرافـــــات اإلســــــرائـــــيــــــلـــــيــــــة من هــــــدم مـــــنـــــازل
الفـلسطينـي هناك .. وهى فتـاة أمريكية  آمنت
بعـدالة الـقضيـة الفلـسطـينيـة  وماتت من أجل ما
آمــــــنـت بـه .. وبـــــعــــــد أيــــــام مـن رحــــــيــــــلــــــهــــــا هـــــدم
ـــواطــنـــ فـى قـــريــة اإلســـرائـــيـــلـــيــون بـــيـت أحـــد ا
مــجــاورة لـــلــقــريـــة الــتى تــوفـــيت بــهـــا  فــقــرر أهل
الـــقــريـــة إقــامـــة نــصب تـــذكــارى تــخـــلــيـــداً لــذكــرى
راشــيـــل .. والـذى قــام بــتـصــمـيم الــنــصب الـفــنـان

اإلسرائيلى دانى روز ... 
ـــثــــيـــر لـــلــــدهـــشــــة أن راشـــيـــل تــــلك الــــفـــتـــاة مـن ا

األمـريـكـيـة الــشـابـة قـد دهـست بــجـرافـة صـنـاعـة
أمــــريـــــكــــيــــة  أرســـــلت إلى إســـــرائــــيل كـــــجــــزء من
ساعدة الدورية للدولة الصهيونية.. والتى تقدر ا
بـثالثـة إلى أربـعـة ملـيـارات دوالر سـنـويا  يـدفـعـها
ــواطــنـون األمــريـكــيــون كـضــرائب.. لــتـتــحـول إلى ا
سالح يـقـتل أبـنـاءهم .. وقـد اسـتـخـدمت اجلـرافة
ــدنـــيــ بــجــانـب دهس نــاشــطــ لــهــدم مـــنــازل ا
ا فى عـزل وهـو ما يـنـتهك الـقـانون األمـريـكى  
ـــنع ذلـك قـــانـــون الـــتـــصـــديـــر الـــعـــســـكـــرى الـــذى 
دنـي .. ـساعـدة الـعسـكريـة لالستـخدام ضـد ا ا
وغـــيــره من الـــقــوانـــ الــتى ضـــرب بــهــا الـــســاســة
هناك عرض احلائط وأغمضوا أعينهم عنها ...
تحـدة وبريـطانيـا يدفعـان ثمن عنـايتهم " إن الواليـات ا
ورعـايــتـهم حلـيــة رقـطـاء ال أمـان لــهـا .. وأظن أن هـذه
بـدايـة اخلـطـر .. فـقط مــجـرد بـدايـة .. فـاآلتى أعـظم
ا وجـدت هذه احلـية من يـطعـمهـا ويرعـاها خـطرا طـا
من حــكـام ضـلــوا الـطـريق إلى كــرسى احلـكم .. وأظن
أن شعوب العالم بجـانب منظمات ومؤسسات اجملتمع
ـدنى  عــلــيـهــا أن تـنــتـفـض وتـســتـنــفــر جـهــودهـا وكل ا
طاقتها من أجل مقاومة هذا العدو شديد اخلطورة 
فـهـو مـنـبـع اإلرهـاب احلـقـيــقى وجـرائـمه فى األراضى
الفلسطينية وأراضى جيرانها خير شاهد ودليل " ...
ــسـرح أن يـسـاهم فــيـمـا يـدعـو له هل يــسـتـطـيع ا
سرحية  التى تروى هيلبرن بإعـادة عرض هذه ا
قـصــة حــيـاة فــتــاة من بــ كـثــيــرين كــانـوا ضــحــيـة
الـوحــشـيـة والـظــلم والـطـغــيـان  لـعـلـه يـكـون كـذلك
وإلــيـــكم أجــزاء من الـــرســائل الـــتى أصــابـت أنــبــاء

ها بنيويورك الضجة الكبرى : تقد
" إنـنى فى فلـسطـ منـذ أسبـوع وسـاعة اآلن 
ومـــازالـت الـــكـــلــــمـــات الــــتى بــــحـــوزتى لــــوصف مـــا
أشاهـد قلـيلـة جدا .. فمن الـصعب أن أفـكر فـيما

سرح للحياة ..? راشيل...هل يعيدها ا
 أزمة ب

بريطانيا
والواليات
تحدة ا
بسبب
العرض

≈ZGôŸG ∫ÉªL

يـــجـــرى هـــنـــا عـــنـــد كـــتـــابـــتى لـــهـــذه الـــرســـالـــة إلى
ــتــحــدة .. ال أعــلم مــا إذا كــان أطــفـال الــواليــات ا
كـثيـرون هـنـا عـاشوا يـومـا من دون قـذائف دبـابات
فى جـدران بـيـوتـهم ومن دون أبـراج جيـش احتالل
يرصـدهم باسـتمـرار من اآلفاق الـقريـبة  أعـتقد
مع أنــنى لــست مــتـأكــدة تــمــامـا أن أصــغــر أولـئك
األطــــفــــال يـــدرك أن احلــــيــــاة لــــيــــست عــــلـى هـــذه
الــــشـــاكـــلـــة فى كل مـــكـــان.. األطـــفـــال يـــحـــبـــون أن
يــجــعـــلــونى أجــرب لـــغــتـــى الــعـــربــيــــــة احملـــــدودة
ويــــــســــــألــــــونــــى: "كــــــيــــف شــــــــارون..?.." و"كــــــيـف
بـــوش..?.." وهم يـــضــحـــكـــون عــنـــدمــا أرد بـــلـــغــتى
الـعــربـيــة احملـدودة: "بــوش مـجــنـون..!.." و"شـارون
مــــجـــنــــون..!.." بـــالــــطـــبع لــــيس هــــذا بـــالــــدقـــة مـــا
أعـــتــقـــــده  وبـــعـــض الــيـــافــعـــيـن الــذين يـــجــيــدون
اإلجنـــلــــيـــزيــــة يــــصـــوبــــون مـــا أقــــول : " بـــوش مش
مــجــنـون .. بــوش رجل أعــمــال " الـيــوم تــعــلـمت أن
ـعنى أقـول إن " بوش أداة "  لـكـنى ال أعـتقـد أن ا

ترجِم ترجمة صحيحة ...
وبكل حـمـاسة الـرسـالة الـتى عـبر عـنـها األطـفال
بــأن بـــوش مــجـــرم حــرب .. فـــإذا كـــانت أمــريـــكــا
اذا تـقوم فعال بإرسـاء العدل واألمن الـدولي  
ال تساند احملكمة اجلـنائية الدولية فى التصدى
جملـــرمى احلــــرب  وعـــلى رأســــهم أركـــان اإلدارة
األمـريـكـيـة الـتى يـتـزعـمـهـا بـوش ..?!.. ال أصدق
أن شـيـئـا كـهـذا يـحـدث دون أن يـسـتـثـيـر احـتـجاج

العالم ..!...
تـنــتــابـنى كــوابـيـس فـظــيـعــة عن دبــابـات وجــرافـات
خـارج مـنـزلــنـا  فـيـمـا أنـا داخـله  أحـيـانـا يـخـدرنى
األدريـنــالـ أسـابــيع  ثم يــعـود الـواقـع فـيـضــربـنى
ساء أو فى أثناء الليل .. أنا فعال من جديد فى ا
هــلــعـة عــلى الــنــاس هــنــا.. فــبـاألمـس  راقـبـت أبـا
يقود طفليه الصغيرين رافعا يديه على مرأى من
الــدبــابــات وبــرج الــقــنــاص واجلــرافــات وســيــارات
اجلـــيـب الــــعـــســــكــــريــــة ألن مــــنــــزله قــــد يــــتــــعـــرض
لـلـتــفـجـيــر... حـ أعـود مـن فـلـسـطــ سـتـنــتـابـنى
الـكوابـيس عـلى األرجح  وسـأشـعـر دائـمـا بـالذنب
لـعـدم وجـودى هــنـا .. لـكـنــنى قـادرة عـلى أن أوجه
ـزيد من الـعـمل .. إن مجـيئى إلى هـنا ذلك نـحو ا
هـو من أفــضل األمـور الـتى فــعـلـتـهــا فى حـيـاتى ..
ن يـسـمـعنـى أنـنى مـجـنـونة  أو لـذا  ح يـخـيـل 
لــو كف اجلـــيش اإلســرائـــيــلى عـن عــنــصـــريــته فى
عـدم إيذاء البـيض  فالرجاء أن تـعزوا سبب ذلك
إلى كـونى فى قلب إبـادة جمـاعيـة  أدعمـها دعـما
غـير مـبـاشـر  وتتـحـمل حـكـومتى مـسـئـوليـة كـبـيرة

عنها " ...

 راشيل جثة هامدة 

أولى ضحايا اجلرافات اإلسرائيلية 

 مسرحية راشيل 
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> البرنامج الثقافى يذيع مساء اليوم اجلزء الثانى من مسرحية «احلداد يليق بإلكترا» بطولة محسنة توفيق أمينة رزق حسن البارودى.

ـمـتـنع حـيث اسـتـطاع أن الـديـكـور لـلـفـنـان مـصـطـفى الـسـيـد كـان الـسـهل ا
شاهد ناظـر التى عبـرت عن اللوحـات اخملتلفـة  يشـكل منه العـديد من ا
يناء ومكتب مدير العرض مثل استوديو التصـوير التليفزيونى ورصيف ا
ــفــاعل الــنــووى الــذى  اســتـخــدامه لــيــصــبح ضــريــحـاً ـوذج ا ــيــنــاء و ا
لسـيدى أبو ذرَّة!! كـما استخـدم الباب اخلـارجى للمسـرح الشتـوى ليصبح

جزءاً فى تركيب الديكور.
كـمــا كــان لـلــمــؤثـرات الــصــوتـيــة واألحلــان دالالتـهــا الــتى جــسـدت احلــالـة
الـعامـة والعـشـوائيـة التى تـمـثلت فـيـما يـقدم من فـنـون غنـائيـة وسـينـمائـية
واكب لألحلان هـابطة أثرت على الـذوق العام. وقد ساهم االسـتعراض ا
ـوهـوب مـحـمـد الـعـشرى والـكـلـمـات فى جتـسـيـد رؤيـة اخملـرج واسـتـطـاع ا
مـصـمم ومـدرب االسـتعـراضـات أن يـتـفـاعل مع هذه الـرؤى فـقـام بـتـحويل
ـثل ضـمن نسـيج العـرض وفكـرة استـثمار مجـموعـة االستـعراض إلى 
ـمـثلـ وكل عـنـاصر سـرح بـبـسـاطته سـاهـمت فى تـشـكيل حـركـة ا ذلك ا
ــشــاهــدين يــتــحــلــقـون ــســرحى األمــر الــذى جــعل ا ومــفــردات الــعــرض ا
حـولـهم وبـالـتـالى يـدخـلـون فى نـسـيج الـتـشـخـيص بـاعـتـبارهـم عـنصـراً من

عناصر العرض.
أمـا عـن مـســرح اجلــرن والــذى ابــتــدعه الــراحل زكــريــا احلــجــاوى لـيــتم
ـشـاهدة الـتـشـخـيص عـلـيه فـى الـقـرى والنـجـوع ويـتـحـلق حـولـه األهالـى 
ـسـارح ـا لــلـمــشـاركــة فـيــهـا فــهـو بــالـفــعل وفى ظل نــدرة ا الـعــروض ور
كن إنقاذه وقـد  حتقيق هذه حاليـاً أصبح احلل الوحيـد إلنقاذ مـا 
ـعـادلـة الـصـعبـة بـالـفـعل فى قـصر ثـقـافـة بـورسـعيـد حلـ االنـتـهاء من ا
أعـمال تـرمـيم مسـرح القـصر وإعـادة صيـاغـته من جديـد ليـكون جـاهزاً
للـعرض خاصة بعد إدراجه ضمن ثـمانى قصور سيتم ترمـيمها بالكامل

خالل هذا العام.

أحيته فرقة بورسعيد

رعب».. «مولد سيدى ا

!? وال حد سـامع وال حد شايف والكل األمـوات.. ليه إحنا مش سـامع
وت!!» خايف مولد وصاحبه ا

جـاء العـرض فى شكل درامـا استـعراضـية كـوميـدية لـتؤكـد أن شر الـبلـية ما
يـضـحك!! وتمـيز األداء الـتمـثـيلى لـلفـنان رجـب سلـيم فى دور (عبـد الودود)
والـفـنـانـة فـاطـمة هـديـة فى دور (مـبـروكـة) وكـانت هـناك مـبـاراة بـيـنـهـما فى
الـتــجـويـد واألداء فـكـانـا جنـمى الـعـرض بـحق وقـدم اخملـرج مـوهـبـة جـديـدة
ــذيــعــة) كــمـا قــدم مــجــمــوعــة من الــشـبــاب إلى هى أمــانى أمــ فى دور (ا
مـثل الواعد سرحـية الـقوميـة فبـرزت موهبـة ا جانب بـعض جنوم الـفرقـة ا
ـشاهـدين كمـا شارك فى الـعرض مصـطـفى الشـموتى الـذى أثار إعـجاب ا
هشام العطار وتيسير مصطفى ومصطفى العربى وشادى حامد وهانى

ن عادل وغيرهم. نصر ومحمد الهنداوى وأحمد آدم وأ

ـتفـرج إلى نقـطة ـهمـة الـتى تصل بـا ـسـرح من األنشـطة الـثـقافـية ا يـعد ا
سرح اجلاد الـذى يحمل رسـالة للمـتلقى كـما يحمل التـنوير والـوعى.. وا
هـــمــوم اجملـــتــمـع وقــضــايـــاه.. هــو حـــائط الـــصــد فى مـــواجــهـــة كل ألــوان
ــنــطـلـق جـاءت الــفــكــرة فى خــلق وإعـداد اإلســفــاف والـتــردى.. من هــذا ا
مسـرح جديد ليـكون بديالً للـمسرح الشـتوى بقصـر ثقافة بـورسعيد الذى
ــســرح اخلــلـفى  إغالقه واســتـطــاع اخملــرج ســمـيــر زاهــر أن يــسـتــغل ا
سـرح الرومـانى وقامت لـلمـسـرح الشـتوى وهـو معـد ومجـهـز على غـرار ا
قـاعد اخلـشـبيـة وبعض ـد فـرع ثقـافـة بورسـعيـد بـا محـافظـة بـورسعـيد 
ـسـرح الـصـيـفى الـتـابع لـلـمـحـافـظـة والـذى  هـدمه األجـهـزة اخلـاصـة بـا
لـيـقـام مـكـانه اجملـمع الـثـقـافى الـترفـيـهى (أوبـرا بـورسـعـيـد) كـمـا قام حى

سرح. ناخ والذى يقع فيه مبنى قصر الثقافة بإعداد أرضية ذلك ا ا
استـثمر اخملـرج سميـر زاهر هذا كـله وأضاف له بعـض اإلضافات الـفنية
ـــســرحــيــة لـــيــصــبح عـــلى غــرار مــســـرح اجلــرن بــحــيث من خالل رؤيــته ا
رعب» يستطـيع من خالله أن يقدم تلك الـفرجة الشـعبية «مـولد سيدى ا
ـســرحى الــراحل يــوسف عـوف مـن خالل درامـا اســتــعـراضــيـة لـلــكــاتب ا
ـسـرحـيـة اعـتــمـدت فى بـعض األحــيـان عـلى الـتـغــريب والـتـجـريب تــدور ا
ـصـر مـفـاعالً نــوويـاً اعـتـقـد مـديـر حـول إهــداء إحـدى الـدول الـصـديـقــة 
ـوذج للبحث فى مـجال الذرة الشـامية أو العـويجة وغاب عنه يناء أنه  ا
تماماً أنه مفاعل نووى فى مـجال الذرَّة وقام بتسليمه إلى وزارة الزراعة
الـتى سـلـمـته بـدورهـا لـلـغـفيـر عـبـد الـودود وقـام هـذا بـاسـتغـالله كـضريح

يطلق عليه «سيدى أبو ذرَّة»!!
فـأقـيـم الـذكـر وذبــحت الـذبــائح وقـدمت الــقـرابـ وجــاءت الـتـصــريـحـات
ــا يـؤكــد سـوء ـســئـول  ـذيــعـات مـع ا ـتــضـاربــة من خالل لــقـاء إحــدى ا ا
ــذيــعــة الـتى اإلدارة وجــهل الــنـاس والــســلــبـيــة الــتــامـة من كـل األطـراف ا
سئـولية» الناس فى حالة من حتاول اغـتصاب احلقيقة فى بـرنامجها «ا
سرحية بصرخة (احلقونى) مع نزول أغنية الدروشة والتغييب وتنتهى ا
أداء رجـب الـشــاذلـى وكــلــمــات طـارق عــلـى: «يــا نــاس أدان ربــنـا بــتــســمــعه

//////////////

 دراما استعراضية تفضح جهل الناس وسلبيتهم على مسرح اجلرن

ؤثرات الصوتية واألحلان  ا
جسدت احلالة عبر   فنون
غنائية واستعراضية

 دراما مسرحية اعتمدت
على التغريب والتجريب

سـرح الذى ينـطوى عـلى كل ما يـحتاج إلـيه مسـرحنا سـرح اإلغريـقى من حيث مـعماره هـو ا > إن ا
ـكان ذو األبعاد الـثالثة هنـا تصبح الـنحتيـة البالستـيكية احلالى: فـهنا ال وجود لـلديكـورات وهنا ا

سرح تعديالت طفيفة يقتضيها عصرنا. ضرورية وطبعاً سوف تدخل فى معمار هذا ا 14
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سرحي جريدة كل ا

ـتفـرج الذى يـتعرض بـاستـمرار خالل العـرض حلركـة صدم بكـسر اإليـهام األرسطى > ا
ـمـثل والـشـخـصـيـة يــجـد عـلى اخلـشـبـة كـائـنـ ال يـنـدمـجـان بـصــورة مـسـتـمـرة هـمـا ا

سرحية وهكذا يجد زمان ومكان يتعاقبان ويتداخالن. ا

> من تأليفه وإخراجه يقوم أحمد ربيع حالياً بإجراء بروفات مسرحية «ولد طائش» لفرقة نادى مسرح قصر ثقافة اجليزة.
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 النقد
سرحى  ا
ال يقل فى
أهميته عن
العرض على
اخلشبة

 حينما يتحول الناقد إلى عدو
رعب  عرض مولد سيدى ا

ودس من أعمال سان ر من أعمال  إريك بنتلى

اخـتـلط األمـر على الـكـثيـرين .. خـاصة
ـا يــظــنـونه من اعــتـمــدوا عــلى بــعض 
ا ملكـاتهم اخلاصـة دون دراسة ووعى 
تمثله كلـمة نقد فراحوا يهاجمون هذا
وذاك بــــدعــــوة أن هــــذه هـى نــــظــــرتــــهم
الـنـقـديـة له .. واشـتـبـكـوا .. وحتـول كل
ــنـتــقــد إلى عــدو لــآلخـر من الــنــاقــد وا
ـــبــدع فـــخــســـر اجلـــانــبـــان فـــمــا عـــاد ا
مــبـدعــا وبــات الــنــاقـد كــحــيــوان أجـرب

يخشى اجلميع االقتراب منه ...
يــعــد الــنــقــد األدبـى والــفــنى من أشــهــر
مــجـاالت الــنــقــد .. وقــد وضع رجـاالت
الثقافـة واألدب والفنون أسـسا ومباد
يـجـب عـلى الــنــاقـد مــراعـاتــهــا والـتــعـلم
سرحى  كما أن منها وخـاصة النقـد ا
هـنــاك نـظـريـات هــامـة فى هـذا اجملـال
الــذى أصــبح ومـــنــذ زمن طــويل مــجــاال
مــــســــتــــقال .. يــــعــــكـف أصــــحــــابه عــــلى
ـتأنـيـة .. واإلبحـار بـدرجات الـدراسـة ا
قـد تـفـوق صـاحب اإلبـداع نـفـسه وأكـثر
عمقا حـتى يتمكن من إدراك مـا ينتجه
بـدعـون ويـحـلـله جيـدا .. ويـبـنى نـقده ا

بشفافية وموضوعية وحيادية ...
لــذا كــان عـــلــيــنــا أن نـــعــود إلى أســاتــذة
الـنقد الـذى يشار إلـيهم بالـبنان .. وقد
جتولت هنـا وهناك فوجدت واحدا من
ـــــســـــرح وهـــــو كـــــبـــــار كــــــتـــــاب ونـــــقــــــاد ا
اإلجنـــلـــيــزى األســـطـــورة إريك بـــنــتـــلى "

   Eric Bentley والذى قال:

ــــســـرحى لــــيس ســـهال ..  إن الـــنـــقـــد ا
ولـيـس مـبـاحـا لـكل مـن لـيس له وظـيـفـة
يقوم بهـا .. فليس نقـدك أن تقول هذا
ردىء وهـذا جيـد .. ولـيس على الـنـاقد
ــسـرحـى أو أيـا كــان مــجـال الــنــقـد أن ا
يتوجه بنـقده إلى من قام بالـعمل بعيدا
عـــمـــا أبــــدع فـــهـــو هـــنــــا لم ولن يـــدرك
مـاهيـة ما يـنتـقد  عـليه أن يـحلـل بدقة

مـكونات الـعمل بشـكل جيد ويـتعمق فى
أوجـهه اخملــتــلـفــة فــهـنــاك ثالثــة وجـوه
ـسـرحى هى أوال الـنص الذى لـلعـمل ا
ـــؤلف والــثـــانى بــعـــد إضــافــات كــتـــبه ا
ـتـفرج ـا يـضـيفـه ا اخملـرج .. وألخـيـر 
.. وبنظرة تأملية نابعة من ثقافة وفكر
عـــمـــيــــقـــ  قـــد يــــتـــمـــكن الــــنـــاقـــد من
الوصول إلى قلب العرض وقد ال يصل
.. وعـــلـــيـه أن يـــكـــون أمـــيـــنـــا فى تـــأويل
ـسرحى .. فإن أدرك كتب وإن النص ا
لم يـدرك صمت  وبـعدها يـقوم الـناقد
مرة أخرى بقـراءة العرض بصـريا بعد
إدراكه الــــــنـص وأن يـــــطــــــبـق األحــــــكـــــام
ــــؤلف ـــــمــــثـل وا اخلـــــاصــــة بـــــقــــدرات ا
واخملرج  فينتـج لنا نقدا علميا بناءً ..
وعــنـــدهــا يـــصــبـح الــنـــقــد هـــامــا بـــقــدر
أهـمية الـعرض نفـسه  إذن فالنـقد هو
تـفـسيـر وحتلـيل األوجه اخملتـلفـة للـعمل
عرفة اجليدة سرحى بعد االطالع وا ا
لـلتـركيـبات اخملـتلـفة لـلعـرض بعـيدا عن
مدحه أو ذمه .. ولكى يـستطـيع الناقد
ــقــبــول يـجب أن الــوصـول لــلــمــسـتــوى ا
ـتـلك خـلـفيـة عـلـمـيـة وثـقافـيـة عـمـيـقة
تــمــكـنه من كــتــابـة صــحـيــحــة تـعــبـر عن
الـعرض بـشـكل جـيـد  إن الـنـقـد مـجال
يـحـتـاج إلى جـهـد وفـيـر .. وبـحث دقـيق
.. ومــــلــــكــــات ومـــــواهب خــــاصــــة  لــــذا
فــــــلـــــيس كـل من يـــــرغـب فى أن يـــــكـــــون
ـــــكــــنه ذلـك .. ولــــيـس كل من نــــاقــــدا 

يتمنى الشىء يدركه " ...
ووجــــــدت أيـــــضـــــا الـــــنـــــاقــــــد والـــــكـــــاتب
ـسرحـى األسبـانى سـانـتـيـاجـو مـارت ا

Santiago martin Bermudez "بـيرموديث
والــــــــذى حتـــــــدث عـن أسـس الـــــــنــــــــقـــــــد

سرحى فقال : ا
ــــســــرحى أسـس واضــــحـــة " لــــلــــنــــقــــد ا
ا وضعه وتـاريخيـة  متراكـمة بدايـة 

سـرحى األول أرسطـو  الذى الـناقـد ا
سـتقل وضع قـوان حتـكم هذا الـفن ا
وأشــار إلى أن لـلــنــقــد ثالثــة وجـوه هى
ــــــمــــــثل واخملــــــرج ثـم تــــــلك الــــــنـص وا
الـقـواعـد الـتى وضع نـسـقـهـا شـكـسـبـير
والــتى حــكـــمت بــاألخص الـــعالقــة بــ

ــؤلف والـــنــاقــد .. ــمـــثل والـــنــاقــد وا ا
وقـــــد طـــــبق ذلـك عـــــلى مـــــســـــرحـــــيـــــاته
ـلك لـير  الـشهـيـرة عـطـيل وهـامـلت وا
ثم نـــظـــريـــات الـــتـــمـــثــيـل والـــنــقـــد الـــتى
وضــــعــــهــــا بــــعـــد ذلـك بــــريـــخـت ومــــايـــر
وجــــروتـــوفــــســـكى وســــتـــانــــسالفــــســـكى
وغـــــيــــرهـم .. وقــــد خـــــلــــصـت كل هــــذه
ــــســــرحى الــــقــــواعــــد إلى أن الــــنــــقــــد ا
جتــربــة قــائـــمــة بــذاتــهــا ولــيــست نــقــدا
للنص األدبـى الذى نتج عنه العرض ..
وأن الـــــدراســــات الـــــنــــقـــــديــــة يـــــجب أن
تفـصل ب الـنقـد األدبى والنـقد الـفنى
 فــلـــكل مــنـــهم عــنـــاصــره اخملــتـــلــفــة ..
ولـذلك فهـناك عـلم النـقد األدبى وعلم
ــسـرحى .. مــخــتــلف هــو عـلم الــنــقــد ا
وبـــعــــد هـــذه الـــطـــفــــرة الـــكـــبــــيـــرة الـــتى
شـهدتـهـا الدراسـات واألبـحاث الـعـلمـية
واإلنـسانـيـة .. وتـبـعـهـا اكـتـشاف ووضع
ــــنـــاهج والــــســـبل أسـس الـــكـــثــــيـــر من ا
التحليـلية اجلديدة  الـتى جعلت النقد

سرحى أكثر شأنا وخصوصية ... ا
ـسـرحى من الـسـمـات الـهـامـة لـلـنـاقـد ا
فـكـرون والـعـلـماء والـتى اتـفق عـلـيـهـا ا
أن يــكــون صــاحب مــوهــبــة خــاصــة فى
الحـــــــظـــــــة والــــــتـــــــأمل قـــــــدرتـه عــــــلـى ا
والتحلـيل بدقة وبشـكل عميق .. ولديه
بصـيرة ثـاقبـة .. وذكاء حـاد .. وخلـفية

ثقافية وعلمية واسعة وعميقة ... 
ــسـرحى ومـن األسس الـهــامـة لــلـنــقـد ا
ـيول أن يـبـتـعـد صـاحـبه عن األهـواء وا
.. وأن يــكــون لــلــنــاقـــد نــظــريــة خــاصــة

تــمـــكــنـه من قــراءة مـــخـــتــلف الـــعــروض
بـــشـــكل جـــيـــد وأال يـــكــون هـــذا الـــنـــقــد
وســيــلــة رخـيــصــة لــتــصــفــيــة حــســابـات
ــة .. وأن يــحــتــرم الــنــقــد عــقــلــيـة قــد
تلقى .. وأن يـدرك النقد نـوعية هذا ا
ـكن لـناقـد ليس ـقدم  فال  سـرح ا ا
ــــســـرح لــــديه خـــلــــفــــيـــة وعــــلم قــــوى بـــا
اليـونانى الـقد  تـقيـيم عرض يـنتمى
ــوقــلــيس مــثال .. وال يــعــيب ــســرح د
الــنــاقــد أن يــتــخـــصص فى نــوعــيــة من
ـــســرح دون غـــيــرهـــا  بل يــحـــسب له ا
ذلـك  فـهو هـنـا أمـ فى عـمـله .. وأن
يـدرك صــاحب الــنـقــد أهــمـيــة عــمـله 
فــقـد أصــبح الــنـقــد الــفـنى بــشــكل عـام
ـسرحى بـشكل خـاص ال يقل أهـمية وا
عـن الـــعـــرض نــــفـــسه بـل يـــزيـــد عــــلـــيه

أحيانا ...
ـســرحـى رســالـة وأخــيــرا فــإن الــنــقــد ا
عـامـة يــبـعث بـهـا كـاتــبـهـا إلى اجلـمـهـور
لـــيــزيـــد مـن وعــيـــهـم وإدراكــهـم لـــلــعـــمل
ــتـفـرجـ ـسـرحى  فــلـو أعـاد أحـد ا ا
مــــشـــاهــــدة الـــعــــرض .. ولم يــــدرك مـــا
ذكــره الــنــاقــد وازداد وعــيه بــالــعـرض 
عـنــدهـا يــكـون الــنـاقــد قـد فــشل فـشال
ـــســـرحى أيـــضـــا ذريـــعـــا .. ولـــلـــنـــاقـــد ا
رسالة خـاصة لصانعى العرض .. لكى
يـشــاركـهم بـآرائه وخـبــراته ويـؤكـد عـلى
ســلـــبــيــات وإيـــجــابـــيــات مــا قـــدمــوا من
خالل مـــــــــا لـــــــــديـه .. فــــــــإن تـــــــــكــــــــررت
السـلـبـيات ولم تـزدد قـيـمة اإليـجـابـيات
فــيــمــا ســيــقــدمه نــفس صــنــاع الــعـرض
ــــــســـــرحـى الـــــســــــابق فـى عـــــروضــــــهم ا
الـتـاليـة فقـد فشل الـناقـد أيضـا فشال
كبيرا .. إن الناقد صاحب مهمة ثقيلة

ال يجب أن يستهان بها... 

هام الثقيلة  الناقد وا
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ـسرحى أيقونـة النص. ويتشـكل العرض كصـورة مرئية تـشكيلـية وحيويـة من القنوات > يـعتبـر الفضاء ا
ـدلوالت الـلغـوية الـنـصيـة باعـتـبار الـنص نسق عالمـات لـغويـة مادته صـوتيـة ومـجمل هـذه العالمـات وا

والتصويرية التى يحملها الوصف واحلوار تقدم تصوراً لفضاء مكانى وزمانى.

سرحى الراحل عرفة محمد ويتم عرضها بقصر ثقافة الفيوم. لكة الذئاب» للكاتب ا > اخملرج حسن حمد بدأ مؤخراً بروفات مسرحية «

سرحي جريدة كل ا
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"سبعة ألوان باهتة"
 كابوس من كوابيس التجريبى

إظالم تـدريـجى لإلضــاءة وتـأتى حلـظــة الـنـهـايـة
ـسـكـة بـكـشـاف ضـوئى بـدخـول إحـدى النـسـاء 
ـوت ـوتى وهى تـردد "إن ا تـمـرره عـلى أجــسـاد ا
يـأتى فى وقــته الـصـحـيح".. مـشـاهـد تـتـوالى بال
مـــــــعــــــنـى وبـال هــــــدف وبـال أى جــــــديــــــد ودالالت
مــســتـــهــلــكـــة شــاهــدنـــاهــا من قــبـل فى عــشــرات

العروض.
 ولـتـكـتـمـل عـنـاصـر الـتـولـيـفـة الـتـجـريـبـيـة اعـتـمد
اخملـرج عــلى الـدالالت الــلـونــيـة لـلــمالبس إلبـراز
الــتـبـاين بــ الـشـخــصـيـات ولـلــتـعـبــيـر عن ألـوانه
الــسـبــعـة فــاعـتــمـد عــلى الــلـون األســود واألحـمـر
والبـرتـقـالى والـبـنـفسـجى واألبـيض كـألـوان تـعـبر
عن طـبـيـعـة كل شــخـصـيـة ولـكن هـذا الـتـبـاين لم
يــــظـــهــــر بـــأى حــــال من األحـــوال ولــــعل الــــســـبب
مـثل الـرئيسـى فى ذلك هو ضـعف إمكـانيـات ا
وضـبـابـيــة الـرؤيـة اإلخـراجـيــة كـكل.. وفى سـعـيه
نــحـو خــلق رؤيــة سـيــنـوغــرافــيـة مــبـتــكــرة اعـتــمـد
اخملــرج عـلى ديــكــور بـســيط يـتــكــون من تـرابــيـزة
ـسرح وضع عليها عدداً من كبيرة حتتل وسط ا
ــيــاه الــغــازيــة وتــورتــة عــيـد زجــاجــات اخلــمــر وا
ــــيـالد كــــمــــا اعــــتــــمــــد عــــلـى ســــبــــعــــة أوان من ا
ــســرح األلــومــنــيــوم كــبـــيــرة تــنــاثــرت فى أرجــاء ا
سـرح وبـالرغم وسـتـارة سـوداء كبـيـرة فى عمـق ا
من مــحــاوالت اخملــرج لـتــوظــيف الــديــكـور خالل
العرض إال أنه جاء بال معـنى ويفتقد جلماليات
الـــــصــــورة الـــــبـــــصـــــريـــــة.. أمــــا اإلضـــــاءة وبـــــرغم
بــسـاطـتــهـا فـهى تــعـتـبــر أفـضل عـنــاصـر الـعـرض
فهـى شديدة العمق والـتأثير وبـالذات فى مشهد
ـشـهـد الـوحـيـد فى الـعـرض الـنـهــايـة الـذى يـعـد ا

الذى يحمل معنى وصورة جمالية.. 
وسـيقى جيـدة إلى حد ما حيث وكـذلك جاءت ا
اعتـمـد اخملـرج على مـؤثـرات إليـكـترونـيـة وبعض
قاطع األوبـراليـة التى استـخدمهـا فى حلظات ا

معينة خالل العرض .
وضوع - أمـا على مستـوى الرؤية اإلخراجـية فا
كـــمـــا ســـبـق وذكـــرت - مـــجـــرد تـــولـــيـــفـــة مـــكـــررة
ومــســتـهــلـكــة لم تــقـدم أى جــديــد وال عالقـة لــهـا
ـــســرح.. والـــواضح أن بــالـــتـــجـــريب وال حـــتى بـــا
اخملرج مـحـمـد شـفيق يـحـتـاج إلى وقـفة لـلـتـقـييم
ومــصــارحــة الــذات فــهــو أحــد اخملـرجــ الــذين
ـــســرحى أفــرزهم ولـــيــد عـــونى وتــيـــار الــرقص ا
احلــديث وكــانت بـدايــاته كــراقص فى الــفــرقـة..
وخـرج مـنهـا لـيـبدأ مـشـواره فى مـجال الـتـصـميم
ـسـرحى وكــانت أولى جتـاربه عـرض واإلخــراج ا
"حــيـث حتــدث األشــيـــاء" والــذى مــثـل مــصــر فى
ـسرح التـجريبى عام  2000 وحصل مـهرجان ا
ــــهــــرجــــان.. عـــــلى جــــائــــزة أحــــسـن عــــرض فى ا
هرجانات الدولية ونال وشارك فى العديد من ا
استـحسان النقـاد واجلماهير وبـعد هذا العرض
قدم شفيق عدداً من الـعروض أذكر منها "اجتاه
إجـبـارى" و"عـلى الـتـرابـيـزة بـاسـمع فـاجـنـر" وهى
عــــروض لم تالق أى جنــــاح يـــذكـــر.. وبــــعـــد ذلك
ســافــر شــفــيق إلى فــرنــســا لــيــقــدم ســلـســلــة من
الـــعــروض ولـــيــعـــود لــنــا مـــرة أخــرى لـــيــقـــدم لــنــا
خالصة جتاربه وخبرته الـتى اكتسبها فى سبعة

ألوان باهته ال تعبر عن أى شىء..

ــثــلـون أم راقــصــون? (ســارة الـهــوارى مــحــمـد
مـحب مـحـمـد فـؤاد هانى خـالـد نـسـمـة هـند
ــثـلــ فـهـم لم يـقــدمـوا أى بــســنت) فـلــو كــانـوا 
أداء تـمثـيـلـى يذكـر حـتـى أن بعـضـهـم لم يـتـحدث
عــلـى مـدار الــعــرض بــكــلــمــة واحــدة.. وإن كــانـوا
شكـلة أكبر فهم لم يقدموا أى شكل راقص فا
من أشــكـال الــرقص وال حــتى رقص حــديث ولم
ـسـرح سـوى بـعض الزحف تـتعـد حـركـتهـم على ا
ـرمغة والزق وبـعض االرتعاشـات.. كما جاءت وا
اجلــمل احلــواريـة الــتى نــطق بــهـا الــبــعض مــنـهم
عنـى ولم أستمع غيـر مسـموعـة وغيـر واضحـة ا
قـززة مثل (أنا باشكر كل إال إلى بعض اجلمل ا
الـلـى عــذبــنى وتف عــلى وشى) و (جــســمى مش
ـوت بـيـيـجى فى وقـته) طـايق ريـحـة عـرقى) و (ا
وهـى جـــمل لم أفـــهـم مـــغـــزاهـــا أو مـــعـــنـــاهـــا ولم

تشعرنى سوى بالغثيان والكآبة.
ولـقد حـاول اخملرج بـاستـماتـة أن يقـدم أى شكل
من أشكال الطرح الـفكرى فى عرضه فلجأ إلى
اســتــخــدام الــدالالت والــعــبــارات الــرمــزيــة الــتى
لألسف زادت من هـشـاشة وسـطـحيـة الـعرض..
ويسـتمر اخملرج  فى اسـتخدام رموزه فـيقدم لنا
فى مـشـهد آخـر امـرأة مـعصـوبـة الـعيـنـ تـرتدى
ـمــيـز وبـداخل فـسـتــان الـزفـاف بــذيـله الــطـويل ا
هذا الذيل عـدد كبيـر من العرائس الـبالستيـكية
نوية الصغيرة التى تشبه األجنة أو احليوانات ا
والـتـى يـلـقى بـهــا من يـحـمـلـون ذيـل الـفـسـتـان فى
ـسرح ـسـرح فتـمـتـلئ بـها أرض خـشـبـة ا أرجـاء ا
ويـدوسـهـا اجلــمـيع بـاألقـدام وعــنـدمـا تـصل تـلك
ـــســـرح يـــلــتـف حـــولـــهــا الـــعـــروس إلى مـــقـــدمـــة ا
ــايــكــات فــتـــلــقى الــعــروس ــســكـــ  اجلـــمــيع 
فقود وحلظة لقائها األول مونولوجاً عن حبهـا ا
ن أحبته فينفض من حولها اجلميع لالحتفال
ـيالد وال يـتـبقى سـوى اجلـمـهور لـيـسـتمع بـعـيد ا
خلـطـبـتهـا.. وتـتـوالى الـرموز والـدالالت فـيـجـتمع
ـائـدة ويـحـتـسـون اخلـمور وخالل اجلـمـيع حول ا
ذلـك يــلـــقـى أحــد األشـــخـــاص مـــونـــولـــوجـــاً أمــام
ـسرح وأثـناء ـثبت عـلى مقـدمـة خشـبة ا ـايك ا ا
ــونـولــوج يــخــلع مالبــسه ويــتــحــدث عن الــبــحـر ا
سك شخص وشهور الصـيف.. وخالل حديثه 
آخـر بـكـؤوس زجـاجـيـة ويـلـقـيـهـا داخل إنـاء كـبـير
من األلومنـيوم ثم يضع "مايك" داخل ذلك اإلناء
ويــقــوم بـتــحــطــيم الـكــؤوس بــقـدمـه فـيــقع كل من
ــــســـــرح صــــرعى واحـــــدا وراء اآلخــــر مع عــــلـى ا

 ســاقــتــنى األقــدار مـتــمــثـلــة فى أحــد األصــدقـاء
ـشـاهـدة األعـزاء عـلى قـلـبى – الــله يـسـامـحه - 
ـيالد" ــسـرحـى "سـبــعــة ألـوان لــعــيــد ا الــعــرض ا
لــلــمــخــرج مــحــمــد شــفـــيق.. ولألسف يــعــد هــذا
ا آلت إليه فكرة وذج  العرض -  الكابوس -  
ـصــرى .. فــلـقــد ابـتــعـد ـســرح ا الــتــجـريب فـى ا
ـــتــــمـــثل فى الــــتـــجـــريب عـن هـــدفه احلـــقــــيـــقى ا
الـتـطـوير واالبـتـكـار واإلبـداع ليـتـحـول إلى مـجرد
ــدعـون وأنـصـاف تــولـيـفــة سـاذجـة يــلـجـأ إلــيـهـا ا
وهـوب ليقدمـوا جتاربهم السطـحية الساذجة ا
ـســرح الـتــجــريـبى.. والــغـريب أن حتت مــســمى ا
عنـاصر تلك الـتولـيفة أصـبحت معـروفة للـجميع
ـتـخـصص فى ـواطـن الـعـادى غـيـر ا لـدرجـة أن ا
ـكـنه أن يـصنع ـسـرح والـذى لم يـدرس فنـونه  ا
عرضا جتريبيـا فى حوش بيتهم أو فوق السطح
ـسـرح التـجـريبى.. - ويـشـارك به فى مـهرجـان ا
ـــســــابـــقـــة ـــثـل مـــصـــر  فـى ا مع إمـــكــــانـــيــــة أن 
الـــرســـمـــيـــة طـــبــعـــا - ..  واهـــو كـــله جتـــريب!!..
فــــالـــتـــولـــيـــفــــة يـــا ســـادة  كـــمــــا ذكـــرت فى غـــايـــة
الــبــســاطــة وعــنـــاصــرهــا مــوجــودة ومــتــوفــرة فى
األســواق وتـتـكــون من.. عـدد ( ثالثــة أو أربـعـة )
رمغة" فى التراب أشخاص يجيدون الزحف و"ا
ولـيس من الـضـرورى أن يكـون لـديـهم أى خـلـفـية
عن فن الـــرقص أو فن الـــتـــمـــثــيـل فــهـــذه أشـــيــاء
ثــانـويــة لن يـحــتـاجـوا إلــيـهـا.. وبــعـد االنــتـهـاء من
تــوفـيــر الـعـنــصـر األول يــبـدأ الـتــجـهــيـز واإلعـداد
لــــلــــعـــنــــصــــر الـــثــــانى وهــــو احلــــوار - إن وجـــد -
ويـتـألف هـذا الـعـنـصـر من مـجـمـوعـة من اجلـمل
احلـواريــة الـتى يـجب أال يــفـهـمــهـا أحـد وال حـتى
من كتـبـهـا نـفسه.. ثم بـعـد ذلك تـكـتمـل التـولـيـفة
بــإضــافــة بـعـض الـتــوابل يــعــنى شــويــة مــوســيـقى
كـالسـيــكــيــة عـلـى شـويــة مــوســيــقى إلــيـكــتــرونــيـة
مـلهـاش مـعـنى.. وال مـانع إطالقـا من االسـتـعـانة
ـنــزلـيـة (خالط - بـأحــد األجـهــزة الـكـهــربـائـيــة ا
مــكــنــســة  – مــطــحــنــة.. إلخ) .. بــاإلضــافــة إلى
بعض زجـاجات اخلـمـر الفـارغة  – لـلتـعبـير عن
احلـريــة الــشــخــصــيـة  – وكــمــان بـعـض الـرفــايع
(عـرائس بالسـتـيك  – سالسل حـديـديـة  – كام
طــشت ألــومـنــيــوم) ثم تــقـوم بــالــذهــاب إلى أحـد
البس بـــائــعـى الــروبـــابــيـــكـــيــا إلحـــضــار بـــعض  ا
ــهـلــهــلــة والــتى ال تــعــبـر عـن أى شىء وتــتـحــمل ا
ـــرمـــغـــة فى األرض.. وبـــذلـك تـــكـــون عـــنـــاصــر ا
الـتـولــيـفـة قـد اكـتــمـلت وال يـتـبـقـى سـوى تـظـبـيط

 استخدام الرموز الباهتة 

ـسـتـويـاته الـزمنـيـة وعـالم الـواقع الـنـفسى ـ عـالم الواقـع اخلارجى  ـسـرحى تـشكـيل الـعـا > يـعـيـد ا
سرحى دورها فى عرفـية التى يـتحرك فى فـضاءاتهـا ا نظومـة الفكـرية ا ـستويـاته الشعـورية وتأخـذ ا
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ــســرح الـكالســيـكى نـحــدد نــظـرتــنـا الــتـقــلـيــديــة إلى احلـوار فى ا
Monologue ـــونـــولـــوج بـــاعـــتـــبـــاره يـــتـــراوح مـــا بـــ الـــداخل/ ا
Anne وتـرى آن أوبـرســفـيـلـد . Dialogue  واخلـارج/ الـديـالـوج
ـعاصـر يـختص بـنوع ثـالث من احلوار ـسرح ا   Ubersfeld أن ا
كاشف لسـمة العزلة  La solitude التى تسم عـصرنا احلديث
تحاورون فيه أشباه عميان أو صم إذ ال أحد ينتبه حيث يبدو ا

لوجود محاوره أو يستمع إلى ما يقوله.
ـتــحــاورين عــنــدمــا يــتــكـلـم يــخـاطـب أحـدا آخــر إلى ال أحـد مـن ا

جواره. احلوار هنا يصير مجرد رجع صدى..
Quasi :هذا الـنوع من احلوار بـ Ubersfeld  تـنعت أوبـرسفـيلد
 ”monologue -" ويترجمها الدكتور حمادة إبراهيم ب: " شبه
صـطـلح عـلى أنه شـكل من ـونولـوج". ويـقـوم تـعـريـفـهـا لـهـذا ا - ا
ــنـــاجــاة  Soliloque  الــتى حتـــتـــوى عــلـى تــســـاؤالت مـــبــهـــمــة ا

يوجهها شخص حاضر إلى مستمع أصم غير مبال به. 
انـطالقا من ذلك فهذا النـوع الثالث من احلوار يـفترض تراكيب
لـغـويـة متـتـالـية ال  – تـبادلـيـة ب أولـئك الـذين يتـلـفظـون بـها: كل
يـــســتــرسل فـى كالمه دون أن يــهـــتم بــالــرد عـــلى اآلخــرين ألنه ال
ونولوج حـساسية فنية يهتم بوجودهم أصال. وبذلك فشبه  – ا
ـعـاصـر وتــعـريـة لـواقـع الـعـزلـة الــتى هى الـعالمـة ـســرح ا تـسم ا
ــعـاصـر ـسـرح ا الـكـبــرى لـلـبــشـريـة. لــنـسـتــمع إلى أحـد أقـطــاب ا
بـــرنــار مــارى كـــولــتــيس  Bernard Marie Koltès وهــو يـــقــول:
"العزلـة ليست مـجرد مشـكلة بل هى شىء أسـاسى فكل الناس
ـرء يـولـد يـعـيــشـون الـعـزلــة واإلنـسـانـيــة بـرمـتـهــا وحـيـدة تـمــامـا. ا

وت وحيدا". وحيدا و
ـعــاصـر: ــســرح ا ــشــتـرك بــ أقــطـاب ا لـعل هــذا هــو الـقــاسم ا
سـارة ك  Sarah Kane كـولـتـيس  Koltès  مـيـشـيل فيـنـافـير
 Michel Vinaver دافـيــد مــامــيت  David Mamet هــايــنــر
Valère Novarina  فالـيـر نوفـاريـنا Heiner Muller  مولـلر
والـعــبـقـرى صــامـويل بــيـكـيت  Samuel Beckett  وغــيـرهم من
كل أصـقاع العالم الذين لم يـصلنا مسرحـهم. ما يجمع كل هؤالء
رفــضـــهم حلـــيــاة اثـــنــ مـــعـــا. كــولـــتــيس   Koltès كـــان ال يـــفـــتــأ
صـائـحــا: "وجـود اثــنـ مـعــا يـنــتـهى دائــمـا بـفــاجـعـة" تــمـامــاً مـثل
ــــشــــلــــول وصــــديــــقـه فى رائــــعـــــة بــــيــــكــــيت  Beckett "مــــســـودة ا
لـــلـــمـــســرحRough for theatre1"   "1" الـــلـــذين يـــعـــتــقـــدان فى
صـداقتهما وفى أن وجـود أحدهما ضـرورى الستمرار اآلخر ألن
كالً مـنـهـمــا يـكـمل غـيـره. لـكـنـهـمـا يــنـتـهـيـان بـعـد وقت قـصـيـر إلى
ا الشـجـار والقـطيـعـة ليـكتـشـفا أن عـزلة أحـدهـما عن اآلخـر ر

كانت أفضل مادام ليس هناك عالج أو دواء.
ـعــاصـر تـقـنــيـة تـفـرضــهـا الـعـزلـة ـسـرح ا ـونـولـوج فـى ا شـبه  – ا
كحقيقة وجودية وليست شخصية أو خاصة بالغرب دون الشرق
كما قد نـعتقـد. العزلة حـقيقـة إنسانـية كونيـة. فى مناجـاة طويلة
رأة داخـل مقـطـورة قطـار جتـمعـهـا ورجل غريب قى لـشـخصـيـة ا
Yasmina Reza ــصــادفـــة" لــيــاســـمــيــنــا رزا مـــســرحــيـــة "رجل ا
ونـولوج وذلك سنجـد تلـخيصـا دقيـقا ومـركزا لطـبيـعة شبه  – ا
عـنـدمـا تـخـاطب روحـهـا  فى حـضـرة رجل ال يـسـتـمع إلـيهـا: وهى

تقول:
وضع الذى يوجد فيه شخصان ينظران إلى بعضهما رأة فى ا ا
الـبــعض وفى احلـقـيـقـة يـجـهل كل مـنـهـمـا اآلخـر. ال أحـد مـنـهـمـا
يــهــتـم بــهــذا الـــتالقى مـع اآلخــر. ال أحــد مـــنــهــمـــا يــرى اآلخــر أو
يـســتـمع إلــيه. إلى مــاذا يـنــظـر كل مــنــهـمــا? إلى احلـركــة الـعــاديـة
ـر.. ال يوجـد سـبب فى الـتـركيـز أو االسـتـماع إلى لـلـوقت الـذى 

اآلخر".

ـسـرح وفى نــيـتـهن جتـاوز ـؤلـفــات الالتى وجلن مـهـنــة ا      من ا
ــســرح الــنــســوى. لــيس هــنــاك فـى رأيــهــا مــســرح خـاص عــقــدة ا
ــرأة لـوحــدهــا..  هــذا وهم يــكـرس الــتــفــرقـة بـالــرجل أو آخــر بــا
ـسرح خط هـروب نـحو اإلنـسان. يـاسـميـنـا رزا كاتـبة ويعـمـقهـا. ا
مسـرح فرنسية من أصول مجـرية وإيرانية. تلقت تـكوينا جامعيا
ـسـرح بـجـامـعـة الـسـوربـون كـمـا حـصـلت فـى مـادة عـلم اجـتـمـاع ا
عـلى دبـلـوم الـتـدريب كـمـمثـلـة مـحـتـرفـة من مـدرسـة جـاك لـوكوك
 Jacques Lecoq الـشـهـيـرة. وجلت الـتـألـيف لـلـمـسـرح من بـاب
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عاصر ولعبة التضليل سرح ا  ا

سرح التـمثـيل والنقـد وسرعان مـا أصبحت ظـاهرة فريـدة فى ا
عاصر. فازت مـرت بجائزة موليير  Molière عام  1987 ثم ا
فى  1995 وهى حـالــة نــادرة الـوقــوع. تـعــد مـســرحــيـاتــهـا األكــثـر
رواجا حـيث قدمت بعد اللـغة الفرنسيـة بخمس وثالث لغة. من
 Conversations après"أشهـر أعمالـها: "محـادثات بـعد الدفن
 La traversée de l'hiv- "اجتيـاز الشتاء" un enterrement  
. L'homme du hasard "ـــــصـــــادفـــــة er "فن"   Art  "رجل ا
والــنــصــوص األربــعــة صـدرت مــتــرجــمــة بــالــلــغــة الــعــربـيــة ضــمن
منشورات مهرجان الـقاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته
ـغازى اخلـامـسـة عشـرة لـسـنة  2003  بـترجـمـة لـلبـاحـثـة داليـا ا
وحتت إشـراف الدكتورة مـنى صفوت. إن هذه الـنصوص األربعة
ـا أيــضـا كـانت وراء لـم تـكن فــقط وراء شـهــرة هـذه الـكــاتـبــة وإ
بـزوغ اسم بـاتـريك كـيـربـرا   Patrick Kerbrat الـذى يـعـد الـيوم

سرحى بفرنسا.  واحدا من أعالم اإلخراج ا
جـربت يـاسمـينـا رزا نـفسـهـا فى كتـابـة الروايـة حـينـمـا ألفت سـنة
  1999 "كــآبــة" Une désolation   ثـم فى الــســـيــنــمـــا عــنــدمــا

صــاغت بــشــكل نـــاجح ســيــنــاريــوهــات بـــعض األفالم الــبــارزة فى
ـا يـرجع الـسـر فى تـألـق هذه الـسـيـنـمـا الـفـرنـسـيـة اجلـديدة. ور
ؤلـفة الشابة والنـجاح الذى أصابته منـذ أول ظهور لها فى عام ا
 1987 وحتى اآلن إلى تأثرها من جهـة بعمق التجربة اإلبداعية
لــنـــاتــالى ســاروت Nathalie Sarraute ومن جــهـــة أخــرى بـــنــهج
أنــطــون تــشــيــكـوف  Antoine Tchekhov بــجـعــلــهــا احلــيـاة فى

سرح محسوسة فى بساطتها وفى تفاهتها. ا

سرحية? أثمة مونولوجات أو ديالوجات فى هذه ا
ال شىء الــبــتـــة ســوى اســتـــيــهــامـــات هــذيــانـــات أو بــعــبــارة أدق:
ــنـاجــاة الـتى حتــتــويـهــا مـقــطـورة قــطـار مـنــاجـاة وال شىء ســوى ا
جتـمـع رجال وامـرأة غــريـبــ عن بـعــضــهـمــا الـبــعض. كل أواصـر

التواصل اخلارجى ميتة بينهما.
أليس ثمة حكاية?

بــلى ولــكن الـكــاتـبــة تـمــارس عــلى حـكــيـهــا نـوعــا من الــتـخــسـيس
ـذهــلـ حـتى يــصـيـر فى تـضــاؤل مـسـتـمــر فـاسـحـة والـتــكـثـيف ا
ونـولـوج كـسـمة مـهـيـمـنة تـتـغـيـا التـشـديـر إلعادة اجملـال لـشـبه  –ا
الــتــكـويـن من جــديـد تــمــامــا كــلـعــبــة الــبـازل Puzzle . الــتــراكــيب
الـلغـويـة للـشـخـصيـتـ مـعا هى تـراكـيب ذاتـية  – هـكـذا تـبدو من
أول وهــلـة  – وكــأن كـلــيـهـمــا يـدرك جـيــدا بـأن شـرعــيـة وجـوده ال
ـمــارسـة الـلـغـويـة تـتـأتى إال عـبـر مــا يـسـمـيه لـيـوتـار  Léotard بـا
ضمـون وعيهما ومقطورة الذاتـية. الشخصيتـان بذلك حاملتان 
الـقطار تـصبح نـوعا من االعـتراف الـذى يتـراوح فى درجة حدته
ــونـولــوج يـرتــبط فى مــسـرحــيـة وجـرأته. ومن ثـم فـإن شـبه  – ا
Jean Pierre ــا يــنــعــته جــان بــيــيــر رايــنـارت ــصــادفــة"  "رجل ا

 Ryngaert بتقاليد الثرثرة.

ال تــوجـد حــكـايــة ذات أحـداث مــتــسـلــسـلــة. هـنــاك فــقط مـشــهـد
واحـد لــرجل يـقـابل امــرأة فى مـقــطـورة قـطــار يـعـبــر الـطـريق من
بـــاريس إلى فـــرانـــكـــفـــورت. عـــلى طـــول هـــذا الـــســـفـــر تـــبـــدو كال
ـقاطع احلواريـة الطـويلة الـشخـصيتـ مشـغولتـ بنـفسـيهمـا. فا
تـتــوالى وتـتـشــابك: يـتـكــلم الـرجل لــفـتـرة طــويـلـة ويـصــمت وتـبـدأ
رأة فى الكالم بدورها دون أن يبدو كالم كل منهما موجها إلى ا
ه اخلـــاص. ومع اآلخـــر أو ردا عـــلـــيه. كل يـــتـــكـــلم وكـــأنـه فى عـــا
تـوالى صفـحـات طـويلـة يـتضـح لنـا أن هـذا الرجـل كاتب مـشـهور
صـادفة). ـرأة; كتـاب (رجل ا ـوجود مع ا بل إنه مـؤلف الكـتاب ا
يتـعـلق األمـر إذن بـحـكايـة كـاتب مـشـهـور يلـتـقى صـدفـة فى قـطار
بإحدى قـارئاته التى انتـهت للتو من قـراءة آخر أعماله وبـحكاية
قـارئـة عــاديـة الـتـقت صــدفـة بـكـاتـبــهـا األثـيـر. كل مــنـهـمـا يـعـرف 

 عرض سبعة ألوان باهتة 

ـــســرح اإلضـــاءة والـــصــوت لـــتـــقــدم أحـــد روائع ا
التجريبى!!

وانطالقا من هذا الفـكر القائم على االستسهال
والـتـوليـفات اجلـاهزة وبـرغـبة صـادقة فى تـقد
سـرح التـجريبـى قدم مـحمد شـفيق أحـد روائع ا
عرضه "سبعة ألـوان لعيد ميالد" من إنتاج مركز
الـهنـاجـر لـلفـنـون??.. وتـدور فكـرة الـعرض  – لو
كـــانت هـــنــاك فـــكـــرة من األصل  –حـــول ســـبـــعــة
ــاذج بــشــريــة بال أســمــاء وبال شــبــكـة عـالقـات
واضحة فى حفل عيد ميالد.. أربع نساء وثالثة
رجـال.. ال يربـطـهم سـوى عالقـة يـسودهـا الـقـهر
ـوت الذى سـيأتى والـتعـذيب ويـنتـظرون جـميـعا ا
فـى وقـــته الــــصـــحــــيح.. وعــــلى مـــدار ســــاعـــة من
ــلل  تــتــوالى مـجــمــوعــة من األحـداث الــرتــابـة وا
وت تـرابطة لـينتهى الـعرض فى النـهاية  غير ا
اجلمـيع.. ومـنـذ الـلـحـظـة األولى الـتى يـبـدأ فـيـها
الــعـرض تــتــضح وتــتـجــســد عــنـاصــر الــتـولــيــفـة..
فــنــحن أمــام ســبـعــة أشــخــاص ال أعــرف هل هم

مجرد توليفة
مكررة

ومستهلكة 
لم تقدم
 أى جديد

 وال عالقة 
لها بالتجريب
وال حتى
سرح با
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> إن أفـضل حتـرك جملـمـوعة الـشـخـصيـات عـنـدمـا يكـون ضـمن ثـنائـيـة فـضـائيـة فـيـها تـتـشـكل األحداث
ـسـرحى يــدرك جـيـداً أن الـعـمل عـلى هـذه وتــتـبـلـور الـشـخـصـيــات وتـتـوالـد درامـا الـتـنـاغـم والـتـقـابل وا

الثنائيات اجلزئية فى ثنائية الفضاء الكبرى هو إدراك لسر الدراما.

سرحية لفرق الهواة. هرجانها السنوى للعروض ا > اإلدارة العامة للجمعيات الثقافية بهيئة قصور الثقافة بدأت فى اإلعداد 
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ونولوج  ا
يتغيا
إعادة
التگوين
من
جديد
گلعبة
البازل

 اليزال
سرح ا
عاصر ا

ارس لعبة
اخلداع

والتضليل
اللذين
دشنهما
بيگيت

 شبه
نولوج ا
يستدعى
فينا
االنخراط
الواعى
گمصير
جوانى

ــعــانـى عن كل شىء ولم يــذكــروا مــا يــعــبــر عن أن كل شـىء قـد ا
أفـلت من بـ أيـديـنـا وأنه لـيـست لديـنـا أيـة قـدرة أو سـلـطـة على
ونولوج أن يعبر عن الكثافات والصيرورات? كيف يتسنى لشبه ا
ـكن نعته بـالتـشيـيد البـارد للـمواضـيع. ال مجال عبـر ما 
ــفـــتــرضــة لـــلــتــعـــبــيـــر إال عــبــر الـــتــحـــرر من اجلــوانـــيــات ا
للمـعانى ومن نسقـية األسلـوب. تكتب يـاسمينـا رزا بلغة
لـغـة - لـغـة بـالـ لـغـزة وصـيغ هـشـة.. تـعـوض مـعـرفـة الـ مـ
ـعــرفـة كـكـيــنـونـة مــتـعـددة مـفــتـوحـة. لــغـتـهـا ال  يـوجـد ا

األشياء».
 فـألن احلـــيـــاة مـــفـــتـــقـــدة ومـــغـــيـــبـــة فال مـــجـــال لـــوجـــود أحـــداث
ـنتظـمة غيـر مقبول متـسلسـلة. بل إن وجود مـثل هذه األحداث ا

أو مبرر أصال. 
كن أن يوجد مسرح بال أحداث? لكن أ

ليس هـذا بجديـد. لقـد أثبت بـيكيت  Beckett وبنجـاح منقطع
الـــنـــظـــيـــر أنه بـــاإلمـــكـــان إنـــتـــاج وإبـــداع مــســـرح بـال أحــداث وال
ـكـان. شـخـصـيـات وال حـتى لـغـة مـنـطـوقـة/ مـجـرد من الـزمـان وا
وأعــــمـــــال مـن قـــــبـــــيل:  فـــــصـل بال كالم  2  لـــــست أنـــــا أكــــواد
..Squad .. شـــاهـــده عـــلى ذلـك. أن كل مـــا تـــفـــرزه مـــســـرحـــيــة
صـادفة" مـجرد تـرتيالت ذاتـية تـصير معاصـرة من قبـيل "رجل ا
ركـز احلقـيـقى للـعـالم.. ثرثـرات ال جدوى من مـعهـا الذات هـى ا
الــقــبض عــلى مــعــانــيــهـــا ألن الــفــهم يــصــيــر بال جــدوى مــا دامت
احلـيـاة كلـهـا تـصـيـر غيـر ذات مـعـنى. الـقـطار نـفـسه وكـأنه يـسـير
نحو مشـارف النهايـة وهى هنا محـطة الوصول إلـى فرانكفورت.
تــقــول يــاســمــيـــنــا رزا: "عــنــدمــا نــصل نــنــتــهـى.." ومن ثم تــنــتــهى

سرحية دون أن يصل القطار إلى أية محطة.    ا

عيش ونـولوج تتدفق احلياة  - La vie  ال نقـصد ا   فى شبه ا

اآلخر منذ البداية لكنه يفضل سياسة التجاهل.
هذه احلكايـة البسيـطة التى ال يحـدث فيها أى شىء غـير متوقع
تتمـدد عبر أشـباه مونـولوجات تـشمل األفكـار الداخلـية العـميقة
تـلقى فى تنـكمـش وتنـكمش لـتصـيـر مونـولوجـات داخلـيـة يضـيع ا

يتة. خضم آراء أصحابها فى احلياة ا
عاصر? ونولوج هو الوافد اجلديد للمسرح ا  أيكون شبه  – ا

Patrice Pavis ذاك حـكـم قـبـل أوانه مـادام بــاتــريس بــافـيس
ــا هـو مــحـاولـة ـعــاصـر إ ـســرح ا يــؤكـد بــأن أى حـصــر لـشـكـل ا
ســابـــقــة ألوانــهــا. مــحـــاولــة بــافــيس  Pavis نـــفــسه لــتـــشــخــيص
ـا كــانت مـجـرد إغالق مـؤقت ـعـاصـر إ ـســرح ا الـتـحـوالت فى ا
سـرح مع نهاية القرن نجزات هذا ا لداعـى القيام بجرد خـاص 

العشرين.
ولعـله مـحق فى ذلك إلى أبـعـد احلدود ذلك أن ال أحـد بـإمـكانه
حـصـر هـذه الـتـحــوالت واحلـكم عـلـيـهـا مـادامت ال تـزال مـشـرعـة
ـعـاصر ـسرح ا عـلى حتوالت أخـرى ال تـعـرف التـوقف. ال يـزال ا
ـارس عــلـيـنــا ذلك الـتـضــلـيل واخلـداع الــلـذين دشــنـهـمـا بــيـكـيت
ـاضى والـكاشـفـ عـما نـعـتته  Beckett فى مـنـتـصف القـرن ا
سيـجـلد بـوجـوميل  Sieghild Bougmil  بـ: "خـفـة الـعدم" أو
ـصـادفـة» شـعـر بـاحلـن ـرأة فى « رجل ا ـفـتـقـدة. إن ا احلـيـاة ا
أى نعم لكـنه احلنـ إلى حيـاة مفـقودة لم تكن يـوما مـا / حنـيناً

ا لم يجر على اإلطالق.
ـونــولـوج هـو االعـتـراف واإلدانـة فى آن واحـد: اعـتـراف شـبه  –ا
بـعـذابــنـا الـروحى بــالـقـواعــد الـتى حـبــسـنـا فـيــهـا أنـفــسـنـا وإدانـة
حت معه للـتقـاليـد الرأسمـاليـة التى قـولبتـنا وفق قـالب وحيـد ا
احلياة "احلياة غـائبة ألنها مـخنوقة بالـقواعد التى تنـظمها. لقد
فـقدنا حتى الـقدرة على التـفكير" . هـذا بالضـبط ما عـبرت عنه

رأة بقولها: ا
ـرأة. مـن يـسـتـطـيع أن يـقـول شـيـئـا مـتـرابـطـا أيـا كـان عن حـيـاة "ا
مــا? أو أيــضــا كل هــؤالء احلــمــقـى الــذين أخــفــوا كــمــا هــائال من

سرح وألعاب البازل   ا

عنى.  - Le vécu الدفق احليوى ما وراء عنف ا
ـفردات  سـقف نـاظم لـهـا.. إنهـا جتـرب عـلى الـلـغـة وا
والـتـجـريب هــنـا هـو مـا ال يـسـتـطـيع الـطـاعن فى الـلـغـة
ـــا هـــو مــعـــيش ال تـــخــيـــله أو قـــوله ألنـه يــظـل أســيـــرا 
للـحياة. واألهم فى احلـياة هو فاعـلية التـجريب. يقول
دولــوز Deleuze : "لن نـــكـف عن الـــتــــجـــريب حــــتى فى

وت". مواجهة ا
ـــونــولـــوج يــســـتــدعى فـــيــنـــا االنــخـــراط الــواعى شـــبه ا
يـنـاديــنـا كـمــصـيـر يــنـضج فى جــوانـيـتــنـا.. مـنــذ مـا قـبل
الــوالدة. إنه يـــســتــدعى فــيـــنــا الــرحــيل نـــحــو عــوالم لم
عيش الذى نظنه حياة. لم تتشكل بعـد ونسيان هذا ا
نـــولــد أحــيـــاء ولــكــنــنـــا نــصــيـــر كــذلك. عن طـــريق شــبه
ـونولـوج تـصـير الـشـخصـيـات حـية حتـرر احلـياة فى ا
دواخـلـهـا. إنه زخم رغـبـوى  – تـعـبـيـرى فى نـفس اآلن

وحـــدة مـــركـــبـــة  Unité complexe لـــلـــحـــيـــاة والـــفـــكـــر.
جمالية تأرجح  Esthétique de l’oscillation بينهما.
ـونـولـوج كــلـغـة لـلـمـنـفى من تـخـتـار يـاسـمــيـنـا رزا شـبه ا
خاللـها يـكون الـشاهـد الذى ال أحـد يشـهد له. خـطاب
ـنــفى تـفـقــد فـيه الــشـخـصــيـات االسـتــيـطـان فى بـلــغـة ا
التراب العـام واالرحتال فى متاهات أتربة خاصة. إنه
اسـتـراتـيـجـيـة غـفل وانـبـنـاء لـلـمـجـهـول: انـفالت من أيـة

وصاية.

Puzzle"لعبة البازل"  

> إذا كـان سر الوجود واستمراره يكمن فى حركة الصراع والتقابل ب عناصره
فـإن قـيـمـة أى عمل درامى تـكـمن فى شـحن عـناصـره بـهـذه احلركـة الـوجـودية

تقابلة. وفى توزيع هذه العناصر ضمن فضاءات النص ا 12
äÉbO 3
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مـحصـور بـحـدود البـاخـرة احلـديديـة رغـماً
عـــــنه فـــــلم يـــــســـــتـــــطع الـــــفـــــكــــاك مـن رؤيــــة
الـعــرض.. وكـان البـد من اسـتـغالل طـبـيـعـة
ــا يــتــنـــاسب مــعه كـــاخــتــيــار نص ــكـــان  ا
مــنـاسب يـتـنـاول أجــواء الـبـحـر.. إلخ عالوة
عـلى ذلك لم يخـرج الـشكل الـنهـائى للـفراغ
عن الــشـــكل الـــتـــقــلـــيـــدى «مــســـرح الـــعــلـــبــة
اإليـطـالـيـة» فـقـد اصـطف اجلـمـهـور بـشـكل
قام.. تـقليدى أمـام اخلشبة أو االسـتيدچ ا
ــنــاضــد هــنـا وكــان مـن األولى أن تــتـنــاثــر ا
وهـناك كطـبيـعة أى مـقهى.. فـليس مـعقوالً
ــقـاهى مــصـطــفـ أن يـجــلس الـنــاس فى ا
وراء بـــعــــضـــهم الــــبـــعـض كـــمن يــــشـــاهـــدون

التليفزيون.

جاءت األزياء بال أية خصـوصية فلم تعبر
تـعـبـيراً صـادقـاً عن الـتـحـوالت التـى حدثت
البـس الــــتـى ارتـــــداهــــا قـــــبل لـ «فـــــرج» فـــــا
السـفر لـم تخـتلـف كثـيراً عـن التى ارتـداها
ــهــرجــان كــذلك لم بــعــد انــتــقــاله لـــدولــة ا
البس مـا يدل على الدولة التى يرتد من ا
يرقص رقـصـتهـا أو يـسمع مـوسـيقـاها.. أو
حـــــتى مـــــا يــــدل عـــــلى األشـــــخــــاص الـــــذين
يـتحاور معـهم والعجيب أنـنا لم نر «لوجو»
لــــلـــمــــهــــرجـــان.. كــــمـــا أنـه كـــان يــــرقص مع
ــكــان الــذى الــفـــرقــة الــروســيــة فـى نــفس ا

يرقص فيه مع الفرقة األسبانية!!

لـم تــــكن اإلضــــاءة مــــوفــــقــــة.. فــــقــــد كــــانت
حــــيـــاديــــة ولم تــــدلل عــــلى مــــاهـــيــــة الـــزمن
صـباحـاً / مـساءً.. كـما لـم تقم بـدورها فى
الــــتــــعــــبــــيــــر عن انــــفــــعــــاالت الــــبــــطـل جتـــاه

شخوصه الذين يعبر عنهم..

ـــثــــيـــر لــــلـــعــــجب هــــو اســـتــــخـــدام الـــشـىء ا
ــتــقن ــؤثــرات الــصــوتـــيــة بــهــذا الــشـــكل ا ا
نظم إلى حد بـعيد.. فقد أذهل اجلميع وا
إبــداع مـر عــارف وهى مـخـرجــة الـعـرض
الـشـابـة خـاصـة أنـهـا من ذوى االحـتـيـاجـات
اخلـاصــة فـبــالـرغم من إنــهـا غــيـر مــبـصـرة
ـــــؤثـــــرات وفق فـــــقــــــد وفـــــقت فـى ضـــــبـط ا
أحـــاســـيــســـهـــا الــرقـــيـــقــة والـــغـــريب أنه لم
حتـــــــدث أيـــــــة هـــــــنــــــــات أو ســـــــقـــــــطـــــــات أو
انـفالتــات.. لـكن فـاتـهـا الــتـعـبـيـر عن بـعض
ــــقـــهـى الــــذين يــــتــــحـــاور أحــــاســـيـس رواد ا
ويـتـحدث مـعـهم «فـرج» حـيث ال ضحك وال
نشيج وال حزن وال خوف أو نحيب.. إلخ..
حـــقـــيـــقــــة.. إن أجـــمل وأنـــقـى مـــا فى هـــذا
ؤلف ـمثل واخملـرج وا العـرض هو تـقد ا
ـشـرقة ـوهـبة ا عـبد الـعـزيـز احلداد هـذه ا
الـتى أصرت على خـوض معركـتها وجنحت
إلى حـد كــبـيــر فــتـحــيـة إلى «مــر عـارف»

ومزيد من الصمود.

واحـدة.. كـيف?! ولـنــنـظـر إلى مـرتـاديه من
الـفــنـانـ الــتـعـســاء كـمـا وصــفـهم.. «مـراد»
ملـحن لم يـلحـن أية أغـنـية!! كـذلك عـصام
عــازف الـكـمــان األبـكم!! أى تــنـاقض هـذا?
ـتـلـكـون? ثم إنـنى وأى تـمـيـز وأيـة مـوهـبـة 
بـعــد الـعـرض حـاولـت أن أربط بـ طـرفى
عـــنـــوان الــعـــرض «مـــقــهـى الــدراويـش» فــلم
أجد داع أو عالقة للطرف الثانى باألول..
فـالـدراويش إن لم أكـن مـخـطـئـة فى مـصـر
ـوالــد يـتـكـسـبـون هم أنـاس يــتـنـاثـرون فى ا
ديح فـهم فقراء ويـتراقصون ـوالد وا من ا
ؤلف علـى دقات الـدفـوف.. فـهل يـقـصـد ا

عنى شخصيات عرضه? بهذا ا

ولـــعل الـــســـؤال الالذع الـــذى أود تـــوجــيـــهه
ـاذا  اخـتـيـار لـلـمـخـرجــة «مـر عـارف» 
ظــهـــر الــبــاخــرة لــيــكـــون فــضــاءً مــســرحــيــاً
بـديالً?! إنــنى ال أرى أيـة عالقــة بـ ظـهـر
الـــــبــــاخـــــرة ومــــوضـــــوع الــــعـــــرض ســــوى أن
اجلمهور استمتع برحلة نيلية أعاق متعتها
وقــــوف احلـــــداد ألكــــثــــر مـن ســــاعـــــة عــــلى
االســـتـــيـــدچ.. وقـــد أحـس اجلـــمـــهـــور بـــأنه

ثــقـافـات وتــراث شـعــوب أخـرى لــيـحـدث
ــوســـيــقى الـــتــمـــازج بــيـــنــهـم عــبـــر لــغـــة ا
ـيــة.. لـكن تــظل هـنــاك إشـكــالـيـات الـعــا

عدة فى العرض..
لــقــد وضع الــفــنـــان واخملــرج عــبــد الــعــزيــز
احلـــداد نــفــسـه فى مــوضع صـــعب لــلـــغــايــة
ــا يــقــارب الــســـتــ دقــيــقــة فى حــيـث ظل 
فرده وبلغة متشابهة «أستيدج» محدود 
وحكايات متقاربة ومكررة لم يقطع رتابتها
ـوســيـقـيـة والـغـنـائـيـة ـقـاطع ا سـوى بـعض ا
ــتـبـايـنـة االنــتـمـاء زمـانـيـا ومــكـانـيـاً كـذلك ا
ـوضـوع لعـنـصـر الربط الـقـوى أثر افـتقـاد ا
ط» عـلى دراميـة احلدث حيث الـتكرار و«ا
ـــوضـــوع واتـــســـاعه الـــذى أدى إلـى تـــرهل ا
بـــدايــة من مــزج صـــاحب «الــســـبع صــنــايع»
والـذى يتـرك عمـله باجلـريدة ويـفتح مـقهى
يــأوى إلـيه قــلـيــلـو احلـظ من أمـثــاله.. فـهل
ـعـقـول أن يـلـجـأ إنـسان مـثـقف واع له من ا
ـثل هـذا الـعـمل? فـقد اهـتـمـامـاته الـعديـدة 
كــان من األولـى أن يــبــحـث عن ســر األزمــة
ويـــعــاجلــهــا.. ثم إن «فــرج» أيــضــا «بــقــدرة
قـــادر».. مــوهــوب فـى الــعــزف عــلـى جــمــيع
ـوسـيقـيـة لـكـنه لم يـسـتـطع الـتـمـيز اآلالت ا
واالنــــفـــراد بــــالـــعــــزف والـــتـــمــــيـــز عــــلى آلـــة

الصـحفى السـابق الذى تـرك الصـحافة
بـــســـبب مـــا القـى من غـــبــــاء اجـــتـــمـــاعى
ومــهــنى فــافــتــتـح مــقــهــاه لــيــكــون مالذاً
لـــلــــيـــائـــســـ مـن أمـــثـــاله قـــلــــيـــلى احلظ
والشهرة فيتـقابلون ويتسامرون بتبادل
الشكاوى علـها تقلل من مرارة اإلحباط
ـــوســـيــقى فــنـــجــدهـم كــالـــتــالـى: مــراد ا
عـصــام عـازف الـكـمـان األبـكم مـهـنـدس
الـــديــــكـــور ســـامـى الـــدكـــتــــور مـــحـــمـــود
يس الفنانـة الصاعدة.. وتبدأ حكاية و
هـــؤالء الـــدراويـش حـــيث يـــســـمع «فـــرج»
ى لــلــفــنـون الــشــعــبــيـة عن مــهـرجــان عــا
عـبر إحدى احملـطات اإلذاعيـة فيدفعه
حـــبه لـــلـــفـن ورغـــبـــته وطـــمـــوحه بـــدعـــوة
هــؤالء الـدراويش الـبـائــسـ واحملـبـطـ

ــــســـابــــقــــة فـــيــــوحى لــــلــــمـــشــــاركــــة فى ا
لــلــمــؤلف بــفــكــرة تــصــلـح إلقــامــة عـرض
مــســرحـى ذى ثــيــمــة شــعــبـــيــة وحــيــنــمــا
ــــشــــكــــلـــة يــــوافق اجلــــمــــيـع يــــقــــابــــلــــون 
الــــتـــــمــــويـل.. وبــــعــــد جـــــهــــد جــــهـــــيــــد مع
الـــبـــيـــروقـــراطـــيــــة ودعـــاة رعـــايـــة الـــفن
ــيس بـــأمــوالـــهــمــا فى يـــســاهم ســـامى و
الــتـــمـــويل.. وتــســـافـــر الــفـــرقــة وتـــلـــتــقى
بــغـيـرهــا من الـفــرق األخـرى الـتـى تـمـثل

ـسـرحـيـة تـغـرى الـكـثـيـرين ال تـزال الـلـعـبـة ا
بـالـغـوص فى أغـوارهـا وتـخطـفـهم بـوهـجـها
اخلــالص مـحــلـقـة بــهم عـبــر آفـاق ال حـدود
لـهـا بـ جتـارب مـا تـزال تـتـلـمس طـريـقـها
لالكتـمال وأخرى أدركت سـبيـلها وانـطلقت
مـحـقــقـة قـدراً أكـبــر من اإلبـداع واإلبـهـار..
ـؤلف عـبـد الـعـزيز ـمـثل وا يـقف اخملـرج وا
احلــــــــداد الــــــــذى قــــــــدّم عـــــــــرضه «قــــــــهــــــــوة
الدراويش» عـبـر فعـالـيات مـهـرجان مـسرح
الـشــبـاب الـكــويـتى فى دورته الــرابـعـة وهى
الحـــظــات الــعــديــدة جتــربــة بـــالــرغم من ا
عـــلــيــهـــا إال أنــنى أعـــتــبــرهـــا جــريــئـــة لــعــدة
أســبـاب ســأحتــدث عــنـهــا تــفـصــيالً.. وهى
أنها مـونودراما وتـعتبـر قفزة عـلى فرضية
ــهــرجـان الـسـن حـيث  تــخــصــيص هـذا ا
لـلـشـبـاب ولــيس لـلـمـخـضــرمـ من أمـثـاله
كذلك اعتماده على مخرجة شابة من ذوى
االحتـيـاجات اخلـاصـة وهى الـفنـانـة «مر
عــارف» فى أول عــمل تــتــصــدى إلخــراجه
وجلــرأة هــذا الــعــمل بــخــاصــة فى عــنــصــر
اإلخـــراج.. أعــتــقـــد أنه بــحـــاجــة إلى جــرأة

أكثر فى التناول النقدى.

ــســرحــيـة ــونــودرامــا هى أكــثــر الــفــنــون ا ا
ــا يــتـيح لــلــمــمــثل مــســاحـة أوسع رحــابــة 
للبـوح والغوص عـبر آفاق عـديدة متـخطياً
ــكـــان مــتـــأمالً فـــيــمـــا حــوله من الـــزمــان وا
عالقات كـمـا أنـها تـوقع عـلـيه عبء الـعمل
من األلـف إلى الــيــاء خـاصــة مــواجــهــته مع
اجلـــمـــهـــور.. لـــذا عـــلـــيه أن يـــخـــتـــار الـــنص
اجلــيــد الــذى يــســاعـده فـى إظــهـار قــدراته
ــشــاكل ويــقـــفــز به لــتـــخــطى الـــكــثــيــر مـن ا
لل اللذين ونودراما كـالرتابـة وا تعـلقة بـا ا
ـمثل واجلـمهور وألن يـقطـعان الـصلـة ب ا
ـــونـــودرامــا عـــرض مـــســـرحى يـــقــوم عـــلى ا
ــــــــمـــــــثل ــــــــثل واحـــــــد.. أو هـى «درامـــــــا ا
ـمـثل هــو الـشـخــصـيـة الــواحـد» إذ يــعـتـبــر ا
ــــؤثــــرة فى الــــرئــــيـــســــيــــة.. بـل الــــوحـــيــــدة ا
الـعـرض وغـالــبـاً تـقـوم هـذه الــشـخـصـيـة -
عن طـريق الـتـداعى - بـاسـتـعراض شـريط
ذكـرياتـها ويـعود الـفضل لـبدء هـذا االجتاه
لـ«جــــــيـــــمـس جــــــويس» فـى «عــــــولـــــيـس» ثم
«أوجـــسـت ســـتـــرانـــدبـــرج» فى «األقـــوى» ثم
«كـوكـتـو» فـى «الـصـوت الـواحــد» ثم بـيـكـيت
فى «األيـام الـســعـيـدة» فـمــاذا لـو فـقـد ذلك
ــمـــثل الــواحــد لـــغــة الــتــواصـل بــيــنه وبــ ا
اجلـــمـــهـــور الـــذى يـــجـــلس مـــتـــرقـــبـــاً طـــوال
الــوقت طـــالـــبــاً مـــنه أن يـــأتى بـــانــفـــعــاالت
وأحـــداث جــديـــدة.. تـــرى.. هـل يــســـتـــطـــيع
ــــنــــحه ذلـك الــــتــــواصل.. أم الــــلـــــهــــاث أن 
ســــيــــقـع فى هــــوة الــــرتــــابــــة الــــتى تــــفــــقــــده
صـالحــــيــــاتـه وبــــالـــــتــــالى يـــــنــــصـــــرف عــــنه

اجلمهور?!

ــؤلف من خالل الــدراويش كــمــا يــؤكـد ا
الــعــرض أنـــهم مــجــمــوعـــة مــنــلــمـــثــقــفــ

ـطحـون الـذين أصـابهم الـيأس لـعدم ا
وصـولـهم إلى مــبـتـغـاهم فـى ظل هـيـمـنـة
قــــوى بــــغـــــيــــضــــة تــــقــــوّض اإلبــــداع وهم
ــتــلـــكه «فــرج» ـــقــهى الـــذى  يـــرتــادون ا

 مشهد من العرض

 مالبس
العرض

بالخصوصية
وال تعبر
 عن حتوالت
الشخصيات

 الشىء
ثير ا

للعجب هو
استخدام
ؤثرات ا
بشكل متقن
ومنظم

 الدراويش
مجموعة
ثقف من ا
الذين
أصابهم
اليأس

 السؤال
اجلوهرى:
ثل وجود
واحد مع
حكايات
مترهلة

يساوى إيه?

ونودراما.. فن البوح  ا

األزياء..

اإلضاءة

ؤثرات الصوتية ا

السينوغرافيا.. الغائب احلاضر

من هم الدراويش 
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> الفنان أحمد الصايغ مؤلف ومخرج مسرحية «الليلة سمرة» شكا من سوء معاملة إدارة الثقافة بالبحرين وعدم مساعدته إلتمام العمل.
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قابلة  أنتهت   ا

7  من يناير  2008 

ــقـابــلـة انــتـهت»  هـو الـعــرض الـذى قـدمــته فـرقـة «ا
قـصر ثـقافـة احمللـة الـكبـرى عن نص بايـيرو بـاييـخو
ى والــذى (الــقـــنــاع) أو الــوجـه اآلخــر لــلـــدكــتـــور بــا
ه بأسماء جديدة فقد قدمه نبيل تعودنا على تقـد
ــســـرح الــقــومـى بــعــنـــوان (دمــاء عــلى األلــفـى عــلى ا
مالبس الــســهــرة). وفى عــرض فـرقــة احملــلــة يــذكـر
اخملـــرج أن الـــعـــمـل مـــأخـــوذ عن نـص بـــايـــيـــخـــو دون
وجـود دراماتـورج لـلعـرض بل إن كل مـا فعـله اخملرج
هو حذف بعض اجلمل احلوارية. نص باييخو يقوم
ـمـكن أن يـتـعـرض لـها ـعـانـاة الـتى من ا عـلى إبـراز ا
اجلالد لـتــأكـيـد أن فــعل الـتــعـذيب الــذى يـقـوم به له
آثاره النفسيـة عليه باإلضافة إلى تأثير هذا األمر
عــــلى احملـــيـــطــــ به أيـــضًـــا. فــــمن خالل الــــطـــبـــيب
ـريض وهـو الـنـفـسى نـدخل إلى عــالم هـذا الـرجل ا
الزوج دانـيال الـذى يـعمل فى جـهـاز البـوليس ويـقوم
ـعـتـقلـ من خالل االعـتـداءات اجلـسـدية بتـعـذيب ا
ـعــارضـ لــلـحــصــول عـلـى اعـتــرافـات فـى قـضــايــا ا
لـلـنـظـام. وتـكـون أزمـة الـطـبـيب الـنـفـسى الـتـى تـعـقد
الــدرامـا هى عــدم قـدرة الـزوج عــلى إقـامــة الـعالقـة
اجلــنـــســـيــة مـع زوجــته والـــتى بـــســـبــبـــهــا يـــذهب إلى
الــــطــــبــــيـب ومن خـالله تــــتــــداعـى األحــــداث وتــــقــــوم
ـفـارقـة الـدرامـيـة حـيث ال الــدرامـا عـلى اسـتـخـدام ا
تـعلم الزوجة بحقـيقة عمل زوجهـا وتكتشف الزوجة
احلقيقـة عندما تـخبرها إحدى تـلميذاتـها بها حيث
تـعرضـت التـلـميـذة نـفـسهـا لالنـتـهاك اجلـسـدى على
أيـدى زمالء زوجــهـا وذلـك ألنـهـا  –أى الـتــلـمــيـذة –

شتبه فيهم. زوجة ألحد ا
وبـاكتشـاف الزوجة يـتصـاعد احلدث ويـزداد التعـقيد
حيث تـثور الـزوجـة ضد زوجـها وتـتـجنـبه. بـينـما يـبدأ
ـا يـطـور احلدث هو فـى التـفـكـيـر فى تـرك العـمل. 
أيــضًــا حــيـث يــدخل فى صــدامــات مع زمالء الــعــمل.
ـسـرحـية األسـاسـية فى وبذلك يـضع بـايـيخـو عـقدة ا
ذلك الــصــدام بــ الــزوج والـــزوجــة من نــاحــيــة وبــ
الــزوج وأصــدقــاء الــعـمـل من نــاحـيــة أخــرى ومع ذلك
فـإن بــايـيـخـو يـطــرح تـيـمـات أخـرى تـتــيح لـلـمـخـرج أن
ـــا يــتالئم مع يــتـــخــيــر مــنـــهــا مــا يــقــدمـه جلــمــهــوره 

طــبــيــعـــته. فــهــنــاك عالقــات اجــتــمــاعــيــة أخــرى مــثل
عالقة الـزوجـة بحـماتـهـا حيث تـنـظر احلـمـاة للـزوجة
ـغـتـصب الـذى سـرق مـنـهـا االبن. بل وتـمارس نظـرة ا

دورًا بوليسيًا عليها.
أيـضًـا هـنـاك عالقة احلـمـاة بـرئـيس ابـنـهـا فى الـعمل
وهـو ما يجعل هنـاك شكوكًا حول نـسب دانيال نفسه
إلـى هـذا الــرجل عن طـريق عـالقـة ســفـاح بـيــنه وبـ

األم. فــرئـيس الــعـمـل يـتــعـامل مع دانــيـال وكــأنه ابـنه.
كـــمـــا أنـه يـــظـــهـــر كـــرهه لـــوالـــده الـــذى اســـتـــطـــاع فى
اضى االسـتحواذ علـى األم التى كان يـشتهيـها ولعل ا
ذلك يــــفـــســـر الــــســـبـب الـــذى من أجــــله يــــرفض هـــذا
الرئـيس طلب دانـيال بـترك الـعمل واخلروج  من
هـذه اللـعبة فـهو إمـا يريد مـنه أن يكـون قويًا
ـهم يـنـتـهى مــثـله أو يـريـد أن يـتـشـفـى فـيه. ا
الـعـرض بـثورة دانـيـال عـلى رئـيـسه بـاولوس
ويـــذهب لــزوجـــته لـــيــخـــبـــرهــا بـــذلك لـــكــنه
عـنـدمــا يـحـمل طــفـله تـخـشـى الـزوجـة عـلى
الـطفل لشعورهـا أنه فى حالة غير طـبيعية
وأن أســــــلـــــوب عـــــمـــــله أثـــــر عـــــلـى أطـــــفـــــاله
ـوقف حـيــنـمـا تـطــلق الـزوجـة ويــتـصـاعــد ا

الــرصـاص عـلى دانــيـال حـمـايــة البـنـهـا;
ليسقط دانيال قتيالً.

وقـــــد جـــــاء مـــــحـــــمـــــد جـــــابـــــر
كــمــصـمـم لـلــديــكـور لــيــطـرح
ناطق تصورًا يبرز به كل ا
– وأمـــــــــــــاكـن األحــــــــــــداث 
ـــــــكــــــــتب – ـــــــنـــــــزل  –ا ا

الـعــيـادة  – الــشـارع  – بــشـكل أحــاط واسـتــولى عـلى
ـسرح. األمـر الـذى كـان عـائقًـا أمـام احلـركة خشـبـة ا
ـــشـــهـــد عن ـــســـرحــيـــة ذات الـــداللـــة كـــمـــا خـــرج بـــا ا

مضمونه.
خــاصـــة حــيــنــمــا يــحــدث الــتــمــاس بــ مــكــان وآخــر
ـسـتـوى خـاصــة لـو كـان هـنـاك تــصـارع بـيـنـهـمــا عـلى ا
سرحى كما أن قـبول اخملرج لهذا الـداللى للمشهـد ا
ــثـابـة اعــتـراف أنه بـصــدد تـقـد الـنص األمـر كـان 
كــــمــــا هــــو أى تــــفــــعــــيــــله واخلــــروج به مـن الــــنص إلى
الــعــرض فــقط; صــحــيح أن مــحــمــد جــابــر كــمــصــمم
لـلــديـكــور قـد قــرأ الـنـص وعـرض الــكـثــيـر من دالالته
ـسرح الـلون فـأعطى كل مـا هو عـلى خشـبة ا
األبيض; معـتمدا عـلى أن التعبـيرية تـعتمد
االعــتـــمــاد عــلى اإلضــاءة وأن هــذا الــلــون
أبيض الـذى يغـلف كل ما هـو على خـشبة
ـــســـرح ســـيـــعــــطى الـــفـــرصـــة لـــلـــمـــخـــرج ا
لـلتشكـيل اللونى علـيها من خالل مصادره
ــا يـتـنـاسـب مع احلـالـة; ولـكن الــضـوئـيـة 
هــذا لم يـحــدث بـالـشــكل الـكــافى; كـمـا أن
الــتــمــاثل كــان واضــحــا وهــو بال شك شىء
ـسرحـية فى غيـر مقـبـول أن جتد اخلـشبـة ا
كل أحـوالـها مـتوازنـة ومـتسـقة مع
مــشــاهـد يــنــعــدم بــهــا الــتـوازن
سـواء على اجلـانب الـنـفسى
ـادى; ومــحــمــد جــابـر أو ا
ـالبس هـــــــــو مــــــــصـــــــــمـم ا
أيــضــا; والـعــرض اعــتــمـد

قابلة انتهت.. ا
 فى احمللة الكبرى

 كان من السهل أن يخرج
العرض بجودة أعلى بعيداً
عن استسهال اخملرج

 النص يقوم على إبراز
عاناة التى حالة ا
يتعرض لها اجلالد

ـســرح اجلــديـد الــذى هــو نــقـيض لــفــكــرة ا
الــذى يـــبــشــر بـه الــسالمــونى . فــاالنــدمــاج
ــــمـــثل عن كـل مـــا حـــوله حــــالـــة انـــقـــطـــاع ا
عــنـــدمــا يـــتـــصل بــدوره وهـى حــالـــة عــدوى
تنتقل إلى جمهـور مسرح العلبة ويشكل مع
اإليــهــام الـــذى هــو تــصـــديق كل مــعـــطــيــات
الــعــرض مع عــلــمــنــا بــأنه خــادع. جــنــاحى

نظرية احملاكاة األرسطية.
ــســرح اجلــديـد  – مـيــتــاذات » يــرى فى "ا

اآلخر تيهاً أو فراغاً".
تـعليق: هنـا يقع الباحث حتت عـربة سارتر
بـوضـوح; فــسـارتـر يـرى أن األنــا تـنـظـر إلى
اآلخــــــر بــــــوصــــــفه (مــــــجــــــرد شـىء) إلى أن
يـتـحـقق الـتـعـامـل بـيـنـهـا واآلخـر; عـنـدهـا ال
ـا يــصـبح اآلخــر مـجـرد شىء أو (نــفـر) وإ

ينظر إليه بوصفه ذاتاً أخرى.
ــســـرح الــتــقــلــيــدى" فى رأى الــسالمــونى "ا
"يرى فى اآلخر مسـافة ضرورية على األنا

أن تقطعها وصوالً إلى الذات".
ـسـرحـيـة ـا كـان هـذا مـتـصالً بـا تـعـلـيـق: ر
الـوجـوديـة فـكـذا كـان حـال (لـيزى مـع سام)
سـرحية فى (مومس سارتـر الفاضلة) . وا
ـمـثل عن ـلـحـمـيـة تـتـبــاعـد فـيـهـا أداءات ا ا
الـشــخـصـيــة واجلـمـهــور عن الـعــرض فـيـمـا
سـافـية : يـعـرف بـالتـغـريب أو الـتبـعـيـد أو ا
لـحمية وال ـسرحيـة العبثـية وال ا وليست ا
الـــتــســجـــيــلــيـــة وال الــوجـــوديــة مــســـرحــيــات

تقليدية.
تـفرج إلى ذاته كى سـرح اجلديـد يحـيل ا "ا
وضـعها هـو اآلخر فعـليه أن يـقطع اآلخر
ويسعى بنفسه لإلجابة عن سؤال الذات".
تـــعــــلـــيـق: اإلحـــالـــة إلـى الـــذات حتــــتـــاج إلى
مـوقف مـتأمل والـتـأمل فى عـمـليـة الـتـلقى
يــــنـــفى حـــالــــة احلـــضـــور الـــتـى هى جـــوهـــر
ـسـرحـيـة بــرمـتـهـا عـلى اخـتالف الـعـمـلــيـة ا
أنـواعـهـا وأشـكالـهـا ومـنـاهـجهـا وأسـالـيـبـها
ـســرح الــذهـنى والــكـثــيـر وهــذا مـا ســجن ا
ــسـرح الــشـعــرى وتــعـبــيـراته فى من صـور ا
ـتلـقى أن يفك سـجن التـأمل حيـث يحـتاج ا
ـركبـة فيحـولها شـفرات الصـورة الذهـنية ا
ــكن فــهم إلى صــورة مــعـنــويــة أوالً حــتى 
داللتـها فـيـما بـعد. وبـذلك يـفوته حـوار تال

ثل وآخر. ال ينقطع بأداء 
ـيــتـاذات مــعـلــقـة وال قــوام لـهـا" "شـخــصـيــة ا
تعـلـيق: ومع ذلك فـهى تـنـبـرى فى ملء حـالة
الفراغ التى تعيـشها وهنا ليس أمامها سوى
اضية دون أدنى حرج البوح بكل أسـرارها ا
ـسـرحـيـات الـتى اتـخـذهـا الـباحث كـمـا فى ا
شـــــواهـــــد عــــلـى مـــــا أطــــلـق عـــــلــــيـه مـــــســــرح
يتاذات) مـثل: (كالم فى سرى) (النافذة) (ا
(الكـونشرتو األخير) فـالشخصية فـيها تعيد
صـيـاغــة هـويـتـهــا حـيث تـتـخــلص أمـامـنـا من
ـعطـاة الـسابـقة عـلى وجـودها مع مـاهيـتهـا ا
أن السالمونى يراهـا وجودًا بال ماهية على
نـقـيـض الـشـخـصـيـة الـتـقـلـيـديـة  – الـتى هى
فى نـظـره -  وجــود ومـاهـيـة دون أن يـحـدد

أيهما تسبق األخرى.
ــســرح الــسـيــرى : مــسـرح ــيــتــاذات هـو ا "ا
الـسيـرة الذاتـيـة .. يلـعب دور احلافـز الذى

تفرج استجابة ما". يثير فى ا
تـعــلـيق: هــو لـون من مــسـرح الــسـيــكـودرامـا

إذن.
كــان هــذا هــو تــعــقـــيــبى الــنــقـــدى عــلى بــحث
ـيتاذات) الذى نـشره األستاذ مـحمد حامد (ا
السالمونى على حلـقات فى جريدة مسرحنا
ؤتمر صرية وأعاد إلقـاءه ضمن فعاليات ا ا
العـلمى لـلمـسرح اإلقـليمـى الذى أقـامته هـيئة
نـيـا فى الفـترة 12  ديـنـة ا قـصور الـثقـافـة 

إلى  16 ديسمبر 2007 .

هـاملت أو لير أو جـوليا) سبـقت ماهية كل
مـــنـــهـم وجـــوده هل كـــانت (بـــراكـــســـاجـــورة
أريـستوفانـيس أو ميديا يـوربيديس أو قرد
أونــــيل كــــثـــيـف الــــشـــعــــر) كــــذلك هـل كـــان
(أورسـتـس ذبـاب ســارتـر أو لــيـزى مــومـسه
الفاضلة) كذلك? بالقطع ال . فلم األحكام

طلقة إذن ?! ا
ـيــتـاذات حـامـلـة "الـشـخـصـيــة فى مـسـرح ا

لوجهة نظر محددة .. "
تــعــلــيق : هــنــا يــنــاقض الــسالمــونى نــفــسه
حـيث صرّح بأنـها وجود بال هـوية وجود ال
قـوام له . مـعـنى أن تــكـون لـهـا وجــهـة نـظـر
محددة هـو أن لها ماهية . فال وجهة نظر
ن فــقــد ــاهــيـــة أو  مــحـــددة لــغــيــر حـــامل 

التحكم فى جوهر وجوده.
ـيــتـاذات يـخــتـلف أداؤه من عـرض ــثل ا "

آلخر" .
تعـليق: كـيف تكـون لـها وجـهة نـظر مـحددة
وتـعــبـيـرهـا عن وجـهــة الـنـظـر احملـددة تـلك
مـــخـــتــلـــفـــاً من عـــرض إلى آخــر . هـــذا فى
رأيى لـيس شـرطـاً يـقـرن بـكـون الـشـخـصـية

معادالً لوجهة نظر محددة.
ـيتـاذات يـرى اجلمـهور نـفسه "فى مـسرح ا
ــــــمــــــثـل يــــــرى نــــــفــــــسـه فى ــــــمــــــثـل وا فـى ا

اجلمهور".
تــعــلــيق: إذن نــحن بــصــدد حــالــة تــوحــد أو
ــمـثل ــمـثل والــشـخــصـيـة وا انـدمــاج بـ ا
مـثل وهذا يشكل واجلـمهور واجلمـهور وا
سرح التـقليدى الـركيزة األولى من ركائـز ا

بتعريفات عدة منها:
مـيـتـاذات : " جتـربة فـرديـة عـلى هـيئـة لـعـبة
تـــشـــتت واخـــتـالفـــات فى داخل شـــخـــصـــيـــة
ـطـيــة تـعــادل تـراكم حلــظـات خــاطـفـة فى
حــيـاة تــلك الــشـخــصـيــة أى أنــهـا شــخـصــيـة
متشـظية خـطا بهـا مفكك األنـساق محّمًال

بتناقضاتها فهى شخصية ال قوام لها".
تعليق: هى شخصية ما بعد حداثية إذن .
ـيـتـاذات: "حـالـة تـأويل مـسـرحـانـية يـعـمل ا
ـمــثل عـلى تـأويـل الـشـخـصــيـة الـتى فـيــهـا ا

ثلها".
تـعـلـيق: هـل هـذا مـعـنـاه أن ال دور لـلـمـخرج
ـمثل قـائم بأمر ا أن ا ـمثل طـا فى عمل ا
تأويل الـشـخـصيـة وهل هـنـاك تـأويل على
نص أم هـو تفـسيـر فـالفـرق بيـنـهمـا كبـير;
األول نــاقض أو كــاشف لــعــورات اخلــطـاب
وهادم ألنسـاقه والتـفسيـر توسيع وتـعميق
لـلخـطاب وتـعليـل ألنساقـه فى اتسـاقها مع

خطاب النص أو العرض.
ـيـتـاذات: "وجـود بال هـويـة . وهى عـلى ا
ـسرحـيـة التـقـليـدية نـقـيض الشـخـصيـة ا
 –كـمــا يـرى الـسالمـونى  – الـتى تــسـبق

ماهيتها وجودها".
ـسـرحـيـة تـعـلـيـق: من قـال إن الـشـخـصـيـة ا
التقليـدية هى على إطالقها وجود مسبوق
ــاهـيـة; أى أن جــوهـر وجــودهـا قـدّر فى بـا
الـــغـــيب? هل كـــانت (نــورا فـى بــيت دمـــيــة)
ماهـية معـطاه? هل (بيـرجيـنت أو سالومى
أو ســـلـــيـــمـــان احلـــلــــبى أو الـــزيـــر ســـالم أو

والـندوب الـتى أصابـتهـا من جراء جـلوسـها
الـطــويل حـول مــائــدة األيـديــولـوجــيـا . كــمـا
أدرك الـــــسالمـــــونـى أن أولـــــئك الـالعـــــبــــ
سرح ال تطابق عندهم ب الدال بساحة ا
ـدلـول. وأن انـفــصـال وعـيـهم عن الـواقع وا
قـــد خـــلـق فـــجـــوة أخــــرى عـــنـــدهم . وهـــذه
ـــــســــافــــة الــــفــــجــــوة – بــــنـص قــــولـه- هى ا
ــدلـول فى الـعالمـة الـفـاصــلـة بـ الـدال وا

اللغوية - عدم التطابق بينهما .
وتــنـاسى - قـاصـداً - أن هــذه الـفـجـوة بـ
ـدلـول أو بـ الـفـعل أو الـشىء أو الـدال وا
األداة ومـــا تـــدل عـــلـــيـه هى نـــفـــســـهـــا الـــتى
ــيـر تــأسس عــلــيــهــا مــســرح الــعــبث (فـالد
يـقـول لـسـتـراجــون فى نـهـايـة الـفـصل األول
من مسرحية "فى انـتظار جودو" : "هيا بنا
نـذهب" فـيـرد اآلخـر "هـيـا بـنـا نـذهب" وإذا
بـهــمــا يـجــلــسـان) الــفــعل هــنـا مــنــفـصل عن
الـقــول فـهـنـاك فــجـوة بـ لـغــة الـقـول ولـغـة
الـفعل. ويقـترب بنا حـديث السالمونى عن
ــــيــــتــــاذات من تــــقــــنــــيــــة الــــســــرد مــــســــرح ا
ا اتـشحت به قـصيدة تـشح  االنعـكاسى ا
الــنــثــر ومـا تــرامـى من عــالم اإلنــتـرنـت ومـا
انعكس من أشكال الرواية اجلديدة فكلها
ـسرحى الـذى هو تـشكل شـظيـات الـنسق ا

سرحى . ثابة طفل األنابيب ا
أسس األســـتــاذ حــامـــد الــسـالمــونى بـــحــثه

على عدد من احملاور :
ـصـطـلح الـذى نـحتـه حتت عـنوان تـعـريف ا
ـيـتـاذات)  عـرف فـيه مـصـطـلـحه (مـسـرح ا

يــقـول ســارتـر " ظــهـور الــثــالث قـضــاء عـلى
احلب "

فـالثالث إذن دخـيل على الـعالقة ب األول
والثـانى لـكن مَنْ األول ومَنْ الثـانى الـلذين
وقعا أو ضبطهما الثالث فى حالة حب ?!
األول احملـب هــو الـــبـــاحث مـــحــمـــد حـــامــد
الــــسالمـــونى أمــــا الـــثـــانـى احملـــبـــوب فـــهـــو

بحثه.
ــقـــتــحم أمــا الـــدخـــيل أو الــثـــالث الـــغــيـــور ا
ـــعـــقّب خلـــلـــوة الـــعــــشق الـــبـــحــــثـــيـــة فـــهــــو ا
(الـــنـــاقــد) وهـــذا اعـــتــراف مـــنّى مـع ســبق
اإلصــــرار والــــتــــرصــــد بـــاقــــتــــحــــام اخلــــلـــوة
ُـــكـــنـــة حـــامــــد الـــسالمـــونى الـــتـــنــــظـــيـــريـــة 

يتاذاتية . ا
ولـــعـل الـــسالمــــونى من حــــقه أن يـــصــــفـــنى

يتاذات. بهادم اللذات ومفرّق طرفى ا
عـلى أن هـنـاك مـقــولـة لـفـاوست (فـالـيـرى)
تـعـطـيـنى كـما تـعـطى كـل من تـمـتع بـشمـيم
عــــرار بــــحــــثــــاً تـــفــــوح مــــنـه رائــــحــــة اجلـــدة
والـرصـانـة حـيث يــقـول (من تـعـطـر يـعـرض
نـفسه). وألن الـسالمونـى قد تـعطـر ببـحثه
هـذا لذلك وصلتـنى كما هو حـادث لغيرى
رائــحــة عــطــرة فـــمــشــيت وراءهــا مــعــجــبــاً

ومغازالً ال يخلو غزله من حترش نقدى.
هذا البحث واقـع حتت عربة سارتر ناهل
من فــيض مـائــدته الـفـكــريـة فــالـسالمـونى
على مـائدة تـقدم الـطعـوم الشـيطـانيـة التى
يتـقـدم فيـهـا طبـق الذات عـلى طـبق اآلخر
ـسك (ومـن يـأكل مع الـشــيـطـان عــلـيه أن 
ـلـعـقة طـويـلـة) بـتعـبـيـر الشـاعـر الـفـرنسى

(بول فاليرى) .
ـلـعــقـة طــويـلـة ولـذلـك تـسـلّـح الـسالمــونى 

ادية. وهو يؤاكل مفكر الوجودية ا
ــفــاهــيــمــيــة وقــد عــلى أصــنــاف الــطــعــوم ا
ها يتـاذات التى أ تـزاحمت على مـائدة ا
الــسـالمــونى ودعــانـى إلى مــشــاركـــته عــلى
مائـدة بـحثه هـذا. وألنى أؤاكل الـسالمونى
فقد استعرت من الـشاعر د. نسيم ملعقته
الـطـويـلـة. وقـبل أن أطـعم خـبز الـسالمـونى
نـظــرت إلى األطـبـاق مـتــشـكـكـاً ومــتـطـلـعـاً
ألن كل مـا هــو غــريب يـدعــو إلى الـدهــشـة
فــمــاذا وجــدت عــلى مــائــدة مــبــحـثـه?! هـذا
طـبق الــتـشـظـى وهـذا طـبق الــفـجـوة وذاك
طـبق الراوى بـذاته لذاته أمـام ذاته وهذا
ــرآة الــذات وهــذا ــرآة وا هــو اجلــمـــهــور ا
طــــــبق الــــــتـالشى وذاك صــــــنـف الــــــذاكـــــرة
الــفــرديــة وهــذا طــبق ســد الــفـجــوة وذلك
هـــو طـــبق الـــقــطـــيـــعــة . وذاك طــبق فـــجــوة
الــذات والــقــطـــيــعــة األيــديـــولــوجــيــة وهــذا
شـــــكـل لالرتــــــداد اجلـــــمـــــاعـى دفـــــاعـــــاً عن
الـهوية وهذه أصـولية إعـادة بناء الذات أو
إعادة بـنـاء الذات بـوصـفهـا أصـوليـة وهذا
مذاق يـذيل آثار مـا بعـد احلداثـة. أما هذا
الصنف فـهو مسـبوك على طـريقة قـصيدة
الذ الــنـــثــر  – وهـــذا الـــذى هــنـــاك طـــبق ا
البديل لطبق الهـوية القومية ولطبق الهوية
الــديـــنــيــة  – أمــا ذاك الـــذى أمــام صــاحب
الـــدعــــوة فـــهـــو صـــنف امـــتــــطـــاء الـــتـــعـــبـــيـــر
سـرحى للـذات الفـردية من يتـذوقه يهب ا
بـاحـثــاً عن هـويـة بـديــلـة هى تـمـثــيل لـلـعـالم
اخلـــــــــارجى. عــــــــلـى أن األهم مـن طــــــــعــــــــوم
ــفــاهــيـمــيــة الــتى عــجت بــهـا الــسالمــونى ا
ضيف نفسه فى مائدة بحـثه هو حديث ا
الـتـرويج لـتـلـك الـطـعـوم حـيث يـتـردد صـدى
صــوته فى أذنى (لم يــعـد االنـتـمــاء الـقـومى
أو الــــــديــــــنـى مــــــوضــــــوعــــــاً بـل الــــــذات هى
طلوب الوقوف عنده وبحثه).  وضوع ا ا
ـفاهيـمية الحظت من جـملة اسـتطراداته ا
عــلى مـــائــدة طــعـــومه الــبـــحــثــيـــة أنه يــدعــو
ــــســــرح جـــديــــد جلــــيل جــــديـــد أدرك فــــيه
الـالعــبــون عــلـى فــضــائه الـالشــكــلى قــراءة
اخلرائـط اإلدراكيـة فـأحـلـوهـا محـل الواقع
عيش سداً لفـجوة عالقة الذات اجلمعية ا

 هذا طبق التشظى 
وهذا طبق الفجوة وذاك

طبق الراوى بذاته لذاته!!
ihGõª^◊G ióée

ــمــثــلـ الــعــاديــة; وبـعض فى مــعـظــمه عــلى مالبس ا
األزيـاء الـتى صـنـعت من أجل شـخـوص دخـلـوا لـيؤدوا
ــهم أن بــعض احلــركــات الــتى ال نــعــرف مــاهــيــتــهـا. ا
ـمـثــلـ بـعـدم ارتـداء الـسـيـنــوغـرافى لم يـشــدد عـلى ا
مالبس بـيـضـاء: ولـكن الـبطـلـة ديـنـا صالح كـان ثـوبـها
أبـيض وبـاولــوس عـنـدمـا خـلـع جـاكـيـتـتـه كـان قـمـيـصه
أبيض فـكانت الـنتيـجة أنـهمـا معـظم الوقت قـد تاهوا
كشـخوص مع اللـون األساسى احملـيط بهـما حتى فى
بـعض الـلـحـظـات الـتى كـانت تـسـتـخـدم فـيـهـا اإلضـاءة
للتعبيـر عن شىء ما فإن التوهة موجسودة أيضا ألن
نفس التـأثير اللونى سـينسحب عـليهمـا مع اعترافنا
ــكن أن يــقـدمه; ــلك مــا  بــأنه كــمــصـمم لــلــديــكـور 
فــقط تـنـقــصه بـعض اخلـبــرة الـتى ال بـد آتــيـة بـتـوالى
جتاربه واكـتسـابه الثقـة بنـفسه لـلوصـول إلى منـاقشة
ـــتـــوافـــقــة مع اخملـــرج والـــنص وأن له وجـــهـــة نـــظــره ا

كن أن تضيف إليه. اخملرج والتى 
أمــا وائل مـصــطـفـى كـمــصـمم لــلـدرامــا احلـركــيـة; مع
تـسليـمنـا بأن الـتعـبيريـة كمـنهج فى الـعرض تـستدعى
هذه الـدراما احلركـية; ولـكن أى دراما حركـية كانت?
كل مـا هـنـاك كـان بـعض حـركـات يـسـتـطـيع أى مـخرج
مـبـتـد أن يـضـعـهـا مـادام يـحـمل فـكـرا وتـخيـال قادرا
على الـتـعبـير والـتفـسـير; حـركات بال دالالت وبال أى
شــكل جــمــالى أمــا الــسـؤال فــهــو: هل تــصــلح اجلــمل
ؤلفة خصيصا لنص (وسام من الرئيس) وسيقية ا ا

للسيد حافظ ألن تقدم بذاتها فى نص باييخو???
أعــتــقـــد أن الــســؤال بــحــد ذاته يـــحــمل اإلجــابــة. أمــا
كن أن نحـكم عليها من أشـعار هانى الطنـبارى فال 
ـــاذا? ألن األمـــر بــبـــســـاطـــة أنــنـــا لم خـالل الـــعــرض; 
ـوسـيـقى أو نــسـمـعـهـا وكــان هـنـاك عـيـب فى تـنـفـيــذ ا

أجهزة الصوت على ما يبدو.
أمــا األداء الــتــمــثــيــلى فــمن الــطــبــيــعى بــنـص عـرض
تـكون الرواية فيه لـطبيب نفـسى يصف احلالة التى
عــلـيــهـا مــرضـاه من خـالل بـوحــهم له فى اجلــلـسـات
العالجية وهو الـذى يقدم لنا العرض; نقول إنه من
الــطـــبـــيـــعى أن يــكـــون هـــذا األداء مـــتــســـقـــا مع هــذه
ـتاعب الـنـفسـية الـتى يـتعـرض لـها هـؤالء لكن أداء ا
ـى لم يـكن بـأداء الـطـبـيب مــحـمـد فـتح الـله لـدور بـا
الــــنــــفـــسـى أو حــــتى الــــشــــخص احملــــايــــد بل تــــمــــيـــز
ـمــثالين يـؤدون من خالل بـاخلــطـابـة; وكــان أغـلب ا
الواقـعيـة الـتى تنـقلب لـلـطبـيعـيـة فى بعض األحـيان;
بـل إن ديـنــا صالح الــتى قــامت بـدور الــزوجــة مـارى
وإلـهــامى سـمــيـر الــذى قـام بـدور بــاولـوس قــد قـامـا
بـــالــــتـــقــــمص والــــتـــقــــمص احلــــاد ولم يــــلـــتــــفت أحـــد
لـلـمـتـاعب الـتى كـانـت تـنـتـابـهـمـا أثـنـاء الـبـروفـات من
حـــاالت غـــثـــيـــان وخــــلل صـــحـى وعـــنـــدمـــا شـــاهـــدت
الـعرض دعوت اللـه مرارا أن يكون هـناك فى صالة
ـسرح بعض األصـوات أو األحداث التى تخـرجهما ا
من هــذا الـــتــقــمص احلــاد ولــو لـــثــوان. أمــا مــحــمــد
فتـحى الذى أدى دور دانـيل الزوج فـأنت تشـعر وهو
ـثل أنه بــقـرارة نـفـسه حــائـر هل يـتـجـاوب مع أداء
ديــنـا صالح ويـؤدى الــدور لـيـؤثـر بــاجلـمـهـور دون أن
يـتــأثــر هــو به كــمـا تــعــلم; وأمــانى الــتى قــامت بـدور
احلــمــاة; أم دانـــيــال فــاحلــيــرة عـــنــدهــا كــانت أشــد
وهـنـاك أغــنـيـة عــلى لـســانـهـا تــؤدى بـهـا كل الــشـعـور
اجليد واإلنسانى لـلطفل; طفل دانيال بأول العرض
وهـى األخــرى حــارت هـل تــقـــدم الــدور كـــمــا بــدأ أم
ـعـقدة الـتى حتاول تـقدمه كـمـا هو بـشـخصـية األم ا
أن تـأخـذ االبن من زوجـته بل والـطـفل أيـضـا. ولكن
مثلة داليا صالح التى وإن مفاجأة العـرض كانت ا
كــانت تـمـارس الـتـمـثــيل ألول مـرة كـمـا يـبـدو إال أنه
واضح أنـهـا تـمــلك الـكـثـيــر والـكـثـيـر جــدا ويـنـقـصـهـا
فـقط بـعض اخلـبـرة والتـدريـبـات; ومـصـطفى صالح
فى دور مارسـان وأحمـد موسى بـدور مارت وأحـمد
عـــبــد الــسـالم بــدور بــوثـــنــر وأحــمـــد اجلــنــدى بــدور
لـــويـــخى ونـــصـــر غـــا بـــدور رجل األمن فـــقـــد أدوا

أدوارهم بشكل مقبول كما طلب منهم.
: قــد ذكــر بــامــفــلــيت الــعــرض أن ولــكن هــنــاك ســؤاالً
هناك مشاركة متميزة للفنان سيد احلسينى فى دور
باولـوس! ولكـننـا لم نر سـيد احلـسينـى ورأينا إلـهامى
ـــشـــاركـــة الـــتى كـــنــا نـــطـــمع فى ســـمـــيـــر فــأيـن هــذه ا

رؤيتها?!
عمـومـا هذا اجلـهد ومـحـاولة االبـتـكار والـتـركيـز على
وجهـة نظر مـا. كان من الـسهل أن يـخرج إلى اجلودة
أو االمــتـيــاز بـدالً من تــلك الــطـريــقـة الــبـســيـطــة الـتى

استسهلها اخملرج..

سرح الحم. وعندما عـمد كتاب ا ـسرحي وكتـاب ا > ظـلت األسطورة الفـضاء األكثر خصبـا للشعراء وا
ـة فـإنهـم لم يخـدمـوا بذلك الـيـونـانى القـدمـاء ومن جـاء بعـدهم وحـتى إلى اسـتلـهـام األساطـيـر الـقد

ا ساهموا فى احلفاظ على هذه األساطير. سرحية فحسب وإ احلركة ا

الحـم من هذه الـقـصص واألسـاطـير ـسـرح والـرواية وا > لـقـد اسـتـفـاد كتـاب ا
فـاستلهـموها وأعادوا تشـكيلها وصـياغتها فى مـقارباتهم النـقدية للواقع وهم

تجدد. بذلك حافظوا على اجلذور األولى لألسطورة وأغنوها بالفكر ا
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تـفرج من إكمال الرسم أو التخيل كـما يحدث عند االستماع ـسرح الطبيعى يعفى ا > ا
ـوسـيـقى ويـقـدم لـلـمـتـفـرج وبـشـكل بـصـرى كل شىء عـلـمـاً بـأن الـعـمل الـفـنى ال إلى ا

يستطيع أن يؤثر إال عبر اخليال.

سرحى. > إدارة الثقافة والتراث الوطنى بالبحرين تعلن خالل الشهر القادم نتيجة مسابقتها السنوية فى التأليف ا

سرحي جريدة كل ا
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فترض. كان األصلى الـواقعى أو ا سرح يحـيلنا إلى فـضاء مرجعى هـو ا > الـفضاء فى خشـبة ا
ـسـرح الـطـبـيعى ـسـرح الـبرجـوازى مـنـذ نـهـاية الـقـرن الـثـامن عـشر وا وهـذا ما كـان سـائـداً فى ا

والواقعى ومسرح ستانسالفسكى. 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرحية الكوميدية االجتماعية «زيرو تسعماية» عن دار مصرية للنشر. > الكاتب رامى البكرى صدرت له مؤخراً ا
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سرحى كوظيفة منذ أن ظهرت وظيفة اخملرج ا
نتج مثل وا ؤلف وا مستقلـة عن عمل كل من ا
ـــؤلف تـــراوحت الـــعـالقـــة بـــ كل من اخملـــرج وا
عــلى وجه اخلــصــوص بـ عـالقـة قــائــمــة عـلى
الـــصـــراع وتـــنـــازع االخـــتــصـــاصـــات مـن نـــاحـــيــة
وعالقة قائـمة على الـتكامل والـتناغم من نـاحية
ـصـرى ى وا ـسـرح الـعـا أخـرى. ويـشـهـد تـاريخ ا
تـناغـمة تـنافـرة وا صوراً عـديدة لـهذه الـثنـائيـة ا

على حد سواء.
ـسرحى الـبـديع "رجل الـقلـعـة" ما وفى الـعـرض ا
يـثيـر هـذه األفـكـار فـرغم تـدخل اخملـرج "نـاصر
ــنـعم" فى الــسـيــاق الـلــغـوى لــلـنـص لـطـرح عــبـد ا
رؤيـــة عـــصـــريــة تـــشـــتـــبك مع الـــواقع الـــســـيــاسى
واالجـــتـــمــــاعى الـــراهن إال أنـه احـــتـــفظ لـــلـــنص
األصــــلـى حملــــمــــد أبــــو الــــعال الــــسـالمــــونى بــــكل
ضـمونـية إذ اقتـصر تدخل مقـوماته الـبنائـية وا
ـتـلقى اخملـرج على إضـافـة زمن ثـالث هو زمن ا
عاصرة التى وضعت العرض تعيشه اجملموعـة ا
: الـبـدايـة واخلـاتـمـة أمـا مـا بـيـنـهـمـا بـ قـوسـ
فـلم يـزد الـتــدخل عـلى تـعـلـيـقـات نـقـديـة تـتـداخل
مع الـــســــيـــاق الــــبـــنــــائى لــــلـــنـص دون إجـــراء أيـــة

طبوع.  إضافات على السياق اللغوى للنص ا
ــضـافــة إخـراجــيـاً ـقــدمـة ا ــسـرحــيـة بــا تــبـدأ ا
حــيث نـرى مـجـمـوعـة مــعـاصـرة تـرتـدى مالبس
ـــهـــمـــة الـــســرد مـــوحـــدة وحـــيـــاديـــة تـــضـــطـــلـع 
ــقــدمـة والــتـعــلــيق والــغــنـاء وتــمــهـد لـألحـداث 
ـــكــان فـــالـــزمــان هـــو عـــصــر حتـــدد الــزمـــان وا
ــكـــان هــو مــصـــر احملــروســة. مـــحــمــد عـــلى وا
وتـــؤكـــد اجملـــمـــوعـــة أن الـــعــرض ال يـــحـــمـل أيــة
تـلقى إلى عكس تلـميـحات وهـو تأكيـد يحـيل ا
ـمثلون فهو يوحى  –  من خالل ما ينطق به ا
ـــقـــصـــود هـــو فـــهم األداء الـــتـــمــثـــيـــلى  – بــأن ا
ــــســـتـــدع إال لــــفـــهم ــــاضى لم يُ احلـــاضـــر وأن ا
ـعيـشة وجـدير بـالذكـر أن اجملمـوعة الـلحـظة ا
عـاصرة تتكلم بـاللغة العـامية على العكس من ا
مـثل الـذين يتكـلمون بـاللغة الـفصحى بقـية ا
ـكتوب. ثم تبدأ األحداث فى وهى لغة النص ا
الـسنـوات األخيـرة من حكـم محـمد عـلى حيث
نـرى زوجـته تـأمـر بـإعــداد حـفـلـة زار لـتـخـلـيص
زوجها من الـلوثة الـتى أصابـته منذ وفـاة "عمر
مكـرم" بيـنمـا يرفض ابـنه "إبراهـيم بـاشا" هذه
اخلـرافـات ويـأمر بـإعـداد حـفـلـة تـمـثـيـلـيـة تدور
أحـداثها حول ظـروف تولى "محـمد على" حكم
مـصـر ورحــلـة صـعـوده وهـبـوطـه. وبـهـذا يـعـتـمـد
ـسـرح ـسـرح داخـل ا بـنـاء الــنص عــلى تـقــنـيــة ا
وتــقــنـــيــة الـــفالش بــاك فـى الــوقت نـــفــسه.. ثم
يـظــهـر "مــحــمـد عــلى" أمــام قـبــر "عــمـر مــكـرم"
ـتوفى ويـسأله الـعفـو كمـا يلومه حيث يـناجى ا

على تخليه عنه فى وقت محنته. 

وعــنــدمــا يــبــدأ الــتــشــخــيص يــســتــعــ الــقــصـر
"بــصــالح" حــفــيـــد "عــمــر مــكــرم" الــذى يــجــســد
شخصية جده وننتقل إلى جلسة شرع احملكمة
الـكــبــرى وهى تــضم الــنــقــبــاء والــعــلـمــاء ووكالء
األمـة وهم يتـداولـون فى أمـر الوالى "خـورشـيد
باشا" ويـنتـهى اجمللس إلى إقـرار وثيقـة حقوق
الـشـعب الـتى تـقـضى بـعـدم إصـدار الوالـى ألية
قــــرارات إال بــــعـــــد الــــرجــــوع لـــــوكالء الـــــشــــعب
ماليك ويرفـض الوالى الوثيـقة ويتحـالف مع ا
واإلجنــــلـــيــــز ضـــد الــــشـــعب كــــمـــا يــــعـــمـل عـــلى
التخلص من "محـمد على" قائد جيش األلبان
فـيـستـصـدر قـراراً بـتـوليـته واليـة "جـدة" ومـنحه
لــــقب "بــــاشـــا" ودافــــعـه إلى ذلك مــــخــــاوفه من
تعاظم نفوذ "محمد على" فضالً عن منافسته
فى اجلــاريـــة "هــيالنـــة" الــتـى حــاول خـــورشــيــد
بــاشــا احلـــصــول عــلــيـــهــا دون جــدوى وهــو مــا
ـــثل صـــراعــاً فـــرعــيـــاً زائــداً لـم يــضف  –فى
تـقــديـرى  – شــيــئـاً إلى الــصـراع الــرئــيـسى فى

سرحية.  ا
ويـــــأتى رد فـــــعل مـــــجــــلـس األمــــة عـــــلى مـــــوقف
"خــورشــيـــد بــاشــا" الــرافـض لــوثــيــقــتـــهم بــعــزله
وتولـية "مـحمـد على" والـياً عـلى مصـر بشروط
الـشــعب وهى" شــروط وثــيــقـة حــقــوق الــشـعب
نفسـها التى تـقضى بـالرجوع لـوكالء األمة قبل
إصـــدار أيـه قــــرار من الــــوالى ويــــلــــعب "عــــمـــر
مـكـرم" الـدور األكبـر فى إقـنـاع اجملـلس بـالوالى
اجلـــديــــد ويـــرتـــضى "مـــحـــمـــد عـــلى" بـــشـــروط
األمـة كــمـا يـقـبل أال يــحـكم مـصـر مـن الـقـلـعـة
والـقــلـعـة اسـتــعـارة رمـزيـة عن انــفـصـال احلـاكم

عن شعبه وتعاليه فى برج عالٍ.
ويتحـالف البـاب العـالى مع اإلجنلـيز ضد إرادة
الــشــعب إال أن حــمــلــة "فــريــزر" تــفــشل ويُــهـزم
اإلجنــلـيـز فى رشــيـد دون تـدخل "مــحـمـد عـلى"
الـذى لم تـتح له الـفـرصـة لـيـقـوم بدور فـى هذا
ـا يثـير غـضـبه ويقـرر الصـعود إلى االنـتصـار 

الـقـلـعـة وحتـدى إرادة الـشعـب بـإصـدار قرارات
خـاصـة بـالـضـرائب دون الـرجـوع جملـلس األمة
ويــعــلن صــراحــة أنـه وحــده من يــحــكم مــصــر..
ـواجهـة الطـاغـية اجلـديد إال ويـجـتمع اجملـلس 
أن رئـيس الـديـوان يـتـمـكن من اخـتـراق اجملـلس
ورشـوة بــعض أعـضــائه وفى ظل غـيــاب "عـمـر
مــكـرم" عن اجلــلـســة احلـاســمـة يـقــرر اجملـلس
عـزلـه من نـقــابـة األشــراف ونـفــيه إلى دمــيـاط
كــمــا يــقــرر عــزل "الــشــيخ الــطــهـطــاوى" من دار

ساند "لعمر مكرم".  وقفه ا اإلفتاء 
ــــســـــرحـــــيـــــة جــــاءت كـل هــــذه ـــــنـــــطق زمـن ا و
األحداث مـستدعـاة من زمن سـابق لنـعود مرة
أخـرى إلى الزمن األول فنـرى محمـد على وهو
ـــغــفــرة.. مــازال يـــنــاجـى عــمـــر مــكـــرم طــالـــبــاً ا
ـعـاصرة ـسرحـيـة بأغـنـية اجملـمـوعة ا وتـنتـهى ا
وهى تــعـبــر عن صـمــود الـشــعب وإصــراره عـلى
ــاضى حــانــهــدم أســواره ــســيــرة: "ا مــواصــلــة ا

ونبنى مكانه أعظم إنسان". 
وفى تـقـديرى أن الـنـتيـجـة النـهـائـية الـتى انـتهى
إلـيـهـا الـعـرض لـم تـقم عـلى مـقـدمـات مـنـطـقـيـة
تـقــود إلـيــهـا فــالـشــعب قـد خــذل زعـيــمه الـذى
آمن بـه مـثــلـمـا خــذل زعـيــمه الــديـكــتـاتــور كـمـا
سـمح لألخـيـر بـأن يـطـغى دون أيـة مـقاومـة بل
أوكل أمره إلى وكالء مرتـش أضاعوه دون أن

يحرك ساكناً.
ــــوجــــز يـــتــــضح أن ومن خالل هــــذا الــــعــــرض ا
ـعاصـرة تـمـثل اإلضـافة اجلـوهـرية اجملمـوعـة ا
ـنــعم" عـلى نص "الــسالمـونى" "لـنــاصـر عـبــد ا
وهـى الــوســيــلـــة الــتى تـــوسل بــهــا لـــطــرح رؤيــته
قـدمـة واخلاتـمـة التى ـعـاصرة فـفـضالً عن ا ا
أضــفت عــلـى الــعــرض بــنــاءً دائــريـــاً يــنــتــهى من
حيث يـبدأ تعددت تعـليقات اجملمـوعة لتذكرنا
بـالـزمن احلـالـى وقـد أضـافت اجملـمـوعـة زمـنـاً
ـتــلــقى يــتـعــاطى ثالثــة أزمــنـة: ثــالـثــاً فــأصـبـح ا
ـفتـرض لألحـداث (نهـايـة حكـم محـمد الـزمن ا
عــلى) والـــزمن احملــكـى عــنه (صــعـــود وهــبــوط
ـعاصر محـمد علـى) والزمن احلـالى (الزمن ا

عاجلة وذج 
اخملرج للنص
دون إخالل
قوالته
الرئيسية

للمتلقى). 
وال شك أن هـــذا الــتـــداخل تـــتــحـــقق من خالله
تلقى يقظاً قادراً على رؤية نقدية تبقى وعى ا
احلكم فيما يعرض أمامه من قضايا على نحو
لحمى وال ما سعى إليه بريخت فى مسرحه ا
يـــعـــنـى ذلك أن خـــطــــة اإلخـــراج اســـتــــمـــدت كل
ـنـهج الـذى فـرضه الـنص عـنـاصـرها مـن هذا ا
فى األســاس فــقــد تـبــدت فـى الــعـرض مــعــظم
ميز "لناصر اخلصائص األساسية لـألسلوب ا
نعـم" وأهم هذه اخلصائص استخدامه عبد ا
نـصات فـقد اعـتمـد على ثالث لـتقـنيـة تعـدد ا
منصـات: منصـت متقـابلتـ ترتفع األولى عن
ـسرح بـحوالى مـتر ونـصف وتخصص أرضية ا
ـشـاهد الـقـلـعة والـثـانـية أقل ارتـفـاعـاً (حوالى
ــشـاهـد مـجـلس األمـة نــصف مـتـر) خـصـصت 
ـساحة الـثالـثة فهى تـمثل مـستوى الـصفر أما ا
ـتـفـرجون مـن اجلانـبـ وتدور ويلـتف حـولـها ا
ــــســـاحــــة مــــعـــظـم مـــشــــاهــــد صـــراع فى هــــذه ا
الــقــطــبــ (عــمــر مـــكــرم ومــحــمــد عــلى). وقــد
اعـتـمـد األداء الـتـمـثـيـلى عـلى ثالثـة مـسـتـويـات:
ـعـاصـرة أداء مــعـاصـر اخـتـصت به اجملــمـوعـة ا
ـوجه لـلجـمـهـور وأداء قـادر على فى حـديثـهـا ا
اإلحـالـة لـلـمـاضى اخـتـصت به شـخـوص الـقـرن
التاسع عـشر وتشـخيص كـاريكاتـورى اختصت
ـعاصرة خالل تـشخيص األدوار به اجملـموعة ا
الـتـاريـخـيـة. وقــد سـاهم تـنـوع مـسـتـويـات األداء
الــتـــمــثـــيــلى فـى إثــراء الـــتــنــوع اإليـــقــاعـى الــعــام
لــلــعــرض ولم يــكن هــذا الـتــنــوع لــيــتــحـقـق لـوال
ـمثـلـ عـلى درجـة كـبـيرة تـوفـر مـجـمـوعـة من ا
من الوعى والنضج الـفنى وعلى رأسهم "توفيق
تلك بحق وعياً احترافياً عبد احلميد" الـذى 
ـتـلك فى عــلى درجـة كـبـيـرة من الـنــضج كـمـا 
الــــوقت نــــفــــسه قــــلـــبــــاً هــــاويــــاً لــــفن الــــتــــمـــثــــيل
ـسـرحـى وكـفـلت قـدرته عـلـى الـتـحـكم فى كل ا
اءة وكل ارتـعاشـة صوتـية تـقد خلـجـة وكل إ
شـخــصــيـة درامــيـة نــابــضـة بــالــصـدق واحلــيـاة
وتشـتـعل مبـاراة الـتمـثـيل بوجـود الـطرف الـثانى
للصراع: "أشـرف طلبة" الذى لم يقل أداؤه عن
ــتـلـقى ه وكالهــمـا تــمـكن من اســتـدراج ا غـر
إلى زمـن األحــداث دون الــهــبـــوط إلى مــســتــوى
ـــيـــلــــودرامـــا الــــزاعـــقـــة فـى أشـــد الـــلــــحـــظـــات ا
ـفـعــمـة بـاألحــاسـيس.. تـمــيـز أيـضـاً الـدرامـيــة ا
"زيــاد يــوسف" فى أدائـه لــشــخــصــيــة "إبــراهــيم
بـاشـا" خـاصـة فى مـنـاجـاته الـذاتـيـة الـتى يـعـبـر
ــزدوجــة: أزمــة وطن وأزمـة فــيـهــا عن أزمــته ا
حــبه اجملــهض لـ"زيــنب" حــفــيــدة "عــمــر مــكـرم"
الـتى رفـضته وهـو رفض داللى يـعـبـر عن عدم
إمـكان حتالف الـشعب مع الطـاغية وقد راعى
ـــرتــهن بــانــتــقــاالت "زيــاد" الـــتــدرج االنــفــعــالى ا
عنى ورغم معانى احلب احملبط إال أن أداءه ا
نـهج الـعـام لألداء الـتـمـثـيـلى الـبـعـيد اتـسق مـع ا

ذمومة.  عن البكائيات ا
ـــعـــاصــــرة بـــشـــائـــر األمل وحتـــمل اجملــــمـــوعـــة ا
ـصرى فـاجملمـوعـة بأكـملـها ـسرح ا سـتقـبل ا
ـسـرحـية – ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا مـن طالب ا
نطق فرع اإلسكندرية وقد عملت اجملموعة 
جماعى وتناغم أدائى فـبدوا وكأنهم شخصية
واحدة لها عـدة رؤوس ولم يعمد أى منهم إلى
أية محاولة للـتفرد على حساب اجملموعة وإن
ن كـــانت الــــفـــرصـــة قــــد أتـــيـــحـت ألحـــدهم (أ
ــــصـــرى) حــــيـــنــــمـــا اخــــتص بــــتـــشــــخـــيص دور ا
الـــــقـــــنـــــصل اإلجنـــــلـــــيـــــزى فـــــأداه بـــــخـــــفـــــة ظل

يزة. كاريكاتورية 
كنـنا الـقول بأن الـتجـربة قدمت وفى النـهايـة 
ـــعــاجلـــة اخملــرج ـــوذجــاً  ــصـــرى  لـــلـــمــســـرح ا
ـــــــقــــــــوالته ـــــــســـــــرحـى دون إخـالل  لـــــــلــــــــنـص ا
الـــرئــيــســـيــة وفى يـــقــيـــنى أن الــكـــاتب الــكـــبــيــر
"مــحـمـد أبـو الــعال الـسالمــونى" قـد بـارك هـذه
ــا يـدل ــعــاجلــة وهــذا إن دل عــلى شـىء فــإ ا
عــــلى ثـــقــــة بـــالــــنـــفـس قـــبل أن تــــكـــون ثــــقـــة فى
اآلخـرين ولــعل مــوقف الـكــاتب الــذى يـتــمـسك
ــان بـــحــقه فى تـــقــد نــصه حـــرفــيــاً دون اإل
بــــحق اخملــــرج فى مــــعــــاجلــــة نــــصه لــــعـل هـــذا
ــوقف يـعــبــر عن عـدم الــثـقــة فى قــدرة الـنص ا

على اجلدل مع رؤى فنية موازية.
ــعــزوفـة وبــقــدر مــا أمـتــعــنـا الــثــنــائى اجلـمــيل 
النـص/ العرض بقـدر ما نأمل أن نراهـما معاً
فى مـعزوفـة جـديدة عـلهـا تشـفيـنا من عـضات

"النمر" و"روايح" الزمن الكريه. 
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مــفــارقـة غــريــبــة تــلك الــتى حــدثت فى الــيـوم
ـهـرجان زكى طـلـيمـات الذى الثـالث واألخـير 
ـسـرحيـة مـنذ ـعهـد الـعـالى للـفـنون ا يـنظـمه ا
بـدايـة الـثـمـانـيــنـيـات عـلى يـد د. فـوزى فـهـمى
فـارقة هى عـرض «أال أونا» الـذى يتـحدث وا
عن االنــتــمــاء لــلـــوطن واألرض والــشــعب. فى
حـ أن الـعـرض يـقـدم عـلى مـسـرح الـطـلـيـعة
أى خـارج الــوطن.. حـقــيـقـة مــسـرح الــطـلــيـعـة
وجــمــيع مــســارح مــصـر هـى مـســارح لــوطــنــنـا
احلـبــيب لــكن االنـتــمــاء كـمــا تـعــلـمــنـاه صــغـاراً
يبدأ من األصغـر فاألكبر أى يبدأ من األسرة
ثم الــشـارع ثم احلى حــتى يـصل إلـى الـدولـة.
ولعل ما أحدثه مهرجان زكى طليمات - منذ
الـثـمـانيـنـيـات وحـتى اآلن إضـافـة إلى تـخـلـيد
ـعـهـد - هو تـرسـيـخ االنـتـماء ذكـرى مـؤسـس ا
لـــلـــمـــعـــهـــد ســـواء بـــ الـــطـالب احلـــالـــيــ أو
شـترك فى هذه السـابق من خـالل اللقـاء ا
ـاضى حيث االحـتفـالـية لـقـاء يعـيـد ذكريـات ا
كان يـقف جنـوم احلـاضر عـلى خـشبـة مـسرح
ــعــهـد الــعــريـق - الـذى عــلـى فــهــمى مــســرح ا
عهد يعرفون أنه مسرح على أشك أن طلبة ا
فــــهـــمى هــــذا إن كـــانـــوا يـــعــــرفـــون أن هـــنـــاك
ــســئــولــيــة هــنـا ــعــهــد أصالً - وا مــســرحـاً بــا
ـعــهـد خــاصـة وأن لـيــست مـســئــولـيــة طالب ا
مـعـظــمـهم لم يــقف عـلى خــشـبــة مـسـرحه من
ــســرح  إغالقه مــنـذ قـبـل.. بـبــســاطـة ألن ا

عام 2005 عقب مأساة بنى سويف.
ــعــهــد وفى «أال أونــا» أطــلـق شــبــاب وجنـــوم ا
صـيـحـة قـبل بـدايـة الـعرض وهـم فى كـواليس
مـسرح زكى طليمـات (الطليعـة) صيحة هزت
ــعــهــد وأنــا ن يــعــشـــقــون هــذا ا الــكــثـــيــرين 
مــنـهـم.. حـيث انــطــلـقت صــيــحـة.. «فــيــنك يـا
ـعهد» إنهـا صيحة مـعبرة عمـا يشعر مسرح ا
ـعـهـد حـينـمـا يـقـدمـون مـهـرجـانهم به طالب ا
خــارج مـــعـــهــدهم.. إنـه شــعـــور الــغـــربـــة كــانت
ـــشــــاعـــر الـــصـــادقـــة صــــيـــحـــتـــهم حتــــمل كل ا
هرجان بل على عاناتهم لـيس على مستوى ا

مستوى مشاريع التخرج..
ـعـهـد فـهـل لـنـا أن نـصـدق أن عـلى مــسـئـولى ا
الـــبـــحث دائــــمـــاً وكل عـــدة أشـــهــــر عن أمـــاكن
لـــــــعــــــــرض مـــــــشـــــــروعــــــــات طالب مــــــــرحـــــــلـــــــة
الـبـكالـوريـوس والدراسـات الـعـليـا والـدراسات
احلـــــرة? إنـــــهـــــا امـــــتـــــحـــــانـــــات الـــــطالب وهى
امـتـحـانـات تـشـتـرط وجـود اجلـمـهـور بـاعـتـبـار
ـــســرحى ال يـــكــتــمـل إال بــوجــود أن الـــعــرض ا
ـهرجان وقت نـاسبة كـان لهذا ا اجلمهـور وبا
عـهـد جمـهوره من أن كان يـقـام على مـسـرح ا
ـنطـقـة احملـيطـة وأنـا كنـت واحداً مـنـهم قبل ا
ـعـهـد بل أكاد أؤكـد أن هـناك من التـحـاقى با
ــعـهــد بــسـبب تــعــلم الــفن وعـشــقه والــتـحـق بـا

هرجان. عالقته بهذا ا
ـاذا أغـلق مـسـرح عــمـومـاً الـسـؤال احلـقـيــقى 

عهد? ا
واإلجـابـة بـبــسـاطـة: إنـهــا حـالـة الـفــوبـيـا الـتى
انتابت اجلميع بـعد مأساة بنى سويف. فكان
أن أصـبح كل مسئـول يبحث عن تـأم نفسه

ن أوالً بـعــد أن طــالت االتــهـامــات الــعــديـد 
ــوضــوع والــذين بــرأهم لـــيــست لــهم صــلــة بـــا
الـــقــضـــاء الـــعــادل فـــيــمـــا بـــعــد.. أقـــول حــاول
ــسـئـولـيـة عـنه فـكـان قـرار اجلـمـيع أن يـبـعـد ا
ـــــــدنى إصـــــــدار مــــــوافـــــــقـــــــات مـن الــــــدفـــــــاع ا
ـــســارح? وبــالــطـــبع فــإن الــدفــاع بـــصالحــيــة ا
ـــســـئــــولـــيـــة بـــعـــد ــــدنى خـــشى هــــو اآلخـــر ا ا
االتـهامـات التى وجـهت له ولـلمـطافى.. فـكان
ـــســارح غــيـــر آمــنــة? الــقـــرار األســلم هــو أن ا
ــدنى شــروطــاً مــنــهــا مــا هــو ووضع الــدفــاع ا

تعجيزى حتى يسمح للمسارح بالعمل.
وقـد استـطاعت مـسارح الـدولة الـتغـلب على ذلك
وأعـتـقد أنـهـا بـعالقـات خـاصة وقـويـة فـسـمح لـها
ـعـهـد مازال مـغـلـقًا. بـالـعـمل فى حـ أن مـسرح ا
والنتيجة هى عـدم اإلحساس باالنتماء? وستكون

ستقبل. العواقب وخيمة فى ا
ـعــهـد فـتــكـمن فى عـدم أمـا مـشــكـلـة مــسـرح ا
وجـود حنـفيـة ميـاه لتـأم احلرائـق? تصوروا
ـــســرح حـــنــفـــيــة مـــيــاه مـع الــعـــلم بـــأن خــلف ا

مباشرة حنفية مياه?..
ــوضـوع.. فـاألهم أن عـمــومـاً لـيـس هـذا هـو ا
سرح مسارح اجلامعات التى ال عالقة لها با

سـوى أنه نــشــاط طالبى تــقـيـم مـهــرجــانـاتــهـا
عـــلى مــســارحـــهــا.. وهــنـــا أقــول إنــهـــا لــيــست
ـــا جـــامـــعــات جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة فـــحـــسـب إ
ـنوفـية ـنصـورة - ا ـنـيا - ا األقـاليم ومـنـها: ا

- أسيوط.. وغيرهم.. ما علينا?..
ـسـارح لــيـست أكـثــر أمـنـاً األهم أن كل هــذه ا
ــعــهــد وهــنــا ال أطــالب بــإغالق من مــســرح ا
ـسـارح.. ألنـهـا بـالــفـعل مـسـارح آمـنـة.. هــذه ا
عهد بل أقارن لكن أقارن بينـها وب مسرح ا
ـعهـد ومسـرح الطـليـعة فـمسرح ب مـسرح ا
ـهــرجــان شـهــد ازدحــامـاً الــطــلــيـعــة فى أيــام ا
شديـداً وصل إلى حـد جـلـوس اجلـمـهـور على
ــسـرح إضــافـة إلى الــوقـوف جــانـبى خــشــبـة ا
أمـام فـتــحـاته أو أبـوابه الــثالثـة ومـنــهـا الـبـاب
ــــيـــاه. وحــــسب نــــظــــريـــة ـــؤدى إلـى دورات ا ا
الــفــوبــيــا فــإن ذلك يــنــذر بــتــكــرار كــارثــة بــنى
ســــــويـف - ال قــــــدر الــــــلـه - مع الـــــــعــــــلم بــــــأن
األوضـــاع مــخـــتــلـــفــة وأن أســـبـــاب كــارثـــة بــنى
سويف مـازالت مجهـولة.. وألصـقت بالشـمعة
ــظــلـومــة. عــمـومــاً إذا كــان األمـر كــذلك فى ا
ـعـهـد مـســرح سـمح له بـالـعـمـل. فـإن مـسـرح ا
ن ال يــعــرف به خــمــســة أبـواب مــنــهــا الــبـاب

ـواجه ــعـهــد وا الـرئــيـسى فـى مـدخل صــالـة ا
ـــكن أن تــــفـــتح لألبــــواب الـــزجـــاجــــيـــة الـــتـى 
ـدخـل الـرئــيـسى مــواجـهــاً مـبــاشـرة لــيـصــبح ا
ـيـة - أى الــشـارع - إضـافـة حلـديـقــة األكـاد
.. هـذا ـمـرين يـحــتـوى كل مـنـهـمــا عـلى بـابـ
بــاإلضــافــة إلى وجــود بــاب خـلــفى يــطل عــلى
اخلــارج وقـــريب من بـــاب الــشـــارع اخلـــلــفى..
ــســرح يـــتــسع ألكـــثــر من ثالثـــمــائــة كــمـــا أن ا
مــتـفــرج إضـافــة إلى حــوالى مـائــة آخـرين فى

البلكون الذى له مداخل أخرى..
سرح غير آمن.. بعد كل ذلك نقول إن ا

سئـولية يشـارك فيها عمومـاً هنا أعتـقد أن ا
الــــطالب لــــيـس لــــصــــمــــتــــهم ولــــكن ألســــلــــوب
عـروضهم فاحلقـيقة أنه كان بـإمكان الطالب
أن يـقـيـمـوا مـهــرجـانـهم داخل مـعـهـدهم وذلك
ــعــهـــد بــعــد بــتـــقــد عــروضـــهم فى مــدخـل ا
اخـــتــيــار نــصـــوص وأســالــيب إخـــراج وتــمــثــيل
ــكــان.. لـو فــعــلـوا ذلك لــصــفـقــنــا لـهم تالئم ا
ووقف الـكــثـيـرون إلى جــوارهم.. بل ولـتــبـعـهم
ــهـــرجـــان فـــلم أســـاتـــذتـــهـم الــذيـن قـــاطـــعـــوا ا
ـــهــرجــان ســـوى الــعـــمــيــد والـــوكــيل يــحـــضــر ا
والـــدكـــتـــورة ســـمـــيـــرة مــــحـــسن عـــضـــو جلـــنـــة
الـتحـكـيم.. أمـا األساتـذة فـلم يـظهـر مـنهم إال
ن عـــبـــد الــنـــاصـــر اجلـــمــيـل رضــا غـــالب أ
الشيوى عالء قوقة وفى أحد عروض اليوم

األخير فقط.
ـقـدور الـطالب تــقـد عـروضـهم أمـام كــان 
ـعــهــد.. إنــهــا لــيـست بــهــو األعـمــدة وساللـم ا
ـا قــدمه الـفـنـان مـزحــة فـجـمـيــعـنـا يـتــحـاكى 
ــعــهـد - مــحــمــد صــبــحى - أثـنــاء دراســته بــا
ـكـان وقـد كـنت ـسـرحـيـة هـامــلت فى هـذا ا
أحــد مــتــابــعــيه وأذكــر أنــنى رغم صــغــر ســنى
وقتـهـا وعدم إدراكـى للـعـرض ومعـنـاه إال أننى
ـنــطـقــة حـريــصـ كل انــبـهــرت بل كـان أهـل ا
ــــشـــاهـــدة احلـــرص عــــلى احلــــضـــور يـــومــــيـــا 
الــعـرض. كل ذلك ال يــعـنى أيـضــاً االسـتـسالم

عهد. لغلق مسرح ا
فـهـنــاك قـنـوات أخـرى وأســتـطـيع أن أؤكـد أن
الــفـنــان فـاروق حــسـنـى وزيـر الــثـقــافـة يــسـعى
ــســرح بــعــد تــوفــيــر جــاهــداً إلعــادة افــتــتــاح ا
ــسـرح. ــدنى بل وتــطـويــر ا طـلــبــات الـدفــاع ا
دنى حجر خاصة بعد أن جـاء قرار الدفاع ا
ــعـهـد عــمـومـاً ـسـرح ا عـثـرة أمــام طـمـوحــاته 
ــعــهــد هــو بــدايــة يــجب أن نــعــلـم أن مــســرح ا
االنـــتـــمــاء لـــلـــمـــعـــهــد.. فـــهل نـــســـعى جـــمـــيـــعــاً
ـعـهـد لـتـأكـيد الفـتـتـاحه? وهل يـسـعى طالب ا
االنــتــمــاء والــتــغــلب عــلى الــظــروف.. أم نــظل

نبحث عن أماكن عروض?.
ـثل الـشــعـبى «من خـرج من عـمـومــاً لـنـتـذكــر ا
ــعـهــد فى بـدايـة داره» ولـتــكن صـرخــة أبـنـاء ا
عــــرض «أال أونـــا».. بـــدايـــة حــــقـــيـــقــــيـــة نـــحـــو
احلل.. حـــتى ال نـــظل نـــهـــتف ونـــصــرخ.. إنت

عهد?!. ف يا مسرح ا

 فاروق  حسنى زكى طليمات 

انت ف
عهد?!  يا مسرح ا

اجلماهير أغلقت باب اخلروج 

 صرخة
أبناء
عهد ا
بداية
حقيقية
للحل
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هم بشكل غير الئق. > حالة من االستياء الشديد أصابت حضور حفل تكر دفعة 89 من معهد التمثيل بسبب استهانة د. سميرة محسن مقدمة احلفل بهم وتقد

سـرح الطـبيعى طـريقة نـسخ األسلوب الـتاريخى سرحـيات التـاريخيـة يعتـمد ا > فـى ا
كن وهـو مـا اعتـبره روالن بـارت مرضـاً يقـوم على تـضخـيم الوظـيفـة التـاريخـية أو مـا 
سـرح إلى معـرض ألدوات العصر تـسميـته باحلـقائقيـة األثرية. بـحيث تـتحول خشـبة ا

تحفية. ا 24
 áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج والناقد محمد زعيمه يستعد لتقد عرض مسرحى جديد من تأليفه وإخراجه لفرقة قصر ثقافة الفيوم. 
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سرح القبطى  ا
أثبت 

قدرته على
طرح مايدور 
فى العالم
عاصر ا

عرض مسرحى  من تأليف البابا شنودة

مصر وعند اإلغريق.
الـداللــة الـثــالـثــة أن الـكـنــيـســة فى شـخص
قــداسـة الــبـابـا شــنـودة غـيــر مـنـفــصـلـة عن
ـهـا بل راصـدة لألحـداث الـرهـيـبة فـيه عـا
وغـــيــر بـــعــيـــدة عــمـــا يــحـــدث من تـــغــيــرات
وتـــطــورات عــلـى واقــعــة بـــدايــة من تـــفــكك
الـشـيـوعـيـة وثـورة الـتـكـنـولـوجـيـا إلى الـبـدع
احلـديـثــة والـنــظـريــات الـتى تــروج إلنـسـان
العصر احلديث بكل مخترعاته وتقنياته.
هـذا العـالم قدمه الـبابـا داخل بنـية الـعمل
ــسـرحى نــفـسـه مـسـتــعـرضــا إيـاه كــاشـفـا ا
ومناقشا حجـجه وأسانيده وهو يستعرض
حـــيل الــشـــيــاطـــ وأســالـــيــبـــهم فى خــداع
وغـوايــة الـبـشـر ويـكـشف عن طـرقـهم الـتى
تــتم كــثــيـرا بــاسم الــتــكــنــولـوجــيــا واحلــريـة
غـلوط للـكتاب وتـأليه اإلنسـان والتـفسيـر ا
قدس وإثارة احلـروب والف التى تفتك ا
ـاليـــ واإلحلـــاد واالنــــحالل األخالقى بـــا
الـذى ســخــر كل مــنـجــزات الــعـلـم احلـديث
لـصاحله. والـرواية كـما كـتب البـابا شـنودة
نــفـسه فى مــقــدمـتــهـا "تــدور فى اجلـامــعـة
الـتى يـعـمل فـيـهـا أسـاتـذة الـشـيـاط حتت
رئـاسة إبـلـيس الذى هـو بـطل الروايـة وقد

الــنـهــر فى شـكـل جـمــالى وأنـشــد أنـاشــيـده
الــديـــنــيــة لــيــســـتــرضى اآللــهــة والـــطــبــيــعــة
والـريح والـنـهـر والـعـاصـفـة وليـغـنى بـهـا فى
أوقــات الــعــمل فــيــســتــعــيــد قــوته ويــشــحــذ
همـته ويدق الطـبول قبـل احلروب لتـكسبه
حمـية وشـجـاعة ويـرقص فرحـا لـيعـبر عن
حـالــة وجــدانـيــة ال تـســتـطــيع الــكـلــمـات أن
تــــصـــفـــهـــا... الــــفن ضـــرورة ألنـه الـــوحـــيـــد
الــقــادر أن يــعـيــد تــوازن اإلنـســان الــنــفـسى
ـا يــعـجـز عـنه ه الــداخـلى  ويـعــبـر عن عـا
كل عـــــلــــمــــاء األرض بــــكـل مــــخــــتـــــرعــــاتــــهم

ولغاتهم.
الداللـة الثـانيـة أن الفـنون ليـست مـنفـصلة
عـن الـدين ولـيــست مـنـافــيـة له.. وأن الـفن
ــكن أن يـكـون فى خـدمــة الـدين شـريـطـة
أن نحسن توجيهه واستخدامه فالفن رقى
شاعر واألحـاسيس اإلنسـانية وأن الفن بـا
الــــذى يـــــعــــتــــمـــــد عــــلـى الــــغــــرائـــــز أو عــــلى
االنـحــطـاط بــالـقــيم الـعــلـيـا لــيس فـنــا عـلى
اإلطالق وال يــجـوز حــتى إطالق اسم الـفن
الـهابط علـيه ألنه باإلطالق ليس فـنا لقد
ــسـرح ارتـبــطت الـفــنـون بــالــدين بل خـرج ا
بـــشـــكل خــاص مـن عــبـــاءة الـــدين كـــمــا فى

لـه فــــريق الــــشــــبــــاب لــــيــــقــــدمــــوا عــــرضــــا
مـــســـرحــــيـــا يـــأخـــذ بــــأحـــدث الـــتــــقـــنـــيـــات
ـسرحية ويقـدم عرضا مسرحـيا معتمدا ا
على الصورة والتشكيل. الصورة البصرية
ــــســـرح احلـــديث الـــتى أصـــبــــحت ســـمـــة ا
ـسرحى والبـطل احلـقـيـقى فى الـعـرض ا
ـسـرحى أل الـفــضـاء ا والـتـشـكــيل الـذى 

تعة واجلمال. باحلركة وا
الـــداللـــة هــنـــا أهم مـن احلـــدث نــفـــسه...
الـداللة األولى تعكـس تفهم رأس الكـنيسة
لدور الـفـنون وضـرورتـها بـصـفة عـامة ألن
ـسـرح هـو أبـو كل الـفـنـون الـذى يـضـمـهـا ا
ـوسيـقى والفن جمـيعـا... يـضم الكـلمـة وا
التـشكيـلى والفن احلـركى والغـناء واألزياء
والـديــكـور وأن الـفـنـون لـيـست حـرامـا وال
بـدعـة ولـكنـهـا ضـرورة كـمـا يـقـول الـشـاعر
الـنـفسى جـان كـوكـتـو "الشـعـر الـضرورة...

اذا?". وآه لو أعرف 
إنه ضرورة ألنه يـعـبـر عن فـطرة إنـسـانـية
لــلــجــمــال والــفن حــتى فى عــصــر مـا قــبل
احلــــضـــارة عـــنـــدمــــا زين اإلنـــســــان كـــهـــفه
بــــالـــرســــومــــات ورسم أوانــــيه الــــفـــخــــاريـــة
بـأشكـال فنـية وبـنى القـارب الذى يعـبر به

أن يـقدم البـابا شنـودة الثالـث نصًا تـمثيـليًا
مطـبوعًـا ويـوافق علـى أن يقـدمه مـسرحـيا
شباب الـكنيـسة فذلك يـعكس رؤية ثـقافية
ــانًــا بـــدور الــفـــنــون وعــلى وافــيــة جـــدا وإ
سرح فى أن تناقش قضايا الدين رأسها ا
والـــفـــكــر واجملـــتـــمع فى ثـــوب فـــنى ورمــزى
وداللى قــــادر عـــــلى الــــوصـــــول إلى قــــلــــوب
ووجـــدان وعــقــول الــنـــاس فى وقت واحــد.
ـــان أيــــضـــا بـــدور الــــفن فـى صـــنع وهــــو إ
مـــجـــتــمع أفـــضل وقـــدرته الـــســـرمـــديــة فى

التطهير والتنوير والتغيير.
سـبق لـلـبــابـا شـنـودة تـقــد مـسـرح شـعـرى
فى كتابـة "انطالق الروح" فى أوبريت "آدم
وحـواء" الـذى كتب بـعـنوان "فى جـنـة عدن"
ويحـكى قصـة خروج آدم من اجلـنة بـغواية
احلـيـة الـتى تـكـلم الـشـيـطـان عـلـى لـسـانـها
كــــمــــا قـــدم ثـالث قــــصص هى "حــــدث فى
تـــلك الـــلـــيـــلــة" 1948 أبـــونـــا أنـــســطـــاسى"

 1962والثالثة "أمهلنى أسبوعا2004
أمـا هـذا الـعــمل فـإن الـبـابـا يـقـدمه بـنـفـسه
ا روايـة تمثيـلية.. أى أنها لـيس كقصة وإ

كتبت لتقرأ وتمثل.
ـسرح وفى عـرض مسـرحى مـتفـرد يـثبت ا
الــقـبـطى أنـه قـادر عـلى طــرح مـا يـدور فى
ـة والـكـمـبـيـوتـر ـعـاصـر. عـالم الــعـو ه ا عـا
واإلنـــتــــرنت والـــفــــضـــائـــيــــات والـــســـمـــاوات
ـــــفــــــتـــــوحـــــة. عـــــالـم االنـــــحالل األخـالقى ا
باد الهدامة ادى وعبدة الشـيطان وا وا
ـــوســـيــقـى اجملـــنـــونـــة واإليـــقـــاعــات عـــالـم ا

احملمومة وأمراض العصر احلديث.
إنــنـا إزاء مـســرح حـقــيـقى أصـبـح يـقـدم كل
ــســرحــيــات تـتــبــارى فــيــمـا عــام عـشــرات ا
بـينـها وتـشكل جلـان حتكيـم من مسـرحي
متـخصص لتقـييمها واختيـار الفائز منها
فـى مــهـــرجـــان الــكـــرازة الـــذى يـــقــام خالل
أشـهر الـصيف عـلى غـرار مهـرجان قـصور
ــراكــز الــثـــقــافــيــة وهــو جــديــر الــثـــقــافــة وا
ــتــابــعــة ورصــد الــســمــات واخلــصــائص بــا
الـتى تشـكـله. وأعتـقـد أنهـا ظـاهرة صـحـية
فى ظل ردة ثقـافيـة نـعتـرف بهـا جـميـعا آن
لــــهـــا أن تـــنـــحـــســـر لـــكــــنـــهـــا مـــا زالت جتـــد
ـنـتصف ـسك  صداهـا فى مـنـاخ سلـبى 
ــثـقــفــون فـيه الــتــصـدى الــعــصـا ويــخــشى ا
ـسـرح حـرام والـفن بـشــجـاعـة لـدعـوى أن ا
وسيـقى انحالل وخالعة إبـاحية وعـرى وا
وتــقـدم وسـائل اإلعالم والـفــضـائـيـات الـتى
بال عدد صـورة مشـوهـة ومسـتفـزة لـلفـنون
والغـناء والتـمثـيل مبـتعدة  –وبقـصد - عن
الــــفن الــــراقى واجلــــاد والــــهــــادف لــــيــــجـــد
ـغــرضـون واخملــربــون لـعــقـولــنــا ولـفــنـونــنـا ا
فـرصتـهم سانـحة لـيلقـوا دعواهم وفـتواهم
حــول الــفــنــون مــســلــطــ عــلــيــهــا حــرابــهم
وسـهـامـهم وقـد تـنـاسـوا أن الفـن هو صـانع
احلــــضـــــارة األول حــــ اخـــــتــــار اإلنـــــســــان
اخلـيــال والـعــقل لـيــؤسس بـهــمـا مــسـتـقــبـله
ولـــــيـــــصـــــبـح الـــــفن هـــــو تـــــراكـم احلـــــضــــارة

اإلنسانية على مدى العصور.
ــنـاخ يــصــدر الــبــابــا شــنـودة فـى ظل هــذا ا
بـابا وبطريرك الكـنيسة األرثوذكـسية كتابا
على شـكل تمـثـيلـية أو مـسـرحيـة من فصل
واحـد بـعـنـوان "جـلسـة صـاخـبـة فى جـامـعة
سـلطـان الـظالم" ويسـمح أن يـقدمه شـباب
الـكـنـيـسـة فى إطـار عـرض مـسـرحـى يـقدم
ــــســــرح وأن تــــقـــوم بــــعض عـــلـى خــــشـــبــــة ا
الـقــنـوات الــفــضـائــيـة بــتـصــويــره مـثل قــنـاة
"كـوبتك" الـتى تعـبـر بشـكل غيـر رسمى عن

الكنيسة القبطية فى مصر.
اجلديد أن البابا يقدم بنفسه هذا الكتاب
بـاعــتـبـاره روايـة تـمــثـيـلـيــة وهـو مـا  فـعال
عـنــدمـا وافق الــبـابــا شـنــودة لـنــيـافــة األنـبـا
إبــرام أســقف مـحــافـظــة الــفـيــوم وأديـرتــهـا
بـأن يــقـوم أبـنـاؤه بـتـقــد هـذا الـعـمل عـلى
مسـرح ديـر العـزب بـالـفيـوم والـذى حتمس

." تـكـلم فـيـها  17من األسـاتذة الـشـيـاط
جـمع البـابا فى كتـابه ب الـتحـليل الـعميق
لــفــكـر الــشـيــاطـ وشــخــصـيــاتـهم ووصف
ـــــشـــــهـــــد الـــــذى يـــــتـم فـــــيه احلـــــدث بـــــ ا
الـسخريـة والفـكاهة الـفنيـة الالزمة لـتلقى
اجلمهور واستمتاعه مؤكدا أنه يقدم نصا

مسرحيا متكامال.
ـسرح الـقـبـطى بالـفـيوم لـقد جنح شـبـاب ا
أن يــقـــدمـــوا عــرضـــا يــعـــتـــمــد عـــلى إبـــهــار
ـــســرح ويـــصـــبـح الــتـــشـــويق الــصـــورة فـى ا
واإلثــارة الـــفـــنـــيـــة نـــاجتـــا لـــيس عن تـــدفق
احلـــدوتـــة أو درامــــيـــة الـــصــــراع ولـــكن من
خالل الـتـشـكـيالت الـفـنـيـة واحلـركـيـة التى
ــمـثـلــون واسـتــخـدام مـوتــيـفـات يـقــوم بـهـا ا
ـسـرحى بـثراء الديـكـور فى ملء الـفـضاء ا
لـونى وحـركى واستـخـدام شـاشـة السـيـنـما
وإدخـــال مـــا يــــعـــرض عــــلـــيــــهـــا فى نــــســـيج
العرض لتقدم حمى الشباب فى موسيقى
اجلاز والروك أند رول مصـاحبة لشيطان
الـفــسـاد واالنــحالل وتــهـبط الــشـاشــة مـرة
أخــرى لــتــقــدم صــورا حــقــيــقــيــة لــلــحـروب
والـــدمــار الـــتى يــهـــلك بـــهــا اإلنـــســان أخــاه
ــنـا اإلنــســان ويـقــهــر بـهــا عــالم الــغـرب عــا
الـثالث فى احلروب األهـلية والـتى تقودها

أمريكا ضد العراق وأفغانستان.
قـــاد فــريق الـــعــرض مـــخــرج شــاب امـــتــلك
رؤيـة فــنــيـة وجــمــالــيـة مــتــمـيــزة هــو سـامح
بشرى فاستطاع أن يقدم عرضا مسرحيا
ـسرح. تـكون الـبـطـولة فـيه لـلـصورة عـلى ا
جنـح أن يـــقــــدم فـــريـق الـــعــــرض من خالل
تــشـــكــيـالت بــصـــريــة قـــادرة عـــلى إدهــاش
ــشــاهــد وإمــتـــاع الــعــ مـــعــا وأن يــجــعـل ا
يـسـتمـتع بـاحلـوار الـفكـرى الـثـرى دون ملل
ـتلـقى إلى أحـداث الـعالم فهـو تـارة يشـد ا
الـساخـنة ومـشاكـله وحروبه الـداميـة وتارة
يــدخل بـه إلى حــلــقــات الــدجل والــشــعــوذة
وقــارئى الـــبــخـت ثم يــجـــعــلـه مــشـــاركــا فى
مــوسـيــقى صــاخــبــة ورقــصـات هــســتــيــريـة
نا محمـومة وكأنه يـقدم بانورامـا حية لـعا

احلديث.
أمــا فــريق الــتــمــثــيل فــقــد تــألق فــيه مــيــنـا
ســمـــيــر فى دور رئــيس الـــشــيــاطــ وديــنــا
رأفت فى دور شــــيـــطـــان الــــفـــســـاد وإبـــرام
سـمـيـر شـيـطـان اجملـد الـبـاطل وبـيتـر وديع
ونــــــيـــــفـــــ نـــــبــــــيل فـى مـــــشـــــاهــــــد الـــــدجل
والــشــعـــوذة بــرز أيــضـــا أداء بــوال بــشــرى
نيـفـ نبـيل بـاسم نـاجى سالى إسـكـندر
مـاركو سـمـيـر فـيـبى مـسعـد. تـمـيـز الـعمل
أيـضـا بـاجلـمــاعـيـة فى الـرؤيــة والـتـصـمـيم
فـكــان الـديـكــور نـتـاج فـريـق نـاجى مـجـدى
مـايكل رشـدى إبرام ثـروت باسم يوسف
أنـــطـــون ســـمـــيـح شـــنـــودة رشـــدى ومـــيـــنــا
ـوظـفـة سـامى كـذلك اإلضـاءة الـواعـيـة وا
جيدا لفريق عمل من جون ثروت وميشيل
مــجـدى ومــيـنــا جنـيب وكــلــهم من الـشــبـاب
خـــريــــجى اجلـــامــــعـــات والـــعـــاشــــقـــ لـــفن

سرح. ا
هــنـــأ األنــبـــا إبـــرام أســقـف الــفـــيـــوم فــريق
سـرحى وعقب عليه الـعمل على الـعرض ا
تعـقـيبـا واعيـا تنـاول التـفاصـيل الفـنيـة فيه
البس والـــديــكــور ـــشــاهـــد وا ـــا فــيـــهــا ا
مــؤكــدا ســعــادته به. تــشــجــيع األنــبــا إبـرام
ـسرح الـقبـطى بالـفيوم لـعمل دفع شـباب ا
اجـتمـاعـات مـكـثـفـة لتـقـد مـسـرح قـبطى
كن أن تـمتد عـروضه إلى القرى بـسيط 

راكز. وا
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الـتحـول الـنـسـائى من الـبـراءة إلى العـنف. أمـا طه خـلـيـفة
فـأعـتـقــد أن الـدور أقل من إمـكـانــيـاته احلـقـيــقـيـة لـصـغـر
الدور واعتـماده على جـانب واحد مسطح لـلشخـصية هو
جـانب الــشـر أو الـعـنف وهــو مـا يـشـتـرك مــعه فـيه أحـمـد
هزاع فى دور الـسيسى. وكالهـما تمـكن من تقـد ملمح
الشـر والعنف لـكنهـما دوران بسيـطان ال يكـشفان طـبيعة

مثل. إمكانيات ا
عـمومًـا هو عـرض يحـمل من اجلرأة وحـماس الـشباب
الــكــثــيــر ويــؤكــد عــلى تـــواصل مــســيــرة زكى طــلــيــمــات
ــعــهــد من خـالل أحــفــاده لــكن تـــبــقى رغــبــة مــؤسـس ا
ــعـهـد وأن ـهــرجـان داخل مــسـرح ا اجلـمــيع أن يـكــون ا
تــــكـــون احــــتـــفـــالــــيـــة الــــتـــكــــر كـــذلك ألنـه عـــيــــد لـــكل
ـسـرحـي حـيـث تـلتـقـى األجـيال مـع بـعـضهـا الـبـعض ا
ـثـلـ فـى جـيل األسـاتـذة الـكـبـار أمـثـال سـعـد أردش
ود. رمــزى مــصــطــفى وجــيل الــوسط الــدكــاتـرة حــسن
عـــطـــيـــة ورضـــا غـــالب وعـــبـــد الـــرحـــمن عـــبـــده وعـــبــد
الرحمن الدسوقى وجالل حـافظ وعصام عبد العزيز
كـرم الذين كـانوا طالبًا لهم أو زمالء وغـيرهم مع ا
ـعـهد لـبعـضـهم إضـافـة إلى التـواصل مع جـيل طالب ا

بشر باخلير دائمًا. ا

بــأحـاســيس داخــلــيـة ســاعــدت احلـركــة الــرشـيــقــة الـتى
يتحرك بها وفق تصميم اخملرج.

كــذلك يـاسـمــ فـايق فى دور فــردوس حـيث اســتـطـاعت
ـة فى البداية من خالل تقد شـخصية مـركبة تـبدو حا
أداء نـاعـم ورومـانـسى وعــنـيـفـة فى أوقــات أخـرى خـاصـة
ـطاردين إضافة إلى تـناغم األداء والتعـبير مع حركة مع ا
عبرة عن احلالة النـفسية للشخـصية ومراحلها اجلسـد ا
ـرأة ــتـعـددة. بـيــنـمـا جــاء أداء أمـيـرة كــامل لـشـخــصـيـة ا ا
الـغــامـضــة بـعـيــًدا عن طـبــيـعــة الـشـخــصـيــة فـهى كــتـكـوين
لهـا مالمح بـريـئـة ورومـانـسـية فـيـزيـقى  – أمـيـرة كـامل  – 
إال أن الـشـخـصـيـة حتـتـاج إلى تــكـوين نـسـائى يـقـتـرب من
ـا لها من خـشونـة عجزت أمـيرة كامل صـفات الرجـولة 
عن حتـقيقهـا ففقـد العرض جـزًءا مهًمـا فى التأكـيد على

جتاه البـراءة والرقة واحلب مـستمـر لذلك اعتـمد على
ديــكــور فـى اخلــلف يــأتى كــشــكل عــ حــورس الــتى من
خاللـــهـــا يـــنـــطـــلق الـــعـــاشـــقـــان مع وجـــود بـــرواز وبـــعض
ـوتــيـفـات الــتى تـعـبــر عن صـخـور اجلــبل وهـو مـا جنح ا
فـيه مـعـتـز الـغـالى حـيث أكـد عـلى الـصـراع الـعـنـيف بـ
ـــتـــصــارعـــة الـــتى الـــبـــراءة والـــعـــنف مـن خالل األلـــوان ا
جـاءت فـيــهـا عـ حـورس بــالـلـون األبـيض مــقـابل الـلـون
احلجـرى الداكـن الذى يـعبـر عن صالبـة احلـجر مـقابل
رقـــة الــعـــ والــلـــون األبــيـض. وتــداخل ذلـك مع مالبس
الــشــخــصـــيــات حــيث تــأتـى مالبس الــعــاشـــقــان رقــيــقــة
بيضـاء تبـرزهمـا كمالئـكة مـقابل مالبس سـوداء للـنساء
طاردين لـهما كتـأكيد على الغامـضات وكذلك للـرجال ا
صـراع الـتـضـاد بـ األلـوان إضـافـة إلى تـأكـيـد حلـظات
الـــتــوتـــر الـــدرامى حـــيث اســـتـــخـــدام اإلضـــاءة احلـــمــراء
لتأكـيد احلـالة الشـعوريـة الداخـلية وهـو ما أكـدته أيًضا
مـــوســـيــقـى مــحـــمـــد رمـــضــان األمـــر الـــذى جـــعل إيـــقــاع
الــعـرض مـتـمــيـز ومـتـنــاغم وهـو مـا جنح اخملــرج مـحـمـد
رمضان فى حتقيقه سواء على مستوى الرؤية البصرية
أو الرؤية الفكريـة ولعل األداء التمثيلى فى هذا العرض
مـثـل يـؤكد عـلى مـجـهود اخملـرج وأيـًضـا على مـوهـبـة ا
فـقـد تـمـيــز مـحـمـد إمـام فى دور نــور حـيث قـدرته عـلى
ــة ثـائــرة عــلى الـتــعــبــيــر عن شــخــصــيــة رومــانــســيــة حــا
التقاليد من خالل أدواته الـصوتية وقدرته على التلوين

ـسـرحـيـة عـلى االحـتـفـاء ـعـهـد الـعـالى لــلـفـنـون ا اعـتـاد ا
ـعــهــد زكى طـلــيــمـات. ــســرح ومـؤسـس ا بــذكــرى رائـد ا
وتـكـون االحتـفـاليـة من خالل مـهـرجان لـلـمسـرح الـعربى
ـتـعددة ـعـهـد فى تقـد مـواهـبهم ا يـتـبـارى فيه طالب ا

فى كل اجملاالت الفنية.
ــهـــرجــان الــذى بــدأ فى أوائل الــثــمــانــيــنــيــات ويــتــمــيــز ا
ــسـرحى بــتـقــد عــروض تـتــبــاين مع عــروض الـســوق ا
بـدايـة من اخـتـيـار الـنـصـوص مـروًرا بـالـرؤى اإلخـراجـيـة
ى  تـقد ـهرجـان العـا ـهرجـان وا وعن طريق هـذا ا
الـعديد من جنـوم التـمثـيل واإلخراج والتـأليف والـديكور

سرحية اآلن. الذين يثروا الساحة ا
عهد  –للعـام الثالث على وفى دورة هذا العـام يواصل ا
ــعــهــد الــتــوالى  –تــقــد عــروضه بــعـــيــًدا عن مــســرح ا
هرجان وذلك عـلى مسرح الطلـيعة والعرائس واشـتمل ا
عـلى تسعـة عروض وزعت على ثالثـة أيام. وكان عرض
ــســـرحى بــهــيج االفــتــتــاح هـــو  شــاهــد مــلك لـــلــمــؤلف ا
إســمــاعـيـل من إعــداد وإخـراج مــحــمــد رمــضــان. وهـذا
الـنص بـصـفــة خـاصـة هـو أحـد الــنـصـوص الـتى جتـذب
اخملـرجـ إلـيـهـا لـكن  – عـلى مـا أذكـر  – لم يــقـدم فى
ــعــهـــد من قــبل والــنـص يــلــعب عــلـى قــيــمــة احلب من ا
خالل نـــور وفــردوس وفى صـــورة تــبـــدو كــصـــورة حــسن
ـعــروف حـيث يــصـطـدم ونــعـيــمـة فى الــتـراث الــشـعـبـى ا
العـاشـقان بـتقـاليـد الـقريـة فيـهربـان مـًعا بـحًثـا عن أمان
حلـبهما لكن هـذا األمان ال يأتى حيث يلـتقيان فى أحد
األمـاكن الـغــامـضـة فى اجلـبل فـيـقـابالن امـرأة غـامـضـة
سـاعدة لكـنها تـشترط أن تـساعد الـفتاة يطلـبان منـها ا
فـقط أما الـشـاب نور فـعلـيه الـرحيل بل ومن خالل أداء
طـقـسـى لـلـمــشـهـد تــنـتــزع الـفـتــاة ويـرحل نــور عـلى وعـد
بــالــلــقــاء والــعــودة. وهــنـا يــأخــذ احلــدث الــدرامى شــكل
استلـهام األسـطورة الفـرعونيـة إيزيس وأوزوريس. حيث
يصبح فردوس ونور مـطاردين من قبل رجال معاصرين
غـامــضـ أيـًضــا يـسـعــون لـلـوصــول إلى نـور والــثـأر مـنه
ـعـد الــكـثـيـر من حلـظـات الـدرامـا وقـد اخـتـزل اخملـرج ا
دون أن يــخل بــبــنــاء احلــدث حـــيث اهــتم بــتــقــد رؤيــة
خــــاصـــة به رؤيــــة ثـــوريـــة لــــكـــنـــهــــا فى نـــفـس الـــوقت مع
ـوجـهـة لـلـجـمهـور رؤيـة انـهـزامـيـة تـشـاؤمـية. صـرخـتـهـا ا
حـيث يـبـدأ الـعـرض وينـتـهى بـنـفس اجلـمـلـة وهى بـنـحلم

لكن ال األحالم بتتحقق..
ــعــد اخملـرج يــؤكــد عــلى أن هــنـاك قــوى يــهــمــهـا إذن فــا
إجـهاض األحالم الـتى يـحـلم بـها الـشـاب لـكـنهـا تـتـحطم
ويـــعــــتــــمـــد اخملــــرج عــــلى تــــأكــــيـــد ذلـك من خالل األداء
رأة الغامضة الشاعرى والطقسى خاصة فى مشاهد ا
مع نور وفـردوس إضـافة إلى مـجـموعـة الفـتـيات الالتى
نعـرف أنـهن فى نـفس ظـروف فردوس ونـور فـهـناك من
خدعها الرجل وهـناك من مات زوجها.. لكن يتم األداء
الـطقسى وكأنه مسـتمد من أساليب الـندب التى تؤديها
ــرأة الـــغــامــضــة والـــتى حتــول فــردوس إلـى بــائــعــة فى ا
ـكان الـسوق  – عـمد اخملـرج إلى االبتـعاد عن حـقيـقة ا
بـــحــيث يـــبــدو احلـــدث وكــأنـه حلــظــات انـــفــعـــال داخــلى
تـتـالءم مع طــبـيــعــة الــشــكل الــتــعــبــيـرى الــذى اجته إلــيه
اخملرج حيث تبيع فردوس غـزلها "طاقية للعرسان شال
لــلـــعــريس والـــصــبـــايــا" وهـــو مــا يــكـــون فــرصـــة لــوصــول
طاردين لـها ومحـاولة احلصول عـلى الشال والـطاقية ا
كـرمـز لـلـحـصـول عـلى حـلم فـردوس ونـور والـوصول إلى

نور.
تشـائمة والـثورية فى ولـتحقـيق اخملرج رؤيته الـدائريـة ا
احللم وإجهاضه سعى اخملرج إلى تأكيد أن هذا العنف

 عرض شاهد ملك 

 عرض يحمل جرأة
وحماس الشباب ويؤكد
مسيرة التواصل
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الـقس أثـنـاسيـوس بـطـرس كاهـن كنـيـسة
مـــارجــــرجس بـــالــــشـــادر أحــــد الـــكــــهـــنـــة
ـــعـــروفـــ بـــعـــشـــقـــهـم لـــلـــمـــســـرح داخل ا
الــكـنــيـسـة الــقـبــطـيـة األرثــوذكـســيـة.. بـدأ
ـسـرح معه مـنـذ الصـغـر فعـنـدما عـشق ا
صادفة لعب دور كان طفالً صغيراً وبا
ــســيـح فى طــفــولــته فى إحــدى الــســيــد ا
سـرحـيات الـتي قدمـتهـا الكـنيـسة ومن ا

يومها ارتبط بهذا الفن.
فـى هذا احلـوار يـروى القـس أثنـاسـيوس
ــســـرح ويــعـــرج عـــلى حــال حـــكـــايــته مـع ا
ـسرح الـكنـسى اآلن مـبديـاً وجـهة نـظره ا

فيه.
سرح? * بداية كيف جاء ارتباطك با

ـــســرح والــتــمـــثــيل بــدأت - عـالقــتي بــا
مـــنــــذ أن كـــنـت طـــفالً صــــغـــيــــراً كـــانت
أخـــتـى الـــكـــبـــرى تـــقـــوم بـــدور الـــســـيــدة
الـعذراء فى تـمثـيـليـة عن مـيالد السـيد
ــــســــيح والنــــشـــغــــال أمى فـى الـــبــــيت ا
حـملـتنى أخـتى مـعها إلـى البـروفة وما
أن شـــاهـــدنـى اخملــرج حـــتـى قـــال لـــهــا:
سـيح طـفالً» ويوم «أخـوك يأخـذ دور ا
الـعـرض لم أخـش شـيـئـاً ألن أخـتى هى
الـــتـى كـــانت تــــمـــسـك يـــدى وتــــقـــول فى
أذنـى دورى وحلــــبى لــــهــــا ســــمــــعت كل
كـالمـــــهــــــا وإرشـــــاداتــــــهـــــا وكـــــانـت هـــــذه
ـسرحـية فى كنـيسـة ماريو حـنا بـبلدة ا

أبنوب احلمام.
وكانت اخلطوة الثانية فى الصف الثالث
االبــتــدائى وكــان أســـتــاذ الــلــغــة الــعــربــيــة
طالعة يحب أن يحول كـثيراً من دروس ا
الـــتى يــوجـــد بــهـــا حــوار إلـى تــمـــثــيـــلــيــات
صــــغــــيـــرة تــــقـــام داخـل الـــفــــصل أو عــــلى
ــدرسـة وهــذه احلــوادث كـانت مــسـتــوى ا
فى عـام 1956 وكــان عــمــرى 7 ســنـوات.
أمـــا مــــا نـــســـتـــطــــيع أن نـــقـــولـه عن عـــمل
مـسرحى فى مـسرح كـبير به كل األدوات
الالزمة فكان ب عام 1958 و1960 فى
مــســرحـــيــة شـــعــريــة عن «حـــكــمـــة الــنــبى
ســـلــيـــمـــان» فى كـــنـــيـــســـة الـــعـــذراء بـ«أبــو
ـطــامـيـر» بـالـبـحـيــرة ومـسـرحـيـة وطـنـيـة ا
قــمت فـــيــهــا بـــدور الــزعــيم جـــمــال عــبــد
ـــطــــامــــيـــر الـــنــــاصــــر فى مــــدرســــة أبــــو ا
االبـتـدائـيـة ومـسـرحـيـة مـتـرجـمة عـرضت
عـلـى مـســرح ســيـنــمــا الــبـلــديــة بـدمــنــهـور
وحضرها احملافظ وجيه أباظة فى ذلك
الـــوقت وتــرجـــمت «دومـــبى وولـــده» وقــام
بـــإعــطـــائى مــيـــدالــيـــة فــضــيـــة وفى عــام
1961 أخــــرج لــــنــــا فى مــــدرســــة األمــــيـــر
بــدمـنـهـور اإلعـداديـة الــفـنـان مـحـمـد نـوح
أوبـــــريـــــتــــــاً عن جتـــــارة الــــــقـــــطن وبــــــيـــــعه
واســــتــــغـالل الــــتــــجــــار األجــــانب لــــلــــفالح
ــــصـــــرى وقـــــمت فـــــيــــهـــــا بــــدور الـــــفالح ا
الــفـــصــيـح الــذى يـــعــتـــرض عـــلى الــتـــجــار
األجـــــانب وفى عــــام 1963 انــــتــــقـــــلت مع
أســـرتى لـــلــقـــاهـــرة وقـــبل انـــتــقـــالى كـــنت
أسـتــعــد لــلـقــيــام بـبــطــولــة مـســرحــيـة عن
يــوسف الــصـديـق ولـكن نــقل والــدى حـال

دون ذلك.

ـدرسـة ـرحـلـة الـثـانـويـة قـمت مع ا وفى ا
بـاالشـتـراك فى أكــثـر من مـسـرحـيـة  مع
ــعـهــد الـفــنـون فـنــان كـان وقــتـهــا طـالــبـاً 
ـسـرحـية هـو «فـكـرى صادق» مـثل مـعـنا ا
مــســرحـيــتـ األولـى لـنــجـيـب الـريــحـانى
والـثانـية مسـرحية وطـنية «الـسيد مـحمد

وضـوع فترة كان والـزمان وظـلوا مـلتزمـ بوحـدة ا ـسرحـيون من وحـدتى ا > تـخفف ا
وضـوعات فى إطـارهـا. وقد مـنحـتهم طـويـلة ثم حـلت محـلـها وحـدة الفـكرة وتـشـظت ا
ـسـرحى مـسـاحات واسـعـة من الـتـخيل احلـريـة فى تـعـدد أمكـنـة األحـداث فى الـعرض ا

كان. واإلبداع فى رسم خصوصيات ا
سرحي جريدة كل ا
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سيح سرح طفالً وقمت بدور ا ارتبطت با
سرح القس أثناسيوس بطرس: عاشق ا

الكنيسة ال
تعانى أزمة
نصوص بل

تعانى 
من سوء
االختيار

أسقف التعليم

خالل الفيديو أو التليفزيون.
* هل تــعـــانى الــكـــنــيــســـة من أزمــة فى

النصوص?
- الـكـنيـسـة الـقـبطـيـة ال تـعـاني من أزمة
نـــــصــــوص دائـــــمـــــا تــــعـــــانى مـن اخــــتـــــيــــار
الــنــصــوص فــكــثــيــر من الــذين يــخــتــارون
الــنـصــوص لــيـســوا عــلى مــســتـوى الــفــكـر

سرحى. الفنى واألدبى وا
سرح الكنيسة? * وماذا عن أحالمك 
- آمـالـى فى الـعـمل الـفـنى عـمـومـا داخل
الـكنـيسة الـقبطـية أن يـبعد عـنه أصحاب
الـــعــمـــامــة واجلــلـــبــاب األســـود وأن يــقــوم
عليه من يفـهمون فيه أيا كان هذا العمل

كتابة أم رسماً أم نحتاً.

ـسـرحـيـة «عـيب ـشـاهـدين  * كـنت من ا
إحـنـا فى كـنـيـســة» الـتي أخـرجـهـا مـيـنـا
ابــــــنك مــــــا رأيك فـى مـــــوقـف رقـــــابـــــة

سرحية? الكنيسة من هذه ا
- مسـرحيـة «عيب إحنـا فى كنـيسة» هى
ـقـايـيس ولـو كان مـسـرحيـة جـريـئـة بكل ا
ـسرحـية أخـرج منـها فـرداً واحداً كـاتب ا
وهــــو الـــذى يــــلــــبس «جــــلـــبــــاب وعـــمــــامـــة
ــــشـــاكل قـــد حـــركت ســـوداء» مـــا كـــانت ا
ســـاكن أحـــد ولــكـن ألن هـــنــاك جـــلـــبـــابــاً
أسـود فالبـد أن يـكـون هـنـاك خط أحـمر
س هـــذا اخلـط ولـــو بــــنــــســـيم وكل مـن 
هادر أو جـرح ينـبرى له أعـداد كبـيرة من
الــــرافــــضــــ وكــــمـــــا قــــال لى صــــديــــقى
الطبيب «ال يصح أن ننشر غسيلنا» على
الــعـــامــة فـــإذا أراد الــكـــتــاب األقـــبــاط أن
يـــكــتــبــوا أى نـــقــد فــعـــلــيــهم االبـــتــعــاد عن

اجللباب األسود وسوف يجدون راحة.
* هل كــان لك دور فـى تــنــمــيــة مــواهب

سرحية? مينا ا
- مــيــنـا ابــنى أصــبح مـعــروفــاً فى الـوسط
الـفـنى الـكـنـسى داخـل وخـارج مصـر ولـكن
غــيــر مـعــروف أنه ابــنى حتـديــدًا فــعـنــدمـا
أحــــضــــر له بــــعض الــــعـــروض يــــقـــدمــــونى
لـلــضــيـوف قــائًال أبــونـا أبــو مــيـنــا أمـا من
ـســرح فــقـد ـيــنــا عــلى ا جــهــة تـشــجــيــعى 
بـدأت معه بـالـقراءة والـثقـافـة منـذ أن كان
طــفـًال وأحــضــرت له 48 جــزءًا من دائــرة
ـعـارف الـتي صـورت ـعـارف وكل دوائـر ا ا
لـألطفـال كـانت فـى مكـتـبـته الـتى حـرصت
على تكوينها حينما قمت بتصميم حجرة
خـاصة له وكان بهـا صندوق اللـعب الكبير
ـثل وهـو وكـبـر مــيـنـا عـلى الــقـراءة وبـدأ 
فى احلـــضـــانـــة فـى مـــدرســـة ســـان بـــيـــتـــر
وكـانت أول مــسـرحـيـة بــالـلـغـة اإلجنــلـيـزيـة
عن «ذات الرداء األحمر» وأخذ فيها دور

الذئب وحصل على جائزة.
أنــا يـعـجــبـنى مــيـنــا الـكـاتب والــسـيــنـاريـست
ـــمـــثـل واخملـــرج وإن كــان أكـــثـــر من مـــيـــنـــا ا
مـتــفـوقـًا فى كل هـذه الـفـنـون وأمـضى وقـتـًا
كـبيراً حتى اآلن يـتتلمذ عـلى كتابات األدباء
ــرحـلــة الــثــانـويــة بــدأ يـدرس الــكــبــار وفى ا
األدب اإلجنـــلـــيـــزى وأعـــجـب بـــشـــكـــســـبـــيــر
وتــشــارلــز ديــكـــنــز وفى األدب الــفــرنــسى بـ
فيكتور هوجـو وموليير والروسى بتشيكوف
وجـوركى وطــبـعـًا عـظــمـاء كـتـابــنـا بـدايـة من

طه حس والعقاد ومحفوظ.

صـغيرة كنـيسـتى سواء أكانت أعـماالً 
أم كبيرة.

* وهـل كــتـــبـت نـــصـــوصـــاً مـــســـرحـــيــة
للكنيسة?

- لـم أكــتب نــصــوصــاً مــســرحــيــة بــشــكل
مــــبـــاشـــر ولـــكـن لى أعـــمــــال حتـــولت إلى
مـسرح فـمـثال لى قـصة مـثل «فى قـبـضة
احلـب» التى طـبعـتهـا كنيـسة مـارجرجس
بـسـبـورتــنج وقـدمـتـهـا كــنـيـسـة مـارمـرقس
بلـندن باللـغة اإلجنلـيزية وأخـرجها ابنى

سرح. مينا عاشق ا
سرح الكنسى صحيح فى * هل تـعبير ا

رأيك?
سـرح الكـنسى مـثل كل األشيـاء التى - ا
تـخص األقـبـاط ألن لـيس لـهم مـكـان فى
احلــيــاة الـعــامــة فــيــقــومــون بــعـمـل نـوادى
سرح والكورال ولو خاصة بهم فهناك ا
ــــواهب كــــانت الــــدولــــة اهـــتــــمت بــــهـــذه ا
ـا كان هناك مـسرح خاص باسم الـفنية 

الكنيسة.
* إذا تــمـت دعـــوتك لـــلـــمـــســـرح ســوف

تذهب أم ال?
ــســرح اآلن جــائـزة لــو دعــيت - دخــول ا
فـى عـروض خــاصـة وأحــيـانــاً يـحــتـاجـون
ـتابـعة تـكون من لـرأينـا فى مسـرحيـة وا

سـرح وكـنت ثـيـل وا بـسـؤالى عـن الـتمـ
فـى حرج شـديـد فتـولى عـنى اإلجـابة
لــــيـب ســــوريـــال الــــقــــمص الــــراحل صــــ
ً فى بــيـرا ً كــ ا والــذى اتــضح أن له بــاعـ
يــــة لــــ تــــحــــقـت بــــكــــ ــــســــرح والــــ عــــالـم ا
نـــة األولى كـــونت الـالهــوت وفـى الـــســ
وقـدمنـا فى ديسـمبر مسـرحياً  فـريقـاً 
يــرة «مــكـرس أفــنـدى» يــة صــغـ مــســرحـ
ـــصـــاب تــــقـــد الــــشـــخـص ا نـــ وكـــانـت تـــ
يــــة والــــذى يــــظــــهــــر أمــــام بــــاالزدواجـــــ
يـــد ومن ورائــهم له نــاس بـــشــكل جــ الــ
هــــا تــــصـــــرفـــــات يـــــخــــجـل من كـــــشـــــفـــــ
من يــــة بــــعــــضــــاً  ــــســــرحــــ وأغــــضــــبت ا
لـــيـم نـــفـــسه تــــعـــ اإلداريــــ وأســـقف الـــ
والذى احتوانا وعـرفنا عبارة شهيرة
تقول ليس كـل ما يعرف يقال وليس
كل مــــا يـــــقــــال يــــكـــــتب ولــــيـس كل مــــا
لـهــا بــاآليــة «لـكل يــكــتب يــنـشــر وأكــمــ
شىء حتت الـــســمـــاء وقت» ومن هــذه
ثــيل تـــمــ تــقـل دورى من الــ لــحــظـــة انــ الـــ
لإلشـراف على الـنشـاط الفـنى وكنت
مـسـتـغرقـا فى دراسـتى الـتى أكـملـتـها
فـى جامعة الـقاهرة بـعد تخرجى فى
لـــعـــمل يـــارى لـــ تـــ يـــة الالهــــوت واخـــ لـــ كـــ
الـكـهــنـوتى لـكــنى حـرصت أن أشـارك
يــــة عـــلى ابــــ بـــ انــــات الـــشــــ ـــهــــرجـــ فـى ا
تـــوى تـــوى الـــقــــاهـــرة وعـــلـى مـــســـ مــــســـ

» حـــاكم اإلســكــنــدريــة وشــاركت في كــر
كليهما.

وفـى صــيـف عــام 1968 كــان قـــداســة
تـعلـيم لـ تـهـا أسـقـفـا لـ بـابـا شـنـودة وقـ الـ
نــودة يـقـدم فى نــهـايـة بـاسم األنــبـا شـ
يــــهـــا يــــة يــــكــــرم فــــ الــــصــــيف مــــســــرحــــ
يــة ــدنـــ اخلـــريـــجــ مـن اجلــامـــعـــات ا
يــــة وفى هــــذا الــــعـــام وقــــبل نـــ والــــديــــ
ـسرحية بـشهر واحد مـوعد عرض ا
تـــلـف الــــفــــريق الــــذى كــــان يــــقـــدم اخــــ
لـيم وتـركه تـعـ ـسـرحـيـة مع أسـقف الـ ا
لـــيه ولـــكـــنه فى مـــوقف ال يــــحـــســـد عـــ
بــحـــبه ومـــعـــارفه وعن طـــريق اخملــرج
ـعروف كمال عـطية استـطاع تكوين ا
مـجمـوعة أخـرى ورغم أنـنى كنت فى
انــويــة إال أنــهم أخــذونى ثــ لــة الــ ــرحــ ا
ـعرفتهم بـنشاطى الفـنى وقدمنا فى
خالل شهر مسـرحية كبيرة من ثالثة
نـــا نــعــمل لــيل نــهــار وكــانت فــصــول كــ
مـستوحـاة من «سفر اسـتير» وجنحت
بــــفـــضل بــــاهـــراً  يـــة جنــــاحـــاً  ـــســــرحـــ ا
يـــــة اخلـــــاصــــة الــــ عـــــ يــــات الـــــ انـــــ اإلمــــكـــــ
ـكيـاج ومن بـالـديـكـورات واإلضـاءة وا
نــا بـدأت مــعـرفــتى بــقـداســة الـبـاب هـ
تـــحــاق وتـــقــدمت لـاللــ بــته جـــداً  بـــ وأحـــ
بــــار تـــــ يــــة الـالهـــــوت وفى االخـــــ لـــــ بـــــكـــــ
لــــيم عــــ تــــ الــــشــــخــــصى بــــدأ أســــقـف الــــ
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أنصح الكتاب
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 لم أكتب نصوصاً مسرحية
بشكل مباشر ولكن قصصى
حتولت إلى مسرح

سرح الكنسى رئية فى ا  الصورة ا
البـس الـــــثـــــريـــــة  إال أنه زاد عـــــلـــــيـــــهـــــا وا
بــاخلـــروج عن احلـــيــز الـــضــيق إلـى مــا هــو
ـــســـاحـــة أو الـــفـــنــاء اخلـــارجى أرحب فى ا
ـناسـبـات الـعامـة والـتى جتمع حيث كـانت ا

عدداً كبيراً من أفراد الشعب.
رة صـاحب هـذه ا ـنـاخ التـشكـيـلى ا وكان ا
ـعــسـكـر كــمـا كــان  يــحـظى بــسـعــة الـرقــعـة 
اجلــــنـــود حــــيـث الــــدروع والــــزرد واحلـــراب
ــعـــدنــيــة والــنــبـــال والــســـيــوف واخلـــوذات ا
الالمـعة  وتنـوعت عناصـر الصورة إلى أن
ـهن  مـثـل الـبـحـار وكـذلك شـمـلت جــمـيع ا
ــؤداة لـلــغـنـاء ـا حلـق بـالـلــغـة ا الـفـالحـ  
من ســهــولــة ويــســر فى االســتــخـدام ولــكن
هـنــاك سـؤال يــطـرح نــفــسه  هل هـذه هى
الــصـورة والــعـنــاصـر الــشـعـبــيـة الــتى لـزمت

قام. األوبرا عندما استقر بها ا
عـــــــلـى الـــــــرغـم من أن  غـــــــنــــــــاء الـــــــتـــــــرتـــــــيل
اجلـريجـوريـانى أو أغانى شـعـراء التـروبادور
اجلوالـ فى الـقصـور كـانت أغـانى شعـبـية
بـخالف الـكـنسـيـة فـقـد اعـتـمـدت عـلى غـناء
ذى سـطــر حلـنى واحـد وهــو الـذى تــمـيـز به

وسيقى فى القرون الوسطى .. فن ا
كما واجه فن الباروك فـنون عصر النهضة
ومـــــا أبـــــدعـــــتـه الـــــعـــــظـــــمـــــة الـــــيـــــونـــــانـــــيــــة
والكالسـيكـيـة فى تنـاولهـا من جـديد فـهو
فن يـــحـــمل ســـمـــات احلــريـــة والـــتـــلـــقـــائـــيــة
سـتطـردة حيث كـان (رومـانتـيكـياً درامـياً ا
) إلى جـــانـب أنه عــــاطـــفـى كـــانت عــــنـــيــــفــــاً
ــنـاظـر مـتــكـلـفـة الــدرامـا قـويــة وضـخـمـة وا
وشــديـــدة الــتـــعــقـــيــد فــقـــد شــمـــلــهـــا الــبــذخ
والــتــرف والــثـــراء أيــضــاً . وقــد شــمل ذلك
تــــفـــــصــــيـالً لــــكل األجـــــزاء مــــهــــمـــــا كــــبــــرت
مــســاحـتــهــا ومــهــمـا اتــســعت بــشــكل يــجـعل
اإلنسـان يـشعـر بالـرهـبة والـذهـول من تلك
ـنـسـاب الدور الـعـظـمـة. كـان للـخط الـلـ ا
فــــانــــطــــلــــقت الــــبــــارز فـى الــــطــــابع الــــعــــام 
ـــتــمــثـــلــة فى صــور ــنـــحــنــيــة ا اخلـــطــوط ا
نــــبـــاتــــيــــة وأغـــصــــان تــــتـــابــــعت وتــــشـــابــــكت
وتــــضـــافــــرت وطـــلــــيت بــــاأللــــوان وأحـــيــــانـــاً
ـواضع اخلــاصـة الــتى تـضم بــالـذهب فـى ا
ـــلـــوك واألمــراء الـــصـــفـــوة واخلــاصـــة مـن ا
ـــــوســـــيـــــقى والـــــنـــــبـالء. ويـــــرجع اقـــــتـــــران ا
حيث بـالدراما إلى مـا قبل عصـر الباروك 
شــهـــدت الــعـــصـــور الــوســـطى مـــا يـــســمى "
بالتمثيلـيات األخالقية وتمثيليات األسرار
حــيث كــانت األغـانى ـعــجـزات  الـديــنـيــة وا
فــرديــة وثــنــائـــيــة وأغــانى جــمــاعــيــة كــانت
تــقـــدم وسـط الــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة  أو فى نـــهـــايــة
الـفصول فـتبـدو كأنـها تـعقـيب على أحداث

الفصل.
ـعـمار يـوضح لـنـا ذلك فـالكـاتـدرائـية وفن ا
مــثـالً إذا اعــتـــبــرنـــاهــا عـــدداً من اجلــدران
تـضم فـيـمـا بـيـنهـا فـراغـاً نـظـرنـا إلـيـها من
الـداخل لـكى يتـحـقق لـنـا ذلك. أو نعـتـبـرها
عدداً من األسـطح حتدد كـتلـة ما وعـندئذ

ننظر إليها من اخلارج.
وكــان لـدراســة الــكــتـلــة والــفــراغ أثـر واضح
فى حتــقــيق فــلـــســفــات الــشــعــوب عــلى مــر

الزمن.
فــالـشــكــل وهـو أكــثـر الــعـنــاصـر الـتـى يـقـوم
عــلـــيـــهـــا بـــنـــاء الــعـــمـل الــفـــنـى فى الـــصــورة
ـرئـيـة وعنـد بـنـاء شـكل مـا  فإنـه يراعى ا
أال يــؤذى الــعــ كــأن يــكــون مــضــطــربـاً أو
مـــفـــتـــقــراً إلـى الـــتـــوازن إال إذا كـــان األمــر

يتطلب ذلك. 
سرح وحرمته والكنيسـة التى حاربت فن ا
عــلى يــد جـمــاعــة الـتــفــتـيـش  هى نـفــســهـا
الــــتـى أحــــيــــتـه ودفــــعـت به من جـــــديــــد إلى
سرحى. احلياة فالشارع ثم دور العرض ا

ناسبات العامة االحتفاالت واجلنازات وا
كانت دائمـا حتظى بسـمات غنـائية شـعبية
تـتـمـيـز بـهــا الـبالد بل وتـتـمـيـز بـهـا طـائـفـة
عن أخرى كـان الـشعب فـى بالد الفـرجنة
(الــفـــرانك) مـــنــذ عــام  799 يــشــارك فى
تــرتــيل (الــكــيــرى إلــيــصــون) وبــخــاصــة فى
منـاسبة اجلـنازات واالحـتفـاالت ويبدو أن
الـشــعب وهــو خـارج الـكــنـيــسـة كــان يـدنـدن
بــهـذا الــلــحن عـلـى كالم بـلــغــته الــعـامــيـة ال
عالقـة له بـالنص الـالتيـنى وال شك أنه لم
يـقف عـنـد حلن الــكـيـرى بل اسـتـعـار غـيـره
من تـراتـيل الـكـنـيـســة يـهـزج بـهـا عـلى كالم

من عنده.
واكــتـســبت األحلــان الـشــعـبــيــة مـا لــلـتــرتـيل
اجلـريـجـوريـانى مـن شـعـبـيـة وشـهـرة وكـان
هـذا أمــراً طـبـيــعـيـاً لــطالوة هـذا األسـلـوب
تنقلة ه  وأيضـاً لطبيعته ا وسهولة تقد
والـتى سبق اإلشارة إلـيها إال أن الـعناصر
ــصــاحــبــة مــازالت هى تــلك الــتــشــكــيــلــيـة ا
الـــقـــصــور بـــزهـــائـــهــا وزخـــرفـــتـــهــا واحلـــلى

والـعــنـاصــر الـتــشـكـيــلـيــة هى ذاتـهــا نـفس
كان  سواء العناصر الـتى يتألف منها ا
أكــــان قــــصــــراً أم ردهـــة قــــصــــر أم فــــنـــاء
فـسيحـاً يتـجمع فـيه النـاس حسب نـوعية
ــقــام من أجــلـهــا احلــفل ولم ــنــاســبــة ا ا
ـــســـتــخـــدمـــة عن ـالبس ا تــقـل أهـــمــيـــة ا
مـخـتـلف الـعـنـاصـر األخـرى  فـقـد بـرزت
ـيزة فـكـانت عـلى قـدر كـبـير كـعـنـاصـر 
من الـــثــراء والــبـــذخ حــيث كـــان  من بــ

ــلـوك والــذين يــقــومـون هــؤالء األمــراء وا
به  من إحـياء حـفالت خـاصـة فى أماكن
راقـــيـــة وغــايـــة مـن الــفـــخـــامـــة واألبـــهــة 
وكــانت تــوجـه إلــيــهم الــدعــوة الــتى بــاتت
ـغـنـ اجلـوال تـقـلـيـداً خـاصـاً لـهـؤالء ا

وتــقــام تــلك احلــفالت فى مــظــهــر فـخــيم
األمـر الـذى اســتـمـدت مـنه األوبــرا فـيـمـا
بــعــد هــذه الــصــفــة األســاســيــة من حــيث
ـــبـــالـــغـــة فى تـــصـــويــر الـــثــراء والـــبـــذخ وا
الثراء والـرفاهيـة ليكـون طابع العـناصر
ـصاحبـة للـعروض غـاية فى التـشكـيلـية ا
ـــســـتـــمـــد من الـــثـــراء والـــتـــرف والـــبـــذخ ا

طبيعة تلك الفترة.

ـوسيقى وسـيقى الديـنية وا كانت هنـاك ا
صاحبة لـلشعراء اجلوال هناك  وفى ا
فـرنسـا أطلقـوا علـيهم شـعراء الـتروبادور.
وهم جماعة كانت جتوب أوروبا و تميزت
بـألـوان غــنـائـيـة خــاصـة بـهــا كـانت أمـاكن
عـروضـهم  قـصـور األمـراء والنـبالء وذلك
بــدعــوة مــنــهم فــيــقــدمــون الــفــنــون وألـوان
الــــغـــنــــاء اخلــــاص بــــهم.  "وهـم الــــشــــعـــراء
ــــغــــنـــون بــــجــــنـــوب فــــرنــــســـا وفـى إقـــلــــيم ا
الـــروفـــانـس ومـــا جـــاوره من أقـــالـــيم. أمـــا
(الـتروفير) فـهم شعراء الشـمال الفرنسى
وكـــــــان مـن بــــــــ هـــــــؤالء وأولــــــــئـك أمـــــــراء
وفـــرســـان مـــثل الـــكـــونـت غـــلـــيـــوم الـــتـــاسع
لك ريـتـشارد قـلب األسـد  وأعظم من وا
عـرف فى فن التـروفيـر هو آدم دى الهال

توفى فى القرن الثالث عشر ". ا
كان فن التروبادور يؤدى بالتجول  وحظى
بالط (لـــــويـس الـــــســـــابـع)  بـــــعـــــدد كـــــبـــــيـــــر
مستخدم آلـة وترية من ساللة الفيولينة

ويطلق عليها الفيول.
ــرئـيــة تــعــبـر عن       لم تــزل الـصــورة ا
ـغـنـون. ــكـان الـذى يـغـنـى فـيه ا طـبـيـعـة ا

ــــســــيـــــحى وانــــتــــشــــار بـــــدخــــول الــــعــــصــــر ا
الكـنائس كان هـناك لـون جديد تـميزت به
الكنيسة وهـو ترتيل خاص بها أطلق عليه
الــتــرتـيـل اجلـريــجــوريــاتى فــهــو "عـبــارة عن
أحلــــان مــــونــــوديــــة أى ذات ســــطــــر حلــــنى
واحـد ال اصطحـاب له  وقد سمـيت أيضاً
وحـتى بـعد أن الغـنـاء البـسـيط (بالنـشان) 
وسيقى إلى األسلوب البوليفونى تطورت ا
وأصبح الغناء يؤدى بأسطر حلنية مختلفة
 بـقـيت أنــاشـيـد الــبـابـا جـريــجـوريـوس هى
األســــاس الـــذى يــشـــاد عـــلـــيه هـــذا الـــبـــنــاء
مــتـعــدد األصــوات والــعـنــاصـر الــتـشــكـيــلـيـة
لـهـذا الـنــوع من الـغـنـاء هى ذاتـهـا الـقـائـمـة
فى بــنــاء ومــعــمــاريــة الــكــنــائس حــيـث كـان
األمــر أوال فى صــورة إنــشــاد كــنــسـى يـؤدى
داخل الـكنيسة كـوسيلة جذب لـلمصل مع
سـيطرة الطـابع الدينى عـلى اإلنشاد وكان
هيكل الكنـيسة هو القالب الذى تصب فيه
ـــوســـيـــقى أحلـــانـــهـــا الـــديـــنـــيـــة لـــتـــصـــبح ا
الـكـنـيـسة بـعـمـارتهـا هى الـفـراغ الـذى يضم
الـشـكـل ويـحـوطه ويـكــون لـلـنـوافــذ الـعـالـيـة
باشر فى حتقيق رتفعـة األثر ا واألبواب ا
الـــســــمـــو واالرتــــقـــاء ألعــــلى ويـــرجـع تـــاريخ
األحلـان "اجلريجـوريانيـة" إلى اخملطوطات
الــــتى نــــقـــلـت من الــــقـــرن الــــتـــاسـع "وكـــانت

عروفة بالنوما". مدونة بالرموز ا
وقـد اخـتـلفـت عن الطـريـقـة الـيونـانـيـة التى
اســـتــــخـــدمت حــــروف الـــهــــجـــاء الالتــــيـــنى
وكــــانـت طــــريــــقــــة الــــرمــــوز هــــذه هى الــــتى
مـهـدت الـبـدايـة إلى الـطـريـقـة احلـديثـة فى
التدوين حيث إنها أيسر فى االستخدام.
كانت األحلـان اجلريـجـوريانـية تـتـبع نظـاما
خــاصــا بــهــا وذلك عــلى ساللم مــوســيــقــيـة
ــقـــامـــات الــكـــنــســـيـــة واقــتـــصــر تـــعــرف بـــا
الــتــرتــيل اجلــريــجـوريــانـى  فى بــاد األمـر
عـــلى أصــــوات الـــرجـــال فـــقـط "حـــيث كـــان

نوعاً فى الكنيسة". رأة  صوت ا
واختص الترتيل اجلريـجوريانى بالكنيسة
واعـتـبـر وسـيـلـة جذب مـفـضـلـة لـلـمـصـل

ـا كـانت الــكـنـيـســة تـسـعى إلـى االنـتـشـار و
من رومـــــــــا إلـى شــــــــعــــــــوب أوربــــــــا  وقــــــــد
اســتـطــاعت أن حتــقق ذلك بـالــفـعل وأدى
تـبــعـاً لــذلك نـقل الــتـرتــيل اجلـريــجـوريـانى
إلى تــلك الــشــعـوب األوروبــيــة ولم يــكـتف
بــذلك فــقــد ســعى إلى تــطــويــر هـذا الــفن
ــا لــديه ومـا يــتـفـق ومـتــطـلــبـات كل بــلـد
فــكــان الــبـدء بــاجلــزر الــبــريـطــانــيــة. فــقـد
"أضـافت مـدرســة سـان جـال إلى الـتـرتـيل
اجلــريــجــوريـــانى تــلــحــيـــنــاً جــديــداً يــعــرف
(بــــالــــســـكــــونـــســــة) ومـــصــــدره الـــكــــنـــيــــســـة
تـد صوت الشـرقيـة ففى آخـر التـهلـيلـة 
قـطع (آه) فى تـهلـيل بهـيج أشبه ـنشـد  ا
بــالــتـقــاســيم"  (والــسـكــونــسـة) هــذه تــعـنى
جـــمـــلــة تـــابـــعـــة  وبــذلـك يــأخـــذ الـــتــرتـــيل
اجلـــريــــجـــوريـــانـى بـــعـــداً جـــديــــداً بـــجـــانب
انـتـشــاره فـقــد يـدخل مــعه اإلمـتــاع بـجـمل
تـابـعـة مــنـفـردة فى شــكل تـهـلــيل جـمـيل له
ستمع  جذب خاص  فينـال إعجاب ا
ــؤدى يــزيــد أكــثـر مـع األخـذ ــا يــجــعل ا
فـى االعـــــــتـــــــبـــــــار أن األمـــــــر مـــــــازال داخل
الــكــنـــيــســة  حـــتى ال تــقع الـــعــ إال عــلى
مـنـاظــر  الـكــنـيـســة الـداخــلـيـة وهــيـكــلـهـا 
ــؤدين فــلم بــاإلضــافــة إلى قــســاوســتــهـا ا
ناخ التشـكيلى مناخاً دينياً وهو ما يزل ا
اشــتــمـــلت عــلــيـه الــكــنــائـس من جــداريــات
بــالـــفــســيــفــســاء بــرســومـــاتــهــا الــتى حتــمل
ــــســـــيح كـــــذلك الـــــزجــــاج مـــــعــــانـى آلالم ا
ـعـشق بالـرصـاص واجلص والتى تـتـناول ا
الئــكــة وأيــضـــا لــلــســيــدة الــعــذراء صــورا 
ـسـيح وذلـك فى مالمح جـامـدة والـســيـد ا

تدل على التقديس واالحترام الدينى.
ــوسـيـقى عـلى الــكـنـيـسـة بل لم تـقـتـصـر ا

 مسرح الكنائس

سرح الكنسى  من عروض ا

الگنيسة
أحيت 
سرح فن ا

بعد 
أن حاربته
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كتابة النصوص

اجللباب والعمة

ها بقطاع الفنون الشعبية. > رؤية جديدة ألدهم الشرقاوى كتبها د. مصطفى سليم ويخرجها مصطفى عبد اخلالق  يتم اإلعداد لتقد

 أحيانا يحتاجون رأينا
 فى مسرحية ومتابعتنا
تكون من خالل الفيديو

األغنية الشعبية
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ـشـهـد ـسـرحـيـة اتـسـاعـاً وعـمـقـاً لـيس بـصـيـاغـة ا > تــتـحـكم طـبـيـعـة اخلـشـبـة ا
ـسرحى كـان ا ـا بـعمـارة ا ـسـرحى وحـركة اجملـاميـع والشـخـصيـات فحـسب وإ ا

سرحى الذى هو أيقونة النص. وجمالياته باعتباره جزءاً من الفضاء ا

كانية احملـسوسة ذات الداللة وهى: سرحى مجمـوعة من العناصـر ا > يـحتل الفضـاء ا
مـثل وقـطع الديكـور واالكسسوارات. وتـشكل كل منـها أداة ذات داللة مـتفاوتة أجـساد ا

كن أيضاً أن تتبادل الوظائف. فى العرض. و

شاريع الفنية. >  د. غسان سالمة رئيس مجلس أمناء الصندوق العربى للثقافة والفنون وافق على تقد 29 منحة مالية قيمتها 1/2 مليون دوالر لدعم ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي جريدة كل ا

. تخصص اضى بنقابة الصحفي بحضور عدد من النقاد وا > مسرحية «البراوى» للكاتب محمد زهدى تمت مناقشتها األسبوع ا
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سرحية «1- 4» أثر التكنولوجيا على الصورة ا
األيــدى بــعـــيــدا عن اســتــخــدامــات تـــكــنــولــوجــيــا عــصــوره
اخملــتــلــفــة لـــيــطــرح ذاته من خـاللــهــا ســواء كــان ذلك فى
ــبـنى وعالقــته بــالـفـراغ ــسـرحــيـة عـامــة من ا الـعــمـارة ا
ـبــنى حـتى ـلــحـقـات هــذا ا احملــيط به داخل مــديـنــته و
ــنـصـة والــصـالـة والــلـتـ أحــيـانـا مـنــطـقـة احلــضـور من ا

يتداخالن ليكونا معا منطقة لعب  – تمثيل  – وفرجة.
ــســرحــيــون من ــنــطــقــتــان الــلـــتــان اهــتم بــهــمـــا ا وهــمـــا ا
مـصـمـمى الــسـيـنـوغـرافـيـا واخملـرجـ كل يـطـرح إبـداعه
ـسـرحيـة التى سـرحى أو الـصورة ا نـظـر ا فى صيـاغـة ا
هـى "العـنـصـر األسـاسى لـلـمـسـرح والـتى ال تـظـهـر إال فى
ــسـرحـيـة: هى ــسـرحى أو الـصـورة ا ـنـظـر ا ـســرح"  وا ا
ـنـقـول فـوق مـنـصـة الـتـمـثـيل الـنـاجت الـتـشـكـيـلى لـلـثـابـت وا
ــتــفـرجــ ويــخــاطب هـذا والــتى قــد تـمــتــد إلى صــالـة ا
الناجت فى تكوينه مـعظم حواس اإلنسان إن لم يكن كلها
ـس. وهــــــو تــــــكــــــوين من بــــــصـــــــر وســــــمع وشـم وتــــــذوق و
ـســرحى األدبى الخـتــراع مـكـان مــسـتـخــلص من الــنص ا
ـنظـر من وحى خـيال الـسـينـوغرافى  – قـد يـشـارك معه
اخملـرج  – والـواقع لـيس إال عـامـال مـسـاعـدا يـشـارك فى

احتمال حتقيقه.
ــرئـيـة فى يــتـضــمن الـتــشـكـيـل الـبـصــرى كل الـتــكـويــنـات ا
ـكانية نـصة والصالـة عند احلـاجة والعالقات ا فضاء ا
ـتـمـاثـلـة أو بـ هـذه الـتـكـويـنـات بـأشـكـالـهـا اخملـتـلـفـة أو ا
ـنـاسـبـة "لـوضعـهـا مـعـا فى تـشـكـيل ـتـعـارضـة وألـوانـهـا ا ا
فـضــائى يــضـفى عــلى الــنص حـيــاة ورؤيــة جـديــدة ويـظل
ـمــثـلـون الـفــراغ (فـضــاء الـلـعـب) مـيـتــا حـتى يــسـكن فــيه ا
ويصـبحون العنصـر احملرك لصورة فضـاء اللعب ويحكوا
القصة التى يدعمهـا استخدام الفضاء ويتشكل الفضاء
ــمــثــلــ مع تــطـور الــعــرض" الــذى يــلـعـب فـيه ويــتــغــيــر بـا
اإليـقاع- سـواء كان زمـنيـا أم شكـليـا أم لونـيا أم خـطيا أم
ـتحركة عـبر عالقات ضوئيا  – دوره فى فاعلـية الكـتلة ا

سرحى للحدث. نقول فيها تعزيزا للزمن ا الثابت وا
ـتـضمن فى الـصـورة فـهـو كل ما أمـا الـتـشـكيل الـسـمـعى ا
ــــوســـيـــقى ـــمــــثل وغـــنــــائه واألحلـــان وا يــــتـــعـــلـق بـــحـــوار ا
ــؤثـرات الـصـوتـيــة فـقـد تـكـون ـصـاحـبـة وا الـتـصـويـريــة ا
ـشـاعــر الـشـخـصـيــة أو تـعـمل عـلى أن ـوسـيـقـى مـؤكـدة  ا
ــمــثل من انــدمـاجـه فـيــكــسـر الــتــدفق الــوجـدانى يــخـرج ا
لتـجسيد الشخصـية كما فى مسرح بـريخت عندما تكون
ـوسـيـقى تـعـلـيـقًــا سـاخـرًا عـلى حـوار الـشـخـصـيـة ولـيس ا

عانى كلماتها.  تأكيدا 
وقد يكون الرعد والبرق وعصف الريح كمؤثرات صوتية
ـدى رفض الـطـبــيـعـة لـضـيـاع ـلك لـيـر هى تــصـويـر  فـى ا
عقل لير فى مشهد العاصفة باعتبار أن لير هو ظل الله
عـــــلـى األرض وأن أى اخـــــتالل لـه هـــــو اخــــتـالل لـــــنـــــظــــام

الطبيعة.
ـكـونة لـلـتكـويـنات ادة ا ومن الـناحـيـة الشـمـية قـد تـكـون ا
ـنـظـريـة من مـواد عـطـرية فـواحـة بـغـرض درامى كـغـابة ا
"حـلـم لـيــلـة صــيف" لـ شـكــسـبــيـر أو رائــحـة الــبـخــور الـتى
ـشـهـد األول فى "أوديب مـلـكـا» لـ سـوفـوكلـيس تـسـتـكـمل ا
يـتافـيزيـقى للـشيـطان فى ولـكى يحـقق تشـيكـوف البـعـد ا
ـا لـلشـيـطان من ـسـرحيـة الـداخلـيـة فى طـائر الـبـحر  ا
أثــر سـيـئ عـلى اإلنــســان كــمـا يــعــرفه الــوجـدان الــشــعـبى
وخــاصـة مع أصـحـاب الــديـانـات الـتـوحـيــديـة فـإنه يـقـرن
ـــرئــيــة بـــرائــحــة نـــفــاذة لــلـــكــبــريت ظــهـــوره فى الــصــورة ا
ــا كــان ـــثــيــلى وكــان ذلـك امــتــدادًا  اخملــلــوط بـــالــكــحل ا
ـثل الشـيـطـان فى الـقرون الـوسـطى عـنـدما يـحـدث مع 

يختلط باجلمهور.
ـــســـرحى مـــتـــضـــمـــنًـــا- داخل فـــضـــائه ـــا كـــان الـــفـــعل ا و
ـسـئـولة عن ـسـرحيـة ا الـزمـكـانى- كل عـنـاصر الـصـورة ا
تخيل  – حتى ولو كـان له مشابهاته فى حتويل احلـدث ا
ـكـنة ـكن أن حتـدث أى أحـداث  الـواقع  –إلى وقـائع 
جتمع ب احلقيـقى واخليالى فى نفس الوقت فإن هذه
ـــتــكـــونـــة ال تــســـتـــكــمل مـــعـــنــاهـــا إال من خالل الــصـــورة ا
اجلمهور الذى له مهمة تقييمها وقياس صحتها وداللتها
فـى ضـــوء ثـــقـــافـــتـه. وفى هـــذا الـــســـيـــاق يُــــصـــبح الـــوعى
ـتـفـرج ذا أهـمـية ـؤدى وا ـشـتـرك بـداللـة الـصـورة بـ ا ا
كــبــيــرة حــتى ال يــحــدث فـجــوة بــ الــهــدف الــذى يـســعى
ــعـــنى الـــذى يـــكــونه ـــنـــظـــر والــصـــورة  إلى حتـــقـــيــقـه وا ا
ــتـفـرج عـن هـدف الـصــورة والـذى ال يــكـون مـعــلـومــاتـيـا ا
فـقط بل اإلحـسـاس به كـحـالة جـمـالـيـة تـخاطـب حواسه
تـفرج جزءا من وعواطفه. وقـد يصل األمـر بأن يصـبح ا
ـثل الشـيطـان إلى جمـهور الـصورة كـما فـى حالـة نزول 
الـــصــالـــة فـى مــســـرح الـــعـــصـــور الـــوســـطى  كى يـــتالمس

معهم.

به يتعرف على مالمحه هـو لينتقل بعد ذلك لرسم هذه
المح علـى جدار الكـهوف لـنفـسه ولغـيره من احملـيط ا
ـعـاشـة أو ما به أو بـعـد أن يـخـتـزن خـبـراته اإلنسـانـيـة ا
تـرسب مـنـهــا فى ال شـعـوره وانـفـجـر صـورا فى أحالمه
ليخرجها عبر قدراته الـعقلية ومخيلته فى صور تقترب
ـعــاش وفى أحالمه أو مـنــحـرفـة مـع مـا كـان فى واقــعه ا
ـاضـيه وحـاضره عن ذلك فى تـركـيـبـات جـديدة تـتـعـلق 
يـسـجل بـهـا حـضـارته عـلى جـدران مـعـابـده أو يـسـتـشرف
بــهـا مــسـتــقــبـله إلى أن أعــطى أســمـاء كــبــيـرة فى مــجـال
الـرسم أمـثـال: لـيـونـاردودافـنـشى مـايـكل أجنـلـو رفـايـيل
سلـفادور دالى بـيكار بـيكـاسو أنيـجو جـونز.. إلخ حتى
ظهرت الصورة الـفوتوغرافيـة والسينمـائية والتلـيفزيونية
ــولـدة بـالــكـمـبــيـوتـر أو مــعـززة به..إلخ كــنـتـاج والـرقــمـيـة ا
ـارسة جوانب للـتطـور التكـنولـوجى سهل على اإلنـسان 

من حياته.
لقـد طورت التكنولـوجيا حياة اإلنـسان وأصبح ما يعرفه
بـواسـطتـهـا خالل أسـبوع قـد يـضـاهى مئـات الـسـن من
حيـاته عنـدما كـان بدائـيا فـقد صـعد الـقمـر بعـد أن كان
ال يـبرح مـكـانه فوق األرض يـتعـرف عـليه ويـتدارسه بـعد
أن كان "قبلة" احملب الولـهان يرى فيه وجه محبوبته فى
عـرفته لـيلـة مقـمرة أو يـطـرح علـيه تخـيالته وأحالمه و
بـالـقـمـر وبـعــد دراسـته انـطـلق يـكـتـشف الـكـواكب األخـرى

ا توفر له من معلومات عن القمر.
إن إنسـان الـيوم أصـبح يـأكل ويـشرب ويـتـنفس بل ويـفـكر
نتجات التكـنولوجيا إلى احلد الذى جتاوزت فيه هذه
الــتـكــنـولــوجــيـا قــدرات اإلنـســان الـعــادى عـلى مــجـاراتــهـا
وأصبح هـناك العديـد من الشعوب فى الـعالم الثالث تقع
خـارج زمـنـهـا ألنـهـا مـازالت تـدور فى فـلك تـكـنـولـوجـيات

ة عفى عليها الزمن وولى. قد
ـــقــال أو عــلى والــتــكـــنــولــوجـــيــا الــتى نـــرددهــا فى هــذا ا
ألــســـنــتــنــا فى احلــيــاة الـــعــامــة بــاخــتــصــار تـــعــنى جــمــيع
الـوسـائل الـتى ابتـكـرهـا اإلنسـان واسـتخـدمـهـا لتـوفـير كل
مـا هــو ضـرورى لـرفــاهـيـتـه وسـعـادته أو قــد يـقــضى بـهـا
على هـذه السـعـادة والرفـاهيـة. والكـلـمة اصـطالحًا تـعنى
ـيـكــانـيـكـا وهى يـونـانـيـة األصل عــلم أصـول الـصـنـاعـة وا
عنى تكنيك  Logos وما Techne   مكونـة من مقطع
ــعـنى عـلم. وإن كـانت تـكـنـيك فى لـغـتـنـا الـعـربـيـة "تـعـنى
ـعنى أتقن وضع اخلطط احلـربيـة وتلـفظ أيضا تـقنـية 
ــتـــقن الـــشىء أى أحـــكـــمه. و "الـــتـــقن من الـــرجـــال" أى ا
ــكن تـعــريف الــتـكــنـولـوجــيـا فـى لـغــتـنـا احلـاذق" ومن ثم 
ـا يـسهل بـالـعـلم الـذى يـقوم به اإلنـسـان بـإتـمام وإتـقـان 
شئون حياته اليوميـة عن طريق التطبيق العلمى والعملى
لالكتشافات واالختراعات التى توصل إليها اإلنسان عن
طريق الـبـحث العـلـمى وتـعمل عـلى تـطويـر إنـتاجه فى أى

مجال حياتى وأساليب هذا اإلنتاج.
ـسـرح أحد مـناحـى احليـاة الثـقـافيـة الـتى تعـبر ـا كان ا و
عن اإلنـــســـان ومـــصــبـــاً تـــتـــرجم عـــلـــيه حـــضــارتـه وقــيـــمه
ــتــعـة ومــعــتــقــداته وفــلـســفــاته وأيــضــا وسـيــلــة جتــلب له ا
ــســرح لم يــقف مــكــتـوف واإلفــادة فى اآلن نــفــسه فــإن ا

منذ الـبدايـات األولى لإلنسـان على األرض وحـتى اليوم
وتــتالزم الـتــكـنــولـوجــيـا والــصــورة مـعــا لـتــنـظــمـان حــيـاته
ــمـارســة احلــيـاة أمــا الــصـورة فـالــتــكــنـولــوجــيـا وســيــلــته 
ـمـارسـة فــكـانت وسـيـلـته لـتـســجـيل هـذه احلـيـاة أو هـذه ا
لألجيـال القـادمة. وإن كـانت التـكنـولوجـيا هى درع األمن
ــا تـوفـره جلــيـوشــهـا من قـدرات ردع الـقــومى لـلــشـعـوب 
نـــووى وصـــاروخى وقـــدرات المـــتالك الـــفـــضـــاء وأعـــمــاق
ا تمنـحه من ذكاء اصطناعى للحاسبات التى البحار و
ـعــقـدة الـتى قـد حتل الـكـثـيــر من الـعـمــلـيـات احلـســابـيـة ا
يـحـتـاج اإلنـســان إلى سـنـ حلـلـهـا واقـتـصـاد فى اجلـهـد
ـبــذول فى األعــمـال بـاســتـخــدام اآللـة إال أنه الــعـضــلى ا
من ناحية أخرى كانت التكنولوجيا وباال عليه فى حروبه
ضــد اآلخــر أو بــرفع نــســبـة الــبــطــالــة فى اجملــتــمع بــعـد

استخدام اآللة بدالً منه.
أمـا عن الصـورة فـتطـالـعنـا الـيوم فى عـديـد من مـنتـجات
الــتــكــنـــولــوجــيــا: عـــلى شــاشــات اإلنـــتــرنت الــكـــمــبــيــوتــر
التليفون احملمول السـينما والتليفزيون البالى ستيشن
ــــرئى الــــذى يـــــكــــشف بــــأشــــعـــــته عن األمــــراض الــــطـب ا
ــولــود وفى عــمــلــيـات ــســتــعــصــيــة والــكـشـف عن نــوع ا ا
الـتـولـيـد وفـى اسـتـخـدام مـشـاهـد الـصـورة الـتـلـيـفـزيـونـيـة
وأشرطـة الفيديـو فى محاكاة التـدريب الرياضى وأعمال
ـــشـــاهـــدة أو عـــنـــدمـــا يـــلــعـب األطـــفــال الــرجـــيـم أثـــنــاء ا
والشـباب بـأجهزة الـكمـبيـوتر فى "الـسيـبر" يـتعـايشون مع
دهم به من ا  ه و الواقع االفتـراضى يستـمتـعون بعـا
مـعـلـومـات تـاريـخـيـة أو حـيـاتـيـة من خـالل مـغـامـرات تـثـير

عواطفهم ووجدانهم وخيالهم.
كـــمــــا جنــــد الـــصــــور عــــلى أغــــلـــفــــة اجملالت واجلــــرائـــد
العب الـــريــاضــيــة واحلــافالت.. وإعالنـــات احلــائط وا
إلخ تـعـلـن عن مـنـتج مــعـ ال تـخـاطـب به عـ اإلنـسـان
فـــــقط بـل أذنه أيـــــضـــــا إذ إن بـــــعـض اإلعالنـــــات تُـــــزود
ــوســيــقى أو بــخــطــاب يــدعـو لــصــاحب اإلعـالن. األمـر
ـثـلــون صـورا لـلــنـمـوذج الـذى جــعل كـثـيــرًا من الـشـبــاب 
يـــبـــتـــغـــونه وتـــبـــثـه وســائـل اإلعالم فى الـــريـــاضـــة والـــفن
والـســيـاســة وأيـضـا لــلـشــخـصـيــات الـكــرتـونـيــة اخلـيــالـيـة
كــــــســـــوبـــــرمــــــان وفـــــرفـــــور والــــــرجل الـــــوطــــــواط والـــــرجل
ا أثر فى العنـكبوت..إلخ مـن أصحاب الـقوة اخلارقـة 
البعض منهم وكان من جراء ذلك حوادث دموية عندما
يـقلـد بـعـضـهم سـوبرمـان الـطـائـر اخلارق ويـكـتـشـفون أن

تخيلة. قدراتهم ليست كقدرات هذه الصور  ا
ــا حتــتــويه بل إن صــور اإلعالنــات حــول مــدن األحالم 
من "شــالــيـهــات" و "فــيالت" وحــمــامــات ســبــاحــة وشـراء
أرض عــــلى الـــقــــمـــر والـــكــــواكب األخـــرى جــــعـــلت أحالم
الشباب تنسـحب داخل هذا العالم ويجنح بهم إلى عالم
ـا جعل الـبعض يرى خيالى وهـمى بعـيدا عن الواقع 
أن الـواقع أصـبح انـعـكاسًـا لـعـالم الـصـور ولـيس الـعكس
كما كـان فى غابر األزمـان وجعل آخرين يـطرحون فـهما
مـختـلفا لـلفن بـصفته مـحاكـاة للواقع. لـيس بصـفة الواقع
مـصــدراً أول لـهـذه احملـاكــاة بل بـاعـتـبــار الـواقع مـصـدرا
ثـانـيـا لـهـذه احملـاكـاة أى أن الـواقع أصـبح مـحـاكـاة لـعـالم
الــصــور وهــو مــا يـقــربــهم من فــهم أفـالطـون لــلــمــحــاكـاة
الـفنيـة التى تـبعد عـنده عن احلـقيقـة بدرجـت باعـتبار
ـا هـو مقـلد كـالـفن اآلن الذى هـو تـقلـيد أن الـفن تقـلـيد 

لواقع مستنسخ من عالم الصور اآلن.
إن الــتــكــنــولــوجــيــا وجــدت بــوجــود اإلنــسـان مــنــذ أن قــطن
ـة بــعـمـائـره الـشــاهـقـة وأبـراجه الـكــهف حـتى إنـســان الـعـو
ونـاطحـات سـحابه مـنـذ أن ابتـكر الـعـجلـة حـتى الطـائرات
والـسفن الـفضائـية والذى بـهمـا استطـاع بهـما أن يخـتصر
ـــكــان. ومـــنـــذ أن اســـتــخـــدم "الـــقـــلــة" الـــقـــنــاوى الــزمـــان وا
ــــبـــردات من ثـالجـــات وخالفـه لـــيــــروى ظـــمــــأه فى يـــوم وا
قائظ. لـقد وجدت التكـنولوجيا فى حيـاة اإلنسان لتمارس
دورهـا فى حـيـاته مـنـذ أن كـان يـحـلم بـأبـنـاء جـنـسه الـذين
تــفـرقـوا فى األرض بــعـد طـوفـان نــوح يـتـخـاطــر مـعـهم عن
بـعد عبر أحالمه أو يـستدعى صـورهم فى أحالم يقظته
إلى أن حتقق األمل مع ثورة االتصاالت إذ حقق اإلنترنت
ـعـمـورة الـيـوم فـكرة الـقـريـة الـكـبـيـرة فـيـمكن ألى لـسـكـان ا
ــعــمــورة أن يــخـــاطب آخــر فى حلــظــة إنــســان فـى طــرف ا
زمـنـيـة واحدة  – صـوت وصورة  – رغم اخـتالف الـتـوقيت
بــيـنــهــمــا فـقــد يــكـون أحــدهــمـا فـى نـهــار يــومه فى بــلـدته

واآلخر ليال فى بلدته.
وبـذلك اســتـطــاع إنـسـان الــيـوم أن يــضـرب فـكــرة مـا كـان
ــكـن أن يــكـــون فى ـــا من أن اإلنـــســـان ال  يُـــعـــتـــقــد قـــد
مــــكـــــانــــ وزمــــانــــ فـى وقت واحــــد فـــــجــــاءت شــــبــــكــــة
الـكمـبيـوتر  – كـمـكان افـتـراضى عبـر اإلنـترنت - لـتـحقق

ذلك.
لـقــد تــعــززت الـصــورة فى حــيــاة اإلنـســان مــنــذ اخلـلــيــقـة
اء الرقراق فى األولى عندما انعـكس وجهه على سطح ا
األنهار والبحيـرات ليتعرف على مالمح هذا اآلخر فإذا
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سرح ظهور التكنولوجيا على ا

 نسف األشكال التقليدية طريقنا إلى مسرح مختلف
نيا سرحيون خالل مؤتمرهم العلمى با  أفكار طرحها ا

اإلقـلــيـمى حتت شـعــار الـهــواة مـعـتــمـدًا عـلى
روح الــهـــوايـــة واحلــمـــاس والـــتــضـــحـــيــة دون
الــنـظـر ألى عـائـد مـادى حـيث إن أقـصى مـا
يــتـــمــنــاه الـــفــنـــان الــهـــاوى أن يــشــاهـــده أهــله
وأصحـابه ومجتمعـه وهو يقوم بالـتمثيل على
ــسـرح لــيـتــحـاكــوا عـنه بــعـد ذلك.. خــشـبــة ا
ــســرح ــهـم عــنــده هـــو أنه عــلـى خــشــبـــة ا فــا
وأمام اجلـمهور ويـقوم بأداء شـخصيته داخل

العمل الدرامى.
ويدعو حـسن عباس  – إذا اتفقـنا على ذلك –
إلـى أن جنـــد حـــلـــوالً لـــكى نـــنـــمى هـــذا اإلبـــداع
الـفــطـرى بــشـكل عـلــمى يـتــنـاسب مع شــخـصـيه
بدع وإعادة تشكيل أدواته احملدودة ومن ب ا

ـسرح فى األقاليم: اقتـراحاته لكى يـتم تطوير ا
عــمل دورات تــدريـبــيــة وتــثـقــيــفــيــة وورش عـمل

. داخل كل فرع على مدار العام للفنان
ـــشــاهـــد اإلقـــلــيـــمى بــتـــقــد احـــتــرام وعى ا
أعـــمــال مــعــاصــرة حتــاكـى واقع االجــتــمــاعى
والــثـــقــافى والـــســيــاسـى تــتــوافـــر فــيــهـــا قــيم
ـوروث الـثـقـافى جـمـالـيـة مـعـيـنــة قـريـبـة من ا

للمجتمع.

ــــمـــثـل الـــهــــاوى واخملــــرج الـــهــــاوى فى وعن ا
الثـقافة اجلماهـيرية يتحـدث اخملرج القنائى
مـحـمـد حـلـمى فؤاد مـشـيـرًا إلى مـشـكـلـة قـلة
ـوهبـة أو الـدراسـة ومطـالـبًـا أيـضًا بـأهـمـية ا
صـقل مــواهـبــهم بـعــمل الـورش اخملــتـلــفـة فى
ـسـرحى وتـزويدهم كـافـة عـنـاصـر الـعـرض ا
ـمـثل ومـناهج بـالـكـتب اخلاصـة عن إعـداد ا
كن ـكيـاج واإلضـاءة عنـد ذلك  اإلخـراج وا
أن نخطو خطوات إيجابية نحو إبداع أفضل
يــــــضع مــــــبـــــدعى األقــــــالـــــيـم عـــــلى الــــــطـــــريق
الصـحيح نحـو هوية مـصريـة عربيـة حقيـقية
هـذا مع عـدم إغـفـاله وجـود مـواهب تمـثـيـلـية
ــتــمـيــزة فى وإخــراجــيــة لــهـا شــخــصــيــاتــهــا ا
ــســرح اإلقــلــيـمـى.. ويــتــعـرض حــلــمـى فـؤاد ا
ـطــروحـة ـســرحـيــة ا أيــضًـا إلى الــنـصــوص ا
الـتى يـرى أن الكـثيـر مـنهـا يفـتـقد إلى الـكثـير
ـــقـــومـــات ويـــعـــتـــبـــرهـــا مـــجـــرد أشـــيـــاء من ا

ضمون. سوخة تفتقد إلى ا
ـعــوقـات ـغــربى تــصــوره  ويــقــدم مـصــطــفى ا
ــســرحى وكــيــفــيــة الـــتــغــلب عــلــيــهــا اإلبـــداع ا
مـــنــطــلــقًـــا من عــدم وجــود "حـــاضــنــة" تــرعى
ـــســرحى فـال تــوجـــد أى مــوائــد الـــعــنـــصــر ا
حوار أو مـناقشـة للـمسرحـي مـثلمـا يحدث
فى نـوادى األدب. كذلك ينـادى بأهمـية توفر
ــســرحى عـلى أن احلــريــة الـتــامــة لـلــمــبـدع ا
ــبــدع ثــقــافــته الــقــومــيــة وهــويــته يــعى هــذا ا
ـــعــاصــرة مع تــوافــر جلــان قــراة ومــعــرفــته ا
لـلنـصوص مـوضوعـية ومـنتـقاة وعـدم التـحيز
لـنصوص دون غـيرها عـند التـنفيـذ..  يتناول
مفهوم "الهويـة" من خالل رؤية تراها متغيرة
تـتـأثـر بــعـوامل خـارجـيـة وداخـلـيـة وأنه ال بـد
من عــــمل تـــوازن حــــيث يـــتـم االنـــفـــتــــاح عـــلى
اآلخــــر دون تـــــقــــلــــيـــــد ودون ذوبــــان فـــــيه مع

االستفادة منه.
ويقـتـرح اخملرج الـسكـنـدرى عادل شـاه أن
يـتم تأريخ عـروض مسرح األقـاليم من خالل
جلــــان تـــــخــــصـص لــــذلك وذلـك يــــســـــهم فى
ـوضـوعى لـلـعروض قـيـاس األثـر والـتـقيـيم ا
كـمـا يـطـالب بـأال تـقف جلـان الـقـراءة كـحـجر
عـثـرة بـ اخملـرجــ وبـعض الـنـصـوص الـتى
يــتم رفـضــهــا ولــكـنــهــا تــنــجح عـنــد عــرضــهـا
ويــقـتـرح أيـضًـا: عـمل دعــايـة جـيـدة لـلـعـروض
الجـــــتــــذاب اجلـــــمــــهـــــور وإحــــيـــــاء األشــــكــــال

ندثرة كاحلكواتى والسامر. سرحية ا ا

ويتـفق ناجى أحـمد نـاجى الفـنان الـسكـندرى
ـصـريــة الـعـربـيـة اإلسالمـيـة فـى أن هـويـتـنـا ا
تــتـسع لـكـل ظالل الـطــيف الـديــنى الـذى ولـد
وعــــاش عــــلى هــــذه األرض ويــــشـــيــــر إلى أن
هــنـاك خـطـراً مـاثالً عـلى هــويـتـنـا يـتـمـثل فى
ة الـتى تـسـمح لـرؤوس األموال الـدولـية الـعـو
والـشرسة بـاالنتقـال بحريـة كاملـة ب أقطار
العالم دون أن يعوقـها أى عائق وهو مستعد
لـــدهس كل مـن يــقـف فى طـــريــقـه حــتـى ولــو
كــان هــويـــة أو ثــقــافــة شـــعب ومن أجل ذلك
يــطــالب بــالــتــمــسـك بــوجــود الــهــيــئــة الــعــامــة
لـقصور الـثقافـة بأجهـزتها كـحائط صد ضد
ـصـريـة مـحـاوالت تـغـيـيـر الـهـويـة والـثـقـافـة ا
ويـقـدم نـاجى عددًا من االقـتـراحات من أجل
ـــســـرح فى األقـــالــيم تـــدعـــيم وتـــطــويـــر دور ا
مــنـــهــا: وضع اخـــتــصــاصـــات واضــحــة إلدارة
ـسـرح بـاألقـالـيم والـفـروع ودعم اسـتـقاللـهـا ا
عن مـــديـــر الـــشـــئـــون الـــفـــنـــيــة  – يـــكـــون من
ـسـرح فى األقـالـيم - اخـتـصـاصـات إدارات ا
ــوجــودين بــاألقــالــيم وفق تــوزيع اخملــرجــ ا
نظـام دورى ثابت يتيح الـعمل للجـميع بعدالة
فـى ظل هيـكلـة الفـرق  كما أن مـن الضرورى
إيــجـاد آلـيـة واضـحـة النــتـقـال أعـضـاء الـفـرق

من فرقة إلى أخرى فى الفرع الواحد.
سـرح فى الـثقـافـة اجلـماهـيـرية من اعـتـبـار ا
أهـم مـؤســسـات الــتــعـلــيم غــيـر الــنــظـامى فى
اجملـتمع. إيـجاد ضـمانـة لـتشـغيل الـفرق أكـثر

من مرة فى العام الواحد.
اسـتحـداث وظـيـفة (تـنـمـيـة اجلمـهـور) ويـكون

من ب أعضاء الفرقة.
تـعـديل نـظـام الـشـريــحـة وتـمـويل الـفـرق تـبـعًـا
لـــظـــروف كل مـــســرحـــيـــة عــلـى حــدة وتـــبـــعًــا
الى لتـصور كل مخرج وليـس تبعًا للـتقسيم ا

كاتب. وضوع مسبقًا فى ا ا
ـراقـبـة الـعــامـلـ الـذين يـتـولـون وضـع نـظـام 

سرحية. إمساك ميزانيات األعمال ا
نـياوى حسن مـحمـود عباس ويـؤكد اخملـرج ا
 فى ورقـته  على ضـرورة أن نبـدأ من حيث
ـســرح إذا أردنــا أن نــضع أيــديــنــا عـلى بــدأ ا
حـل حقيـقى للمـسرح اإلقـليمى ويـعنى بذلك
ـسـرح الـعــودة إلى روح الـهــوايـة حـيث نــشـأ ا

يسرى اجلندى أبو العال السالمونى سمير
سـرحـان سـمـيـر عـبـد البـاقـى أميـر سـالمة
مـــحـــمــــد زهـــدى الـــســــيـــد حـــافـظ مـــحـــمـــد
الـشربـيـنى مـحـمـود عبـد الـله.. يـقـول الـعدل
ثلى لعروض األقاليم ليس  – أن األشكال ا
مـن احملــتـم أن تــلـــتـــزم بــالـــقـــوالب واألشـــكــال
عروفة لتأكيد هويتها اخلاصة. ية ا األكاد

ـسـرحى والـشـاعـر درويش وتــعـجب الـكـاتب ا
األســـيـــوطى من "أنـــنـــا مــازلـــنـــا نـــتــحـــدث عن
القـاهرة واألقـاليم بـنفس الـثنـائية الـتى كانت
صري من قرون فى ثقف ا تسود عقول ا
ــــبـــدعــــ فى الــــعـــاصــــمـــة الـــتــــمـــيــــيــــز يـــ ا
ـبـدعـ فى األقـالـيم مـشـيـرًا إلى أن أهم وا
ـيـز الـفنـون هـو طـابعـهـا اإلنـسانى وعن مـا 
مـفـهـوم الــهـويـة قـال: إن الـهـويــة الـعـربـيـة هى
ــلــمح األســاسى لــوجــودنــا ذاته ال لــفــنــونــنـا ا
فـــقط (حـــيـث) عـــاشت هـــذه الــــرقـــعـــة الـــتى
تـعرفـها بـالوطن العـربى طوال الـقرون كوطن
مــشـتـرك لــلـجــمـاعــة الـبــشـريــة الـتى تــتـحـدث
الـعــربــيـة  – عــلى تــبـاين لــهــجـاتــهـا  – وعـلى
اختالف األعراق واألديـان. ولعل ذلك هو ما
سـرح لم يولد فى جـعل األسيوطى يـرى أن ا
الـوطن الـعربـى حيـنـمـا أخرج (مـارون نـقاش)
مـــســرحـــيــة (الــبـــخــيـل). بل مــا ولـــد فى تــلك
نـطقـة ومحـاكاة الـليـلة جـن زرع فـى تربـة ا
ظـاهـرة فنـيـة فى شكـلـها األوربى اسـتـوردها
مــثـقف عـربى بـدالً من االلـتـفـات إلى الـتـراث
ـــســـرحـى الـــذى جتـــمع لـألمـــة عـــبـــر قـــرون ا
طـــويــلــة".. ويــؤكـــد األســيــوطى أن "اســـتــلــهــام
مـواد الـفـولـكـلـور أو الـتـراث الـشـعـبى الـقـومى
يــســاعـد عــلى نــشــر الــوعى الــقـومى بــثــقــافـة
األمــة ويــؤكــد مــشـاعــر االنــتــمــاء لـلــوطن فى
قـــطـــاعـــاتـه اخملـــتـــلـــفـــة.. كــــمـــا أن اســـتـــلـــهـــام
الـعــنـاصــر الـفـولــكـلــوريـة أو اســتـخـدامــهـا فى
أعـــمـــال مـــحـــدثـــة يـــعـــطى لـــلـــحــديـث أصـــالــة
ومـعـبـرًا تـاريـخــيًـا.. ذلك يـرى األسـيـوطى أنه
الحم (مـن اخلـطـأ عــنـد اسـتــلـهـام الــسـيـر وا
إخـضــاعـهـا عــنـد الـتــنـفـيـذ لــلـمـســرح الـسـائـد
(الــــنــــمط األوربى) بـل يـــجـب أن نـــخــــرج من
أســر تــلك الــكــذبــة الــكــبــرى الــتى تــقــول بـأن

للمسرح وجه واحد فى العالم كله. 

ن اعـتــبـرهم "أعــمـدة ــتـمــيــزين  ــمـثــلـ ا ا
ــــســـرحــــيــــة فى األقــــالـــيـم" الـــذين احلــــركـــة ا
هـنـة ألنهم خـشوا عـلى أنفـسهم من هجـروا ا
ـا عانـوه من جتـاهل ونكـران لـلجـميل ـهانـة  ا
فـى الوقت الـذى يـحـتـاجون فـيه فـقط لـكـلـمة
"أحـسـنت يـا أسـتـاذ". كمـا تـعـرض "الـبـططى"
ــســألـــة الــهــويــة مـــشــيــرا إلى أن فى ورقـــته 
ـــســــرح تـــتــــعـــرض فــــنـــونــــنـــا وعــــلى رأســــهــــا ا
للتهميش والتشويه والتحريف بشكل متعمد
لـذلك فـال بـد من وقـفـة لـصــد هـذه الـهـجـمـة
ـــســرح من الـــســمــاوات الــتى يـــتــعـــرض لــهــا ا
ـــدّعــ ــبـــدعــ وا ـــفــتـــوحــة وأنـــصـــاف ا ا

وذلك بـاقـتــفـاء أثـر الـسـابـقـ الـذين غـاصـوا
فى الــتــراث الـشــعــبى ووظــفــوا مـفــرداته فى
خلق أشـكال مـسرحـية مـصريـة حازت قـبول

اجلمهور.

سـرحى سـميـر العدل وجـاءت ورقة اخملـرج ا
ــســرحى قـادر "الــدقــهـلــيــة" لـتــؤكــد أن الـفن ا
عــلى صــنع الــتـوازن لإلنــسـان فـى عـالم غــيـر
مـتـوازن. فـالـفـنـان يـعـبر عـن واقعـه بل وقادر
ساهمـة فى تغييره من خالل تصويره على ا
لـــتـــنـــاقـــضـــات اجملـــتـــمع أى أنـه يـــنـــطـــلق من
الــواقع لـيـغـيـره ومن هـنـا تـبـرز هـويـة الـفـنـان
فـى الــتـــعـــبــيـــر عن بـــيــئـــته وهـــو مــا انـــتـــهــجه
ـبـدعــون من مـسـرح األقـالــيم حـيث أخـذوا ا
عـلى عـاتقـهم أن تـكون أعـمـالهم مـرآة لـلواقع
ــعــاش فى أقــالــيم مــصــر بــتــنــوع ثــقــافــاتــهــا ا
وعـاداتهـا وتقـاليـدهـا وتراثـها.. وحـدَّد سمـير
ـــاضى" الـــعـــدل "الـــثالثـــيـــنـــيـــات من الـــقـــرن ا
كنقطة بداية أسهمت فى تأكيد مفهوم هوية
ـســرح فى األقـالـيـم وذلك من خالل جـنـود ا
مـجـهـولـ حـمـلـوا عــلى عـاتـقـهم نـشـر رسـالـة
ــســرح بــالـــقــرى والــنــجــوع وجتــولــوا فى فن ا
دروب مـصـر وقدمـوا عـروضًا تـلـقائـيـة حتمل
تلقى  ومن قيمًا اجتماعية ودينية تؤثر فى ا
ـسيرى أحـمد العدل هؤالء الـرواد: أحمد ا
حــمـام الــعــطــار ســرور نـور عــبــد الــله عــبـد
العزيز.. ثم تتأكـد هوية مسرح األقاليم التى
أرســــاهــــا الــــرواد من خـالل (جـــيـل مــــا بــــعـــد
الـريـادة) الـذى أكـمـل الـدور وأكـد خـصـوصـية
ـــســرح الـــتى يـــنــفـــرد بــهـــا ومن هــؤالء: ذلك ا

ـصرى ؤتـمـر العـلـمى الـثانى لـلـمسـرح ا فـى ا
ـــســرح فى األقـــالـــيم والـــذى أقـــامـــتـه إدارة ا
ـنـيـا بـالـهـيــئـة الـعـامـة لــقـصـور الـثـقــافـة فى ا
مـؤخـرًا قـدم عـدد من فـنـانى األقـالـيم أوراق
عـــمل طـــرحـــوا خاللـــهـــا تــصـــوراتـــهم ورؤاهم
سـرحى فى األقاليم وقضايا حول "اإلبداع ا
شكالت الهوية" باإلضـافة إلى استعراضهم 
ـكن أن تــسـهم ـسـرح واحلــلـول الــتى  هــذا ا
فى تـــــــطـــــــويـــــــره وقــــــد كـــــــانـت هــــــذه األوراق
ـــــطـــــروحـــــة مـــــؤشـــــرًا داالً عــــــلى اهـــــتـــــمـــــام ا
ـســرحـيـ - بــعـضـهم عــلى األقل - بـوجـود ا
مـسرح مـصرى ذى طـابع خاص ومـتمـيز وهو
ما دفعنا إلى محاولة استعراض أهم ما جاء

فى هذه األوراق.
 فى ورقته سجل اخملرج البـورسعيدى سمير
زاهــــر عـــــددًا من االقــــتــــراحـــــات لــــلــــنــــهــــوض
ـسرح فى األقـاليم مـنهـا ما يـتعلـق بالنص با
سرحى ومكان العرض حيث رأى أنه ال بد ا
مـن تــقــد "نــصــوص جــديــدة وأفــكــار غــيـر
ـوقع (حيث) مـطـروقة تـتنـاسب مع شروط ا
"ال تـمـلك أغـلب مـواقعـنـا مـنـصـات لـلـعروض
ـتـاح غالـبًـا سرادقـات أو قـاعات صـغـيرة وا
وأجــران وسـاحــات.. وبـدالً من االجــتـهـاد فى
كان وإخضاعه خلدمة البحث عن عبقـرية ا
ــســـرحـى والــبـــحث عـن أســالـــيب الـــعـــرض ا
ـسـرحى نلـجأ إلى مغـايـرة حلرفـة اإلخراج ا
الــســهل والــتــقـلــيــدى لــنـقــدم نــصًــا ال يــحـاكى
ــكـان وال الـزمـان مــفـتـقـدًا جــمـهـوره قـبل أن ا

يبدأ بروفته األولى.
وأكـد زاهــر عـلى أهـمــيـة الـتــوصل إلى أفـكـار
مــســرحــيـة جــديــدة وكــشف عالقــات جــديـدة
ــســرحى مـــؤكــدًا عــلى فى أدوات الـــتــعــبــيـــر ا
ا أطر السامر والفرجـة الشعبية والتراثية 
تــشـــمــله من فـــنــون شـــعــبــيـــة وآالت وغــنــاء
ورواة وحــكـــواتى.. لـــتـــأصــيـل هــذه األشـــكــال
سرح اإلقليمى (والتى تعدّ) التى يتميز بهـا ا
ـسـرحـيــة واألكـثـر قـدرة عـلى أقـرب الــصـيغ ا
الـتــفـاعل مع اجلــمـهـور. كـذلـك تـعـرض زاهـر
ـالية وقدم سبعة اقتراحات للنظم واللوائح ا
ـــســرح اإلقـــلـــيـــمى هى: لـــتـــطـــويـــر الـــعـــمل بـــا
ــــــســـــــرح لـــــــدورهـــــــا فى "اســـــــتـــــــعـــــــادة إدارة ا
ــتــابـــعــة ووضـع آلــيـــة جــديــدة الـــتــخـــطــيـط وا
لــلـتـشـغـيل تـقـوم عـلى إعـادة الـنـظـر فى نـظـام
اإلنــتــاج.. وعـمل دورات تــثـقــيـفــيـة وتــدريـبــيـة
ــسـرحى لـلــعـامــلـ فى كل مــجـاالت الــعـمل ا
والـــــعــــمـل عــــلـى حتـــــريك الـــــعــــروض لـــــزيــــادة

االحتكاك بتجارب اآلخرين.
ــــتــــابــــعــــة الــــفـــنــــيــــة فى الــــعـــودة إلـى نــــظـــام ا
ـكن التـعرف على الـبروفـات األخيـرة حتى 
ـشـاكـل احلـقـيـقـيـة وتـذلــيـلـهـا وتـقـد دعـمـا ا
ـواجـهــة مـحـاوالت اخـتـراق أكـبــر لـلـمـيـزانــيـة 

صرية. الهوية ا
الــــعــــودة إلـى الــــدورات الــــتــــخـــــصــــصــــيــــة فى
سـرحى  وأخـيـرًا إلـغاء الـتـألـيف واإلخـراج ا
كلمات «شريحة وموقع ومخرج محلى وآخر

مركزى ومؤلف محلى ومركزى».

وأشـار صفوت الـبطـطى فى ورقته إلى ثالث
ـسـرح فى األقـالـيم وتـدور عـثـرات تـعـتــرض ا
مـثل" حيث حـول "الشـريـحة  – اخملرج  – ا
واقع يرى أن "الـشـريحـة صارت عـبـئًا عـلى ا
ـــقـــايـــســة – ـــيـــزانـــيــة أو ا ـــا يـــقــصـــد ا - ر
فاجلميع يخشون التعامل معها جتنبًا للوقوع
فى مـشــاكل مــالـيــة قـد تــعـرضــهم لـلــمـســاءلـة
الـقانونـية أمـَّا بالنـسبـة للـمخرج فـإن مشـكلته
تـــكـــمن – فـــيــــمـــا يـــرى الــــبـــطـــطى  – فى أن
الـــشـــريـــحـــة تـــتــــعـــامل مـــعه كــــبـــنـــد من بـــنـــود
ـقـايـسـة مـتـنــاسـيـة مـا حـدث من مـتـغـيـرات ا
اقتـصاديـة ويقتـرح البـططى رفع قـيمـة عقد
اخملــرج الــذى يــذهب إلى مــنــاطق نــائــيـة إلى
الـضـعف بـشــرط أن يـكـون مـتـمـيــزًا يـسـتـطـيع
إقـامة ورشـة لصـقل مواهب أعـضاء الـفرقة.
ـشــكــلــة الـثــالــثــة فـهـى غـيــاب واخــتــفـاء أمـَّـا ا

سرح  احتدام النقاش حول قضايا ا

 القوالب
ستعارة ا
يجب

 أن تختفى
لصالح
السامر
والفرق
الشعبية

 هيئة قصور الثقافة حائط صد
فى وجه محاوالت تغيير الهوية 

يزانيات  تطوير الشرائح ودعم ا
محمود احللوانىأهم شروط جودة اإلنتاج

مثل الشريحة - اخملرج - ا

هوية  الفنان 

الطابع اإلنسانى

خطر ماثل

وهبة قلة ا
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سرح فى قراءة الـواقع العربى الذى وصل إلى سرحى أدى إلى غيـاب دور ا ـؤلف ا >انـحسار دور ا
ا ال يستـطيع أن يقـوم به الكتبـة واخملرجون والدرامـاتورجيون. وإال أدنـى حدود التردى وهـذا 

سرح. ستقبلى على خشبة ا اذا نفسر ندرة انعكاس الوضع الكارثى العربى الراهن وا

سرحى «أالأونا» للمؤلف حمدى زيدان ومحمد القوشتى. >  اخملرج أحمد السيد حصل على جائزة العرض األول من مهرجان زكى طليمات عن العرض ا

سرحي جريدة كل ا
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وضوعية الزائفة..  النقد وا

ΩÉeE’G ó«°S .O

 الذات
الفاعلة
ليست

تگويناً
ناعماً  أو
رمادياً

مـختلفة معهـا مناوئة لها النطالقهـا من أرضية تكوين ثقافى
مــغــايـــر ومن الــيــســـيــر حــالــئــذ دمـغ هــذه الــرؤى فى كـــلــيــتــهــا

وضوعية. جافاة ا
ــا كـــان "ت . س. إلـــيـــوت" أشـــهــر مـــثـــال لـــهـــذا الــنـــوع من ور
الـــدعــــاة فـــقـــد بـــدا بــــالغ الـــتـــشـــدد إلـى حـــد الـــتـــشــــنج عـــلى
ـوضـوعـية " "Objective         فـالـتـصق بـهـا ولـصـقـهـا على ا
بـطـاقـة مـنـهـجه بـوصـفه "نـقـدا مـوضـوعـيـا"  وعـلى أداته فـإذا
بـهـا مـعـادل مـوضـوعى" -"Correlative objective عـلـى نـحو
ما تواتـرت ترجمـته بقلم د. رشاد رشـدى- يتجـسد فى العمل
وج به من أفكار مـوضوع النقد ويـعادل فى الوقت نفـسه ما 
وأحاسيس. ومن ناحيـة أخرى شدد "إليوت"  على نفى العمل
عن أى ســـيـــاقـــات أخـــرى خـــارجه ســـواء أكـــانت تـــاريـــخـــيــة أو
اجتمـاعية أو أيديولـوجية أو نفسـية ترجع إلى حلقـات معينة
ــبــدع لـلــعــمل مــهــمــا كــان الــعـمـل نـفــسه فى حــيــاة الــكــاتب/ ا
ـكن مـتــأثــرا بــأى من هـذه الــســيــاقـات مــتــفـاعـال مـعــهــا وال 
فــهــمه إال فى ضـــوء من أضــوائــهــا فــقــد رأى أن هــذا الــدمج
مـجافاة للـموضوعيـة وتعليـقا الستـقاللية العـمل واكتماله فى

حد ذاته. 
ـارســة "إلـيــوت"الـنــقـديــة وخـيــاراته من بـ ــثـيــر أن  ولــكن ا
اإلبـداعات الـشعـرية والـنـثريـة كانت تـنضح لـدى كل العـارف
بـــهـــا وبه ورغـم كل مـــا لـــهج بـه من مـــوضـــوعـــيـــة بـــالـــتـــحـــيـــز
ة لكـية القد األيديولـوجى للمذهب الكـاثوليكى بل والـنظم ا
الـــتى كـــان جــوهـــرهــا االســـتـــبــداد حتت شـــعـــار ظل الــلـه عــلى

األرض!!.  
ـوضـوعـيـة لـيـست "راجـفـة أبـديـة" تـمـيـد وعــلى هـذا الـنـحـو فـا
بـاألرض حتت األقـدام وجتـفف احلـلـوق وتخـرس األلـسن بل
ـا كـشفت من حتـتـها - مع الـتـشدق والـترخص فـى التـلويح ر
بـهـا- عن عــكس مـا أريـد مـنـهـا. وعـلـى أيـة حـال فـالـسـيـاقـات
التى اسـتبـعـدها"إلـيوت"- ولم يـزل يسـتبـعـدها تـابعـوه فى فهم
ـوضــوعـيـة ــوضـوعـيــة- هى بـحــد ذاتـهـا ســيـاقــات تـقـتــرن بـا ا
وتـنـهل من زادهـا مـا يـبــقـيـهـا عـلى قـيـد احلـيـاة ويـدفع بـهـا فى
ـنـهـجـية مـدرج الـتـطـور والـتـجـديد فـى األدوات واإلجـراءات ا

ــســئـولــ أيـا من كــثـيــرا مــا تـتــصـاعــد الــشـكــوى عـلـى ألـسن ا
ـا غيـرهم من الـقوى الـفاعـلة فى كـانوا وألـسن الـفنـان ور
ـكـنون اجملتـمع فى الـتـصـريـحات وفى الـكـتـابـات التـى تبـوح 
ــــا يـــدور فى عـــقـــولـــهم وفـى الـــهـــمـــســـات الـــتى صـــدورهم و
ـقـربــ إلـيـهم يــشـكـون من األعــبـاء الـتى يـجــودون بـهـا عـلـى ا
سـئوليات اجلسام التى تـنوء بها كواهلهم يـضطرون إليها وا
واجلـهد الذى يبذلـونه آناء الليل وأطراف الـنهار ومن البحار
الــتى حتــولت عـلى أيــديـهم إلـى طـحــيـنــة واحلـبــات الـصــغـيـرة
الــتى نـفـخــوا فـيـهــا حـتى تــقـطـعت أنــفـاسـهـم كى تـصـبح قــبـابـا
ـمسوخ الـذين ال يفعلون هائلـة وشامخة يـشكون األعوان ا
أى شـىء ويـتــركــونـهـم يـفــعــلــون- فى الـوقـت نـفــسه- كل شىء
ــوجع من تـلك الــكـتـابــات الـتى تــتـعـرض ولـكن يــبـقى أســفـهم ا
ــارسـاتـهم وسـيـاسـتـهـم الـتى يـديـرون بـهـا مـواقع ألعـمـالـهم و
عـــمــلــهم ومـــا أهــون ومــا أيـــســر اخــتـــزال الــوجع واألسف من
وضـوعية من وضـوعية. وقـد باتت ا الـنقد الـذى تغيب عـنه ا
ـــآلنـــة كــــثـــرة مـــا الكــــتـــهـــا األقالم واألفــــواه فى الـــفــــارغـــة وا
ــنــاســبــة وبـدون مــنــاســبــة عــلى اإلطـالق فى ســيــاق مــحـدد
وبعـيدا عن أى سـياق مـحتـمل بال معـنى أو أنهـا من كـثرة ما
عانى الضمنية واخلبيئة فى عنى وفرضت علـيها ا أتخمت با

بطون الشعراء لم تعد تعنى أى شىء.
ـطلق واالنـعتـاق الكامل من عـنى التـجرد ا ـوضوعـية  ولكن ا
الـذات تــظل حــلــمـا وتــصــورا مــفـارقــا لــلـمــمــارسـة فـى الـواقع
الــعـيـنى يــقـتـرب مــنـهـا ويــبـتـعــد عـنـهــا بـدرجـات مــتـفـاوتـة وال
ارسة يتلبس بها ويـتطابق معها فى جميع األحوال ألن أى 
ـــرتــبــطــة بــهــا تــســتــدعـى بــالــضــرورة الــذات الـــفــاعــلــة لــهــا وا
ـــكــان. والــذات ــتـــعــ فى الـــزمــان وا واحملــقــقـــة لــوجـــودهــا ا
الفـاعلة لـيست تـكويـنا أملـسا أو رمـاديا أو غـفال من أى حتيز
مـنـهــجى أو ثـقـافى أو طـبــقى أو عـرقى ولـكـنــهـا تـكـوين نـشط
بهـذه الـروافد كـلـهـا أو بعـضـهـا فتـعـود وتـتكـشف بـالـتبـعـية فى
وضوعية الـتجرد واالنعتاق من ـارستها. فال تعدو الـدعوة 
الذات إال أن تـكـون دعـوة زائـفة فى احلـقـيـقة تـخـفى الـنزوع
ـكنـة وإن كانت لتـسيـد"رؤيـة ذاتيـة" ومصـادرة "رؤى" أخرى 

وضوعية  ا
ليست
راجفة
أبدية تميد
باألرض
حتت
األقدام

باعـتبـارها جـميـعا خـارج الذات الـفاعـلة لـلممـارسة وال تـهمل
فى الــوقت نـــفــسه "الــعـــمل" مــوضــوع الـــنــقــد بل تـــفــتح رؤيــته
عليـها وتأبى أن يظل فـحسب مغلـقا دونها.غـير أن هناك من
ـــبــاح مــا ال يـــتــطـــلب تــخــصـــصــا وال درايــة ضــروب "الـــنــقــد" ا
ا يـنتـهى إليه من أحـكام  أال وهو الـنقد" منـهجيـة وال تعـليال 
االنـطــبـاعى أو  الــتـأثــيـرى impressional الــذى يـعــتـمــد عـلى
تــتـبع اآلثـار الــتى يـخـلــفـهـا "الـعــمل" فى الـنــفس ومـا حـركه من
كـامن الفكـر والشعور والـذكريات فـيها فـيبقى "الـعمل" مجرد
ـمارسـة إلـيهـا وتتـركز "مثـير" لـلـذات الفـاعلـة لتـتـجه بُوصـلة ا
عـــلـــيـــهـــا وعـــلـى ذوقـــهـــا اخلـــاص ال عـــلى "الــــعـــمل" نـــفـــسه أو

كن دمجه فيها. وضوعية التى  السياقات ا
ـــوضـــوعـــيـــة عن الـــنـــقـــد ال غـــيـــر أن مـن يـــشـــكـــون غـــيـــاب ا
ـا ال يـلـمـون ـفـاهـيم بل ر يـقـصـدون غـالـبـا أيـا من هــذه ا
ــا اكـتــنـفــهـا من ظـالل فى تـاريخ الــنـقــد ونـظــريـاته بــهـا و
ألنـهـم - بـاخــتـصــار وبــسـاطــة - يــعـرفــون من الــنـقــد "جتـارة
الـكـالم" وسـوقــهـا الــرائج ويــعـرفــون من "الــنـقــاد" بـالــتــبـعــيـة
ــديح بــالــلــسـان جتــارا يـبــيــعــون الــتــجــريح بــألــسن حــداد وا
نـفـسه وال يـتـرددون فى قـلب الـقـبح جـمـاال والـعـهـر حتـررا
عية والتاريخ عندهم محمل وفساد الذ شطارة وذكاء وأ
بــــاألضــــداد والــــنـــقــــائض مــــثــــله مــــثل األمــــثــــال الــــشـــعــــبــــيـــة
ـوقف "والـزبائن" فـيـستـخـرجـون من كنـوزه وفق مـا يـتـطلـبه ا
ـصـلحـة الـتى ال مانع من وتـقـتضـيه - فى الـوقت نـفسه - ا
أن تــكــون مــزدوجــة تــرضـى الــبــائع مــثــلــمــا تــرضى"الــزبــون"
وحــبـذا لــو تــزيـنت بــكــلـمــة الـوطــنــيـة مــرة وتـأنــقت فى ثــيـاب
ـال ال دين لـها ـا كـانت الـتـجارة مـثل ا وضـوعـيـة مرات و ا
وال عـــقــــيـــدة وال مــــبـــدأ وال انــــتـــمــــاء وال والء فـــقــــد حـــذرت
ــتــواتــرة من الـــســقــوط فى بــراثـن تــصــديق قــسم احلــكـــمــة ا

التاجر مثلما حذرت من قسم اللصوص.  
ولـكن الـشـكـاءين من غـيـاب مـوضـوعـيـة الـنـقـد غـالـبـا مـا يـغـفـلـون
احلـكــمـة ويـتــنـاسـون أنــهم يـدلــفـون من األبـواب الــواسـعـة لــتـجـارة
الـكالم - طواعية منـهم ورضاء واستجابـة ألدواء األنا اخلبيثة -
ويـحــيـون فــيـهـا مــا شـاءوا مـن أشـهـر وســنـ يــروجـون لــلـبــضـاعـة
ـديح أو درءا نــفـســهـا ويــنـفــقـون عــلـيــهــا مـا اســتـطــاعـوا طــلـبــا 
لــتـــجـــريح ولـــو كــان اإلنـــفـــاق بـــالــعـــزائم والـــوالئم إن لـم يــكن
ـستـترة بظـرف محـشـو بأوراق الـبنـكنـوت وبـالهـدايا الـعيـنـية ا
ـا كـان كل أولـئك بـالـلـيـاقـة واجملـامـلـة  والـذكـاء االجتـمـاعى و
ـوضوعيـة" فالزيف يـتخفى حتـت راية "النـقد"ويتـمحك فى "ا
يـلـحق باألمـرين مـعا ويـعـجز الـعـقل عن التـمـييـز بـ األهواء
والسيـما إذا تـقلب الـسوق وتـبدلت اجتـاهات الـرياح مع تـقلب
ـصالح وتبدل اجتـاه الطموح واألطـماع. وال أنسى- فى هذا ا
الـسياق- صحفيـا دأب فترة من الزمن على مهـاجمة سياسية
رحوم "د. سـمير الـهيئـة العامـة للـكتاب حـينمـا كان يـترأسهـا ا
ـسئـولـية- سـرحـان الذى حـاول من جـانبـه - وهو فى مـوقع ا
برر والذى يتبجح رغم ذلك أن يعرف سر هذا الهجوم غير ا
ــصــلــحــة الـــعــامــة فــأدرك أن لــهــذا بــالــغـــيــرة عــلى الــوطـن وا
الـصـحـفى "كـتـابا" مـرفـوضـا فى الـنـشـر وألن الرجـل - رحمه
الـله - كـان ملـمـا بـلـعـبـة الـسـوق وجتـارة الـكالم أصـدر أوامره
رفوض فإذا بالـدنيا تزهو فى ع ـرؤوسيه بنشر الكـتاب ا
ـنــة بـأحـسـن مـنـهـا هـذا الــصـحـفى تــاجـر الـكالم ويــرد عـلى ا

مديحا فى الرجل وفى سياسته إلدارة الهيئة!!.   
وال ريب أن الــشـــكــاء مـن الــنــقـــد مــعـــذور- بــعض الـــعــذر- فى
تلك وضـوعية السـيمـا إذا كان مـسئـوال  شكـواه من غيـاب ا
كـنه أن يـلوح ـصـالح  ب يـديه مـفاتـيح ضـروب معـيـنة من ا
ـكـنــهـا فى الــوقت نـفــسه أن تـوجه أعــ جتـار الـكالم بـهــا و
إليه وتـسوقـهم نحـوه من كل فج عمـيق وتمـكّنـه على مـستوى
ـضـمـرة مـعـهم إنه البـد واجد فى آخـر من عـقـد الـصـفقـات ا
ـهـدة مـوقــعه تـراثـا حــيـا من تــقـالـيــد هـذه الـتــجـارة وطـرقــا 
هـمـوسـة واألمـثـال الـشـائـعة ومن إليـهـا بـعـشـرات احلـكـايـات ا
الـنادر أن يـكبح نـفسه الـتى تدعـو أن يكـرر احلكـايات نـفسـها
ويـعيـد إنتـاجهـا ولو عـلى كره مـنه واحتـقار لـها ثم ال يـلبث أن
يتـبـرأ مـنهـا فى شـكـواه الـتى ال تخـلـو من اجملـانيـة والـعـبارات
ـا ــرسـلــة ويــتـصــور بــذلك أنه إ الــفــضـفــاضـة واالتــهــامـات ا
وضـوعيـ متنـاسيا يغـسل يديه من النـقد ومن الـنقاد غـير ا
- ولـــــو مــــــؤقــــــتـــــا- أنـه أســـــهـم فى صــــــنـــــعــــــهم وفـى الـــــتــــــرويج

وضوعيتهم الزائفة سواء كانت له أو عليه.

 يعجز العقل
عن التمييز
ب األهواء
إذ يتقلب
السوق
وتبدلت
األهواء

ـسـرح. والـنص ال يـجد صـيـغـة مـلـمـوسة ـكـان والـزمـان يـختـزن سـحـر ا > فـى فضـاءَى ا
ستقاة من سـرحية ا سـرحى الذى يتم بناؤه من خالل اإلرشادات ا كان ا لـوجوده إال با

اإلشارات إلى األماكن وأسماء الشخصيات.

سرح ورد الثقافى للفنان فى مجال ا نح اإلنتاجية للمشروعات اإلبداعية الذى تقدمه مؤسسة ا نحه برنامج ا ؤلف الشاب عز درويش فاز هذا األسبوع   >  ا
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ـصـاحب فى إطـار فـعـالـيـات الـنـشـاط الـفـكـرى ا
ـســرح الـطــفل والـذى يــقـام ـهــرجـان اإلمــارات 
حتـت عنوان "مـسرح الطـفل.. اخمليـلة والثـقافة"
ــــاضى نــــدوة فــــكــــريــــة من أقــــيــــمت األســــبــــوع ا
مـحـورين األول ورقـة لـلــدكـتـور يـوسف عـيـدابى
بــعـــنــوان "الــطــفل واخملــيــلــة واحملــيط الــثــقــافى"
وعـقبت عـليهـا بريهـان قمق وأدار النـدوة أسامة

مرة.
حتــــدث الـــدكـــتـــور عــــيـــدابى عن عـالقـــة عـــصـــر
ــســرح الـطــفل قــائالً: "نـعــيش عــصـر الــصـورة 
الصورة وثقافتـها وهذا ما يطرح إشكاالت عدة
تــدفـعــنــا إلى إعــادة الـنــظـر إلـى طـبــيــعـة مــسـرح
الــطــفل وإعــادة الــنــظــر فى مــصــطــلح الــثــقــافــة
ـسرح يـسـتـدعى ذهـاب الـناس اجلـماهـيـريـة فـا
ــــة قـــد ــــا أن الــــصـــورة فـى زمن الــــعـــو إلــــيه و
أصـــبــحـت هى الـــطـــاغــيـــة فـــهـــذا يـــدعــونـــا إلى
ـكن أن الــتـفــكـيــر بـجـديــة والـتــسـاؤل مــا الـذى 
ـــســرح ويـــكــون نـــقــدمه لـــلــطـــفل عـــلى خــشـــبــة ا
ـا أحـدثـته هـذه مـنـاسـبًـا له وأن نـكـون مـواكـبـ 
ــة من تــغـيــيــر وجتـديــد "ورأى عــيـدابى أن الــعـو
ـسرح نظـرية أرسـطو "احملـاكاة" لم تـعد تـخدم ا
فقـال: "هذه النظـرية تبقى األشـياء على ما هى
ـسـرحـيـة إلى حـد عـلـيه وال تـذهب بـالـتـجـربـة ا

غامرة. ا
أمـــــا احملــــور الـــــثـــــانى فـــــقــــد أتـى حتت عـــــنــــوان
ــســرحى بــ خــيــال الــنـص والــرؤيـة "اإلخــراج ا
اإلخراجـية" لـلمـخرج قـاسم محـمد وعقـب عليه
ــــســــرحى يــــحـــيـى احلـــاج وأدار الــــنــــدوة ســـالم ا

احلناوى.
ركــــز اخملــــرج قــــاسم مــــحــــمــــد فـى ورقــــته عــــلى
مـجـمـوعة أسـئـلـة مـفـتاحـيـة لـلـدخـول إلى صلب 

وضوع وأبرز تلك األسئـلة كان إمكانية تدريب ا
ـسـرحى كى يـكـون قـادرًا على وتـمـرين اخلـيال ا
ـســرحـة الـتى االرتـفــاع بـالـعــرض إلى مـســتـوى ا
هـى إحدى وسائل الـتعـبير عن اخلـيالـية وقسم
احلـــاج ورقــــته إلى قــــســـمـــ اهــــتم فى الــــقـــسم
األول بالفئة الـعمرية فى شرائح األطفال والتى
ناسب حتدد بـطبيـعة األمر الشـكل اإلخراجى ا
ورأى أن هــذه الــشــرائح هى خــمس: "من  5إلى
 7سـنوات ومن  7إلى  10سـنوات ومن  10إلى
 12ســـنـــة ومن  12إلى  15ســـنـــة ومن  15إلى
 18سـنــة" وبـالـتـالى فـإن قــاسم مـحـمـد يـرى أن
اسم مــسـرح الــطـفل ال يــعـبــر بـشــكل فـعــلى عـنه
واقترح أن يكون االسم "مسرح الطفولة والفتوة

والشباب".
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نتـدى الثقافى اللبنانى فى منح ا
اضـى جائـزته باريـس اخلمـيـس ا
لإلبــــداع الـــلــــبــــنــــانى لــــعـــام 2007

سرحى نبيل األظن. للمخرج ا
وفى تــعــلــيــقـه عــلى اجلــائــزة قــال

األظن لوكالة فرانس برس:
إنه أمــر مـــفــرح خـــصــوصًـــا حــ

يـــأتـى الــــتــــكـــر مـن األصــــدقـــاء
والناس الذين ألتقى بهم وأعتبر
ــنــتـــدى الــثــقـــافى الــلـــبــنــانى أن ا
ـــتــعــدد خــيــر رمـــز عــلى لـــبــنــان ا
الـــــذى نـــــحـــــبـه"  ورأى األظن فى
نــيـله اجلــائــزة مـســئـولــيــة حتـضه
عـــــلـى الـــــعــــــمل مـن أجل حــــــركـــــة
ـنــتـدى ــسـرح الــلــبـنــانى وكــان ا ا
قـــــــد مــــــــنـح جــــــــائــــــــزتـه لـإلبـــــــداع
الـــــلــــــبــــــنــــــانى خـالل الــــــســــــنـــــوات
الـــســـابــقـــة إلـى الــكُـــتـــاب ســـمـــيــر
قـصـيـر وأحـمــد بـيـضـون وجـيـرار
خـورى والــشـاعــر أدونـيس ووديع
سعادة وعبـاس بيضـون وعيسى
مـــــخـــــلـــــوف والـــــروائـــــيـــــ جنــــوى
بــــــــركــــــــات وحـــــــــسن داود ومـــــــــنى
فياض.والفنـان مارسيل خليفة
وعـبد الـرحـمن البـاشـا ويسـتـعد
ـــنــــتــــدى لـإلعالن عن جــــائــــزته ا

لإلبـداع الــعـربى قـبل نــهـايـة عـام
.2007

واخملرج نـبيل األظن من األسـماء
ـــســرح الــفــرنــسى ــعــروفــة فى ا ا
والـلـبـنـانى وهـو يـقـيم فى بـاريس
مـنـذ عام  1978حـيث بـدأ مـسـاره
ـــســـرحـى وحـــصل عــــلى إجـــازة ا
فى الــــــدراســـــات الــــــفـــــرنــــــســـــيـــــة
ونـــــصـــــوصـــــاً لــــــكـــــتـــــاب أوربـــــيـــــ
مــعــاصـــرين مــنـــهم كــلـــيــر بــيـــشــيه
(مـــــــــســــــــاء اجلـــــــــنـــــــــرال) كــــــــارول
) دانـيـال فـريـشـيـت (طـوق هـيــلـ
دانـــيس (جـــســـر احلــجـــارة جـــلــد
( الـصــور) أنـيـزو كــورمـان (بـرلـ
كـمـا أخــرج مـسـرحـيــات مـتـرجـمـة
مــــثل (ثــــعــــلب الــــشــــمــــال) لــــنــــويل
رونور (مهـاجر بريـسبان) جلورج
شـــحـــادة وكــــان قـــد قـــدمــــهـــا فى

مهرجان بعلبك الدولى.
ويديـر األظن فـرقة "الـبـركة" مـنذ
أكــثــر من  20 ســنــة فى ضـــاحــيــة
بـاريـس وقــدم عــبـرهــا عــددًا من

عاصرة. سرحية ا األعمال ا

من عروض مسرح فرح البقيعة 
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تـمــر هـذه األيــام الـذكــرى الـعــشـرون لـتــأسـيس
"فــرقــة األمل اجلــديــد- بــاجه" الــتى يــرأســهـا

الفنان التونسى (أحمد الكشباطى).
"األمل اجلـــديــد" بـــقــيت فـــرقـــة (لــلـــهــواة) رغم
اســتـمــرارهـا بــشـكل مــتـواصل لــعـشـريـن عـامـا
حيث تقدم عمال جديداً كل عام  إلى الساحة
ــسـرحـيـة الــتـونـســيـة ولـهـا حــضـور فـعـال فى ا
ـــســـرحــيـــة الـــتــونـــســـيــة ـــهـــرجــانـــات ا أغـــلب ا
وحـصلت عـلى الـعديـد من اجلـوائز و شـهادات

التقدير 
لم يـــقــتـــصـــر حــضـــور الــفـــرقــة عـــلى الــســـاحــة
هرجانات ـسرحية التـونسية فقط بل امـتد  ا
ـغرب واجلـزائر وهـولندا وفى مسـرحية فى ا
اجلـزائـر وقـعت الـفـرقـة عـلى وثـيـقـة تـوأمـة مع
فــــرقــــة (اإلشــــارة) وعــــلى أثــــر ذلـك  ســــافـــرت
الـفرقـة لـتعـطى ورش عـمل فى الـسيـنـوغرافـيا

والتمثيل واإلخراج 
مـعظم أعضـاء الفـرقة تـشكلـوا مسـرحيا داخل
ـيـاء خـلـيـفـة الـفــرقـة مـنـهم (بـثــيـنـة الـكـثـيــرى 
ـنـصورى بـشـير بـوعـلى كر مـحمـد حـبيب ا
اجلـــــنــــدوبـى وغــــزوان الـــــكــــشـــــبــــاطـى) ومن ثم
ى ـــســـرح بـــشـــكل أكـــاد تـــوجـــهـــوا لـــدراســـة ا
اجستير  بحيث وثالثة منهم يدرسون اآلن ا
ـسـرحـيـة تـتخـلص  من بـدأت أعـمـال الـفـرقة ا
ـصـاحب  لـعـروض (الـهـواة) وتـبـتـعد الـتـرهل ا

باشرة والسطحية. عن ا
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دارس قام مـسرح فـرح البـقيـعة الـفلـسطـينـية بـجولة فـى العديـد من ا
الـثانوية واالبـتدائية فى قـرى ومدن فلسطـينية حـيث قدم العديد من

سرحيات للكبار والصغار. ا
ــســرحــيـات الــتى عــرضت فـى هــذه اجلـولــة: مــســرحــيــة شـادى ومن ا
ستشرى فى اجملتمع والشيطان (للكبار) الـتى تعالج موضوع العنف ا
ـسـرحـيــة من تـألـيف وإخـراج فـراس ومـوضـوع الـسـمــوم واخملـدرات ا

سويد.
مـسـرحيـة احلكى مش مـثل الـشوف (لـلكـبـار) وهى عبـارة عن مشـاهد
كـومـيـدية من واقـعـنـا االجـتـماعى ويـعـالج كل مـشـهـد مـوضوعـاً مـعـيـناً.

سرحية من تأليف وإخراج فراس سويد.  ا
مـسرحية فرجـة (للكبار) وهـى مشاهد كومـيدية ساخرة غـير مرتبطة

تـألــيف وإخـراج فــراس سـويــد مـســرحـيــة االعـتــراف (لـلـكــبـار) تــعـالج
مـوضــوع الـعـنف واخملـدرات تـألــيف وإخـراج فـراس سـويــد مـسـرحـيـة
الــشــقى (لالبـتــدائـيــة) تــعـالج مــوضـوع االحــتـرام وكــيـفــيــة الـتــعـامل مع
ـعـاقـ فكـرة عال مـهـنـا تـألـيف حـنا الـكـبـار ومـساعـدة احملـتـاجـ وا
ســمــور إخــراج فــراس ســويــد مــســرحــيــة مــشــوار (لــلــصــغــار) تــعــالج
موضـوع الـبيـئـة والنـظـافة واحلـفاظ عـلى احملـميـات الـطبـيـعيـة نـظيـفة

وسليمة تأليف وإخراج فراس سويد.
ـســرحــيــة: إيـهــاب عــبــاس أشـواق شــارك فى تــمــثـيل هــذه األعــمــال ا
عـاصى مـحـمد زين الـدين هـيـثم مـداح نوسـة سـمـعان بـيـيـر خورى

فراس سويد حنا سمور وأميرة أندراوس.
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جنـــار وديــــكـــور عــــبـــد الــــسالم شــــكـــوة
أحلان حـسن شـيخ الـزور أشعـار أحـمد
خنسا مـوسيقى حمـيد حاماتى إضاءة
وصــوت مــحـمــود اخلــضــيـر ومــســاعـد

مخرج خالد نابلسى.

«حـكـايـتان لـلـوطن» مـسـرحيـة من الـكـبار
لــلــصــغــار إعـــداد وإخــراج مــحــمــد شــيخ
الــزور وبــطــولــة غــالب احلــارس كــنــعـان
الـبنى حـسن شيخ الـزور غيـاث سحار
مــحــمــود الــســبع مـــهــدى خــلــيل مــيــســر

أطلق  مـسرح حـمـاة القـومى مشـروعاً
عـرض من خالله مسـرحيـة «حكـايتان
لـــــلــــــوطـن» فى قــــــرى وبـــــلــــــدان ومـــــدن
ومــــنـــاطـق مــــحـــافــــظــــة حــــمــــاة طـــوال

اضى. األسبوع ا
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أسـهـمت فـعـالـيـة مـسـرحـيـة أقـيـمت األسـبـوع
ــاضى فى جـدة وبـحـضــور مـسـرحـيـ من ا
ــغــرب الــعــربى فى إذابــة بــعض اخلـالفـات ا
الـتى ظـهـرت عـلـى الـسطـح أخـيـراً بـ مـدير
فـرع جمعية الثـقافة والفنـون بجدة عبد الله

باحطاب وبعض فنانى اجلمعية.
ـــســـرحـى (هـــذيـــان) الـــذى قـــدمه الـــعـــرض ا
سـرادق فـرع اجلمـعـيـة بـجدة  شـهـد حـضوراً
ــســرحــيـ الــذين الفــتــا من قــبل عــدد من ا
شــنـــوا حــمــلــة ضــد بــاحــطـــاب عــلى خــلــفــيــة
ـســرحـيـ الــسـعـوديـ انـتـخــابـات جـمــعـيـة ا
الـتى جرت بالـرياض فى الرابع من ديـسمبر
ـــســرح بــفــرع اجلــارى. وقــال رئـــيس جلــنــة ا
اجلـمـعـيـة بـجـدة عـلى دعـبـوش: إن اجلـمـعـية
وجـــهـت الـــدعــــوة لــــكل الــــفــــنــــانـــ فـى جـــدة
ـغـاربة سـرحـي ا حلـضور مـنـاسبـة زيـارة ا
ـسـت جتـاوب مـعـظــمـهم وبـعــضـهم اعـتـذر و
لـــظـــروف خــاصـــة وجـــاء تـــفــاعـل الــفـــنـــانــ
جـــيــــدا ولم يــــؤثــــر االخـــتـالف فى وجــــهـــات

. النظر فاجلمعية هى مأوى كل الفنان
دمــعت عــيــنــا وكــيل وزارة الــثــقـافــة واإلعالم
لـلـعالقـات الـدولـيـة الـدكـتـور أبـو بـكـر بـاقـادر
الـذى حضر هذه الفـعالية وهو يـسرد معاناة
سـرحيـ السـعوديـ وتـفانـيهم فى خـدمة ا
سرحى ارستهم الفن ا فنهم انطالقا من 
وهم هـواة وإصـرارهم عـلى الـتـجـويد واألداء

بروح احملترف حسب تعبيره.
جــاء ذلك وهــو يــثــنى عــلى فــريـق مــســرحــيـة
(هـــذيـــان) الـــتى كـــتـــبـــهـــا وأخـــرجـــهـــا أحـــمـــد
ـسـرحـي الـصـمـان وعـرضت عـلى شـرف ا
دينة سرح الدولى  غربي وهم: مـدير ا ا
فاس الدكتور سعـيد الناجى ومدير مهرجان
مــســرح الــطـــفل بــتــازا مـــحــمــد الــبـــلــهــيــسى
الــــلـــذان زارا اجلــــمــــعـــيــــة ووصــــفـــا الــــعـــرض
سـرحى (هـذيـان) بأنـه تأكـيـد عـلى تواصل ا

سرح السعودى مع التيارات احلديثة. ا

≈a QÉÑµdGh ∫ÉØWCÓd ¢VhôY
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ــاضـى تــلـــقى طـــلـــبــات الـــفــرق انـــتـــهى األحـــد ا
ــســرح احلــر ـــشــاركــة فى مـــهــرجــان لــيـــالى ا ا
ـناسبة باألردن فى دورته الـثالثـة والذى يقام 
عــيـد االســتــقالل وحتت رعــايـة وزيــر الــثـقــافـة

األردنى عادل الطويسى.
ـــهـــرجـــان يـــقـــدم عـــروضـــاً لـــلـــفـــرق األردنـــيـــة ا
والـعربـية وتـتضـمن فـعالـياته عـروضاً لألطـفال
وأخـرى لـلـكـبــار كـمـا يـقـوم فى خــتـامه بـتـكـر

نخبة من الفنان فى األردن والعالم العربى.

 عادل الطويسى
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ـوسـيـقى بوزارة ـسـرح وا د. عـجـاج سـليم مـديـر ا
ــاضى عن الــثــقــافـــة الــســوريــة أعــلـن األســبــوع ا
ـســرحـيـة لـعـام 2008 خـطـته األولـيــة لـلـعـروض ا
والـــتى تـــبـــدأ بــتـــقـــد مــســـرحـــيــة «حـــرم ســـعــادة
الـوزير» بطـولة أسعـد فضـة ومنى واصف وتلـيها
ــدوح مـــســرحـــيـــة «الـــزيـــارة» لـــلــكـــاتـب الــراحـل 
عدوان وإخـراج محمـود خضور كـما يتم اإلعداد
ى بـيـتـر بروك ـسـرحى العـا السـتـضافـة اخملـرج ا

إللقاء عدد من احملاضرات حول أهم جتاربه.
ـسـرح الـسـورى يسـعى د. عـجـاج سـلـيم قـال: إن ا
خالل الـــفــتــرة الـــقــادمــة لـــتــقـــد أعــمــال كـــبــيــرة
ن زيـدان تــسـتــعـ بـنــجـوم الـتــلـيــفـزيـون مــثل: أ
يـــاســر الـــعـــظـــمـــة شـــكــرانـــة مـــرجتى وآخـــرين 
بــجــانب تــقــد أكــثــر من 20 عــرضــاً مــســرحــيــاً
خملرج من جيل الشبـاب ومع االهتمام بتدعيم
خطة طموحة إلنتـاج عروض مشتركة مع القطاع

اخلاص.

iQGƒ¡dG øjódG ÜÉMQ

 قاسم محمد
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شـادى ذكر أنه وفـور االنـتـهـاء من النص سـيـبـدأ ورشة
عهد والـذى يضم محمد ثل ألعضـاء فريق ا إعداد 
الـــشــيـخ أحــمـــد أبــو داود نـــاديـــة بــاهـى والء شــوقى
أحـــمـــد أمــ رءوف جـــورج أحــمـــد أبــو اجملـــد كــر
حس إيهاب مبروك إيهاب الشاذلى محمد حسن
طــارق جالل رغــدة نــور الــدين أحــمــد ســامى نــهــال

كمال.
ــســـرحى هى شــادى لـه جتــربـــة واحــدة فى اإلخـــراج ا
«الــهــشــيم» الــتى قــدمــهــا فى الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصـور

الثقافة. ¿GôªY ≈æ«°ù^◊G

سرحى وموته ـؤلف ا > إن الـعصر - عـصرنا العـربى - يشهد حتـييد الفـعل الثقافى واسـتبعاد ا
ـسـرحى هـو وحـده الـقـادر عـلى هـذا الـفعل ـؤلف كـعـقل لـلـمـسـرح والعـرض ا وعـدم احـتـرامه. وا

تمرد على األنظمة القائمة. الهادم ا

اضى من إجراء انتخابات مجلس إدارتها اجلديد. سرحي السعودي انتهت األسبوع ا > جمعية ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي الشباب بالزقازيق أطلقوا مؤخرا موقعاً خاصاً بعنوان «منتدى مسرح الزقازيق» على شبكة اإلنترنت . >  عدد من ا

ـســرحى أو الــروائى أو ــوجــود حــاضــراً فى فــكــر الـكــاتـب ا > إذا لـم يــكن اإلحــسـاس بــا
الـشاعـر.. ليكـون منـطلقـاً للمـعرفـة واإلبداع فى االجتاهـ االنتـقادى الهـادم والرؤيوى

ستشرف فما جدوى الكتابة فى فلسفة الوجود? البانى أو ا

سرحي جريدة كل ا

 ÖàµdG Qƒ°S
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بيتر بروك يكتب سيرته
وينسج خيوط الزمن فيها

حلـيـته أمـا زوجـته «نـاتـاشا» فـقـد لـبـست الـسـراويل الـتـركـيـة واكـتـفـيا
بـاألطـعـمـة اجلـاهـزة وتـعـلم خالل سـتـة أشـهـر الـلـغـة الـفـارسـية ودرس
خــرائط ومــعـــالم كــابــول وهــنـــاك تــعــرف عــلى شـــاب صــوفى مــعــروف
يُـسمى «الـدرويش األسود» وقـام بطـرح سؤال حول احلـدوث الغـامضة
الــتى تـــتــأتى لـــلــمــرء بـــأن هــنــاك «شـــيــئــاً مـــا» آخــر وراء عـــالم احلــيــاة
الـيـومـيـة. وبعـد مـنـاقـشـات دارت بـيـنـهـمـا دلّه الـدرويش عـلى تـلـميـذ له
ة يـجـلس أمـام سـجن ويـعانـى من نـوبات هـيـاج بـسـبـبـهـا ارتـكب جـر
ـا روَّعه مـا اقـتـرفه هـرع إلـى الـدرويش الـذى حـكم عـلـيه - مـرعــبـة و
بعد استئذان القـاضى - أن يجلس أمام سجنه بإرادته ليتذكر جنايته
كل يــوم وذهب إلـيه بـيــتـر وتـعـرف عـلى هــيـئـته الـرثــة ومن هـنـا تـعـرف

على عقوبة نفسية جديدة رادعة لهوى النفس وشيطانها.
وتـعــرف كـذلك فى أفــغـانــسـتــان عـلى مــا يـســمى بـ «اخلـانــكـار» وتــعـنى
حـرفـيـاً «بـيـوت الـعـمل» والـعـمل هـو األنـشطـة الـتـعـبـديـة الـتى يـقـوم بـها
أعضـاء جـماعـة صوفـيـة فى أماكن تـتوفـر لـها حـراسة دقـيـقة وتـتمـيز
هـذه األنـشطـة بتـشـابهـها الـواضح مع األنـشطـة احلرفـيـة التى تـمارس
فى الـعالم اخلـارجى وتوصـل بيـتر من خاللـهـا إلى تسـاؤل: هل بوسع
ـسـرح أن يـكـون مـثل السـوق فى احلـيـاة الـيـومـية ويالمـس فى الوقت ا

نفسه حائط الرهبانية?
إن جتول بيتر فى فضاءات العالم الفسيحة وتقلّبه فى معترك احلياة
ــســـرح والــفن واألحــداث بـال وســطـــاء جــعـل له فــكـــراً ومـــنــهـــجــاً فـى ا
والــثـقــافـة جتــاوزت اآلخـرين وجــعـلــته مـخــتـلــفـاً نــوعـيــاً وكـأن مــهـاراته
ـكـتـسبـة الـتى حـذقهـا طـويالً قـد أجنبـت عنـده فـكـراً ووعيـاً ووجـداناً ا
ـلـموس والـواقع وجعـلته مـدرسة فـى حد ذاته يـتعـلم منـها أبـناء فوق ا

جيله ومن يأتى بعده.

الكتاب: خيوط الزمن - سيرة شخصية
تأليف: بيتر بروك

: فاروق عبد القادر ترجمة وتقد

ـروحـة وهى األفالم الـتى تـتـخـلص مـنـهـا الـقـوات مـرورهـا بــ ريش ا
اجلـويـة. وكـان ثمـة قـانـون صـارم يـقـضى بـأال تـقبـل معـامل األفالم أى
سألة احلرب وقد جتاوز عمل ما لم يكن مرتبطاً على نحو مباشر 
صـادفة عـندمـا تعـرف برجل سـينـتج األفالم اإلبـاحية هذه الـعقـبة بـا
خـارج «أكـسفـورد سـتريت» ولـديه مـعمـله اخلـاص. وبدأ تـصـوير فـيـلمه
عـوقـات وحتـدد عـرض الـفـيـلم فى قـاعـة حـديـقـة أكـسـفورد رغم كـل ا
ـشاجـرة الـتى حدثت بـيـنه وب اجلـامـعة وهـو مـا أحاطه بـقدر رغم ا
ـا جـعل مـكـان الـعـرض مـزدحـمـاً بـطـلبـة. لم تـكن من سـوء الـسـمـعـة 
لـديهم خبـرة سابقـة فى تشغيل جـهاز العـرض فحدثت الـكارثة وفشل
الــعـرض وكـان درسـاً لــلـعـنـايــة بـإجـراء الـبــروفـات قـبل الــعـرض الـتـالى
ــســرح الــصــغـيــر نــفــسه والـذى وكــان مـقــرراً أن يــكــون فى لــنـدن فى ا
قـدمـوا فـيه «دكـتـور ڤــاوست» واسـتـقـبل الـفـيـلـم اسـتـقـبـاالً حـسـنـاً أعـاد

إليهم الثقة التى افتقدوها سالفاً.
لم يـنـسَ أن يـذكـر مــعـشــوقـتـه وزوجـته «نــاتـاشــا» ومـعـانــاتـهــا مع الـدرن
وشــفـاءهـا مــنه فـهـو يــصـفـهــا بـاألمـيــرة الـنـادرة فال نــوبـات غـضب وال

شكاوى فلم تكن اخلالفات أو الصراعات تنشب بينهما.

وسيقى تطور طموحه إلى إخراج أوبـرا فقد كانت عشقه ال يقاوم ا
والبيانو واخلشبة الضخمة احملتشدة بجماعات ال حصر لها.

وهـو فى ذروة احلــكى يـصف حـيـاته بـأنـهـا مـثل سـيـنـاريـو حـسن الـبـنـاء
فاجئة. يتكشف تدريجياً رغم التحوالت ا

ــانـــيـــا مـع بــريـــخـت ودعــاه بـــريـــخت وفـى عــام 1951 تـــقـــابل فـى أ
ـعـلم» وهـنا ـسرحـه فى برلـ الـشـرقـية لـيـرى عـرضه اجلـديد «ا
ـبـانى بـرلـ فى يـذكـر بـروك تـلك الـرسـومـات الـتى خـطـهـا بـقـلـمه 
تلك اآلونة ونواديها اللـيلية ونسائها العاريات ثم كانت رحلته إلى
ـثـابـة خـطـوة جـديـدة لـلـتـعـرف عـلى عـوالم أخـرى زادته نـيـويــورك 

ثقافة وفناً.
ال قد فشال فى وفى سـيرته يتوصل إلى حقـيقة مهمة: أن الـنجاح وا
ـــكن أن يـــكــونـــا هــدفـــ لــلـــحــيـــاة وأن اإلحــســاس إقـــنــاعه بـــأنــهـــمــا 

الرومانسى هو الذى يبقى ويزيده نشوة.
على أثر ذلك توجه إلى التعاليم الروحية التى تنادى بالتخلى عن كل
ـيـتافـيـزيـقى شىء ونـبـذ الـعـالم وتـكـريس الـنـفـس حليـاة مـن الـبحـث ا
اخلـالص. فانطلق لزيارة أفغـانستان بحثاً عـما هو مقدس وقد أطلق

يــحـاول بـيــتـر بـروك خالل تــلك الـسـيــرة الـذاتـيــة سـبـر أغــوار مـاضـيه
سـاته الفنـية وجتاربه وحكـاياته الشـيقة منـطلقاً فى مضفـياً علـيها 
ـمـتـلئ بــالـغـرائب واألعـاجـيب والــتـجـارب الـذاتـيـة الـتى بـحــر ذاكـرته ا
كانت سـببـاً فى تكـوينه ذاتـياً وفـكريـاً وفنـياً بـدءاً من لبـنته األسـاسية:
(والــديه - أخــوتـه - جــيــرانه) ومــروراً بــتــجــاربه األولى فى الــســيــنــمــا
ــمــزوجــة بــغــرائب األشــيــاء ــســرح وانــتــهــاءً بــرحالتـه ا واألوبــرا ثـم ا
واألسـفـار الـتى قـام بـهـا إلى قـلب أفـريـقـيـا وأطـراف اسـتـرالـيـا والـهـنـد

وإيران وأفغانستان وغيرها من البلدان.
ـــا ال شك فــيه أنـه من الــصـــعب تــنـــاول الــذات ال ســيـــمــا إن كــانت و
ـواهب والـفـنـون ويـحمـل نفـسـاً جتـمع بـ مـتـضادات إلنـسـان متـعـدد ا

كثيرة.
والـكـاتب خالل سـيـرته الـذاتـية يـعـكس صـورة واضـحـة لـفـتـرات زمـنـية
ـتــعـددة وأفـكـاره عــايـشـهـا وكــانت سـبـبــاً فى اكـتـمــال ثـقـافـته وفــنـونه ا

تقدة وأثرت فى جوانب عديدة من كتاباته. ا
ؤمن بأهمية الرحالت واللغات وقد اصطحبه كان والده من أكثر ا
معه كـثيراً لـبلدان مـتعـددة اللغـات والثقـافات وهو مـا غرس فى نفس
بــيـتــر حب الـتــجـوال والــرحالت وعـدم االســتـقــرار واإلحـســاس الـدائم

بالقلق الذى لم يفارقه أبداً.

وصـفـه أحـد مــحـررى الــصـحـف ذات مـرة: «بــأنه شـاب فـى عـجــلـة من
أمـره» وقد صـدقت نـبـوءته بعـد ذلك فـقـد كانت إرهـاصـاته تـدل على
ذلك وولـعه بـفن اإلخـراج مـنـذ طـفـولـته قـام عـلى أثـره بـترك دراسـته
وهـو فى السـادسة عـشـر وعاد لـيعـلن لـوالده أنه سـوف يـتلـقى دروساً
فى الـــتــصـــويــر الــفـــوتــوغــرافـى فى لــنـــدن كــخــطـــوة أولى فى صـــنــاعــة
األفالم غــيــر أن والــده اقــتــرح عـــلــيه أنه يــســتــطــيـع عن طــريق بــعض
أصدقائه فى العمل أن يجد له عمالً فى استوديو لألفالم التسجيلية
شـريطـة أن يعود إلـى اجلامعـة بعـد عام واحد لـيكـمل تعلـيمه وعـندما
وافق «بــيـتــر بــروك» أُحلق بــاسـتــديــوهــات «مـرتــون بــارك» فى «سـاوث
لنـدن» وانـدهش عنـدما وجـد أن االسـتوديـو لم يكن كـمـا كان يـتخـيله:
ـسـتـقـبلى والـصـمت ; بل هـو سـاحـة رثة ـاً جـديـداً من الـبيـاض ا - عـا
مــلـيــئـة بــأكـوام من األنــقـاض وقــطع من صــاالت وحـجــرات اسـتــقـبـال
ومـطابخ ال تتوهج وتتـألق إال بعد أن يضىء رجل الكامـيرا مصابيحه.
هـذه الــوظـيــفـة كــانت مــخـيــبـة آلمــاله وطــمـوحــاته فـلـم حتـقق رغــبـاته
ـكــبـوتـة لم يــقف عـاجــزاً أمـام ذلك الــواقع اخملـزى واسـتــطـاع إغـواء ا
ــلك مـــحالً لــصــنـع أحــذيــة الـــبــالــيه رجل إيــطـــالى غــريب األطـــوار 
وإقـنـاعه بأن يـحـوّل اخملزن الـقـابع حتت مـحله إلى مـسـرح إلى جانب
إغـواء بـعض أصـدقائه لـلـحاق به وبـدأ إجـراء تـدريبـاته عـلى مسـرحـية
إلــيـزابـيـثــيـة فـظــيـعـة هى «دوقـاق مــالـفى» بـيــد أنه بـعـد عــشـر سـاعـات

فقط قام صانع األحذية بطرده مصحوباً بوابل من السباب الالذع.
وفى عـام 1942 بــعــد أن انـتــهت مــشــاركــته فى االســتــديــوهــات عـاد
ـوجـودة فى بــعـدهـا إلى أكـســفـورد مـتــوقـعـاً أن اجلـمــعـيـات الـدرامــيـة ا
اجلـامعـة سـوف تـرحب به وتـفتـح له أحضـانـهـا غـير أنه (كـمـا يـقول):
تسلط وطلبة السنة وجدها محتلة احتالالً تـاماً من قبل األساتذة ا
تـخـنـدق فـى مواقـعـهم وال يـريـدون إعطـاءه بـوصـة واحدة. الـثـالـثـة ا
ولم يـكن أمـامه ســوى اسـتـغالل الـعـطــلـة الـصـيـفـيـة والــعـمل بـعـيـداً عن
أســوار اجلــامـــعــة فـــقــدم مع أصــدقـــائه عــمـل «دكــتــور فـــاوست» عــلى
مـسرح صغير قـريب من «هايد بارك كورنـر» ووقف مع أصدقائه يبيع
الــبـطــاقــات لــكل شــخص يــعــرفـونـه فى الــضـاحــيــة وعــنــدمـا لـم تـضع
ــال لــصــنـدوق دعم احلــرب أوزارهـا كــانــوا يــقـولــون: إنــهم يــجــمـعــون ا
ـا أضفى على مـشروعهم قدراً من روسيـا وقد كان هذا صـحيحاً; 

االحترام والربح القليل.
وحـ بدأ الفصل الدراسى اجلـديد انضم «بيتـر بروك» إلى «جمعية
ــة الـصــامـتـة الــفـيــلم» فى اجلـامــعـة كـى تـتـاح لـه رؤيـة األفالم الــقـد
واسـتعد إلنتاج فيـلمه اخلاص مع جماعة من أصـدقائه فجمعوا 250
جـنيـهاً وكان مـبلغـاً صغـيراً لكـنه كافٍ للـبدء واسـتعانـوا باألفالم التى
اســتـخـدمـتـهــا الـطـائـرات احلــربـيـة لـتـســجـيل مـسـارات الــقـذائف أثـنـاء

 كان والده من أكثر 
ؤمن بأهمية  ا

الرحالت ومعرفة اللغات

 جتوله فى فضاءات 
العالم جعل له منهجاً
سرح والثقافة والفن  فى ا

شوار بداية ا
األوبرا

..zÉ˘µ˘˘«˘˘à˘fCG ≈a çó˘˘M»
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طارق مكرم

قـبل جلـسات "كـتابـة جمـاعيـة" يشارك تبـدأ األسبـوع ا
فـيـهـا اخملـرج شادى أبـو شـادى وطـارق مكـرم ومـحـمود
ـعهد سـرحى با ـشرفان عـلى النـشاط ا عـبد العـزيز ا
الـعـالى لـلـســيـاحـة والـفـنـادق بـأكــتـوبـر بـعـرض مـسـرحـة
رواية "حدث فـى أنتيـكا" للـروائى أحمـد تامر لـيشارك
ـسـرحى فى ـعــاهـد ا ـعـهــد فى مـهـرجـان ا بـهــا فـريق ا

قبل. أبريل ا
الـروايــة تـنـتـمـى إلى األدب الـسـاخــر وتـنـاقش األوضـاع
السياسـية واالجتماعية فى الشرق األوسط من خالل

دولة خيالية تدعى أنتيكا.

بعد انتهاء زمن «النشاط الورقى»
á«∏«YÉª°SE’G ≈a á«Mô°ùŸG IôWÉ≤dG Oƒ≤j ≈°SQóŸG ìô°ùŸG
مــرعى ومــدرســة هــيــئــة قــنــاة
الـسويس اخلـاصة لـغات والتى
قـدمت مـسـرحيـة «كـوكب آخر»
ومـدرسة صفـية زغـلول قدمت
مــسـرحــيــة «الـصــديــقـان» و24
أكــــتــــوبــــر قـــدمـت مــــســــرحــــيـــة
«مــحـطـة مـصـر» تـألـيف أحـمـد
الـــصــــعـــيـــدى وإخــــراج أحـــمـــد
كـــمـــال ومـــســـرحـــيـــة «قـــبل أن
ـدرســة الـفـاروق ـلك»  ــوت ا
عـمــر الـثــانـويــة تـألــيف مـحــمـد
ســـيـــد عـــمـــر وإخـــراج أســـامــة

محمد.
وفـى مــركـز تــنــمــيــة الــقـدرات
عـــلى مـــســـتـــوى اجلـــمـــهـــوريــة
شــاركت مــسـرحــيــة «قـلب من
دهـب» ومــــســــرحــــيــــة «ســـارة»
تـــــــألـــــــيـف مــــــجـــــــدى مـــــــرعى
وإخـــــراج أســـــامـــــة مـــــحـــــمـــــد
والــــســـــيــــد لــــطـــــفى وشــــارك
ـسـرحى فى خـتـام الـتـوجــيه ا
أنــــــــــــشـــــــــــطـــــــــــة عـــــــــــام 2007
ـــــونــــودرامـــــا «آلـــــوه.. أيــــوه»
بــطـولـة الـطـالـبـة إسـراء فـراج
من مــدرســـة صــفــيـــة زغــلــول
ونــــــفـس الــــــعــــــمل شــــــارك فى
مـسرح شبـرا اخليـمة وحصل
ـــركــز األول وحـــصــلت عـــلى ا
«إســراء» عـلى شــهـادة تــقـديـر
مـن الــــدكـــــتـــــور أحــــمـــــد نــــوار
والــشـاعـر والـصــحـفى يـسـرى
حــــــســــــان الشــــــتــــــراكــــــهــــــا فى

هرجان. ا

«عــــبــــده هــــتـــيــــمى» مــــســــئـــول
ــسـرحى بـالــتـربـيـة الـتــوجـيه ا
والـــــتــــعــــلـــــيم فى مـــــحــــافــــظــــة
اإلسـمــاعــيـلــيــة وصف أحـوال
ـــــــــــــدرسـى فـى ـــــــــــــســـــــــــــرح ا ا
اإلسـمـاعـيلـيـة بأنـهـا مـطمـئـنة
جــــــداً كــــــاشــــــفـــــاً عـن قــــــيـــــام
الـتوجيه بـالتـجوال الدائم فى
مـدارس احملــافـظــة اخملـتــلـفـة
ـوهـوب من أبـناء بـحـثاً عن ا

اإلسماعيلية!
هــــــيــــــثــــــمى أكــــــد أنـه وفــــــريق
ــــســـــرحى الــــذى الــــتــــوجـــــيه ا
يـــضم فـــنـــانـــ مـــنـــهم: ســـيــد
عـــــبـــــاس ومـــــجـــــدى مـــــرعى
وأســامــة مـحــمــد اسـتــطــاعـوا
تـــغــيــيــر الــصــورة الــتــقــلــيــديــة
ــسـرحى بـاعـتـبـاره لـلـنـشـاط ا
نــشـاطــاً ورقــيــاً لــيــتـحــول إلى
حــــقـــيـــقـــة عــــلى أرض الـــواقع
تـــــــــتــــــــــمـــــــــثـل فـى عـــــــــشـــــــــرات
ــســابــقــات الــتى تــقــام عــلى ا
مـدار العـام الدراسى وتـشمل
الــتـمــثـيل اإللــقـاء ومــسـرحـة
ـــنـــاهـج.. وفى هـــذا اجملـــال ا
ـــــــدرسى» ـــــــســـــــرح ا قـــــــدم «ا
أعــــمــــاالً وصــــفـــهــــا هــــيــــثــــمى
ـــهــمــة مـــنــهــا: أوبـــريت «يــا بــا
أرض يـا أرضـنـا» فـى مـدرسة
مـــحــمـــد عـــزت عـــادل ريــاض
أطـفـال وأوبـريت «فـرافـيـرو»
من مــــدرســـــة جــــمــــال الــــدين
األفـــغـــانـى والـــعـــمالن إخـــراج
مجدى مرعى باإلضافة إلى
مـــســــابــــقــــة إلـــقــــاء فى نــــفس

الـــبـــورســـعـــيـــدى من مـــدرســـة
الشـهـيد الـعـطيـفى اإلعـدادية
بـالـقـنـطــرة شـرق ومـسـرحـيـة
«الـــوزيـــر جــــاى» من مـــدرســـة
الــراهــبــات الـفــرنــســيــســكـان

إخراج صالح شنودة.
وفـى مـــهــرجـــان اجلـــمـــهـــوريــة
ــســرحــيــة مــرحــلــة لــلــفــنـــون ا
الــــتـــربــــيــــة اخلــــاصـــة قــــدمت
مــدرســة الــنــور لـــلــمــكــفــوفــ
مــــــســــــرحــــــيــــــة «نــــــصــــــيــــــحــــــة
شـيـطـانـيـة» تـألـيف مـصـطـفى
نصيف وإخـراج عبد اجلواد
الــسـيـد كـمــا قـدمت مـدرسـة
األمل للصم والبـكم مسرحية
«حقوق اجلار» إعداد سومية
بـــــــدوى وإخــــــراج مـــــــحـــــــمــــــد
شــــومــــان. وشــــاركت مــــرحــــلـــة
ـســرحـيـة الــتـعـلــيم األســاسى 
«األمــــــيــــــرة والــــــشــــــحــــــات» من
مــدرسـة عـبـاس الـعـقـاد تـألـيف
أمـيرة مـحـمـد وإخـراج مـجدى

درسة. ا
وفى مــدرسـة صــفــيـة زغــلـول
اإلعـــــــــــداديـــــــــــة  تـــــــــــقــــــــــد

مـسـرحـيـة «ثـور ظريـف جداً»
تــألــيف الــدكــتــور عــامـر عــلى
عامر وإخراج أسامة محمد.
وفـى مـــــســـــابـــــقـــــة مـــــســـــرحــــة
ــــنـــاهج الـــتى أقــــيـــمت عـــلى ا
ـــســــتـــوى الـــقـــومـى أطـــلـــقت ا
اإلســمـاعـيــلـيـة 18 مـتـســابـقـاً
ــــســــتــــوى األول فى فــــازوا بــــا
مـــديــريــة الــتـــربــيــة والــتـــعــلــيم
بـاإلسـمــاعـيـلــيـة وشـاركـوا فى
ـــســابــقــة بــدايــة من الــصف ا
الـــرابع حــتـى الــصف الـــثــالث
الــــثـــانـــوى والـــفــــنى ومن بـــ
الــعـروض الــفـائــزة مـســرحـيـة
ـــــان «اخلـــــنـــــســـــاء» إعـــــداد إ
كــــــمــــــال وإخــــــراج مــــــحــــــمـــــد
إبــراهـــيم مـن مــدرســـة الـــنــور
لـلـمـكفـوفـ ومـسـرحـية «درة
مـن فــــوالذ» إعــــداد نــــاعــــســـة
عـــبـــد الـــعـــزيـــز وإخــراج عـــلى

عبده هتيمى إسراء فراج 
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ـتوسـطة ـسـرحيـة كـما هـو ابن لـلطـبقـة ا ا
حــسب تـعـبـيــره وإن لم يـنـكـر كــونه مـديـنًـا
بـنـجــومـيـته لـلــتـلـيـفــزيـون.. ورغم ذلك أكـد
تـــــوفـــــيق أن أجــــــنـــــدته ال حتـــــوى أعـــــمـــــاالً
ـقـبـلة ألن مـسـرحيـة جـديـدة فى الـفـتـرة ا
ــســـرح يــجـــعــله الـــتــفـــرغ الــذى يـــحــتـــاجه ا
يـرفض أعمـاالً تليـفزيونـية مهـمة  وكذلك
ـســرحى مــثـل قـيــامه مــتــطــلــبــات الـعــمـل ا
بــــإطـــالــــة حلــــيـــته وشــــاربه مـن أجل «رجل
الـقـلـعـة» األمـر الـذى يـؤثر عـلـى ارتبـاطـاته

الفنية األخرى.
تـوفـيق العـائـد من ليـالى عـرض سكـنـدرية
أبـــــدى إعــــجـــــابه الـــــشــــديـــــد بــــاجلـــــمــــهــــور
الـــــســـــكـــــنـــــدرى واصــــــفًـــــا إيـــــاه بـــــأنه ذواق
وحسـاس مشددًا عـلى الفرق بـ جمهور
الـصــيف الـقـادم مـن مـخـتـلـف احملـافـظـات
من أجل الــتـرفــيه واجلــمـهــور الــسـكــنـدرى

تعطش للفن احلقيقى فى الشتاء!!. ا
وكشف توفيق عن أن تـكرار تقد العرض
ـرات أخرى مـرتبـط بالعـالقة بـ العرض
واجلـمـهـور.. وهى مـعـادلـة حتـسـمـهـا األيـام

كن البت فيها حاليًا. وال 
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التى تتيح للـممثل االقتراب من اجلمهور
ومالحـــظــة تـــفــاصـــيل ردود فـــعــلـه وخــلق
حـالـة تواصـل ال يتـيحـهـا التـلـيفـزيـون مثال

 –حسب تعبير توفيق -.
تـوفيق وصف نـفسه بأنـه ابن شرعى لفن
ــســرح مـنــذ تــخـرجه فـى مـعــهــد الـفــنـون ا

نـفى الــنـجم "تـوفـيق عــبـد احلـمـيـد" وجـود
أى رابط ب مسرحية "رجل القلعة" التى
يـقـدمهـا حالـيًـا للـمرة الـرابـعة عـلى خشـبة
مـسـرح الـغـد وبـ أزمـة الـدعوة إلـى عودة
لك فاروق" لكية الـتى أثارها مسلسل "ا ا
مـــؤكـــدًا أن الـــنـص الـــذى كـــتـــبه أبـــو الـــعال
الـسالمـونى يـتـوقف عـنـد نـقـطـة مـفـصـلـية
ــصــرى حــ أخــذ الــشـعب فـى الـتــاريخ ا
ـــبــــادرة فــــعالً جتــــربـــة ــــصـــرى بــــزمــــام ا ا
ــقـراطـيــة لـيـخـتــار حـاكـمه بــنـفـسه.. الـد
وكــــيـف تــــآمــــرت الــــقــــوى االســــتــــعــــمــــاريـــة

إلجهاض التجربة.
تـــوفـــيق أكـــد أن تــــقـــد الـــعـــرض لـــلـــمـــرة
ــثـل له اقــتـــرابًــا مـن حــاجــز الـــرابــعـــة لم 
ــــلل بــــأى شــــكل من األشــــكــــال مــــبــــديًـــا ا
سـعادته بـتجـسيـد شـخصـية "مـحمـد على"
الــتى هــضم الــتــاريخ حــقــهـا رغـم أنه وهـو
األلـــبــانى األمى اســتــطـــاع تــغــيــيــر مالمح
احلـــيـــاة فى مـــصـــر األمـــر الــذى يـــجـــعـــله
مـــخـــتــلـــفًـــا جـــدًا عن أحـــفـــادة وصـــوالً إلى

فاروق.
وأرجع تـوفـيـق اخـتالف أدائه لـلــشـخـصـيـة
ـرة إلى طـبـيــعـة قـاعـة الـغـد عـيـنـهــا هـذه ا
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تــســـتـــعــد فـــرقــة  VIP لـــتــقـــد مــســـرحــيــة
"احلــديــد بــكــام الـــنــهــاردة" تــألــيف بــرتــولــد
بريخت.. ترجمة د. يسرى خميس وإخراج
ـــدنى والـــذى نــشـــرته «مـــســـرحـــنــا» وســـام ا
وتدور أحـداثه فى دكـان بائع حـديد تـتوالى
عـــلـــيه شـــخــصـــيـــات الــعـــرض فى إطـــار من
الغـموض حول مـقتل بائـع الدخان ثم بـائعة
األحـــذيـــة مـن قـــبل شـــخص غـــريب يـــطـــارد
ـديــنــة إلى أن يــكـتــشف بــائع احلــديـد أن ا
القـاتل هـو نفـسه الـزبون الـذى يشـتـرى منه
احلـديد ليـقوم بـتصـنيع األسـلحـة لقتل أهل
ــديـنــة ويــشـعــر الــبـائـع بـتــأنــيب الـضــمــيـر ا
فــيـــقــرر إغـالق الــدكــان ولـــكن دون جــدوى

ـــــديــــنــــة. فـــــالــــزبـــــون تــــمــــكـن من احـــــتالل ا
ؤثرات الصوتية لعادل موسيقى العـرض وا
عــمــرو الــســيــنــوغــرافــيــا واإلضــاءة لــوسـام

دنى. ا
تـمثـيل مصـطـفى محـمود  مـحـمد طـعيـمة
نى  وسام دنى   إجنى جالل  إسالم ا
ــدنى مــحــمــد الــبــاسم  أحــمــد ســمــيـر  ا
مـيدو   محـمد عزت. ومن محـمد عباس  
ـقــرر تـقـد الـعـرض عـلـى مـسـرح سـاقـيـة ا
الصاوى فى منتصف يناير بقاعة احلكمة.
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صرى سرح ا أول نافذة فضائية على فن ا

ال تــعـــرض فى الــتــلــيــفــزيــون بــعــيــدًا عن إثــارة
ــشـاكـل اإلداريـة أو اخلـالفـات الــشــخــصــيـة ا

سرحى. فى الوسط ا
وأخيـرًَا تقدم شـيمـاء رؤية بـانوراميـة للـمسرح
ــصــرى الــذى تــابــعــتـه بــكــامــيــرا بــرنــامــجــهـا ا
مؤكدة أن أكبر مشاكله هى غياب اإلمكانيات
اإلنــتـاجــيــة الـتـى تـتــيح تــقـد أعــمــال مـبــهـرة
شـكالً ومـضمـونًـا وتـمـنت شـيمـاء أن يـسـتـطيع
مسـرح الدولـة الـوقوف عـلى قدمـيه ويتـخطى
ـشـاكل الـكـثـيـرة الـتى حتـاصـره.. كـمـا تـمـنت ا
أن يــــســــتـــمــــر بـــرنــــامـــجــــهــــا ويـــواصـل جنـــاحه
بــاعــتــبـاره أول بــرنــامـج مـســرحـى مـتــخــصص

على الفضائيات العربية.

كشـفت "شيماء صـادق" مذيعة بـرنامج مسرح
مــودرن الـــذى يــقــدم أســـبــوعـــيًــا عــلـى شــاشــة
"مــودرن تى فى" عن إصــابـتــهـا وفــريق الــعـمل
سـئولـون أو بعض باإلحـباط عـنـدما يـرفض ا
الـنـجـوم فى عـرض مـسـرحى مـا الـتـصـوير مع
البـرنامج! فى مـقابل سعـادتهـا البالـغة عـندما
طـلـبت مـنـهـا جـريـدة «مـسرحـنـا» احلـديث عن
جتربـتها مع تـقد برنـامج متخصص فى فن
ـــســرح واصــفــة هــذا األمــر بـــأنه دلــيل عــلى ا
جنـاحــهـا فى إلـقــاء حـجـر من بــحـيـرة اإلعالم

سرحى. ا
شـيـمـاء ذكـرت أن أسـرة الـبـرنـامج تـعـمل بروح
الـــفــــريق ويـــبــــذل كل مـــنــــهم جـــهــــده من أجل
ــــــا تــــــقــــــدمـه احلــــــلــــــقــــــات وهى االرتــــــقـــــــاء 
الــتــدخالت الــتى يــرحب بــهــا عـريــان شــحــاتـة
معد البرنـامج وصاحب فكرته والذى ال يكف
عـن مـنـاقـشــة كل الـتـفــاصـيل مع فــريق الـعـمل

ستمر. من أجل التطوير والتحديث ا
شــيــمـاء ســجــلت مـؤخــرًا حــلـقــات من "مــسـرح
مـــودرن" مع فـــيــفى عـــبــده وأســـرة مــســـرحــيــة
روايح وكـــذلك جنــوم مــســرحـــيــة "اإلســكــافى
ملـكًا" فى ح فـشلت فى التسـجيل مع فرقة
ها واحداً من عـروضها على رضا أثـناء تقـد

مسرح البالون.
وشـــددت شـــيــمـــاء عـــلـى أن هــدف الـــبـــرنـــامج
الـرئـيسـى هو إبـراز الـوجه احلـقـيـقى لـلـحـركة
سرحية فى مصـر وفتح نافذة ليرى العالم ا
الــعـربى بـعض الـعـروض الـتى قـد ال تـصـور أو

 شيماءصادق
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لألســبــوع الـثــالث عــلى الــتــوالى يـواصـل  اخملـرج الــعــراقى جــواد األسـدى مــســرحـيــة "نــسـاء
الـسكـسـوفون" فى مـنـطقـة احلـمـراء بقـلب مـدينـة بـيـروت وذلك  فى مسـرحه اجلـديـد "بابل"

الذى لم يتمكن من حتقيق حلمه بافتتاحه فى بغداد.
سـرح تـسـتـقبـل اجلمـهـور لـوحـات الرسـام الـعـراقى جـبـر علـوان لـتـعـرفه  بـ"نـساء  عـلى بـاب ا

السكسوفون" أبطال مسرحية لوركا الشهيرة "بيت برناردا ألبا" فى  نسختهن العربية..
نـسف جواد األسدى نص لـوركا مـختصـرا  شخصـياته إلى بـرناردا مع اثنـت فـقط من بناته
ـــمــثل رفــعـت طــربــيـــة حــلــيق الـــرأس مــتــدلى ومـــعــهن خــادمـــة واجلــدة. الــتـى لــعب دورهــا ا
ـطـربــة جـاهـدة وهــبى دور بـرنــاردا لـتـقــدم  بـعض احلــوارات غـنـاء الـقــرطـ بــيـنـمــا لـعـبـت ا

ساخراً عابثاًً تشاركها فيه خادمتها البونيتا (عايدة صبرا).
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ة للـحياة أو ال يحفر له ـسرح السكونى الـراكد: هو الذى يقـدم صورة تبريريـة مسا > ا
مــجـرى فى احلـيــاة الـثـقـافــيـة حـتى وإن شــغل بـتـقــد أفـكـار وكـانـت عـروضه جـيـدة
وحتــمل قــدراً مـن اإلبـداع الــفــنى فــهــو ال يــثــيـر قــضــيــة فــكــريـة أو فــنــيــة جــوهــريـة.

سرحى «وحدوه» لفرقة مسرح الشباب. سرحى إسالم إمام يقوم حاليا باإلعداد للعرض ا > اخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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يت   الكتاب: الضرب فى ا
ؤلف: د. أحمد حالوة  ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

جورج شحادة...
 دفء الشرق الذى رحل إلى فرنسا
وأخـذ الثروة تثـور الزوجة الـشريفة فى وجه
زوجــهـــا وتــتـــهــمـه بــأنـه مــخـــادع ولص وقــوّاد
يـضـحى بــشـرف زوجـته ويـبــيع ابـنه بــنـسـبـته
ـــهــاجـــر وأمــام رفض إلى الـــســيـــد "جــاالر" ا
الزوجـة  يـخـاف الزوج أن تـفـضـحه وتـكشف

طمعه أمام القرية لذا يقوم بقتلها.
ــعـايــنــة مـوقع فى الــصـبــاح يــحـضــر الــعـمــدة 
ة ويودع أهل القـرية  الزوج بـاعتباره اجلـر
بــطـال دافع عن الــشــرف والــكــرامــة وســمــعــة
القـرية لـذا يـسلـمون عـلـيه فرداً فـرداً سوى
شــخـص وحـــيـــد شـــاهـــد مـــا حـــدث ويـــعــرف

حقيقة ما جرى.
شغول شهد األخيـر يحضر احلوذى ا وفى ا
ـهـاجـر جـديـد دائـمـا بـالـكالم مـع حـصـانه 
يـكــتـشف أن الـقـريـة لـيـست قـريـته وأنه وصل
إلـيـها عن طـريق اخلـطأ وأن احلـوذى أخـطأ
هـاجر الذى مات من ـرة السابـقة أن ا فى ا

قبل وأثار الزوابع كان يقصد قرية أخرى.
يــحــمل الــعــمل - كــمــا أســلــفت - كـل ســمـات
مـسـرح "جـورج شـحـادة" حـيث يـنـطـلق غـالـبـاً
من الــقـــريـــة أو من مــنـــاطق بـــكــر لم تـــعــرف
الثلوث حتت وطأة احلضارة واجملتمع اآللى.
فـمـسـرح "جـورج شـحـادة" هـو مـسـرح الـبـاديـة
والــبــسـاطــة الــذى يــقــيم فى اجلــزر والــبــحـار
قبضة وانئ واحلقول بعيداً عن الغرف ا وا
ـــزدحـــمـــة الـــتى تـــفح ضـــجـــيـــجــاً والـــشــوارع ا

وصخباً.
وتـــتــمــيـــز شــخــصـــيــات "جــورج شـــحــادة" كــمــا
يــوضح الـــنـــاقــد "فـــتـــحى الـــعــشـــرى" بـــطــيـــبــة
وتــــواضـع وعـــفــــويــــة أهـل الــــريف وتــــكــــتــــسب
طابـعهـا الـواقعى رغم سـمات الـشـعريـة التى
ـســرح ونالحظ أيـضـا أن جنـدهــا فى هـذا ا
مـعظم شخصـيات "جورج شحـادة" مغتربة أو
راغـبة فى الهجـرة على نحو مـا عاكسة ذات
ـقـام مـبـدعـهـا الـذى تـرك وطـنه واسـتـقـر به ا

فى بلد غريب.
فــفى مـسـرحــيـة "الـسـيــد نـوبل" يـتـرك بــطـلـهـا
قـريته لـيموت فى قـرية بـعيـدة وفاسـكو مات
بـعـيـداً عن بـلـده وأهـله مـعـذبـاً فـى مـهـنـة غـير
هنة التي يحـبها ومات مهاجر بريسبان فى ا
قــريـــة غــريــبــة عــنـــدمــا جــاء به احلــوذى عن

طريق اخلطأ.
فـيـمـا يـظل احلـوذى الـذى يـأتى بـالـغـربـاء إلى
الـقـريـة فى حـديث دائم مع حـصـانه لـفـتـرات
ــثالً لـنــوع من االغـتــراب الـداخـلى طــويـلـة 
ــعــانـاة اإلنــســانـيــة الــتى عــاشـهــا شــخـوص وا
"شـحــادة" الـذى يـسـتـخـدم احلــيـوانـات بـشـكل

الفت فى كثير من أعماله.
ولــعل أدق وصـف جلـورج شــحــادة ومــسـرحه
هـــو وصف مـــوريس إســـكـــان مـــديـــر مـــســرح
الكـومـيدى فـرانـسـيز األسـبق له: "إن شـحادة
كــاتب رقـيق وشــاعـر فى غـايــة الـعــذوبـة فـيه
دفء كدفء شمس الشـرق وفيه لبنان بلده
األصـــلى الــذى يـــجــمـع بــ الـــروح الــعـــربــيــة
والشـكل الغربى فـشحـادة يقـدم فى مسرحه
ـغـلف بـإطـار أوربى هـذا ـضــمـون الـعـربى ا ا
يـرجع إلى أصـالـته الـعـربـيـة وحـيـاته الـدائـمـة
فى فرنسا التى احتضنت إبداعه كما يرجع
ذلك كــله.. إلى ثـقــافـته الــعـربـيــة واإلنـســانـيـة

الواسعة.

بــــــوبل" 1951» أمــــــســــــيــــــة األمــــــثــــــال" 1954
"حـكـايــة فـاسـكـو" " 1956 أزهـار الــبـنـفـسج"
1959» الـرحـيل" وأخـيـراً مـسـرحـيـة "مـهـاجـر
ــســـرح عــام بــريـــســبـــان" الـــتي قــدمـت عــلـى ا

.1965
تـدور أحـداث "مـهـاجــر بـريـسـبـان" فى سـاحـة
قـرية صغـيرة هـادئة تـقع فى جزيـرة صقـلية
هاجـر إلى ساحة عام  1925 عـندما يـصل ا
شـغـول دائـماً الـقـرية لـيالً ويـتـركه احلـوذى ا
بــــاحلــــديث مـع حــــصــــانه ومــــا أن يــــصل إلى
ـوت.. وتـتـسرب األخـبـار حول القـريـة حتى 
الــرجل واســمه عن طــريق عــجـوز كــان يــعـمل
ــهـاجـر جـاء فى احلــراسـة يـؤكـد أن الــسـيـد ا
إلـى الــــقــــريـــــة لــــرؤيـــــة ابــــنه ومـــــنــــحـه ثــــروته
الــطـــائــلــة ويــجـــمع الــعــمـــدة ثالثــة من رجــال
الـقرية ليـخبرهم أن الـراحل كان على عالقة
بـــزوجــــة أحـــدهم وأجنـب مـــنـــهـــا ابــــنـــا غـــيـــر
ــهــاجــر تـرك شــرعـى ويـخــبــرهم أيــضــا أن ا
مــيــراثــاً كــبــيــرا البــنه يــثــور الــرجــال الــثالثــة
لـكـرامـتـهم أمـام العـمـدة والـقـريـة لكـن الشك
ـنـاقـشـة واجلـدل بـ أل قـلـوبـهم وتـشـتـد ا
كل زوج وامـرأته عـلى انـفـراد إلى حـد الـعنف

قاطعة. والتوبيخ وا
ويـــــحـــــاول أحـــــدهم "بـــــاربـى" إقـــــنـــــاع زوجـــــته
بـالـذهـاب إلى دار الـبـلـديـة لالعـتـراف بـأنـها
هاجر وأجنبت منه  كانت على عالقـة مع ا

ـسـرح اشـتـهـر "جـورج شــحـادة" لـدى عـشـاق ا
ــــــا فى الــــــعــــــالم الــــــعــــــربى فى مــــــصــــــر ور
ـسـرحـيـته األشهـر "مـهـاجـر بريـسـبـان" التى
تـرجـمت إلى الـعـربـيـة أكـثر مـن مرة وقـدمت
ــســارح وأُغــرم بــهــا هــواة عــلى الــعــديــد من ا
ـسرح ومـحتـرفـوه كمـا نـقلت إلى الـسـينـما ا
وتــرجـمـهـا الــنـاقـد "فــتـحى الـعـشــرى" تـرجـمـة
رائــــعــــة نـــقــــلـت روح الـــنـص وعــــبق كــــاتــــبــــهـــا

عارف" عام 1969. ونشرتها "دار ا
حتـمل "مـهـاجـر بـريـسـبـان" كل سـمـات مـسرح
"جورج شـحـادة" وتمـثل قـمـة تطـوره ونـضجه
ــســرح الـــدرامى الــذى جـــعــله أحـــد أعــمـــدة ا
الـفرنـسى الـطلـيـعى وتمـيـز عن كـتاب مـسرح
الـعـبث بـأنه يـكـاد يـكون الـوحـيـد الـذى يـكتب

سرح الشعرى والشعورى معا. ا
ولد "جورج شحـادة" باإلسكندرية عام 1907
وتـلـقى تـعـلـيـمـه االبـتـدائى فـيـهـا ثم رحل إلى
بــــــيـــــــروت وهـــــــنـــــــاك واصـل دراســــــتـه حـــــــتى
اجلـامــعـة حـيث درس الــقـانـون ولـم يـعـمل به
يــومــاً احــتك مــبــكــراً بــاألدب وانــغــمس فــيه

سرح. كتب الشعر الذى أوصله إلى ا
قـدم "شحـادة" عدة مـسرحـيات أثـارت نقـاشاً
طـويـالً بـ الـنــقـاد والـشــعـراء والـســريـالـيـ

خـاصـة "أنـدريه بـريـتـون" "سـان جـون بـرس"
وبـــــ مــــنـــــظـــــرى مـــــســـــرح الــــعـــــبـث من أهم
مسرحياته التى تـرجمت إلى العربية "السيد

 الكتاب: مهاجر بريسبان 
: فتحى العشرى ترجمة وتقد

عارف الناشر: دار ا

يت الضرب فى ا
 بتكنيك غير تقليدى

مثـل واخملرج والكاتب عبر أسـلوب كاريـكاتورى سـاخر يعـيد ا
ــصـرى عـبـر عــشـرة مـشـاهـد د. أحـمـد حالوة قــراءة واقـعـنـا ا
مقسـمة على جزءين اشـتملت عـليهمـا  مسرحـيته "الضرب فى
ـيـت" الـصـادرة حــديـثًــا عن سـلــسـلـة نــصـوص مــسـرحــيـة الـتى ا

تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.
ؤلف يـقول د. رمـضـان بسـطـاويـسى فى مقـدمـته لـها "يـسـعى ا
سرحية البتـكار لغة جديدة للمسرح الغنائى تتجلى فى هذه ا
فيـها اخلصوصـية العربـية دون تغريب أو شـطح مع االستفادة
ـسـرحى واإلضـاءة مـن الـتـكـنـيك احلـديث فى الـرقص واألداء ا
ـؤثــرات والــتـقــنـيــات اإلخـراجــيـة.. فــهـو يــبـحث عن أســلـوب وا

جديد ومشروع له هويته وطريقته وآفاقه».
كمـا جاء فى كلـمة الغالف: "إن هذا الـنص ينحاز إلى كـوميديا
ـسـرحـية ـسـرح الـشـعـبى الـتى تـسـعى إلبـراز هـويـة الـتـجـربـة ا ا
ـصـرية وتـعـتـمـد أسلـوب االرجتـال والـكـاريكـاتـور فى صـيـاغة ا
األحـداث فى بـنـاء غـيـر تـقـلـيـدى قـدم خالله الـكـاتب مـحـاولة
لكـشف تـناقـضـات اجملتـمع ومـقاومـة أشـكال الـتـخلف والـفـساد
سرح السياسى التى تستشرى فـيه.. فالنص ينتمى إلى تـيار ا
الـذى يـحــرص عـلى نـقــد الـواقع وتـعــريـته ويـبــحث عن أسـبـاب

همشة. الغضب الكامن داخل الشرائح االجتماعية ا
يـزة تـعكـسـها "خـلـطة" أو والـنص  – بـعد ذلك  – يـحـمل نكـهـة 
تـولـيـفـة األدوات الـتى اسـتـطاع تـوظـيـفـهـا أو "تـشـغـيـلـها" حالوة
لتتضافر جميعًا فى إبراز بالغة مسرحية لها طابع التجريب.
الظاهرة موجودة فى القطاع العام واخلاص.. من  30 سنة

سرحى. النجوم.. قلبوا الهرم ا
يـسـرى اجلنـدى: سيـطـرة النـجم واخملرج وجـهـان لعـملـة "اخللل

سرحى". ا
عادل هـاشـم: الـنجـم أصـبح مـقـاوالً والـظـاهرة أشـد قـسـوة فى

القطاع العام.
سـرحى.. أكـذوبة هـادى اجليـار: هـيمـنـة الـنجم عـلى الـعـرض ا

أسمع عنها وال أرها.
حسن عبـد السالم: الـظاهرة فى طـريقهـا لالندثار.. وسـبحان

من له الدوام.
أحــمــد األبــيــارى: مـــوضــة ومن يــجــرى وراءهـــا عــلــيه الــرضــوخ

لشروطها.

من عروض مسرح الطفل

> مـسـرح االستـهالك: هو الـذى يـنقل احلـياة الـيومـيـة بشـكل انتـقـادى أو مسـالم أو يقـدم صوراً
مـزيفـة أو تافهـة لها فـهو ال يثـير قضـية جوهـرية كشـكل اجملتمع واسـتمراريـته مثل مسـرحيات

نوعات الرديئة. الفودفيل ومسرحيات الكباريه وا 4
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سرحي جريدة كل ا

شاركة.  سرح السكندرى األول باجلهود الذاتية للفرق ا سرح السكندرى أعلنوا مؤخرا عن اإلعداد لتنظيم مهرجان ا >  مجموعة من شباب ا
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تـــديــر "فـــاطـــمــة فـــرحــات" إدارة مـــســرح
الـطـفل بـالـهـيـئـة الـعامـة لـقـصـور الـثـقـافة
مـن مـنــطــلق فــلــسـفــة خــاصــة تـلــخــصــهـا
عنى جملة "أن يصـنع الطفل مسرحه" 
ــســرحى مــشــاركـــة الــطــفـل فى الــفــعـل ا
ثالً وراقصًا ومطربًا.. وحتى ناقدًا.
ـفـهوم وتـفـسـر فـاطـمـة تـمـسـكـهـا بـهـذا ا
مــؤكــدة أن مـشــاركــة الـطــفل فى الــعـمل
ــســرحى تــغـرس بــداخــله انــتــمــاءً لـفن ا
ـــــســــرح يـــــجـــــعــــلـه دائم الـــــتــــردد عـــــلى ا
ــكـان.. األمــر الــذى يـنــعــكس إيــجـابــيًـا ا

سرحية ككل. على احلركة ا
وبـــاإلضــافـــة إلى تــرســـيخ الــعـالقــة بــ
ـسـرح هـناك دور آخـر حـيوى الـطفل وا
يـــلــعـــبه مـــســرح الـــطــفل  – مـن و جــهــة
نــظــرهــا  – هـــو تــرســيخ اخلــصــوصــيــة
الـثـقـافـيـة لـدى مـتـلق مـازال عـاجـزًا عن
الـفـرز فى ظل هجـمـة ثقـافـية ضـاغـطة
ــيـــديــا تـــأتى عــبـــر وســـائل االتــصـــال وا
اخملــتـلــفـة... وتـضــرب فـاطـمــة فـرحـات
ـكن ــسـرح "األراجــوز" وكــيف  مـثــاالً 
صرى غـارسًا فيه أن يـخاطب الطـفل ا
ـــصــريــة من قــيم االنـــتــمــاء والـــعــادات ا
ميز والذى ال يوجد إال خالل أسلوبه ا
عـــنـــدنـــا فى مـــصـــر. وتـــشـــيـــد فـــاطـــمـــة
بتلقائية الطفل وصدقه عندما يتحدث
"نــاقـــدًا" عــرضًــا مـــســرحـــيًــا رآه األمــر
الـذى يجـعـلهـا حـريصـة علـى فتح الـباب
أمـــام جــمــهــور عــروض مـــســرح الــطــفل
لــيـــدلى كل مـــنـــهم بــرأيـه مــعـــبــرًا عـــمــا

أعجبه وما لم يعجبه بلغته اخلاصة.
وتــــــكـــــــشف "فـــــــاطــــــمـــــــة فــــــرحـــــــات" عن
خــصـوصــيـة تــوجه مـســرح الـطــفل الـذى
تـنـتـجه الـهيـئـة والـذى يتـبـنى ربط الـطفل
ـــــنــــاطق بــــقــــيـــــمه وعــــاداتـه ســــواء فى ا
الشعبـية بالقاهرة  – مثل الـسيدة زينب
وزيـــنــهم  – أو فى األقـــالــيـم اخملــتـــلـــفــة
حــيث تــنـتـج اإلدارة من عــشـرة إلـى اثـنى
عــــشــــر عـــرًضــــا مــــســــرحــــًيــــا فى الــــعـــام
متخطية صعـاباً وتعقيدات عديدة تتعلق
باإلمكانيات احملدودة وندرة النصوص.

 فاطمة فرحات
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ا ـتدح الـرسـول  نـشـيد ديـنى 
أثـــار الـــرقــــبـــاء الـــثالثـــة واضـــطـــر
الـــعــربـى إلى الـــتـــدخل وطـــلب من
تفرج التـوقف فى محاولة للحد ا

من تصاعد األزمة مع الرقابة.
"الـشـفـرة" تـألــيف أحـمـد أبـو هـيـبـة
ديــــــكــــــور ومالبـس أحــــــمــــــد عــــــبـــــد
الـــعـــزيـــز وإخــراج كـــمـــال عـــطـــيــة;
وبـــطــولـــة وجــدى الــعـــربى  نــاصــر
ســــيف عـالء قـــوقه خــــالـــد عــــبـــد

السالم.

لــتـخــفـيـف حـدة اخلــطـاب الــديـنى
الــذى يـــحــمـــله الـــعــرض  –حـــسب
تـــعـــبــــيـــر الــــرقـــبـــاء  –وخـــوفـــا من
ارتـفاع حمـاسة جمـهور العرض –
ذى الــطـبــيــعــة اخلــاصـة  –بــشـكل
قد يخرجـهم عن شعورهم. ويعود
الـــــســــــبب إلـى قـــــيــــــام "مـــــتــــــفـــــرج"
بـــالـــوقــــوف أثـــنـــاء الــــعـــرض وسط
صـــــالــــــة اجلـــــمــــــهــــــور عـــــقـب كالم
لوجدى العـربى عن سيدنا محمد
صلى الله عـليه وسلم وقام بأداء

مـشــاحـنـات يـومــيـة مـسـتــمـرة فـيـمـا
صنفـات الفنية بـ الرقابة عـلى ا
ـــســـرحى والـــعـــامـــلـــ بــــالـــعـــرض ا
"الــشــفــرة" الــذى قــدم حــالـيــا عــلى
خـشـبـة مـسـرح فـيـصل نـدا; بسـبب
إصــرار الــرقــبــاء الــثالثــة  –الـذين
يــتــابـــعــون الــعـــرض يــومــيــا  –عـــلى
الـــــتـــــدخل بـــــشــــكـل مــــســـــتــــمـــــر فى
ــشـــاهــد الـــتى يـــقـــدمــهـــا الـــعــمل; ا
الذى سـبق تـصـنيـفه مـنـذ أكـثر من
ـسرح عـام على أنـه ينـتمى لـتـيار "ا
اإلسالمى" بسبب خلوه من النساء
والــــتــــابــــلــــوهـــات االســــتــــعــــراضــــيـــة

الغنائية.
فى الـسيـاق نـفـسه طـالب الـرقـباء
طاقم العـرض بضرورة إلغاء أحد
ــــشـــــاهــــد الــــتـى يــــؤدى خـاللــــهــــا ا
ــمـــثـــلـــون الـــصالة عـــلـى خـــشـــبــة ا
ــســرح وقـــد  إلــغــاؤه بــالــفــعل. ا
ووصل األمــــر إلى حـــد مــــطـــالـــبـــة
بــــطـل الــــعـــــرض الــــفـــــنــــان وجــــدى
الـــعـــربـى بـــاالســـتـــغـــنـــاء عن بـــعض
اجلــــــمل الــــــتـى تـــــأتـى فى ســــــيـــــاق
كالمه أثـناء الـعرض فـى محـاولة

 مسرحية الشفرة

π«a πLCG øe ácô©e ..¿’õZh êhôMO
عــلى خــشــبــة مــســرح فــيــصل نــدا تــعــرض مــســرحــيـة

األطفال "دحروج وغزالن" فى فبراير القادم.
ــسـرحـيـة تـألــيف د. مـلـحـة عــبـد الـله إخـراج أشـرف ا
عـزب بـطـولـة حــسـام مـجـدى مـحـمــد الـبـنـان أحـمـد

عاشور جنوان وحيد ندا أسامة.
ــســـرحى صــراعًــا فـى الــغــابــة بــ يــتــنـــاول الــعــرض ا
مـجـمـوعـة احلـيـوانـات الـطـيـبـة فى مـواجـهـة مـجـمـوعة
األشـرار حـيث تــتـفق مـجـمــوعـة الـطـيـبــ عـلى إنـقـاذ

حــيــاة فـيل صــغــيــر يــتـيـم يـتــكــفل بــرعــايــته اثــنـان من
البـشر هـما دحـروج وغزالن الـلذان يـقومـان بإخـفائه
داخل حـجـرتـهـمـا لـكن الـفـيل يـكـبـر ويـتضـخـم حجـمه

حتى يتحول فى النهاية إلى مشكلة حقيقية.
الــعـــرض ديـــكـــور ومالبس خـــالــد الـــبـــحــيـــرى أشـــعــار
مـحـمـد زنـاتى مـوســيـقى أحـمـد خـلف اسـتـعـراضـات

سيد البنهاوى.

فرقة حسب الله 
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عـليـهمـا تـبدأ مـراسم االحتـفـال الفـنى بفـرقة
"حــــسـب الــــلـه" والــــتـى ســــوف جتـــــوب شــــوارع
احلى كــــمـــا يـــشــــارك أيـــضًـــا عـــدد كــــبـــيـــر من
ـشـاركـة فى األعـمــال الـفـنــيـة "ومن األعـمــال ا
ــســرحـى "مــرايـا هــذه االحــتــفــالــيـة الــعــرض ا
ـــســرحــيـــة والــعــرض الــروح" لـــفــرقــة الـــبــؤرة ا
صـــيـــاغــة درامـــيـــة وإخـــراج مـــحـــمـــد حـــمــدى
بـطـولـة عالء زيزو فـيـتـو مـنـيـر عـمـرو كـما
ــطـرب واخملـرج أســامـة فـؤاد بــلـيـلـة يـشـارك ا

تراثية غنائية لفرقة سادة مظبوط .
كــمــا تــقـــدم "فــرقــة اخلــيــال الـــشــعــبى" عــرًضــا
خاًصا لفنون خـيال الظل للمخرج أسامة سعد
ويــــقــــدم "مــــهــــرجــــان الــــشــــارع" ثالثــــة عــــروض
ــرحــلــة األخـيــرة مـن الـبــرنــامج مــخــتــلــفــة فى ا
فــيـقـدم اخملــرج مـحــمـد الـكــاشف عـرض "كالم
ـصطـبة" عن أشـعـار أحمـد فؤاد جنم ويـقدم ا
اخملرج أسامة سعد عرض من تأليف محمد
أمـ وأسامة سعـد هما "شريـعة العقد  – ابن
اخملــفى" كـمــا يـتم تــقـد لــيـلــة تـراثــيـة لــفـرقـة

"حكى مصاطب" من إخراج رمضان خاطر.

تـنـظـم "جـمـعـيـة الـنـهـضـة" الــعـلـمـيـة والـثـقـافـيـة
"جــيــزويت  –الــقــاهــرة" بــرنــامـــجــهــا الــثــقــافى
الـرابع حتت عنـوان "رجل وامرأة" والـذى يبدأ
فى الفترة من  27  ديسمبر ويستمر حتى 11
ـديـر الــتـنــفـيـذى أبـريل .2008  عــادل نـظـمـى ا
لـلبرنامج الثـقافى باجليـزويت ذكر أن البرنامج
ه عـلى مـرحـلـتـ بـدأت األولى مـنـها يـتم تـقـد
فى  27 ديسـمبر وحتى  14فبـراير  2008  أما
ـرحلة الـثانيـة فتبدأ من  15فبـراير وحتى 11 ا
أبــريـل ويــتم خاللـــهــا تــقــد أعـــمــال إبــداعــيــة
"مـسـرحـيـة  – سـيـنـمـائـيـة  – فـنـون تـشـكـيـلـية..

إلخ" 
فكرة الـبرنامج بدأت منذ  2004 حتت عنوان
"اجلسد" من منظـور فنى وفلسفى وأيضا من
ــســرحـيــة والــتـشــكــيـلــيــة وجـاء خالل الــرؤيـة ا
ــهــرجـان الــثـانى "بــعــنـوان يــحـدث فى مــصـر ا
اآلن?" عـــــــام 2005  2006  وفـى عــــــــام 2007
كـان العـنوان الـقاهـرة أم العـجائب وهـذا العام
 2008 يــنــطــلق الـــبــرنــامج حتت عــنــوان "رجل
وامــرأة" وقـــد جـــاءت الــتـــســمـــيــة مـن مــنـــطــلق
احلـرية واالحترام لـطرفى العالقـة سعيًا وراء
أســاس الــقــهـر االجــتــمـاعى والــثــقـافـى الـواقع

 ..ºdÉ°S ôjõdG
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بـــعــد شــهـــر من انــتـــهــاء عــرض مـــســرحــيــة
"قـصـة حب" يـبدأ اخملـرج د. هـانى مـطاوع
ـــســـرحى االســـتـــعـــداد لـــتـــقــد الـــعـــرض ا
سرح القومى. "الزير سالم" على خشبة ا
د. هـانـى مـطـاوع وصف الـنـص الـذى كـتـبه
ألــفـريــد فـرج فى أواخــر الـسـتــيـنــيـات بـأنه
ــــســـرح الـــتـى يـــصح أحــــد كالســـيــــكـــيـــات ا
ـهـا مـرارًا بـرؤى جــديـدة مـؤكـدًا أنه تـقــد
ــــســــرح الــــقــــومى يــــتــــنــــاسـب وطــــبــــيــــعــــة ا
وجــــمــــهـــــوره الــــذى يـــــبــــحث عـن األعــــمــــال

الثقيلة.
وفـضل د. هـانى تـأجـيل إعالن تـرشـيحـاته
ألدوار الـبـطـولـة إلى حـ االتـفـاق الـنهـائى
ــقـبل وبـدء الــبــروفــات مــنـتــصف الــشــهــر ا
مـرجـعًا ذلـك إلى حـسـاسـيـة بـعض الـنـجوم
جتـــاه األدوار الــــتى ســـبق تــــرشـــيح آخـــرين

لها.

ألفريد فرج
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صفاء ابو السعود

فى السبعيـنيات عن البرنامج الثقافى
أيضًا.

ـســرحــيـة فــانــتـازيــا تــاريـخــيــة حتـكى ا
تاريخ الـبشريـة منذ بـدء اخلليـقة حتى

يومنا هذا.
سـرحـية  –صوتـيًا – قـامت بـبطـولـة ا
الــفـنــانـة "صـفــاء أبـو الــسـعـود" فى دور
ـراحـله اخملـتـلـفـة ـرأة عـبـر الـتــاريخ  ا
وشاركـها الـبطـولـة الفـنان "أحـمد عـبد

IRÉLCG ≈a ..ÆGôa * ÆGôa
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مـسـرحــيـة «فـراغ × فـراغ» الــتى  عـرضـهــا لـلـمـرة األولى
ـاضى ـبــارك األسـبــوع قــبل ا خالل أيــام عـيــد األضـحـى ا
ها مرة دينة نويـبع يعاد تقد بإحدى القري السـياحية 

أخرى خالل أجازة نصف العام نهاية يناير اجلارى.
ـســرحـيـة تـألـيف مــحـمـد عـبـد الــرشـيـد وإخـراج أشـرف ا
فـاروق مـوسـيـقى زكـريـا سـالم والـبـطولـة لـعـاصم جنـاتى
ســيـد الــفـيــومى مـيــرفت مـكــاوى ومـجــمـوعـة مـن الـوجـوه

اجلديدة.
اخملــرج أشــرف فـــاروق قــال: إن هــذه الـــتــجــربــة تـــســتــحق
االهتمام وخاصـة أن العرض يقدم جلمهور مختلف وعلى

الرغم من ذلك حقق أهدافه.

∞jô°ûdG QGô°UEG
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الـبـرنـامج الثـقـافى بـاإلذاعة أنـتج مـؤخـرًا مسـرحـيـة بعـنـوان "بشق
األنفس" للـكاتب األمريكـى "ثورنتون ويـلدر" الذى يعـرفه اجلمهور
الـعـربى من خالل مـسرحـيـة واحـدة بعـنـوان "بلـدتـنا"  تـسـجيـلـها

الـعـزيـز" والـذى جـسـد دور الـرجـل عـبـر الـتـاريخ ومـعـهـمـا "جـمـال
إسماعيل" "وحيد عزت" و "محيى الدين عبد احملسن".

≈fÉjôdG á«dÉY
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كن أن تنتج اجتاهاً سرحى العربى عامة قد تكون له أفكاره التى  ـؤلف ا > ا
ـسـرحــيـة لـكـنـهـا لم ــكن أن نـعـثـر عـلـى ذلك الـنـاظم الـفـكــرى ألعـمـاله ا أو 

تتحول إلى اجتاه مسرحى.

✂✂

> مـسرح اإلبـداع: هو الذى يـعيد الـنظر فـى الوجود ويـقدم ما هـو مبتـكر وغـير متـوقع وما يحـقق صدماً
لـلجمهـور وقلباً لـلمقايـيس العادية من خالل صـدامه مع األنساق االجتمـاعية والثـقافية الـسائدة مثال

ذلك: أعمال شكسبير مارلو كاليست آرتو بيكيت أداموف كانتور.. وغيرهم.

د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ـسـرحـيـ بـخـير كل كل عام وجـمـيع ا
ـســرحـيـ تـزهـر أشـجـاراً عـام وأحالم ا
فى واقع مــسـرحـى نـطــمح إلـيه هــكـذا
نــسـتــقــبل الــعــام اجلــديــد بــقــوة أكــبـر
وبــدوافع أعــلى لإلجنــاز فــقــد كــســبت
الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة عـدة
مــســـارح بـــعــد جتـــهــيـــزهــا فـــضالً عن
ـسـارح اجلــديـدة الـتى نــأمل أن تـكـون ا
ـسـرحى كمـا أنـنا شـعـلة من الـنـشاط ا
نــضع ضــمن طـمــوحــنـا أن تــكــون هـذه
األمــــاكن مــــلـــتــــقى لـإلبـــداع واحلـــوار
ــســرحــيــ من فــنــانــ اخلـالق بــ ا
ونــقـاد لــذا ســوف تـعــمل مــســارح مـثل
ســـوهـــاج ودمــيـــاط اجلــديـــدة بـــكــامل
ـسارح التى تعمل طاقتـها إضافة إلى ا
لـتسـتقـبل عـروض فرق الـنوادى وبـيوت
وقــصــور الــثــقــافــة إضـافــة إلـى الــفـرق
الـــقــــومـــيــــة كــــمـــا نـالحق الــــزمن فى
االنتـهاء مـن عدة مـسارح سـيـستـقـبلـها
الـعـام اجلـديـد لـتـمـثـل إضـافـة مـكـانـية
ـكـسب ـسـارح الــهـيـئـة ويـتـوج ا وفـنـيـة 
الكبير للمـسرحي بقرار السيد رئيس
اجلمـهوريـة الذى يـعكس تـقديـره للفن
والــفــنـانــ بــتــخـصــيص أرض مــسـرح
السامر لـلهيئة العامـة لقصور الثقافة
فــالـشــكـر والــعـرفــان لــلـســيـد الــرئـيس
مـــحــمـــد حــســنـى مــبــارك عـــلى رؤيــته
الــثـــاقــبـــة الــتـى تــعـــلى من قـــدر الــفن
والـفـنـانـ كـمــا أوجه الـشـكـر لـلـفـنـان
فـاروق حــسـنى وزيــر الـثــقـافــة الـذى ال
يـــتــوقف عن دعـم الــهـــيــئــة بـــكل أنــواع
ـعـنـوى وهـو مـا يـعـكس ـادى وا الـدعم ا
تنـاغمـاً يـحقق نـهضـة كبـيـرة للـفنـان
ـسـرحى ن يـنـتـمــون لـلـفن ا خـاصــة 
الــذى يـعــد قــاطــرة حـقــيــقـيــة لــلـوعى
االجــتــمـاعـى واجلـمــالى فى ظـل عـالم
يـقـتـحم أرواحـنـا بـقـبـحه من هـنـا فـإن
الــــعـــام اجلـــديــــد يـــحـــمـل من األحالم
الــكــثــيــر ويــؤكــد مــا حتــقق من أحالم
ــاضى بــاحلــاضــر وصـوالً إلى لــنــصل ا
ــنــشــود فى حتــقــيـق نــهــضـة الــهــدف ا
مسـرحيـة تـتزايـد جناحـاتـها مـعلـنة أن

مصر ال تزال القلب النابض بالفن.
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گر الوزير.. قدمه شگوگو إلى اجلمهور

ياء گرم.. فتاة االستعراض

أحمد رجب.. من حفالت
 رأس السنة للمهرجان القومى للمسرح

اخملـرج أحمـد رجب... هو الـطفل الذى
ـــارس لم يـــتــــجـــاوز عـــامه الــــعـــاشـــر و
ـسـرح بـنـادى الــتـمـثـيل من خالل فـريق ا
دمنهور الـرياضى ويشارك فى حفالت
عــــيــــد األم ورأس الـــســــنــــة ثم يــــلـــتــــحق
ـــرحـــلـــة ـــدرسى وهـــو فـى ا ـــســــرح ا بـــا
اإلعــداديـة ويــعـمـل فى مـســرح الـثــقـافـة
اجلــــمــــاهـــــيــــريــــة فى هـــــذه الــــفــــتــــرة مع
اخملــــرجـــــ فــــهــــمـى اخلــــولـى وهــــشــــام
جـمـعــة. لـيـحـصل بــعـد ذلك عـلى جـائـزة
ــــثل عــــام  1996عن دورة فى أفــــضـل 
عرض "الزوبعـة" من إخراج سمير زاهر
ــســـرحى وفى من مـــهــرجـــان أوســكـــار ا
ـثل الــعـام الـتـالى يـحـصل عـلى أفـضل 
ــــــســـــــرح اجلــــــامــــــعى عـن دوره فى فى ا
عـــرض (مــأذن احملـــروســة) تـــألـــيف أبــو
الـــــعال الـــــسـالمـــــونى وإخـــــراج حـــــمـــــدى

عقدة.
ـــعــــهــــد الـــعــــالى لــــلـــفــــنـــون تــــخــــرج فى ا

ـــســـرحـــيـــة قـــسم الـــتـــمـــثـــيـل واإلخــراج ا
ـــــنـــــاقـــــشــــة رســـــالـــــته ويـــــســـــتــــعـــــد اآلن 
لـلمـاجـستـيـر وعـنوانـهـا "تـوظيف الـتـطور
ـسرحى الـرقـمى ضـمن أدوات اخملـرج ا
ـــــــعــــــاصــــــر» حتـت إشــــــراف د. هـــــــانى ا
مــــــطــــــاوع. شــــــارك رجـب فى عــــــدد من
ــهـرجـانـات وحــصـد عـدة جـوائــز مـنـهـا ا
جـــائـــزة عن عـــرض "فـــاوسـت واألمـــيــرة
ـسـرح الـعربى الـصـلعـاء" من مـهـرجان ا
ـسـرحـيـة الـذى يـقـيــمه مـعـهـد الـفــنـون ا
وجـائزة أفضل مـخرج عن عـرض "كدبة
وقــــلـــبت جــــد" من مـــهـــرجــــان الـــشـــبـــاب
والــريـاضـة عـام 2001  كـمــا نــال عـرضه
(آنـــــا كــــريـــــســــتـى) الــــذى شـــــارك به فى
ــهـرجــان الــقــومى لــلــمـســرح فى دورته ا
الثانية إعجـاب النقاد واجلمهور. أحمد
تلك طموحًا كبيرا ويتمنى أن تتاح له
الفرصة للـتعبير عن مخزونه اإلبداعى

سرح. وحتقيق أحالمه فى ا

وائل عبد الله .. يحلم برئاسة البيت الفنى للمسرح!
كــان الهــتـمــام وائل عــبــد الــله بــالــفــنـون
وخـاصـة التـشكـيلـيـة منـها تـأثـيره الـكبـير
فى حـيـاته حـيث قرر حتـويل دفـتـها من
ـنـصـورة إلى دراسـة الــتـجـارة بــجـامـعــة ا
ـسـرحـيـة قـسم ـعـهـد الـعـالى لـلــفـنـون ا ا
"ديــكــور" وهـو مــا فـّجــر طـاقــاته الــفـنــيـة
ولـفت إلـيه األنـظـار بشـدة ووضـعه عـلى
خريـطة اجلـوائز حـيث حصـد أكثر من
15جــــائــــزة فى تــــصـــمــــيم الــــديــــكـــور من
ـــهـــرجـــان ــــعـــهـــد خـالل ا مـــســــابـــقـــات ا
ى ومن أهـم الــعـروض الــعــربى أو الــعــا
الـتى يـعـتـز بـجـائـزته عـنـهـا "هـامـلت" من
إخــــــراج ســــــامح بــــــســــــيــــــونى "فــــــاوست
واألميـرة الصـلعـاء" إخراج أحـمد رجب
"تـــيــتــانك هـــتــقب تـــانى" من إخــراج نــور
الـصــيــرفى وهــو الــعـرض الــذى حــضـره
يـوسف شاه وأثـنى عليه وتـنبأ لوائل

ستقبل كبير فى تصميم الديكور.
شـارك وائل عبـد الله فى ثـالثة عروض

مـن إنـتــاج الــبــيت الــفــنى لــلــمـســرح هى:
"الــلـــيـــلــة الـــكــبـــيــرة  مـن إخــراج مـــحـــمــد
إبراهـيم "حب مـا قـبل الـرحـيل" بـطـولة
سـميـرة مـحسن وإخـراج سـامح بسـيونى
ـســرح احلـديث ثم "بــعـد الــعـرض" فـى ا
من تألـيف الـراحل مـؤمن عبـده وإخراج
ســـامح بــســـيــونى أيـــًضــا. وهـــو الــعــرض
الـــــذى شــــــارك به وائـل فى مــــــهـــــرجـــــان
الــــــكــــــاتب األول وحــــــصـل خاللـه عــــــلى
شـهادة تـقديـر من الـفنـان فاروق حـسنى

وزير الثقافة.
وائل مــــشــــغــــول هــــذه األيــــام بــــكــــتــــابــــة
مـشـروع فيـلم روائى طـويل لـيـخوض به
مجال السينـما كما يرجو أن يقوم هو
أيـضًـا بــتـصــمـيم ديــكـوراته وهــو يـعـمل
اآلن مـــــهــــنـــــدس ديــــكـــــور فى عـــــدد من
الـقــنـوات الــفـضــائـيــة ويـحـلـم أن يـكـون
نقيبًا للفـنان ورئيسًا للبيت الفنى...!

"هنقول ألشرف زكى".

.. من هاملت لشوكوال السورى مروان أبو شاه
الفـنـيـة كمـا يـعتـبـره نقـطـة حتول كـبـيرة
ـيل مـروان إلى مـثل هـذه فى حـيـاته و
الـعروض احلـركية الـغنائـية التى تـمنحه
الــفــرصـة لــتــوظــيف إمــكـانــاته وتــفــجــيـر

سرح. طاقاته الفنية على خشبة ا
مـــــروان شـــــارك أيـــــًضـــــا فـى فـــــيـــــلم "فـــــوق
األرض.. حتـت الـــــــــشــــــــــمس" مـع اخملـــــــــرج
"محمد ملص" إنـتاج فرنسى وهو يؤكد أن
طموح الفن كـبير جدًا ويرى أن اإلخالص
طــريـقه لــلــوصــول وحتــقـيق أحـالمه ولــكـنه
ــســرح الــســورى يـــنــاشــد الــقــائــمــ عــلى ا
بـتوفـير الدعم الالزم إلقـامة بنـية مسـرحية
قـويـة تـسـتـوعب الـطـاقـات الهـائـلـة لـلـفـنـان

السوري الشباب.

"لم يـعـرف مروان أبـو شـاهـ طـريق الفن
ـــعــهــد الـــعــالى لــلـــفــنــون قــبـل الــتــحـــاقه بــا
سرحيـة بدمشق.. كانت خطواته األولى ا
ــســرح مع عــامه األول فى عــلـى خــشــبــة ا
ــعــهــد.. ثم تــوالت عــروضه بــعــد أن نــال ا
ثــقــة أســاتــذته فـعــمل مـع غـســان مــســعـود
مـسـرحـيـة "حـلم لـيـلـة صـيف" ثم "هـامـلت"
وبعدهـا عمل مع مخرج روسى فى عرض
"كوالج" عن مجموعة قصص لتشيكوف..
ومن إخراج رياض عصمت قدم مشروعه

وت والعذراء". للتخرج "ا
ـسرح الـقوى بسـوريا كـما عمل عـمل با
فى بـعض الفرق اخلـاصة وقدم الـعديد
ــــســـرحـــيـــة مـن أهـــمـــهـــا مـن األعـــمـــال ا
"الــســهــروردى" إخــراج حــســان جـبــاعى

"مـــلـك اخلـــواء" إخــراج طـالل نـــصــر
الــدين "األيــام اخملــمــورة" لــلــمــخــرج
باسم مَهَّار "الدومرى" إخراج فادى
حــمــدان "قــبـعــة اجملــنــونــة" مع مــهـا
الـصالـح كمـا قدم لألطـفال "بـحيرة
سـحور" الـبـجع"  "هايـدى واألميـر ا

"إخراج نضال سيجرى.
تــــأثـــر مــــروان بـــاخملــــرجـــ غــــســـان
مــســعــود وبــاسم قَــهــار واعــتــبــرهــمـا
األكــثــر تــأثــيــرًا فى مــشــواره الــفــنى
فــمـنـهـا اســتـمـد خـبـراتـه كـمـمـثل إلى

جانب التدريب والدراسة بالطبع.
ويـــعـــتــــبـــر مـــروان عــــرض "شـــوكـــوال"
ـــــــهــــــرجــــــان الـــــــذى شــــــارك بـه فى ا
الـتـجريـبى األخيـر من أهم محـطاته

السيد العربى
يحلم باإلخراج فى الصحراء!!
ـثل بدأ مـشواره من خالل "الـشبـاب والريـاضة" السـيد الـعربى 
ـطـروحى نـادر عــبـد الـعـزيـز ثم وتـعـلم الــتـمـثـيل عـلى يــد اخملـرج ا
اجته إلى قصور الـثقافة وبـدأ مشواره عـلى يد اخملرج منـير عبد
ـؤسس ـســرح فى مـحـافـظــة مـطـروح وا احلــمـيـد أحـد مــؤسـسى ا
األول لـلفـرقة الـقومـية بـها. وتـدرج بعـد التـمثـيل إلى مخـرج منـفذ
لـكثـير من الـعـروض التى تـتم فى مـدينـة مـطروح حـيث إن اخملرج
ديـنـة من القـاهرة أو اإلسـكنـدرية يكـون فى األغلب من خـارج ا
لـذا يـحـلم سـيـد الـعربـى أن يُعـتـمـد كـمـخـرج مـسـرحى لـعـدم وجود
مخرج بـاحملافظة خـاصة أنه يتحمل مـسئوليـة العرض بعد أن
يترك اخملـرج مطروح. وأهم الـعروض التى قـدمها هى: الـقضية
إنت حـر كاسك يا وطن رحالت ابن ستـوتة  شاهد مـلك أغنية
عــلى الـسـلك كــمـا أنه مـعـتــمـد كـمـمـثـل إذاعى فى إذاعـة مـطـروح
ـطرب احملـليـة وقـدم ثالثـة مـسـلـسالت مع الـفـنـان عـلى حـمـيـدة ا

طروحى صاحب أغنية "لوالكى". ا
ويـــعــشق ســـيــد الـــعــربـى الــعـــمل مع األطـــفــال وقـــدم عــدة جتــارب
لـلـطـفـل مـنـهـا "جـدو وعــصـفـور" و"قـمـرالــزمـان" و "زيـاد واإلنـسـان
اآللى" و "سندريال". أخرجها مخـرجون مهمون مثل سمير العدل
ـــرحــوم وحـــســـنى عـــســكـــرى وا

منير عبد احلميد.
وهــو يـــعــشق الـــتــرحـــال فى كل
ربـــــوع مــــــحــــــافـــــظــــــة مــــــطـــــروح
تـرامـية األطـراف فقـد عمل ا
فـى عــدة مــســـرحــيــات لـــبــيــوت
ثـقافة سيـوة والضبـعة مثل "أنا
ـــــــــــــصــــــــــــــرى" و"حــق عـــــــــــــرب" ا

وغيرها.

تمـزج ب براءة الـطفـولة واجلرأة فى اقـتحـام العالم.. لـعله بحـر اإلسكـندرية الـذى أمدها
صـغيـرة بـحب احلـيـاة والفن فـشـاركت مـبـكرًا فـى أعيـاد الـطـفولـة طـفـلـة تراودهـا جنـومـية
ـركز الـثقافى ـعهـد العـالى للـحاسب اآللى إلى ا نـيلى وشـريهـان وصفـاء أبو السـعود ومن ا
ياء كرم نصف الطـريق إلى حلمها حيث قامت للمرة األولى بالتمثيل فى الروسى قطعت 
عرض "ما أجملـنا" ومنه إلى "مكتبـة اإلسكندرية" لتـتدرب وتصقل موهبـتها على يد أحمد
كمال د. سامى صالح د. سامـى عبد احلليم ولتـستأنف سعيـها للتعلم فى مـعهد الفنون
سـرحيـة باإلسـكنـدرية وتقـطع مسـافة كـبيـرة باجتـاه حلـمهـا وهى تشـارك خالل الدراسة ا
فى عـدد من الـعـروض وتقـدم أدوارًا مـهـمة مـنـهـا "إلـكتـرا" و "جـااليـة" و "أوفـيلـيـا" و "ديـانا"
لــبــيــرانــديــلـلــو ثم تــلــعب دور "عــبــلــة" فى "أوالد الــغــضب واحلب" و "فـالمـنـت" فى "نــسـاء
ـات" وهو الـدور الـذى فجـر الـكـثيـر من مـواهبـهـا نظـرًا الخـتالفه عن أدوارهـا األخرى عـا

التى حصرتها فى دور الفتاة اجلميلة.
ـهـرجانـات مـنهـا "مـهرجـان زكى طـلـيمـات» الـذى قدمت خالله ـياء فى عـدد من ا شـاركت 
عـرض "الــقـطــة الـعــمـيــا" وقـد حـصـل الـعـرض عــلى جـائــزة جلـنــة الـتــحـكــيم اخلـاصــة كـمـا
سـرح.. وتشـارك حاليًـا فى مسـرحية "رجل الـقلـعة" للـمخرج شاركت فى مـهرجـان نوادى ا

نعم بطولة النجم توفيق عبد احلميد. ناصر عبد ا
سلسالت الـتى شاركت فيها "تامر وشوقية" ليـماء تشارك أيًضا فى الدراما التلـيفزيونية ومن ا

و "ليل التعالب" إخراج محمد فاضل وبرنامج "مقلب دوت كوم" ألشرف عبد الباقى.
يـاء كرم حتـلم بتـقد مـسرحـية اسـتعـراضيـة وغـنائـية تـكشف عن كـامل طاقـاتهـا لتـصبح

مثل شريهان ونيلى.

كـر مــحـمــد أحـمــد أو "كـر الـوزيــر" وهـو االسم الــفـنى
الـذى اختـاره لـنفـسه.. عـشق أحمـد زكى ومـحـمود يـاس
ـا يجد من ثالً.. ر وتعـلق بهـما فقـرر أن يكون مـثلهـما 
يـعشقه ويـتعلـق به! ثم جاءته الفـرصة عـندما عـرض عليه
أحد األصدقاء أن يؤدى دوًرا يجد من يعشقه ويتعلق به!
ثم جـاءته الـفـرصـة عـنـدما عـرض عـلـيه أحـد األصـدقاء
ــشـاركـة فى أن يــؤدى دورًا صـغـيــرًا فى أحـد الــعـروض ا
ـسـرحـيـة وهـو ـعـهـد الــعـالى لـلـفـنــون ا مـهـرجـان يـقــام بـا
عـرض "احلـرافـيش" والـذى قـام فـيه بـأداء دور "شـيـال"
ــشـــاهـــد عــلى كــمـــا شــارك بـــالـــرقص أيــضًـــا فى أحـــد ا
ـا جعله ينال إعـجاب احلضور ويفتح طـريقة شكوكو 

أمامه فرص العمل فى عدد من العروض األخرى.
ـسـرحيـة ومن خاللـها ـصـراوية ا  انـضم كر لـفـرقة ا

قدم عـددًا من الـعـروض من أهـمهـا "األخـوة كـرامازوف"
الـتى قـدم فيـها شـخصـيـة "سامـارديكـوف" الـتى يعـتبـرها
ـسرح. شـارك فى عـدد من أهم شـخـصـيـة أدَّاهـا عـلى ا
الـــورش لـــصـــقل مـــوهـــبـــته مـــنـــهـــا ورشـــة اخملـــرج خـــالـــد
ـصـراويـة ومن الـعـروض الـتى شارك الـعـيـسـوى وفـرقة ا
فيـهـا الـوزيـر أيـضًا ويـعـتـبـرها مـن أهم محـطـاته الـفـنـية
عــرض "إبـــلــيس" إخــراج مـــازن الــغــربـــاوى وهــو الــعــرض
ــعــهـد ــسـرح الــعــربى بـا الــذى شــارك به فى مــهـرجــان ا
ـسـرحـيـة. الـوزيـر فى انـتـظـار الـفـرصة الـعـالى لـلـفـنـون ا
احلقـيقية التى يفـجّر خاللها كل طاقاته التـمثيلية وهو

إلى جانب التمثيل يحاول أن يقدم مشاريع إخراجية.
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اسـتـقــبل الـدكـتــور أحـمـد نـوار رئــيس هـيـئـة
ـسرحـية قـصور الـثـقافـة طـاقم العـمل فى ا
الكوميديـة السياسية «آنـسات نادى القمر»
تـألـيف وأشـعـار حـزين عـمـر إخـراج حـسام

عطا.
ــــؤلف واخملـــرج  تــــوقـــيـع الـــعــــقــــود مع ا
وكـذلك بطـل العـرض الـفـنـان سعـيـد عـبد
الـغنى وأحـمـد الـشـافعـى وعبـيـر مـكاوى
ونورا أم مـصممة االستعراضات.. فى
حــضـــور الــفـــنــان د. عـــبــد الـــوهــاب عـــبــد
ـركــزيـة لـلــشـئـون احملـسـن رئـيس اإلدارة ا
الـــــفـــــنــــــيـــــة وعـــــلى شـــــوقـى رئـــــيس اإلدارة
ــالـــيــة ود. مــحــمــود ــركــزيــة لــلـــشــئــون ا ا

سرح بالهيئة. نسيم مدير عام إدارة ا
قال عبد الوهاب عبد احملسن إن العرض
ـسـرحـيـة كـبـاكـورة تـقـدمـه فـرقـة الـسـامـر ا
ألعــــــــمــــــــالـــــــــهــــــــا فـى عــــــــام 2008 وجتــــــــرى
مفـاوضـات لضم بـعض الـنجـوم - وخـاصة
سـعـيـد عـبـد الـغـنى وريـاض اخلـولى - إلى
ــشـاركـة حـمـدى الـوزيـر.. بـطـولـة الـعـرض 
ـــقــــرر عـــرض الــــعـــمـل فى فــــبـــرايـــر ومن ا
الــــقــــادم وســـــوف نــــوفـــــر كل اإلمـــــكــــانــــات
ــطـلــوبــة لــنــجــاح (آنــســات نــادى الــقــمـر) ا
بـــصــفـــته عـــمالً احــتـــرافــيـــاً يــحـــمل قـــيــمــة

عالية.
ـسرحيـة تتكئ ذكـر د. محمـود نسيم أن ا
عـلى فـترة مـا قـبل الثـورة ومـا ساد فـيـها
من صـراعات ظـاهـرهـا سـيـاسى ووراءها
أبــعــاد ذاتـيــة وشـخــصـيــة ونــفـعــيـة لــبـعض
الـرمـوز الــذين تـاجـروا بـكل شىء.. ولـكن
الـتيار الـوطنى احملـترم لم يكن غـائباً عن

د. محمود نسيم:
 حزين عمر تعامل 
مع الوقائع  السياسية
بأسلوب كوميدى طريف

الـــســـاحـــة كـــمـــا صـــوره الـــنص.. وقـــد 
الـــتــعـــامل مع هـــذه الـــوقـــائع عــبـــر ســـيــاق
كــومـيـدى طـريف.. وقـام الـكـاتب بـتـحـويل
الــــنـص من الـــــفـــــصــــحـى إلى الـــــعــــامـــــيــــة

بــــــاإلضـــــافــــــة لــــــكــــــتــــــابــــــة األشــــــعــــــار له..
والـبروفـات بـدأت فعالً فى مـنف وسوف
تـنتـقل مـنه إلى مـكـان مـناسب بـعـد الـبدء

فى بروفات احلركة.

حفل توقيع عقود العمل بالعرض

القمبشاوى
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يــســتـعــد اخملـرج الــشـاب عالء
الــقـــمـــبــشـــاوى لـــبــدء بـــروفــات
الـــــتــــرابــــيــــزة لــــثــــانـى عــــروضه
ثل لكل األدوار» سرحـية « ا
خالل األيام القليلة القادمة.
الــنص كــتــبه مــحــمــود كــحــيــلــة
ويـشــارك فى بــطـولــته مـحــمـد
شـعــبـان مـخـتـار شـورة نـظـيـر
ســيــد مـحــمــد ســعـد مــحــمـد
أنـــور مــــحـــمـــد عـــبـــده مـــؤمن

شورة.
ويــتم تـقــد هـذا الــعـرض فى
إطـــــار خـــــطـــــة نـــــادى مـــــســـــرح
الــبــدرشــ لــهــذا الــعــام وهـو
الـــعـــرض الــــثـــانى لــــعالء بـــعـــد
«أحالم مــــــنـــــــتــــــصـف الــــــوقت»
تـــــألــــيـف درويش األســـــيـــــوطى
ـــاضى والـــذى قــــدمه الـــعــــام ا

للفرقة ذاتها.
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ــــســــرحــــيــــة جتــــربــــة تـــــقــــد الــــعــــروض ا
ـية بأكـثر من رؤية لطالب والـروايات العا
ـــــركـــــز اإلبـــــداع الـــــفـــــنى ورش اإلخـــــراج 
بـأرض األوبـرا والـتى بـدأت بـ «الـعـاصـفة»
والتى قـدمـها هـانى عـفيـفى وجـمال عـبد
الــنــاصـر ومــحــمــد إكــرام وبــتــول عــرفـة
وســعــداء الــدعــاس وعالء اجلــابــر حتت
إشــراف اخملــرج الــكــبـــيــر عــصــام الــســيــد
الـذى قال عن تلك التـجربة إنهـا «عاصفة

.« مخرج

الـتــجــربـة فى طــريـقــهـا لــلــتـكــرار مع نـفس
اجملموعة من اخملـرج وبإشراف عصام
ــرة ســيــتــنــاوبـون الــســيــد أيــضــا.. وهــذه ا
تقد «هاملت» وسـينضم إليهم مخرجان
جـديـدان هــمـا: حـســ مـحـمــود ومـحـمـد
ــوعــد الــنــهــائى الــشــافــعى ولم يـــتــحــدد ا
لــــتـــقـــد عــــرض «هـــامـــلـت» الـــذى يـــقـــول
اخملـــرج عــصــام الــســيــد عــنه إنه «جتــربــة

مثيرة وتستحق العناء».
بتول عرفة 

øjódG OÉªY ƒjóà°SG ≈a zêô¡ŸG{
فى استـديو عمـاد الدين بدأت فـرقة «إحـساس» بروفـات عرضهـا اجلديد
ـاغـوط سيـنـوغـرافـيـا وإخراج مـحـمـد عـبـد الله ـهـرج» تـأليـف محـمـد ا «ا
ـوسـيـقى لـكل من: فـاضل وخـالـد عـمـر وبالل الـشـيـخ واخملرج واإلعـداد ا
ـنى احلـجـازى. يـتـنـاول الـعـرض قـصـة مـهـرج فى فـرقـة مـسـرحـية ـنـفـذ  ا
تــقــدم عـروضــهــا فى الــشـارع وذات يــوم يــقــدم دورًا يـعــرضه لــلــعــديـد من
األزمــات. ويـتـنــاول مـحـمــد عـبـد الـلـه الـنص بـرؤيــة آنـيـة مــتـنـاوالً األحـداث
ى وراصـدًا األحـداث اجملـتـمـعـيـة احلـاليـة عن ـستـوى الـعـا اجلـاريـة عـلى ا
طريق لوحات سريعة اإليقـاع داخل العرض. يقوم باألداء التمثيلى مدحت
عــريـان وســام مـدنـى خـالــد عـمــر عـمــرو الـعــمـروسى إجنى جالل والء
صــبـحـى غـادة رفــاعى احلـســ مـحــمـد مــحــمـد شــوقى كـامل حــمـدى

هشام رفاعى هانى عبد الناصر أحمد حسن ومحمد طعيمة.

äƒŸG á«ªgCGh zôØ°üdG á≤£æe{
عـلى قاعة الـنيل لـآلباء الفـرنسـيسكـان بكنـيسـة سان جوزيف
بوسط البلد عرض فريق «الكلمة للدراما» مسرحية «منطقة
الـصفـر» تألـيف ثـروت أديب وبطـولـة وائل عطـا أسامـة بدر
سـامح فــوزى سـوزيت مــنـصــور بـاسم كــمـال مــايـكل رؤوف
مــاريـــانــا نــشــأت مــجـــدى لــطــفى مــاريـــانــا رؤوف الــديــكــور
البس د. مــحــمــد ســعــد واألقــنــعــة لــهــبــة عــبــد احلــمــيـد وا

سرحية تنتمى إلى الكوميديا الفلسفية وإخراج وائل عطا. ا
ـوت. فـرقـة «الــكـلـمـة لـلـدرامـا» وتـدور فـكـرتـهـا حــول أهـمـيـة ا
ـــخــتـــلف وتـــقـــدم عــروضـــهـــا لـــلــجـــمـــيع  تـــأســـست عــام 2002 

ثقافاتهم وقدمت عدداً من عروضها خارج الكنيسة.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

كن أن ينـفصل عن الفـلسفـة: فلسـفة الفـكر وفلـسفة الفن سـرح كأى وجود ثقـافى ال  > ا
ـغـامـرة اإلبداعـيـة. وهـو كمـوجـود يـعيـد الـنـظر بـاسـتـمرار فى والـتى مـنـها يـتـولـد اإلبداع وا

الوجود: وجوده كمسرح يسعى دائماً إلى جتاوز راهنة وارتياد ما هو غير عادى.

 يحسب
للفرقة
إحياء فن
األوبريت
وتطويره

√QGhO hôªY .O 

سرح» تأليف عبد من كتاب «سحر ا
الفتاح رواس قلعه جى - الهيئة العامة

السورية للكتاب 2007م.

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

سرح الغنائى  فرقة ا
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 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

اإلجنليزى توماس جينس بورج
لوحات العدد 

سرح. > الناقد عبد الناصر حنفى وجه دعوة للمسرحي من أبناء األقاليم للمشاركة بأفكارهم لتطوير نشرة  مهرجان نوادى ا دة 15 ليلة عرض جديدة        > البيت الفنى للمسرح قرر استمرار تقد مسرحية «مشعلو احلرائق» 

دنى حوار مع الكاتب التونسى الكبير عز الدين ا  نصوص مسرحية عربية جديدة 

ــوجى وقــد نــشـــاطى وأغــانى حــســ الــســـيــد وأحلــان مــحــمــد ا
ـسرحي فى شارك فى بطـولة هذه األوبريـتات نخـبة من كبار ا
مقدمتهم  –  بخالف جنوم أوبريت "يوم الـقيامة" السابق ذكرهم
 –حـسـ ريـاض  آمال زايـد نـوال أبـو الـفـتـوح زيـزى مـصـطفى

كــنــعــان وصــفى كــمــا شــارك بــالــبــطــولـة الــغــنــائــيــة كل مـن رتــيــبـة
احلـفنى أميرة كامل ليـلى جمال يوسف الصـباغ كارم محمود

الح مها صبرى شريفة فاضل تغريد البشبيشى. سيد ا
وقــد قـــدمت هــذه األوبــريــتــات عــلـى عــدة مــســارح من بــيــنــهــا

صرية البالون. سرح القومى (األزبكية) دار األوبرا ا ا
وكـان عــرض "هــديــة الــعــمــر" هــو آخــر عــروض الــفـرقــة الــتى
أدمـجت مع الــفـرقـة االسـتــعـراضـيـة عـام  1967 لـتـصـبـحـا مـعـا
فـرقـة واحـدة حتت مـسـمى "الـفـرقـة الـغـنـائـيـة االسـتـعـراضـية"

(إحدى فرق قطاع الفنون الشعبية االستعراضية).
هــذا ويـــجب مالحــظــة أن األعــمــال اخلـــمــســة الــتى قــدمــتــهــا
الفـرقـة خالل مسـيـرتهـا القـصـيرة (ثـمـانى سنـوات) من بـينـها
ـهـمـا وهـمـا "يوم الـقـيـامـة" الـتى قدمت عمـلـ قـد سـبق تـقد
أول مــرة عـام 1943 و"الــبــاروكــة" والــتى قــدمـت أول مــرة عـام 
ــــســـرحـــيــــة ومع ذلك  1921 من خـــلـل فـــرقـــة ســــيـــد درويش ا

ـــســرح الـــغـــنـــائى جنـــاحـــهــا فـى إحــيـــاء فن يــحـــسب لـــفـــرقـــة ا
األوبــريت كــمـا يــحـسب لــهـا االســتـمــرار فى إحــيـاء هــذا الـفن
وتــطــويــره مـن خالل تــشــكــيــلــهــا اجلــديــد (الــفــرقــة الــغــنــائــيـة
االســتـــعــراضـــيــة) والــتـى اتــخــذت مـن مــســرح الـــبــالـــون مــقــرا
ــســرح الــغـنــائـى تــقـد لــعــروضــهــا وكــان قــد ســبق لــفــرقــة ا
عــروضـهــا عــلى خـشــبــة مـســرح الــبـالــون (مــنـذ اســتــيـراده من
إيطاليا وتركيبه فى مكانه احلالى بالعجوزة) منذ عام 1961.

 افتتحت
الفرقة
أعمالها
بتقد
أوبريت
يوم

القيامة

ـسرح الـغـنـائى عام  1959 فى إطـار مـؤسـسة تأسـست فـرقـة ا
ــوســيــقى (الــبـيت الــفــنى لــلــمـســرح حــالــيـا) وذلك ــسـرح وا ا
ـــصــــرى وتـــقـــد ـــســــرح الـــغــــنـــائـى ا بــــهـــدف إحــــيـــاء تــــراث ا

مسرحيات غنائية وأوبريتات.
ــوســيــقــار عــبــد احلــمــيــد عــبـد  أســنــدت إدارة الــفــرقــة إلى ا

الرحمن.
وافتـتـحت الفـرقـة أعمـالـها بـتـقد أوبـريت "يـوم القـيـامة" فى
ينـاير 1961 وهـو من تألـيف صبـرى فهـمى ونظم مـحمـود بيرم
التونسـى وتلح زكريـا أحمد وسيـد مصطفـى وعبد الوهاب
حــلــمى وإخــراج زكى طــلــيــمــات وشـــارك فى بــطــولــته كل من
شـفيق نـور الدين فـؤاد شفـيق على رشـدى فردوس مـحمد
ثـريـا فـخـرى عـبـاس فــارس سـريـنـا إبـراهـيم مـنـسى فـهـمى

يحيى شاه محمود رضا عباس يونس مختار عثمان.
ه عام /   وجدير بالذكـر أن هذا األوبريت كان قد سبق تقد

وسيقى. صرية للتمثيل وا   1943/ 1944من خالل الفرقة ا

تـــوالت أعــمــال الـــفــرقــة بـــعــد جنـــاح عــرضــهـــا األول فــقــدمت
أوبريت "الباروكة" مايو 1961 تعريب محـمود مراد ونظم عبد
الـــعـــزيـــز أحـــمـــد وتـــلـــحــ ســـيـــد درويـش وأوبــريـت "األرمـــلــة
الـطروب» 1962 تـرجـمـة ونـظم عـبـد الـرحـمن اخلـمـيـسى وقام
ى بـاإلعداد والـتـمصـيـر كامل يـوسف وبـاإلخراج اخملـرج الـعا
تـونى نـيسـنـار وقـاد األوركـسـترا مـحـمـد حـجـاج وشاركت فى

تقد هذا األوبريت فرقة باليه سونيا أيفانوفا.
ثم قــدمت الــفــرقــة فى عـام  1964 أوبــريت "مــهــر الــعــروسـة".
تأليف عـبد الـرحمن اخلمـيسى وإخراج سـعد أردش وأحلان
ـوسـيـقى أنـدريـة بـلـيغ حـمـدى وعـبـد احلـلـيم نـويـرة والـتـوزيع ا

رايدر وقامت بتصميم االستعراضات الفنانة نيلى مظلوم.
فى عـام   1966 قـدمت الـفـرقـة أوبـريت "هـديـة الـعـمـر" عن قـصة
إحـســان عـبــد الـقــدوس إعـداد يـوسـف الـســبـاعى وإخــراج فـتـوح
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سرحي جريدة كل ا

7  من  يناير   2008 العدد 26 
ـسـيرة تـأثـرة  ـسرحـيـة الـعـربـية الـقـلـيـلـة ا سـرح لـديـنـا إذا جتـاوزنا بـعض الـظـواهـر ا > ا
غـرب العربى أو الـفكر األيـديولوجى - الـسياسى وبـخاصة احلداثـة الغربـية وبخـاصة فى ا
فى بالد الشام فإنه لم ينتج اجتاهات مسرحية خاصة به وال جتمعات مسرحية يؤرقها همٌّ

وجودى.

لوحة الغالف

نـظــرة الـطــفل اجلـادة والـقــويـة والــتى تـنــبئ عـمـا
يستقبله فى معترك احلياة.

وقــد وضع الـــفــنـــان تــكــوين الـــلــوحـــة فى بــنــاء
كالســيــكى صــارم يــحــمل فى طــيــاته مــقــدمـات
لعـصر النـهضـة الذى بـلغ مداه فى إثـراء احلياة
الــفــنــيــة مــؤديــاً لــتــطــور اإلبــداع هــذا الــبــنــاء
الكالسـيكى يـتـضح من الشـكل الهـرمى الراسخ
ويـأتى مـوضـوعـاً فـى فـراغ مـطـلق وقـد بـزغ فـيه
ـنبعث فى خط إشراق األمـل عن طريق الضوء ا
ـبـدع بـهـذا احلـد فـقـد جـعل األفق ولم يـكـتف ا
الـضـوء يـنـطـلق من وجه األم والـطـفل تـقـديـسـاً
حلالة األمـومة الـنقـية الـصافـية ووضع الـفنان
فى الـلـوحة مـا يـشيـر إلى الـفتـرة الـزمنـيـة التى
تــأكـــدت من خـالل نــوع الـــصــبـــغــات والـــنـــســيج
ــســتــخــدم ودلل من خالل اســتــخــدامه لــلـون ا
األزرق الـبـارد عـلى األم الـتى اطمـأنت لـولـيـدها
أمـا الــلـون األحــمـر الـقــانى فـيــتـشح به الــولـيـد
ــتـأجــجـة بــداخــله انـتــهـاءً لــيـعــكس الــطـاقــة ا
بـالوسـادة الـوثيـرة الـتى وضعـهـا للـطـفل بالـلون
األخــضـــر كى تـــهــيئ لـه مــهـــداً رطــبـــاً صــاحلــاً
ومة وغريزة تلـقائية تتغير يالد د فاألمومـة وا
عنى خالصاً كان ويـبقى ا وتتنـوع عبر الزمان وا

يتفتح من جديد فى عقل ووجدان الفنان.
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عاطفة األمومة

عرض
مسرحى 
يثير أزمة ب
بريطانيا
وأمريگا
صـ18

مسرحنا تتجول ب مسارح الوطن
العربى فى اإلمارات  األردن سوريا 

غرب صـ6 فلسط  ا

يتاذات وأصناف   ا
فاهيمية من الطعوم ا

 على مائدة البحث صـ11

مباراة فنية
 ب طالب 
عهد العالى ا
سرحية للفنون ا
فى مهرجان

سرح العربى  ا
صـ9

توفيق عبد
احلميد رجل
القلعة الذى
ينبض بالصدق

صـ10

التلـقائية صفة فـطرية وغريزية وهى إن بدت
بسيطة إال أن الطريق إليها فى اإلبداع يحتاج
إلى مهارات خارقة وقدرات خاصة تتلخص فى
ـنحهـا اخلالق وهـبة التـى هى هبـة ربّانـية  ا
ـن يـشـاء; والـتـلـقـائـيـة تـذوب مـعـهـا احلـواجـز
ــعــدن واألقــنـــعــة والــتــكـــلف.. لــتــكـــشف عن ا
األصــيل جلــوهـر الــشــخــصـيــة هــذا اجلــوهـر
ـبـدع ويـحـرك مـلكـاته يـتـأجج داخل الـفـنـان ا
اإلبـداعــيــة ويـهــيئ أدواته لــيـنــتج عــمالً فـنــيـاً
ـــضـــامــ ـــفـــاهـــيـم وا يـــحـــمل كـــثـــيـــراً من ا
التـشكيلية. ويدخل فى أدواته طبيعة اخلامات
ـرحـلة ـتداولـة لـتـكون مـؤشـراً على طـبـيـعة ا ا
بدع التلقائى وعبق هوائـها بحيث يجعلك ا
رحـلـة وتعـيش معه خـاصة أن تتـنفس هـواء ا

إذا كان من زمن فات.
وفـى لـوحـة الـغالف (لـلـســيـدة الـعـذراء) لـلـفـنـان
اإليـطــالى «أنـطـونــيـلـو دى مــيـسـيـنــا» فى الـقـرن
اخلامس عـشر جنده وقد عـبر بحس مرهف عن
عـاطـفة األمـومة وكـيف بـدت هذه الـعـاطفـة على
وجه األم بـريـئة وتـلـقـائيـة وغـريزيـة دون تـكلف أو
صـنـعـة وتـبـلـورت هـذه األمـومة مـن خالل خـيال
الــفــنــان الـــذى صــاغ هــذا الــعـــمل اإلبــداعى فى
االحـتـواء واحلـنـو عـلى الـطـفل كـمـا يتـسـلل من
خالل نـظـرة الـعـ احلـانـيـة اإلحـسـاس الـقـدرى
الذى ينـتاب األم حلظة اسـتقبال ولـيدها الكائن
الـذى تــهـيـأ لـلـوجـود. هـذه الــنـظـرة تـخـتـلف عن

 القس أثناسيوس بطرس يؤكد:
الكنيسة ال تعانى أزمة نصوص

بل تعانى سوء االختيارصـ8

 دراويش مسرح
الكويت
يبوحون
باليأس الذى
أصاب أرواحهم
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البابا شنودة
مؤلفاً مسرحياً

مجرد بروفة

 يسرى حسان
عـــروضه وفــعــالــيـــاته بل إنــنــا نـــذهب إلى الــفــروع
ـســرحـيـ هـنـاك فى نـدوات الـثـقـافـيــة ونـلـتـقى بـا
ليـتحـدثوا عن مـشاكـلهم وطـموحاتـهم وأحالمهم..
ذهبنا إلى اإلسماعيلية وقنا والقليوبية والغربية
وفى اخلـطـة نـدوة فى كل مـحـافـظـة.. إذن األقـالـيم
ـسرحى لـيست غـائبـة وفى نفس الـوقت فمن حق ا
فى األقـاليم بل من واجـبه أن يقـرأ نصـاً متـرجماً
ـسـرح وأن يــتـعـرف عـلـى االجتـاهـات اجلـديــدة فى ا
ســواء فى الــوطـن الــعــربى أو فى دول الــعــالم ومن
ـسـرحـيـة فى كـل مـكان.. حـقه أن يـتـابـع األنشـطـة ا
حلـمُنا أن يفتـح القار اجلريدة فـيطالع كل نشاط
مـسـرحى شـرقـاً وغــربـاً وشـمـاالً وجـنـوبـاً.. وحـلـمـنـا
أيـــضـــاً أن يـــتــعـــرف الـــقـــراء فى الـــدول الــعـــربـــيــة
سـرحى فى األقـاليم واألجنـبـية عـلى نـشاط هـذا ا
ولـيس أدل على ذلك من سعيـنا إلى توزيع اجلريدة
فى الـدول العـربية الـتى وصلـت اآلن إلى ثمان دول
وخالل أسابيع ستغطى اجلريدة كل الدول العربية
وبـعـدهـا سـيـتم الـتـوزيع فى الـدول األوربـيـة وهـكذا
ـسرح لـتـتـحـول مـسرحـنـا إلى نـافـذة لـلـعـالم عـلى ا

سرح على العالم! صرى والعربى ونافذة لهذا ا ا
األحالم كــثـيــرة ولن تــنــتـهـى وأظن أن «مـســرحــنـا»
ــجـرد احلـلم لـكـنـهـا ولـدت لـتـعــيش.. لن تـكـتـفى 
سـتــســعى دائـمــاً إلى اإلمـســاك به وجتــسـيــده عـلى
ـسـئــولـ ال يــتـوانـون عن أرض الــواقع خـاصــة أن ا

كل عــدد جـــديــد لــنــا «مــجـــرد بــروفــة» لــعــدد قــادم
.. ونـحن أفـضل.. وبـغـيـر هـذه الـروح سـنـمـوت حـتـماً
ـغـامـرة وال مـانع من أن نـعــشق احلـيـاة والـتـجـدد وا
نخـطئ أو نتعـثر مادمـنا واعـ ألخطائـنا وعثـراتنا
ونــعــمل دائــمـــاً عــلى جتــاوزهـــا وأظــنك الحــظت
حـرصـنا عـلى تـطويـر أنـفسـنـا باسـتـمرار سـواء على
ـضــمــون والحـظت مـســتــوى الـشــكل أو مــسـتــوى ا
سعـيـنـا الـدائم والـدائب إلى اكـتـشـاف أقالم جـديدة
تـثـرى حـركـة الـنـقـد فى بالدنـا - اكـتـشـفـنـا وقـدمـنا
حــوالى 15 نــاقــداً جــديــداً وفـى الــوقت نــفــسه لم
نغـفل الراسخـ والكبـار والحظت كذلـك حرصنا
عـلى االهــتـمـام بـكل نـشــاط مـسـرحى سـواء مـسـرح
سـرح الكنسى الدولـة أو مسرح قـصور الثقـافة أو ا
ـــســتــقـل فــضالً عن ــدرسى أو اجلـــامــعى أو ا أو ا

ى. سرح العا سرح العربى وا ا
سـألــنى أحـدهم مــرة ألـيـست مــسـرحـنــا تـصـدر عن
هيـئة قـصور الـثقـافة? فـقلت أى نـعم قال ومـا شأن
انى سرح السورى أو األ جريـدة تصدر عن الهيئة با
ـغربى أو السـعودى? أليس من األفـضل أن تهتم أو ا

سرح األقاليم? فقط 
واحلق أن نظـرة صاحبنا ضيقة لـلغاية فهو يتصور
ــسـرحى فى األقـالــيم مـكـتف بــذاته وال يـعـنـيه أن ا
االطالع عــلى جتــارب اآلخــرين لــيــطــور جتــربــته..
ـسرح فـى األقالـيم ونـتابع نـحن بـالـتأكـيـد نـهتم بـا
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افــهــمــهـا صـح - أرجــوك - وال تـدع خــيــالك يــذهب
لبـعيـد.. الـعنـوان يعـنى نـحن «مسـرحـنا» ..اجلـريدة
ـديـد بـإذن الـتى تــدخل عـامـاً جــديـداً من عـمـرهــا ا
الـــله. بـــعــد أن أمـــضت فى 2007 ســتــة أشـــهــر فى

التجهيز ومثلها فى الصدور.
هـذا هـو الـعـدد الـسـادس والـعـشـرون.. الـبـعض راهن
ـولد علـى أن نصـدر ثالثـة أو أربعـة أعـداد وينـفض ا
لكننا بفضل الله واصلنا وبفضله أيضاً سنواصل

هذه التجربة اجلميلة والفريدة من نوعها.
أقـول لك - ويجب أن تـصدقـنى - إننـا أيضـاً لم نكن
واثقـ تمـاماً من االستـمرار عـادى.. شعور طـبيعى
مع جتربـة إصدار جـريـدة أسبـوعيـة متـخصـصة فى
ـسرح.. جتـربـة لم حتدث من قـبل ال فى مـصر وال ا
فى أى دولــة عــربــيـة.. لـم يــسـبــقــنــا فى ذلـك سـوى
إجنـلـتـرا الـتى تـصـدر «سـتـيـدج» وإن كـانت «سـتـيدج»
مـعـنـيـة بـفــنـون أخـرى غـيـر مـسـرحــيـة مـثل الـغـنـاء
ـا يقـدم فـوق خشـبة وسـيقى والـبـاليه وغـيـرها  وا

مسرح.
ويـجب أن تـصدقـنى أيـضـاً إذا قلـت لك إنه لوال أنت
أيــهــا الــقــار الــكــر الــذى حتــرص عــلى اقــتــنــاء
اجلريـدة ما كان لها أن تستمر فحرصك معناه أنها
تــلــبى حـــاجــة لــديك ورغم ذلك فــمــازلــنــا نــشــعــر
بـالتـقصـيـر ولم ولن نصل إلـى أى حالـة من حاالت
الرضـا وسنظل - كما أخبرتك فى أول عدد - نعتبر

عامل إكسسوار وغاوى موالد

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

االسـتـجـابـة لـكـل مـا نـطـلـبه حـتى نـسـتـمـر فى أداء
» وال ـــســـئـــولــ دورنـــا ورغـم أنـــنى «لـــيس لى فـى ا
أنتـمى إلى مـدرسـة اإلشـادة بهـم عمَّـال عـلى بـطّال
ادى ـوضـوعـيـة تـقـتـضى اإلشـارة إلى الـدعم ا فإن ا
ـعـنـوى الـكـبـيـر الـذى يـقـدمه فـاروق حـسنـى وزير وا
الـثـقـافـة لـ«مسـرحـنـا» ووقوفه إلـى جانـبـهـا وحرصه
عــلى مـتـابــعـتـهـا أســبـوعـيـاً بــشـكل يـثــيـر اإلعـجـاب
واالحتـرام وأعتقد أن مثل هذه التجربة ما كان لها
أن تـــوجـــد أصالً لــــوال وجـــود وزيـــر فـــنـــان مـــثـــقف

ومستنير فى حجم فاروق حسنى..
أمـا الــفـنــان د. أحــمـد نــوار رئـيس الــهــيـئــة ورئـيس
مــجــلس إدارة اجلــريــدة وصــاحب فــكــرة إصــدارهـا
فـيكـفى أن أقول لك: إن لـديه ثالث بـنات لم تـصبح
«مـسـرحــنـا» رابـعـتــهن فـحـسب بل أصــبـحت االبـنـة
ـدلــلـة واألثــيـرة لــديه وأصـبــحت كـذلـك األكـثـر ا
إزعاجـاً له بشكل يومى حيـث ال تكف عن الطلبات

حبة نادرة. وال يكف هو عن االستجابة 
بــقى أن أعـتــرف لـزمالئى فى اجلـريــدة من أعـضـاء
مـجــلس الــتـحــريـر والــكــتـاب واحملــررين واإلداريـ
والــعــمــال بــكل الــفـضـل فى جنــاح هـذه الــتــجــربـة
فـلـوالهم مـا كـتب لـهـا االسـتـمـرار وأقـول لـلـجـمـيع:

منكم لله علمتونى فضيلة الشكر. 

 «جوزة»
خاصة 
به أنقذت
«تأشيرة
دخول
للوطن»

حسن احللوجى

إحـــنا
غربى يوسف الريحانى : ا

 ليس هناك مسرح للرجال وآخر للمرأة

وجه مـبتسم تبـدو فى مالمحه تفاصـيل بها مزيج
من الـــطــيـــبــة والـــفـــطــرة فـــيــقـــبل عـــلــيـك بــتـــرحــاب
وبــشـاشــة حــتى قـبل أن يــعــرفك; هـو نــبــيه مـحــمـد
ـسـرح عـبـد اخلـالـق يـعـمل فى مــهـنـة إكـســسـوار ا
سرح الـسالم منذ عام 1987.. وخالل عشرين
ـنـعم عـامــاً تـعـامل مع فـنــانـ كـثـيـرين مــثل: عـبـد ا
مـــدبــــولى وعــــمـــر احلــــريــــرى وســـمــــيـــحــــة أيـــوب
ومـــــاجـــــدة اخلـــــطــــــيب وعـــــلـى احلـــــجـــــار وطـــــارق

الدسوقى وسامى العدل.
قـلت له: إنت مـنـ يـا عم نـبـيه فـقـال: من «شـبـ
ــعـاطى» وأذكــر أنـهم طــلـبـوا الـقـنــاطـر عــزبـة أبـو ا
مـنى يـومـاً «شـوية جـريـد» كـإكـسسـوار فـأحـضـرتهم

من البلد.
فسـألته: أنت بـتيجى وتـروح كل يوم? فـقال:  نعم..
ــــواصالت ســــهــــلــــة يــــســــتــــغــــرق مــــنى وإذا كــــانـت ا
ــرواح» سـاعــة ونــصف ولــكــنى أعــانـى كل لــيــلـة «ا
ــواصالت بــالــذات يــومى اخلــمـيس الــبــهـدلــة فى ا
واجلـــمــعـــة خــاصـــة وأن الــعـــرض يــنــتـــهى مـــتــأخــراً
رور فـأصل الـبـيت فـجـراً وأتـعرض كـثـيـراً لـلـجـان ا
فـأشـرح لهـم طبـيـعـة عـمـلى وبـالـطـبع أجـد أطـفالى
قد نـامـوا عنـدما أصل.. شـرد عم نـبيه لـلحـظة ثم
قـــال: أنــا يـــا أســـتـــاذ من بـــلـــد بـــيــنـــهـــا وبـــ أقــرب
مـدرسـة ثالثة كـيـلـو متـرات سـألته: ألم تـصـطحب
ـسرحيات ذات أحـداً من أسرتك ليـشاهد إحدى ا
يــوم: قــال حـدث هــذا فـى مــســرحـيــة وحــيــدة هى
«اجلنزير» لكن أوالدى ندموا على احلضور بسبب
ـــأزق فى ـــواصالت ألنــــنـــا تــــعـــرضـــنــــا  صــــعـــوبــــة ا

راوح» يومها.. «ا
يـبــدو أن عم نـبــيه أحب أن يــتـفـاخــر بـقــريـتـه فـقـال:
إحـنا بيصوروا عـندنا ساعات مـسلسالت مرة كنت
معـدى وكانـوا بيـصوروا فى مـسلـسل «خالـتى صـفية
والـديـر» وانــدهـشت يـومـهـا من سـبب حـضـور هـؤالء
كان ثم عرفت السـبب بعدها.. نظر ـمثل لهـذا ا ا
إلىَّ عـم نبـيه ثم قال: عـلى فـكرة أنـا برضه مـثلت..
فــسـألـته كــيف? فـقــال فى مـســرحـيـة «تــوهـان» غـاب
أحد الكومبارسات فطلب منى اخملرج حسام الدين
صالح الـتـمـثـيل مـكانـه.. قلـت له: لـكنـك لم حتـدثنى
عن طبـيعة عـملك. فقـال: أنا مشرف عـلى «الّسبح»
واخلـوذات والــشــيـشــة والـســيــوف وكل مــا له عالقـة

لة 
ينا
عم نبيه.. الرجل الذى أنقذ «موبايل» عمر احلريرىف

 اللوحة للفنان اإليطالى «أنطونيلو دى ميسينا»/////////////////

ـواقف ـسـرح.. وعن ا ـمـثل عـلى ا ـا يـسـتــخـدمه ا
الــتى يـــتــذكــرهــا بــشــأن عـــهــدته أنه أخــرج ذات يــوم
«شـيـشـة» فـوقـعت مـنه وانـكـسـرت قـبل وصـولـهـا إلى
ـشكـلة? رد ـسـرح قلت له: وكـيف حـللـتم ا خـشـبة ا
فقـال: كـان لدى «جـوزة» تـخصـنى فـأدخلـتهـا مـكانـها

مـثل «محمـد الشرقاوى» وكانت سـببًا فى حـصول ا
عـــلى «ســـوكــســيـه» كــبــيـــر كــان هـــذا فى مــســـرحــيــة
«تأشيرة دخول للوطن» وكانت من إخراج نبيل أم
وكـــان بــهــا شــيــريـن وســامح يــســـرى وبــثــيــنــة رشــوان

وسامى العدل.

ــهـنـة يــا عم نـبـيه? سـألـتـه: كـيف عـمــلت فى هـذه ا
فــقــال: كـنت فـى الـبــدايــة ســاعـيــاً حــتى خــرج فـنى
عاش فطلبنى للعمل مكانه كان اإلكسسوار على ا
هــذا فـى عــهــد الـــفــنـــان فــهـــمى اخلــولى وتـــشــربت
ـــهـــنــة مـــنه وأصـــبـــحت مـــحــتـــرفـــاً فــيـــهـــا وأعــرف ا
متـطـلبـات كل مـشهـد وأجهـز مـا يحـتـاجه بنـاء على
كـشف يــحـدد لى فـى الـبــدايـة أحـضــر مـا به وأوزع
كـل إكــســـســوار عـــلى مـــشــاهـــده... يــعـــود عم نـــبــيه
للذكـريات فيـقول: مرة  كان الـفنان عـمر احلريرى
ــوبـايل بــتـاعـه فى حـجــرته وبــحث عـنه «حــاطط» ا
كـثـيـراً فلـم يجـده ثم أعـطـانى رقـمه وطـلب منى أن
«أرن» عــلــيه فــســمــعــنــا صــوت الــرنــة فــفــرح عــمـر
احلـــــريــــرى جــــداً وأخــــذنـى بــــاحلــــضـن وأعــــطــــانى
عشرين جنـيها وقال لى: إنت مخلص فى شغلك..
طلبت منه أن يعلق عـلى فنان تعامل معهم بكلمة
واحـدة فقـال: على احلجـار «راجل صاحى» وعزب
شـــو «ابن بـــلــد» وســلـــوى خــطـــاب «عــصــبـــيــة جــداً»
فتوقفت عنـدها ألسأل عن السبب فذكر لى مثاالً
ـرحـوم فؤاد ـهـر» الـتى أخـرجـهـا ا فى مـسـرحـيـة «ا
عبد احلى نسيت سلوى خطاب يوماً إكسسوارها

داخل حجرتها ثم انفعلت على جداً.
وامـتــعـنت عن دخـول اخلـشـبــة.. فـأشـرت لـهـا أنـهـا

نسيته بحجرتها فعادت إلى هدوئها..
ثم قــلت له.. مــاذا حتب فـى الـقــاهــرة يــا عم نــبــيه
فـــــقـــــال: أحب الـــــقـــــاهــــــرة ألن بـــــهـــــا أولـــــيـــــاء الـــــله
الــصــاحلـــ وبــعــدين ربــنــا مـــوصى عــلى «مــصــر»
فـأزور ب احل واآلخر سـيدنا احلسـ والسيدة
زيـنب والـرفـاعى و«أطـلع» عــلى طـنـطـا ومـنـهـا عـلى
«دسـوق» وســاعـات أطــلع عـلـى «الـشــرقـيــة» عـشـان
مــولـد «أبـو خــلـيل» و«أبـو شــبـاك» أو أذهب لــلـشـيخ
ــاذا تــهــوى ـــنــصــورة».. قــلـت له و حــســانــ فى «ا
والـد? فقال: حـضرتك كل واحـد له غية فـهناك ا
شخص يـحب أم كلـثوم وأنا أحب أن أسـتمع لـلذكر
ومـدح الرسـول.. قـلت له: ومن حتب أن تـسمع من
ـنـوفـية ـنشـدين فـقـال: أسـمع الـشيخ شـرف فى ا ا

ومحمد العزب فى كفر العرب ببنها.

عم نبيه/////////////////

على احلجار
مصحصح

ومحمود عزب
ابن بلد
وسلوى
خطاب

عصبية جداً

«عش الزوجية» نص مسرحى
لإلجنليزى سيدريك ماونت 

طالب معهد الفنون 
سرحيةيصرخون: ا
أنت ف 
عهد! يا مسرح ا

  القس أثناسيوس:
سرح ارتبطت با

منذ الطفولة وقمت
سيح بدور ا

يتاذات طفل ا
سرحى األنابيب ا

عرض مسرحى يثير
أزمة ب

 بريطانيا وأمريكا
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