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مجرد بروفة

 يسرى حسان
مـســرح الــدولـة.. ســمـعـت أن هـنــاك مـشــروعـاً
» على مـسرح الـدولة أيـضاً.. متـعثـراً لـ «هيـا
أرجــو أن يـتــعــثـر أكــثــر.. عــلى األقل أكــون قـد
استعدت ليـاقتى الصحيـة وقدرتى على تسلق

جبال الهيمااليا!
لـوسى تتـوقع الـهـجـوم عـليـهـا ألنـهـا سـترقص
عـلى مـسـرح الـدولـة.. لـوسى كـانت العـبـة كـرة
ـة - لم تكن سـحر الهـوارى قد ولدت قدم قد
بعد - تـدرك أن الهـجوم خـير وسيـلة لـلدفاع..
وعليه بـادرت بالهـجوم على من انـتقدوا رقص
فيـفى عـبده عـلى مـسرح الـدولـة ووصفـتهم بـ
«ضعـاف الـنـفوس» يـسـلم فـمك يـا ست.. إنذار
شديد اللـهجة لـكل من تسول له نـفسه مجرد
الـتــفـكــيـر فى الــهـجــوم عـلى لــوسى.. أحـرزت
الالعـــبــة الـــقــديـــرة عــدة أهـــداف فى مــرمى
الــنـقــاد قــبل أن يــحــرز أى مـنــهم ولــو هــدفـاً

واحداً فى مرماها.
«ضعـاف الـنفـوس».. هكـذا وصـفت لوسى من
هاجـموا «روايح» فـيفى عـبده مع أن الـهجوم
لم يكن اعـتـراضاً عـلى قـيـام راقصـة بـبطـولة
عرض مسرحى على مسـرح الدولة.. الهجوم
ــا فــيه انــصب عــلى الــعــرض الــتــافه كــكل 
طـريـقـة أداء فــيـفى عـبـده بـعــيـداً عن كـونـهـا
.. نــــاس قـــادرة ــــ راقــــصــــة.. لـــكـن تـــقــــول 

غـربـيـاً سـواء كـان بـهـضـاب ومـرتـفـعـات أو كان
بدونها.. الرقص جميل «للى عايش فيه»!

مرحـبـاً بـالسـيـدة لـوسى علـى مسـرح الـدولة..

ـــثــلـــة جـــيـــدة وراقــصـــة نص نص.. لـــوسى 
الــكــوكــتــيل عــلى بــعــضه مــقــبــول.. والـذى ال
يــعـجــبه يــشـرب بــره.. عــنـدكـم مـحل عــصــيـر

«الشفرة» لصاحبه وجدى العربى.
مـســرحـيــة لـوسى الــتى سـتــرقص فـيــهـا عـلى
مسرح الدولة اسمها (محمد كريّم).. ومحمد
كريّم هو حاكم اإلسكندرية الذى قاوم احلملة
الفـرنـسيـة عـنـد نزولـهـا إلى الثـغـر دور لوسى
سرحية التى سيخرجها فهمى اخلولى فى ا
راقــصـــة فى أحــد الـــكــبــاريـــهــات تـــنــضم إلى
ـــقــاومـــة الــشـــعــبـــيــة لـــتــحـــريــر مـــصــر من ا
الـفــرنـســاويـة.. وال أدرى هل ســيـقــوم مـحــمـد
احللـو بـدور مـحـمـد كـريّم.. أم أنه سـيؤدى دور
مـغنٍ فى مـلــهى لـيـلى يــنـضم هـو اآلخـر إلى
قـاومة الـشعبـية?.. مـنذ عدة رجال وسيـدات ا
سنوات أطلق احلـلو أغنيـة يقول فيـها «الله يا
مـصــر أمـا الــواحــد بـيــحـبك حـب» وفى نـفس

التوقيت اتهموه بالتهرب من الضرائب!
ال بــأس أن تـــدب الـــوطــنـــيـــة فى قــلـب لــوسى
وتتـحـمس لـهـذا الدور الـوطـنى الـذى «حزّم»..
عـفــواً حـسم تــاريخ الـبـالد! مـرحـبــاً بـهــا عـلى
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ال أحب رقـص لــــوسى.. أحب تــــمــــثــــيــــلــــهـــا..
ـفـضـلـة ديـنا.. سـامـحـتـهـا أنا رجل راقـصتى ا
متـسامح أغـفر األخـطاء دائمـاً «من كان مـنكم
بال خطـيئة فـليـرمها بـحجـر».. ثم إنهـا ليست
أول واحـــدة تـــرقص فى الـــشـــارع عـــلـى أنـــغــام
غـنى الذى كـان معـها يرقص العـنب العـنب.. ا
ـعــركـة أفـضـل من لـوسـى.. إذا شـاهــدتـوه فـى ا

كمموا فمه!
ما عـليـنا.. لسـت مؤهالً لـلحديـث عن تقـنيات
الرقص عنـد دينا.. حـالتى الـصحيـة ال تسمح
ـــرتــفــعــات.. دخــلت لى بــتــســـلق الــهــضــاب وا
اضى سـباقـاً للـسيـر - السيـر وليس األسبـوع ا
الـعــدو - فى مـركـز شــبـاب روض الــفـرج وجـاء

ؤخرة».. يعطيكم العافية! ترتيبى فى «ا
إذن نــــعـــود إلـى لــــوسى حــــيث ال هــــضـــاب وال
مـــرتـــفـــعـــات.. ســـطـح مـــســـتـــوٍ ســـهل ســـائغ

. للمدخن
لوسى قالت إنـها تـستعـد اآلن ألول جتربـة لها
على مـسرح الـدولة.. ليـست هنـاك أزمة فى أن
«يرقص مـسرح الـدولـة» أو ترقص الـدولة «ذات
نــفــســهـا».. الــظــروف الــتى تــمــر بــهــا الــبــلـد
ـواطــنـون واحلـالــة الــضـنك الــتى يــعـيــشـهــا ا
كنه ـزيد من الرقص.. الـرقص  حتتاج إلى ا
مـداواة مــتــاعب الــنـاس ســواء كــان شـرقــيـاً أو

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ومالياتهـا حاضـرة.. اليوم ضـعاف الـنفوس..
وال تــســـتــبـــعــد أن تــصـــفــهم غـــداً بـ«ضــعــاف

احليل».
عن نفـسى وبـعد أن فـشلت فى سـبـاق السـير
ؤخرة وألننى مش ناقص وجاء ترتيبى فى ا
فـضـايح.. أعـلـن عـلى رءوس األشـهـاد - أرجـو
أال يحدث خلط ب ترتيبى فى السباق وب
رءوس األشهاد - أن أى هـجوم على مـسرحية
لـوسى الـتى لم تـبـدأ بروفـاتـهـا بـعـد يـعـتـبر
هجـوماً شـخصـيـاً علىّ وأنـنى أقف معـها فى
خـنـدق واحـد ضـد أى «ضـعــيف نـفس» يـفـكـر
همة فى الهجوم علـيها باعـتبار أنها تـقوم 
سرحية إلى قومية.. وأتمـنى أن تظهر هـذه ا
النور سريعاً.. فمـا أحوجنا اآلن إلى استعادة
رمـوزنــا الـوطــنـيــة من أمـثــال مـحـمــد كـريّم
والراقصة الـتى كانت ترقص فى الكـباريهات
قاومة وهى فى الوقت نفسه إحـدى بطالت ا
ا ا اسـتوعبت دينا الدرس. ور الشعبية.. ر
سرحية.. همدت هيا وصرفت الـنظر عن ا
فإذا كنـا ال نسـتطـيع مقـاومة سـهول لوسى..

. واجهة جبال هيا فكيف لنا 

!! سهول لوسى وجبال هيا
«خاطر السلطان» 
نص جديد لـ بهيج إسماعيل
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دوح عبد احلليم: جمهور السبت مابيضحكش
الرجل الذى يقف فى «الشباك» ويقطع التذاكر

حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته 

«الهناجر» 
يقاوم احلصار

حسن احللوجى بـ 50 ليلة عرض
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عطى» صرى « مصطفى عبدا  اللوحة للفنان ا

رؤوف األسيوطى:
سرح  اآلن كارثى  وضع ا

غنّام غنّام يكتب 
عن التكنولوجيا 
ب اخليال والصورة

ــواقف فــتــخص إفــيه أمــا أطــرف ا
«سامى مـغاورى» الـذى جعـله بطالً
فـيه فــكـان يـقــول وهـو صــاعـد عـلى
سرح أالقى اخلشبـة.. «أخش من ا
ـدوح واحــد ع الـكــنــتــرول اســمه 
أقرع ويسألـك م اللى داخل وم

اللى موجود».
 وكــنت أهــدده أن أرد عـــلــيه أثــنــاء
الـــعــرض بـــأنه أقـــرع مـــثـــلى وكــان
«يشترى سكاتنا» باللب والسودانى

الذى يوزعه علينا..
أما أكـثر األيـام التى ال يـنسـاها عم
لك حنفى ح عرضت مسرحية «ا
ـلك» بـاجملـان فهـجم اجلـمـهور هو ا
سـرح وكسروا الـباب فامتأل على ا
ـــســــرح عن آخـــره واضــــطـــررنـــا ا
إلحضـار مـقاعـد من الـبوفـيه لـنوفى
بــالــعـدد وهــنــاك من جــلــســوا عـلى
األرض... قـــــــــلـت لـه: ومـن أقـــــــــرب
الفنانـ إنسانـياً للنـاس فقال: وفاء
ــسـرح عــامـر.. أذكــر أن صــراف ا
كـــــانـت زوجــــتـه ســـــتــــلـــــد وقـــــامت
ــــســــاعــــدته فـى إيــــجــــاد مــــكـــان
ـسـتشـفى ووقفـت بجـانبه إلى أن با
قـامت بـالـسـالمـة.. أمـا أكـثـر األيـام
التى ال يتفاءل بـها فهى يوم السبت
قـائالً: يوم الـسـبت يـكـون اجلـمـهور
قـلـيالً لـدرجـة أنـنـا نـظن أن جـمـهور
يـوم الـسبـت ال يـضحـك ألن السـبت
مــــعـــروف عــــنه مـن زمـــان إنـه يـــوم

«مضروب» من ناحية اإليرادات.

ـســرح من خالل يــطل عـلـى عـالـم ا
«شـــــبـــــاك» ال تــــتـــــجــــاوز أبـــــعــــاده
الـســنـتـيــمـتـرات.. ورغـم ذلك تـتـسع
سرح لـتحوى سنوات عالقته بفن ا
عــمــله وذكــريــاته الــتى ال تــنــتــهى..
وحكايات يحتفظ بها لليالى السمر
باح لـنـا ببـعـضهـا فى «فـينـالة» ذات

طابع خاص.
ــدوح عــبــد احلــلــيم حــســنى هــو 
ـاذا والــشـهــرة «حــنـفى» ســألــته: و
حـنــفى?! فـأجـاب.. ألن والــدى مـنـذ
صغـره كانـوا ينادون عـليه «حـنفى»

وورثت االسم عنه.
ـــدوح: أنــــا أول من يـــراه يـــقــــول 
جـــمـــهـــور مـــســـرح الــسـالم أثـــنــاء
الــدخـول لــلــمـســرح لـذا يــنــبـغى أن
أكـــون واجــهـــة مــشـــرفــة لـــلــمـــكــان
فأرتـدى أفـضل مـا لدى من مالبس
ولديـنا «يـونـيفـورم» يحـوى أسمـاءنا
علـى صدورنـا لـيـستـطـيع الـزائر أن
يـتــعـرف عـلى الــفـنى أو الــعـامل لـو
حـدثت مـشــكـلـة.. ويــقف عم حـنـفى
ــصـطـلح أحـيــانـاً «كـنــتـرول» وهـو ا
الـذى يـفـسـره قـائال: أنـظم الـدخـول
للصالـة وآخذ التذاكـر من اجلمهور

تبع..  وأقطعها حسب النظام ا
ـواقـف الـتى يــتـذكــرهـا قـال: وعن ا
فى عرض لـسعـيد صـالح أحضرت
ـســرحـيــة واسـمه ـشـاهــدة ا ابـنـى 
«عصام» ويومها كان يلعب فى أنفه
بـيد ويـسـلم عـلى سـعيـد بـيـد أخرى
فأعـجب سـعيـد صـالح «الكـاراكـتر»
فـقـلـده والـتـقـطت لـهـما صـورة عـلى

هذا الوضع.. 

دوح عبد احلليم

ح هجم اجلمهور على
سرح وكسر أبوابه! ا

 سعيد صالح قلد 
حركات ابنى

بؤساء الطليعة األسبوع القادم
األسـبـوع الـقـادم يـرفع مـســرح الـطـلـيـعـة الـسـتـار عن
سـرحى اجلديد «الـبؤساء» لـفيكـتور هوجو العرض ا
تـرجـمـة وإعـداد أسـامــة نـور الـدين واإلخـراج لـهـشـام

عطوة.
مـحـمـد مـحـمـود مـديـر مـسـرح الـطـلـيـعـة قـال إن هـذا
الـعـمل هــو بـاكـورة إنــتـاج الـفـرقــة لـلـمــوسم الـشـتـوى
2008 ويأمل حتقيقه لنـفس النجاح الذى وصلت إليه

عروض الطليعة األخيرة.
«البـؤساء» تـمـثيل نـرمـ زعزع والء فـريـد مصـطفى

طـلــبـة خــالــد الـنــجـدى
كـمـال ســلـيــمـان أمـانى
البـحطـيطى وعـدد كبـير
من الــشـبــاب يــصل إلى
ـــــثالً أكـــــثــــــر من 30 

ثلة. و
ــــوســــيـــــقى د. طــــارق ا
مـهـران ديكـور صـبـحى
السـيد مالبس جـماالت

 نرم زعزععبده.

كالعادة.. روميو وجولييت
فى الباى باى!

دائـمـاً فى كل أعـمـاله الـتى
ال تـــــــخــــــرج إلـى الــــــنــــــور
وتــــــتـــــــوقف عـــــــنــــــد حــــــد

البروفات.
شــــافـع قــــال أيـــــضــــا: إن
ـفـترض عـرضه الـذى من ا
ـسـرح الـقومى أن يـنـتجه ا
ال يـجـد مـســرحـاً لـلـعـرض
فى ظل انــشـغــال مــسـارح
الـدولة باألعـمال الـتى تقدم

!! عليها حالياً  سناء شافع

سـنـاء شـافع أكـد أن مـسـرحـيـته «رومـيـو وجـولـيت» جـاهزة
للعرض وأن السبب احلقيقى وراء تأجيل افتتاحها هو عدم
ــسـرح الـدولـة فى الــوقت احلـالى إلنـتـاج وجـود مــيـزانـيـة 

العرض الذى بدأ بروفاته منذ أكثر من عام.
ـا يـنـتـهى األمـر بـتـغـيـيـر شـافع قـرر إيـقـاف الـبــروفـات ور
شـروع والـبدء فـى بروفـات عـرض جديـد كـما هـو «مـتبع» ا

حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته 
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ـسرحـية والـفـنون الـتى تؤلف جـانـباً من لـغة كـان والـتقـنيـات ا > هل يـكـمن السـحر فى جـمـاليـات ا
ــأثـور واألســطـورة واســتـجـواب الــتـراث. أم فى ومـفــردات الـعـرض. أم فـى نص احلـكــايـة ومــنـاخـات ا
ـتنوعـة. أم فى الفكر فضاءات األداء واجلـسد اإلنسـانى والتشكـيالت احلركيـة ومغامـرات التجريب ا

سرحى? الذى حتمله لغة اخلطاب ا سرحي جريدة كل ا

سـرحية التـجارية التى هى إحـدى الفرق ا
تكونت بهـدف استغالل الرواج االقتصادى
ـكـاسب مـاديـة ـسـرحـيـة  وحتـقـيق الـفـرق ا
كـبيرة خالل النـصف الثانى من ثمـانينيات

اضى. القرن ا
قــام بـتــأســيـســهــا رجل األعــمـال / مــحــمـد
فـوزى عام 1987 وقام بـإنـتاج إحـدى عـشر
مـــســــرحـــيـــة كـــانـت آخـــرهـــا "زكــــيـــة زكـــريـــا
تــتــحــدى شــارون" عـام " 2001 مع بــدايـات
الــقـرن اجلـديــد" وذلك بـخالف مــشـاركـته
اإلنـتـاجـيـة ببـعض الـقـنـوات الفـنـيـة األخرى
ــســـلــسالت كــالــبـــرامج الـــتــلـــيــفــزيـــونــيـــة وا

والسهرات واألفالم.
قدمت الفرقـة أول عروضها بعنوان "أوالد
الـشـوارع" عـام  1987 عـلى مـسـرح "مـصر"
بعـمـاد الـدين من تـأليف وأشـعـار / أحـمد
عـــفـــيــفـى وإخــراج / ســـمـــيـــر الــعـــصـــفــورى
وأحلـــان / عــلى ســـعــد وديــكـــور عــبـــد ربه 
واسـتــعــراضــات / حـسن عــفــيــفى وشـارك
ـدوح وافى فى الـبـطـولة عـلـى احلجـار 
ســمــاح أنـــور هــالــة فـــؤاد "عــفــاف رشــاد"
ثــريــا إبـراهــيم نـشــوى مــصـطــفى مـحــمـد
ـــعـــطـى نـــاهـــد حـــســـ وحـــقـــقت عـــبـــد ا
جنــاحًــا كــبــيــرًا وتـمــيــزت بــجــمــال األغــانى

واالستعراضات.
قـــدمـت الــــفـــرقــــة عــــدة عــــروض نــــاجــــحـــة
جـــــمــــــاهـــــيـــــريـــــا بـــــعـــــد ذلـك ومن بـــــيـــــنـــــهـــــا
» الـتى أوقفـتهـا الرقـابة خلروج «الـشحـات
ـوجى ـمـثـلـ عن الـنص وخـاصـة جنـاح ا ا
ـة باشـا مامـا أمريـكا وسعـاد نصـر" العـا
عــائـــلــة ونــيس أنـــا واحلــكــومـــة خــربــشــة
شـقاوة مالعيب حـلو وكداب زكـية زكريا

تتحدى شارون.

سرح   من كتاب سحر ا
 الكاتب : عبد الفتاح رواس قلعه جى
الناشر : الهيئة العامة السورية للكتاب

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

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
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

لوحات العدد 

سرحيات الفصل الواحد. سرح السكندرى  > مركز شباب النصر باإلسكندرية يستضيف فى الفترة من 6 : 15 مارس القادم مهرجان ا

سارح فى الكويت عاصر ثورنتون ويلدر حوار مع كاملة العياد أول سيدة تتولى إدارة ا  «بشق األنفس» نص للكاتب األمريكى ا
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سرحي جريدة كل ا
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ــتــفـرج يــخـرج من زمــنه إلى زمن الــعـرض ــسـرح يــجـذبك إلــيه ويــجـعل ا > أى سـحــر فى ا
مستغـرقاً فى متابعة مـسرودة بصرية وسـمعية تالمس الواقع حـيناً واخليال حـيناً. أو يُنتزع

من ذلك االستغراق إلى فسحة من التأمل والتفكير واحملاكمة العقلية?!
سرحي جريدة كل ا

√QGhO hôªY .O 

سرحية فرقة محمد فوزى ا

كبار النجوم شاركوا فى عروض الفرقة

زكـــــريــــــا "وعـــــروض إبــــــراهـــــيـم نـــــصــــــر فى
الـتـلــفـزيـون ومـسـرح الـبــالـون لـتـقـد زكـيـة
زكــريـا تــتــحـدى شــارون كــمــا أعـيــد تــقـد
مــسـرحــيـة أوالد ريــا وسـكــيـنــة بـعــنـوان "أنـا
احلكومة" بنفس بطلها فاروق الفيشاوى. 
قـــدمت الـــفـــرقـــة نـــصــــوصـــا لـــبـــعض كـــبـــار
الــكــتــاب وفى مــقــدمــتــهـم يــســرى اجلــنـدى
بــهــجت قــمـر وجنــيب ســرور ومن األجــيـال
الـتاليـة أحمـد عفـيفى عـبد الـقادر جنيب
يـوسف فرنـسيس مـدحت يوسف مدحت
أبــــــــو بــــــــكــــــــر مــــــــهــــــــدى يــــــــوسـف شــــــــامخ

الشندويلى.
شــارك فى إخــراج عــروض الـــفــرقــة نــخب
مـن كـبـار اخملـرجـ وفى مــقـدمـتـهم حـسن
عـبـد الـسـالم سـمـيـر الـعـصـفـورى مـحـمـد
صبـحى مـراد مـنيـر مـحـسن حـلمى ومن
األجـيال الـتـاليـة أشـرف زكى عادل عـبده

رائد لبيب يوسف فرنسيس.
شــارك فـى الـــبـــطــولـــة مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيــرة
فـــــبـــــخالف الـــــذيـن ســـــبق ذكـــــرهـم شــــارك
بـعروض الـفرقـة النـجوم مـاجدة اخلـطيب
وحـيــد سـيف أشــرف عــبـد الــبـاقى عــمـر
احلــريــرى جنــوى فــؤاد عــزت أبــو عــوف
وفــاء عـامـر ســامح يـســرى لـطـفـى لـبـيب
شـــيـــرين ســـيـف الـــنـــصـــر ســـعـــيـــد صـــالح
عـــائــــشــــة الـــكــــيالنـى رضـــا إدريـس غـــادة
ــصــرى نــافع ســـعــيــد طـــرابــيك مــاجـــد ا
ــة مـخــتـار يــوسف داود فـؤاد خــلــيل كـر
نـادين روجــيـنــا عــادل الـفــار سـيــد زيـان

فاروق جنيب جمال إسماعيل.

ــكـنه رصـد بـعض ــسـيـر الـفـرقـة  ـتـتـبع  ا
احلـقـائق الـفـنـيـة فـبـخـالف عـدم ثـبات دور
الـعـرض لم يتم تـكـوين مـجـموعـة ثـابـتة من
ـمـثـل والـنـجـوم ولـكن الـفـرقـة اعـتـمدت ا
عــلـى اســتـــثــمـــار الــنـــجـــاح الــســـابق لـــبــعض
الـنجـوم أو الفـرقة فـكمـا حدث مع "مـحمد

صـــبــــحـى" واســـتــــثــــمــــار جنــــاح فـــرقــــته 
اســتــثـمــار جنـاح "ســهـيــر الــبـابــلى"  فى ريـا
ـتـحدين وسـكـيـنـة وعـلى الـرصـيف "إنـتـاج ا
ة باشا وكذلك ومسرح الفن" لتـقد العا
اســتــثــمــار جنـاح الــثــنــائى "أحــمــد بــديـر" و
"عــايـدة ريــاض" بــعــد جنـاحــهــمــا فى "جـوز
ولوز وتـكـسب يا خـيـشه" بتـقـد خربـشة
وأيــضــا اســـتــثــمــار جنــاح شـــخــصــيــة زكــيــة

ـــكن اعـــتـــبــار الـــعـــرضـــ الـــلـــذين قـــدمــا
بالتعاون ب مـحمد فوزى وفرقة الفنان /
محـمد صـبحى من أفـضل عروض الـفرقة
فـكـريـا وفـنـيا حـيث شـارك مـحـمـد صـبحى
وفــرقـته "جــمـيل راتب ســعـاد نـصــر هـنـاء
الــشــوربــجى عـزة لــبــيب شــعـبــان حــسـ

محمود أبو زيـد مجدى صبحى عبد الله
مــــــشـــــــرف ريــــــاض اخلـــــــولى" والـــــــوجــــــوه
اجلـديــدة "دالـيــا إبـراهــيم حــسـام فــيـاض
هـادى خــفـاجــة" فى تــقـد عــرضـ هــمـا
ــكن "مــامـــا أمــريـــكـــا" و"عــائـــلـــة ونــيـس" و
تـصــنـيف األولـى حتت مـســمى الـكــومـيــديـا
السياسية والـثانية حتت مسمى الكوميديا

االجتماعية.

ــســتــويــات الــفــنــيــة لــهـذه تــبــايــنت كــثــيــرا ا
الـــــعــــروض مـــــا بــــ الـــــعــــروض اجلـــــديــــدة
ــتــمــيـزة فــنــيــا والــتى تــقــدم الــكــومــيــديـا وا
وسيـقية والعروض الـراقية أو الكومـيديا ا
الـــتــجــاريـــة والــتـى قــد تـــصل إلى مـــســتــوى
اإلســـفـــاف واالبـــتـــذال بـــاعــــتـــمـــادهـــا عـــلى
الـكــومـيــديـا الــلـفــظـيــة واأللـفــاظ اخلـادشـة

للحياء وبعض اإليحاءات اجلنسية.
قــدمت هـــذه الــعــروض عــلى عــدة مــســارح
حـيث لـم يـسع مــؤسس الـفــرقـة إلـى إيـجـاد
مــقـر ثــابت لـعــروضــهـا فــقـدمت الــعـروض
عـــلى مــــســـارح مـــصـــر الـــفـــردوس قـــصـــر
الـنـيل الـريـحانى سـيـنـمـا راديو بـالـقـاهرة

مسرح كوته باإلسكندرية.

الرقابة
أوقفت أحد
عروضها
خلروج
مثل ا

 عن النص

عطى صرى مصطفى عبدا  للفنان ا
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يسـتمـد الفن حيـاته من التـمرد على
الـثــوابت جــامـحــاً نــحـو الــتـجــديـد
زوجاً باحـثاً فى مكونات معطياته 
بــاخلــيــال واحلس الــنــابض ويــحـلق
ـبـدع بـجــنـاحى الـرغـبـة فى الـفــنـان ا
إحداث أثر ملموس فى جمود السائد
الـــذى أصـــابه اخلـــمـــول ويـــبث فـــيه
ــألــوف طــاقــة وحــيــويــة جتــعل من ا
االعـتيـادى كائـناً جـديداً يـتواصل مع

التطور الذى جتاوز الزمن الرتيب.
ـــصــرى ولـــوحــة الـــغالف لـــلــفـــنــان ا
ـعـطى» الـذى ذهب «مـصـطـفى عـبـد ا
إلى حـضـارة عـريـقـة خـالدة أحـكـمت
الـصنع وأعـجزت الـتصـور فى صيـاغة
مـــنــحـــوتــات بـــارزة وغــائـــرة وكــامـــلــة
الـتــجـسـيـم وجـداريـات مــلـونـة كــلـهـا
احتـفـظت برونـقـهـا وجمـالـها مـكـونة
لـلـطـراز الـفـرعـونى الـفـريـد وتـتـضح
بـدع فى بصيرته الـلونية جمـاليات ا
وقـدرته الــتــشــكـيــلــيـة عــلى صــيــاغـة
إيقـاعية وحـركية لـتكوين تـتأجج فيه

الطاقة اللونية النضرة.
فـالـلـوحـة الـتـى اعتـمـدت عـلـى الـرمز
اســتــخــدم فـيــهــا الــفــنـان الــتــجــريـد

صناعة
سرح ا
تدخل
السوق
السوداء
23 صـ

لـــيــخــتـــزن جــوهـــر ومــضــمـــون تــلك
احلــضــارة الـــرائــدة ويــبث فـــيــهــا من
جـديـد مـعـان وقـيـماً تـتـجـاوز وضـعـها
ـتحفى ويحـرك فينا من خالل قوة ا
ووضـــوح ألـــوانه الـــرغـــبـــة فى إعـــادة
ــا يـتالءم مع مــعـطـيـات الــصـيـاغـة 
الواقـع ويدفـعنـا نحـو تـهذيب جـديد
لـــلـــذوق واحلس مـــعـــاً فـــقـــد تــغـــنى
بـالــهـرم وألــبـسه ثــوبـاً ثــائـراً بــالـلـون
األحــمــر واحــتــفظ بــثـقــله ورســوخه
بـوضعه اللون األسود وداعب شـهيتنا
بـاللـون األصـفـر لـيـحرك الـذهن فى
تـــفـــاؤل واعــد ومـــجـــدد ووضع مـــعه
قـرص الشمس يحمله جناحا حورس
فى غـزل بـصــرى بـاعث عــلى احلـركـة
وعــــدم الـــــثــــبــــات مـن خالل نــــقــــاط
التـالقى والتـمـاس لعـنـاصر الـتـكوين
الـذى اختـار له مسـاحات راسخـة بنى
علـيـها الـكـيان الـكـلى للـوحـة وجتاوز
ــيـزة الــفـنــان وضع عــنـاصــر دالـة و
للـفن الفرعونى إلى مساحات جريئة
ومـجردة زادت التكوين حـيوية وحركة
وجعـلت العـ تتـحرك راقصـة مرحة
ا أضـفـاه الـفـنـان من بـهـجـة وسـعادة

فرداته فى تـكوين جمالى فى وضـعه 
ـتد مـتحـاور ومتـنـاغم وفى فـضاء 
ألعــلـى يــســـاعــد عــلـى االنــطالق مع
ـبـدع لـلـوحـة والـذى خـيــال الـفـنـان ا
حرك فـينا الـرغبة إلعادة اكـتشاف ما
ـلك من يـحـيط بـنـا واستـثـمـار مـا 

ـكـن أن تـتــجــاوز الـواقع مــعـطــيــات 
لــــتــــضـخ دمــــاء جــــديــــدة فى عــــروق
مـتــجــمـدة وتــتــحـرك مــعــهـا احلــيـاة
استجابة لرشاقة وبهجة هذا الفنان.

لوحة الغالف ثوب جديد لطراز قد
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 الكوميديان الذى اكتشف مصيف بلطيم وندم على دور «أبو جهل»
من أوراق عدلى كاسب...

فى ليلة «سبتمـبرية» عاد الفنان «عدلى كاسب» إلى منزله
مـنـهـكـاً بـعـد ساعـات قـضـاهـا فى بـروفـات عـرض مـسرحى

كان يفترض أن يلعب بطولته أمام حسن يوسف.
ليلتهـا جمع عدلى أوالده وأخبرهم أنه راحل.. قال لهم إن
األلم الذى يشعر به ينذره بالنهاية ويذكره بأشقائه الذين
رحـلـوا بــعـد اإلنــذار ذاته وقـتـهــا طـلب «عــدلى كـاسب» من
أوالده أال يـبـكــوه وأخـبــرهم أنه سـيــرحل سـعــيـداً ألن آخـر
ـسرح تلك اخلشبـة التى عشقها أيـامه كانت على خشبة ا
وأخــلص لــهـا عــمــره كـله فــمــنـحــته الــشـهــرة وحب الــنـاس.
مشهد الـرحيل «التراجـيدى» للفنـان الكوميـدى الكبير رواه
ـدوح عـدلى كـاسـب الذى قـلب لـ«مـسـرحـنـا» ابـنه الـفـنان 

ة.. معنا - بتبجيل - أوراق والده القد
سـنـوات الـنـشـأة فـى حى «فم اخلـلـيج» كـانـت تـؤهـله لـيـكـون
ـــثالً وال شىء آخــــر تـــقـــلـــيـــد األصـــوات فى اجلـــلـــســـات
ـدرسـيـة فـريق الـتـمثـيل فى الـعـائـلـيـة ثم رحالت الـسمـر ا
ــدرسـة الــثـانــويـة والـقــروش الـتى كــانت تـقــتـطع من أجل ا
شاهدة جنيب الريحانى وعلى تذكرة فى «أعلى التيـاترو» 
ـوهوب الـكـسـار.. كلـهـا كـانت إشـارات على طـريق الـفـتى ا
الـذى الـتـحق فـيـما بـعـد بـكـلـية الـفـنـون الـتطـبـيـقـيـة  وعقب
الـتــخـرج عـمل مــدرسـاً بـكـلـيــة الـهـنـدسـة وأول أعــمـاله بـهـا
كـانت تــكـوين فـريق لـلــتـمـثـيل رعـاه وأشــرف عـلـيه د. حـسن
فـهـمى والـد الـفـنـانـة فـريـدة فـهـمى بـطـلـة فـرقـة رضـا فـيـما

بعد..
بـتكوينه لـلفريق كان عدلى قـد وضع قدمه على أول طريق
الفن لتتوالى أعمـال الفريق - الذى ضم أيضاً الفنان عبد

نعم إبراهيم - حاصدة اإلعجاب والتقدير. ا
 ورقــة أخـرى مــجــهــولـة - عــلى طــرافــتـهــا - يــكــشـفــهــا لــنـا
ــدوح عـن والــده الـــذى اكــتـــشف مـــصــيف بـــلـــطــيم أثـــنــاء
جتـواله مع فـريـق الـتـمـثـيل واجلــوالـة بـالـكـلــيـة عـنـدمـا كـان
ادى ـكـسب ا يطـوف احملـافظـات ال يـبحـث عن الربح أو ا
بـقدر مـا كان يـبحـث عن إشبـاع هوايـة طـاغيـة بداخـله هو 

ومجموعة الشباب الذين زاملوه فى كلية الهندسة.
ــمــثـل بــداخــله قــاد خــطــواته إلـى مــعــهــد الــتــمــثــيل - رغم ا
اسـتـقـراره الـوظـيـفى - الـذى كـان زكى طـلـيـمـات قـد أنـشـأه
ـيـاً ولـيـصـبح عـدلى طـالـباً فى لـتأصـيل فـن التـمـثـيل أكـاد
الـدفعة الـتى كانت تـضم عبد الـرحيم الـزرقانى سعـيد أبو

بكر زهرة العال صالح سرحان سميحة أيوب.
ــدوح » يــكــشــفــهــا لــنــا الــفــنــان  ورقــة عــلــيــهــا «ســرى جــداًَ
عـدلى.. تـخص عالقـة والـده بالـسـيـاسـة وكيف كـان بـعـيداً
عنهـا طوال عمره لـيكتشـف ابنه بعد وفـاته أنه كان عضواً
بــأحــد الــتــنــظـيــمــات الــســريــة الـتـى كـانـت تـكــافح االحــتالل
اإلجنـــلــيـــزى.. وكـــان شـــريـــكه فى رحالت اقـــتـــنـــاص جـــنــود
االحتالل اإلجنليزى د. عبد الشافى الذى أصبح فيما بعد

الطبيب اخلاص جلمال عبد الناصر.
ـدوح - مـتـديـنـاً بـالـفـطـرة كــان عـدلى - حـسـبـمـا يـصـفـه 
يـحـرص عـلى تـخــصـيص جـزء من وقـتـه - مـهـمـا كـان يـومه
مــشـــحــونــاً - لــتالوة الــقــرآن ويــعـــشق صــوت الــشــيخ عــبــد
الـباسط عـبـد الصـمد والـدور الـوحيـد الـذى ندم عـليه فى
حــيــاته كــان دور «أبـو جــهل» الــذى قـدمـه فى فـيــلم «هــجـرة
الـرسـول» ثم عـاد وشـعـر بـالـنـدم الـشـديـد لم يـكن يـشـاهده
عــنـــدمــا يـــعــرض فى الـــتــلــيـــفــزيــون بـــعــدهـــا.. وكــانت روحه
ـسرح الـتـجارى رغم أى الـديـنـية تـلك وراء رفـضه لـلعـمل بـا

إغراءات.
دوح عـدلى كاسب من الورقـة األخيـرة الـتى قلـبنـاهـا مع 
أوراق والــــده حتـــــمل عـــــنــــوان الــــرحـــــيل.. وتــــروى حـــــكــــايــــة
سرحية بعد أن «تفككت» انضمامه لفرقة حـسن يوسف ا
فـرقـة الـريـحـانى.. ومـعهـا قـدم مـسـرحـيـات «راجل ومـلـيون
ـهله الـقدر لـيقـدم معهم ست» و«عـلى ف يـا دوسة» ولم 
الـعـرض الـثـالث حـيث رحـل قـبل أن يـرفع عـنه الـسـتـار ولم

سرحية النور أبداً. تشهد هذه ا
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سرحى اجلديد «الليلة نحلم» لفرقة فارسكور بدمياط. اضى بروفات عرضه ا > اخملرج شريف صالح الدين بدأ األسبوع ا

عزاء واجب
أسرة حترير مسرحنا
تتقدم بخالص العزاء
إلى األديب سيد خليل
راغى والزميل جمال ا
راغى فى وفاة شقيق ا
األول وعم الثانى
راغة سوهاج با
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ـسـرح بـوصـفه «فـوضى تـنـتـظم» وانـطالقـاً من ذلـك فإن >  يـعـرف ديـريـدا DERRIDA ا
ـسرحى لـتكـون فى النـهاية لـلمـكان الـدور األكبـر فى ترتـيب وتنـظيم مـفردات الـعرض ا

عالمات منتظمة دالة.

سرحى مـؤلفاً أو مـخرجاً أو سـينوغـرافاً هى إيـجاد عنـاصر ذات خاصـية مكـانية > إن مـهمـة ا
كانـية فى العرض وتلك هى نـاطقة جتسد الـعالقة ب البنـيات النصيـة والبنيات الـزمانية ا

سرحى. العالقة اجلدلية التكاملية ب النص والعرض ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
صرى يعانى من سرح ا يتردد كثيـراً أن ا
ـهتم أزمة فى الـكتابـة ونسمع بعض ا
ــســرح يــكــررون بــيــقــ عــبـارة بــفـنــون ا
«مـــــفــــيش ورق كــــويـس» لــــست مع هــــذه
العبارة كـلية خاصة وأن لديـنا مجموعة
ـسرح فضالً من شـبابنـا الذين يكـتبون ا
عن كـبـار كـتـابـنـا الـذين ال تـزال أقالمـهم
ـسألة من وجـهة نظرى عانى ا تـقطر بـا
مشكلة بحث عن أقالم جديدة والتنقيب
عــمــا يـكــتـبــون فــاإلصـدارات فى مــجـال
ــســـرح مــتــعــددة لــعل مــنــهــا ســلــســلــة ا
نـصوص مـسرحـية وكـذا النـصوص التى
تـنشـر تـباعـاً فى «دلـيل النـصـوص» بإدارة
سرح إضافة إلى النصوص الفائزة فى ا
ـصـريـة ـسـابـقـات الـعـربـيـة وا عـدد من ا
أظن أن هـــذا الـــعـــدد من الـــنـــصــوص ال
يفتـقر جميعه إلى اجلـدة والتجديد أنا
ن يــرحـبــون بـالـدمــاء اجلـديــدة الـتى
ـسـتـقـر تـطـرح رؤى مـخـتــلـفـة تـتـجــاوز ا
ألوف دماء تمتلك لغة تخص الواقع وا
ـــعــيش بـــأفــراحه وأتـــراحه بــأســـئــلــته ا
وإجـابــاته من هـنـا أدعـو كـبـار اخملـرجـ
الكـتـشـاف كـتـاب جـدد تـشـجـيـعاً لـهم كى
يــكـبــروا فى أحــضـان اخلــبـرة وكــذا أدعـو
شـباب الـكتاب ومـخرجيـهم للـتالقى عبر
ا مـشاريـع مسـرحـيـة مـفـارقـة تـقـتـحم 
تــقـدمه مـا تـعـودتـه الـذائـقـة من طـرائق
مـسـرحـيـة مـألـوفـة فـكـبـار كـتـابـنـا كـانـوا
شــبــابــاً يــومــاً مــا واكــتــســبـوا خــبــرتــهم
ـسـرحــيـة عـبــر سـنـوات من احلــيـاتـيــة وا
الــصـراع مع الــكــلـمــة وهــا هم اآلن وقـد
أصبحـوا رموزاً مـسرحـية نـفخـر بها من
هـنا أدعـو كـبـار كـتـابـنا بـاحـتـضـان شـباب
سـارح الدولة الـكتاب وتـرشيح أعمـالهم 
ـســرح الـثــقـافـة اجلــمـاهــيـريـة كى وكـذا 
تــتــولى هــذه اجلـــهــات إنــتــاجــهــا دعــمــاً
لـنـصــوصـهم الـشـابـة ودفــعـاً خلـلق جـيل
مـسـرحى جـديـد نـأمل فـيه خـيـراً لـيـضع
ـســرح كى تـظــهـر حــروفه عــلى خـشــبــة ا
لـلنور وبهـذا تنتـفى - تدريجيـاً - الفكرة
ـلك نـصوصـاً جـديدة ـتواتـرة أنـنا ال  ا

وليس لدينا كُتاباً جدداً.

وسم احلالى. > مسرحية «من أجيب ناس» لنجيب سرور تقدمها فرقة «صدفة» بأسيوط إخراج عصام رمضان ا

بعد توقف نشاطه منذ 2004

>  مسرحية «قصة حديقة احليوان» إلدوار آلبى قدمت مؤخراً من بطولة محمد السيد.

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

11  من  فبراير  2008 العدد 31

∞jô°ûdG QGô°UEG

تفرج إلى أدوار البطولة محمود أبو زيادة.. من مقاعد ا
ــــمـــارســـة اإلخـــراج وخــــاض جتـــربـــة نــــاجـــحـــة في
"الـــنـــوادي" حـــيث أخـــرج "الـــساللم" و "الـــعـــطش" و
"الــلــيــلـــة نــحــكي" جملــدي اجلـالد ثم "آه يــا لــيل يــا

قمر" لنجيب سرور.
يـحلم مـحـمود بـأن يـتحـقق فـنيًـا وأن يـقوم بـإخراج
عـمل مـسـرحى مـجـنـون (يـفـجـر الـدنـيـا) بـشرط أن

ادية. يقدم بأقل اإلمكانيات ا
أبــو زيــادة ال يــتــوقف عــشــقه لــلــمــســرح لــهــذا فــهـو
يـسـعى دائـمًـا لـتثـقـيف نـفـسه مـسـرحـيًـا وإنـسـانـيًا..
وال يـــــســـــتـــــريـح إالَّ إذا تـــــأكـــــد أنـه عـــــلـى الـــــطـــــريق

الصحيح.

صـاحـبنـا في أداء دوره حتى أنـه تفـوق على نـفسه
ـا جعل تـغيَّب  مـثل ا كـما تـفوق أداؤه عـلى أداء ا
اخملــرج يــصــرخ قــائالً: هــو ده. ومـن يـومــهــا أصــبح
محمود عضوًا بـالفرقة تسند إليه أدوار البطولة..
وقـد شـارك أبو زيـادة في عدد مـن العـروض منـها:
" مع ــولــد طــرح الــصــبــاح اخلــمــاســ "عــروســة ا
" مع اخملرج اخملرج أحمد الـليثي و "ما عفريت إالّ
حــسـن رشــدي "مالعـــيب ابن عـــروس" مع اخملــرج
مــحــمــد شــحــات "ســيف عــلى وتــر ربــابــة" إخـراج

أحمد خليفة "الظاهرة" إخراج فكري سليم.
وشــجـعه بــعض اخملـرجــ الـذين عــمل مـعــهم عـلى
سوا فيه من مـوهبة في فهم ـا  ـارسة اإلخراج 
األدوار وللكثيـر من عناصر العرض فاجته محمود

حـــبه لـــلـــتــمـــثـــيل قـــادة إلى قـــصـــر ثـــقــافـــة ســـوهــاج
ـسرحـية.. مـشـاهدًا شـغوفًـا للـبـروفات والـعروض ا
لم يــكن يــتــغـيب أبــدًا ويــظل يــحـضــر طــيـلــة لــيـالي
العرض حتى تنتـهي فيعود إلى بيته سعيدًا وحزينًا
مـعًا. كـان محـمود أبو زيـادة يحـلم بأن يـكون واحدا
مـن هـؤالء الــســحــرة الــذين يــتــحــركـون أمــامه عــلى
سـرح.. حتى جاءته الـفرصة.. فـقد تغيَّب خشـبة ا
ـمــثـلـ قــبل افـتـتــاح الـعـرض بــيـومـ وكـان أحـد ا
يــجــلـس في الــصــالــة مــشــاهـــدًا لــلــبــروفــة كــعــادته
فـأشـار له اخملـرج أن يـصـعـد عـلـى اخلـشـبـة لـيؤدي
الـدور ولم تكن مـفـاجأة لـلمـخـرج أن قام أبـو زيادة
بـــأداء الـــدور بـــشـــكل جـــيـــد حـــيـث كـــان يـــراه وهــو
يـــصــحح لـــلــمـــمــثـــلــ بــعـض جــمل احلـــوار وانــدمج

محمد رزق.. بدأ مخترعًا

محمد عبد العظيم.. لن يتنازل
ـنـيـا جــاء مـحـمـد عــبـد الـعـظــيم إلى الـقـاهـرة من سـمـالــوط بـا
ـا تــتـسع الــرؤيـة بــعـدمـا تــخـرج في دار ـســرح ر ســعـًيــا وراء ا
سرح العلوم قسم اللغة العـربية. التحق محمد عبد العظيم با
مـنـذ عــامه اجلـامــعي األول وكـان أول عــمل له هـو "الــغـربـاء ال
ـتـمـيز يـشـربـون القـهـوة" "إخـراج خـالد فـؤاد واسـتـطاع بـأدائه ا
ـا ــثل  فـي هـذا الــعــرض أن يـحــصل عــلى جــائـزة أحــسن 
أشـعل حمـاس أكـثر لـلمـسـرح فشـارك بعـد ذلك في "كـأسك يا
وطن" إخــراج خـالــد فـؤاد أيــًضـا ثم فـي "إكـلــيل الـغــار" وحـصل
ــثل في اجلــامــعــة لــلــمـرة عــنــهــا أيــًضــا عـلـى جـائــزة أحــسن 

ا شجعه على توسيع خطوته أكثر.  الثانية. 
ــنـيــا لـيـلــتـحق بــفـرقــتـهـا انـطــلق مـحــمـد إلى قــصـر ثـقــافـة ا
" ـســرحـيـة ويــشـارك في عــرض "إمـبـراطــوريـة الـشــحـاتـ ا
إخراج خاطر حسن ولم يحـضر محمد فقرر احلضور إلى
ارسه بشكل أوسع.. سرح بعمق أكثر.. و القاهرة ليرى ا
ـوتـى" إخراج وفي الـقـاهـرة شـارك في مـسـرحـيـة "حـديث ا
حــازم الــكــفـراوي ثم عــرض "لــعــبـة األلــوان" إخــراج مـزاحم

عـلـيـان "حـادي بـادي" إخـراج عـفت بـركـات كـما شـارك في
ــــســـرحي "بــــطل فـي الـــزريــــبـــة" إخــــراج عـــاصم الـــعــــرض ا
جنـاتي. والتـحق مـحمـد بأكـثـر من ورشة مـسـرحيـة وتدرب
عــلى يــد هـشــام عـطــوة الـذي يــعــتـبــره أسـتــاذه األول ولـكن
محمد عبد العظيم يكن تقديرًا خاصًا ألستاذه خالد فؤاد
مـنـذ التـحـاقه بـاجلامـعـة فـقد أضـاف إلـيه الـكثـيـر ونـصحه
بــالــســعي إلـى الــقــاهــرة وراء الــفن ورغم صــعــوبــة الــطــريق
ــثل يــؤكــد مـــحــمــد أنـه لن يــتــنـــازل عن أن يــكــون أفـــضل 
مـسـرحي في مـصر. ويـتـمـنى محـمـد أن يـقوم بـدور "يـاجو"
في مسرحـية عـطيل لـشكـسبيـر? أو "شيـلوك" الـيهودي في
تاجـر الـبنـدقـية. ويـؤكد مـحـمد أيـضًـا أنه ال مفـر من تـلبـية
نــداء الــنــداهـة ويــعــني الــقــاهــرة فــمــســرح األقــالـيـم مـازال
ــشـكالت الـفــنـيـة يـفــتـقـد لــلـكـثــيـر من اإلمـكــانـيـات ويــعج بـا

والتقنية  التي تفوق طموح الفنان.
يـسـتعـد محـمـد هذه األيـام لـلمـشاركـة في عـرض "خربـشة"

إخراج مروة فاروق.

عادل رأفت..
 من الذبيح إلى البؤساء

مصطفى إبراهيم .. قرر أن
يصنع جتربته اخلاصة

ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية الـتـي كان جـاء مـحـمـد رزق من ا
ـسرح.. مـارسـة ا مقـيـمًـا بـها بـحـكم عـمل والـده متـعـطـشًـا 
ـتـشـددين هـنـاك ذلك الـفن الـذي يـعـاني من تـشـدد بـعض ا
عــــلـى الــــرغـم من أنـه يــــقــــدم فـي حــــدود األخالق والـــــقــــيم

الدينية..
جاء مـحمد ليستكـمل دراسته الثانوية بالـقاهرة وليستكمل
ــســرح مــشــواره الــذي كـــان قــد بــدأه عــلى اســتـــحــيــاء في ا
ــــدرسي الــــســـعــــودي.. ومن خالل انــــضـــمــــامه إلـى فـــريق ا
درسـته شارك في عرض "زيـارة من السماء" من ـسرح  ا
إخــراج مـــحــمــد يـــوسف ثم أصـــبح بــعــدهـــا رئــيــسًـــا لــفــريق

سرح.. ا
ــســرحـيــة لــيــصـقل ـعــهــد الـعــالي لــلــفــنـون ا الــتــحق رزق بــا
ـــســرح كـــمـــا يــنـــبــغـي.. وشــارك خالل مــوهـــبــتـه ويــدرس ا
دراســـته به فـي عــدد مـن الــعـــروض مـــنــهـــا "أرض ال تـــنــبت
ه" كـمـا لعب الـزهور" حملـمـود ديـاب ولعب فـيـها دور "جـز
" في عــرض "رقـابـة "يــاجـو" في عــطـيل و"أخــضـر الــعـيــنـ
مــشــددة" لـ جــان جـــيــنــيه.. ورومــيــو فـي رومــيــو وجــولــيــيت
ي للـمسـرح والذي هـرجـان العـا لـشكـسبـير.. وشـارك في ا
ــوتى" إخــراج ــعــهــد من خالل مــســرحــيــة "ثــورة ا يــقــيــمه ا
مـــحـــمــــد عـــبـــد الـــرحـــيم. كـــمـــا شــــارك في مـــهـــرجـــان زكي
طـلـيــمـات بـعـرض "كـل أمـام اآلخـر" تـألـيـف د. عـصـام عـبـد
الـعزيز وإخراج سـامح بسيـوني. وحصل عن دوره فيه على
ــــهـــرجــــان.. كــــمـــا شــــارك في ـــثـل في ا جــــائــــزة أحـــسـن 
مــســرحــيــة "عــفــريت لــكل مـــواطن" تــألــيف لــيــنــ الــرمــلي
وإخـراج أحـمـد الـهـواري..وكـان مـشـروع تـخـرج مـحـمد رزق
ــعـهــد هـو "مــوتى بال قــبـور" لــسـارتــر. مـحــمـد رزق له من ا
تـمـيزة فـقـد شارك ـشـاركات الـتـليـفـزيونـيـة ا الـعـديد من ا
" مع في "حــلـــقت الــطـــيــور نــحـــو الــشــرق" و"ثـــورة احلــر
قـام الرفيع" مع على اخملـرج هاني إسماعـيل و"أصحاب ا

عبد اخلالق.
وفي الــســيــنـمــا شــارك في "عــمــارة يـعــقــوبــيــان" من إخـراج

مروان حامد وفيلم "فرح" إخراج أكرم فريد.
رزق اجته مـؤخـرًا لإلخـراج الـسـيـنـمـائي حـيث قـام بـإخـراج
فيـلمه القـصير "حلـظة" ويقـوم حاليًـا بتصـوير ثاني أفالمه
"آخـر اخلط". من الـطريف أن مـحـمداً بـدأ مـخـترعًـا فـقد
ـــــركــــز األول في ـــــرحــــلــــة الـــــثــــانــــويـــــة عــــلى ا حـــــصل في ا
االختراعات على مستوى اجلمهورية.. وذلك عن اختراعه

جلهاز يكتشف الصواعق.. يا حمادة يا جامد?

∞°Sƒj OÉjR

عـادل رأفت.. تـنـطـبق عـلـيه مـقـولـة "ابن الـوز عـوام" فقـد بـدأ الـتـمـثـيل مـبـكرًا
ــدرسي ومن خالله قــدم عـددًا من ــسـرح ا جــدًا حـيث بــرزت مـوهــبـته في ا
ـــســرحـــيـــة "الــذبـــيح" إخـــراج كــر مـــغـــاوري ثم إنه اجته الـــعـــروض بــدأهـــا 
لإلخـراج  –أيـضًا  –مـبـكرًا جـدًا مـتـأثرًا بـأبـيه اخملـرج عـاصم رأفت.. الذي
ــمــثــلـ ــســرح لــيــشــاهــده وهــو يــقــوم بــتــدريب ا كــان يــصــطــحــبه مــعه إلى ا
وتــوجـيـهـهم ورسم احلـركــة عـلى اخلـشـبـة.. إلـخ اسـتـهـواه مـوضـوع اإلخـراج
كــمــا كــبـــرت في مــخــيــلـــته صــورة اخملــرج قـــائــد الــعــمل فـــقــرر أن يــكــون هــو
ـسـرحـيــة لـلـدراسـة ثم ـعـهـد الــعـالي لـلـفــنـون ا اخملـرج!.. ولـذلك تـوجـه إلى ا
دوح في عـرض "الربع ساعـة األخيـرة" كما سـاعد في اإلخراج مع مـحمـد 
خـاض عـددًا من التـجارب األخـرى كـمسـاعـد مخـرج مع حمـادة عـبد احلـليم
ـدة ثالث ســنـوات.. ثم قـام بــعـد ذلك بـإخــراج عـدد من الـعـروض ومع والـده 
من أهمها عرض "أحالم" كمـا واصل مشواره في التمثيل فشارك في عرض

"القدر" على مسرح الطليعة تأليف جماعي وإخراج أشرف عزب.

ــدرسي مــنــذ الــتــحــاقه اإلعــداديــة ــســرح ا دخل مــصــطــفـى إبــراهــيم عــالم ا
رحلة في عدد من الـعروض منها "إنت اللي بـسوهاج حيث شارك في هـذه ا
قــتـــلت الــوحـش" إخــراج فــرعـــون يس "تــاجـــر الــبــنـــدقــيــة" مـع نــفس اخملــرج
"الـعـقرب" إخـراج بـشـارة عـياد ثم "عـلى جـنـاح الـتبـريـزي وتـابـعه قفـة" لـبـشارة
عيـاد أيـضًـا. ويـؤكـد مـصـطفى أن أسـاتـذته بـهـاء جالل ومـحـمـد صـابر ووائل
عـلى وفـرعون يس اعـتـنـوا به جـيدًا لـثـقـتهـم في طاقـته الـفـنـية وشـجـعـوه على
ــســـرحــيــة.. ومن خالل هـــذه الــفــرقــة شــارك االنـــضــمــام لــفــرقـــة ســوهــاج ا
مـصــطـفى في عــدة أعـمــال مـنـهــا: "كـومــيـديــا مـكـبث" إخــراج يـاســ الـضـوي
ـلك" إخــراج سـمــيـر اخلـلــيـلي ثم "طــلـوع الـلــيل أو الـنــهـار" إخـراج ـلـك هـو ا "ا

محمد حلمي.
ـســرح فـقـرر أن اجته مـصــطـفى إلـى اإلخـراج عـنــدمـا ازدادت خــبـراته بــفن ا
ـارســة اإلخـراج قـرر اســتـكــمـال بـعض يـصــنع جتـربــته خـاصــة. ولـكـنه قــبل 
األدوات إلى فـرقــة الــفـنــون الـشــعـبــيــة لـيــدرس الـتــعـبــيــر احلـركي واجلــسـدي

ــســرح يــجب أن يـــرى عــادل أن ا
يــــعـــــبـــــر عن مـــــشـــــاكل اجملـــــتـــــمع
بـــطــــريـــقــــته اخلــــاصـــة وبــــشـــكل
جـمـالي وعـلى اخملـرج أن يـتـف
الئم الــذي فـي إيــجــاد الــشــكل ا
يـــقــدم مـن خالله مـــوضــوعه إلى

الناس.
يــــــتــــــخــــــذ عــــــادل رأفـت من نــــــور
الــــــشـــــــريف مـــــــثالً أعـــــــلى لـه في
الــتــمـــثــيل وفي اإلخـــراج يــعــتــبــر
يــوسف شــاهـــ الــنــمــوذج الــذي
يـــســـعى إلى الـــوصــول إلـى وعــيه

وفهمه.

ومــــعـــــاني احلــــركـــــة وعالقـــــتــــهــــا
بــــالـــكــــلـــمــــة ثم مــــارس اإلخـــراج
فأخرج "القـضية" من تأليفه ثم
"زمن الــبـلــيــاتـشــو" تـألــيف عـربي
أبـو ســنـة و "اثــنـ في احلالوة"
ألمـــــــ بــــــكــــــيـــــــر و "حــــــدوتـه في
حــــكـــــايــــة" وهــــو عــــرض ارجتــــال
وأخـــيــــرًا قـــدم "أوبـــو مـــلـــكـــا" عن
ربـــــــاعـــــــيــــــة "الـــــــفــــــريـــــــد جــــــاري.
ومــصـطــفـى إبـراهــيـم يـحــلـم بـأن
يـــــخــــــرج نص "والــــــوصل" لــــــعالء
ـــصـــري ويـــســتـــعـــد هـــذه األيــام ا
لــــــــــــعــــــــــــرض "إعـــــــــــدام آدم" وهـي
مــونــودرامـــا ســيــقــوم بــتـــمــثــيــلــهــا
وإخـراجـها من تـألـيف عمـر عـبد

العزيز.
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ـسـرحـيـة لـفـرع ثـقـافـة السـويـس هذا تـسـتـعـد الـفـرقـة الـقـومـيـة ا
ـــوسم لـــلـــمــــشـــاركـــة فى فـــعـــالـــيـــات شـــرائح مـــســـرح الـــثـــقـــافـــة ا
اجلـمـاهـيـريـة وقد  تـرشـيح عـرض "سـبع سـواقى" مـن تألـيف
سعد الـدين وهبة و ترشـيح اخملرج أحمد عـبد اجلليل لـلقيام
بـإخـراج الـعـرض . بـيـنــمـا وقع االخـتـيـار عـلى اخملـرج الـسـويـسى
مـنـصــور غـريـب إلخـراج شــريـحــة الـتـجــارب لـفــرقـة بــيت ثــقـافـة
ـديــريـة ثــقــافـة الــسـويس و تــرشـيـح مـحــمـود طــلـعت فـيــصل 
لـلـسـنـة الـثـانـيـة عـلى الـتـوالى لـلـقـيـام بـاإلخـراج لـفـرقـة الـتـجـارب

حافظة اإلسماعيلية.. دينة القنطرة شرق 
سـرحى للـطفل وفى الوقت نـفسه بـدأ اإلعداد إلنـتـاج العـرض ا
"عـالـم سـمك" لــفـرقــة أطــفـال مــديـريــة ثـقــافـة الــســويس بـإقــلـيم
الــقـنـاة وسـيـنـاء.. يــتـحـدث هـذا الـعـرض فـى قـالب كـومـيـدى عن
الـتـلـوث الـبـيـئى مـركـزاً عـلى الـبـيـئـة الـبـحـريـة وتأثـرهـا من خالل

حدوتة تدور أحداثها فى أعماق البحار.
 سعد الدين وهبة
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ن حافظ بقـصر ثـقافة بـهتـيم يجـرى حالـياً اخملـرج أ
ــواطن وو» من ــســرحى «اغــتـيــال ا بــروفــات الــعــرض ا
ن تــألـيف مــلــحـة عــبــد الـله وهـى الـتــجــربـة األولى أل

كمخرج.

ن حافظ  أ
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اخملــرج مـحـروس عــبـد الـفــتـاح يـقــوم حـالـيـاً
ـسـرحى «حـكـاية بـإجـراء بـروفـات الـعـرض ا
األمــيـرة شـهـبــاء» عـلى مــسـرح قـصــر ثـقـافـة

الطفل بكفر تصفا.
الـعـرض تـألـيف يـس الـضـوى أشـعـار أحـمد
زرزور األحلــان لـســيــد الــعــطــار والــديــكـور
حملــمــد جــودة ويــشــارك فى الــعــرض تــامـر
اجلـزار محـمـد الـصعـيـدى طـلـعت خربش
ـولى دعــاء أحـمــد أسـمـاء إبـراهــيم عـبــد ا

حرفوش جنالء جمال.
والـعـرض يسـتلـهم إحـدى حواديـت ألف ليـلة

وليلة.

 محروس عبدالفتاح

 عريان سيدهم

العـرض بطـولة عـبد الـناصر
ربــيع عــاطف جــاد مــحــمــد
عبـد الـفـتاح إسـمـاعـيل عـبد
احلــــــــمــــــــيـــــــــد وائل الـــــــــدالى

والطفل محمود سامى.
ديــكــور فــادى فــوكـيـه أحلـان
مــــــحــــــمــــــد الــــــوريـث إضـــــاءة

أحمد شحاتة.
والـــــــعـــــــرض يـــــــقــــــــدم ضـــــــمن

سرح. جتارب نوادى ا ìÉ°ùªàdG óªëe
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..≈cPh IôØ°ûdGh ÓjQóæ°S
¿QOƒe ìô°ùe á°TÉ°T ≈∏Y 

ســــــــتــــــــشــــــــهـــــــــد إلى جـــــــــانب
الــــــتــــــســـــــجــــــيل مـع أبــــــطــــــال
الـــــعـــــرض فـــــقـــــرة نـــــقـــــديــــة
ـتخـصـص يقـدمـها أحـد ا

ويــقــيّم من خاللــهــا الــعـرض
سرحى. ا

عـــلـى جـــانب آخـــر يـــســـتـــعـــد
ســيـدهـم لــتــصــويــر حــلــقـات
الــــــــــبــــــــــرنــــــــــامـج اجلــــــــــديــــــــــد
«افــــتــــكــــرنى» والــــذى تــــقـــوم
فــــكــــرته عــــلى اســــتــــضــــافــــة
أزواج وزوجات كـبار الـنجوم
الــــراحـــلـــ لـــتـــقـــد مـــا ال
تـــعــــرفه األجـــيـــال اجلـــديـــدة
عــــنـــــهم وتــــأصــــيـل تــــراثــــهم
ومــســاهـــمــتـــهم فى الـــتــاريخ

الفنى.

أســــــرة بــــــرنــــــامـج «مــــــســــــرح
مـــــــــودرن» تــــــــــســـــــــجـل هـــــــــذا
األســبـــوع ثالث حــلـــقــات مع
فـــــــــــــــــرق عــــــــــــــــمــل وجنــــــــــــــــوم
مــــــــســــــــرحـــــــــيــــــــات «ذكـى فى
الـــــــــوزارة وســـــــــنـــــــــدريــــــــــلال

والشفرة.
عــــــريـــــــان ســــــيــــــدهـم مــــــعــــــد
ومـــخـــرج الــــبـــرنـــامـج كـــشف
لـ«مــــــــــســــــــــرحــــــــــنــــــــــا» عن أن
الــبــرنـامج يــشـهــد فى األيـام
قبلـة تطويراً عـلى مستوى ا
ـضمون بـاعتباره الشكل وا
أول بــرنـامج مــتــخـصص فى
ـــســـرح عــلى الـــقـــنــوات فن ا

الفضائية.
ســــيــــدهم الــــذى تـــخــــرج من
سرحية عام معهد الـفنون ا
1994 وشــــارك كــــمـــمــــثل فى

أعـــمــــال مـــحــــمـــد صــــبـــحى

كــــــــــــــــشــف عــن ولـع قــــــــــــــــد
سـرح دفـعه ومـتـجدد بـفـن ا
لــتـقـد بــرنـامج مــتـخـصص
رغم صــعــوبــة اجملــال وذكـر
ó«©°S Ihôeأن احلــــــلــــــقــــــات الــــــقــــــادمـــــة
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ـن مـن جـــــــــــانـب آخـــــــــــر بـــــــــــدأ د. أ
الـــشـــيـــوى فـى إعـــداد خـــطـــة إنـــتــاج
ــــســـــرحـــــيــــة عـــــدد من الـــــعـــــروض ا
اجلــــــديــــــدة الــــــتـى يــــــبــــــدأ مــــــســــــرح
الـتـلـيـفـزيـون نـشاطـه بـها خـالل عام
2008 اجلارى ويتم إعالنها قريبا.
مسرح التلـيفزيون الذى  جتميد
نــشــاطـه نــهــايــة عــام 2004 بــســبب
تــعـرضه خلــسـائـر مــالـيـة ضــخـمـة
وعـــدم تــغــطــيـــة الــعــروض الــتى 
إنـتاجـها فى ذلـك التـوقيت لـتـكلـفة
إنـتـاجـهـا سـواء من عائـد الـتـصـوير
والـتسـويق اخلـارجى أو من شـباك
الـــتــذاكــر قــدم 8 مـــســرحــيــات فى
209 لـــيـــلـــة عـــرض خالل 300 يـــوم
هـى عـــمــــر نــــشــــاطه وكــــان يــــديـــره
خـالل هــــــــذه الـــــــــفــــــــتـــــــــرة اخملــــــــرج

سرحى عصام السيد. ا

انـــتــهـى قــطـــاع اإلنــتـــاج مـــؤخــراً من
إجــراءات إسـنـاد مـهـمـة إدارة فـرقـة
ن مـســرح الـتـلــيـفـزيــون لـلــدكـتـور أ
الشـيوى «مـدرس التـمثـيل واإلخراج
ـسـرحـية» ـعـهـد الـعـالى للـفـنـون ا بـا
والعائد منـذ فترة ليست طويلة من
إيـــــطـــــالـــــيـــــا بـــــعـــــد حـــــصـــــوله عـــــلى

الدكتوراه من هناك.
يـذكـر أن هـذا االخـتـيـار جـاء بـنـاء
عــلـى تــرشــيـح من د. أشــرف زكى
رئـــيس الـــبــيـت الــفـــنى لـــلــمـــســرح
وبـــعــد مـــرور أكـــثــر مـن عــام عـــلى
اتــــــــــفــــــــــاقـه مـع احتــــــــــاد اإلذاعــــــــــة
والـتـليـفـزيـون عـلى تنـفـيـذ مـشروع
إنـــــتـــــاج مـــــشـــــتـــــرك بـــــ مـــــســـــرح
الــــتــــلـــــيــــفــــزيــــون والــــبــــيـت الــــفــــنى
لـــلـــمــســـرح فى مـــحـــاولــة لـــنـــجــاح
ــــشـــروع وتــــقـــد عــــروض عـــلى ا
مـسـتــوى جـيـد جتـمع بــ الـقـيـمـة
ومــقـومــات الـنــجـاح اجلــمـاهــيـرى
وبـــالــــتـــالـى حتـــقــــيق عـــائــــد مـــادى

ن ـشترك ود. أ مـشروع اإلنـتاج ا
ــديــر اجلــديـد لــلــفــرقـة الــشـيــوى ا
وذلك لـلــوصـول إلى صـيــغـة نـهــائـيـة
خلــطــة الـــعــمل وطــبـــيــعــة الــعــروض
الـــتـى  إنـــتــــاجـــهــــا خالل الـــفــــتـــرة

القادمة.

مـناسب لتـغطية مـصاريف اإلنتاج
وتـالفى مـشـكالت عـروض مـسـرح
الـتلـيـفزيـون األخـيرة الـتى تـوقفت

فى نهاية عام 2004 حتى اآلن.
ـــــعــــروف أن آخــــر مـــــيــــزانــــيــــة  ا
رصـــــــدهــــــــا مـن قـــــــبـل الـــــــقــــــــطـــــــاع
االقـــتــصـــادى قـــبل تـــوقف نـــشــاطه
بــــلـــغت 25 مــــلـــيــــون جـــنـــيـه إلنـــتـــاج
الــــعـــروض بـــجــــانب مـــخــــصـــصـــات
مــــالـــيـــة أخـــرى تــــرتـــبط بــــتـــأجـــيـــر
ـصر مـسـرحى يـوسف الـسبـاعى 
ــديــنــة اإلنــتـاج اجلــديــدة والــنــيـل 

اإلعالمى..
ومع اخـتـيـار الـشـيـوى إلدارة مـسرح
الـتلـيفـزيـون عادت أخـبـاره للـتداول
مـــرة أخـــرى وفـى الــســـيـــاق نـــفـــسه
ـــاضـــيــة عـــقــدت خـالل األســابـــيع ا
عدة لـقاءات وجـلسة عـمل مشـتركة
ضـمـت راويـة بـيــاض «رئـيـس قـطـاع
ــســئـول اإلنــتـاج» ود. أشــرف زكى ا
عـن مـــــــســـــــرح الـــــــدولـــــــة وصـــــــاحب

ن الشيوى أ
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ا فى كـان الطـبيعى: حـديقـة أو مقـهى أو شارع أو قـصر  > األحـداث التى جتـرى على أرض الـواقع فى ا
ـسرحى ببناء مكـان مكافئ على اخلشبة ألنه كان من تفصيالت وجـماليات طبيـعية خاصة يقوم ا هـذا ا

محكوم بأبعاد حتددها العلبة اإليطالية محاوالً نقل اإلحساس اجلمالى نفسه عن األصل.

سرح دوت كوم مرة أخرى يوم 27 مارس القادم. > سباعى السيد قرر إعادة افتتاح موقع ا

سرحي جريدة كل ا
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  الكتاب: وول
سرح شوينكا.. وا

األفريقى.. 
ؤلف: وول ا
شوينكا

الناشر: اجمللس
األعلى للثقافة –
شروع القومى ا

للترجمة" 
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سرح قام أرسطو بربطه بقانون الوحدة وبإدراجه ضمن > فى أول ذكر للمكان فى ا
وضوع. كان والزمان وا منظومة الوحدات الثالث: وحدة ا
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سرحي جريدة كل ا

11  من فبراير  2008 العدد 31

التراجيديا األفريقية.. 
إدانة االستعمار

سرح الشباب. > مسرحية «حار جاف صيفا» للمخرج رضا حسان تقرر افتتاحها اخلميس القادم 

ـــطـــلـــوبـــة إلنـــقــاذ اجملـــتـــمع  الـــطــاقـــة األخـالقــيـــة ا
ان" يضحى بنفسه  وهو يعنى تماما أنه "فإ

يــضــحى من أجل أنــاس جــاحـدين  يــسـكــنـون قــريـة
نـيـجـيريـة مـيـتة الـضـمـير  تـقرر أن تـضحـى "بعـبيط
الـقـريــة" الـذى وفـد إلـيـهــا من جـهـة غـيــر مـعـلـومـة –
ــان" الــرابـط اجلــأش احملــتــفظ فــيــتــصـــدى لــهم "إ
بـهدوئه فى مـواجـهة الـشر  رغم أنه لـيس من أبناء
ـثل الـقـريـة  بل أتى إلـيـهـا كـمـدرس يـعـلم أهـلـها و
ـــان" الـــقـــوة األخالقـــيـــة الـــتـى تـــتـــجـــاوز احلــدود "إ
فهـوم "الساللة االجـتمـاعية وهـو أيضا   جتـسيـد 
عاناة القوية" التى تتمتع بصفة القيادة من خالل ا
ـؤلف وهى صـفــة نـادرة فى الــبـشـر ويــرمـز إلـيــهـا ا
بــطــريــقــة جــيــدة  عـنــدمــا يــقــدمـه كـإنــســان يــحــمل
الــذنـــوب عن اآلخــرين ويــحـــمل عــلى كــتـــفــيه عــبــئــا
أخالقـيا  ذلك ألنه مـسـتعـد لـتحـمل شـرور قـريته..
ؤلف فى هـذا النص أسلـوب "البالى باك ويـوظف ا
أو الــفالش بـاك" أى الـعـودة إلى الـوراء   لـيـعــطـيـنـا
لء فراغ حملـة من مـاضى الـشخـصـيـات واألحـداث 
احلــاضــر   وهى إحــدى احلــيل أو أحــد األســالــيب
ـفـضـلـة لـدى "شـويـنـكـا"   حـيث جنـد مـزجـا كامال ا
للـموضوع والـرمز وقـوة اإليحاء الـتى تنتج عن ذلك
 – لكننا نالحظ فى ترجمة هذا النص  وإن كان

فى مواضع قليلة   اختالط العامـية بالفصحى من
مصـباح مـثل "ال تـوريـنى وجهك" ص  152 و كفـاية  

ـقدس حـسب تقـالـيد الـقبـيـلة  رغم أنه ذهب إلى ا
إجنــلــتــرا دون رغــبـة أبــيه لــيــتــعــلم الــطب ولم يــجـد
ـــا نــــذر له أبـــوه وهـــو الــــشـــاب مـــفـــرا مـن أن يـــفى 
االنـتـحـار بعـد مـوت ملك الـقـبيـلـة  كى يـجنـبه الـعار
الـــذى ســــيـــلـــحق بـه وبـــالـــقـــبـــيـــلــــة  إذا لم يـــتم هـــذا
الـــــطـــــقس.. لـــــذا فـــــالـــــنص عـــــبـــــارة عـن مـــــواجـــــهــــة
ى العـقل والشعور ويدين ميتـافيزيقـية مرتبطـة بعا
ـستعمر األوربى  حـ يقيم مواجهة فـيها الكاتب ا
بــ حــيــاتــ أو طــريـقــتــ فى احلــيــاة  لــيــؤكـد أن
الـــتـــخـــلف والـــبـــربـــريـــة فـى الـــغــرب  حــ جـعل من
الـشـعـيـرة الـقـبـليـة عـقـيـدة فـداء وتـضـحـية  –رغم أن
فــكــرة االنـتــحـار تــثــيـر الــكـثــيــر من الـتــسـاؤالت  –بل
ـثل هـذه الـعـقــيـدة الـقـبـلـيــة الـتى تـنـفـر واالسـتـنـكــار 
مـنهـا الـعقـائـد األخرى ونـشـيـر فى النـهـاية أنه رغم
ترجم لم يقـدم لنا "ثبتا" رصـانة الترجمـة  إال أن ا
ــــؤلف "شـــويـــنــــكـــا" ومـــوقع هـــذه كـــامـال بـــأعـــمـــال ا

سرحية األخرى.. سرحية الهامة ب أعماله ا ا
سـرحية ـترجم لـلمـسرحـية الـثانـية وهـى ا ويـقدم ا
الـــقــصـــيــرة " 55ص" بـــعــنـــوان "الـــساللـــة الـــقـــويــة" 
ــقـــدمـــة مــتـــرجـــمــة مـــأخـــوذة من كـــتــاب "كـــتـــابــات
شــويــنــكـــا" تــألــيف "الــدرد جـــونــز" وهى واحــدة من
مــســـرحــيــاته "الـــرمــزيــة" الــعـــامــة وأكــثــرهـــا عــمــقــا
ويتـناول فـيهـا موضـوع: احلاجـة إلى التـضحـية التى
ــان"  الـذى يــرمـز إلى ـســرحـيــة "إ ــثــلـهــا بـطـل ا

ـترجم نسيم مجلى نافذة جديدة فتح لنا الكاتب وا
ـــــســـــرح األفـــــريـــــقى  مـن خالل وهـــــامـــــة   عـــــلـى ا
تــرجـــمــتـه لــست  مـــســرحـــيـــات من أعــمـــال الـــكــاتب
النـيجيـرى "وول شوينـكا" احلاصل علـى جائزة نوبل
لــآلداب عــام   1986 لـــيــكـــســر  بــذلك   تـــبــعـــيــتـــنــا
لـــلــمــســرح األوروبـى واألمــريــكى ومـــد اجلــســور مع
الـثــقــافـات األخــرى.. و "شــويـنــكـا" كــاتب ومــسـرحى
وشـاعـر راسخ الـقـدم بــ كـتـاب أفـريـقـيـا  بل وبـ

كـتـاب الـلــغـة اإلجنـلـيـزيــة عـلى مـسـتــوى الـعـالم كـله 
فــهـــو الــكـــاتب الـــذى يــقـــول عـــنه أحــد الـــنـــقــاد: "إنه
ايــشك" فى أن يــكـون بــ كـتــاب اإلجنـلــيـزيــة شـاعـر
مـسـرحى آخـر أفـضل مـنه". إذ إنه من الـكـتاب ذوى
االهــتـمــامـات الــكـبــرى ومن حـامــلى نــوعـيــة األفـكـار
ـيـة. وكـان "شـويـنـكـا" قـد الـتـى تـعـطـيه جـاذبـيـته الـعـا
أ دراســـتـه فى جـــامــــعـــة "أبــــادان"  ثم يــــرحل إلى
إجنلترا ليـدرس اللغة واألدب اإلجنليزى فى جامعة
ــثال "لــيــدز" وعــاش فى إجنــلــتــرا لــيــعــمل هــنــاك 

ومخرجا ثم كاتبا.
ــتـرجـم "نـســيم مــجـلـى" فى الـبــدايــة بـتــرجــمـة قــام ا
ــلك" تـلــتـهــا مــسـرحــيـة ـوت وفــارس ا مــســرحـيــة "ا
"األســـد واجلــــوهـــرة 1966 وبـــعــــدهــــا مـــســــرحــــيـــتى
ستنقع" وها هو يقدم "حصاد كوجنى" و "سكـان ا
لـــنـــا تـــرجـــمـــة جـــديـــدة لــــثالث مـــســـرحـــيـــات هـــامـــة
لـشــويــنـكــا.. حــيث يـعــيــد فـيــهــا تـرجــمــة مـســرحــيـته
ـــــلـك" ويـــــضـــــيـف إلـــــيـــــهـــــا ـــــوت وفــــــارس ا األولى "ا
مـسـرحيـتى "الـساللـة الـقويـة" و "عـابـدات بـاخوس"
ـشروع القومى لـلترجمة وبـذلك يكون قد قدم عن ا
ترجم ست 6 مسرحيـات لشوينكا   باإلضافة لنـا ا
إلى مـراجعـته لتـرجمـة مسـرحيـت "لـشويـنكـا" نُشرا
فى الـكويـت وهمـا "مـحـنة األخ جـيـرو" و "حتول األخ
جـــيــرو".. تـــرجــمــة "طـــارق عــبـــد الــرحـــمن" وبــذلك
يـــكـــون قـــد  تـــرجـــمـــة «ثـــمـــانى» مـــســـرحـــيـــات إلى
الــعـــربــيـــة لــهـــذا الــكـــاتب الــكـــبــيـــر  بــاإلضـــافــة إلى
مــســرحــيـة تــاســعــة هى "الــطــريق" تــرجـمــة الــنــاقـدة

الكبيرة فريدة النقاش..
ـتـرجم مـقدمـة وافـيـة لكل وفى هـذا الكـتـاب يـقدم ا
ــــســــرحــــيــــات الــــثالث   فــــيــــبــــدأ مــــســــرحــــيــــة من ا
ـــلك" الــــتى ســـبق أن ــــوت وفـــارس ا ــــســـرحـــيـــة "ا
قدمت فى مسرح الثـقافة اجلماهيرية وفى مسرح
ـسـرح"  1990 وهـو الــهـنـاجــر ونـشــرت فى مـجـلــة "ا
نص فى خـمسـة مشاهـد يسـتلـهم فيـه كاتبـه التراث
الـشعـبى الـنيـجيـرى وتراث قـبيـلة الـيوروبـا فى غرب
الــتى يـــنــتــمـى إلــيــهـــا وهى تــراجـــيــديــا أفـــريــقــيـــا  
أفــريــقـيــة شــكال ومــضـمــونـا  –ألنــهـا تــصــور مــأسـاة
أفــريــقـيــا مع الــتــخــلف واالسـتــعــمــار فى آن واحـد..
حـيث تـدور أحـداث الـنص عام  1946 فى نـيـجـيـريا
ـسـرحـيـة وتـنـشـأ مــواجـهـة مـيـتـافـيـزيـقـيـة بـ بـطل ا
ــتع احلــيــاة والـذى " الــعــاشق  ــلك "لــيــســ فــارس ا
يصر على الزواج من فـتاة صغيرة قبل إقدامه على
االنـتــحــار كـمــا تـنص طــقــوس الـقــبـيــلــة ويـفى بــنـذره
وينـتحر بـعد موت مـلك القبـيلة   كمـا تقضى بذلك
طــقـوس وشـعـائـر الــقـبـيـلـة.. وبــ "سـيـمـون" ضـابط
" ال يسـتطيع أن نـطقـة االستـعمـارى  لكن "لـيسـ ا
يــفى بـنــذره ويـطــبق تـقــالـيــد الـقــبـيــلـة وذلك بــسـبب
اعتـقال الضـابط االستـعمارى له وتـتوالى األحداث
 " الــتى تــؤدى إلـى انــتــحــار "أولــنـــدى" ابن "ألــيــســ
ذلـك الشـاب الـعـائد مـن إجنلـتـرا الـتى يـدرس الطب
فى جــامــعـتــهـا ولــكى يــحـضــر االحـتــفــال الـطــقـسى

واحـد" ص  167 إيـة رأيك" ص  193 كــمـا أن هــنـاك
بـعض األخطـاء الـنحـويـة القـليـلـة والتى كـانت حتـتاج
إلـى مـراجـعــة من مـثل "ولـو بــعـد عـشــرة سـنـوات" و
ـا ال"  كاستفـهام فى أكثر من مـوضع وغيرها من "

األمثلة القليلة.. 
ـســرحـيـة الـثــالـثـة "عــابـدات بـاخــوس" وفـيـهـا وفى ا
ـقـدمــة اخـتـارهـا من ـتـرجم الـقـديـر  – يـسـتـعــ ا
كـــتـــاب "كـــتـــابـــات شـــويـــنــــكـــا" أللـــدرد جـــونـــز والـــتى
يـسـتــعـرض فــيـهـا خــلـفـيــة "شـويـنــكـا" الــثـقـافــيـة الـتى
تـــنـــتــمـى لــثـــقـــافـــة "الــيـــوروبـــا" وعن إعـــداده لــلـــنص
الــيــونــانى "عــابـــدات بــاخــوس" والــذى اســتــعــان فــيه
سرحـية "يوربـيديس" الشـهيرة – بـأكثـر من ترجمـة 
حيث استطاع "شـوينكا" أن يقدم فى هذا "اإلعداد"
نظرة خاصة بـتراجيديا اليوروبا  –إذ جند فى هذه
الـــثــقــافــة 401 مـن اآللــهــة واألرواح واألجــداد وعــلى
ــــزدوجـــة رأســـهـم اإلله "أوجن"  – ذى الـــطــــبــــيـــعــــة ا
والــــتــــنــــاقـض الــــظــــاهـــرى  – فــــهــــو الــــروح اخلالقــــة
ؤلف – ـدمرة  – ومن خالل النص  – يـقـدم لنـا ا وا
احـتـفـاالت هذه الـقـبـيـلـة الـزراعـية  – فـالـزراعـة هى
أهم األعمال لدى شعب اليوروبا والتى تتسم بروح
االعـتـدال بـ عنـصـرى التـربـة واألثيـر.. أى الـتراب
ـــؤلـف اخلــــمـــر والــــهــــواء. وفى الــــنص يــــســــتــــبــــدل ا
الـيونـانى "بعـرق البلح"  –الـذى يتـخذ دورا صـوفيا –
مـع تـوظـيـف الـطـبــول والـغــنـاء والــرقص والـوالئم
ــدائـح الــشـــعــريــة. وتـــقــد األضـــحــيـــات وتــرتـــيل ا
وحـرص "شـوينـكـا" أن تكـون لـغة إعـداده لـلنص "لـغة
غـناء" يـتوفـر فيـهـا ثراء الـتصـويـر وصيـاغة األمـثال
ــســـيــحـــيــة فى ـــؤثـــرات ا الــشـــعــبـــيــة.. كـــمــا تـــبــدو ا
اسـتخـدامه للـمـراجع واإلشارات اإلجنـيـليـة وصورة
سـيح وأعماله وبـألفاظ من اإلجنـيل.. كما السـيد ا
ـــســيح   و حــدث وخـــلق تـــشــابـــهـــات بــ الـــســيـــد ا
ان"  –بـطل مسرحـية "الساللـة القوية"   ألنهـما "إ
يـضـحـيان بـنـفـسيـهـمـا من أجل اآلخريـن.. كمـا تـبدو
ؤلف "الـتضحية االختـيارية" "كثيمـة" متكررة عند ا
وكـــذا فــــكــــرة اخلالص واإلرادة الــــفـــرديــــة وأنه فى
حــــاجــــة مـــســــتـــمــــرة لــــلـــخـالص من ذاته  –ألن فــــعل
اخلـالص لـيـس فــعال جــمــاهـيــريــا ورغم ذلـك فــقـد
ـارس الـطـقوس صـرح "شـويـنـكـا" يـومـا أنه لم يـعـد 
ــسـيــحــيــة.. وقــد اســتـطــاع "شــويــنــكـا" فـى إعـداده ا
لـلنص الـيـونانى أن يـخـلق تـشابـهـات كثـيـرة ب اإلله
الـيــونـانى "ديـونـسـيـوس" وبـ إله الـيـوروبـا "أوجن" 
ا جعلهـا مسرحية متفردة   الحتوائها على عدد
ثيرة أمام من التفاصيل اخليالية  – تتيح الفرصة ا
الـبـراعــة اإلخـراجـيـة  – مُــوظـفًـا إمـكـانــيـاته كـمـخـرج
ـزج بـ الـنـص اليـونـانـى وتراث خالق  –لـكـن هذا ا
الــيــوروبــا  –جــعـل الــنص ال يــتــمــتع بــوحــدة شــامــلــة
ويـجــعـله ال يـحـدد وضـعـا أخالقـيـا مـتـمـاسـكـا  –كـما
جنـد  –أيــضـا  – بـعض األخــطـاء الـنـحــويـة من مـثل:
"أن تـطـأ "قـدميك" ص  273 و "نـفـسه" أى نـفثه روح

 –ص 291 وغيرهم كما جند بعض اخللط ب

األلفـاظ العامـية والفصـحى من مثل "يـتنططن" ص
 272 و"كده تمام" ص 273 وغيره من الكلمات

تناثرة.. ا
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 يسرا الشرقاوى

مـسـرحـيــة «بـيت بــرنـارد آلـبــا» لـلـوركــا واحلـاصـلــة عـلى جـائــزة أفـضل عـرض
ركز الثـقافى الفرنسى سـتقل الذى ينـظمه ا سرح ا مسرحى من مهـرجان ا

ـوسـيـقى والـتـمـثـيل واإلخـراج  هـذا الـعـام بـجـانب عـدد مـن اجلـوائـز فى ا
ركـز اإلبـداع الـفنى بـاألوبـرا هـذا األسبـوع مـكـافأة من ـدة يـومـ  عـرضـها 

اخملرج خالد جالل على العمل لتميزه.
العـرض إخـراج يسـرا الشـرقاوى تـمـثيل: شـيمـاء عبـد احلـفيظ رانـيا خـالد
ـنـصف يسـرا الشـرقاوى نـانسى عـلى آية خـميس سـماح عـبد رانـيا عـبد ا

وسيقى حملمود شريف. العال ريهام سامى وا
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يــقـوم اخملــرج مـصــطـفـى إبـراهــيم حـالــيـاً
بــاإلعــداد لـــتــقــد مـــســرحــيـــة األطــفــال
«مـغامـرات فـرفور» لـفرقـة مـسرح الـطفل
بـــفـــرع ثـــقـــافـــة األقـــصـــر تـــألـــيف ســـلـــيم
كــتــشــنـــر أشــعــار بــكــرى عـــبــد احلــمــيــد
مــــــوســــــيــــــقـى وأحلــــــان أحــــــمــــــد األمــــــور
سـيـنــوغـرافــيـا جنــاح صـدقى واإلشـراف
الـفنى لـفاطـمة فـرحات مـدير عـام ثقـافة

الطفل بهيئة قصور الثقافة.
وفى إطـار اهــتـمــام فــرع ثـقــافـة األقــصـر
بـإشـراف سـعـد فـاروق مـديـر عـام الـفـرع
وليـلى عبد الـبارى مـديرة قصـر الثـقافة
ـسـرح ـجـال ا بـإعـادة تـدريب الـعـامــلـ 
درسى بإدارة األقصر الـتعليمية لتنمية ا
مـــهــاراتـــهم وقـــدراتـــهم اإلبـــداعــيـــة يـــقــوم
اخملــــرج مـــــصــــطـــــفى إبـــــراهــــيـم حــــالـــــيــــاً
بـاإلشـراف عــلى تـنـفـيــذ ورشـة مـسـرحـيـة
لـتالمـيـذ ومـشـرفى ومـوجـهى الـتـربـية
سرحـية دعمـاً وتطوعاً ا
مـن فـــــــرع ثــــــــقـــــــافـــــــة

 مصطفى إبراهيم

 سليم  كتشنر
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ــنــعم الـــصــاوى فى تــلـــقى طــلــبــات بــدأت ســاقـــيــة عــبـــد ا
ــهــرجــان الــثــالث لــلــمــونــودرامــا الــذى تــبــدأ ــشــاركــة بــا ا

دة ثالثة أيام. فعالياته فى 26 مارس القادم و
ـهـرجـان مـفـتــوح حـتى نـهـايـة فـبـرايـر ـشــاركـة فى ا بـاب ا
ـهرجـان ضرورة أال تـزيد مدة القـادم واشتـرطت إدارة ا
الــعــرض عن 20 دقــيـقــة مع مـلء اسـتــمــارة خــاصــة يـرفق
سـرحى وملـخصه وصـور فوتـوغرافـية مـعهـا نص العـرض ا
ـشاركة ـمثـلة ا مثل أو ا للـعمل مع الـسيـرة الذاتيـة للـفرقـة وا

فى العرض.

ولدت 1952 وتوقفت 1967.. ومازالت فيها الروح!

سرح احلر..  عودة فرقة ا
بنفس أهداف مؤسسيها األوائل

سرح من دائرة فى محاولة لـلخروج بـا
مـــشــــاكل اإلنــــتـــاج فى مــــســـرح الــــدولـــة
ــــســـرح اخلـــاص وبـــعــــيـــداً عـن نـــظـــرة ا
لـــلــــربح تـــأتـى مـــحــــاولـــة إحـــيــــاء فـــرقـــة
سرح احلر الـتى بدأت مؤخراً بقيادة ا
فــنــيـــة شــابـــة يــقــودهـــا الــفـــنــان اخملــرج
ـســرحى هـشـام جــمـعـة مع كــتـيـبـة من ا
الــفـنـانــ الـشــبـان هم أعــضـاء الــفـرقـة
فى ثوبهـا اجلديـد وهم: صالح بركات
خــــالــــد الـــنــــجــــدى أحـــمــــد احلـــلــــوانى
حسان العـربى ياسر الطوبجى عمرو
عـبد العـزيز حسـام داغر محـمد على
الدين رجوى حامـد أمينة عز العرب
صالح عـــبـــد الـــعـــزيـــز أســـامـــة فـــوزى
إسـالم إمــــــام خـــــــالـــــــد الــــــســـــــعــــــداوى
مصطـفى عز الدين مـحمد على رزق
مـحـمــود بـســيـونى أمــيـر فــهـمى هـدى

السجينى محيى فهمى.
هـــــذه اجملـــــمــــوعـــــة تــــســـــعى إلـى إعــــادة
سـرح احلر تلك الـفرقة أمـجاد فرقـة ا
الـتـى تـكــونت فى 30 ســبـتــمـبـر 1952
والتى تعتـبر أول فرقة أهـلية فى مصر
قــامـت عـــلى نـــظــام تـــعـــاونى بـــطـــريـــقــة

األسهم.
وكــــان ظـــهـــور هـــذه الـــفــــرقـــة من خالل
مـجـمـوعـة خـريــجى مـعـهـد فن الـتـمـثـيل
ـسـرحـيـة حـالـيـاً) فى (مـعهـد الـفـنـون ا
ـــــســــرح وقـت لم يـــــكن هـــــنـــــاك ســـــوى ا
ـــــســـــرح احلـــــديث الـــــقـــــومـى وفـــــرقـــــة ا
كــــمـــســــرحــــ حــــكـــومــــيــــ إلى جــــانب
ــســـرح الـــشـــعـــبى الـــذى كـــان يـــتـــجــول ا
بـــعــروضه فـى الــقـــرى بـــيــنـــمــا لـم تــكن
هــنـــاك فـــرق أهـــلـــيـــة أو خـــاصـــة ســوى

فرقة جنيب الريحانى.
وقـد سـعت الـفرقـة إلى تـقـد وتـدعيم
الــنـــهــضــة االجــتـــمــاعــيــة احلـــديــثــة عن
ــســـرح وظـــلت الـــفــرقـــة طــوال طــريـق ا
عشـر سنـوات تقـدم أعمـالهـا رغم عدم

وجود مسرح تابع لها.
ــــؤلــــفـــ قــــدمت الــــفــــرقـــة عــــدداً من ا
اجلـــدد مــنـــهم نـــعـــمــان عـــاشـــور رشــاد

رشدى أنور ملك قزمان.
ــنــعم ومــخــرجــ جــدداً مــنـــهم: عــبــد ا
مـدبولى كـمـال يس سعـد أردش على
الـــــغـــــنــــــدور إبـــــراهــــــيم ســــــكـــــر صالح

منصور أحمد سعيد.
وقـد كــان مـجــلس إدارة الـفــرقـة مــكـونـاً
من سعد أردش رئـيساً وعـبد احلفيظ
التطاوى وكـيالً وأنور محمـد سكرتيراً
عاماً وزكريا سـليمان أميـناً للصندوق

وأحمد سعيد مراقباً.
وتوقف نشـاط الفرقة منذ عام 1967

 هشام جمعة 

 اخلروج إلى اجلمهور
ومخاطبته 

أحد مهام الفرقة

 هشام عطوة

 خطة طموحة
لتفعيل 

نشاط الفرقة

ؤسس  تأكيد أهداف ا
وتهيئة اجملال خلريجى
سرحية الفنون ا
وذلك فى أعقاب نكسة يونيه.

ونظـراً لـلـحـالـة الـتى تـشـهـدهـا الـسـاحة
ــســـرحــيـــة وصــعـــوبــة ظـــهــور الـــفــنـــيـــة ا

 سعد أردش
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عـلى خـشـبـة مسـرح فـيـصل نـدا يتم حـالـيـاً إجراء
ـسـرحى اجلـديـد «واحـد وأربـع بـروفـات الـعرض ا
حـــرامى» تــألـــيف رضــا رمـــزى وإخــراج حــســـام الــدين
صالح االفــــتـــتــــاح خالل الــــنـــصف الــــثـــانـى من فــــبـــرايـــر

اجلارى.
سرحـية بطـولة شـعبان عـبد الرحـيم محـمود عزب جـيهان ا
ــنــتــظـر سالمــة فـاروق جنــيـب مـاهــر عــصــام عــنــبــر ومن ا
ــدة 15 لـــيــلــة عــلى مــســرح فــيــصل نــدا تـــقــد الــعــرض 

يتجول بعدها لعرضه بعدد من احملافظات.
«واحــد واربـــعـــ حـــرامى» الـــتـى كـــتب أشـــعـــارهــا
مــصـــطــفـى الــســـعــدنى وحلـــنــهـــا عالء غـــنــيم
وصــمم ديـكــوراتـهــا مــحـمــد قـطــامش تـدور
أحـداثها فى حارة شـعبية مـصرية وحتاول
الربط فـيما بـ تراثنـا الشـعبى وعالقته

بعالم البيزنس واالنفتاح االقتصادى..
ــســرحــيــة حــســام الـــدين صالح مــخـــرج ا
تـعـرض حالـيـًا من إخـراجه أيـضا مـسـرحـية
ـامـة بـيـضـا» عـلى خـشـبـة مـسـرح الـسالم »
كــمـا يـقــوم بـاإلعــداد إلخـراج عــرض مـسـرحى
آخــر بـطـولـة الــلـبـنــانـيـة مـروى تــألـيف وإنـتـاج
وسم الـصيفى هـا خالل ا فيـصل ندا لتـقد

القادم.
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الـشـبـاب وصـعـوبــة اإلنـتـاج كـان الـبـحث
فى إحـيـاء نشـاط هذه الـفـرقة الـعريـقة
وكـــانت مـــبــادرة الـــفـــنــان الـــراحل عـــبــد
ـــــنـــــعـم مـــــدبـــــولـى - أحـــــد األعـــــضـــــاء ا
الــقــدامى - هى بــدايــة الــتــحــرك نــحــو
الـتـفـعـيل وبـالــفـعل تـكـون مـجـلس إدارة
جـديـد عام 2005. ضم هـشـام جـمـعة
ـنـعم نائـبـاً لـلـرئـيس الـذى شـغـله عـبـد ا
مـدبــولى إلى جـانـب هـشــام احلـســيـنى
ومــــصـــطـــفـى جـــابـــر وهــــشـــام عـــطـــوة
وجنــــــاح حــــــسن وإصــــــرار الــــــشــــــريف

وعماد حمدى.
وكـــانت أولى مـــهـــام هـــذا اجملـــلس هى
اخلـروج إلى اجلـمـهـور ومـخـاطبـته من
خالل عروض حتترمه وتخاطب عقله
ــتـــعــة فــكــان اخــتــيــار نص وتــقــدم له ا
«الــنــاس الــلى حتت» لــنــعــمــان عــاشـور
كــأحــد عــروض الــريــبــرتــوار لــلــمــخـرج
ــــنــــعم مـــــدبــــولى إال أن وفــــاة عــــبـــــد ا
ــنــعم مــدبــولى عــطــلت الــفــنــان عــبـد ا

الظهور اجلديد.
وخـالل أواخـــــــــر عــــــــام 2007 بــــــــدأت
احلــركـة تــعــود مــرة أخــرى بــانــتــخـاب
هــشـــام جــمـــعــة رئـــيــســـاً األمــر الــذى
جـعــله يـطــرح خـطـة طـمــوحـة لـتــفـعـيل
نـشـاط الـفــرقـة ووضع خـطــة لـتـقـد
أعمال من الـريبرتـوار وأعمال أخرى
خملــرجـــ جــدد. ومن هـــذه األعــمــال
«اجلــنس الـــلــطــيف» إخـــراج مــحــمــود
األلـفى «مـاهـيـة مـراتى» تـألـيف أنـور
مــلـك قــزمــان وإخـــراج ســعــد أردش
ـدق» إعـداد أمـينـة الـصاوى «زقاق ا

رة» وإخراج حسـ جمعة «مراتى 
ألنـور قــزمــان وإخــراج ســنـاء شــافع
«األرض الــــــثـــــائــــــرة» إخـــــراج هــــــشـــــام
عــطـوة «الــنـاس الــلى حتت» تــألـيف
نـــعــمـــان عــاشـــور وإخــراج هـــشــام

جمعة.
ومن خالل هـذه الـعـروض يـسعى
مـجـلس إدارة الـفـرقـة إلى تـأكـيـد
ؤسسون أهدافها الـتى وضعهـا ا
األوائل بـتـهـيـئـة اجملـال خلـريـجى
ـسـرحيـة والـكـلـيات مـعـهد الـفـنـون ا
الفنيـة إلثبات مواهبهم والعمل على
ـــصـــرى ـــســــرح ا رفع مــــســـتــــوى ا
ــــــســــــرحى وإحــــــيــــــاء الــــــتــــــراث ا
وتـدعـيم النـهـضة االجـتـماعـية

احلديثة.

مروى
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> فـى مسرحـية عـربية فـيهـا خلـيفة ووزيـر وشاهـبندر وسـياف.. إلخ أصـبح متـوقعاً ومـكروراً أن تـشاهد
ـزركشة البس الفضـفاضة ا جـانبـاً من القصـر بأقواسه وأعـمدته فضـاء للمـشهد وأن جتـد العمـائم وا
ذات األكـمام العريـضة اعتقاداً من اخملـرج بأن هذا هو النـسخ األم للحقـيقة التاريـخية بالرغم من

رجعية فى هذه األمور هى فى األصل متخيلة أكثر منها حقيقية. أن ا

> إن أيـة قراءة جمالية لـلمكان سواء أكان عـمارة مصنعة ضمن الـعلبة اإليطالـية أو طبيعياً فى
عزل عن الـعناصر التى تساهم فى كن أن تتم  فتوحـة أو التاريخية واألثـرية ال  الـفضاءات ا
البس واجلـسـد ـوسـيـقى وا ـتـفـرج كـاإلضــاءة وا حــضـوره وبـروز اإلحـسـاس بـإيـقـاعـه فى نـفس ا

اإلنسانى نفسه فى إيقاعه احلركى.
سرحي جريدة كل ا
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الية التى حتاصره. سرحى السيد حافظ أرسل استغاثة من اإلمارات يطالب فيها بالتضامن معه وإنقاذه من األزمة ا > الكاتب ا

كن أن تـتم دون فهم ـصرى وتـتبـعه ال  سـرحى ا إن محـاولة تـقو الـنقـد ا
سرح مـغايرة كل للـمؤثرات الـعامة فى هـذا النقـد. وذلك ألن ظروف نشـأة ا
ـدخـل يـبـدأ الـدكـتـور أحـمـد شـمس ـسـرحى. بـهـذا ا ـغـايـرة لـنـشــأة الـنـقـد ا ا
ـسـرحى فى مـصر (1876 - 1923)» رجع «الـنـقد ا الدين احلـجـاجى كـتابـه ا
فهو يرى أن ظهور أى فن اليستلزم أن يـظهر معه نقده. فالنقد مرحلة تالية
تـلـقـ من نـوع خاص ـدهـا  لـعـمـلـية اخلـلق حتـتـاج إلى تـأمل وتـبـلور يـكـفى 
يــدرســونه ويــتــبــعــون أصــوله وقــواعــده. وفى تــمــهــيــد الــكــتــاب أكــد الــدكــتــور
ــســرحى الــتى بــدأت فى ذلك ــؤثــرات الــعــامــة فـى الــنــقــد ا احلــجــاجى أن ا
ـتلـق الوقت هى ثالثـة مـؤثرات سـاعدت فى حتـديد فـكـرة الدرامـا لدى ا

وهى «الـفــرق األجــنـبــيـة» الــوافــدة عـلى مــصــر وقـد لــعــبت هـذه الــفـرق دوراً
سرحى لـلجمـهور وللـناقد ولـلممثل كـبيراً فى تـقد صورة كـاملة عن الـفن ا
ــسـرحـيـة ـسـرحى بــالـنـسـبــة لـلـفـرق ا ـوجه لـلــفن ا ـعــلم ا فـقــد قـامت بـدور ا
والــنـقــاد وهـذه الــفـرق كـانـت تـفـد إلـى مـصـر بــانـتــظـام مــنـذ عـام 1869 وقـد
سـارح التى كـانت تمثل عـليـها الفـرق األجنـبية فـلم تكن دار األوبرا تـعددت ا
هى الـوحيـدة الـتى تسـتقـبل هـذه الفـرق وإن شـاركتـها فـى ذلك بعض مـسارح
القاهـرة واإلسكندرية مثل «البـراديزو والبوليتامـا وتياترو عباس» واجلدير
الحظـة أن هـذه الفـرق لم تـكن تأتـى من دولة واحـدة ولـكنـها كـانت فـرقا بـا
من جـنـسـيات مـتـعـددة فـرنسـيـة وإيـطالـيـة ويـونـانيـة وأرمـيـنـية وإجنـلـيـزية ولم
ـادى فـقط ولـكن كـان هـناك تـكن هـذه الفـرق تـقـدم عـروضـها جملـرد الـربح ا
صـراع ثـقـافى بـ فــرنـسـا وإيـطـالــيـا وإجنـلـتـرا فـقــد كـانت كل دولـة من هـذه
الـدول حتــاول أن جتـعل مـن ثـقــافـتــهـا الــثـقــافـة الــسـائــدة فى مـصــر وإن كـان
ـسـرح الـفرنـسى ـسـرح الـفـرنـسى قـد حـقق جنـاحـا كـبـيـراً ذلك ألن حـركـة ا ا
كانت متفـوقة على غيـرها فى جميع الـبلدان األوربيـة وزيارة «كوكالن وسارة

صر عام 1888 تؤكد حركة االمتداد الثقافى الفرنسى فى مصر. برنار» 
ـسرح ـؤثر الـثـانى كـان «الـبـعثـات» فـنـجـد رفاعـة الـطـهـطـاوى يصف قـيـمـة ا ا
درسة العـامة التى يتعلم فيها العالم واجلاهل» وال جند من «فهو عندهم كا
ـبـعــوثـ أحـداً وجه اهــتـمـامه لــلـمـســرح مـثل اهـتــمـام «رفـاعـة». حــتى عـهـد ا
إسمـاعيل سارت الـبعثـات فى طريق آخر فـلم تعد مـوفدة من قبل احلـكومة
فقط بل اضـطر أفـراد الطبـقة الـبرجـوازية النـاميـة أن يرسـلوا أبـناءهم على
ــبــعــوثـ ـســرح والــفن وظــهــر أثـر ا نــفــقــاتــهم اخلــاصـة وقــد اهــتم هــؤالء بــا
سـرحـيـة وخصـوصـا عـملـيـات الـترجـمـة فـقد قـام بـها واضـحـا فى احلـركـة ا
رجـال مــعـظــمـهم من أفــراد الــبـعــثـات كــإسـمــاعـيل عــاصم وإبـراهــيم رمـزى
ومـحـمـد عـبـد الرحـيم ومـحـمـد تيـمـور وعـلى هـذا فـقد أفـادت الـبـعـثات فى
ــسـرح ويـهـتم به. ــسـرح فى مـصـر وخــلـقت جـمــهـوراً يـقـدر ا إرسـاء قـواعـد ا
الحـظـة اجلـديـرة بــالـتـسـجـيل هى أن تـاريخ ويـؤكـد الـدكـتـور احلــجـاجى أن ا
ـــســـرحـى إذ إنه لـــيس من ـــؤثــــرة فى الـــنـــقـــد ا ـــســـرح مـن أهم الـــعـــوامل ا ا
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ا كـان هـناك ـسـرح  الـطـبيـعى أن جنـد نـقدا لـفن غـيـر موجـود فـلـوال ظهـور ا
رحلة األولى من مراحل األلوان الفنية رة فإن اإلبداع هو ا نقد مسرحى با

يأتى بعده النقد.
ـسرح» : األول بـعـنـوان «فـكـرة ا يـنـقـسم الـكـتـاب بعـد هـذا الـتـمـهـيـد إلى فـصلـ
ـسـرحـى فى الـفـتـرة الـتى يـرصـدهـا الـكـتـاب من حـيث تـسـتـلـزم دراسـة الـنـقـد ا
ــســرح لــدى الــنــقـــاد حــيث يــكــشف ذلك عن 1876 إلى 1923 مــعــرفــة فــكــرة ا
مــواطن الـقـوة والـضـعف فـى نـقـدهم كـمـا تـكـشـف عن مـواطن الـصـواب والـزلل
ـا تتـخطاه إلـى حركة فـيه وقيـمة هـذا الكـشف ال تقـتصـر على الـنقـد فقط وإ
صـرى كـلهـا ويقـول الدكـتور احلـجـاجى إنه فى الفـترة من 1870 إلى سـرح ا ا
1905 حــ كـون يــعــقـوب صــنـوع مــســرحه ال جنـد تــطــورًا يـذكــر حـتـى عـنــدمـا
انفصل سالمة حـجازى عن إسكـندر فرح وكون لـنفسه فرقـة خاصة وفى هذه
ـسرح عـمـا بـدأه سـلـيم الـنـقـاش إذ إن دور صـنوع فى الـفـتـرة لم تـتـغـيـر صـورة ا
ــســرح تـوقـف فى هـذه الــفــتـرة ولــكن روح مــســرحه الـتـى تـمــثل فــهم طــبـيــعـة ا
ــسـرح من فــتـرة ألخــرى ولم تـأخــذ شـكًال ــصـرى كـانـت تـظــهـر فى ا الـشــعب ا
مقارباً فنيا بعد سنة 1915 وقد كان سر هذا اجلمود راجعا إلى انعدام حركة
سرح الـصحيـحة إال أن انعـدام النقـد الفنى لم الـنقد الـفنى وعدم فـهم فكـرة ا
سرحية يستمر فقد بدأ كتاب على درجة من الفهم يحاولون توجيه احلركة ا
مـثل نقـوال حـداد وأمـ الريـحـانى ورانـيـا سالمة وإسـكـنـدر يحـاولـون تـقد
ـسرحـيات الرومـانسـية اسـتجـابة لـلروح الـسائـدة فى ذلك الوقت وتـمشـيا مع ا
ـسـرح ظل هـذا االجتـاه يـنـمـو إلى أن وصل إلى قـمـته فـيـمـا فــكـرة الـنـقـاد عن ا
ــســرحــيــة وقـد أصــبح ب (1912 - 1915) حــ أنــشـأ جــورج أبــيض فــرقــته ا
ـسرح ويـشاركه فـى مكـانته سالمـة حجـازى ولكن هـذه الفـترة «أبيض» سـيد ا
سـرح الواقـعى فاهـتزت مـكانة جـورج وسالمة لم تطل إذ إن الـنقـاد طالـبوا بـا
ـسـرح كله لـعـدم قدرته عـلى مـشايـعة هـذه الـروح النـقـدية اجلـديدة كمـا اهـتز ا
ــسـرحــيـات ولـكـن هـذه احلــركـة كــان لــهـا أثــرهـا الــكــبـيــر فى ظــهـور عــدد من ا
الـواقـعـيـة الـتى ظـهرت فـى هذه الـفـتـرة مـثل «الـضـحايـا» حلـسـ رمـزى وعـبد
الـســتـار أفـنـدى و«عــصـفـور فى الــقـفص» و«الـهــاويـة» حملـمـد تــيـمـور وإذا كـان
سرح احلقيقية سرحية أو معظـمهم لم يتعرفوا على فـكرة ا أصحاب الـفرق ا
ـترجـمـ لم يـكـونـوا بـأحـسن مـنهم إال من خالل الـنـقـاد تـعرفـا سـطـحـيـا فـإن ا
ـسرح فالتـرجمة لم تكن أمـينة وال دقيـقة وهم ال يهتـمون بالعمل فهمـا لفكرة ا
ـسرحى وشـكله الـفنى بـقدر اهـتمـامهم بـتبسـيطـه حسب وجـهة نظـرهم وقد ا
سرح فى ـسرح فى محاولـة لفهم طبـيعة ا استعرض الـكتاب احملاكاة ثم أداة ا

ذلك الوقت.
ـسـرحى» واسـتـعـرض أمـا الـفـصل الـثـانى فــجـاء حتت عـنـوان «فـنـيـة الــنـقـد ا
ؤلف من خالله نقد الدعاية ونقـد التوجيه االجتماعى والنقد الفنى وقد ا
مـر نــقـد الـدعــايـة بـعــدة مـراحل: األولى كـانـت من مـنـطــلق الـغـيــرة عـلى هـذا
الـــفـن حـــيث  إدراك دوره فى عــــمـــلـــيـــة الـــتـــغــــيـــر الـــثـــقـــافـى واالجـــتـــمـــاعى

والسياسى.

سرحية قاطرة النقد  احلركة ا

 النقد االجتماعى ظهر
 من أجل الفرق الساقطة

 «الفرق األجنبية والبعثات وتاريخ
سرحى سرح» أهم مؤثرات النقد ا ا

عزيز عيد وعكاشة وصدقى والكسار
هدية كانوا يدفعون للنقاد  وا

من أجل الدعاية

سرح الشعبى  السامر وميالد ا
الــغـالـبــيـة الــعـظــمى من جــمـاهـيــر شـعــبـنــا فى الـريف
ـصرى والبيئـات الشعبية وهـذا اللون من العروض ا
ــســرحــيــة كـــان يــجــمع فى أســاسـه الــعــنــاصــر الــتى ا
يـحــتـويـهــا خـيـال الـظـل من مـوسـيــقى ورقص وحـادثـة

مسرحية وشخصيات وحوار وحركات.
وأطـلق عــلـيه الـعـديـد من األسـمــاء الـتى اخـتـلـفت من
مـحـافـظـة ألخـرى فى الـفــيـوم يـطـلق عـلـيه: األفـصـال
"جـمع فـصل" وفى الـدقـهلـيـة يـطـلق عـلـيه: الـونـسة أو
« الــســهـرايــة وفى الــقــاهــرة يـطــلق عــلــيه « احملــبــظـ
ـقــتــرنـة بــكــلـمــة الــسـامــر أطــلـقــهـا وصــفـة الــشــعـبـى ا
ـتـخـصـصـون فى الـفـلـكـلـور عـلى تـمـثـيـلـيـات الـسـامـر ا

ؤلف. لوضعها حتت األدب الشعبى مجهول ا
انــتـقــلت الـدراســة إلى  أن ظـاهــرة الـســامـر الـشــعـبى
ـسـرحـيـة تـظـهر بـوضـوح فـى شـكـل ال ثـالـث لـهـما; ا
ــواكـب الــشــعـــبــيــة فى شــكل مـــتــحــرك ويـــتــمــثـل فى ا
االحتفاالت اخملتـلفة وشكل ثابت فى عروض احللقة
أو نــصف احلــلـــقــة الـــتى كــانت تـــقــام فى الـــســاحــات

عابد وبيوت األغنياء. وأوراق ا
ؤلف أنه رغم اختفاء الظاهرة ما زالت تقام ويؤكد ا
بـعض عــروض الـسـامـر فـفى مــدن قـنـاة الـسـويس مـا
زالت تـقام احـتـفاالت حـرق "اللـمـبى" كل عام فى شم
الـنـسـيم ومـوكـب مـولـد الـسـيـدة عـائـشـة الـذى يـسـيـر
فى منطقة القلعة كل عام فى منتصف شهر شعبان.
إال أنه يـتـوقف عـنـد طـرح سـؤالـ فى مـقـدمـة كـتـابه

هما:
ــكن اســـتــخــدام عـــنــاصـــر الــعــرض الـــتى كــانت هل 
مـوجـودة فى الـسـامـر الـشـعـبى لـكـتـابـة نص مـسـرحى

معاصر يصل إلى اجلمهور ويتفاعل معه?
ومــــا احلــــكـم عــــلى الــــتـــــجــــارب الــــتى تــــمـت فى هــــذا

اذا لم تستمر الظاهرة? اجملال?.. و

صرى ـسرح الـشعـبى ا ناطـق الريفـية فـتولـد منه ا ا
الـذى اسـتـطـاع تلـبـيـة احـتـياجـات اجلـمـهـور الـعريض
ووقف جـنبًا إلى جـنب مع األشكال األخـرى للعروض
الــشــعــبــيــة كــمــســرح خــيــال الــظل ومــســرح الــعــرائس
"األراجــوز" فـــهــذا الـــكـــتــاب يـــســـعى إلى دراســـة هــذه
ـكـتوبـة كـظـاهرة مـسـرحـية الظـاهـرة الـشفـهـيـة غيـر ا
ـؤلف السيد من خالل مـسح شامل للـظاهرة قدمه ا

محمد على فى ثالثة أبواب تضمنها كتابه:
سح تـاريخى لـظاهرة الـسامر فى البـاب األول قام 
الـشـعـبى فى مـصـر عـلى مـرحـلـتـ األولى: من مـصر
ـــة حــتى الـــفــتـح اإلسالمى مـــتــضـــمــنًـــا مــصــر الـــقــد
ة  ومصر الرومانية ومصر الفرعونية وعصر الـبطا
الــقــبــطــيــة مــوضــحًــا كــيـف نــشــأت وتــطــورت ظــاهـرة

السامر الشعبى فى هذه العصور.
ثـم تــــنــــاول بـــــعــــد ذلـك تــــطــــور الـــــظــــاهــــرة مـن مــــصــــر
اإلسـالمــــــيــــــة وحــــــتـى الــــــعــــــصـــــــر احلــــــديث مـن خالل
ـــواكب االحـــتـــفــاالت الـــشـــعـــبــيـــة الـــديـــنــيـــة الـــعـــامــة وا
االحتفالية اخلاصة واحلاوى فى القرن الثامن عشر.
وتنـاول البـاب الثـانى لـلكـتاب بـحثًـا ميـدانيًـا وعروضًا
تطبيقية للـظاهرة من خالل عروض احللقة الشعبية
الـــبـــشـــريــــة فى الـــقـــرن الــــعـــشـــرين فـى مـــحـــافـــظـــات
نـوفيـة  البـحيـرة  دمياط  أسـيوط – "الشـرقية  ا

نيا  بنى سويف  الفيوم". ا
ثم قــدم جتــربــة "الــفــرافـــيــر" لــيــوسف إدريس كــأحــد
ــســتـلــهــمـة مـن الـســامــر الـشــعــبى وكـذلك الــعـروض ا

جتربة محمود دياب فى السامر الشعبى.
ـــؤلف نــــصـــوصه أمــــا فى الـــبــــاب الـــثـــالـث فـــتـــنــــاول ا
ـسـتلـهـمـة من الـسـامـر الـشـعبى سـرحـيـة اخلـاصـة ا ا
والتى قام بتألـيفها منذ عام  1980وحتى اآلن وهى:
"ال كده نـافع وال كده نافع  –احملبـظاتية  –فـرقع لوز

 –اخلالبيص  –ليلة مبروكة".
ـــســرحى الــذى تــبــلــور لــدى فــالـــســامــر هــو الــشــكل ا

ـسـرحى عـبـارة عن من اخلــطـأ أن نـتـصـور أن الـفن ا
ـــعـــروف فى األدب بــــالـــدرامـــا. وكـــأن ذلك الـــشـــكـل ا
الـتعـبـير الـدرامى مـقـصـوراً على الـكـلـمات والـعـبارات
ـوزعة عـلى الشـخـوص فى صورة حـوار ومنـاجاة أو ا
ـواقف واألحــداث. فـهــنـاك من تــعـلــيق جـانــبى عـلـى ا
العـلمـاء من يذهب إلى أن احلـركة واإليـقاع أقدم من
عزل عن األلـفاظ والـعبارات. الـكلمـة ألنهـما وجـدا 
وكـثيرًا ما كانت تصـاحبهما الـصيحات التى ال حتمل

معنى محددًا بقدر ما حتمل من داللة شعورية.
ــسـرحـيــة فى عـروض الــسـامـر الــشـعـبى والــظـاهـرة ا
ــسـرحى فى تـلك تـنـبع من تــوافـر عـنـاصــر الـعـرض ا
ـرجتــلــة حـيث يــتــوافـر عــنــصـر الــعـروض الــشــعـبــيــة ا
ـتـفرج ـتـلقى وا ـؤدى الذى يـلـعب دورًا ما وعـنـصر ا ا
ـسرحية وإن كـانت بسيطة. وذلك وعـنصر احلادثة ا
البس داخل إطـــار مـــعـــ مـن الـــديـــكـــور الـــرمـــزى وا
ـسـتـخـدم والـنـابع من خـامات ـوحـية واإلكـسـسـوار ا ا

البيئة احمليطة.
ــنــاســبـات والــســامــر حــفل مــســرحى كــان يــقــام فى ا
اخلــاصـــة ســـواء كــانت فـــرحًــا أم مـــوالــد أم احــتـــفــاالً
بــــــاخلــــــتـــــان أم والدة أطــــــفـــــال أم فـى الـــــتــــــرفـــــيـه عن
الــفالحــ فـى أوقــات فــراغـــهم كــمــا كـــان يــقــام فى

األعياد الدينية والشعبية والوطنية.
اخـتــلف الـبـاحــثـون حـول نــشـأة الـســامـر الــشـعـبى فى
مـــصــر; فــالــبـــعض يــعــتـــقــد أنه نــشـــأ فى ظل الــدولــة
ـمـلـوكـيـة مـتـأثـرًا بـخـيـال الظـل والـبعـض يـعتـقـد أنه ا
نــــشــــأ فى ظل االحــــتـالل الــــفـــرنــــسـى عـــنــــدمــــا دعت
ـسـرحـيـة لـتـقد احلـمـلـة الـفـرنـسيـة إحـدى فـرقـهـا ا
عــروضــهــا أمــام جــنــود احلــمــلــة فى الــقــاهــرة وكــان
الـــســــامـــر فى اعـــتــــقـــاد هـــذا الـــبــــعض اآلخـــر صـــدى

سرح احلملة الفرنسية. وترديدًا 
وألن ظــاهــرة الــســامـــر الــشــعــبى فى مــصــر أظــهــرت
قـــدرة خـــاصـــة عـــلى احلـــيــــاة وأثـــبـــتت وجـــودهـــا فى

الكتاب: السامر الشعبى فى مصر
ؤلف: السيد محمد على ا

ركز القومى للمسرح الناشر: ا

سرحى فى مصر (1876 - 1923) الكتاب: النقد ا
ؤلف: د. أحمد شمس الدين احلجاجى ا
الناشر: مركز جامعة القاهرة للطباعة
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د. هدى وصفى أعلنت التفاصيل

مركز الهناجر يتحدى احلصار بـ 50 ليلة عرض
مارس 2008.

ومـن إخــراج عــبـــيــر عــلـى وتــألــيـف جــمــاعى
ـسـحـراتى مـسـرحـية «فـى حد تـقـدم فـرقـة ا
دايـس عــــــلى قــــــلـــــبـى» من 5 إلى 12 مــــــارس

القادم ماعدا الثالثاء 11 مارس.
سرحى كما تشارك فرقـة الفجر بالعرض ا
«طـعم الـصــبـار» لـلـمـخـرجـة عـزة احلـسـيـنى
والـتأليف لسـيد فؤاد عطـية درديرى خالد
عـــبــد الــســـمــيع فى الـــفــتــرة من 14 إلى 20

مارس.
ومـن تـألـيف وإخـراج نـورا أمــ تـقـدم فـرقـة
المـوزيــكـا مـسـرحـيـة «هــنـا الـسـعـادة» من 22

إلى 28 مارس.
ويـــقـــدم اخملـــرج مـــحـــمــــد عـــبـــد اخلـــالق من
إعــــداده أيــــضــــا مــــســــرحــــيــــة «ريــــتــــشـــارد ×
ـــســرح من 30 ريــتـــشـــارد» لــفـــرقــة أتـــيــلـــيه ا

مارس إلى  5 أبريل.
وتقـدم فرقـة «احلركـة» مـسرحـية «فى بـيتـنا
فأر» تأليف وإخـراج سيد فؤاد اجلنارى من

7 إلى 13 أبريل القادم.
تـقــدم الـعــروض عـلـى مـســرح روابط بـوسط

القاهرة وتبدأ فى الثامنة مساء.
قــالت د. هــدى وصــفى إنــهــا تــعــكف حــالــيــًا
ـهرجان وبرنامج عـلى تشكيل جلـان تنظيم ا
صاحبـة لفعاليـاته والتى تتضمن األنـشطة ا
عـقـد عـدد من الـنـدوات والـلـقـاءات الـفـكـرية

. شاركة مجموعة من النقاد والفنان

إعـادة تشـغـيل جـالـيـرى الـهنـاجـر واسـتـئـناف
نـــشـــاطه مـن خالل إقـــامـــة مــــعـــارض لـــلـــفن
الـتـشــكـيـلى بـشـكل مــؤقت حـتى االنـتـهـاء من
مـــرحــلـــة تـــكـــلـــيف شـــركـــة مـــقـــاوالت أخــرى

ركز. بالعمل فى ا
يــذكـــر أن الـــهــنـــاجــر عـــقـــد مــســـاء الـــثالثــاء
ــاضى مــؤتــمـراً صــحــفــيــاً مــوسـعــاً إلعالن ا
سـرحية تـفاصـيل مشروع مـهرجـان الفـرق ا
ـــســتــقـــلــة بــحــضـــور أعــضــائـــهــا وعــدد من ا
الـنـجـوم والفـنـانـ والنـقـاد الـداعمـ لـلدور
الــذى يــلــعـــبه مــركــز الـــهــنــاجــر لـــلــفــنــون فى

صرى. سرح ا ا
وكـان عــلى رأس احلـضــور: سـمـيــحـة أيـوب
مـــحــــمـــود حـــمــــيـــدة رغـــدة خــــالـــد صـــالح
بـوسى خالـد الصـاوى عايـدة عبـد العـزيز
توفيق عبد احلميد سوسن بدر دالل عبد
العـزيز مـحسن حـلـمى سمـير الـعصـفورى
ســـامـح مـــهـــران لـــويس جـــريس د. أحـــمـــد
سخسوخ عبد الرازق حس عايدة عالم
حـسن عـطيـة أبـو العال الـسالمـونى حسن
سعد مؤمن خليفة عاطف النمر وآخرون.
ـــهـــرجـــان تـــقـــدم الـــعــروض وخالل لـــيـــالى ا
الـتـالـيـة «أوسكـار والـسـيدة الـورديـة» لـلـكاتب
ــــانــــويل شــــمـــــيت إخــــراج هــــانى إيــــريـك إ
ــــتـــنــــاوى لــــفــــرقـــة جــــمــــعـــيــــة الــــدراســـات ا
والتـدريب فى الفترة من 18 إلى 24 فبـراير

القادم.
أمـا فـرقـة الـقـافـلـة فـتـقـدم من إخـراج عـفت
يـــــحــــيـى وتــــألـــــيف ســـــاتــــروبـى مــــســـــرحــــيــــة
«احلـياكـة» فى الـفـترة من 26 فـبـرايـر إلى 3

أصاب طاقم عمل الهناجر باإلحباط.
وفى الـسـيــاق نـفـسه حتــاول د. هـدى حـالـيـًا

ـشروع ـكـلـفـة بـالـعـمل فى ا وقـيـام الشـركـة ا
ـاضـى وهـو ما بـسـحب مـعـداتـهـا األسـبـوع ا

انـتهت د. هدى وصفى مـدير مركز الـهناجر
لــلــفــنــون من وضع بــرنــامج لــعــروض الــفــرق
سـتقـلة تـستـمـر فعـاليـاتهـا ثالثة ـسرحـيـة ا ا
أشـهـر كـامـلـة تـبدأ 18 فـبـرايـر اجلارى حـتى
ــشـــاركــة ثــمـــانى فــرق 13  أبـــريل الــقـــادم 
مـسرحيـة من أقدم الفـرق احلرة التى بدأت
عـام 1990 وتـعـاونت مع الـهـنـاجـر وهى فـرق
ــــســــرح الـــــقــــافــــلــــة «احلــــركــــة  أتـــــيــــلــــيـه ا
ــســحـــراتى الــضـــوء الــفـــجــر المـــوزيــكــا ا

جمعية الدراسات والتدريب».
د. هـــــدى وصـــــفى قـــــالـت إن عـــــروض هــــذه
الــتــظــاهـرة تــتــضــمن خــمـســ لــيــلــة عـرض
وسيتم خاللها تقد عروض جديدة تعتمد
ـسـرح عـلـى نـصـوص تـقــدم لـلـمــرة األولى بـا
ــصـرى وجــارى اآلن طــبــاعــتــهـا لــتــوزيــعــهـا ا

خالل احلدث.
أشـارت د. هـدى وصفى إلى أن األزمـة التى
يـعـانى مــنـهـا مـركـز الـهـنــاجـر حـالـيـاً ووقـوعه
حتت أسـر عـمـلـيـات الـتـطـويـر وإعـادة الـبـناء
ــارسـة نـشـاط والـتـحـديـث لم تـمـنــعـهـا من 
ـــركــز دون تــوقـف وأكــدت اســتـــمــرار عــمل ا
الـــهــنــاجــر الــذى شــارك بــثالثــة عــروض فى
هـرجـان التـجريـبى األخـير بـجـانب عرض ا
ــدة أســبــوع مــســرحــيــة «الــنــوبــة دوت كــوم» 
ــــــســــــرح مــــــركـــــز اإلبــــــداع الــــــفــــــنى كــــــامل 
باإلسكندرية وهو من إنتاج الهناجر وإخراج

نعم. ناصر عبد ا
د. هــدى أبـــدت اســـتـــيـــاءهـــا بـــســـبب تـــوقف
ـــشــروع تـــطـــويـــر الــهـــنـــاجـــر الــذى الـــعـــمل 
يــشـرف عــلـيـه صـنــدوق الـتــنـمــيــة الـثــقـافــيـة

 خالد صالح بوسى د. هدى وصفى

 طباعة نصوص العروض وتوزيعها
هرجان خالل أحداث ا

 عمليات التطوير وإعادة البناء 
ارسة النشاط لن تمنعنا من 

cyan magenta yellow black File: 5-28�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـرايـا عـلى اخلـشـبـة من كـافـة اسـتـخـدمت اجلـدران الـعـاكـسـة كـا
ُتـوافق من مراكـز بث صـورة فى الكـواليس اجلـوانب مع البـث ا
وفى أحــد الــعـــروض كــان هــنـــاك أداء مــشــتـــرك لــلــشـــخــصــيــات

االفتراضية واحلقيقية.

ومن هـنـا فــإن عـرضًـا مـسـرحـيًـا مُـدعـمًـا بــالـتـكـنـولـوجـيـا كـلّـهـا ال
كن لـعرض يعتمد مـثل احلىّ أمامى فيما  يكـون عرضًا إال با

مثل فقط أن يكون عرضًا دون كل تلك التقنيات. على ا
وكــثـيــرًا مـا تــعــطـلـت تـقــنــيـات رقــمـيّــة خالل الــعــروض ولم يـكن
ـمثل احلىّ وفى بـعضـها هنـاك من مخـرج إال إكمـال العـرض با
ُـغـرق فـى االعـتــمـاد عــلى الـتــكـنــولـوجــيـا كـان الــعـرض يــتـوقف ا

ويُلغى نهائيًا!!
ولـــــذلـك فـــــإن جتـــــارب هــــــامـــــة جــــــدًا فى دول تـــــمــــــتـــــلـك أعـــــتى
ُدعمات التـكنولوجيّات تـتم فى فضاءات حرّة مُتخـلية عن كل ا
ـسـرح األسـاسـيـة الـتـكـنـولــوجـيّـة مـسـتـهــدفـة الـعـمل عـلـى روح ا
وهى الـــقــدرات اإلنــســانــيــة عـــلى الــتــعــبــيـــر واألداء من: تــمــثــيل
اء وأصوات وهـى التكنولوجيا األزلية وتشخيص ورقص وإ

والقائمة منذ بدء اخللق.
ويـــســـتـــطـــيع كلّ مـــســـرحى أن يـــتـــذكـــر ويــذكـــر عـــددًا هـــائالً من
األعــمـال الـتى أغـرقـت فى تـوظـيف الـتــكـنـولـوجــيـا وكـذلك الـتى
تخلّت عنها وكال احلال هـو خيار تكنولوجى تقنى تمامًا كما
ـناظـر هـو خيـار جمـالى يـساوى نـقـول بأن جتـريـد العـرض من ا
ــنـاظــر ويــســاوى واقــعــيـتـه فـكــلّــهــا خــيـارات جتـريــد تــصــمــيم ا

سرحى خالق العرض. جمالية نابعة من رؤية ا
سرحى وهنا نـأتى إلى نقـطة االرتـكاز الـرئيـسيـة فى العـرض ا
ـســرحى) فـهــو الـذى أال وهى إرادة خـالــقه ومــبـدعه (اخملــرج ا
يقـرر مناخ العرض ومـا يحتاج إليه إلنضـاج رؤيته وذلك بانتقاء
ــتــوفــرة أو االســتــغـنــاء عن ُــتــاحـة وا مــا يــشــاء من الــتــقـنــيــات ا
بعـضهـا أو عنـها كـلّهـا تمـامًا كـما يـختطّ مـنهج مـعاجلـته الفـنية
والــتـكـويـن الـذى يــنـاسب مــرامى عـرضه مــنـطــلـقًــا من مـنــظـومـة

العرض الداخلية اخلاصة به.
ُتلقى احملور الثانى: التكنولوجيا وا

ــتُــلــقى ــقــام هــنــا الــدخــول فى مــفــاهــيـم الــتــلــقى وا ال يــحـــتــاج ا
ُرسل الشارات والتلقى من الـناحية السينمائية فى العرض وا

ُتلقى. ألن احملور مُعنون بالتكنولوجيا وا
ُـعـطـيات وربـطًـا بـاحملـور األول فـإن الـتـكـنـولـوجـيـا مـفـهـوم ثـابت 
متـغيرة متـطورة بتطـور العلوم الـتى يعمل علـيها البـشر وما يعدّ
فى حلظـة تـاريخـية مـنجـزًا تـكنـولوجـيا مـتـطورًا يـعدّ فى حلـظة
ُــنـــدثــرات خـــاصــة فى الـــتــطــور تــاريـــخــيـــة الحــقــة واحـــدًا من ا
ـقيـاس ريـخـتر ُـتـسـارع تـسارعًـا ريـخـتـريًا (نـسـبـة  الـتـكـنـولوجى ا

للزالزل).
ُـتلقـى بالـتكنـولوجـيا هى عـالقة الـتأثر ومن هـنا فإن عـالقة ا
ــطــلــوب أبــدًا أن يــحس ولــيس عالقـــة الــتــحــلــيل فــلــيـس من ا
اهـية الـتـقنـيـة / التـكنـولـوجيـا الـتى يتم اسـتـخدامـها ُتـلـقى  ا
فى الـــلـــحــظـــة الـــدرامـــيـــة داخل الـــعـــرض ألن هــذه الـــلـــحـــظــة
ــضــامــيـنــهــا هى الــكل وهى األهـم وإذا حـدث أن شــعــر بــهـا
ـسـتـخـدمـة) تـكـون قد تـقـدمت ُـتـلـقى فـإنـهـا (الـتـكـنـولـوجـيـا ا ا
ُـتلـقى عن تـلك الـلحـظة ـا يفـصل ا علـى اللـحظـة الـدراميـة 
لـصـالح االسـتـخــدام الـتـكـنـولـوجى األمـر الـذى يـحـول الـعـرض
إلى مـشــغل صـنــاعى والـتــلـقى الــدرامى إلى تـفــكـيــر صـنـاعى
ـسـرح وهى مــهـنى وال أدلّ عـلـى ذلك من حـالـة شــائـعــة فى ا
اسـتــخــدام تــلك الــتــقـنــيــة الــبــسـيــطــة (آلــة نــفث الــدخــان عـلى
ـــفــتــرض أن يـــخــلـق ظــهــور الـــدخــان فى ـــســرح) حـــيث من ا ا
ُتلقى لكن تخيلوا شهد تأثيرًا حسيّـًـا ونفسيّـًا مباشرًا فى ا ا
وتـذكروا تـلك الـلـحـظـة فى كـثـيـر من الـعـروض خـاصـة عـنـدما
ُـتــلـقى يـعــلـو صـوت نــافـثــة الـدخــان لـيــصل بـكل وضــوح إلى ا
فـيـنـفـصل عن حلـظـة تـأثـيـر الـضـبـاب الـنـفـسـيـة الـدراميـة إلى

حلظة إدراك كُنه اآللة النافثة للدخان.
مـا أود الوصـول إلـيه هـو أن التـقـنيـة / الـتـكنـولـوجـيا هى من
مـفردات اإلرسال الـدرامى الذى يـحمـله العرض لـلتـأثير ومن
ُــتــلــقى بــهــا أشــبه بــعـالقـة ســريّــة كــاحلبّ هــنــا فــإن عالقــة ا
وخــفـق الــقـــلب دون مـــعــرفـــة وإدراك كُــنـه مــا يـــحــدث لـــلــدورة
ُــضــطــرب فــاإلدراك فى تــلك الــدمــويــة لــدى احملب اخلــجل ا
الـلحـظـة يفـسـد جمـالـها ومـتـعتـهـا لذا فـالـتكـنـولوجـيـا يجب أن
تبقى ضـمن منـظومـة صيـاغة احلسّ وضمن مـنظـومة الـتلقى

ُتلقى. باإلحساس وليس باإلدراك لدى ا
وفى حـالـة إذا مـا  أراد اخملـرج كــشـفًـا لـهـا فـإن ذلك ال بـد أن
يدخل حتت إطـار وعيه وتـوظيـفه لـهذا الـكشف وذلك لـتعـرية
ــســرحــيــة أو كــســر اإليــهـام ومــا إلـى ذلك فــنـزول الــلــحــظـة ا
مالك من الـسماء باألبيض مُسـتخدمًا إضاءة فوق بـنفسجية
ُتلقى ثـال يخلق تـأثيرًا حـسيّـًا مشـاعريًا لـدى ا على سـبيل ا
ولـنتخـيل أن الضـوء قد سطع فـجأة ورأينـا احلبـال التى تربط
الك تــتـدلىّ من سـقـف اخلـشـبـة فــإن الـتـأثــيـر الـسـابق ذلك ا
يـكـسـر وإذا مـا رأيـنـا أو سـمـعـنـا حـوار الـتـقـنـي حـول حتـريك
اجلــسم لـألعـلـى واألســفل فــإنــنــا نـخــرج مـن حـالــة االســتالب
لــدهـشـة الـتــأثـيـر األول إلى الــسـخـريــة من مالك يـتـنــزل إلـيـنـا
ـمـثل بـكـسـر إيـهـام الـتقـمّص بـبـكـرة حـبـال تمـامًـا كـمـا يـقـوم ا

لحمى استدعى سرح ا > مـفهوم التغريب كـوسيلة تنوير وتـثوير والذى أدخله بريخت (1898-1956) إلـى ا
ألوفة إلى الصورة الغريبة التى تنتزع سرحى تمثلت باخلروج من الصورة ا كان ا جـماليات جديدة فى ا

توقع إلى الصادم الالعادى. تفرج من خدر العادى وا ا

سرحي جريدة كل ا
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 العرض
االفتراضى
ليس أكثر
من لعبة
«أتارى»
يدخلها
شاهد ا

 اختيار
عاجلات ا

التقنية عالية
ستوى لزيادة ا

التفاعل 
تلقى مع ا

 على
التكنولوجيا
أن تبقى ضمن
منظومة
صياغة
التلقى
باإلحساس

والوعى الـكامن بينما تـنتقل الثانيـة إلى مرئىّ يتحول بعد
انتهاء العرض إلى مُتخيّل.

ُـتـعـلـقـة وعـلى الـعـمـوم فـإن ذلك يـدخـلـنـا فى حـالـة اجلـدل ا
بخلق صورة العرض.

وعــودة إلـى اخـــتــيـــار اخملـــرج الـــذى حتـــدثـــنـــا عــنـه (جتـــريــد
ناظر خيار ناظر هـو خيال فنىّ) و (جتريد ا العرض من ا
) و (جتـسـيـدهـا وبـنـاؤهــا خـيـار فـنىّ) األول يـعـمل عـلى فـنىّ
ُــتــلــقى وهــذا يــعــنى أن خــلق الــصــورة مُــتــخــيّــلــة فى ذهن ا
ُـبــدع شــارات ودالالت تـســاعــد عــلى بـنــاء الــصـورة يــرسل ا
ُـتلـقى ومـا يُـمـيز هـذا األسـلـوب هو أن ُـتخـيـلـة فى ذهن ا ا
ُـتـلـقى الـفـرد يـرسم صـورة مُـتـخـيـلـة أكـثـر انـسـجـامًا خـيـال ا
ـــنـــظـــور واســـتـــجـــابــــة مع دواخـــله ورغــــبـــاته ولـــذلـك فـــإن ا
ُــتــخــيل فى الــعــرض الــواحــد يــكــون له تــفــاصــيل وحــاالت ا
ُـــتــلــقـى ولــو أعـــطى كل مُـــتــلق لـــرسم مــا تـــخــيل أو بـــعــدد ا

ُتلقى. وصفه لوجدنا تشكيالت تتشابه وتختلف بعدد ا
ـرئــيـة فــإن مُـبــدع الـعــرض يـحـدد أمــا فى حـالــة الـصــورة ا
ـشـهـد وتـكـويـنـاته وقـد ال يـترك له سـلـفًـا لـلـمُتـلـقى صـورة ا
مجاالً للتخيل بل يعطيه مجاالً للمشاهدة وقد يغرقه فى
تـفـصـيالت ال تقلّ مـتـعـة اكـتشـافـهـا عن متـعـة الـتـخيّل وكال

ُبدع. احلال يتبع حذق ا

ُـتخيل إلى ـكن أن يذهب با ُـتلقى  وال ينفى هـذا كلّه أن ا
ُـتخيـلة بحدودهـا الدنيا آماد أرحب وقد يـأخذ الصورة ا
ـهــارته هـو أن ال إال أن مــا يـنــبــغى ضـمــانـته مـن الـصــانع 
ُتلق إلى درجة انقالب االجتاه بل ُتخـيل لدى ا يختلف ا
ُتخـيل باجتاه واحـد ولكن آلماد إن االتساع والـتحلـيق فى ا
ـتـلقـى الـعـامة مُـتـفـاوتـة أمـر طـبـيـعى وذلك تـبـعًـا لـثـقـافـة ا
وثـقـافـته ودربـتـه فى الـتـلـقى والــتـذوق ومن هـنـا فـإن احلـد
ُـتــلـقى يـجب أن يـكـون ُــتـخـيل لـدى ا ـشـتـرك فى ا األدنى ا
أمـرًا ال تـهـاون فيه لـدى صـانع الـعـرض ومُـبـدعه ألن احلد
األعــلى لـلــمُـتــخــيل أمـر غــيـر مــحـدد ويــتــسع طـرديًــا مع مـا

ُتلقى ودربة ذائقته الفنية. تقدم وذكرناه من ثقافة ا

صطلحات فى احملور اآللى ثبت ا
Virtual Reality الواقع االفتراضى

صطلح مبتكر. جيرون النير  :Jaron Lanierا
Polarized glasses نظارة االستقطاب

 CAVE environmentsكهف البيئة االفتراضى.
 Rear-Projection Panelsجدران الكهف

االفتراضى.
 Virtual Scenographyالسينوغرافيا االفتراضية.

سرح االفتراضى.  Virtual theatreا
 Web/Cyber theatreمسرح شبكات االتصال

أقـول ذلك كمثال عـلى حالة إذا ما أراد اخملـرج توظيف كشف
ستخدمة للمُتلقى. التكنولوجيا ا

لكن هل يختـلف التلقى بـ عرض مُترف بـالتكنـولوجيا وعرض
ؤكـد أن هـنـاك اخـتالفـات بـيّـنة فى مُتـقـشف تـكـنـولـوجـيّـًا? مـن ا
طريـقة الـتأثيـر لكن يـجب أن ال تخـتلف نتـيجـة التأثـر فالـتلقّى
ـتبـادل ب خـالق العرض ـسرحى له شـرط التوافق واالتـفاق ا ا
ـسـرحى طــواعـيـة ــوقع الـعــرض ا ُـتــلـقى جـاء  ومُــتـلـقــيه إذ أن ا
باخـتياره ومُـنتقيًـا هذا العـرض دون كثير وعـديد من الفـعاليات
اليومية األخرى الفنية وغير الفنية ومن هنا فإنه قادم للتلقّى
طـوعًا ومُـجهـز نفـسيًـا للـمُثـاقفـة بالطـبع ال هذا ال يـنطـبق على
ُـسـبق على ُـسـبقـة وبالـتـالى احلكم ا ُـتـلقى صـاحب األجـندة ا ا

ما سيشاهد.
ومن هـنـا فـإن شروط الـتـوافق عـلى اإلرسال والـتـلـقّى اختـيـارية
والـتـكــنـولــوجـيــا غـيــابًـا ووفــرة فى الـعــرض جـزء يــسـيــر من هـذه
الـشروط فـمـكان الـعـرض يلـعب دورًا أكـبر فى حتـقق احلـضور
وشـكل الـعـرض ومـضـمـونه واألشـخـاص الـقـائـمـون علـيه فـاسم
ــثل أو مــوســيــقى أو مـــصــمم مــنــاظــر قــد مــخــرج ومــؤلـف أو 
يـشـكل عنـصـر جذب وضـمـانـة تلـقى أولى عـلى األغلب فـيـما ال
كن توقعها فى العرض عنصر جذب تشكله التكنولوجـيا التى 
بـــنـــفس الـــقـــدر وتـــبـــقى مـــؤثـــرات وعـــوامل الـــتـــلـــقّى الـــراســـخــة

ُتلقى. ُبدع وا عروفة فى مقدمة التوافق ب ا وا
ُـنــتج من نــاحــيــة ثـانــيــة نــعــلم أن الــتــلـقّـى ودراسـة أحــواله فـى ا
ُـــزمع يــؤثــران فى مــنــهـــجــيــة الــعــرض فــمــا الــتــنــوع ــســرحى ا ا
ــســرحــيــة اخملــتــلــفـة إال عــوامل ـنــاهـج والـســبل ا واالخـتـالف وا
ُـتـلـقـى ونـعـود إلى مـا ـزيــد من الـتـواصل مـع ا ُـبـدع  يــتـوسّـلـهــا ا
ــــكن أن يــــخــــتــــار ــــبـــــدع  ُ أوردنـــــاه فى احملــــور األول وهــــو أن ا
ــزيـد من ـســتــوى وذلك لــتــحــقــيق ا مـعــاجلــات تــقــنـيــة عــالــيــة ا
ـكـن أن يـتـخــلى عن كــثـيـر من ُـتـلــقى و مـســاحـة الـتــفـاعل مـع ا
ــزيـد من مــسـاحــة الـتــفـاعل مع الـتــكـنــولـوجــيـا أيــضًـا لــتـحــقـيق ا

ُتلقى وكالهما فى احملصّلة خيار فنى وتقنى. ا

ُــبــدع ويـــخــتـــلف الــهـمّ الــفــكـــرى نــحـــو الــتــكـــنــولـــوجــيــا بـــ ا
ُـتـحـصل ُـتـلـقـى مـعـنىّ بــالـتـأثـيــر ا ُــتـلـقى من حــيث إن ا وا
ُـبدع معـنىّ بوسائل ضـمان هذا الـتأثيـر وهنا نقف بيـنما ا
أمــام مـــا جــاء فى عــنــوان الـــنــدوة كــمــا أرادهــا مُـــنــظّــمــوهــا
ُتـخـيل والـصورة ـسـرحى بـ ا (الـتكـنـولوجـيـا فى الـعرض ا
ــرئـيـة) ُــتـخـيل والــصـورة ا ــرئـيـة) وأقــصـد بــالـتـحــديـد (ا ا
لــنــجــد أنــنـــا أمــام مــفــهــومــ مــخــتــلــفــ وعـــمــلــيــتى تــلــقى
ـــــبــــدأ ســــواء كــــان ذلـك ربــــطًــــا مـــــخــــتــــلـــــفــــتــــ مـن حــــيث ا

بالتكنولوجيا أم بعيدًا عنها.
ّ ب الـعـمـلـيتـ شىء مـشـترك وهـناك رغم االفـتـراق الـبـ
رئـيـة مُتـخـيّل ولكن األولى ال ُتـخـيل صورة والـصـورة ا فـا
ـتــخـيل تـنــتـقل إلى مــرحـلــة الــتـجــسـيــد بل تـبــقى رؤيــة فى ا

سرحى  اإلضاءة  ومساهمتها فى التطور ا

مثل احلى  التكنولوجيا وا

 تأثير التكنولوجيا

 وسائل التأثير
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سرح تـتطلب شرطيـة معينة فـأنتم ال تملكـون حائطاً رابعاً. > قـال تشيخوف: خـشبة ا
ـسـرح فن وهـى تـعـكس خالصـة احلـيـاة. ال ضـرورة إلدخـال عــدا عن ذلك فـإن خـشـبـة ا

سرح. أشياء زائدة على خشبة ا 6
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سرحي جريدة كل ا
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سرح احلديث على تقد عرض مسرحى جديد من تأليفه وإخراج هشام عطوة. ؤلف متولى حامد انتهى من االتفاق مع ا > ا

áHQÉ¨ŸG ÜÉéYEG äQÉKCG ®ƒØëe Ö«‚ á≤°TÉY
ـاضى فــعـالـيـات انـتـهت األســبـوع ا
ــهـرجــان الــوطـنـى لـلــمــسـرحــيـات ا
ـغرب فى الـقـصـيـرة الـذى أقـيم بـا
الـــــفــــــتـــــرة من 27 يـــــنــــــايـــــر إلى 2
فـــبــرايــر اجلــارى عــلى مــســرح دار

ثقافة محمد حجى.
ــهــرجـان أهــدى هــذه الـدورة إلى ا
الــــفـــــنــــان عـــــبـــــد اجملــــيـــــد فــــنـــــيش
جملهوداته الكـبيرة فى إثراء حركة

غربى. سرح ا ا
الليلة األولى للـمهرجان بدأت بتقد
3 عروض مسرحية  وتوالت عروض
هـرجان التى انـتهت بتـقد العرض ا
ـــمـــثـــلـــة الـــتى عـــشـــقت ـــســـرحـى «ا ا
جنــيب مـــحــفـــوظ» لــفــرقـــة «فــرســان
ـصـرى» الــتـابـعــة لـلـجــمـعـيـة ـســرح ا ا
ــســـرح إخــراج د. ـــصــريـــة لــهـــواة ا ا
عـمرو دواره بـطولـة: انتـصار أشـعار
فـؤاد حـجـاج وديـكـور أحـمـد حـمدى
الرؤية السينمائية لشادى أبو شادى.
ـــــهــــرجـــــان نــــدوة وعـــــلى هـــــامش ا

هرجان الوطنى للمسرحيات القصيرة فى ا

ـــــصـــــرى ـــــســــــرح ا خــــــاصـــــة عـن ا
ـــصــــرى بـــ ـــســــرح ا بــــعـــنــــوان «ا
ـــشـــاركــة الــهـــوايـــة واالحـــتــراف» 
ــــــصــــــرى فى أعــــــضــــــاء الــــــوفــــــد ا
ـركز ـهرجـان وبحـضور أعـضاء ا ا
ـغـرب وأشاد ـصـرى بـا الـثـقـافى ا
احلـــضـــور بـــجـــريـــدة «مـــســـرحـــنــا»
أحـدث إصـدارات قصـور الـثقـافة
وطـــالـــبــــوا بـــضـــرورة الـــعــــمل عـــلى
ــدن تـــوزيع «مــســرحــنـــا» بــجــمــيع ا
ــديـنـة ــغـربــيـة وعـدم االكــتـفـاء  ا

«الرباط - العاصمة» فقط.
صرى سرحى ا وقد القى العـرض ا
هرجان و إعجاب وقبول جمهور ا
ـشــاركـ فى الــعـمل تــكـر جـمــيع ا
ود. عـــــمـــــر دواره بــــصـــــفـــــة خـــــاصــــة
جلـــهـــوده فى حـــركـــة مـــســـرح الـــهــواة

صر والوطن العربى.

هرجان  صريون فى ا شاركون ا  ا

 عباس الشمرى

طالب كـويتى يدعى يعقوب يـقرر السفر إلى بريطـانيا الستكمال
واقف الفكاهية دراسة اللغة اإلجنليـزية ويتعرض إلى عدد من ا
ـسرحى «يـعـقوب فى لـندن» هذه األحـداث هى موضـوع الـعرض ا
ـستـمـر فى جامـعة الـذى يسـتـعد مـركـز خدمـة اجملـتمع والـتـعلـيم ا

ه باللغة اإلجنليزية. الكويت لتقد
ــنـيـسـى وتـألـيف وإخــراج د. عـبـاس ــسـرحـيــة فـكــرة د. أحـمـد ا ا
الـشـمرى وتـبـدأ عروضـهـا نـهايـة فـبرايـر اجلـارى بـرعايـة د. عـبد

 عباس الشمرى

الله الـفـهيـد «مـدير جـامعـة الـكويت»
وبـحضـور مجـموعـة من الشـخصـيات
ـيــة وســفــراء الــدول اجملـاورة األكــاد
لـــلــــكــــويت وذلك ضــــمن احــــتــــفـــاالت

العيد الوطنى للكويت.
يذكـر أن طلبـة وطالبـات برامج الـلغة
ــركــز خــدمــة اجملـتــمع اإلجنــلــيــزيــة 
ـمـثـلـ والـتـعـلــيم سـيـقـومـون بـأدوار ا
ــــشـــاركـــة األولى فى الــــعـــرض وهى ا

لهم فى مجال التمثيل.

¿É«°ùf IôcGP
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مونـودراما «ذاكـرة النـسيان» عـن أعمـال الشاعـر محـمود درويش
 عـرضها مؤخراً من إعـداد وتمثيل وإخراج فـرانسوا أبو سالم

دينة رام الله بالضفة الغربية. على مسرح القصبة 
قــال فـرانــسـوا أبــو سـالـم إنه اخـتــار مـقــطع «حــديـد يــعـوى وحــمـر
ه لـلـمـسـرح وذكـر أن مـحـمود ـعـادن نـشـيـد هـذا الـفـجـر» لـتـقـد ا
درويش كـتب هذا النص الـشعرى جتـسيدا لـلمرحـلة التى عـاشتها

 محمود درويش

لــــــبــــــنـــــــان خالل فــــــتــــــرة االجــــــتــــــيــــــاح
اإلســــرائـــــيــــلى عــــام 1982 وهــــو مـــا
يـشـابه نــفس حـالـة أوضـاع الالجـئـ
الـفلسـطيـنيـ حاليـاً ويدعـو العرض
إلى ضـرورة نـسـيان األلم كى تـسـتـمر

احلياة.
«ذاكــرة الــنـــســيــان» تــقــدم خالل هــذا
الــعـام بــالـلـغــة الـفـرنــسـيـة فى فــرنـسـا
وبـلـجـيـكـا بـجـانب عـرضـهـا فى تـونس

دن الفلسطينية. وعدد من ا

برعاية د. سلطان القاسمى

الــتى يـســتـدعـيــهـا الـبــنـاء الــدرامى لـطـبــيـعـة
ـسرحى سـرحى. وأال يـقل النص ا العـمل ا
عن ثالثة فصول أو خمس صفحة حسب
نـوعـيـة الـكـتـابـة الـدرامـية. وأن يـكـون الـنص
ــســرحى مــســتــوفــيــا لــشــروط اإلنــتــاج فى ا
الــــدولــــة (مــــراعــــاة الــــعــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد
واألخالق واألعـراف) مع ضـرورة أن تـكـون
سرحـية جـديدة وغـير مـشاركة الـنصـوص ا
ـاثــلــة وغـيــر مـنــشـورة فى فـى مـســابـقــات 

الصحف واجملالت احمللية أو العربية.
ــسـابــقـة فى كل دورة جــديـدة تـعــلن نـتــائج ا
ـسرحـيـة تـشكل من دورات أيام الـشـارقـة ا
نظمـة جلنة حتكيم مـتخصصة من اجلـهة ا

ثالثة إلى خمسة أفراد فى كل دورة.

دائــرة الــثــقــافــة واإلعالم بــالــشــارقــة قـررت
تـــنـــظـــيـم مـــســـابـــقــــة ســـنـــويـــة فـى الـــتـــألـــيف
ـسرحى ألبنـاء اإلمارات برعـاية الشيخ د. ا
سلطان بن محمد القاسمى «عضو اجمللس
األعــــلـى حـــــاكم الـــــشـــــارقــــة» الـــــذى يـــــرعى
سـرحـي فى اإلمـارات ويـشارك ـسـرح وا ا

فى تطويره.
سابقة خاصـة بأبناء الدولة من اجلنس ا
ن تـزيـد أعـمــارهم عـلى إحـدى وعـشـرين
سـنــة (نـصـوص مـســرحـيـة لـلــكـبـار) يـشـارك
ـــتــســابـق بــنص مـــســرحى واحـــد أو أكــثــر. ا
ـسـرحى يـفــضل أن يـعـالج مــوضـوع الــنص ا
الــبــيـئــة والــتــراث والــتــاريخ احملــلى والــشـأن
االجـتـمـاعى. ويـنـبـغى أن تـكـون لـغـة الـكـتـابـة
 سلطان القاسمىهى الـلـغــة الـعـربـيـة الـفـصـحى إال لـلـحـاالت

 á∏MQ
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من تـألـيف وإخـراج فهـد احلـارثى قـدمت اجلـمـعـية
الـعــربــيــة الــســعـوديــة لــلــثــقــافـة والــفــنــون بــالـطــائف
اضى مسرحية األطفال «رحلة الكشاف األسبوع ا
مـيــمـون» والــتى  إنـتــاجـهــا من خالل ورشــة عـمل
ــشـاركـة فى عـدة مـهــرجـانـات بـتـونس وسـبق لـهـا ا
ـسرح الـطفل مـنـها مـهـرجانـات نـيبـابولـيس الـدولى 
ومهرجـان أيام فنـون الطفل بـصفاقس ومـلتقى أيام

الشتاء للطفل بتونس أيضا.

ـســرحـيــة تـدور حـول مــجـمــوعـة كـشــفـيـة فــكـرة ا
تـرحل الكـتشـاف الـغابـة بـصحـبـة القـائـد ميـمون
تتعرض اجملموعة لـسرقة طعامها بسبب إهمال
حــارس اخملــيم فـــتــبــدأ فى الــبـــحث عن الــســارق
لـتــجـده رجال بــدائـيــا يـعــيش فى الـغــابـة وحتـاول
ـديـنـة اجملـمـوعـة اصـطــحـاب الـرجل مـعــهـا إلى ا
لـكـنه يـعـود لـلـغـابـة ألنـهـا مـسـكنـه ووطنـه الذى ال

يرضى لها بديالً.

شاركة 10 عروض مسرحية
¿ÉLô¡ŸG äÉ«dÉ©a ¥Ó£fG
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ــــســــرح انــــتـــــهت جلــــنـــــة مــــهــــرجـــــان ا
الــــســـعـــودى مـن إعـــداد الـــتــــرتـــيـــبـــات
الـنـهـائـيـة لـلـدورة الـرابـعـة لـلـمـهـرجـان
الــذى تــبــدأ فــعــالـــيــاته نــهــايــة مــارس

القادم فى مدينة الرياض.
ـــهـــرجـــان نــــايف الـــبـــقــــمى «مـــنـــسـق ا
ورئــيس الـلــجـنـة اإلعالمــيـة» قـال :إن
هـــنــاك إجــراءات تـــتم اآلن لــتـــشــكــيل
إدارة دائـمـة لــلـمــهـرجــان فى جـمــعـيـة
ــســرحـيــ كــمــا  تــشــكــيل جلــنـة ا
ـــهــرجــان أحــمــد مــكـــونــة من مــديــر ا
الـهـزيل ورئـيس الـلـجـنـة الـفـنـيـة رجـاء
الــعـــتــيـــبى ورئـــيس جلـــنــة الـــعالقــات
الـعــامـة عــبـد الــله الــيـســارى ورئـيس
ــالــيــة عــبــد الــله الــعــتــيــبى الــلــجــنــة ا
لإلشـــراف عـــلـى تـــنـــظـــيم فـــعـــالـــيـــات

هرجان. ا
ـهــرجــان هــذا الـعــام تــقـد يــشــهــد ا
عشرة عروض مسرحية بجانب عدد
من الـنـدوات كـمـا سـيـتم تـكـر أبـرز
الـفـنــانـ الــسـعــوديـ الـذيـن خـدمـوا

سرح السعودى. حركة ا
جارى اآلن تـدشـ مـوقع لـلـمـهـرجان
عــلى شـــبـــكــة اإلنـــتــرنـت كــمـــا تـــبــنت
ــثــلــة فى وزارة الــثــقــافــة واإلعالم 
وكــالـــة الــوزارة لــلـــشــئـــون الــثــقـــافــيــة
ــــهـــرجـــان حتت رعـــايـــة وكـــيل وزارة ا
الــثـقــافـة لــلـشــئـون الــثـقــافـيــة د. عـبـد

العزيز السبيل.

 وعكة عابرة عباس الشمرى

≥°ûeóH Gôª^◊G ìô°ùe ≈∏Y IôHÉY áµYh
مـسرحـيـة «وعـكـة عـابرة» لـلـمـخـرج فـايز قـزق يـتم عـرضـهـا حالـيـاً عـلى مـسرح
عهد العالى للفنون احلمرا بدمشق يشارك بالتمـثيل فيها عدد من خريجى ا
ـســرحـيـة وهم: أسـامـة جالل شـادى مـقـرش جـمـال سـلـوم سـعـد الـغـفـرى ا
رغد مخلوف ديانا فاعور ميرنا زيتون يحيى بيازى جابر جوخدار اناهيد

فياض زينة احلالق نسرين فندى محمد األحمد.
الـعـرض يـتـنـاول أزمـة أسـريـة بـسـيـطـة ولـكـنـهــا تـكـشف مـعـالم اجملـتـمع بـأكـمـله
واألزمـات الـتـى يـواجـهــهـا وتــدور أحـداث الـعــرض داخل سـاحــة انـتـظــار بـأحـد

ستشفيات. ا
قـام بـتــألـيف مـوسـيــقى الـعـرض أحـمـد األشــرم إضـاءة مـحـمـد إدلــبى تـنـفـيـذ

الديكور سمير أبو عساف غناء شادى على سينوغرافيا فايز قزق. äGQÉeE’G AÉæHC’ ≈Mô°ùŸG ∞«dCÉà∏d á≤HÉ°ùe
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بــدأت وزارة الـثــقـافــة الـتــونـســيـة فى دراســة الـعــقـبــات الـتى تــعـرقـل حـركـة
ــسـرح الـتــونـسى تــمـهـيــدا لـتـجــاوزهـا ووضع حــلـول لــهـا لـلــنـهـوض بــقـطـاع ا

شهد الثقافى التونسى. سرح أحد أهم الفنون جرأة وحتررا فى ا ا
قـال مـحمـد عـبد الـعـزيـز بن عاشـور «وزيـر الثـقـافة» إن دولـة تـونس تتـمـيز
ـسرح إال أنـهـا تـعانى بـوجود 145 شـركـة إنـتاج خـاصـة تـعمل فى مـجـال ا

من قلة الفضاءات اخملصصة للتدرب والعروض.
وفى الـسـياق نـفـسه اشتـكى مـسرحـيون تـونـسيـون من حرمـانـهم من الدعم
ــســرحــيـة بــســبب مــواقـفــهم اجلــريــئـة ـالـى اخملـصـص إلنـتــاج الــعـروض ا ا

عارضة. وا

 محمد بن عاشور

يــذكـر أن وزارة الــثـقــافـة الــتـونــسـيــة بـدأت فى
عـــقـــد جـــلـــســـات عـــمـل واســـتـــشـــارة بـــحـــضــور
ـسـرحـيـ من مـخـتـلف األجـيـال لوضـع ورقة ا

سرح. عمل تهدف إلى االرتقاء با
وقـــالت مـــنى نـــور الــدين أحـــد أشـــهــر الـــوجــوه
ـــــســـــرحــــــيـــــة فـى تـــــونس «أرجــــــو أن يـــــطـــــرح ا
ــسـرحـيـون تـصـوراتـهـم بـكل نـزاهـة واالبـتـعـاد ا
ــســرح» كــمــا طــالــبت ــا فــيه خــيــر ا عن األنــا 
ــعـرفـة بــإشـراك الــشـبــان فى هــذه اجلـلــسـات 

آراء جميع األجيال وعدم جتاهلها.
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> اعـتمد الطليعيون على احللم أسلوبـا للوصول إلى حقائق ال نصل إليها فى اليقظة
فـهم يحطمون جدران الـواقع ويدمرون منطقـيته الزائفة حتى لـتبدو األمور وكأنها فى

فوضى شاملة.

> يقول بريخت «إن مؤثر التغريب ينشأ وقتما يتم استحضار شىء للفهم ووقتما يثير
هـذا الشىء االنتـباه بتـحويله من شىء عـادى ومعروف وموجـود بشكل مـباشر إلى شكل

خاص وأخاذ وغير متوقع».

سرحي جريدة كل ا
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> الفنان أشرف فاروق يستعد حاليا إلخراج مسرحية جديدة إلحدى فرق القطاع اخلاص.

قدمها على زمالئها فى التحية رغم أنها أحدث منهم

 :≥«≤–

QOÉ≤dGóÑY óªëe 

احملــور األول: الـتــوظــيف الــداللى واجلـمــالى لــلـتــكــنـولــوجــيـا فى
كن تـعريف التكنولوجيا بداية ليصار الرؤية اإلخراجية. كيف 

بعدها إلى حتديد عالقتها بالتوظيف الداللى واجلمالى?
ُــتـحـرك مـتـغــيّـر ومـتـطـوّر وهل الـتـكـنـولــوجـيـا مـفــهـوم لـثـابت? أم 

ومتحوّل?
إن التـكـنـولـوجيـا تـتـحول من مـادة مـعـرفـية وتـطـبـيق عـلمى إلى
ـجــرد مـوافــقـتــنـا عــلى صــيـاغــة الـسـؤال إذ أن مـفـهــوم نـقــدى 
اإلنـسان ومـنـذ بدء اخلـليـقـة حاول تـغيـيـر الكـون بالـتـكنـولوجـيا
فـإذا كـان الــضـوء الـطــبـيـعى من مــصـادره الـكــونـيـة الــكـبـرى قـد
شــكّل أول الــضــوء وأول الــظل أول الــنــور وأول الــعــتــمــة إال أن
ـصـادر يـتـحكم بـهـا جـعـلت من اكـتـشـافه الـنّار حاجـة اإلنـسـان 
وتطـويـر أدوات إشـعـالهـا فـتـحًا تـكـنـولـوجيّـًـا أثّـر فى تـعـامله مع
ـبـاشـرة مـفـردات الـضـوء والـظل والـعـتـمـة من خالل سـيـطـرته ا
ومـا تطـويـر اإلنسـان لـلـقداح والـزنـد عـلى مرّ الـعـصـور إال شكالّ
من أشكال الـتطوّر التـكنولـوجى الذى ال يقل أهمـية عن مصادر
ـولدات وتـفجـيره لـلطـاقة الـشرارة الـكـهربـائيـة فى احملركـات وا
الـكـامــنـة فى الـنــواة والـذرة لـيــولـد تـيــارًا كـهـربــائـيًـا يــضىء مُـدنًـا
ـــســارح ـــصـــانع والـــطـــرقـــات والــبـــيـــوت وا وأقـــالــيـم حتــتـــوى ا

بالطبع.
ـاء عن مشاعره إن مجرد الـتفكيـر بأن اإلنسان الـذى عبرّ باإل
األولى جتـاه اخلــلق واخلــالق والـطــبـيــعــة وكـيــفـيــة إدخـاله الــنـار
ا كان كـمصدر ضوء مـقدس وموح فى طقوسـه األولى وربطًا 
علـيه الـكون فـإن ذلك يـعد فـتـحًا تـكنـولـوجيًـا مـتعـدد األغراض
ومـتـعدد الـدالالت فـنار الـبيـت التى كـان يـشعـلهـا ربّ الـبيت فى
الـصــبـاح لـتــجـلب اخلـيــر والـدفء والـطــاقـة لـلــبـيت أثـنــاء غـيـابه
كــانت فى الـطــقـوس الــتـمـثــيـلــيـة تــتـجــاوز ذلك لـتُــسـهم فى رسم
ــــشــــهــــد ســــواء حــــول الــــنــــار أم خــــلــــفــــهـــا الــــظالل وتــــكــــوين ا

عاصر. أملمسرحىّ ا

وإذا كان ذلك اختيارًا فريدًا فى تلك احلقبة فإن تطور احتفاء
اإلنــســان بــالـطــقـس الـتــمــثــيــلى ســواء لــعـبــادة أم الحــتــفــال قـد
أوصـله إلـى حتـديــد مــكـان مُــخــصص ألداء الـطــقس الــتـمــثــيـلى
ــكـان األمــر الـذى اســتــوجب اشــتــراطـات مــتــتــالــيـة فى إعــمــار ا
ـربع إلى احلـذوة إلى احلـفرة إلى وتأثـيـثه من احلـلقـة إلى ا

عبد إلى العلبة. عبد إلى قاعة ا ذبح فى ا رتفع إلى ا ا
عمار هو  –بال شكّ  –تطوّر تـقنى استوجب هذا التـطور فى ا
ــكــان ومــسـاقط اإلنــارة ســواء من خالل الــفــتــحـات تـصــمــيم ا
ـشـاعل والـقـناديل ومـا اسـتـتبع الـسـمـاوية أوم مـن خالل كوى ا

شاهد أو االلتحام به. عمار من مفاهيم الفصل عن ا هذا ا
ُتـعارف عليه بـ (الرومانى) درج ا إن حتلـيالً معماريًا لطـبيعة ا
حتـيــلـنـا إلى تـقــنـيـات ونـقــطـة إضـفـاء الـصــدى عـلى الـصـوت من
خالل ذلك اخلـــنــدق الـــصـــغــيـــر فى الـــســاحـــة نــصـف الــدائـــريــة
والرّكح لهو توظيف لتكـنولوجيا ذلك العصر بامتياز وماذا عن
اسـتخـدام نقـاط االتصـال ب مـنظـمى احلـفل فى السـاحة عـبر
ـشــرفـ من كـوى دائــريـة مــنـقـوشــة فى جــدار الـسـاحــة تـمــكن ا
تبـادل اخلـطـاب بالـهـمس أثنـاء االحـتـفال لـهـو استـخـدام ال يقلّ
بـراعـة عن اسـتعـمـال أجـهـزة التـخـاطب الالسـلـكيـة فى عـصـرنا

وذلك بالقياس.
ـتـوافرة ـسـرح عن االسـتفـادة من الـتـكـنـولوجـيـا ا إذن لم يـتـوان ا
ـسرح  –ومـنـذ عـرفه فى عـصـره وليـس هـذا بغـريـب إذا ظل ا
الـبشـر وابتـدعوه  –يقف فى مـقدمـة الفنـون اإلبداعـية اخلالّقة
تفـاعلـة مع نبض عـصره بل وهو يـسبـقها على الدوام الـفنـون ا
أحـيــانًــا ومن هــنــا فــإن ابــتــداع شــاشـة خــيــال الــظل ال يــقلّ فى
حلــظــته أهــمــيــةً عـن اخــتــراع فــانــوس الــفــرجــة فى زمــنــنــا وإن
تــطـويـر الــروافع لـلــمـنـاظــر وتـبـديــلـهــا أثـنـاء الــعـرض كـان فــتـحًـا
ــنــظـر تـكــنــولــوجـيــا ال يــقلّ فى حلــظــته أهــمـيــة عن اســتــخـدام ا

االفتراضى فى وقتنا هذا.
لـكن نــظـرةً إلى مـاهـيـة ومـكـان ومـكـانــة الـتـكـنـولـوجـيـا عـلى مـدى
كمالت ومُعمقات هذه العصور تدلّنا على أنها ظلت فى إطار ا
ـسرحى البـعـد اجلـمـالى والـتـأثـير احلـسّى والـنـفـسى لـلـعـرض ا
سـرحى فى العـلبة اإليـطالية وينـطبق هذا الـقول علـى العرض ا

فتوح. درج واحللقة وعروض الفضاء اخلارجى ا وا

ـســرح بـسـعـة آمــادهِ اسـتـعـان بــالـتـكـنــولـوجـيـا ومن هـنــا جنـد أن ا
السينـمائيـة فيمـا ال تستـطيع السـينمـا فعل ذلك أبدًا ولـنتخيل
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>  الفنان سمير غا يطير هذا األسبوع إلى عدد من دول اخلليج لعرض مسرحيته «مراتى زعيمة عصابة» .
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سرحى التكنولوجيا فى العرض ا
رئية  ب اخليال والصورة ا

سرح  ا
يقف 

فى مقدمة
الفنون
تفاعلة ا
مع العصر

 تبادل
اخلطاب
بالهمس ال
يقل براعة
عن استخدام
الوسائط
الالسلكية

سرح  ا
استعان

بتكنولوجيا
السينما
ليحولها
 إلى فعل
مسرحى

خيار فى تفاصيل ذلك التلقى.
ـــســرحى (هـــنــاك) يـــؤدى جلــمـــهــور ـــؤدى ا أضف إلى ذلك أن ا
غـيـرى ويـتفـاعل مع رد فـعل غـير رد فـعـلى وبـالتـالى فـإن نبض

وحياة عرضه تصلنى موثقة ولست من يوثقها.
ناخات التشبيهية / التمثيلية والتى تسمّى وهناك ما يعرف با
(كــهــوف الــبـيــئــة االفــتـراضــيــة) وهى كــهــوف جـدرانــهــا شــاشـات
ــكــان ــشــاهــد لـــيــشــعــر بــوجـــوده فى قــلب ا عــرض مــحــيـــطــة بــا
واحلـدث والتى  االسـتفـادة مـنهـا فى تعـلـيم قيـادة الطـائرات
وهى الـتــكــنـولــوجـيــا الـتـى تـطــورت لـتــخـلـق مـنــاخـات افــتـراضــيـة
شـاهد بنظارة تشـبيهيـة (السينـوغرافيا االفتـراضية) يدخـلها ا
خـاصـة فـيــشـعـر بـأنه فى وسط احلـدث ويـتــفـاعل ويـنـفـعل مـعه
تـلك التـقـنيـة الـتى استـخدمـتـها عـروض حـاول البـعض تسـمـيتـها
بالـسيـنمـا اجملسـمة ومـا لبث ذلك أن راح فى اجتـاه آخر لـتظل
ناخات كن أن تصبح هذه ا ًا خـاصًا وبالتالى ال  السينما عا
كن ُدرك والراسخ للمسرح بل  عنى ا االفتراضية مسرحًا با
أن تكون فـنًا آخـر ال يخـلو من دهشـة لكـنه بعـيد كل الـبعد عن
ـكن أن يــكـون عـلـيه الــعـرض االفـتـراضى لـيس ـسـرح إن مـا  ا
ـشـاهـد وهى بـرامج ( سوفت أكـثر مـن (لعـبـة أتـارى) يـدخلـهـا ا
وير) حـاسوبية وبالتالى فـإن مناخاتها افتراضـية وشخصياتها
افـتراضيـة وتتحـقق حركتـها اجملـسدة من خالل البثّ الـتوافقى
ـشــاهـد لـهــا بـذاته إلى شــخص افـتـراضى ُــتـزامن ويــتـحـول ا ا
ـــســـرح االفـــتـــراضى ُـــفـــارقـــات أن مـــبـــتـــدعـــيـه أســـمـــوه ا ومـن ا
ــــســــرح يــــقــــوم أصـالً عــــلى خــــلق مــــنــــاخــــات وبــــالــــرغـم من أن ا
افـتـراضيـة إال أنـه يـدخل بـهـا إلى مـنـطقـة الـتـفـاعل اجلـمـعى مع
ـسـرحى بـحـدّ ُـتـلـقى حـتى لــيـصـبح الـعـرض ا ــنـاخ الـواقـعى وا ا

ذاته واقعًا.
مـن أشــهـر مــواقـع الــعــمل هــكــذا عــروض مــؤســســة اســتــكــشـاف
الـواقع االفـتــراضى فى جـامـعــة كـنـسـاس الــتى قـدمت عـروض
ـوتـزارت ومــسـرحـيـات لـألطـفـال مـثل: أوبــرا (الـنـاى الـســحـرى 
الـديــنـاصــورات الـذى كــان فى األصل عــرض خـيــال ظل) وقـد 

أن فيـلماً مدته ساعتـ قدّم مشهدًا مدته دقـيقة أمام الشاشة
حــيّـًــا فـإن الــعــرض ســيـتــحــول إلى فــعل مــســرحى ولن يــحـدث

سرح السينما داخل مشاهده. العكس لو استخدم ا
ـسـرح استـثنـاء جامع ثـال كى أصل إلى أن قـامة ا سقت هـذا ا
يـحتوى وال يحتـوى.  ومنذ الثلث األول فى الـقرن العشرين راح
ـسـرحـيـون يـدُخـلـون الـسـيـنـمـا ومـا إلى ذلك فى الـعـروض ولم ا
ــطـلق لــكـنه كـان يـكن ذلـك لـيـشــكّل اخلـيــار األجـمل واألقــوى بـا

يشكّل اخليار األجمل للحظة اإلبداعية احملددة لذاتها.
وفى الـسـنـوات األخـيــرة راحت الـتـقـنـيـات الـرقـمـيّـة واحلـواسـيب
فـى بـرمـجـة الـنـظـام الـضـوئى والــصـوتى لـلـعـرض ونـظـام تـبـديل
ـنــاخـات (الـواقع االفـتــراضى) وهـو مـصــطـلح أطـلـقه ــنـاظـر وا ا
(جـــيـــرن النـــيـــيـــر) ورغـم أهـــمـــيـــتـــهـــا إال أنـــهــــا ظـــلت مـــكـــمّالت
مـــســرحـــيــة ولـم تــنـــجح بــرأيـى مــحـــاوالت الــعـــروض الــضـــوئــيــة
ــوســـيــقى واجملــرّدة فـى تــقــد عــرض ُــدعــمـــة بــا الــبــصــريـــة ا

مسرحى ولكنها قدّمت عرضًا ضوئيًا بصريًا ال أكثر.
ـسرح وإذا كانـت السـينـما قـد نقـلت صورة الـشخـصيـات خارج ا
ـكّــبــرة جلـلب ــســرح فـيــمــا يـشــبه الــلـقــطــة ا لـلــمــسـرح وداخل ا
االنتـبـاه لـتفـصـيالت محـددة فـإن تـقنـيـات احلاسـوب واالنـترنت
قـد منـحت بـعض الـتجـارب فـرصـة تقـد عـروض مشـتـركـة تتم
فى نفس الـلحظـة فى مكـان مـختـلفـ من العـالم أو ما سمّى
مسـرح شبـكة االتـصال لـكن هـذه التـجارب حتـقق فى كل موقع
من مـــواقـــعــهـــا نـــصف عـــرض مـــســـرحىّ ونـــصف عـــرض صــورة
ـســرح ال يـقـبل الـقـسـمـة عــلى اثـنـ فـإنـنى أجـزم مـرئى وألن ا
أنها وبـقدر ما شـاهدته من عروض مـسرح شبـكات االتصال لم

تكن عروضًا مسرحية.

فلماذا قلت نصف عرض مسرحى?
ـسـرحى إن اجلـزء الـذى يــجـرى أمـامـنـا مـبـاشــرة هـو الـعـرض ا
ـنقـول فإن عـينًا إلـكتـرونيـة غير عـينى كـمشـاهد هى التى أما ا
ــــصــــور الالقط هــــنـــاك هـى الـــتـى حـــددت لى تــــرى وإن عـــ ا
وبـالـتـالى صادرت حـريّـتى فى الـتـلقّى وكـمـا أنـنى لـست صاحب

سرحى شهد ا  الطقوس ترسم ا

 الطقس التمثيلى

التنقيات  الرقمية

 كهوف البيئة االفتراضية

 حس فهمى يتحدى تقاليد القومى من أجل زوجته
كــان احلــســـ ثــائــرًا ضــد الـــظــلم والـــتــســلط
ولـيـس ضـد احلق والــعــدل. كـمــا كـان ســقـوطه
ــبــدأ آمن به ودافع عــنه ولـم يـســقط شــهــيــدًا 

صريع احلب ولوعته.
لـكن ثــورة احلـسـ اآلن تـغـيـرت ومـبـدؤه الـذى

حارب من أجله أيضًا تبدل.
كــذا كـانت مــســرحــيـة احلــســ ثــائـرًا وشــهــيـًدا
مــعــركـة شــرســة خــاضـهــا رجــال من طــراز كـرم
مطاوع وعبد الـله غيث الذى عاش حياته يحلم
بـتجـسيـد دور احلسـ ولكن دعـاوى األصولـية
رصاد فتصـدى لها النجمان الكبيران وقفت با
ــــنع إلـى إعـــادة واضـــطــــر بــــعــــد صـــدور قــــرار ا
الــــبـــروفــــات اجلــــنــــرال عــــدة مــــرات بــــحــــضـــور
نع. اجلماهير وبذلك  العرض رغم سلطة ا
مـثل هذه القضـايا لم تعد تـشغل جنومنا اآلن
لقد تغيرت قـضاياهم فصارت كيف يحشرون
ـــقــدمـــة أمـــام فـــنــانـــ أفـــنــوا زوجــاتـــهم فـى ا
ـا يزيد ـسرح  سـنوات عمـرهم عـلى خشـبة ا
عن عــــدد ســـنــــوات عــــمـــر الــــزوجـــة. حــــتى لـــو
اضـطروا لـدخول الـكـواليس الجـتذاب الـزوجة
ــتـمـنــجـة لــتـؤدى الــتـحـيــة فى تـرتــيب يـلــزمـهـا ا
ــوهــبـة لــبــلـوغـه سـنــوات طــويـلــة إذا أمــتـلــكت ا

ووفرة اجلهد.
وإذا تـقدمـت على زمـالئهـا فى تـرتـيب الـتـحـية
فـالبــد مـن تـــعــديـل أفـــيــشـــات الـــعـــرض أيـــضًــا

. ليتساوى الترتيب فى احلالت
وال يكتفى الـنجم بذلك بل يطلب - أو يأمر -
ــسـرح أن تــرفع صــور زمالئه من عــلـى ســور ا
وحـ يعـتـرضون يـوجه لـهم حتـذيرًا من خالل
حـوار بــإحــدى اجملالت بــأن هــذا قــراره وتـلك

سلطاته ومن ال يعجبه فليرحل.
لـيـست هذه مـسرحـية عـبـثيـة من نسج اخلـيال
ولكنها قصـة حقيقية تدور فى كواليس عرض
"ذكى فـى الــــوزارة" الـــــذى يـــــعـــــرض اآلن عـــــلى
ـسـرح الـقـومى بـطـولـة الـنـجم حـسـ خـشـبـة ا
سرح إضـافة لزوجة فـهمى ونخبـة من جنوم ا

النجم لقاء سويدان.
ـمـارسـات لم تأت من الـقـاعدة ـؤسف أن هذه ا وا
حــيث اخلــبــرة ضـئــيــلـة ووهـج الـشــهــرة له ســكـرته
لكنـها جاءت من الـقمة ومن جنـوم تخطـوا مرحلة

راهقة النجومية منذ زمن طويل. ا
زمالء الـنـجم الـكـبـير حـسـ فـهـمى مـذهـولون
ـــا حــدث يــتــســاءلــون: هل هــذا هــو الــنــجم

مقدم برنامج "ب الناس".
أحــد زمالء الــنـــجم صــرخ قــائالً: مــصــيــبــة أن
تــــصــــدر هـــذه الــــتــــصـــرفــــات من جنـم بـــحــــجم
وأخالق حــسـ فــهـمـى فـمــاذا لـو جــاءنـا جنم
أقل منه حجما "وأخالقًا" ماذا سيفعل معنا!?
الــفــنــان الــقــديـــر ســامى مــغــاورى تــقــدم بــعــدة
شـكـاوى ضـد مـا أســمـاه افـتـئـات الــفـنـانـة لـقـاء
ســـويــــدان عـــلى حــــقـــوق زمالئــــهـــا فى أعـــراف
التحية وتـرتيب األفيش لكنه حتى اآلن لم يلق
أى ردود  مـــقـــنـــعـــة وهـــذا الـــتـــحــقـــيـق يـــحــاول
اسـتطالع آراء بـعض جنوم الـعرض وكذا إدارة
ـسرح الـقـومى. علـى الرغم من مـنع األخـيرة ا
ـاذا اإلدالء بـأيــة أحـاديث صـحــفـيـة وال نـدرى 
ـــعـــلــــومـــات وبـــالـــتـــالى تـــمـــنـع أى إدارة تـــدفق ا

حرمان القار من معرفة احلقيقة.

يــتــحــدث الـفــنــان الــقـديــر ســامى مــغـاورى عن
أعـراف الـتــحـيـة قـائال: الـتـحـيـة حتـكـمـهـا عـدة
ــســرحــيــة أشــيـــاء مــنــهــا األقــدمــيــة واخلــبــرة ا
والنـجوميـة وحجم االسم فى الـسوق ومـساحة
ـسرح ـقـدم لكن ا الـدور وحجـمه فى الـعمل ا
ًــــا مــــؤداه أن الــــقـــــومى أرسـى تــــقــــلـــــيــــدًا قـــــد
األقـدمـيـة لـهـا اعــتـبـارات خـاصـة لـتالزمـهـا مع

اخلبرة وهذا أمر استقر منذ سنوات.
وبـــالــنـــســـبــة لـــلـــمــمـــثــلـــ فى عـــرض "ذكى فى
الــوزارة" فـأنــا فـنــان قـديـر ويــوسف إسـمــاعـيل
ـتـاز وكل من: رشـدى الـشـامى وسـلوى فـنـان 
عــثــمــان ومــحـــمــد رضــوان فــنــان أول بــيــنــمــا

تعديل الـقواعـد واألعراف التى اسـتقرت طـالًبا
ثل ما عومل به النجم حس فهمى. معاملته 
سرح لذا أرى أن تدخل الوزيـر البد منه ألن ا
الـقـومـى ال يـجـد اآلن من يــدافع عـنه. ودخـول
ـثـل اآلن لـلـتـحـيـة فى غـيــر تـرتـيـبه مـعـنـاه أن
ـثل لـلـعـرض فى غـيـر الـغـد سـيـشـهــد دخـول 

توقيت دخوله!
الـفنـان يـوسف إسـمـاعيـل أحد أبـطـال الـعرض
سرحية سامى مغاورى فنان كبير وله قيمته ا
والــفــنــيــة وبــالــتــالـى له دور كــبــيــر فى احلــركــة
سـرحـيـة والفـنـية وهـضم حـقه بهـذه الـصورة ا

ال يليق.
ـسـرح الــقـومى شـريف عــبـد الــلـطــيف مـديــر ا
ومـا قـام به اخملـرج عصـام الـسيـد من تـصـميم
لــشـكـل الـتــحـيــة كــان فى غـيــاب الــزمـيــلـة لــقـاء
ســــويـــدان وحــــ ســـئُــــلت عن رأيــــهـــا لـم تـــبـــد
اعـــتـــراضًـــا وحـــيت فـى الـــيـــوم األول. إال أنـــهــا
أصــيـبت بــإرهـاق فى الــيـوم الــثـانى فــلم تـخـرج
لـلتـحيـة واستـمر عـدم خروجـها فـأصبح هـناك

إحساس بغ وقع عليها!

يقـول الـفـنـان سامى مـغـاورى: مـشـكلـة الـتـحـية
لم تــكـن األولى قــبـــلــهــا تـــدخــلت األخـت لــقــاء
سويدان أيضًـا فى ترتيب الصور على األفيش
لـتــضع صـورتـهـا قـبـلــنـا إذ كـان تـرتـيب الـصـور
عــلـى األفــيش يــبــدأ بــحــســـ فــهــمى ثم هــالــة
فـاخر ثم عـمر احلـريـرى ثم شعـبان حـس ثم
ســامى مــغــاورى فــلــقــاء ســويـدان إال أنــنــا فى
أحـــد أيــام الــبــروفـــات فــوجــئــنـــا بــدخــول لــقــاء
لــلــمــســرح ثــائــرة بــشــدة لــوضع صــورتــهــا بــعـد
صـــــورتى وأمـــــام اجلــــمـــــيع هـــــددت بــــتـــــقــــد
ـــســرح اعــتـــراضًــا عـــلى مــا اســـتــقــالـــتــهـــا من ا
أســمــتـه بــوضع صــورتـــهــا فى غــيـــر مــوضــعــهــا
ـا الـطـبـيـعى! وتـمت االسـتـجـابـة لـهـا بـأسـرع 
قـدرنا فقـبل انصـرافنـا من تلـك البروفـة كانت
األفــيـشـات كــلـهـا قــد رفـعت وفى الـيــوم الـتـالى
مبـاشـرة عـادت األفـيـشـات ثانـيـة بـعـد الـتـعديل
ــوافـــقـــة رئــيس الـــذى طــلـــبـــته وقـــد  ذلك 
الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح د. أشـرف زكى ومـديـر

سرح القومى شريف عبد اللطيف. ا
يـومها أبلـغت شريف باعـتراضى وقلت له: من
ـــمــكن أن أنــســـحب فــرصــيـــدى من األعــمــال ا
يـــكــفــيــنـى خــاصــة وهـــذا الــعــمل رقم  72 لى.

األخـت لــقــاء ســويــدان فــنـــان ثــالث ورغم ذلك
جتاوزتنا جمـيعًا سواء فى التحية أو فى وضع

صورتها على األفيش.

شكلة التى ثارت سامى مغاورى يتحدث عن ا
بــسـبب الــتـحـيــة قـائالً: قــبل االفـتــتـاح فـوجــئـنـا
بـعـدم حـضـور لـقاء سـويـدان الـبـروفـة اجلـنرال
والـــتى صـــمم فــيـــهـــا الـــفــنـــان عـــصــام الـــســـيــد
الـتحية وذلك بـأن يدخل الفنـان حس فهمى
أوالً ثم يـقـدم لـقــاء سـويـدان ثم يـدخل سـامى
مـغـاورى ثم شـعـبـان حــسـ ثم هـالـة فـاخـر ثم
عـمـر احلــريـرى وأعـدنـا الـتـحـيـة لـيـلـتـهـا ثالث
مــرات. لــكن لــقــاء حـ جــاءت لــيــلـة االفــتــتـاح
وأبـلـغت بـتـلك الـتـحـيـة رفـضـتـهـا وأصـرت عـلى
الـدخول فـى ترتـيب آخـر يـسـبق بـعض الـنـجوم
الــكــبــار وعــولج األمــر بــأن جــومــلت بــشـكـل مـا
عـــلى أســـاس أنــهـــا بـــنت إال أنــهـــا فى الـــلــيـــلــة
الثانـية امتـنعت عن دخول الـتحيـة واعترضت

ثانية على الترتيب.
يواصل مـغاورى: ما حـدث بعـد سبـعة أيام من
الــعـرض كـان غــريـبًـا فــبـعـد أن قــدمت حتـيـتى
ليلتها وكذا شعبان حس وهمت الفنانة هالة
فـاخر بـتقـد التـحية. فـوجئـنا بـالنـجم حس
فـهــمى يـذهب لـلــكـوالـيس لــيـأت بـهـا ويــقـدمـهـا
ـــســـرح هـــكـــذا دون اســـتـــئــذان عـــلى خـــشـــبـــة ا

اخملرج وبشكل فردى.
ـســرح الـقـومى فى الــيـوم الـتــالى كـلـمـت مـديـر ا
شـــريف عــــبـــد الــــلـــطــــيف أللـــفـت نـــظــــره لـــهـــذا
الـتـصـرف الــشـاذ وذكـرته أنـهــا لم تـكن مـعـروفـة
أيـام "أهال يـا بـكـوات" وقـبل زواجـهـا من الـفـنان
حس فهمى وطلب شريف من اخملرج عصام
الـــســــيـــد تـــعـــديـل الـــتـــحـــيــــة كى تـــرضـى جـــمـــيع
األطــراف ولـــكــنــهــا رفـــضت الــتــحـــيــة اجلــديــدة
ـــرة زوجــهــا أيـــًضــا.. وشــاركـــهــا الـــرفض هــذه ا
الــنـجم حــسـ فــهـمى وقــال: لـقـاء ســتـدخل فى
هذا الترتيب وأنا من أحدد الذى يدخل قبل أو
ــكـتب بـعــد وذلك فى اجلــلــســة الـتى عــقــدت 

سرح القومى وحضور اجلميع. مدير ا
الــفــنــان رشــدى الــشــامى أحــد أبــطــال الــعــرض
يقول: خطورة ما حدث أن النجم حس فهمى

ــــســـــرح الــــقـــــومى لــــو  أوجــــد ســـــابــــقـــــة فى ا
الـتـغاضى عـنهـا ومرت دون وقـفـة سيـطالب بـها
كل جنـم يـــأتى بـــعـــد ذلك وهـــو أن يـــتـــدخل فى

 حس فهمى وسامى مغاورى 

البرنس يرفع
صورة سامى
مغاورى ويقول
أنا النجم
األوحد

ولستُ بـحاجـة ألعمـال جديدة وأصـر شريف
عـلى بـقـائى ووعـد بتـعـويـضى بـوضع صورة لى
ـسرح مع وعـد لـلـزميـلـ رشدى عـلى مـدخل ا
الـــــشــــامى ويـــــوسف إســــمـــــاعــــيـل بــــتــــصـــــحــــيح
أوضـاعـهـمـا مع بـدايــة الـعـرض وتـعـديل كل مـا

 تغييره فى إعالنات اجلرائد والشوارع.
ــا دفـــعــنى لــكن شـــيــئًـــا من هـــذا لم يــحـــدث 
لالتــصــال بـ د. أشـرف زكـى الـذى كــان وقــتــهـا
فى طريقه لدبى وأبلغنى أنه سيتصل بشريف
عـــبــد الـــلــطـــيف لـــيـــضع صــورتـى عــلـى مــدخل
ـــســرح ووضـع شــريـف صــورتى فـــوق اجلــزء ا
ـسـرح الـقـومى! اخملـصص لـلـتـبـول عـلى سـور ا
رغم ذلك لم أهتم ورضـخت فى الـنهـاية رغـبة

فى افتتاح العرض فى توقيته.
ولم أهـنـأ بـهـذه الـصــورة طـويالً فـحـ انـحـاز
وقف زوجته وأصر على ترتيب حس فهمى 
الـتـحيـة كمـا يريـد هـو ذهبت ألشـكوه لـشريف
عـــبــد الــلـــطــيف فـــفــاجـــأنى األخــيـــر بــقــوله إن
حـــســ فـــهــمـى طــلب إزالـــة صــورتـى من عــلى
ـسـرح بــدعـوى أنه جنم الــعـرض وهـو مــدخل ا
ــسـرح. وحـده من تــعـلق صــورته عــلى مـدخل ا

وكان له ما أراد.
شـريف عـبد الـلـطـيف يـنـفى واقـعـة رفع صورة
ســـامى مـــغـــاورى ويـــؤكـــد أن صـــورتـه مـــوجــودة
ضــمن األفــيش وقــد حــاولت اإلدارة تــرضــيــته
ــــســــرح ولــــكن ــــ ا بــــوضـع صــــورة له عــــلى 
بـــســبـب الــريـح الــشـــديــدة الـــتى تـــعــرضت لـــهــا
كـان غيـر محكم البالد سـقطت الصـورة ألن ا

أو مهيأ لتعليق أى صورة به.
بـينـما يـعلق الـفنان يـوسف إسمـاعيل مـبتـسمًا:
أنـا لــست مع رفع الـصـورة وإن كـانت الالئـمـة
تلـقى على الـريح الشـديدة التى ضـربت البالد
فــقـد مـضت حلـال ســبـيـلـهـا ونــحن فى انـتـظـار

عودة الصورة.
رشــدى الـشـامى يــقـول: الـفــنـان حـســ فـهـمى
كـان بــرنـسًـا حـقًـا لـكـنـى حـقـيـقـة ال أفـهم مـاذا
حــدث لـــلــرجـل فى هــذه الـــروايــة لـــقــد تـــغــيــر
تــــمــــامًــــا لـــــقــــد كــــدت أشـك أن إدخــــال لــــقــــاء
ســويــدان لــلــتـحــيــة فى هــذا الــتــرتـيـب  بـعــلم
عـصـام السـيـد العتـقـادى أن حسـ فـهمى ال
ـكـن أن يـتـخـطى اخملــرج وهـو الـبـرنس الـذى

ال يخطو خطوة واحدة دون حساب.
ـــا يــحـــدث فــإن كــان لــكـــنى لـــستُ مــتـــفــائالً 
حــسـ فــهـمـى بـأخالقه وبــحـجــمه يــفـعل ذلك
فـمـاذا لــو جـاء جنم غـيـره دونه خــلـقًـا وحـجـمًـا
مـاذا سيـفـعل مـعـنا? خـصـوصًـا ونـحن نرى كالً
من مدير الـقومى ورئـيس الهيـئة خائـف على
الــعـرض مـتــهـيــبـ مـن انـسـحــاب بـطــله لـذا ال
يــريـــدان مــراجـــعــة الـــنـــجم وفــؤاد حـــداد قــال
اخلـــوف مــلك اإلحــســـاس ولــكن فى الـــنــهــايــة
ـسرح فـلماذا هنـاك عقـد يربط بـ الفـنان وا
اخلـــوف. ويــدافـع شــريف عـــبــد الـــلــطـــيف عن
تــــــصـــــــريـح حــــــســــــ فـــــــهــــــمـى قــــــائـالً: قــــــرأت
تصـريـحـات الفـنـان حـس فـهـمى وعـليـنـا حـبًا
فى الـعـمل أال نــأخـذ جـمـلــة من حـواره ونـتـرك
أخــــــرى. وذلك عــــــلى طــــــريـــــقــــــة «ال تـــــقــــــربـــــوا

الصالة».
إلى أين من هنا?

ـشكلة من كل جوانبها واألن بعد عرض هذه ا
تُرى كيف اخلروج منها?

سامى مغاورى يقول: ال يصح إال الصحيح ال
بــد أن تـــعــود صـــورتى لـــلــمـــكــان الـــذى اخــتــاره
رئـيس البـيت الـفـنى لـلـمسـرح وال بـد أن تـعود
الــتــحــيــة كــمـــا كــانت وعــلى جـــمــيع الــعــامــلــ
بـالـعـرض من أكــبـر فـنـان إلـى أصـغـر عـامل أن

يتيحوا الفرصة لزمالئهم كى يبدعوا.

مثلون  ا
يطالبون

بتدخل فاروق
حسنى بعد
عجز اإلدارة
شكلة عن حل ا

أعراف التحية

مشكلة التحية

ولألفيش أيضًا قصة
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ـصرى عـموماً ـسرح ا رؤوف األسـيوطى فـنان مـبدع له إسـهامـاته العـديدة فى ا
قـدم أعماالً عديـدة على خشـبته ومنهـا «من يطلق الـنار» على مـسرح الغد من
ـسـرحى الـبـورسـعـيـدى إضـافـة إلى إسـهامـاته فى تـألـيف رجب سـلـيم الكـاتب ا
مسـرح الـثـقـافـة اجلمـاهـيـريـة ومـنهـا «الـزوبـعـة شـفيـقـة ومـتـولى مـنـ أجيب
ـسـرح الذى نـاس». وطـوال رحـلة طـويـلـة كـان لـرؤوف األسـيـوطى دور فى هـذا ا
كـان مسـئـوالً عـنه لـفـتـرة جتـاوزت الـسنـوات الـثـمـانى حـيث كـان مـديراً إلدارة

سرح فى الثقافة اجلماهيرية. ا
من هنا كان اللقاء معه لنحاوره.

كـان والزمـان من احلتمـية إلى الـنسـبيـة يراه الطـليـعيـون ضرورياً فى > هـذا اخلروج بـا
بـحـثهـم الدائب عن احلـقـيقـة اإلنـسانـيـة. أضف إلى ذلك أنـهم يؤمـنـون بأنه لـيس ثـمة

كان والزمان معاً. حقيقة مطلقة وهذا األمر يطال ا 8
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سرحي جريدة كل ا

دينة نصر. > ورشة اخملرج سمير العصفورى التى يشرف عليها حالياً انتقلت مؤخراً إلى مسرح الفردوس 
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كن كن أن نتصـور فى الواقع مدينـة أو حيا بيـوته عبارة عن مـقبرة للـسيارات. هذا بـالطبع ال  >  هـل 
أن يـكـون إال فى احلـلم. فـفى مـسـرحيـة «قـرافـة الـسيـارات» لـفـرنـاندو أرابـال تـتـحـول السـيـارات احملـطـمة

منوعة. وسيقى ا ارس فيها اجلنس وا تكدسة فوق بعضها إلى بيوت  ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح احلديث. الية واإلدارية با > عصام موسى تولى مؤخراً مسئولية إدارة الشئون ا

تــســتــضــيــفــهم لــتــقــد مــحـاضــرات خلــلق
وعى مسرحى وثـقافى أما اآلن فغاب عن
مـسرح الـثقـافـة اخملرج الـدارس القـائد إال

القليل.
* مـا أسباب غـياب اخملرج الـدارس وظهور

غيره فى رأيكم?
-  هــنــاك أســبــاب كــثــيــرة جــعــلت اخملــرج
ى الــدارس يــحــجم عن الــعــمل مع األكــاد
الـثـقـافـة اجلمـاهـيـرية مـنـهـا ضـعف األجور
ـعـاناة مع اإلدارات اجلـديدة غـير وكذلك ا
ــــســـرح إضــــافـــة إلى مــــشـــاكل ـــؤمـــنــــة بـــا ا
اإلقــــامـــة الــــتى تــــضع اخملـــرج فـى مـــواقف
صعبـة ويتـحمل أعبـاء غير آدمـية ومواقف
صــــعــــبــــة تــــفـــوق طــــاقــــتـه ســــواء مــــاديـــة أم

حياتية.
من هـنا كـان البـحث عن حـلول بـديلـة وكان
سـرح األقاليم ذلك فى أثـناء فـترة إدارتى 
الــتى اســتــمـرت نــحــو عــشـر ســنــوات حـيث
قـمـت بـتـبـنـى فـكـرة اعـتــمـاد اخملـرج احملـلى
ـــــوهــــوبـــــ غــــيــــر وتـــــشــــجـــــيــــعه خـــــاصــــة ا
الدارسـ إال أن الوضـع ترهل أيـضاً بـعد
فــــتــــرة وأصــــبـح اخملــــرج احملــــلى مــــحــــاربــــاً
شـــرســـاً ألى مـــخــــرج قـــادم لـــيـس اجلـــمـــيع
ولـكن أغـلـبـهم وأصـبـحـت الـفرق تـشـكـو من
ســطـــوة اخملــرج احملـــلى... وتــركـت مــســرح
شكلة األقاليم وال أعرف مـا وصلت إليه ا

اآلن.
* هنـاك اتـهـام بـأن فـكـرة االعـتـمـادت كان
ــلـــكــون أدوات بـــابـــا تــســـلل مـــنه مـن ال 

اإلخراج?
-  إلـى أن تــــركت مــــوقــــعـى فى الــــثــــقــــافــــة
ـتــسـلـلـ اجلـمـاهــيـريـة أعــتـقـد أن نـســبـة ا
كانت قـلـيلـة لكـنى عـلمت من بـعض فـنانى
األقالـيم الذيـن مازالـوا على اتـصال بى أن
الــــــوضع صــــــعـب واحلـــــال أصــــــبـح يـــــشــــــبه

الكارثة.
* ماذا عن احلركة النقدية?

-  فى الــســابق كــان هـنــاك نــقـاد مــؤمــنـون
ـــشــــروع ومـــخـــلـــصـــون لـــعـــمـــلــــهم مـــنـــهم بـــا
الـــــراحـــــلـــــ فـــــؤاد دواره وأحـــــمـــــد عـــــبــــد
احلـمـيـد ومـنـهـم من هـو عـلى قـيـد احلـيـاة
مـثل رجـاء الـنـقـاش وفـوزيـة مـهـران سـنـاء
فــتح الــله.. وغــيـرهـم وأرجـو من الــدكــتـور
هم أمـا اآلن فـهـناك أزمـة نـقاد نوار تـكـر
فــبـــعــد مـــحــرقـــة بـــنى ســـويف الــتـى وقــعت
ــسـرح فــقـد ــتــسـلــلـ إلى ا بــســبب جـهل ا
ـوهـوب فُـقد الـكـثيـرون من خـيرة الـنـقاد ا
ـؤمنـ مثل أحـمد عـبد احلـميد مـحسن ا
مـصـيـلــحى مـدحت أبـو بــكـر نـزار سـمك
ـــيـــرغــــنى حـــسـن عـــبـــده صـــالح بــــهـــائى ا
ألون صفـحات سعـد.. وغيـرهم وكانـوا 
ــقــاالتــهم ونــقـدهم.. اجلــرائـد واجملالت 
وفـــــقــــدنــــا قــــبــــلــــهـم نــــبــــيل بــــدران ودواره
فأصبحنا بال ظـهر نقدى ويكتب عنا قليل
ن بـقى عـلى قـيد احلـيـاة وكـان الله فى
ــسـرح عــلى مــسـتــوى الـوطن عـون فــنـانى ا
فـــأعـــمـــال الـــقـــومـى ســـريـــة وأعـــمـــال فــرق

األقاليم أكثر سرية.
* مـــاذا تــــرى من مــــســــتـــقــــبل احلــــركـــة

سرحية فى الثقافة اجلماهيرية? ا
-  اجلمـهور مـوجـود لكـنه يحـتـاج إلى بنـية
حتــتــيـــة حتــتــرم آدمــيــتـه من أمــاكن عــرض

وإدارات حتترمه.
ـــســرحى فـى األقــالــيـم مــوجــود والـــفــنــان ا
ومــحـــارب ومــســتــعــد لــلـــعــمل حتت أقــصى
الــظــروف لــكـن مع مــخــرج يــتـــعــلم مــنه فن
ـسرح وفن احلـيـاة وأن يكـون قـدوة بعـيداً ا

عن االسترزاق.
وفى الـنــهـايــة يـجـب عـلى الــدكـتــور نـوار أن
يـوفـر لفـرق األقـالـيم مـخرجـ كـبـاراً حتى
نعيـد لهذه احلـركة شمـوخاً فُقـد واحتراماً
زال فـــهـــنــــاك بـــعض اخملــــرجـــ اجلـــادين
داخل احلــــركــــة لــــكــــنــــهم يــــحــــتــــاجــــون إلى
منافـس أكبـر الستفـزاز مواهبـهم وتقد

أفضل ما عندهم.

 مسرح الثقافة قام كمشروع
ثقافى اجتماعى فنى

سرح اذا انصرف اجلمهور عن ا

 اخملرج رؤوف األسيوطى

بالعمل الثقافى ودوره فى رفعة الوطن.
* مــاذا عن الــفــنـانــ فى حــركــة مــسـرح

الثقافة اجلماهيرية?
-  الـفنان فى الثقـافة اجلماهـيرية موجود
لـكــنه يــحـتــاج أيـضــا لـلــقــائـد الــفـنــان فـفى
الـــــبـــــدايــــات كـــــان االعــــتـــــمــــاد عـــــلى كـــــبــــار
اخملـــرجــــ أمــــثــــال: كــــرم مــــطــــاوع عــــبـــد
الـــرحــــيم الـــزرقــــانى كـــمـــال عــــيـــد ســـعـــد
أردش سمـير الـعصـفورى.. وغـيرهم وكل
هـؤالء الـعـظـام لـهم أعـمـال فـى فـرق كـثـيرة
سرحية ثم جاء جيل من وأثروا احلركة ا
ـســرحـيــة وكـلف خـريــجى مــعـهــد الـفــنــون ا
بــالـــعــمل فـى فــرق األقـــالــيم مـــنــهـم حــافظ
أحــمـد حـافـظ رؤوف األسـيـوطى مــحـمـد
سالم حـسـ جـودة أحـمد عـطـيـة حسن
السبكى هانى مـطاوع هناء عبد الفتاح..
وغيرهم إلى جـانب اخملرج الشباب من
ـســرح; عـبــد الــغـفــار عـودة مــاهـر هـيــئــة ا
عـــبـــد احلـــمـــيـــد فـــهـــمى اخلـــولى جـــمـــيل
بـرســوم حــســنى بـشــارة.. وغــيــرهم وكـان
لهـذه الـدفعـة من الـدارسـ أثر فى تـأكـيد
ـــســرحـــيــة وأفـــرغ هـــؤالء كل مــا احلــركـــة ا
سرح على أيدى تعلموه فى أزهى فترات ا
األســاتـذة الــقـادمــ من بــعـثــاتـهم وقــدمـوا
بالـفـعل خالصة فـنـهم وشـبابـهم الـفنى فى
مـــســـرح األقـــالـــيـم. حـــتى إن الـــفـــرق كـــانت

سـعــد الـدين وهـبــة فى جـولـة مــفـاجـئـة فى
ــوقع أحــد بــيــوت الــثـقــافــة فــوجــد مــديـر ا
يــربـى دواجن وأرانب داخل بــيـت الــثــقــافــة
ــان ـــكــتـــبــة وهــذا أضـــعف اإل وال يـــفــتح ا
ولــكم أن تــتــصــوروا مــا فــعــله به ومع ذلك
ــؤمـــنـــ بــالـــعـــمل الـــثـــقــافى فـــهـــنــاك مـن ا
ـــســرح فى مــواقـع كــثــيـــرة بل هــنــاك من وا
ــواقع يـــدفع بـــســبـب إحلــاح فـــنـــانى هـــذه ا
لـتـقـد حـركـة رائـعـة مـثل فـرقـة بـنى مـزار
الــتى تــعــرض مـــتــســولــة بـــعــد قــرار تــأمــ
ـــــتــــواضع ــــســــارح وإغـالق مــــســـــرحــــهم ا ا
أصال.. لـــكن إصــرار الـــفــنـــانــ هـــو الــذى

كان. يقود ا
ة? شكلة اإلدارية قد * إذن ا

ـــــة ولـــــكـن الـــــفـــــارق فى -  نـــــعـم هى قــــــد
ـاً كان الـعـقـاب رادعـاً فـكان الـعـقـاب فـقـد
همل قليال أما اآلن فالله أعلم. عدد ا
* لقـد شاهدت بـنفسى الدكـتور نوار يزور
مـوقـعـاً لـقـصـر الثـقـافـة فـوجـد أن قـاعاته
شغـلهـا اإلداريون فـقرر  أخالءهـم للمـبنى

مارسة األنشطة? بدع  وقصره على ا
- أعـتـقـد أن الـدكـتـور نوار مـن جيـلى جـيل
مـحــاربى أكــتــوبـر وأنـه عـاش فــتــرة ازدهـار
الـثقـافة فى مـصـر وله نفس الـتوجه ولـكنه
ورث تـــركــة ثـــقـــيـــلـــة حتـــتـــاج لــوقـت وجـــهــد
بالـغ فهو يحتـاج لقيادات حقيـقية مؤمنة

ـســابــقــات ودورات تــدريــبــيـة الــقــادة يـتـم 
يــشـرف عـلــيـهـا ســعـد الــدين وهـبـة بــنـفـسه
ويـربيـهم فى مـركز إعـداد الـرواد ويشـترط
أن يـــكـــون هـــؤالء عــــلى مـــســــتـــوى عـــال من
الــثــقـــافــة أصــبـح من يــقــود هـــذه احلــركــة
ـسرحـيـة رجال يـفـتقـدون خـبرة الـثـقافـيـة ا
اإلدارة وقــلــة الـــثــقـــافــة عـــدا الــقــلـــيل جــداً
مـنـهم وقـد أثـر ذلك بـالـطـبع عـلى احلـركة
ـسـرحــيـة وأذكــر لـلــتـاريخ من يــقـود هـذه ا
الــــــقــــــصــــــور فـى الــــــســــــتــــــيــــــنــــــيــــــات وأوائل
الـــســبـــعــيـــنــيـــات يــعـــقــوب الـــشــارونـى (بــنى
سـويف) هـبة عـنـايت (أسيـوط) عـلى سالم
(أسـوان) مــحـمــود ديــاب (إسـكــنـدريــة) عـز
الــدين جنـيب (كـفـر الــشـيخ) ولـنـقـارن ذلك
ــــــــواقع ــــــــديــــــــرى ا مع الــــــــوضـع احلــــــــالـى 
ــديــريــات أى قــدرات فـــنــيــة أو ثــقــافــيــة وا

تلكونها?
* إذن أنت تـرى أن هناك مشكلة أولية فى

واقع? ديرين فى ا ا
-  سـيدى الـفـاضل فاقـد الـشىء ال يعـطيه
من لـم يــقــرأ كــتــابــاً أو لـم يــحــضــر عــرضــاً
مـــــســــــرحــــــيــــــاً فى حــــــيــــــاتـه ولـــــيـس له أذن
مــوســيـقــيـة ولــيس لـديـه قـدر من الــثـقــافـة
حـــتى ولــو مـن قــراءة اجلــرائـــد الــيـــومــيــة..

كيف يقود موقعاً ثقافياً.
أذكـر أنه فى مـنـتـصـف الـسـبـعـيـنـيـات ذهب

* مـا هى األسس الـتى قـام علـيـهـا مـسرح
الثقافة اجلماهيرية وكيف حتققت?

-  احلــقـيــقــة أن ذلك يــعـود بــنــا إلى فــكـرة
ـــســرح فى األقــالـــيم وهى الــفـــكــرة الــتى ا
تـبـنـاهـا الـدكــتـور عـلى الـراعى حـيث بـدأت
بسـبع فرق فى األقـاليم وكـانت هذه الـفرق
ـــســرح وعـــنــدمـــا نــشــأت تــابـــعــة لـــهــيـــئــة ا
الـثقافة اجلمـاهيرية كـإدارة بإشراف سعد
كــامل انـتـقــلت تـبـعـيــة الـفـرق الـســبع إلـيـهـا
وبـدأ فى تكوين فكـرة قصوره الثـقافة على
ـعــســكــر االشـتــراكى من هــنــا كـان غــرار ا
االهــتـمـام بـالـبـنـيـة الــتـحـتـيـة كـأسـاس يـقـوم
عليه مسرح الثـقافة فكان االهتمام بوجود
مـســرح ضـخم يــضم قــاعـة مــسـرح وقــاعـة
عـرض فــنـون تـشـكــيـلـيـة وقــاعـات ألنـشـطـة
بنى أو القصر هو مختلفـة وكان أساس ا
ــســارح نــذكــر ـــســرح اجملــهــز ومن هــذه ا ا
مـــســـارح فى الــصـــعـــيـــد مــثـل بــنـى ســويف
وأســـــيـــــوط ومـــــســـــارح أخـــــرى فى الـــــوجه
الـــبـــحـــرى وقـــد كــــان ذلك أكـــبـــر مـــشـــروع
ثــقـافـى فى مــصـر و جتــهــيـزه بــالــكـوادر
ــيـــة الـــفــنـــون وأصــدر فــاســـتـــعــان بـــأكـــاد
الــدكــتــور ثـروت عــكــاشـة قــراراً بــأن يــعـمل
ـيــة فى هـذا أوائـل اخلـريــجـ من األكــاد
ـــشــروع وكـــانت هــنـــاك مــكـــافــآت لـــهــؤالء ا
تـــتـــضـــمـن بـــعـــثــــات لـــلـــخـــارج أيــــضـــا كـــمـــا
اسـتـعـانت هـذه الـقـصور بـالـفـنـيـ وقامت
بـتــدريـبـهم حـتى أصـبح هــنـاك فـنـيـون عـلى
ـــســارح مـــســـتــوى عـــالٍ وأصـــبـــحت هـــذه ا
متميزة حـتى أن الفنان فى فرق األقاليم
ـسـارح لـفـرحتـهم كـادوا يـقـيـمـون فى هـذه ا

بها وبإمكانياتها.
شكـلة أنه  االستـيالء على الغرف لـكن ا
الــتــابـعــة لــلـمــســرح واخملـصــصــة لـلــمالبس
والـديـكـور والــفـنـيـ وحتـويـلـهـا إلى مـكـاتب
للعمالة الـزائدة فى القصر بل كان التعدى
ـسـرح األكـبــر بـوجـود بـوفـيه عــلى خـشـبـة ا
وبــــــدأت احلــــــرائق فـى ســــــوهــــــاج مــــــرتـــــ
وأسـوان وقنـا وشبـ الـكوم.. فـتم تدمـير

سارح وانهارت البنية التحتية. ا
* لكن ما هو الدور الذى كان منوطا لهذا

سرح القيام به? ا
ـــــــســــــرح فى -  كـــــــان الــــــهــــــدف هــــــو زرع ا
األقالـيم ب النـاس فقـد كان هـناك هدف

اجتماعى وثقافى وفنى.
* هل حتقق هذا الهدف?

-  كـــانـت الـــبـــدايــــة مـــبــــشـــرة لـــكـن حـــدثت
معـوقـات منـهـا انهـيـار البـنـية الـتـحتـيـة التى
شروع إضافة إلى نكسة قام عليهـا هذا ا
يــونــيــو 1967 والــتى أدت إلى عــدم إصالح
ا بـقى من ـسـارح احملـترقـة أو الـصـيـانـة  ا
ــــســـارح وأذكــــر أن رئـــيـس الـــوزراء بــــعـــد ا
الـنـكــسـة صـرخ فى وجه وزيــر الـثـقـافـة: إن
بنـاء دورة مياه أفـضل من بنـاء بيت ثـقافة
(كل واحــــد عـــلـى قـــد فــــهــــمه) فــــغـــاب دور

سرح. الثقافة وا
* لكن فـى فتـرة الـتسـعـيـنيـات  جتـديد

سارح فهل يعيد ذلك دور الثقافة? ا
-  إن الــهـدف والــدور غــائــبــان حـتى اآلن
ـــســـارح مــثل أمـــا عن الـــتـــجــديـــد والـــبــنـــاء 
مــسـارح اإلســمــاعــيــلــيـة والــفــيــوم وجتــديـد
مـســارح الـزقـازيق وقـنـا فـإن الـهـدف لـيس
ــســرح بـقــدر مــا يــرجع إلى تــنــشــيط دور ا
ــشــروع الـــتــربح واالســتــرزاق بــعــيــداً عن ا
الــثــقـــافى الــذى قــامـت من أجــله الـــثــقــافــة
اجلــمــاهــيــريــة وهــنــا يــجب أن نــســأل عن
ـكـان اجلـمـيل الـذى مـسـرح الـسـامـر هـذا ا
يــطـل عــلى نــيل الـــعــجــوزة وكــان جــمــهــوره
ــئــات بـل بــاآلالف من الــقـــاهــريــ ومن بـــا
أبـنــاء األقـالــيم وكـان يــقـدم مــولـداً ضــخـمـاً
ســمـى مــهـــرجــان األقـــالــيـم ســنـــويــاً وبـــعــد
ــــكــــان وشـــرد أهــــله من زلـــزال 92 أغــــلق ا
الــفـــنــانــ وأصــبـح لــغــزاً أن يــرى خـــشــبــته
الـرائح والغادى وهـو يسيـر على الرصيف
ونـهبت محتـوياته وأصبح وقفـاً ال يعلم الله
هل هو وقف إسالمى أم مسيحى أم وقف

حال.
* مـاذا عن الــبـنـيـة الـتـحــتـيـة فى الـبـشـر

واإلدارة?
-  هــنـــاك مــأســاة فـــبــعــد أن كـــان اخــتــيــار

الوضع احلالى
 يشبه الكارثة

رؤوف األسيوطى

 البنية التحتية انهارت بعد
استيالء العمالة الزائدة 
مثل والفني على غرف ا

 من يقودون احلركة قليلو
الثقافة وقليلو اخلبرة

ــتــدحــون هــذه الــظـــواهــر ويــتــحــمــســون و
لظهـور راقصة فى مـسرحيـة تافهـة وهزيلة
عـلـى خـشـبـة مـســرح الـدولـة.. بل ويـرون أن
هـــذا هـــو دور الـــدولـــة فـى تـــقـــد الـــرقص
الــشــرقى لــعــشــاقه الــبـاحــثــ عن الــتــرفــيـة
والـــلــهـــو بل ويـــتـــفــلـــسف الـــبـــعض ويــرى أن
ـسرح يرجع سـبب انصراف اجلـمهور عن ا
إلى انـقـراض الــطـبـقـة الـوسـطى فى مـصـر
وهى فـرية من الـصعب تـصديـقهـا ويتـباكى
آخر على "مسرح الستينيات" الذى قيل إنه
ازدهـــر وعـــاش عــصـــره.. وأتـــصــور أن ذلك
يــرجع إلى تــبــنى الــدولـة لــلــمــسـرح لــيــصـبح
ــلــكى الـبــائـد بـوقــا لــهـا كى يــصــور الـعــهـد ا
والـفـاسـد واإلقـطـاع الـظـالم وأنـنـا سـنعـيش
فى مــسـتــقـبل زاهــر يـســوده اجملـد والــتـقـدم
سرح فى فى "الـعهد اجلـديد".. لهـذا كان ا
الستينيات صوت سيده فى نشر الشعارات
الـتى كـان يطـلـقـهـا الـنـظام احلـاكم.. إلى أن
ة يـونيو 1967وبعـدها أتاحت أصُـبنا بـهز
الـسـلـطــة لـلـمـسـرح الـفـرصــة لـيـفـتـقـد بـعض
سـلـبـيـات الـنـظام  –كـنـوع من الـتـنـفـيس عن

ة.. غضب ومرارة الهز
ويـــنـــطـــبق هـــذا االنـــصـــراف والـــكــســـاد عـــلى
ـسـرح اجلـمـاهـيرى "اجملـانـى" الذى تـقـدمه ا
مسـارح الـثـقافـة اجلـماهـيـرية والـشـباب.. بل
واجلـــامــعــات وغــيــرهــا من مــســارح الــهــواة..
وهى مــــســـارح دائـــمـــا مـــا نـــتــــمـــنى أن تـــكـــون
ـستـقبل.. لـكن ما مـسرحـا بديال أو مـسرح ا
ـصرية" تلـقى بظاللها تـزال احلالة "احلالة ا
ـــســـارح ومــــا زال "مـــتـــفـــرجـــوه" عــــلى هـــذه ا
يــعـــبــرون بـه عــبـــورا هــامــشـــيــا وال يـــأخــذونه
مأخذ اجلد  – ألنه مُصـاب بنفس اآلفات..
ـــلك رغم أنه مــــســـرح بــــاجملـــان!. لــــكـــنـه ال 
التقنيات احلديثة أو التفوق فى اآلليات وال
يـستطـيع أن يـنافس ذلك الـصنـدوق الصـغير
ــقــاهى ــنــتــشــر فى ا  جــهــاز الــتــلــيــفــزيـون ا
نازل والنوادى وفى كل واجملالت العامة وا

مكان يخطر ببالك. 

ــســرح فى مــصــر ويــتــحــكـمــون فى حــركــة ا
ـــســــرح بــــالــــتــــجـــارة والــــصــــنــــاعـــة عـالقــــة ا
واالقـتصاد.. بل والـتاريخ الذى يـحمله على
كـتـفيه من سـلـبيـات اإلقطـاع الـبيـروقراطى
ـتـآمـرين وكـتـابه الـهـابـطـ بـالبـراشـوت وا
ــتــواطـئــ ومـحــتــرفى عـقــد الــصـفــقـات وا
ُــغـلــقـة والـعالقــات الــعـامــة وفـتـح األبـواب ا
ــــقــــنــــعــــة ــــقـــــنــــعــــة وغــــيـــــر ا بـــــالــــرشــــاوى ا
وبــــــالــــــواســــــطـــــــة بل وألســـــــبــــــاب أمــــــنــــــيــــــة
وأيــــديــــولـــــوجــــيــــة ســـــيــــاســــيـــــة ويــــقــــدمــــون
موضوعات ال تـشهد على عصر وال تدافع
ـؤسـسـة إال عن الـشـعـارات الـتى تـطـرحـهـا ا
احلــاكــمــة.. فـى مــســرح مــخــتــلف ال يــواكب
الواقع وحتكمه محـظورات الرقابة الغبية 

لك..  لكية أكثر من ا ا
ومن الـغريب "أن جنـد" مـسرحـيـ يرحـبون

ناخ!! ذلك يصـبح شيـئا ضـروريا فى هـذا ا
ألنـــنــا نــعــيـش فى بالدنــا حـــالــة خــاصــة من
حاالت االنـصـراف عن كل مـا هـو جاد.. إذ
تــصـــبح "اجلـــديــة" هـــنــا عــبـــئــا يُـــضــاف إلى

تعددة..  تفرج ا أعباء ا
ـسـرح الـذى ومن نـاحـيــة أخـرى سـنـجــد أن ا
ُيــقــدم اآلن فى الــســاحــة ال يــخــوض مــعـارك
صـرى البسيط ولم يعد هذا واطن ا هذا ا
ـــســـرح فـــاعال ومـــؤثـــرا فى حلـــظـــته أو فى ا
ـستقـبل أو يجعـله يعيـد النظر فى القادم وا

ستقبل.. تدا فى احلاضر وا األمور و
ـــســــرح واحلـــريـــة تــــوأمـــان.. فــــاحلـــريـــة فــــا
ــسـرح ــسـرح حــتى يــصـبح ا ضـروريــة فى ا
ضـــروريـــا فى احلـــيــــاة!! وهـــذا مـــا يـــخـــالف
ـتــربــعـون عــلى مــقــاعـد تــمــامـا مــا يــقـدمـه ا
تـكيـة اإلقطـاع البـيروقـراطى الذين يـديرون

صـرى نفسه تـفرج ا أربعـ عاما  –يـجد ا
يــلــجــأ إلى الــتــلـيــفــزيــون كــوسـيــلــة رخــيــصـة
ومـــتـــاحـــة تـــســرى عـــنـه هـــمـــومه الـــيـــومـــيــة
وتـخــفف مــعـانــاته من شــظف الـعــيش الـذى
يـحاصره.. فـهو دائـما مـشغـول بالـبحث عن
لـقمة العـيش.. سواء كان يعـمل فى مهنة أم
فـى وظــيـــفــة أم فى جتـــارة أم حــتـى عــاطال
يــبــحث عن عــمل.. أى عــمل.. فــهل يــصــبح
لـــلـــمــــســـرح مـــكــــان فى هـــذا الــــزحـــام? وهل
سرح شـيئا ضروريـا فى حياة هذا يـصبح ا
ـــســرح ــواطـن? ومن الـــصـــعب أن جنـــعل ا ا
ـنـاخ!! شـيـئـا ضــروريـا فى حـيـاتـه فى هـذا ا
ــنـــاخ الــذى يــنـــقــسم فـــيه مــتـــفــرجــوا هـــذا ا
الــــتـــلـــيـــفـــزيـــون إلى أهالويـــة وزمـــلـــكـــاويـــة..
مــــتــــفــــرجــــ مــــتــــعــــصــــبــــ ومــــتــــشــــنــــجـــ
ومـتـشـاجـرين ال أكـثـر.. فـكـيف لـلـمـسـرح أن

فى بلـدنا وفى بالد عـربيـة أخرى انـصرف
ــســـرح وطــغى ويــنـــصــرف اجلـــمــهـــور عن ا
التـليفزيـون بقنواته الـتى ال حصر لها  على
ـسـرح وكـذلك الـســيـنـمـا وتـقـلص جـمـهـور ا
ـســرح حـتى أصـبح عــدد جـمـهــوره أحـيـانـا ا
سرح شاركـ فوق خشبة ا أقل من عدد ا
ـقـاعـد اخلـالـية. ويـقـدمـون أعمـالـهـم أمـام ا
وهـذه الـظـاهـرة ظــاهـرة مـصـريـة حـمـيـمـة 
فـــفى بالد أخــرى  وراء الــبـــحــر  مــا يــزال
ـسرحى  –بل والـسـيـنمـائى معـدل اإلنـتـاج ا
ثـــابـــتـــا كــمـــا هـــو لم يـــتـــأثــر ولـم تــطـغ عــلـــيه
ـتـنافـسة. القـنوات الـتـليـفـزيونـيـة الكـثـيرة وا
عـدل اإلنتاج ثال  – ولنذكر عـلى سبيل ا
ـسـرحى أو حـتى الـسـيـنـمـائى فى إيـطـالـيا ا
والــذى مـــا زال ثــابـــتــا  –كــمـــا فى عــشــرات
الـسـنـوات الـسـابـقـة ومـا زال مـعـدل اإلنـتاج
ـسـرحى وإقـبـال اجلـمـهـور عـلـيه ثـابتـا إلى ا
ـــنــوال جنــده فى حـــد كــبــيــر وعـــلى نــفس ا
فــرنـــســا أو بــريــطــانـــيــا أو فى أى بــلــد آخــر
مـتــقـدم.. إذا مــا زال إقـبــال اجلـمـهــور عـلى
ـــســـرح فى هـــذه الـــبالد ثـــابـــتــا مـــشـــاهـــدة ا
ومـستـمرا  وأتـصـور أن انصـراف اجلمـهور
ـصر وفى ـسـرح هـو "حـالـة خـاصـة"  عن ا

بعض البالد العربية!?..
وتـتـعـدد األسـبـاب فــقـد تـرجع هـذه "احلـالـة
صـرية اخلاصـة" بانـصراف اجلـمهور إلى ا
ـــتــعــددة طــغــيـــان قــنـــوات الــتـــلــيــفـــزيــونـــيــة ا
احلـكـومـيـة وغــيـر احلـكـومـيــة والـفـضـائـيـات
ـصـرى  –ألن هـذه الـقـنـوات ـتـفـرج ا عـلى ا
ـنـازل مـجانـا تـقـريـبا أو تنـقل سـلـعـتهـا إلى ا
ــصــرى ـــتــفـــرج ا بــأرخـص األســعــار وألن ا
فـــقــيــر ويـــظل لــيـل نــهــار يـــبــحث عن لـــقــمــة
ـلك ثــمن تــذكـرة الــدخـول إلى الـعــيش ال 
ـســارح سـواء فى مـســارح الـتـرفـيـه والـلـهـو ا
فـى الــقـطــاع الــتــجــارى اخلــاص والــبــاهــظـة
الـــثـــمن أم حـــتى فـى مـــســـارح الــدولـــة الـــتى
ارتـفعت أسعار تـذاكرها والـتى تختلف عن
ــســارح فى األســعــار الـــبــســيـــطــة لــدخـــول ا
ــســرح الـــســتـــيــنــيـــات حــ تـــبــنـت الــدولـــة ا
لـيـصــبح بـوقـا لـهــا وصـوتـا لـنـشــر شـعـاراتـهـا
ـطــروحـة.. من مـنـا  –وبـعـد مـرور حـوالى ا

سارح اجملانية!  الكساد يحاصر ا

 هل يلجأ
تفرج ا
صرى ا
للتليفزيون
ألنه وسيلة
رخيصة?!

«احلادثة اللى جرت فى شهر سبتمبر»
تكشف اللعبة السياسية األمريكية

وانــــعـــكــــاســـاته. فــــتـــحــــيـــة تــــقـــديـــر
للدكتور األنصارى.

ـصـري وقـد كـان أولى بـنا نـحن ا
أن نتعرف عـلى تلك احلقائق على
نــطـاق واسع لــو أن الــبــيت الــفـنى
لـــلــمــســرح قــد ســمح بــعــرض هــذه
ــســرح الـقــومى ــســرحــيــة عــلى ا ا
بـــــدال من عـــــرقـــــلــــتـــــهــــا فـى جلــــان
الــــقــــراءة بــــحــــجـــة أنــــهــــا مــــنــــشـــور
ســيـــاسى وإن كـــان فى احلــقـــيــقــة
ســـبب رفـــضـــهــا  –فى تـــصـــورى –
أنهـا جتسد الـشيـطان فى أمـريكا
واجلـــــــــمــــــــــاعـــــــــات اإلسـالمـــــــــيـــــــــة
ــنــفــذون خلــطــة ُـــضــلــلَّــون هم ا وا

ذلك الشيطان وتعاليمه.
وأخــيـــرا أمـــلى أن تــكـــون الـــلــجـــنــة
الـــــعــــلــــيــــا لــــلــــقــــراءة الـــــتى رُفــــعت
ا سرحية إلـيها أكثر استنارة  ا
ســبــقـتــهــا فـتــســمح بــعـرضــهــا عـلى

سرح. ا
عــــــــلـى الــــــــرغـم مـن أن لـى بــــــــعض
نطق التـحفظـات على التـكنـيك وا
الـــــدرامـى لـــــلـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة لـــــكن
ستنير اجلرىء ضمون الثـرى وا ا
يـغـفر لـهـا تـلك الـصفـات الـدرامـية
ـــــؤلف ــــــا يـــــتـــــداركـــــهــــــا ا الــــــتى ر

واخملرج عند العرض.

إرهــــابى حـــــتى لــــو كـــــان أمــــريــــكى
اجلــــنــــســــيـــة كــــمــــا حـــدث مـع "أبـــو
ــســرحــيـة الــفــرج" األســتــاذ بــطل ا
الــتى نـحن بــصـددهـا فــيُـطـرد من
أمــريـــكـــا هــو وزوجـــته األمـــريــكـــيــة
ــســلــمــة وأوالده جملـرد أن أخــويه ا
كانـا الجئ سـياسـي فى أمـريكا
فى عــهـد عــبــد الـنــاصــر ثم جُــنـدا
فــيـمــا بــعــد فى جـمــاعــة إسالمــيـة

فى أفغانستان.
وقــــــد انـــــتـــــبـه إلى أهــــــمـــــيـــــة هـــــذه
ـــــســـــرحـــــيـــــة الـــــدكـــــتـــــور نـــــاصــــر ا
األنـصارى الذى ضـمنَّهـا فى خطة
ـصــريـة الــعــامـة لــلـكــتـاب الــهـيــئــة ا
فقـامت بتـرجـمتـها الـدكـتورة حـنان
مــنــيب لــدار الــنــشــر الــفــرنــســيــة  
ـــــســــرحـــــيــــة  L'harmattan عـن ا
نشورة باجمللس األعلى للثقافة. ا
لــتــنــيــر الــطــريق لــكل من يــقــرؤهــا
بــالــفــرنــسـيــة فى الــعــالم لــيــتــعـرف
ــزيف عــلى اإلسـالم احلــقــيـــقى وا
ويـــكــــشف الـــنــــقـــاب عـن حـــقــــيـــقـــة
اإلرهـــــــــاب ونــــــــشـــــــــأتـه وتـــــــــطــــــــوره

أنـهـا تــخـلـصـهم مـن اإلرهـاب سـعـيـا
ـستفيدة لـلسالم! فأمريـكا ليست ا
من لـعــبـة اإلرهـاب تــلك وحـدهـا بل
إســـــــرائــــــــيـل أيـــــــضـــــــا وضــــــــربـــــــهـــــــا
لـلفـلـسطـيـنيـ عـلى أنهم إرهـابـيون

وليسوا مدافع عن أرضهم.
ـظــاهـر فـلم نــكن نــرى مـثال تــلك ا
فى الــــســــتـــيــــنـــيــــات وكـــان اإلسالم
ـــســـلـــحـــون كـــذلك دون بـــخـــيــــر وا

متطرف أو متطرفات. 
ـسـلـمات سـلـمـ وا وكـان مـعـظم ا
يـــهـــتـــمـــون بـــجــــوهـــر الـــدين ولـــيس
بظاهره. فـلم يكن هناك جماعات
إسالمــيـة تـنـشـر مـبـادءهـا اخملُـرّبـة
ـأخـوذة ـرتــبـطـة بــعـذاب الــقـبــر ا ا
ــبـاد الـتى عـن الـوهـابــيـ تـلك ا
قــــــوتـــــــهـــــــا أمــــــريـــــــكـــــــا عن طـــــــريق
مـسانـدتـهـا ومـسـاعـدتهـا وتـقـويـتـها
لــتــلـك اجلــامــعـــات مــنــذ خـــمــســ

عـــامــــا. وهـــا هى فـى احلـــاضـــر –
وبـــاألخص بـــعـــد  11ســـبـــتـــمـــبــر –
ــقــلـوب مــا زرعـته فى تــسـتــثـمــر بـا
ــــاضـى. فــــكل مـــــســــلم عـــــنــــدهــــا ا

قـدم مـحمـد أبـو الـعال الـسالمونى
مــســرحــيـــته "احلــادثــة الــلى جــرت
فى شـــهـــر ســـبـــتــــمـــبـــر" لـــلـــمـــســـرح
الـــقــومـى مـــنـــذ ســنـــتـــ ورفـــضت
عـرضهـا جلنـة القـراءة بحـجة أنـها

عبارة عن منشور سياسى.
واحلــقـــيــقــة أن الـــرفض فى رأيى
ــســـرحــيــة تــكــشف يــرجع إلى أن ا
بــــوضــــوح الــــلــــعــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة
األمريكية بشأن ما تسميه أمريكا
بـ"اإلرهـــــاب" فى حـــــ أنـــــهــــا هى
الـتى خلـقتـه منـذ خمـس عـامًا –
وليس مـنذ  11سـبـتمـبر  –عنـدما
كـانت تقـوى اجلماعـات اإلسالمية
وتـزودهم بـاألسلـحة  –وخـاصة بن
الدن  –لـتــضــرب بـهم االشــتـراكــيـة
وتطيح باالحتـاد السوفيتى وتسود

وحدها العالم كقوة عظمى.
ولــكـن بــعـــد ذلك تـــســتـــمــر الـــلــعـــبــة
وتـــروج لـــهـــا أمــــريـــكـــا فــــهى بـــاسم
اإلرهـــــاب تــــســــيــــطـــــر عــــلى الــــدول
الـعربية واإلسالمـية وعلى حكـائيها
الـذين يــنـقـادون لـسـيـاسـتـهـا بـحـجـة ¬ª«YR óªëe : √QhÉM

 مسرحية
تكشف
 عن الوجه
الشيطانى
وتعاليمه
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 «بتلومونى ليه» اخملرج 
ؤلف .. وهو بطل العرض! هو ا

سرحي جريدة كل ا

صـ 14

كان هى معرفة حدسية ـعرفة التى يقدمها الطليعيـون للوجود والزمان وا > ا
ا نطق الواعى ال يؤدى إلى معرفة كلية وإ ألوف ألن هذا ا نطق ا تـتحاشى ا

يؤدى إلى معرفة جزئية. 24
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

> مسرحية «جزيرة احلياة» تأليف وإخراج شاذلى فرح يتم عرضها حالياً على مسرح ثقافة قنا.

11  من  فبراير  2008  العدد 31

شروع القومى قراءة فى ا
سرح اجلرن سمى   ا

«قط يحتضر» ..صياغة مجازية تبتعد
شبه به شبه وا سافة ب ا  فيها ا

ـستقلـة على مسرح «روابط» أداء سـرحية ا هذا الـعرض الذى قـدمته فرقة «المـوزيكا» ا
عـادل عنـتـر محـمـد فؤاد إيـهاب مـصـطفى إيـفـا بالـسـتر مـوسـيقى رامـز صـبرى تـأليف

. وتصميم رقصات وإخراج نورا أم
ـصـطلح فـهـوم الـتقـلـيـدى لهـذا ا منـذ الـبـداية نـحن مع عـرض ال يـعـتمـد نـصـاً مسـرحـيـاً بـا
الـفنى الـراسخ فـلـيس ثـمـة ثيـمـة درامـية لـهـا بـدايـة ووسط ونهـايـة ولـيس ثـمة شـخـصـيات
طاً محـدداً له أبعاد إنسانـية وتفصيالت نـثرية أو أفق تدور حوله رسمت بحيث تـطرح 
ليس سـوى سياق مسرف فى عمومـيته واتساعه هذا السيـاق هو عالم القطط وأنواعها
نـازل واألخرى الـتى تعـيش فى الشـوارع دون أحد يـرعاهـا بهـذه الفـكرة الـتى تقـتنـى فى ا
الـعامـة يـدور العـرض محـاوالً  التـمـاس أو خلق حـالة مـن التـطابق بـ مـا يحـدث للـقطط
ومـا يحـدث لـبـعض الشـرائح من الـبـشـر فثـمـة قـطط تتـمـتع بـوضع مـتمـيـز وأخـرى تفـتـقد
الرعاية واألمـان بعضـها يجد مـسكنـا مريحـا وحياة رغدة والـبعض اآلخر يـسكن الشوارع
ارس ضدهـا واإلقصاء والنفى بل إنها تستغل من قبل البشر حيث البرد والعنف الذى 

يزها باعتبارها حيواناً أليفاً. الذين يفقدونها أهم ما 
هـذه األفـكـار يـتم وضـعـهـا فى سـيـاق فنـى لتـصـبح دالـة عـلى وضـعـيـة اإلنـسـان أو لإلشارة
تـلقى إيـجاد عالقـة ما ب هـذه الثـيمة إلحـدى مشـكالت اجملتـمع وبعد جـهد يـستـطيع ا
وبـ مـا يــحـدث ألطــفـال الـشــوارع من جتـاهل ونــفى فى صـيــاغـة مـجــازيـة تـبــتـعـد فــيـهـا

شبه به. شبه وا سافة ب ا ا
هذه الـتيمة يطرحها العـرض عبر مجموعة من األساليب الـفنية لطرح رؤية محددة على

سرحى بشكل خاص. ستوى الفنى بشكل عام وا ا
ستـوى الدرامى أو مستوى صيـاغة النص أن هذه األفكار أول مالمح هـذه الرؤية على ا
ـونودراما» بحيث تعبر كل شخصية فنية عن نفسها تطرح عبر أسلوب يحاكى أسلوب «ا
ـسرح تخـص عالقتهـا بعـوالم القطط وكـأن الصـياغة عـبر وقـوفها مـنفـردة على خشـبة ا
الـدرامـيـة لــلـعـرض تـعـتـمـد أسـلـوبــا أحـاديـاً عـلى مـسـتـوى الـشـخــصـيـات فـمـعـظم مـشـاهـد
ـونـولوج سـرح ومن ثم تـصـبح تقـنـية ا الـعـرض تـقدم شـخـصيـة وحـيدة تـتـصـدر خشـبـة ا
ا الـرغـبـة فى إيـجاد طـرف آخـر يسـاعـد عـلى إدارة احلوار هى الـغـالـبة دون الـقـدرة أو ر
وهـو ما طـبع الـعرض بـسمـة غـير درامـية يـتـصدرهـا السـرد دون أن يطـرح نـقيـضه أعنى

سرح. يز فن ا احلوارية أهم ما 
وهذه السمة - فيما أظن - وهى بروز عنصر السرد بشكل كلى وغياب عنصر احلوارية
ـسئـول األول عنـها هـو أسـلوب الـكتـابة الـتى اعتـمـدها الـعرض حتـديداً عـندمـا جعل كل ا
شـخـصـيـة تــعـبـر عن نـفـسـهــا مـنـفـردة دون االشـتـبـاك مع شــخـصـيـة أخـرى أو أن تـتـصـارع
شخصية مع شخصية مقابلة والسرد فى حد ذاته ليس عيبا بل هو أسلوب فنى معترف
سـرحيـة لكـنه ليس األسـلوب الـوحيـد بل هو أسـلوب مـساعد به فى كـثيـر من العـروض ا
بـجـانب «الــديـالـوج» الـذى يـعـتــبـر عـصب الـكـتــابـة الـدرامـيـة وبــرغم أن الـعـرض يـحـاور بـ
طرائق تـقنيـة عديدة مـثل السرد والـرقص احلركى واالستـعراض إال أن كل تقـنية جاءت
منـعزلة عن األخرى فلم تستطع هذه الـرؤية الفنية مزج هذه الطـرائق عبر صياغة فنية
ـتـلك القـدرة عـلى التـعـبـير عن مـجـموعـة من األفـكار سـرح هـو الفن الـذى  مـتـمـاسكـة فـا
ــضــامـ والــهــواجس عــبـر تــنــاغم مــجــمـوعــة من الــفــنــون كـالــكــلــمـة والــتــشــكـيل واألداء وا
ـتلـقى ردها إلى عنـاصرها األولى الـتمـثيلى فى صـياغة مـحكـمة ومتـناغمـة ال يسـتطيع ا
ومن ثم فــمـا الـداعـى السـتــخـدام أسـلــوب أو تـقــنـيــة فـنــيـة إن كــانت ال تـمــلك الـقــدرة عـلى
الـتعـبـيـر الفـنى كـأن تـتـحدث إحـدى شـخـصيـات الـعـرض بلـغـة أجـنبـيـة دون داع خـاصة أن
احلوار ال يـضيف جديـداً للمتـلقى وما الداعـى - أيضا - حلشـو العرض بحـركات راقصة
ـعـنى هل هـو الـرغـبـة احملـمـومـة خلـلق نـوع من الـبالغـة فـاقـدة لـطـرح مـعـنـى أو اإليـحـاء 

الشكلية? أم إضفاء طابع مع على التجربة الفنية?!
ــكن أن نـصـفه ـا  وأخــيـرا إن هـذه الــنـوعـيــة من الـعــروض الـفـنــيـة حتـمل قــدراً كـبـيــراً 
ـتـلـقى يـصاب بـالـنـخـبويـة تـسـرف فى الـتـعـالى واالدعـاء وهى أحـد األسـبـاب الـتى جتـعل ا

نطقية والوضوح واإلمتاع. سرح هو فن البساطة وا بعدم التواصل معها إن ا

 مصر والنوبة «حتة واحدة» 
!! وال عزاء للبائع
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نص اليعتمد
فهوم ا
التقليدى
تعارف ا

عليه 

سرحية  بالغة شكلية فى الصورة ا

 تقنيات
العرض
جاءت
معزولة
 عن بعضها

 بروز عنصر
السرد وغياب
عنصر
احلوارية

 خلق جمهور
سرح يبدأ ا
من االهتمام
بالتربية

سرحية  ا
دارس فى ا

 نحن
بحاجة
إلى بناء
ستة آالف
مسرح
 فى قرى
مصرى

 اجلرن
يؤكد
الهوية
الشعبية
ويوسع
رقعة
شاهدة ا

شروع  ا
أشاع
البهجة
بقدرته
اإلجرائية
الفائقة

حـينـمـا كتـبت مـقـالتى عن مـسـرح الثـقـافـة اجلمـاهـيريـة فى مـجـلة "مـسـرحنـا" الـعدد
الرابع عشر والذى أطـلقت عليهـا اجمللة "روشتة لعـالج مسرح الثقافـة اجلماهيرية"
لم أكن أتـصــور أن هـنــاك مـشــروعـا طــمـوحــا يـعــد من قـبـل الـهــيـئــة الـعــامـة لــقـصـور
الـثــقـافـة مـنـذ أكـثـر من عـامـ حتـت عـنـوان "الـتـنـمـيـة الـثـقــافـيـة والـفـنـيـة فى الـريف
كشوفة" يتكـون من ثمانية بنود تمت مناقشتها ودراستها دراسة سارح ا صرى وا ا
ــركـزيـة بـالــهـيـئـة ــركـزيـة لـلــشـئـون الــفـنـيـة واإلدارات ا مـســتـفـيــضـة من قـبل اإلدارة ا
ورؤساء األقاليم الثقافية واإلدارات الـعامة اخملتصة ووزارة التربية والتعليم فضالً
ركـزية ومدير عـام الشئون عن تشـكيل جلنـة عليا لـلمشروع تـضم رؤساء اإلدارات ا
الهـندسية وأعـضاء من مجلس إدارة الـهيئة برئـاسة رئيس الهـيئة نفـسه وبعد جهد
شروع مـعتمـدا من السيد سنـت من عمل هـذه اإلدارات واألجهزة والـلجان صـدر ا
ــشــروع بـدايــة من عــقـد وزيـر الــثــقـافــة وبــدأت اخلـطــوات األولى فى تــنــفـيــذ هـذا ا
الـورشة الـتـدريـبـيـة التى أعـدهـا نـخـبـة من أساتـذة الـتـخـصصـات وكـذلك الـتـخـطيط
قدر عددها بخمسة وعشرين مسرحا فى أقاليم مصر. كشوفة وا سارح ا لبناء ا
ــشـروع الـطـمـوح لم أكن أتـصـور أن فى حـقـيـقـة األمــر وبـعـد أن أطـلـعت عـلى هـذا ا
يتـحقق ما ظنـنت أننى حلـمت به فى مقالتى بـهذه السرعـة وبهذه الروح الـفائقة فى
ـســرح عـنـدنـا من خالل مـقـولـة اإلجنـاز والـتـنـفـيـذ. لـقــد رصـدت فى مـقـالـتى حـال ا
الدكـتور على الراعى التى تقول: "إن مـسرحا يرتكز على الـقاهرة هو هرم مقلوب".
ـسرح ويـرتكـز على قـاعدتـه الطبـيعـية فى ولـذا فإنه من الـواجب أن يـستعـدل هذا ا
سرحية األقاليم وتكون قمته فى القاهـرة وهذا يقتضى التوسع فى إنشاء الفرق ا
ـسـتـهـدف فى خـطـة ــسـارح فى كل أقـالـيم مـصـر.. وذكـرت فى مـقـالـتى أن ا وبـنـاء ا
صـرية الـتى يبـلغ تعـدادها سـتة آالف قـرية سـرح فى األقالـيم هـو تغـطيـة القـرى ا ا
أى أنـنـا فى حــاجـة إلى إقـامـة سـتــة آالف مـسـرح فى قـرى مــصـر احملـروسـة ونـظـرًا
سارح ـسارح اقـترحت خطـة عشريـنية تـنشأ فـيها هـذه ا لضـخامة هـذا العدد من ا
ـقلوب تـمامـا مثلـما بـنى الهـرم األكبر فى عـشرين عـاما فهل حـتى يسـتعدل الـهرم ا
سرحى خالل العشـرين عاما القادمة?. ترانا نستـكثر على أنفـسنا أن نبنى الهـرم ا
سـارح كنت أقـصد من ورائهـا نفس الهـدف الذى قصده وحيـنما حتـدثت عن هذه ا
صرية شروع السابق ذكره والذى يستهدف التـنمية الثقافية والفنية فى القرية ا ا
ألن إقامـة مـسـرح فى قـريـة أو جنع أو مـركـز فـهو يـعـنى بـؤرة من الـنـشـاط اإلنـسانى
ـشـاركــة اإلنـســانـيــة والـعـمـل اجلـمـاعى ـشـتــعل بـاحلــمـاس والــرغـبـة فـى ا الــثـقـافـى ا
واخلـلق واإلبـداع واالبـتـكار والـعـطـاء والـتـفـاعل واحلوار والـتـنـافس الـصـحى والـغـيرة
اخلـالقـــة والــرغـــبـــة فى الـــتـــســـامى وإثـــبــات الـــذات واحـــتـــرام اآلخـــر والــتـــفـــاعل مع
اجلـمــاهــيــر وبـنــاء مــجـتــمع صــحى ومــواطن صــالح. إن إقــامـة مــســرح يـعــنى إطالق
ناسبة لكاتب يكـتب ويفكر وشاعر ينظم شعرا واهب من عـقالها وتوفير البيـئة ا ا
ـثل وفـنان يـرسم ومـلـحن يـلحن ومـطـرب يـغنى ـثل  وأديب يـبـدع قـصة أو روايـة و
سـرح كما شـاركة ذلك أن ا وراقص يرقص ومشـاهد يسـتمتع بـالرؤية والـتفكـير وا
ـسـرح الـبـهـيج الـذى يـبهج هـو مـعروف عـنه أنـه أبو الـفـنـون جـمـيـعـا هذا هـو عـالم ا
احليـاة ويسعد اخلالئق ويهـذب األخالق ويقضى على التطـرف والتعصب واألحقاد

. والف
وهنا يقع العبء الـكبير على الهـيئة العامة لـقصور الثقافة حـيث يجب إقامة مسرح
فى كل قـريـة وكل جنع وكـل مـركز ألنـه لـيس من الـعـدل أن نـقـيم مـسـرحا فـى قـرية
ـنـطق أن يـسـتـمــتع جنع بـعـرض وال يـسـتـمـتع جنع وال نـقـيم فى غـيـرهــا. ولـيس من ا
آخـر بأى عـقل تـمـنح قـرية مـسـرحا وحتـرم غـيـرها. سـيـقولـون إن اإلمـكـانيـات غـير

نطق يقوالن متـوافرة فى مكان آخر هذا أيضـا ليس عدال وليس منطقـا العدل وا
ـواطن سـواء فضال عن أن هـذا هو حق كل مـواطن فى اخلدمة الـثقـافية إن كل ا
سرح فى كل مكان وفى اء والـكهرباء وإذن ال بد من أن يـقام ا مـثلما أن من حقه ا
أى مكـان وليكن مـسرحـا مكشـوفا لتـميز الـطقس فى مـصر باالعـتدال معـظم شهور
السنة. كان هذا هدفنا وشعـارنا الذى أطلقته اإلدارة العامة للمسرح منذ سنوات..
ــســرح فى مــســرح فى كـل مــكـان وفـى أى مــكــان والـذى عــلـى أثــره اتـســعـت رقــعـة ا
سـرح أو مـا أطـلـقنـا عـلـيه "مـسرح األقالـيم ولـكن بـشىء مـحـدود عن طـريق نـوادى ا

فتوحة". األماكن ا
ـشـروع.. مـشروع ـا كنـا نـتـوقع من خالل هـذا ا وها هـو ذا احلـلم يـتـحـقق بـأسـرع 
كشوفة والذى اختصر فيما سارح ا صرى وا التنمية الثقافية والفـنية فى الريف ا
شروع فى هذا االسم التراثى شروع "مسرح اجلرن". وحسنا  اختصار ا سمى 
الـذى ال يـعــنى بـالــطـبع إقــامـة مـســارح فى األجـران بــعـد أن انـدثــرت هـذه األجـران
ـقـصـود اسـتخـدام االسم الـتـراثى تـيـمـنـا به وتـأكـيـداً لـلـهويـة الـشـعـبـيـة تـمـاما ـا ا وإ

كاستخدامنا السم السامر أو السرادق وغيرها من أسماء التراث الشعبى.
ـعمـاريـة كـمـا ذكر ـهنـدس حـسن فـتـحى ا إن إقـامـة مـسـارح مـكشـوفـة وفق مـدرسـة ا
ـشروع لـن يكـون مـكـلـفـا نـظـرا لـبـسـاطتـه وسيـكـون نـواه لـبـيت ثـقـافـة الـقـرية أى أن ا
ـدخل الـطـبـيـعى لـلـتـنـمـيـة الـثـقـافـيـة والـفنـيـة فى ـثـابـة ا ـكـشـوف سـيـكـون  ـسـرح ا ا
شاريع التى وردت فى ـشروع ومنهـا تنطلق بقـية ا ـصرية التى هى هدف ا القرية ا
ـو ـنـهج والـقـيم و ـمـارسـة الـثــقـافـيـة والـفـنـيـة الـتى تــمـثل ا ـشـروع حـيث ا أهـداف ا
ــرحــلـــة الــســنــيـــة فى الــدراســة الـــقــدرات اخلــاصـــة واإلبــداعــيــة الـــعــامــة بـــدءا من ا
اإلعـداديـة من الـتــعـلـيم األسـاسى خـصـوصًـا وأن الـسـيــد وزيـر الـتـربـيـة والـتـعـلـيم قـد

شروع. وافق على الشق الذى يخصه فى ا
ـسرحـيـة فى مدارسـنا ـسـرحيـون بـضرورة االهـتمـام بـالتـربيـة ا ـا نـادينـا نحن ا لـطا
ثلى خللق جمهور مسرحى نظيف الوجدان لم يتلوث وها هى باعتبارها الوسيلة ا
ـدرسى إلى ــســرح ا ذى فـرصــتـنــا خلــلق الــقـاعــدة اجلـمــاهــيـريــة لــلـمــســرح وعـودة ا
ــشــروع الــقـــومى.. ولــعــلى ال أبـــالغ إن قــلت بــأنه ــعــهــود مـن خالل هــذا ا ازدهــاره ا
ثل صرى بأكـمله والذى  مشروع قـومى ألنه مشروع طمـوح سوف يغطى الـريف ا

أكثر من نصف عدد السكان فى مصر.
خــتـامـا فـإنــنى ال أمـلك إال أن أقـول إنه قــد أسـعـدنى وأدهــشـنى وأشـاع الــبـهـجـة فى
شـروع القـومى بحـق بهـذه القـدرة اإلجرائـية الـفائـقة والذى نـفسى أن يـصدر هـذا ا
جـعله يـتحقق بـتلك الـسرعة وبـهذا احلـسم الذى عودنـا علـيه الفنـان الكـبير الـدكتور
هـام الـثـقافـيـة الصـعـبة أحـمد نـوار وهـذا لـيس غريـبـا عـلى رجل مثـله.. فـهـو رجل ا
الـتى عـجــز أمـامـهــا الـكـثــيـرون ويـكـفـى أن نـذكـر مــنـهـا إجنـازاتـه فى اسـتـكــمـال بـنـاء
وإصالح قـصور الثقـافة التى تـوقفت عـشرات السنـ وجناحه فى اسـتصدار قرار
جــمـهـورى بــتـخـصــيص أرض مـســرح الـسـامــر إلقـامــة صـرح ثـقــافى بـعــد أن تـمـلــكـنـا

اليأس من عودته
صرى فى األقـاليم بصـفة دورية كل عام. فضال عـن إقامة مؤتـمر علـمى للمسـرح ا
حتـيـة لـهـذا الــفـنـان الـكـبــيـر عـلى مـا قـدمـه من إجنـازات ثـقـافــيـة سـوف تـضـاف إلى
إجنازه الـوطـنى عنـدما كـان جـنديـا شجـاعـا أثار الـرعب فى قلب الـعـدو برصـاصاته

القناصة أثناء حرب االستنزاف وهو فى عرينه على خط القناة.
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> بـعض األمـاكن األثـريـة كقـصـر الـغورى فـى القـاهـرة خـصصت مـكـانـاً دائمـاً لـلـعروض
ـديـنـة قد يـلـبى رؤية اخملـرج لـكنه ـسـرحـية. غـيـر أن انتـقـاء مكـان طـبـيعى بـعـيد عن ا ا

يحتاج إلى تأم وسائط نقل للجمهور.

> مـثـلـما كـانت عـروض السـامـر واحلـلقـة والـتعـازى تـقدم فـى فضـاءات الـطبـيـعة احلـقـيـقيـة عـمل بعض
ناطق األثرية أو بناء ة وا ـعمل والبيوت القد قهى وا ـسرحي إلى اخلروج بعروضهم إلى الساحة وا ا
خـيمة لـلعرض وحتى فى بـعض التجارب احلـديثة إلى تـقد عرضهم عـلى شاطئ البحـر أو فى حافلة

دينة! تعبر شوارع ا 10
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على الزيبق  رؤية مفارقة للسائد
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سرحى سعيد حجاج قرر التفرغ خالل هذا الشهر إلنهاء نص مسرحى جديد من تأليفه. > الكاتب ا
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  توافق آداء اجملموعة هو سمة العرض

ـــــتـــــلــــقـي. رغم أن هـــــذا الـــــتـــــوجه يـــــأتي لـــــضـــــعف ا
ــاديـة الــتي ظـهــر أثـرهــا في مــحـاولـة اإلمــكـانــيـات ا
الــبــعض اســتــخــدام مـالبس مــنــاســبــة لــلــشــخــصــيــة
وبـألوان متـعددة ورغم االجتهـاد الشخصي في ذلك
البس لم تــكن مـتـكــامـلـة لــوجـود تـعـدد رؤى إال أن ا
شـخــصــيـة من جــهــة ومن جـهــة أخــرى فـإن الــطـرح
ـعـاصـرة الـتي الـفـكـري لـرؤيـة اخملـرج يــعـتـمـد عـلى ا
البس الـسوداء كـانت تـتطـلب الـتجـريـد واالكتـفاء بـا
البس ــــكن اعــــتــــبــــارهــــا مــــعــــاصــــرة وهـي ا الــــتي 

األساسية لكل الشخصيات.
ـعـتـمــد مـنـذ الـبـدايـة كـذلك يـأتي أســلـوب اإلخـراج ا
كاشفة حيث يدخلنا اخملرج من خالل جوقة على ا
تـبحث عن تقد عـرض فتقرر تـقد على الزيبق.
إذن فـمن الـبـداية أمـام عـرض يتم تـصـنيع مـشـاهده
ـتـفــرج في نـفس الـلـحــظـة دون الـسـعي أمــام أعـ ا
إلى إيـــهـــامه بـــأن مـــا يــحـــدث حـــقـــيـــقي فـــاألحــداث
ــشــاهــد تــقــوم بــدور الــراوى أو الــســارد ألحـداث وا
ـــاضـي. من هـــنـــا يـــتـــطـــلب ذلك كـــشف وقـــعت في ا
ـســرح دون أي إظالم. إال أن اخملـرج جـعل خــشـبـة ا
ــــشـــاهـــد مـن خالل اإلظالم هـــنــــاك فـــواصـل بـــ ا
األمر الذي أدى إلى اإليـهام وليس كسره وإلى عدم
تفرج وليس تـأكيد الطرح الـفكري ومخاطبـة عقل ا

وجدانه إضافة إلى وقوع اإليقاع أحيانًا.
ــــــــثـــــــــلــــــــيه ومع ذلـك جنـح اخملــــــــرج فـي تــــــــقــــــــد 
واخــتـيــاراته لــهم فـهـم مـجــمـوعــة مـتــجــانـســة فـيــمـا
بـيـنهم جـاء األداء وكـأنه مـعـزوفـة مـوسيـقـيـة رقـيـقة

تباري فيها اجلميع.
طه خـلـيـفـة فـي دور الـزيـبق إحـسـاس مـرهف ووعي
بـطـبيـعـة الشـخـصيـة; شـخصـيـة الثـوري الـباحث عن
ـوت حـتى احلق والـعــدل الـشـجــاع الـذي ال يـهــاب ا
أنـه يـدخل إلى الـكـلــبي في عـقـر داره دون خـوف بل
ويـسخـر مـنه وقد اعـتمـد طه خلـيفـة على إمـكانـياته
ـرنــة وتـأكــيـد حــركـته كــمـبــارز وكـصــفـة اجلــسـديــة ا
زئـبــقــيـة إضــافـة إلى تــكــويـنــات صـوته مـع اهـتــمـامه
بـكــافــة تــفـاصــيل الــشـخــصــيــة مـثل حــركــات الـرأس
واجلــســد في عالقــتــهــمــا بــالــلــحــظــة مــثل حلــظــات
التـدريب وحلظـات التـحدي الـتي تظـهر فـيهـا حركة
الـــرأس واجلـــســـد تـــعـــبـــيـــرًا عـن شـــمـــوخ وشـــجـــاعــة
ـشـاهـد الـقـوية الـتي الـشـخـصـيـة ويـتـضح ذلك في ا
جتـمعه مع الـكلبي "أحـمد لطـفي" والتي يـظهر فـيها
ذكـاء اخملرج في إحداث الـتباين بـ جسدي طرفي
الــصــراع حــيـث نــحــافــة جـــســد طه خــلــيـــفــة مــقــابل
ضـخامـة جـسد أحـمـد لطـفي وكـذلك طـبيـعـة صوته
الـعــريـضــة لـتــصـبح مــشـاهــدهـمــا من أروع مــشـاهـد

سرحية إمتاعًا وتأكيدًا فكريًا. ا
كــــــذلك يــــــأتـي أداء وفــــــاء عــــــبـــــد الــــــلـه في دور األم
ـيزين بـأحاسـيس مرهـفة وتـعـبيـرات وجه وصوت 
ــســتــمـر يــحــمالن شــمــوخ األم وحتـمــلــهــا لــقــدرهــا ا
ـرأة / األم فــعـبــرت عن شــخــصــيـة جتــمع مــا بــ ا
وبــــ صـــفــــات رجـــولــــة حـــيـث صـــمــــودهـــا وقــــوتـــهـــا
وقــراراتـهــا جتـاه ابـنــهـا وعــدم اهـتـزازهــا بـعــد مـقـتل

زوجها.
كـذلك تأتي نورا جالل بـأداء بسيط وإن كان يـعتمد

أكثر على جمالها وإحساسها الذاتي.
أيــضًـــا تــوافـق أداء اجملــمـــوعــة وتـــنـــاغــمـــهــا في أداء
الـشعب / اجلـوقة إلى حد يـبتـعد عن الغـنائـية التي
ـكن أن يـنــسـاقـوا إلـيـهــا فـكـان الـتــنـاغم واالعـتـمـاد
ثـل في ـميـزة لهـم  عـلى اإلحـساس هـو الـسمـة ا
يـاســر كـامل  –أحـمــد سـمــيـر  –إبـراهــيم حـافظ –
مـعـتز سـعد  –محـمد رشاد  –عمـاد رشاد  –ميـسا

حمدان  –رامي عوض  –عيد األسواني.
إنـهـم مـجــمــوعـة مــتــجـانــســة عـشــقت الــفن وأعــطـته
فـامـتعت جـمـهوره يـقـودهم مخـرج دارس هـو محـمد
ـسرحـيـة الذي عـهـد العـالي لـلـفنـون ا لـبـيب خـريج ا
ــخـرج واعــد نــحـتــاجه كــثــيـرًا في الــســاحـة يـبــشــر 

سرحية. ا
فـتحـيـة إلى مهـرجان بـاكثـير والـشاعـر اجلمـيل فؤاد
ـؤسسة هرجـان وجمعـية باكـثير وا حـجاج مـؤسس ا
الـعــمـالــيـة بــقـيــادة أحـمــد األصـور عــلى تـقــد هـذا
ـمـتع الـذي أتمـنى ـهـرجـان وهـذا الـعـرض الـرائـد ا ا

استضافته على أحد مسارح الدولة.

الـفرد التي مآلهـا السقوط وقد اعـتمد اخملرج على
ـسرح اخلـالي دون أي ديكورات لـلتـغلب على فراغ ا
ـشـاهـد واألمـاكن واسـتـخـدم تـقـنـيـة اإلضاءة تـعـدد ا
كان والزمان أيضًا حيث اعتمد كثيرًا على لتغيير ا
فـكــرة الـضـوئــيـة ولــعل مـشـهــد األم مع والـدهــا بـعـد
مـقتل زوجها وحتديـد اإلضاءة للمكـان ببؤرة ضوئية
مــؤكـدًا عـلى ذلـك ثم انـتـقــال الـبـؤرة إلـى مـكـان آخـر
تــأكــيــدًا عــلى االنــتــقــال إلى الــفــيــوم. كـذلـك حلــظـة
مـرور زمن عــنـدمــا يـدخل الــطـفل ثم يــحـدث إظالم
سـريع مع عـودة سـريـعـة لنـجـد "عـليـا» قـد كـبـر. تلك
ـتـعددة الـتـقـنيـة سـاعـدت في حل مـشـكـلـة األمـاكن ا
ـرئية في العرض واألزمـات لكنهـا وضعت الصورة ا
في رهــان جـــديــد حــيـث االعــتــمــاد عـــلى الــتـــشــكــيل
ـمـثـل ـمـثل وتـوزيع ا وجـمـالـيـاته من خالل جـسـد ا
عــلى اخلـــشــبـــة. وقــد وفق اخملـــرج في جتــاوز فــراغ
مـــســـاحــة اخلـــشـــبــة وعـــدم وجـــود ديــكـــور من خالل
تـشكـيالت مـتنـوعـة ومـتعـددة أثـرت الصـورة وغـيرت
إيــقــاعـــهــا بــشــكل دائم أضــفـى مــتــعــة بــصــريــة لــدى

بـطريقـة زئبـقية حـتى يطلق عـليه لقب عـلى الزيبق.
ويبـدو كالـلص الشـريف حيـث يأخـذ منهـجه بـسرقة
الـــكــلـــبي ويـــرد الـــســـرقـــات إلى الـــشـــعب الـــبــســـيط.
عـندها يدرك الـكلبي أنه أصبـح أضحوكة في أيدي
عـلى الـزيـبق لـذلـك ينـشـط هـو وأتبـاعـه كي يـوقـعون
ــــغـــــامــــرات بــــالـــــزيــــبـق الــــذي يـــــدخل عـــــديــــداً مـن ا
الكوميدية الساخرة التي تصل إلى تنكر الزيبق في
صـورة فــتـاه لــعـوب لــيـدخل عــلى الـكــلـبي في مــنـزله
حـتى يسرقـه ويهرب مـنه. وليسـتمر الـصراع بيـنهما

سعيًا لتخليص الشعب من هذا الكلبي.
إال أن أهـم مـا فــعــله اخملــرج هــو تـركــيــزه عــلى هـذا
الـــصــــراع وتـــأكـــيــــده من خالل جــــوقـــة الـــشــــعب في
ــثـلــون لــلــشـعـب لـيس مــشـهــد الــنــهـايــة عــلى أنــهم 
الــــشــــعـب في زمن الـــــكــــلــــبي فـــــحــــسب بـل الــــشــــعب
ــــطـــــحـــــون فـي الــــصـــــالـــــة من خـالل الـــــتـــــوجه إلى ا
اجلـــمــهــور في الـــصــالـــة لــربط الــصـــالــة بــاخلـــشــبــة
ـعــاصـرة بل وتـأكـيـدًا تــأكـيـدًا عـلى فـكــرة الـتـوحـد وا
على رفض رؤية اخملرج للحل القروي وفكرة البطل

الـرؤية ترخص البـطل الفرد وحتبـذ البطل اجلمعي
ضــمن عـروض مــهـرجـان عــلى أحـمــد بـاكـثــيـر الـذي
ؤسسـة العمالـية على خـشبة مـسرحها. احـتضنـته ا
قـدم عــرض "عـلى الــزيـبـق" تـألـيـف يـســري اجلـنـدي
ـركز األول إخـراج محـمد لـبيب وقـد فـاز العـرض با
ـثل لـلـواعـد طه كـأحـسن عـرض وإخــراج وأحـسن 
خـلـيــفـة إضـافـة إلى جــائـزة الـتـمــثـيل الـثــانـيـة نـسـاء

لوفاء عبد الله والثالثة نساء لنورا جالل.
وإذا كــان نـص "عــلى الـــزيــبق" هـــو أحــد الـــنــصــوص
ـهـا ألنـه نص يـحـتـوي الـتي تـغــري اخملـرجـ بـتــقـد
من اإلمــكـــانــيــات الـــفــنــيـــة الــكــثـــيــر لــتـــقــد عــرض
مــســرحي بــرؤى مــتــعــددة وفــقًــا لــكل مــخــرج بل من
ـمـكن أن تـتعـدد أشـكـال الـتـقـد أيضـا. رغم ذلك ا
يــأتي اخملـــرج مــحـــمــد لــبـــيب لــيـــقــدم الــنـص بــرؤيــة
جـديـدة مــغـايـرة حـتى لـطــرح الـنص دون أي تـعـسف
ـعـتـمدة وذلك حـيـنـمـا يـخـرج من إطـار رؤيـة الـنص ا
عــلى الــبــطل الــفــرد "عــلى الــزيــبق" إلى تــأكــيــده من
خالل رؤيته هو على أن احلل جمعي وليس فرديًا.
ســعـي اخملــرج إلى ذلـك من خالل تـــكــثـــيف أحــداث
ــســرحـــيــة واســتـــخــدامه لـــلــجــوقـــة بــشــكـل مــغــايــر ا
ـسرحـيـة التي تـدور حول مـقتل وجـديد. فـأحداث ا
حـسن رأس الـغـول بـعـد اخلـيـانـة له عـلى يـد الـكـلبى
وأعوانه فـتهـرب زوجتـه بابنـها "عـلى" ومـعهـا والدها
الـــقـــاضي إلى الـــفـــيـــوم لـــتــــقـــيم هـــنـــاك ومن خالل
ــفـارقــة الــدرامـيــة تــخــفي األم عن ابــنـهــا مــوضـوع ا
مــقــتل والــده بل تـــخــبــره بــأن والــدهــا الــقــاضي هــو

والده.
ويــتــطـور احلــدث عــنــدمــا يــكـبــر "عــلى" ويــرغب في
الـسـفـر لـلتـعـلـيم في الـقـاهـرة هـنـا يـعـود الـتـوتر لألم
مــرة أخــرى. وبـعــد إحلــاحه تـوافق مـع حتـذيــره بـأال
يـنــسـاق إلى أي مـشـكـلـة أو يـحـتك بـاآلخـرين. إال أن
االبن بـعـد نـزوله إلى الـقـاهـرة يـأخذ مـوقـفًـا مـغـايرًا
فــالــوراثــة بـــدأت تــظــهــر حــيث إن االبن شــبــيه األب
يسعى إلى احلق والعـدل لذلك عندما يكتشف ظلم
الـكلـبى لـلشـعب يـبـدأ في التـحـرك نحـوه لـيدخل في
صـــراع مع الــكــلـــبي دون أن يــعــلـم أنه صــراع الــثــأر.
ويـتعـلم االبن "على" فـنون الـفتـوة ويحـاول أن يجذب
الـشعب إلـيه لـيثـور. ويـبـدأ في مواجـهـة الكـلـبي لكن

كاشفة  أسلوب اإلخراج اعتمد على ا

 رؤية
جديدة
تتجاوز
البطل

الفرد للحل
اجلمعى

ـسـرحــيـة أشـبه بـســوق مـسـرحـيـة فـتـصـبـح الـسـوق ا
سوداء وتتحول جماعة التأويل إلى مافيا مسرحية
ـسـرحي عـوامل مـسـرحـية ـشـهـد ا وال تـتـحـكم في ا
ـــافـــيــا اإلبـــداعـــيــة فـــقط ويـــرتـــبط مـــعـــيــار جنـــاح ا
بـقــدرتـهــا عـلى الــتـرويج اإلعـالمي لـذاتــهـا بــواسـطـة
هـرجانـات التي تـقيـمهـا لذلـك جتتذب الصـحف وا
سرحـية عناصر فاعلة من النسق واجلسد افيا ا ا
الـثـقـافي سـواء بـواسـطـة اإلغـراء أو الـتـهـديـد بـعدم
ـافـيــا. وتـتـحـول وجــود فـرصـة لــلـمـارقـ عن هــذه ا
صـالح واألهواء ويكـون منطق عـمل هذه العـصبة ا
" أي ب اجلـمـالـيـة واقــعـاً في مـنـطـقـة "الـبـ – ب
شــبه سـريــة وشـبه عــلـنــيـة ويــتم تـوزيع األدوار داخل
الــعــصـــبــة اجلــمـــالــيــة عـن تــرويج أســـاطــيــر مـــعــيــنــة
ـارق حتت دعاوى أخالقـية مـثل "الهواء لتـهذيب ا
الـــنــقـي" الــذي ال يـــســـتـــطـــيع أن يـــســـتــنـــشـــقه بـــعض

ارق وال تتحمل رئاتهم إنتاجه. بدع ا ا
ـــبــدع أو أمـــا نــظـــام عــمـل هــذا الـــنــمـــوذج فــيـــكــون ا
الـفـاعل اإلبـداعي فيـه في قمـة الـهـرم ويـتم تـنـسيق
ـبـدع ذاته وغـالبًـا مـا يكـون مـركز الـعمل بـواسـطة ا
الـدائرة وتصـنع صورة له بأنه مبـدع حداثي محمل
نـحـة لبـضـعة سـرحـية وذهـب  ـنتـجـات ا بـأحـدث ا
أشــهــر في دولـة غــربــيـة. وعــنـدمــا عــاد ارتـدى حــلـة
ـــنــاضـل من أجل الـــتــغـــيــيـــر فــتـــرسم له احلـــداثي ا
صـورة مــغـايــرة لـلــحـقــيـقــة وأنه جـاء شــاهـرًا ســيـفه
الــبـــتــار لـــقــتل األب اإلبـــداعي الـــتــقـــلــيـــدي وتــغـــيــيــر
ـسرحـية لـكنه في احلـقيـقة يـلتهم األب اخلريـطة ا
ويــتــمــثــله في أفــعــاله ويـعــد مــســخًــا لــهـذا األب في
أبــشـع صــوره. لـــذلك فــهـــذا الــقـــنــاع ضـــروري لــردم
ــبـدع وضــمـيــره اإلبــداعي الـذي الـهــوة بــ أفـعــال ا
يـفــسـده حـبه اجلـم إلى الـسـلــطـة والـتــسـلط. والـذي
حتوله إلى مـسخ حداثي. وعـندما يـبنى له مخـتبره
يـعيـد الـبنـيـة الـتقـلـيديـة فـهـو يحـتـكر كل األدوار من
ـدير حـتى اختيـار متـفرجـيه فال يتورع ـبدع إلى ا ا
في سـحل نـاقد عـلى بـاب مخـتبـره بواسـطـة زبانـيته
ـوت الـنـاقـد قبل أن من أجل إحالل الـنـظـام وقد 
ـــنـع أســتـــاذًا مـــســـرحـــيًـــا من يـــســـتـــرد كـــرامـــته أو 
اجللوس في مختبره ألنه لم يستأذن منه بالدخول.
فـيــهـرب األســتـاذ بــجـلــده حـتى ال يــلـقـي مـصــيـر أبـو
ســـويـــلم في فـــيـــلـم األرض. ويـــصـــبح هـــذا االبن في
نـظـر اآلبـاء اإلبـداعيـ والـسـيـاسيـ طـفالً مـعـجزة

واهب.  خارق األفعال متعدد ا
يـتوهم األب الـسيـاسي بـالقـدرة اخلـارقة لـهذا االبن
ـفــتـعل الـذي اإلبـداعي ويــخـدعه رواجـه اإلعالمي ا
يـــقــوم بـــتـــبــريـــر أفــعـــاله نـــظــام عـــمل اخلـــلــيـــة الــذي
يـــتــأسس عــلـى مــجــمـــوعــة من الــعـالقــات الــثـــنــائــيــة
ـحـرر مسـرحي أو نـاقـد كـبيـر يـروج ألفـعـاله سواء
قاالت التي تكتب عنه عن طريق النشر بـواسطة ا
ــسـرحــيـة عن أو تــسـريب أخــبـاره إلـى الـصــفـحـات ا
طــريق الــصـداقــات بــاإلضــافــة إلى صــد احلـمالت
نـاوئة له فال ينـشر مقـاالً أو رأياً ضد مـختبره أو ا
إبــــداعـه ويــــصل احلــــد إلى إغــــراء بــــعـض الــــنــــقـــاد
بالـكتابـة عن إبداعه وإجـراء حوارات معه مـؤسسة
تدار في صور علنيـة ولكن تستمد وجودها من أنها
تنتج في صورة خليـة عمل شبه سرية هذه الشبكة
ـبـدع اإلعالمـيــة تـقـوم أطـرافــهـا الـثــنـائـيـة مـع هـذا ا
ـبدع ـنح والـعطـاء واألخـذ ب هـذا ا عـلى أساس ا
أو ناقـد شبه مبدع يـحترف العـمل الصحـفي غالبًا
مـا تـنطـوي هـذه العالقـة عـلى عداء عـنـدما ال يـكون
. وعــنــدمـــا يــحـــدث الــتــألـــيف تــروج الــعـــطــاء جــزيـالً
الــشــبــكـــة اإلعالمــيــة لـه وتــمــنــحه فـــرصًــا إبــداعــيــة
جتعـله في ع األب السـياسي قوة طـليعـية بوصفه
مـبـدعًـا حـداثـيًـا ال يــشق له غـبـار فـنـجـده مـتـواجـدًا
فـي جــمــيـع االحــتـــفــاالت ســـواء مــســـرحــيـــة أو غــيــر
مسـرحيـة بوصفـة رمز الـشباب الـطلـيعي فـتفتح له
ـسـرحـيـة عـلى مـصراعـيـهـا ويـتـحكم أبـواب الـسوق ا
ــســرحــيــة هــذا الـفــاعل اإلبــداعي في الــصــنــاعـة ا
الـذي يتـقن هذه الـصنـاعة يـستطـيع أن يردد في كل
ـســرحـيـة وأنه حلــظـة بــأنـنـا في عــصـر اجلــلـجـلــة ا

بالتأكيد وكيل الفن اخلالد.

بعض الـفاعلـ اإلبداعـي فال تكـفي القوة األولى
فـقـط بل يـجب أن تــدعــمـهــا الـقــوة الـثــانــيـة لــيـعــتـلي
ــسـرحي. وحتـكم الـفـاعـل اإلبـداعي قـمــة الـتـراتب ا
ـــســرحي وفي فـي الــرأســمـــال اإلبــداعي لــلـــمــبــدع ا
بزوغ جنمه عوامل أخرى ينزاح مفهوم الكفاءة منها

من على قمة الهرم.
ـسـرحـيـة الـتي تـعــلى من مـفـهـوم الـكـفـاءة فـالــسـوق ا
ـسـرحيـ حتـت لواء اإلبـداعـيـة تـطـوي الـفـاعـلـ ا
جــمــاعــات تــأويـــلــيــة لــهــا أهــداف واســـتــراتــيــجــيــات
مـســرحـيــة مـعــيـنــة من أجل الـســيـطــرة عـلـى الـسـوق
واإلعـالء من قيمة إبـداعها وتنتـشر قيم االختالف
والـتـعـدد والـتـنـوع اخلالق والـتـبـادل احلـر وتـتـصارع
اجلـمـاعـات من أجل فـتـح إبداعـي جـديد وتـأسـيس
وظـــائـف جـــديـــدة لـــلــــمـــســـرح وتـــتــــبـــارى اجتـــاهـــاته:
احلـداثة ومـا بـعـد احلداثـة ولـكن عـندمـا ال يـتـحكم
سرحية في السوق وتتحكم آليات مفهوم الكفاءة ا
ـسرح وتنتشر الـسوق االقتصاديـة والسياسية في ا
قــيم الــفــهـلــوة والــوصـولــيــة واالنــتـهــازيــة وحتـاول كل
جــمـــاعــة صـــنع صــورة مـــصــطـــنــعـــة لــهـــا عــلـى غــيــر
حـقـيـقـتهـا عن طـريق االنـتـشـار اإلعالمي: نـصل في
الـنـهـايـة إلى أن الـعالقـة الـتي حتـكم الـسـوق تـتـبـاري
فـــيـــهــا اجتـــاهـــات "احلـــداقـــة ومـــا بـــعـــد احلـــداقــة".

جـــمــاعــة تــبـــحث عن وجــودهـــا اخلــاص عن طــريق
سـرحية وتتحكم في مـحاولة تغييـر آليات السوق ا
ـســرحـيـة مـجــمـوعـة مـن الـتـوجـهــات تـخـلق الــسـوق ا
احـتـكـارات بـاإلضـافــة إلى عالقـات قـوة مـوضـوعـيـة
ـعـرفـة وتخـلق اخـتالفـات ب تـرتبط بـنـمط إنـتاج ا
ــسـرحــيـة وأيــضًـا تــصـنع تــراتـبــيـة أعــضـاء الــسـوق ا
مــســـرحــيــة يـــنــشــأ عــنـــهــا تــفــاوت بـــ اجلــمــاعــات
ـسـرحــيـة. وتـلـعـب مـؤسـسـة الــدولـة دورا هـامـا في ا
ــسـرحــيـة فــعـنــدمـا احــتـدم ضـبط أســعـار الــسـوق ا
ثل مؤسساتها ركـز اإلبداعي الذي  الصراع ب ا
ـــــثل مـــــبــــدعـــــ بال والـــــهـــــامش اإلبـــــداعي الـــــذي 
مـؤسـسـة تـنـادي بـالـتـجـديـد ولـرأب الـصـدع بـيـنـهـمـا
حــاولت بـنـاء كـيـانــات مـسـرحـيـة بــديـلـة عـلى هـامش
اآلفــة الـسـائــدة تـنـادي بــالـتـجــديـد والـتــغـيـيــر أيـضًـا
فـتـأجج الــصـراع بـ مـؤســسـة تـبـحـث عن اسـتـعـادة
ـــفــــقـــود وأخــــرى تـــبــــحث عـن حـــقــــهـــا في دورهــــا ا
الــــوجـــود وأخـــرى تــــؤهل لــــتـــعــــتـــلي قــــمـــة الــــتـــراتب

سرحي. ا
ــســرحـــيــة في تــلك لـــذلك تــســيـــطــر عــلى الـــســوق ا
احلـقــبـة الـقــوة االقـتــصـاديـة والــقـوة الــسـيــاسـيـة في
خـلق وضـعيـة مـسرحـيـة جديـدة تـتحـدد فـيهـا أسـعار
ـسـرحـيـة بـتـحديـد قـيـمـتـهـا وإعالء سـعر ـنـتجـات ا ا

يثيـر مفهوم األزمة - عادة  –سجاالت مـختلفة ب
ــؤلــفــ بل إنه يــعــتــبــر الــشــغل الــشــاغل الــنــقــاد وا
لـبعض الـنقاد فـتراهم يـطرحونه بـصورة دائـمة على
ـنــاقــشـات كــعالمـة مـوائــد الــبـحث وداخـل قـاعــات ا
سـرحية نـتظـمة للـممـارسة ا خلل تـصيب احلـركة ا
ويـخــتــلف الـنــقـاد فـي الـبــحث عن أســبـاب نــشـأتــهـا
ــســرحــيــة فــيــراهــا الـــبــعض أزمــة في الــنــصــوص ا
ويــراهــا الـــبــعض اآلخـــر أزمــة في نــشـــر الــنــصــوص
ـسـرحـية وتـداولـهـا طـائـفـة تـرُجـعـهـا إلى الـعـروض ا
وجــمــاعـة تــرى األزمـة فـي قـلــة اجلـمــهــور: نـدرته أو
ــــمــــارســـة قــــلـــتـه مع وجــــود عــــكس ذلـك في أرض ا
ـسرحـيـة في فتـرة الـستـينـيـات من القـرن الـسابق ا
ـقـاالت الـتي تـتـحدث عن كـانت هـنـاك العـديـد من ا
ــســرح عــلـى الــرغم من أنه كـــان يــشــهــد أوج أزمـــة ا
عــصــوره من حــيث الــكـثــرة اإلبــداعـيــة . لــقــد أغـفل
الــنــقــاد أن األزمــة ال يــنــحــصــر مــفــهــومـهــا فـي هـذا
الـفهم الـضـيق فقـد نـقع في أزمة مـن نوع جـديد ال
تــرتـبط بــالـنـدرة أو الــقـلـة من خالل وجــود نـصـوص
وعـــــروض إبــــداعــــيــــة ذات طـــــابع تـــــمــــردي جــــديــــرة
ــتــلــقـ في مــأزق ألنــهـا بـالــتــنــاول الـنــقــدي تـضع ا
نــصـوص من الـصــعب اإلجـمـاع عـلــيـهـا وتــسـتـعـصي
ـتفـرج الـتـقـليـديـة. وهـناك عـلى الـتلـقي ومع ذائـقـة ا
ـفـهــومـ الــسـابــقـ بل أزمـة ال تــقل أهـمــيـة عـن ا
تـلــقي بـظاللـهـا عـلـيـهـمــا ويـخـيم شـبح وجـودهـا عـلى
سرحـية السائدة ألنـها تكشف عن خلل ـمارسة ا ا
ـسرحي وحتـاول أن تقوض ما وآفـة تسـكن البيت ا
ــؤسـســة مـعــرفـيــة لـهــا احلق في اجلـدل مع أسـسه 
األوضــاع الــســائــدة. وتــتـعــلق هــذه األزمــة بــصــنــاعـة
ـــســرح ذاته وإغــفـــال دوره الــثــقــافـي في اجملــتــمع. ا
وعـــنــــد مـــعــــرفــــة اخلـــلـل الـــقــــابع في أركــــان الــــبـــيت
ــســرحي ويــهــدد بــنــســفه طــابــقــا طــابــقــا تــتــحـول ا
األزمـة مـن عالمـة خــلل إلى عالمــة بـنــاء لــتـصــحـيح
سرحية وتـرميم بنيتـها من أجل استعادة األوضـاع ا

عرفي. دوره ا
ـــنـــطــلـق يــصـــبح مـــفـــهــوم األزمـــة ذا بـــعــد مـن هــذا ا
ــسـرح بــصـنــاعـة وجـودي عــنـدمــا تـرتــبط صـنــاعـة ا
سرح تسكن وسطًا ثقافيا الثقافة ذاتها فصناعة ا
مـتـنـازعـا علـيه من خالل خـطـابـات مـهيـمـنـة حتاول
تـــــوجـــــيـه مـــــســـــاره اإلبـــــداعي وحتـــــديـــــد وظـــــيـــــفـــــته
االجتماعية. وبصورة سريعة إذا نظرنا إلى صناعة
اضي جند الثقافة في فتـرة الستينيات من القرن ا
ـركـزيـة التـي كانت أنـهـا خـضعـت لسـيـطـرة الـدولـة ا
لـهـا الـذراع الـطويـلـة في إنـتـاجهـا حـيث جـمـعت ب
الـسـلطـة السـيـاسيـة والسـلـطة االقـتصـاديـة هيـمنت
عـلى وسائط الـثقافـة اخملتلـفة من سـينمـا ومسرح

ودور نشر ومؤسسات ثقافية.
أمـا اآلن فقد حدث حتـول جذري في صيغـة هيمنة
ـركــزيـة عـنـدمــا  االنـتـقــال إلى اقـتـصـاد الــدولـة ا
الـسـوق فـتــحـولت الـثـقـافـة إلـى صـنـاعـة وسـاهـمت
الدولـة في بـناء كـيانـات ثقـافـية تـابعـة لهـا وخاضـعة
ـالي لتواكب الـتغيـرات التي حتدث في إلحسـانها ا
سـرح نتج اجملـتـمع نلـمح ذلك بوضـوح في مجـال ا
ـعـنى الـدقـيق لـلـكـلـمـة ـسـرح بـا عن ذلك أن سـوق ا
ـعرفـة الـذي يعـد ضعـيـفًا في مـرتبط بـسـوق إنتـاج ا
مــصـر لـهــيـمـنـة الــدولـة عـلــيه فـأصـبــحت احلـركـات
ـسرحية اخملـتلفة واحلـرة التي حتاول اخلروج من ا
ـسـرح تـقع بـ ـؤسـسـة األم الـراعـيــة لـفن ا نــطـاق ا
ســنــدان مــؤســســات الــدولــة ومــطــرقــة اإلمــكــانــيـات
ـسرحـية بـرمتـها ـاليـة الـفقـيرة فـتدفع بـحركـتـها ا ا

إلى سوق "البر واإلحسان" للبحث عن دعم لها.
تــــظل مــــؤســـســــة الــــدولـــة الـالعب األســــاسي الـــذي
ـتلك كروت اللعـبة في يديه ألنها تـمتلك عنصرين
هـامـ وهـمـا الـقـوة الـسـيـاسـيـة والـقـوة االقـتـصـادية
ـسـرحـيـة لـهـا ـسـرحـيــة هـذه الـسـوق ا في الـسـوق ا
ـعـرفة وضـعـية اجـتـماعـيـة ترتـبط بـها طـرق إنـتاج ا
عارف مُـسعرة وكل منها له سعره اخلاص وتصبح ا
به وتـــشـــيع فـي الـــســـوق مـــجـــمـــوعـــة من الـــقـــوانـــ
ـنـتـجـات ـتـغـيـرة الـتي عن طـريـقـهـا تـتـغـيـر أسـعـار ا ا
سـرحي خملتلف ـنتج ا رتبـطة بقـيمة ا ـسرحيـة ا ا
اجلماعات. بالتالي فإن التأكيد على مدلول السوق
سرحـية يـرسى مبدأ أن كل عـند تـناول الصـناعـة ا

سرح.. صناعة ا
سرحية السوداء السوق ا
سرح مرتبط بسوق إنتاج  سوق ا
عرفة الذى تسيطر عليه الدولة ا

سرحى يتحدد وفق نتج ا  أسعار ا
هيمنة القوة االقتصادية والسياسية ا

محمد سمير اخلطيب

حصد جوائز مهرجان باكثير

اضى موقعا خاصاً بها على الفيس بوك. سرحية أطلقت األسبوع ا > فرقة الطمى ا
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ـسـارح الـرومـانـيـة فى الـشــام وشـمـال أفـريـقـيـا كـمـسـرح تـمـجـاد فى > أصــبـحت بـعض ا
اجلـزائر ومـسرح بصـرى فى سوريـة ومسرح األوديـون فى عمان فـضاءات مـغرية لـتقد
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سرحي جريدة كل ا

ن اخلشاب يقوم حالياً باإلعداد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة األنفوشى باإلسكندرية. سرحى د. أ > اخملرج والناقد ا

11  من فبراير 2008  العدد 31
ـهابهاراتا خـرج بيتر بروك إلى > بـحثاً عن فضـاء خرافى مالئم للشـخصيات والعالقـات األسطورية فى ا
تـفرج فى مناخـات حضارة خارج ـدينة كأنه يـريد أن يضع ا ـكان الفـارغ واختار مقـلعاً للـحجارة خارج ا ا

الزمن.
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اضى بروفات عرض مسرحى جديد بقصر ثقافة روض الفرج. > اخملرجة منى أبو سديرة بدأت األسبوع ا
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 عجرفة القوة وبشاعة ما بعد احلرب
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نساء
طروادة
رؤية درامية جديدة

ثانية . 
الــعــرض يــطــرح سـؤاال و يــجــيب عــلــيه فى
ذات الــــوقـت .. إلى أى مـــــدى تــــســـــتـــــطــــيع

الصمود فى مواجهة كارثة عظمى ?
ـسـرحـيـة لم يـتم فـقـط نفـض الـغـبار هـذه ا
ـــا كــأنـه أعــيــد عن نـــصــهـــا األصــلى .. وإ
لـمتها .. تمـاما مثل رفات جثة تـعميدها و
ابن أنـدروماك الرضيع مـا أعيد ترتـيبها و
تنسـيقـها بـشكل جـنائـزى و تطـهيـر طقسى
هاجرين .. بعد مقتـله على أيدى اليونان ا
فــاخملـرجــة  حتـافـظ عـلى الــعـرض حــيـا ..
ــــســـرح و ونــــحن كــــثــــيـــرا مــــا نــــذهب إلى ا
جنــلس لــنــشـاهــد عــروضـا كالســيــكـيـه يـتم
ـــهـــا بال أى عــــاطـــفه أو شـــغف يـــلح تـــقـــد
عـلينا فى رؤيـته بشكل جديـد .. كما لو أن
اخملــرجــ يـــتــســاءلــون .. " لِـم نــقــدم هــذه
ــسـرحـيــة عـلى اإلطالق  ? لِم نــقـدم هـذه ا

سرحية اآلن ? " ..  ا
وتــــتـــحـــدث الين جــــاردنـــر بـــامــــتـــعـــاض عن
ـوجودة مع فـكـرة إعادة الـصيـاغة ـرونة ا ا
أو الرؤى الـدرامـية اجلـديدة عـنـدما يـتـعلق
ـا هذا مـرفوض األمر بـعمـل حديث .. وإ
تـماما فى النـصوص الكالسيـكية .. فنحن
نــشــاهــد الــعــديـــد من اخملــرجــ يــقــومــون
بـتــقـد رؤى درامـيـة جـديــدة ومـخـتـلـفـة ..
وتــنــاول جـرىء ألعــمــال تــنـتــمى إلى األدب
ـعاصـر .. ولكن عـندمـا يكون احلديث أو ا
األمـــر عـــائـــدا إلى مــــؤلف عـــالى الـــقـــيـــمـــة
الــفـــنــيــة مـــثل يــوربـــيــدس أو تــشـــيــكــوف ..
وبــالـــطــبع شـــكــســبـــيــر .. فــاأليـــادى تــرتــفع
مــعـــبــرة عن اعــتــراضــهـــا ألنــنــا عــلى وشك
عــــبــــور أسالك الــــثــــقــــافــــة الــــشــــائــــكـــة ...
ــســـرحـــيــات فـــلإلبـــقـــاء عــلـى حــيـــاة هـــذه ا
الـكالسـيـكـيـة .. يـجب إذن أن يـتم الـسـماح
لــــلــــمــــخــــرجــــ بــــالــــتــــعــــرف عــــلى رؤيــــاهم
احلـقيقـية واسـتخدام الـنصـوص بالطـريقة
الـــتى تــســـمح لــهـم بــعــرض هـــذه الــرؤيــة ..
الـطــريــقـة الــتى يـرون فــيـهــا مــا يـقــوله لـهم
الــنص .. ومـا يــريـدون هم كـمــخـرجـ من
الـنص أن يقـوله لـلجـمـهور احلـديث .. فإن
ـسـرحـيات لم نـفـعل هذا سـتـتـعـرض هذه ا
لـلتلـف من كثرة الـتراب الـذى سيـغطـيها ..
أو سـنخاطر بـخلق تراث كالسـيكى لم يعد
ـتاحف الشـاحبة له وجـود إال فى مسارح ا
.. فـيـبـقى لـدينـا أشـبـاح مـسرحـيـات تـنادى
وتــقــدم مــوضــوعــات وقــيم لم يــعــد لــهـا أى

معنى وال اهتمام  بواقعنا احلالى .
The ـصــدر/ الــصــحـيــفــة اإلجنـلــيــزيـة ا

Guardian

ـسرح لذلك وأهميـة تفـهم القائـم على ا
.. حــيث تــرى أنه بــدون الــرؤيــة الــدرامــيـة
واإلخــــــراجــــــيــــــة اجلـــــــديــــــدة ســــــتــــــتــــــحــــــول
الـــكالســـيــكـــيـــات إلى تـــاريخ قـــد مـــغــطى
بـــالـــتــراب .. ولـــوال وجـــود مـــخـــرجــ مـــثل
كـايتى ميتشـيل .. يستطـيعون الوصول إلى
جذور النص الدرامى .. و تفهم وقراءة ما
بـ سـطـوره .. بل و لـديـهم اجلـرأة إلعادة
خــــلــــقه بــــشــــكل جــــديــــد .. ســـتــــكــــون هـــذه
األعـمال الـكالسـيـكيـة ال صـلـة لهـا بـالواقع

.. حتى تصبح أعماالً متحفية . 
و تـــــــشـــــــيــــــراليـن جـــــــاردنــــــر إلـى أن إعــــــادة
الــصـــيـــاغـــة و الـــرؤى اجلـــديـــدة لـألعـــمــال
ـسرح الـكالسيـكـيـة أصبـحت مـشـكلـة فى ا
الــبــريــطــانى وكـأنــهــا ســبــة لــلـنـص األصـلى

لـلـمـؤلف !و كـأن إعـادة الـصـيـاغـة تـهـمـة 
قـذفهـا عـلى اخملرجـة كـايتى مـيـتشـيل عـند

افتتاحها للعرض .
و تــتـفق الين مع مـايـكل فـى الـبـصـمـة الـتى
أصـبـحت كـايـتى تـتـركـهـا فى أعـمـالـها.. إال
أن هذه الـبـصمـة كمـا تـرى النـاقـدة هى ما
جتــعل مـن نــسـاء طــروادة واحــداً مـن أكــثـر
بهرة التى رأتها على سرحـية ا العروض ا
اإلطالق .. فــلن تــشك حلــظــة فى أن هـذه
اخملـــرجــــة لـــديـــهـــا شــــغف حـــقـــيــــقى بـــهـــذه
ــســرحـــيــة .. و تــريـــد نــقل هـــذا الــشــغف ا
ـتـفـرجــ .. لـتـريـنــا شـيـئـا لم إلــيـنـا نـحـن ا
نــشــعـره أو نــراه أبــدا من قــبل .. وهــذا مـا
فـــعـــلـــته اخملـــرجـــة تــــمـــامـــا .. فـــنـــحن نـــرى
هـيـكـوبـا و بـناتـهـا - و أيـديـهن تـرتعـش مثل
سـجون الذى يـخدش من يـقترب الطـائر ا
إليه  –أثـناء استـخدامهن ألدوات الـتجميل
ـــســـحـــونه مـــرة وراء مــرة .. يـــضـــعـــونه و 
ويــضــعــونه ثــانــيــة ..  فى مــحــاولــة يــائــسـة
لـلــتــشـبـث بـقــوة مــتـزايــدة بــطـقــوس فــارغـة
للحـياة الطـبيعـية -.. وتتفـق مع هذا أيضا
الطريـقة االستـثنائـية التى يـتم بها الرقص
بـــصــــورة مـــتــــوالـــيــــة عـــلـى أنـــغــــام الـــفــــرقـــة
ــوســيــقـــيــة الــكــبــيـــرة .. فــإن هــذا الــعــمل ا
وكــأنه يـــعــوى مـــدويــا .. لــتـــنــعــيم وتـــرغــيــد
احلـــيـــاة الـــتى تـــقـــطـــتـــعـــهـــا كـــارثـــة بـــصــورة
مـــفـــاجـــئـــة . فـــبـــعـــد احلــــرب لم يـــبق شىء
طـبـيـعـى لـنـحـيــا من أجـله .. عــلـيـنـا إذن أن
نـخلق بأنفـسنا احليـاة . و هذا ما نراه فى
خـــطــوات الــنـــســاء  الــســـريــعــة الـــيــائــســة و
ــوسـيـقـيـة كـأنـهـن مـازلن يـسـمــعن الـفـرقـة ا
تعزف .. فى حجرة فارغة .. فى مكان ما
لـيس بــبـعـيــد عـنـهـن  فى إحـدى احلـفالت
الـتى اعـتــدن عـلى ارتـيــادهـا . .. فـمـا نـراه
هـو قـداس جـنـائـزى لـكل مـا هـو عـادى فى
احلـــيــاة .. قـــداســـا جـــنـــائـــزيــا لـــلـــطـــبـــيـــعــة
ــتـشــبـثــة بـأشــيـاء  كــسـرهـا و الــبـشــريـة ا
كن مـعها إصالحها حتـطيمهـا بصورة ال 

أن هـــنـــاك نـــوع مـن انـــعـــدام الــــتـــواصل مع
ـكـتوب الـعرض يـنـتج بـسبب ضـعف الـلـغة ا
بهـا النص الدرامـى بعد اإلعـداد .. فالـلغة
واحلـوار فى األســاس هى مـا تـســتـطـيع أن
ـزاجـية لـلـشـخـصـية فى تـبرز بـهـا احلـالـة ا
صـــورة واضـــحــة لـــتـــصل إلى اجلـــمـــهــور ..
وهـذا مـا افـتـقــده مـايـكل بـلــيـنـجـتـون خالل
مـشـاهــدته لـلـعــرض.. فـنـحن نــعـرف جـيـدا
ــعـــانــاة الـــتى تــعـــرضت لـــهــا الـــبــلــد مـــدى ا
ـــغــــتـــصــــبـــة .. إال أن لــــغـــة احلــــوار كـــانت ا
أضـعف من الوصول إلى اجلـمهور لتـغطية
ــا يـؤدى بــالـتـأكــيـد إلى هـذه الــنـقــطـة .. 
عــدم تــفـــاعل اجلــمــهـــور مع الــكـــارثــة الــتى

تعرضت لها شخصيات العرض .
ـقـدرة اجلـيـدة ـكن إغـفـال ا و بـالــطـبع ال 
ـــــــمـــــــثـالت الـــــــعــــــــرض ..حـــــــيث فـى األداء 
اســــــتـــــــطـــــــاعـت اخملـــــــرجــــــة أن جتـــــــعـل من
اجملــمـــوعـــة كــيـــانـــاً واحــداً مـــتـــكــامالً ..  و
ـسـرحـيـة بـرقـصـة أنـيـقـة مـفـاجـئـة تـنـتـهى ا
عــلى أنــغــام فــرقــة مــوســيــقــيــة ضــخــمــة ال
نــراهـا .. رقـصــة تـوضح لــنـا مــدى تـمـرد و
امـتعاض هؤالء الـنساء عـلى حالهن و حال
بالدهن .. ثم تمـتطى الـنسـاء الطـرواديات
الــــضــــبـــاط  –كــــأنـــهـم خــــيــــول مــــروضـــة –
لـيـعـبـروا بهم الـنـهـر حلـضور جـنـازة الـطفل
الــرضـيع ابـن أنـدرومــاك .. وهـذه الــنـهــايـة
تـشيـر بوضـوح أن هـؤالء النـساء لن يـذه

بصورة لطيفة أو انهزامية إلى االستعباد 
وعـلى الـعـكس من مــايـكل بـلـيـنـجـتـون ورأيه
فى إعـادة الـصـياغـة .. تـأتى اليـن جـاردنر

 Lyn Gardner فى نفس اجلريدة
لــتـدافع عـن إعـادة خــلق الـكالســيـكــيـات ..

ـوظــفـون الـنــسـاء لألســر بــعـد احلــرب .. ا
ـسـك يـتـحـركون بـسـرعـة جيـئـة وذهـابا 

ـفاتيح واأللواح اخلشبية ... بالعديد من ا
الـنـســاء الـطـرواديـات فـى أرديـة احـتــفـالـيـة
ولـكـنـهــا فى ذات الـوقت جـنـائـزيـة بـانـتـظـار
ـــوحـش .. واألســـوأ من ذلك مـــصــــيـــرهن ا
كــله أن ابن أنـدرومــاك  قـتـله ســابـقـا فى
ـــا احلــــرب ..  والـــنــــســــاء األخـــريــــات -  
ـهــووسـة -   ســحـبـهن فـيـهـن كـاسـنــدرا ا
إلى عـبارة االنـتظـار عبـر أصوات صـلصـلة
ــؤديــة إلى ــعــدنـــيــة ا نــســمــعــهـــا لألبــواب ا
مـكــان الـعــبـارة .. فـى حـ جنــد هـيــلـ –
ـكـروهـة من األخـريات  –تـطـالب بـأشالء ا
جـثـة زوجـهـا .. وتـكـون األحـداث عـلى هـذا
الـشكل اجلنونى حـتى نرى اهتزازاً فـجائياً
بــفـعـل انـفــجـار قــنـبــلــة فـيــتم أخـيــرا إرسـال
ـصير راكب لـترحـيلهن إلى ا النـساء إلى ا
احملـتــوم .. تـتـحـرك كل الـنــسـاء فـيـمـا عـدا
شــــخص وحــــيــــد  –رجل  –نـــاجـى .. نـــراه
ــديــنــة .. جــالــســـا يــدخن وسط أنـــقــاض ا
ـــســــرحى يــــثــــيـــر اجلــــو الــــعـــام لــــلــــعــــرض ا
ــوسـيـقى ــعـد ا اإلعــجـاب .. فـاخملــرجـة وا
ومـصمم الـرقصـات .. استـطاعـوا بطـريقة
مـــدهـــشـــة أن يـــعـــبــــروا عن أثـــار الـــفـــوضى
الـعـارمــة الـتى أعـقـبـت احلـرب .. والـنـسـاء
جــمــيـــعــهن .. لم يــكـن مــجــرد آالت نــواحــة
مـــــشـــــبــــــعـــــة بـــــروح الـــــيــــــأس والـــــغـــــضب ..
فــــكــــاســـنــــدرا تـــمــــزق ثـــيــــابـــهــــا بـــجــــنـــون ..
وأنـدروماك تتحـرك هنا وهـناك هاربة من
أسرتها مثل احلـيوان الشرس احملتجز فى
توفرة قفص ..  وبرغم التقنـيات العالية ا
ثير لإلعجاب .. إال للعرض واجلو العام ا

احلـرب تعـنى الدمـار .. كارثـة تتـعرض لـها
اإلنــســانــيــة فى كل يــوم وفـى أى مــكـان.. و
سواء كـنت منـتـصرا وكـللت جـبـهتك أكـاليل
ة  .. الغار أو مـنهـزما تتـجرع مرارة الـهز
ـا هـى احلرب عـلى أى جـانب كـنت  .. طـا
.. فـالــنــتــيـجــة واحــدة .. خــراب و دمـار ..
ســواء كـان  هــذا فى واقــعــنــا احلـالى .. أو
مـنــذ قـدم الـتــاريخ .. عـلى مـســرح اليـلـتـون
 Lyttelton  بلندن تقدم حاليا مسرحية
نـسـاء طـروادة بـرؤيـة درامـيـة جـديـدة لدون
تـــايـــلـــور  Don Taylorوتـــنــــاول مـــخــــتـــلف
Kaitie Mitch لـلمـخرجـة كـايتى مـيتـشيل
 ..ell  وفى صحيفة اجلارديان اإلجنليزية
ارتــكــز حــديث الــنــاقــد اإلجنــلــيــزى مــايــكل
بــلـيــنـجــتـون  Michael Billington  عـلى
رأيه فى الـصياغـة الدراميـة اجلديدة التى
ــســـرحــيـــة .. وقــد بـــدأ هــذا قـــدمت بــهـــا ا
بــاإلشـــارة إلى الـــبــصـــمـــة الــواضـــحـــة الــتى
أصــبـحت تــتــمــيـز بــهــا أعـمــال اخملــرجـة ..
كنـك التعرف عليها من خالل بحيث إنه 
مـشــاهـدتك لـعـرض من إخـراجـهـا حـتى لـو
لم يـتم كـتـابة اسـمـهـا مقـتـرنـا بهـذا الـعرض
.. فـــهى مـــتى نـــال نص إعـــجــابـــهـــا وبــدأت
عــــلى الــــعــــمـل عــــلــــيه .. غــــيـــــرت مالمــــحه
ه الـــــدرامــــيــــة تــــمــــامــــا وبــــدأت فـى تــــقــــد
بالصورة التى ترى أنه يجب عرضه بها ..
وكـانت مأساة يـوربيدس نـساء طروادة هى
ــرة لـتــعـيـد مــا وقع عـلــيه اخــتـيـارهــا هـذه ا
تــشـكـيـلـهـا بـرؤيـة درامـيـة مـخـتـلـفـة و كـأنـهـا
إعـــادة خــلـق لــلـــنص األصـــلى ....  وبـــرغم
ــبــهــرة الــتى تــوفـرت الــتــقــنـيــات الــعــالــيــة ا
للـعرض والـتى تثـير اإلعـجاب .. إال أنه لم
توقعة ـتلقى بالصـورة ا يـؤثر فى مشاعر ا
ــــــة .. مـن أى مــــــأســـــــاة يــــــونـــــــانــــــيـــــــة قــــــد
ـسـرحـية فى حـد ذاتـهـا .. كـنص أصلى فا
.. تـــعــد تــوثـــيق تــاريــخـى مــدهش ألحــداث
تمت بالـفعل عـندما ذبح األثـينيـون الرجال
فى إسبرطة واستعبدوا نساءها .. والنص
زاخر بـشرح تـفصـيلى لكـل عوامل اخلراب
والـــدمــار الــتـى تــعـــرضت لــهـــا الــبـالد بــعــد
احلـرب ويـوربـيـدس يـعرض هـذا من خالل
مـعـانـاة ثالث نـسـاء طـرواديـات - هـيـوكـوبـا
وكـــاســــنــــدرا وأنــــدرومــــاك  - فى أعــــقـــاب
سقـوط مدينـتهن .. ولـكن الرؤية الـدرامية
اجلـــديـــدة لـــلـــنـص .. جـــعـــلت من الـــعـــرض
ـــتــفــرج اســـتــفــزازيـــاً لــضــمـــيــر ومـــشــاعــر ا
لــيـشــاهـد عــجـرفــة الـقــوة وبـشــاعـة مــابـعـد
احلــرب .. واألمــر ال يـــتــطــلب الـــكــثــيــر من
ــعــرفــة رغــبــة اخملــرجــة فى ربط اخلـــيــال 
ومـــطـــابـــقـــة أحـــداث الــــعـــرض -  بـــشـــكـــله

اجلديد -  بواقعنا احلالى .
ـكـاتب خـاويـة عـنـد ـشـهـد  يـبـدأ الـعــرض 
ضــفـة الــنـهــر بـجــانب أخـر عــبـارة ســتـأخـذ

النساء لسن مجرد آالت للنواح

كن  
 أن تتعرف
على عروضها
حتى لو لم
تكتب اسمها
على العرض

سراب..
 حالة مسرحية لنص مبتور

حياتهم باألمل..
وماذا بـعد?.. هل الهـرب وراء إغراءات هذا الشـاب بحياة أخـرى بعيدة

عن وطنها األول هو احلل?.
أم هذه احلـياة الـتى يحـياهـا الشـاب األخ هذا اجلـندى الـشجـاع الذى

انكسر بعد خيانة رفاقه. وموت األم هو احلل.
ومـاذا ســيــحـدث بــعـد?.. صــورة لم تــكـتــمل فى نص صــالح كــرامـة ولم
ـسـرحيـة لـلـمـخرج.. حـيث تـرك الـنـهايـة مـفـتـوحة بال تـكـمـلـها الـصـورة ا
ــهــا اآلخـر مـع الـشــاب الــذى وصـفه مـالمح بـعــد هــروب الــبـنت إلـى عـا
أخـوهـا بـأنه خائن مـثل أبـيه الـذى حتـالف مع األعداء وفـتح لـهم مـجال

الدخول للوطن بعدما قبض ثمن خيانته.
ة التى طـرحهـا العـرض إلى ما سـيحـدث بعد فـلم تتـضح فلـسفـة الهـز

فأوقعنا فى شرك اإلحساس بأن النص مبتور.
وظف اخملـرج حــسن الـصــواف أدواته بـحـكــمـة لــوعـيه بــأن الـنص الـذى
يـتــنـاوله لم يـكن هـيـنًـا وصـمم سـيــنـوغـرافـيـا الـعـرض عـلى شـكل شـبـكـة
ـسرح أو الـبـيت أمـامه صـالـة الـبيـت فيـهـا مـنـضدة عـنـكـبـوتيـة بـاتـسـاع ا
وكـراس ووراء الـشـبـكـة قـبـر األم وســاحـة هـروب الـبـنت مع هـذا الـرجل

الغريب.
ــوســيـقـى الــتى أعــدهـا حــسن وقــد أجـاد حــسن الــصــواف اســتــخــدام ا
عــونـى والــتى جــاءت مــتــوافـــقــة مع األحــداث ومــعــبـــرة عــنــهــا فى بــعض
األحــيــان كــمــقــطـــوعــة احلــرب الــتى وصــفت دخــول األعــداء بــطــبــولــهم
ــديــنـــة لــيالً مـع اإلضــاءة الــتـى صــمــمـــهــا اخملــرج وعــجالتـــهم لــدهـس ا
ـمثـلون أيـضًا أداء أدوارهم بـوعى كبـير ونـفذهـا أيضًـا بدقـة واستـطاع ا
بـاللـغة الـفصـحى التى يـتحـدث بهـا النص وحـافظ اخملرج عـليـها فأدى
ا ة وأفقدته وعيه  حسن عونى دور األخ السكير الذى أسكرته الهز
ـة حــوله فــصـار يــهــذى طــوال الــوقت مــحـدثًــا أمه الــتى قــتــلــتـهــا الــهــز

وخيانة أبنائها.
ستسلمة ألسر األخ والتى وأحسنت أيضًا دارين فـوزى فى دور البنت ا
رغم والئهـا له ولـروح أمـها إال أنـهـا لم تـستـطع الـتـخلى عن رغـبـتـها فى
السـعى وراء إغراءات الشـاب الغريب الـذى طاردها طـوال الوقت بحبه

زاعمًا بأنه سر سعادتها. وأحسن أيضًا هانى ماهر فى دور الرجل .
إن «سراب» أحد النصوص الهامة التى تتناول فلسفة احلرب ومشاعر
ـرأة وهى أهـم مـنــاطق الــكــتــابــة لـدى صــالح كــرامــة إال أنه يــقــر بـأن ا

النص لم يكتمل بعد ومازال يحتاج إلى جزء آخر..
غير أن حـالة البـتر فى النص تـوحى بنهـايات عديـدة لهذا الوطن/ األم
رأة االمـتـداد فالـبنت لم تـشبه وتلـقى عالمـات عديـدة حول حتـوالت ا
ا كان هذا أمهـا ولم حتمل نفس القـدرة على التضـحية والنـضال ور
ـا سيـأتى غـدًا ويحـل بأبـنـاء هذا الـوطن الـذى يـتم اغتـيـاله أمام نذيـراً 

أبنائه.

ما زال الـسـعى وراء مـشـاهدة مـا تـنـتـجه الفـرق احلـرة وفـرق الـهواة من
ـا تـقـدمه هـذه الـفرق من عـروض مـسـرحـية يـزداد كل يـوم بـوعى أكـبـر 
ـسة" على عروضٍ جـادة وهادفة وعـرض "سراب" الـذى قدمته فـرقة "
مـسـرح ساقـيـة الـصـاوى أحد تـلك الـعـروض والـذى قام بـكـتـابـته اخملرج

والكاتب اإلماراتى صالح كرامة وأخرجه حسن الصواف.
اســتـفـهــامـات عـديــدة  طـرحـهــا خالل هـذا الــعـرض الـذى لم يــتـجـاوز
نــصف الـســاعــة ويـضم أربــعـة شــخــوص رئـيــسـيــة هى: الــفـتــاة سـراب
واآلخـر الــسـكـيــر والـرجل وشــبح األم الـذى يــتـحـدث إلــيه االبن طـوال
الوقت هذا اجلندى الشـجاع األم الذى تربى ليكون جبالً كما علمته
األم والـذى صـار ســكـيـرًا مـهــلـهالً ال يـكف عن الــهـذيـان بـعــدمـا دهـسـته
عـــجالت اخلـــيــانـــة كــمـــا دهــسـت الــوطن إذ شـــاهــد أصـــدقــاءه اجلـــنــود
يـسـلـمـون وطـنـهم لألعـداء وتـآمـروا ضـده فـفـقـد عـقـله و اغـتـيـال األم
الـتى رفـضـت احلـيـاة وسط أبـنــائـهـا اخلـائــنـ وقـررت الـهــروب لـلـمـوت
ـشنـوق بـحـلمه.. لـيـنكـسـر الـشاب بـرحـيلـهـا أكـثر ويـفـقد لـتـبقـى بجـوار ا
توازنـه بعدما عـذبه رؤساؤه إلصراره عـلى عدم اخليـانة ورفض دخول
. العـدو.. إال أنه يجـد نفـسه - كمـا يقـول - ذا سيفٍ وحـصانٍ خـشبـي

ال جدوى منهما.
فيـقرر العزلة بـهذا البيت آخـر ما تبقى له وغلق األبـواب والنوافذ على
أخـته سراب  –امـتداد األم  –خـشـيـة أن يـحـدث لهـا مـثـلـمـا حدث لألم
مـؤكــدًا لـهــا طـوال الـوقـت بـأن كل مــا يـحـدث خــارج الـنــوافـذ واجلـدران
خـيـانـات فقط وهـذا مـا قـصـده صـالح كرامـة فى نـصه فـالـبـنت امـتداد
لألم الـتى هى األرض والرحم الـذى ال نـهايـة له ورغم عـشقـهـا ألخيـها
وخـوفهـا عـليه إال أنـهـا تقع فـريـسة لـلـصراع بـ الـرغبـة فى الـبقـاء ب
جدران الـبيت مستسـلمة ألسر أخـيها وب الرغـبة فى الرحيل مع هذا
الـشـاب الـغـريـب الـذى يـغـريـهــا طـوال الـوقت بـالــهـرب مـعه لـتــحـيـا حـيـاة
ا فـيها من نـعيم وسعـادة فتقـرر بعد تـرددٍ طويل الهرب أجمل وأروع 
معـلـلة ذلك ألخـيهـا برغـبتـها فـى البـحث عن شعـاعٍ أخيـر للـضوء فى أن
ـقـبـرة بأن تـنـجب طـفالً عـله يـغـير حتـيا حـيـاة سـعـيـدة بعـيـدًا عن هـذه ا

نص غير مكتمل
وصورة مسرحية
عاجزة عن التوصيل

 موسيقى متوافقة
مع األحداث
ومعبرة عنها 
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ـمـثل وحـركـته تـأخذ شـرعـيـتـهـا من كل مـسـطح ومن كل خط تـبـنيـه على > إن جـسـد ا
ـسـرح واحلـركة تـتـوالد فى حـركـات متـتـاليـة تـخرج من شـخـصيـة لـتدخل فى خـشـبة ا
نــسـيج وحــركـة شـخــصـيـة أخـرى وبــهـذا يـنــشـأ نـسـق حـركى مـحــدد بـعـيــد عن الـصـيغ
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كــتب بـــعض الـــنــقـــاد عــنه فـــفى مـــعــظم
حلظات العرض كانت رومانسية األداء
ـــوســيـــقى تـــعـــبـــر عن حــزن واحلـــوار وا

. دف داخل كلتا الشخصيت
هـكذا عـبـرت "سمـيـرة أحمـد" عن أزمة
جـيــلـهــا بـبــسـاطــة ووضـوح دون الــلـجـوء
(لــلــفـذلــكــة) فــجــاءت خــطــوط احلــركـة
نـاعمـة اعتـمدت عـلى الفـصل وااللتـقاء

وتبديل األماكن ب الشخصيات.
السـينـوغـرافيـا اعتـمـدت على الـفوضى
ـسـرح وأشـكـال ـنــظـمـة عـلى خـشــبـة ا ا
ـسرح على شكل "خوازيق" تمأل فراغ ا
تـــــنـــــتـــــهـك بـــــكـــــارة أحـالم وشـــــفـــــافـــــيـــــة
الــــــشـــــخـــــصـــــيـــــات حـــــيث تـــــكـــــون هـــــذه
الــــــشـــــــخــــــصـــــــيــــــات مـــــــتــــــاهـــــــة حتــــــاول

الشخصيات حتطيمها دون فائدة.
ـــســرحى كــان أهـم عــنــاصـــر الــعــرض ا
الـتمثيل حـيث تألقت "إجنى الـبستاوى"
فى دور الـفـتــاة واسـتـطـاعت أن جتـسـد
عـــدة شـــخــصـــيـــات بـــصـــوتـــهـــا وأدائـــهــا
احلركى فمـثلت الفـتاة النـاعمة الـلعوب
سـنة كـما ـرأة ا واخلـادمة الـساذجـة وا

أدت دور الرجل الشعبى ببراعة.
واستـطـاع عـبد الـله رفـعت بـرغم صـغر
حـــجـم الـــشــــخـــصــــيـــة والــــدور أن يـــقف
ـــســـرح ويـــثــبت بـــثـــبــات عـــلى خـــشـــبــة ا

وجوده.
الــتــجــربــة األولى لــلــمــخــرجــة "ســمــيـرة
ــخــرجــة أحــمــد" كــانت جــيــدة تــبــشــر 
واعـدة لـهـا وجـهـة نـظـر حتـاول الـتـعـبـير

عنها بجرأة.

"بــيــانــو لــلــبــيع" نص مــســرحى لـ "فــيـرن
كـارنـثى" قـامت اخملـرجـة سـمـيـرة أحـمد
بــالــتــعــامـل مــعه بــاإلعــداد والـــتــمــصــيــر
لـــيـــصـــبح "أنـــا والـــبـــيـــانـــو" وقـــدمـــته فى

مهرجان اخملرجة الثانى.
وهــنــا جنــد أنــفــســنــا أمــام نـصــ "نص
ـــــؤلـف" و "نص الــــــعـــــرض" ولـــــكـن كال ا
الـنص قد تـفجر من نفس الـنقطة أال
ـعاصـر بـالـوحدة وهى شعـور اإلنـسـان ا
وفـقدان قدرتـه على االتصـال باآلخرين
تلك اللحظة الـوجودية التى تفجر نوعًا
من الـقلق للـبطل الوجـودى والذى يؤدى
بــــدوره إلى الــــعــــزلــــة: عــــزلــــة اإلنــــســـان
ـعــاصــر فى شــرنـقــته اخلــاصــة والـتى ا
تـؤدى إلى شـعـوره بـالـغـربـة عن اجملـتـمع
وعدم فـهمه له لتـتطـور تلك الـغربة إلى
اغـتراب كامل قـد يؤدى فى النـهاية إلى

االنتحار.
"الـنص األصلى" يـدور حول رجل يـعانى
الـوحـدة حــيث يـعــمل فى مـكــتـبــة ويـكـره
ـــســاء مـــا يــفـــعــله عـــمــله وال يـــجــد فى ا
وهـكـذا تـدور حـيـاته اجلـحـيـمـيـة وهـكذا
يـــلـــجـــأ إلـى لـــعـــبـــة يــــتـــســـلى بــــهـــا حـــيث
يتفحص اجلرائد ليجد كل ليلة فريسة
تلـكاتها ويتسلى عليها تريد بيع أحد 

طوال الليل.
هــنــا تـــنــطــلق األحـــداث حــيث يــصــادف
إعالنــــا عن بــــيع بــــيــــانــــو نـــكــــتــــشف أنه
لـسيدة عـجوز تعـانى هى األخرى مرارة
الـــوحــدة كـــمــا تـــعــانى مـن الــفـــقــر الــذى
تـلكـاتهـا وهو اضـطرهـا إلى بيع أحـد 
الـبــيـانــو بـالــرغم من أنه أعــز مـا تــمـلك
وهـكذا يتسلى الـصياد بالفـريسة مقلدًا
عـــدة أصــوات لــعــدد من الــشــخــصــيــات
رجـــاالً ونـــســاءً إلـى أن تـــنــهـــار الـــعـــجــوز
فــــيــــحـس بــــوخــــز الــــضــــمــــيــــر ويــــحــــاول

«بيانو للبيع» ب نص 

العزلة واالغتراب
مشكلة وجودية..
كيف يحاول

العرض تخطيها?

مشهد من عرض «بيانو»

نظمة  تقودنا للجمال الفوضى ا
اسـتـجـداءهـا لـتصـفح عـنه ولـكن يـذهب
ذلك هـــبـــاءً إذ إنـــهــا كـــانـت قــد أغـــلـــقت
الـهــاتف وهـكـذا يــحـاول احلــصـول عـلى

فريسة جديدة.
هـكـذا هـو الــنص األصـلى. ولـنـبـدأ اآلن
فـى حتــلــيل نـص الــعــرض الــذى نـــلــتــقى
فــيه بـاثـنـ من الــشـبـاب ذكـر وأنـثى كل
ـه وحـيـدًا مـعزوالً مـنـهـمـا يـعـيش فى عـا
يحاول أن يـبحث عن شريك له يشاركه
هذا العالم فيـهون عليه وحدته حتى لو
كــــان هــــذا الــــشــــريك صــــوتًــــا يــــأتى من

خالل الهاتف.
الـفتاة جتلس وحـيدة تمثل أنـها تتحدث
مع صـديــقـاتــهـا عــبــر الـهــاتف عن أحـد
األشخـاص ولكـن نكـتشف أن ذلك غـير
حــقـــيــقى إذ نــســمـع صــوتًــا يــقــول "هــذا
الـرقم غــيـر مــوجــود بـاخلــدمـة" وهــكـذا
نـدرك مدى وحدة هذه الـفتاة الـسابحة
ــلـــوء بــلــعب األطـــفــال الــتى فـى عــالم 
ــهــا تــعـــد شــريــكـــتــهـــا الــوحـــيــدة فى عـــا
اخلـــاوى إلى أن تـــلــــعب بـــهـــاتـــفـــهـــا مـــرة
أخرى وهنا يـأتى الرد من الشاب الذى
يـعـيش هـو اآلخـر سـاكـنًـا فى مـكـانه بال

حــراك بــعــد وفــاة زوجــته جــالــسـاً عــلى
كسور تلئة بالزجاج ا وسادة ضخمة 

تراكمة. واألحزان ا
هـذه العالقة التـليفونـية قد حتولت إلى
حـــلم بـــالــتالقـى حــلـم جــمـــيل تــمـــثل فى
رقـــصـــة رومـــانـــســـيـــة مــــعـــبـــرة حـــيث لم
تـتماس أو تـتشابك أيـدى الذكر واألنثى
طــوال الـــرقـــصــة وكـــأن هـــنــاك حـــاجــزًا
ـنع هـذا التـمـاس وفى حلـظة خطـيـرًا 

التماس نكتشف أن ذلك كان حلمًا.
ـكاشفة الـفتاة للرجل ويـنتهى العرض 
بـلــعــبــتــهــا حــيث إنــهــا مــثـلـت عــلـيـه عـدة
شـخصـيات لـتـتسـلى ولكـنـها فى الـنهـاية
ــــشـــــاعــــرهـــــا مع صـــــوته فى تــــورطـت 

عالقة حب وهكذا ينتهى العرض.
جند أن سميـرة قد حولت الرجل الذى
يــلــعب بـالــعــجـوز فـى نص "كـارنــثى" إلى
أنثى شابة وجميـلة كما حولت الضحية
إلى "رجل" وجند االثنـ شاب يعبران
عـن أزمـــة جـــيـــلــهـــمـــا الـــذى يـــعـــد جـــيالً

لألحالم الضائعة.
الـــــشـــــخـــــصــــيـــــات لم تـــــأت فـــــارغــــة وال
مــســـطــحــة ولم تــســبـح فى الــفــراغ كــمــا

سرحي جريدة كل ا
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ـــــور" و"اجلـــــيل الـــــرابـع" وفـــــيه جـــــون بـــــار
ـــور الـــثـــانى (1932 –2004) والـــذى بـــار
يــعــد الـدجنــوان الــثــانى فى الــعــائــلـة حــيث
شــــابه أبـــــاه وتــــزوج أربع مـــــرات وتــــعــــددت
عالقــاته الـــنــســائــيــة ولم تـــكن شــهــرته فى
ــسـرح والــسـيــنـمــا مــثل أبـيه وإن كــان قـد ا
حـقق بــعض الـنـجــاحـات اســتـنـادا إلى اسم
ـسرح من خالل العـائـلة الـكـبيـر وبـرز فى ا
عــرض "رحــيل جنم" وظــهـر فـى مـجــمــوعـة
من األفالم السينمائية من أهمها "كويبك"
مع الــنـجــمـة "بــاربـرا رش" والــتى أشـيع أنه
كــــان عــــلى عـالقـــة بــــهــــا وكـــذلـك "الـــلــــيــــلـــة
الـكبيرة" مع النـجم "بريستـون فوستر" وقد
ـــثــــلـــة تــــزوج من "كــــارا ويــــلـــيــــامـــز" وهـى 
تـلـيفـزيـونيـة وسـينـمـائيـة أمريـكـية.. وأجنب
ـور الـثـالث.. وتـزوج أيـضـا مـنـهـا جـون بـار
ـــنــتج من "جـــابـــريال بالزونى" وهـى ابــنـــة ا
واخملـرج اإليـطـالى الـشـهـيـر بالزونى وذلك

ـمــثـلـة الـتى شـاركـتـــه فـــــى هـاريس وهى ا
رح" وهى أحـد أعمـال جون فيـلـــم "بـيـت ا
األولى بــالــسـيــنــمــا الــصــامــتــة .. والــثــانــيـة
"بـالنش أولـريــشس" وهى أكــثــر شــهـرة من
زوجـته األولـى كـمــمــثـلــة ووجه جــمــيل وقـد
بــدأت الــعــمل بــالــســيــنــمـا أثــنــاء الــســيــنــمـا
الصـامتـة أيضـا وقـد أجنب منـها وحـيدتـها
ــور" وهـاتــان الــزوجــتـان كــانــتـا "ديــانـا بــار
بــجـــانــبـه قــبل وفـــاته وأثـــنــاء فـــتـــرة مــرضه
ـــنــيـــة.. والـــثــالـــثــة ــمـــتـــدة وحــتى وافـــته ا ا
ـثلـة مـعـروفة "دولـوريس كـوستـيـلـو" وهى 
وقـــد أدت الـــعـــديــد مـن األدوار الـــنـــاجـــحــة
بـــالــــســــيــــنـــمــــا وقــــد أجنــــبت له "دولــــوريس
ـــور" الــتى تـــزوجت ولم تـــعــمل بـــالــفن بــار
ــور الــثــانى" والــرابــعــة "إيــلــ و"جــون بــار
ـثـلـة غـيـر مـعـروفـة اكـتـسـبت بـارى" وهى 
شـــهــــرتــــهــــا قــــبـــل وفــــاتــــهــــــــا عـــــام 2003
عـــنــدمــا كـــتــبت كـــتــابـــهــا الــشـــهــيــر "عـــائــلــة

ـسرح ولـكنه أصـيب بأزمة إثيل لم يـترك ا
الزمته حتى مات فى عـمر الست .. ففى
عـــــــــام  1930 بــــــــــدأت أعــــــــــراض مــــــــــرض
ــر تــظـهــر عــلــيه وزادت مع الــوقت الــزهــا
حـتى مات .. ومن أهم أعمـاله السينـمائية
دكـتــور جـيـكـل و"مـسـتــر هـايـد"  و"شــارلـوك
ز"  و"مـوبى ديك" و"عشـاء فى الثـامنة" هو
وقـد شــارك مـجـمـوعـة من الــنـجـوم الـكـبـار
فى بداية السينـما األمريكية وكونوا شركة
"الـقـرن الـعـشـريـن" الـعـمالقـة وقـد شـاركـته
مـجموعـة كبـيرة من جـميالت الـسيـنما فى
عــصـرهــا الــذهـبى ومــنــهم "جــريـتــا جــربـو"
و"كــــاثــــرين هــــيــــبــــورن" و"جــــوان كــــرافـــورد"
و"كـــــــارول لـــــــومـــــــبـــــــارد" وخـالل ذلك قـــــــدم
ــسـرحــيـة أيــضـا مــجــمـوعــة من الـعــروض ا
ومــــنـــهــــا "هــــنــــرى الــــرابع"  وإعــــادة عـــرض
«هـامـلت» وغــيـرهـا وقـد تــزوج جـون وكـمـا
ذكـرنـا من قبـل أربعـة مـرات األولى كـاترين
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بعد قصة حب عنـيفة كان ضحيتها زواجه
األول وقــــد ســــاعــــده بـالزونى كـــــثــــيــــرا فى
الـــعـــمل كــمـــنـــتج حـــيث تــرك الـــتـــمــثـــيل فى
مـنـتـصف الـسـبـعـيـنـيـات وركـز نـشـاطه عـلى
ـــجــــالـى اإلنـــتــــاج الــــســــيــــنـــمــــائى الـــعــــمـل 
ــسـرحى .. ثم تــزوج من "إلـديـكــو مـاكـو" وا
انـيا الـغربـية وقـد تعرف ـثلـة من أ وهى 
عـليها أثـناء مهرجان بـرل وقد أجنبت له
ــور" وهى إحـدى أشـهــر جنـمـات درو "بـار
هـوليـود حالـيا وأخـيـــرا تــــزوج مـــن "نيـنـــا
وايــن" وأجنب مـنـهـا ابـنـته "جـاسـيـكـا" وهى

فنانة تشكيلية حاليا ...
ـور" (1921 – 1960) والـتى و"ديــانــا بــار
انطـلقت انـطالقة كـبـيرة فى بـداية حـياتـها
فى الـعـمل بـالـسـيـنـمـا وقـد سـانـدهـا أبـوهـا
كــثــيــرا وظــهــرت فـى بــعض األفالم وكــانت
األقرب إليه وقد أحبـها كثيرا وارتبطت به
كـمـا ارتــبـطت بـعـمــتـهـا إثـيل كــثـيـرا وحـزنت
وتها وأدمنت الكحوالت ولم تقاوم وماتت

بعد ذلك عن عمر يناهز 39 سنة ...
ــور اجلـــيل اخلـــامس ويـــشـــمل "جـــون بـــار
الـثالث" وهو ولـد عام  1954 وقـد برز فى
ــــــســــــلــــــســــــلــــــة دور زيـك فى احلــــــلــــــقــــــات ا
الـتـلـيــفـزيـونـيـة "كـونغ فـو" خالل الـفـتـرة من
عــــــام 1972 إلـى عـــــام  1975 ولــــــكـــــنـه لم
يـنـجح فى الـتمـثـيل ولم يـحـقق مـا حـققه ال
جون األول وال حـتى جـون الثـانى .. ولـهذا
ــسـرحى اجته إلى اإلنــتـاج الــســيـنــمــائى وا
مـسـتـنـدا أيـضـا عـلى تـاريخ عـائـلـته الـكـبـيـر
ـــســـرح ويـــعــــد حـــالـــيـــا مـن أهم مـــنـــتــــجى ا
بــــبـــرودواى وقــــد تــــزوج مـــرتــــ األولى من
"جـــاكــــلــــ مــــانــــيس" وأجنب مــــنــــهــــا جـــون
ـور الــرابع وكــذلك تـزوج من "ريــبـيــكـا بــار
بــــوجــــرو" وأجنب مــــنــــهــــا ســـابــــريــــنــــا ولـــ

ور... بار
ــــــور" والـــــــتى ولــــــدت وأخـــــــيــــــرا "درو بــــــار
ع وأجــــــمل عــــــام 1975 وتــــــعــــــد اآلن مـن أ
ــثـلــة ومــنــتــجـة جنــمـات هــولــيــود.. فــهى 
مـــجـــتـــهـــدة وعـــلى خـالف عـــائـــلـــتـــهـــا فـــقــد
اخـتـطفـتـهـا السـيـنـما مـنـذ نـعومـة أظـفـارها
ـــنـــتج حـــيث ظـــهـــرت فـى فـــيـــلـم اخملـــرج وا
الـشـهـير "سـتـيـفن سـبيـلـرج" "كـائن فـضائى"
وهى فى اخلـامـسـة من عـمـرهـا وقد طـلت
عـلى اجلـمـاهيـر بـوجـههـا الـبـرىء فتـهـافتت
عــلـــيــهــا اجلـــمــاهـــيــر فى أمـــريــكــا والـــعــالم
بـأسره وقـد تبـناهـا سبـيـلبـرج فنـيا ورعـاها
كــثــيـــرا ومــا زال يــســـتــعـــ بــهــا فى األدوار
ـانا مـنه بـأنـهـا أفضل ركـبـة إ الـصـعـبـة وا
بــــــنـــــات جــــــيـــــلـــــهــــــا وقـــــد عــــــشـــــقت األدوار
الــرومــانــســيــة رغم شــكــواهــا الــدائــمــة من
عـدم وجـود الـرومانـسـيـة فى حـيـاتـها  ومن
أهم أفالمـها سـلـسـلـة "مالئـكة شـارلى" مع
الــنــجـمــتـ "كــامـيــرون ديــاز" و"لـوسى لــيـو"
وهو أول أعمالها إنتاجا وأيضا  مع النجم
"آدم ســانــدلـــر" وآخــر أعــمـالــهــا الــنــاجــحـة
"مـحظـوظ" وتعـد اآلن لفـيلم ضـخم بعـنوان
"جــــنـــــوب الــــســــاحل" مع مـــــجــــمــــوعــــة مـــن
الــنــجــوم الــكـبــار ومــنــهم "أنــــدى جــارســيـا"

و"سلمى حايك".
ـور وهـنـاك اجلــيل اجلـديــد سـابــريـنــا بـار
ــور الـــرابـع وهــذان الـــطـــفالن وجـــون بـــار
ـور الـتحـاقـا بـاجملال هـمـا آخـر عـائلـة بـار
الـفنى حـيث ظهـر جـون الرابع عـلى خشـبة
ـور مــسـرح بــرودواى بـيــنــمـا تــعـد درو بــار
جنــمـــتــنــا الالمــعـــة ابــنــة أخــيــهـــا ســابــريــنــا
لــتـقـدمـهــا فى أفالمـهـا الــقـادمـة ولـتــسـتـمـر
ـا جلــيل سـابع ــتـدة ور ـور  عــائـلـة بــار
ا تكـون درو اجلميلة من اجليل وثامن ور
الــعـاشـر لـو أنـنـا تـتـبـعــنـا أكـثـر تـاريخ عـائـلـة
درو والــتى تـشـيـر إلى أن تــاريخ الـفن فـيـهـا
له أصـول ألجيـال سـابـقـة .. وأن اجلـيـنات
الـفـنـيـة قـد تـوارثـتـهـا األجـيـال .. جـيل بـعـد

جيل بعد جيل ...

ولــــكن قــــلب وحــــيــــد" أمــــام الـــنــــجـم "كـــارى
جـــرانـــت" وقـد أحـبـهــا الـسـيــر "ويـنـسـتــون
تـــشـــرشل" رئــــيس وزراء بـــريـــطـــانـــيـــا وأراد
بـشدة أن يتزوجـها ولكنهـا رفضت وفضلت
شــخـــصــا آخـــر أحــبـــته وتـــزوجــتـه وأجنــبت
ثالثة من األبناء لم يـعمل منهم أحد بالفن
ـور الــثـانـيــة والـتى ســوى ابـنــتـهــا إثـيل بــار
أثـرت عــلــيــهــا شــهــرة والــدتــهــا ويــذكــر لــهـا
ــســرحى "حــمــاقـات" ظــهــورهـا بــالــعــرض ا
ــا ــســرح بـــرودواى .. واشــتــهــرت إثــيل 
لــديــهــا من قــدر كــبـيــر مـن احلب واحلــنـان
وقـــد احــتـــضــنت أخـــويــهـــا األكــبـــر لــيـــونــيل
واألصـغر جون بعـد وفاة والدتـها رغم أنها
لم تكن أكملت عامها الرابع عشر حتى أن
أخــويـهـا ذكـروا كــثـيـرا أنــهـا كـانت بـالــنـسـبـة
لهم رغم صـغر سنـها عـوضا عن والدتـهما
الـــتـى تـــوفـــيـت وهم صــــغـــار وظـــلـت هـــكـــذا
ــور تــعــطـى احلب لــكل أفــراد عـــائــلــة بــار
وحــــــرصت عــــــلـى جـــــمـع أفــــــرادهــــــا بــــــعـــــد
تــشـــعــبــهـــا.. ونــشــر روح الـــتــفـــاهم والــوئــام
بــيـنــهم دائــمـا .. وقــد اعـتــبــرهـا الــكـثــيـرون
ن شاركـوها أعمـالها ومـنذ صغـرها أما
لـهم لــعـاطـفــتـهـا اجلــيـاشـة .. وكــانت أيـضـا
حريصة على بـحث أمور أقل الفئات شأنا
ــســرح .. وأن يــجــدوا حــقــوقــهم وكــانت بـــا
تسـعى حلل جـمـيع مـشـكالتـهم سـواء كانت
خـاصـة أو مـتــعـلـقـة بـالـعـمل .. وقـد تـوفـيت
إثــيل مـلــكـة احلب بـعــد صـراع طــويل امـتـد
لـعــدة سـنـوات مع األمــراض الـقـلــبـيـة وكـان
ذلك قــــبل أن تــــكــــمـل عـــامــــهــــا الــــثــــمــــانـــ
بـشهرين.. وتخلـيدا لها سـمى أكبر مسارح

ور ... برودواى باسمها مسرح إثيل بار
ـور" (1882 – 1942) والـذى و"جـون بــار
يـعــد الـدجنـوان األول بـالـعـائـلـة حـيث أحب
الــكـثــيــر من الـنــســاء وتــزوج أربـعــاً مــنـهن..
حـتى أن صــيت عالقــاته الــنــسـائــيــة فـاقت
شــهــرته كــمــمــثل ورغم هــذا فــهــو يــعــد من
ـــســرح ـــثل جـــيـــله ومن فـــتـــيـــان ا أعــظـم 
والسينما.. بدأ - وكـأبناء العائلة جميعا -
ـسـرح وعلـى نهـج عمـه جون عـلى خـشـبـة ا
درو االبن بالـتـحديـد تـمـرس وببـراعـة على
أداء الـشخـصيـات الشـكسـبيريـة وأجاد فى
لـعــبه لـدور "هــامـلت"  و"ريـتــشـارد الــثـالث"
وقـد قال عـنه السـينـمائـيون إنه ذو وسـامة
نادرة وأنف كالسـيكيـة وأطلـقوا عـليه لقب
عـظيم الـطـلـعـة .. وقد اخـتـطـفـته السـيـنـما
كـمــا اخـتـطــفت أخـاه وأخـتـه وقـد عـمل فى
الكثير من كالسيـكيات السينما ولكنه مثل

> اخملرج أحمد عبد اجلليل يقوم هذا العام بإخراج عرض مسرحى جديد لفرقة السويس القومية.

ـكان فى مسرح الصـور يتشكل ليكـون فى خدمة مسرحة > ا
األفـكار وهو احليز الذى يسـتوعب مجموعة من الصور هى

. مثل مادة العرض باإلضافة إلى أجساد ا
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ـسرح العـربى منذ بـداياته مع خـيال الظل والـعروض البـدائية > ال شـك أن التطـور الكبـير الذى شـهده ا
وضـوعات والـبناء وإلى فـى فترة والدة الـفرق األولى مع مـارون النـقاش والـقبـانى وغيرهـما فى الـفكـر وا

سرحية. اثل فى استخدام التقنيات ا أحدث ما يقدم اآلن من مسرح حديث قد وازاه تطور 

سرحي جريدة كل ا
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> الشاعر أحمد زيدان يقوم حالياً بكتابة أغانى مسرحية «ظل احلمار» للمخرج عزت زين.

مصر والنوبة «حته واحده»
!! وال عزاء للبائع

 الصراع يشتد ب احلكومة وأهالى النوبة

> أحمد احلناوى انتهى من تأليف موسيقى وأحلان مسرحية «موت فوضوى صدفة» التى يقدمها مسرح الشباب الشهر القادم.

20
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سرحى نـصاً وتشخـيصاً غالـباً ما يقـوم اخملرج بوضع الشـخصيات > فـى بناء الفـضاء ا
الـنـبيـلة أو الـتى تتـمـتع باأللـقاب فى مـوقع عـلوى ويـضع الشـخصـيـات غيـر النـبيـلة أو
الـعامة فى موقع سفلى ومن انتـقال هذه الشخصيات من فـضاء إلى آخر تنشأ احلركة

الدرامية.
سرحي جريدة كل ا
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 أهالى النوبة يقاومون التهجير بشدة 

اهـــتم الــعـــرض بـــتــقـــد مالمح الـــنــوبـــة من عــدة جـــوانب مـــهــمـــة مــثل
االسـتعراضات الـتى بدأت قبل العرض فى سـاحة األوبرا حتى وصلت
شاهدة العرض كـما كان للغناء إلى اخلـشبة وجذبت بعض األجـانب 
Basheer «الـــنـــوبى دور مـــهـم فى إبـــراز الـــصـــورة وقـــد كـــان «بـــشـــيـــر
الـــصـــوت الــــغـــنـــائى الـــقــــادم من أقـــصى اجلــــنـــوب إضـــافـــة إلى صـــوت
«مــحـروس األهــبل» ابـن الــنـوبــة صــاحب الــصــوت الــعـذب والــذى أحب

غادة وتألم بشدة لفراقها بعفوية شديدة.
: نعم على مجموعت وقد اعتمد اخملرج ناصر عبد ا

بــنــات الــنـــوبــة وهن: إيالف جـالل وحــســنــة رمــضـــان وســنــاء عــبــده
وعــبـيــر أسـامـة. وشــبـاب الــنـوبـة وهـم: هـيـثم عــابـد  وولــيـد عــبـد الـله

وهشام أحمد.
ــست اجملــمـــوعــات احلس اإلنــســـانى لــنــاس الـــنــوبــة بــكـل طــقــوســهم و
Ashaa "وأحالمـهم وآرائهم وقـد شاهـدنـا حلـمًا بـسيـطـاً للـفتـاة "أشا
ـيـاه الـنـظـيـفـة ـيـاه من مـاء الـنـهـر وظـلـت حتـلم بـدخـول ا الـتـى حتـمل ا

للقرية اجلديدة فلم يحدث.
وشكلت السينوغرافيا "حمليى فهمى" مالمح القرية النوبية جيدًا

وجنـد حالـة من الـثـنائـيـة والـصراع بـ "سـيـمون" سـارة  عـاطف الـبنت
ـسـيـحـيـة  الـتـى هـاجـرت إلى فـرنـسـا فى أربـعـيـنـيـات الـقـرن ـصـريـة ا ا
ـاضى وتزوجت من عالم متخـصص فى النوبيات مـات مقتوالً بسبب ا
تـعـصـبه وبـ "عـوض شاللـى" الـشـاب الـنـوبى الـذى اعـتـقل ألنه أرسل
كان اجلديـد فاعتبروه يشكـو قلة اإلمكانـيات وعذاب أهل النـوبة فى ا

ضد الدولة ويسعى لقلب نظام احلكم.
وتــرى سـيــمـون "Simon" أن اإلنــسـان قــد يــجـد وطــنه فى أى مــكـان
آخـر يـحبـه ويسـتـطـيع أن يـكـون له وطـنـاً جديـداً فى مـكـان آخـر يـعـطيه
نحه. أما عوض فمـازال يعيش فى داخل قريته ويحلم بها والعودة و
إلـــيــهـــا يــومًـــا مــا رغم مـــعــرفـــته أن اآلخــر صـــار وهــمـــاً ولــكـــنه يـــفــجــر
ـوضوعى وحقه فى حـياة تقـارب حياته الـسابقـة فى قريته اعـتراضه ا

سئول احلكومى ومحمد حسيب. وبخاصة بعد أن خدعه ا

صـرى" تـأليف الـشاعـرة كوثـر مصـطفى ويـختـتم الـعرض بـأغنـية "أنـا ا
وأحلـان أكرم مـراد وهى األغـنيـة الـتى خلصت فـكـرة العـرض. فـالنـوبة
جـزء وقطـعة مـن مصـر ومصـر أم لـسيـنـاء والدلـتـا والنـوبـة وكل البـقاع
ــســتـــفــيــديـن من وجع األهل فى وال عـــزاء لــلــمـــغــرضــ والـــبــائــعـــ وا

مصر... وفى النوبة وفى سيناء!!

اذا ال هم  القد  وتـبدد حلم الـشباب بـاجلديد ويـثار السـؤال ا
نـــحــاول أن نــســـتــقـــر األزمــة; خــاصـــة فى الــقـــضــايــا الـــتى تــمس
ــاذا الــوطـن ونــحــاول أن نــعــاجلــهــا أوالً ثم نــقــرر فــعل أى شىء? 
عــنــدمـا أخــذنــا قــراراً بــبـنــاء الــســد لم نــفـكــر فى اإلنــســان وهـذا
الـسـؤال بـحق هـو لب   الـنص والـعـرض والـسـؤال الـدائم الذى ال

نا العربى. جند له إجابة فى عا

يـتـوجه الـعـرض بـصـوت عـال ومـدو إلى نـفس كل من له قـلب أو ذرة
ـكان يعـشقه أن يتـعاطف مع قضـية النـوبة على أن يـتمسك انـتماء 
أهلها أيضًا بالوطن كله ويحاولون بناء ذكريات وأحالم جديدة فى
أماكن جـديدة هى وطـنهم أيـضًا ورغـم دعوة البـعض لـلعـودة للـنوبة;
إال أنهم لن يستطيعوا ترك احلياة احلديثة اآلن والعودة للحياة فى
الـصـحراء واجلـبـال وفي الوقت نـفـسه يجـب أال يطـالبـهم أحـد بأن
يخلـعوا عنـهم أحالمهم وذكريـاتهم فى النـوبة. فالـعرض صرخة فى
وجه الـكـذب والـزيف احلكـومى الـذى يـبدد أحالم الـبـسطـاء ويـترك

جرحًا غائرًا فى النفس بعد ذلك.

حـ حتب اجلـزء حتب الـكل ومـا الـكل إال مـجـمـوع األجـزاء فحـ حتب
الـنــوبـة فـأنت حتب مـصـر; ألن الـنـوبــة جـزء عـزيـز من جـسم مـصـر. وحـ
يـعـشق أهل الـنـوبـة قراهـم التى هـجـروهـا فـهم صـادقـون فى مـحـبـة مـصر
وأعـتقـد أن تـلك هى األزمـة التى قـد ال يـريد أن يـفـهـمهـا الـكثـيـرون والذين
يـسـتـكـثرون حـنـ أهل الـنـوبـة ألرضـهم الـتى عـاشـوا عـلـيـهـا مـنـذ الـفـراعـنة

وإلى اآلن. 
ــسـرحى "نــوبـة دوت كـوم" وتـلك هى الــقـضــيـة الـتـى طـرحـهــا الـعـرض ا
ـركـز اإلبــداع بـاإلسـكـنـدريـة من إعـداد الـكـاتب الـذى عـرض مـؤخـراً 
ــسـرحى الــراحل حــازم شـحــاتـة عن ثـالث روايـات لــلـروائى والــنـاقــد ا
ـنــعم  وقـد سـبـقت الــنـوبى الـكـبــيـر إدريس عـلى وإخـراج نــاصـر عـبـد ا
هـذه التـجـربة جتـربة أخـرى لنـفس الثالثى عن أجـواء اجلنـوب والنـوبة

بعنوان "ناس النهر". 

وألن اسم الــعـرض "نــوبــة دوت كـوم" فــكـان البــد أن يــبـدأ الــعـرض  من
الـكـمــبـيـوتــر ويـبـدأ الــراوى وبـطل الـعــرض عـوض شاللى "أســامـة عـبـد
ــشـاهــد يــبـدأ ــ ا ــنــعم" سـرد األحــداث من شــاشــة كـبــيــرة عـلى   ا
نفـصلة وقع ويـقدم األحداث من خالل صـور األبطـال ا بـالبـحث عن ا
ـسـرحـيـة وتـبدأ ـتـصـلـة; والـتى تـشـكل فـى الـنـهـايـة مـجـمـوع أحـداث ا ا
ــســرحــيــة من حلــظــة وصــول "غــادة" إجنى خــطــاب الــبــنت الــنــوبــيـة ا
الـــبـــيــضـــاء والـــتى هى من أم قـــاهـــريــة وأب نـــوبى أرســـلـــهــا فـى مــركب
شراعى كى تـعيش هـناك في الـنوبـة وذلك أيام بـناء الـسد الـعالى ح
شـعر أنها كـبرت وسوف تتـمرد على التـقاليد واحلـياة النوبـية وبخاصة

فى مسألة الزواج من رجل نوبى.
وفى الـنـوبـة تـرى غـادة كل شىء مـخـتـلـفـاً فى انـتـظـارهـا فـاحلـيـاة غـيـر
احلـياة والثقافة غيـر الثقافة  إضافة إلى اجلـدة القاسية جدًا "شايه"
  Shyaa الـتى كانت تـكره كل تـصرفـات وسلـوك غادة وخـاصة ح
وجــدتــهــا مع الـغـالم "أمـجــد" وهــو يــقـبــلــهــا فــتـعــاقــبــهـا اجلــدة بــخــتـان
الـفـراعـنـة رغم كـونـهـا فـتـاة كـبـيـرة وألنـهـا لم تـسـتـمع لـتـحـذيـرات اجلد
إدريس لـهـا لـكن اجلـدة "شـايه" جتـمع كل نـسـاء الـقـريـة وتـبـدأ خـتـانـها

نعم بإيحاء رائع. فى مشهد بشع قدمه اخملرج ناصر عبد ا

ويـشـتـد الـصـراع بـ أهل الـنـوبـة واحلـكـومـة ويـبـدأ اجلـد إدريس
فى مقـاومـة فكـرة الـتهـجـير; رغم تـرحـيب اجلمـيع بـها فـى القـرية
من أجل الـطمـوح إلى حـيـاة أفـضل لكن اجلـد إدريس كـان يـعشق
كان برماله وعقـاربه وحيَّاته وقلة إمكانياته ويزيد الصراع ب ا
الــشــبــاب والـــرغــبــة فى حـــيــاة أفــضل وبــ الـــكــبــار واخلــوف من
اجملـــــهــــــول فـــــلم يــــــكن إدريـس يـــــثق فـى كالم مــــــســـــئـــــول االحتـــــاد
االشـــتــراكى وصـــدق حــدس اجلـــد فــحـــ ذهــبـــوا إلى كـــوم أمــبــو
ـسئـول فضاع لـلحـياة فى القـرى اجلديـدة لم يجـدوا ما وعد به ا

قاومة  اجلد يقود حركة ا

 ح حتب اجلزء 
البد أن حتب الكل

محمد عبد احلافظ

الراوى احلديث

مقاومة التهجير

سكوت عنه ا

مالمح النوبة مالمح مصر

موضوعية سيمون وعشق عوض

ختام

ور بار
 عميقة اجلذور 

ستة أجيال فنية مسرحية والبقية تأتى ...
ـــان حـــتى أصــــبـــحت ســــيـــنــــاتـــور فى الــــبـــر
األمريكى عام  1890 ولكن بـعد عام واحد
داهــــــمـــــهـــــا مــــــرض الـــــسل وســــــافـــــرت إلى
كــالــيـفــورنــيـا لــلــعالج وعـانـت لـعــامــ حـتى
تـوفـيت هــنـاك وعـاد بــهـا زوجـهــا ووالـدتـهـا
لفيالدلـفيا ولم تـكن ابنتـها أثيل قـد أكملت
عامـهـا الـرابع عـشـر.. وقـد تـرك ذلك أثرا
ــرض بــالـــغــا عــلى لـــويــزا األم فــأصـــابــهــا ا
واســـتــســلــمـت له وعــانت مــنـه حــتى رحــلت
بــعــدهــا بــعــدة أعــوام .. وبــعــد عــدة أعــوام
أخــرى وأثـنــاء قـيــامه بــدوره بـعــرض حـفــلـة
اخلــــطـــوبـــة ســـقـط مـــوريس عـــلـى خـــشـــبـــة
سـرح مغـشـيا عـليه ولم يـفق من غـيبـوبته ا

لفترة طويلة حتى فارق احلياة ... 
ــور واجلــيـل الــثــالث ويــشــمـل لــيــونــيل بــار
ـثل مسـرحى وسيـنمائى  (1954- 1878) 
سـرحية مـبكـرا مثل كل أفراد بدأ حـياته ا
عــــــائـــــــلــــــتـه وســــــافـــــــر إلى بـــــــاريس وعـــــــمل

ـتـحـدة وهنـاك تـقابل مع شمـال الـواليات ا
أوجــــســــتــــ دالى صــــديق جــــون درو االبن
لـــــيــــســــاعــــده لــــلــــعــــمـل بــــبــــرودواى ويــــعــــمل
ــســـرحــيــة «بــيــكـــيــو» والــتى عــرف وأحب
خاللــهــا جــورجــيــنــا.. وخالل رحــلــة عــمــله
عـــمل مع الـــعـــديــد مـــن الــنـــجـــمـــات مــنـــهن
«هيلـينا مـودجيسيـكا» و«أوجلا نـيسرسول»
و«لــيــلــيــان راسل» «و لــيــلى الجنــتــرى» وقـد
بــرع أيـضـا فـى أداء األدوار الـشـكــسـبــيـريـة
إضافـة إلى مـجـمـوعـة أخـرى من الـعروض
أهـــمــــهـــا وأكـــثــــرهـــا جنـــاحــــا عـــرض «قـــلب
مـاريالند» وقد أجنـبت له جورجيـنا  ثالثة
من األبـنـاء وهم على الـتـرتيب لـونـيل وإثيل
ور األول  وظـلت جورجينا بعد وجون بار
ـسـرح وتـألقت زواجـهـمـا تـواصل عـمـلهـا بـا
بــقــوة وسط تـشــجـيـع والـدتــهـا لــهـا إضــافـة
إلى تــطــلــعــهــا إلى خــدمــة من حــولــهــا ومن
نـطلق تغـلغلت فـى األمور السـياسية هذا ا

الفترة...
ور وارتـبـاطـهــا باسم و تـبــدأ رحـلـة عائـلـة بـار
«درو» عـنـد «جـورجيـنا درو» ( 1856 - 1893) 
آخــر أبــنــاء جـون درو ولــويــزا لــ درو وكــانت
ــســرح وهى فى الـســادسـة بـدايــتـهــا عـلى ا
عـــشــر وعـــرض «ثــرثــرة ســـيــدات» وحلــقت
بــأخـيــهـا جــون إلى نـيــويــورك حـيث عــمـلت
ــــســــرح بــــرودواى وشــــاركت فـى عـــروض
مــــنـــهـــا «كـــمـــا حتب» «لـــولــــيم شـــكـــســـبـــيـــر»
ــمــثل و«بــيـــكــيــو»  والــتـى قــابــلـت خاللــهـــا ا
ـور»- اإلجنــلــيــزى الــصــغــيــر «مــوريس بــار
 (1805 - 1949)  وقــــد تـــزوجــــهــــا بـــعــــدهـــا
مــبــاشــرة .. ومـــوريس هــو ابن أحــد  كــبــار
اإلقـطـاعـيـ اإلجنـلـيـز فى الـهـنـد وقـد ولد
دينـة أجرا .. وبعد وفاة أبيه بعثه هناك 
عـمه لـدراسـة الــقـانـون بـجـامــعـة أكـسـفـورد
بـإجنــلـتــرا ولـكــنه حـول وجــهــته وانـدمج مع
ــمـثــلــ وبـعــدهـا رحل إلى مــجـمــوعـة من ا

يـــــؤكـــــد عـــــلـــــمـــــاء الـــــهـــــنـــــدســـــة الـــــوراثـــــيـــــة
والفسيولوجى دائما أنه ال يوجد صبغيات
ــوهـبـة وخـاصـة هـذه أو جـيــنـات خـاصـة بـا
واهب الفنيـة الفذة لكن تاريخ الفن وما ا
فـيه يــؤكـد أن هــنـاك جــيـنــات فـنــيـة تـنــتـقل
مـتد فى عـبر األجـيال والـدلـيل التـواصل ا
بــعض الــعــائالت ولــعــدة قــرون مـن اإلبـداع
ــواهب الــنــادرة والــتـى ال جتــدهـا وإفــراز ا
إال لديـهـا دون غـيـرهـا ومن هـذه الـعائالت
ـــور والـــتى ـــمـــتـــدة اجلـــذور عـــائـــلـــة بـــار ا
تــنــتــمى لـــهــا جنــمــة هــولـــيــود الالمــعــة درو
ـــور .. ولــنــتــعـــرف عـــلى ســر ارتــبــاط بــار
ـور فعلـينـا أن نتـتبع خـمسة اسم درو بـبار

ا أكثر ...  أجيال ور
ــور األب ـــثـــله جـــون بـــار اجلـــيل األول و
ــــثل أيــــرلــــنـــدى..  (1827 – 1862) وهــــو 
ــديــنــة دبـلـن وعـاش طــفــولــة فــقــيـرة ولــد 
ورحل مـع والـــديـه وأخـــوتـه اخلــــمـــســــة إلى
أمـــــــــريــــــــكــــــــا  حـــــــــصل عـــــــــلـى وظــــــــيــــــــفــــــــة
بــــشــــركـــة  Joseph Johlen company وهى
شركة مـسرحيـة وكان صغـيرا فى السـابعة
عـشر من عـمره ثم عـمل كمـمثل بـالشـركة
وظـهر فى عــــدة مسـرحـيـــات مـنهـا «العـــم
ـــتـــقـــــدم» وبـــعـــــد مــــــاتش»  «احلـــالق  و«ا
ــســــرح نــيـويـــورك ذلك بــعـامــيـــن ظـهــــر 
وقـدم دور أيرلنـدى خفـيف الظل وحقق به
جنـاحــا كـبــيــرا فى عـدة عــروض.. وأصـبح
ـــســرح شــــارع أرش وقــــد بــعــدهـــا مــديــرا 
تــــزوج فى فــيالدلــفــيــــا من لــويــزا لـ درو
ــــثـــلـــة وأصــــبـــحت   (1820 -1897) وهى 
صــاحــبــة مــســرح بــعـــد ذلك وقــد عــشــقــته
وأصـــــرت عـــــلى الـــــزواج مـــــنـه وكـــــانت ذات
شـخـصـيـة قـويـة ومـبـهـرة جـعـلـته هـو اآلخـر
يـتمـسك بهـا .. ولويـزا بريـطانـية األصل ..
ــديــنــة فــيالدلــفــيـا .. نــشــأت وتـرعــرعت 
بـدأت الــتـمـثــيل وهى رضـيـعــة عـمـرهـا 12
ـثال شـهــراً مع والـدهـا الــذى كـان يـعــمل 
بـلـنـدن ووالـدتـهـا التى كـانت مـغـنـيـة جـمـيـلة
وذات صوت عـذب وذلك مـا ذكرته عـنهـما
لـويـزا .. ورحلت مع والـديـها إلى نـيـويورك
ـسـرحـية وقـدمت مـجـموعـة من األعـمـال ا
وهى طـــفــلـــة ومــنـــهــا «ال غـــنــاء..ال عـــشــاء»
و«دوق يـــورك» وشـــاركــهـا فــيــهـــا «جــونـيس
بـــوس» وهــو والــد «جــون بــــوس» مــســاعــــد
الرئيـس األمريـكى «أبراهام لينكولن»  بعد
ذلك.. وعملت بـأول مسارح برودواى وهى
فى الثانـية عشـر من عمرهـا عند افـتتاحه
عــــام  1832 وفى شـــــبــــابـــــهـــــا قــــدمـت قــــبل
زواجها مجمـوعة من العروض الناجحة ..
وأنـــشــــأت مع زوجـــهـــا مـــســـرح شـــارع أرش
والــذى تــولــى جــــون إدارتـــه وقــدمــــا مــعـــا
ـــســــرحى «هى تــــرغب وهى ال الــــعــــــرض ا
تـرغب» وأجنـب جـون و لـويـزا  ثـالثـة أبـنـاء
وهم على الترتـيب لويزا االبنة  وجون درو

االبن وجورجينا ...    
وقـد تـوفى جـون فى بـيـته وأثـنـاء االحـتـفال
ــيـالد الــســادس البــنــته جــورجــيــنــا بــعــيــد ا
حـــيث تـــعـــثـــرت قــــدمه وســـقط وارتـــطـــمت
رأسـه بــــاألرض فـــــمـــــات فـى احلـــــال وكــــان
عمره  36 عاماً فقط وبعدها تولت زوجته
لــويــزا قـيــادة مـســرح شـارع أرش وهى أول
سـيــدة فى الـعـالم تـديـر مـسـرحـا.. وعـادت
لـــلــتــمــثــيل مــرة أخــرى وأجــادت لــعب أدوار
الـــــــرجــــــال فــــــأدت أدوار رومـــــــيــــــو ومــــــارك
أنــــطــــونــــيــــو والــــعــــديــــد من أداور الــــرجــــال
ـسرحـيات شـكسـبير.. وقـد أطلـقت على
مسرح شـارع أرش اسم مسرح «جون درو»

تخليدا لذكرى زوجها...
ــــثـــلـه «جـــون درو» االبن اجلــــيل الــــثـــانى و
 ( 1827 -1953) وقـد أخـذ عن والـدته أداء
الـشخصـيات الـشكسـبيـرية وأجادهـا أيضا
كـــمـــا أنـــشـــأ شـــركـــة مـع صـــديـــقه الـــكـــاتب
ـسـرحى «أوجـسـت دالى»  وقـدم ـنـتج ا وا
مـن خاللــهــا مـــجــمــــوعــــــة مـــن الــعـــــروض
مـــــــنــــــهـــــــــا «طـــالق»  «حــب عــــــلـــى أرجـل»
«أعــظم مــجــهــول»  و«قــصــة حب ضــائــعـة»
وكـــــان مــــعـــــبــــود اجلـــــمــــاهـــــيــــر خـالل تــــلك

ور األول ور الثانى جون بار جون بار
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سرح  فى مجال ا

ـــســــارحـــهــــا لـــعـــدة ســــنـــوات ثـم عـــاد إلى
ـسرح بـرودواى لـيـبدأ رحـلـته احلـقـيـقـيـة بـا
.. وكـان لونـيل ذا شـخصـيـة رزينـة .. فرأى
أن أولى اخلــــطــــوات لــــتــــحــــقــــيـق الــــنــــجـــاح
ــن أحبـها وهى االستـقــــرار..  فـتـــــزوج 
» وهى ـســرحـيـة «دوريـس رانـكـ ــمـثـلــة ا ا
ـــســرح ـــثــلـــة صــاحـــبـــة رصــيـــد جــيـــد بــا
وبــدايــات الــســيــنـــمــا وقــد شــاركت زوجــهــا
ــور الــكــثــيــر من الــعـروض .. وعــائــلـة بــار
ومن أهم مـــا قـــدمه لـــونـــيل مـــســـرحــيـــا مع
أخـيه األصغر جون الـرواية الشهـيرة «بيتر
ابيتسون» و«األضحوكة» وكذلك مع زوجته
دوريـس عـــرض «األفــعـــى الــســامـــــة» وقـد
أجنـبت له دوريس ابـنـتـان ولـدت إحـداهـما
مـيـتــة ومـاتت األخــرى بـعــد مـيالدهــا بـعـدة
شـهـور.. وقـد أصاب هـذا دوريس بـصـدمة
كـبـيـرة وانـفـصـلت عـلى أثـارهـا عن لـونـيل..
وهــربـا من هــذه الـظـروف اســتـسـلـم لـونـيل
ــســرح.. لــلــســيـــنــمــا الــتى اخــتــطـــفــته من ا
ــمـــثـــلــة «ارين فـــيـــنــويك» وأحــبـــته كـــثــيـــرا ا
فــراحـت حتــتــويـه وتــفــرغـت له وأمــام هــذا
احلب الـكـبـيـر اسـتـسـلم لـونـيـل لـهـا وأحـبـها
وتـــزوجــهــا وانـــطــلق ســيـــنــمــائـــيــا وقــد قــدم
مـــجـــمــــوعـــة من األعــــمـــال الـــهـــامــــة مـــنـــهـــا
«حــديـــقـــة الــفـــنــدق»  مع «جـــريــتـــا جــاربــو»
كـنك أن تـأخذه وبـطـولة أخـيه جـون و«ال 
مـــعك» و«إنــهـــا حلــيــاة رائـــعــة» مع جـــيــمس
ســـتـــيــــوارت وقـــد تـــوفـــيت أرين عـــام 1936
وقـــــــد أصــــــابـه ذلك بـــــــاحلــــــزن الــــــذى الزم
شـــخــصــيــته وقــد أفــاد هــذا وأثــرى بــعض
الــشــخــصــيـــات الــتى قـــــدمـــهــا.. ولــنــذكـــــر
أيضــــا رعـايـتــه األبـويــــة لألسـطـورة ورمز
األنـــوثــــة «جـــ هــــارلـــو» والــــتى كــــانت قـــد
.. ولـدت فى وقت مـيالد ابـنـتـيه الـراحـلـتـ
ــوت خــطــفــهـا وهـى فى الــســادسـة ولــكن ا
ـمثل والعـشـرين وقـد أقام لـهـا حـداداً مع ا
ى وأحـــد مــحـــبــيـــهــا «كالرك جـــيــبل» الـــعــا
  Clark Gable حـــــيث كـــــانــــا هـــــمــــا فـــــقط
عــائـلــتـهــا.. كـان آخـــــر مـا قـــــدم لـلــسـيــنـمـا
فـــيـــلم «جنــــم وحـــيــــــد» مــع جــــيـــبل وايـــفـــا
جــاردنـر  عـام  1952 وكــان قــد حــصل عل
األوسكـار عام  1931 عن فيـلم «روح حرة»
ويــذكـــر أيــضـــا أنه اجــتـــمع مع أخـــيه جــون
وأخـــــــته إثـــــــيـل فى فـــــــيـــــــلـم «راســـــــبـــــــوتــــــ
واإلمـــبـــراطـــوريـــة» عــام  1932 وتـــوفى أثـــر

أزمة قلبية حادة ...
ـور ( 1879 -1959 ) والـتى تـعـد وإثـيل بـار
ــور فى مـجـال من أشـهــر أبـنـاء عــائـلــة بـر
ــســرح ويــعــتـــبــرهــا الــكــثــيــرون من أعــظم ا
فـنانات جيـلها.. وقد بـرزت مبكرة وهى لم
تـــكـــمل عـــامـــهـــا الـــســـادس عـــشـــر عـــنـــدمـــا
شــاركت عــمــهــا جـون درو االبـن فى عـرض
«زوج من الـشــبـاب الـطــائش» وجنـحت فـيه
بـشــدة وأصــبح عــمــهــا يــتــفــاءل بــهــا كــثــيـرا
فـشاركتـه أيضا عـرض «روزمارى»  وكذلك
دور نـــــورا الـــعــظــيــمــــــة فـــــى مــســرحــيــــــة
إبســن «بيت الدمـية» وتألقت بقوة فى دور
جـــــولــــيـت بــــعــــرض شـــــكــــســـــبــــيـــــر «رومــــيــــو
وجـولـيـيت» وكـأنـهـا تـكـمل مـسـيـرة عـائـلـتـها
ـمتدة وعالقـتهـا بشـكسبـير وخـاصة العم ا
جــون والـذى عــمــلت مــعه والــذى يـعــد كــمـا
ذكـــــــــرنــــــــــا مـن قـــــــــبـل مـن أعــــــــــظـم من أدى
شـخـصـيـات شـكـســبـيـر الـشـهـيـرة .. وكـانت
أعـــــــظم جنـــــــاحــــــاتـــــــهــــــا فـى دور الــــــزوجــــــة
ــــســـــرحـــــيـــــة «الــــزوجـــــة اخملـــــلـــــصــــة»  ثم
اخـتــطـفــتـهـا الــسـيــنـمـا مــثل أخـيــهـا لــيـونـيل
ـــســرح مــثــله بل ظــلت ولــكــنــهــا لم تــتــرك ا
حتــــقق الـــنـــجـــاحــــات فـــيه حـــتـى أصـــبـــحت
ــسـرح أســطــورة من أســاطــيــر بــرودواى وا
األمـريكى بشـكل عام .. ومن أهم أعمـالها
بـهولـيود فـيلم "احلـالة احلـرجة" مع مـخرج
بى" الـرعب "ألفـريد هـيتـشكـوك" وفيـلم "
مع مـخـرج الروائع "إيـلـيا كـازان" وكـان آخر
أفالمــهـا "مــتـاعب جــونى" عـام  1957 وقـد
حــصــلـت عــلى جــائــزة األوســـكــار كــأحــسن
ـثـلـة فى دور رئـيسـى عن فيـلم "ال شىء 
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اً قال أبو العتاهية: «روائح غامرة اإلبداعية وقد > لـلشباب سحره اخلاص وتوقه إلى ا
سرح خالل اجلـنة فى الشباب». وال زلنا نذكر كيف قاد الـشباب مغامرات التجريب فى ا

السبعينيات فى مهرجانات الهواة التى كانت ترعاها وزارة الثقافة السورية. 14
äÉb 3

سرحي جريدة كل ا

سرح باجمللس األعلى للثقافة يقوم حالياً باإلعداد الستئناف نشاطه منتصف هذا العام. > نادى ا

11 من فبراير  2008 العدد 31

بتلومونى ليه..
ؤلف.. وهو بطل العرض! اخملرج  هو ا

شروع عرض مسرحى جديد. سرحى انتصار عبد الفتاح يقوم حالياً باإلعداد  > اخملرج ا

19
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> إنـك وبـاخـتزال دال قـد تـرسـم غصـنـا مـزهـراً يـكـون هـو الـربـيع كـله فى حـ أنـك قد
تـرسـم الربـيـع كـله عـلى اخلـشـبـة وال يعـبـر ذلـك عن غـصن مـزهـر واحـد فأنـت ال تـقدم

بذلك سوى ثرثرة تقنية.

سرحي جريدة كل ا

11 من فبراير  2008 العدد 31

ثل ويقوم باإلخراج ثورة غضب تقترب من األوبريت  حالوة يغنى و

أنـــهــا مــثــلـت حــالــة من الـــتــمــيــز واجلـــرأة والــوعى الــذى
نفتقده فى برامج إعالمية موجهة ومضللة!

ــثـل شــكالً مــســرحـــيًــا جتــريــبــيًــا اســتـــخــدام الــعــرائس 
مـتـمـيـزًا لـعل أهم من اسـتـخـدمه اخملـرج الـراحل "بـهـائى
ـيرغنى" من خالل فـرقته "الطيف واخلـيال".. والفنان ا
أحـــمــــد حالوة يـــحـــرص عــــلى اســـتـــخــــدامـــهـــا  كـــإحـــدى
سرح الشـعبى وكانت موظفـة بشكل جيد فى مـفردات ا
عـدة عـروض سابـقة له.. ولـكن فى هذا الـعمل لم تـقدم
ــا فــقط  أعــطت الــبــعــد جــديــدًا أو تــمــثل إضــافـــة.. ر
الـــكــاريــكـــاتــورى فى جتـــســيــد شـــخــصــيـــة "رئــيس حــزب
األمل".. أمــــا بــــقــــيـــــة الــــعــــرائس فــــمـــــا هى ضــــرورتــــهــــا

الدرامية?..
ــوســيــقى الــغــنــائى اكــتــسب  الــعــمل قــوتـه من اجلــانب ا
وسـيـقـية. بـقيـادة مـحـمد عـزت مـلـحنًـا وقـائـدًا للـفـرقـة ا
والــصــوت الــرائع "فــاطــمــة مـــحــمــد عــلى" والــتى ال تــقل
مـوهـبـتـهـا الــتـمـثـيـلـيـة عن الــغـنـائـيـة.. حـيث جـسـدت دور
احلـبيـبة الـغادرة "زبيـدة" التى تـترك "عـبد الله" من أجل
ـال! ثم جسـدت دور ابـنتـه ببـراعـة و براجـمـاتيـة يـتسم ا

بها كثير من جيل الشباب حاليًا!
أحمد حالوة بأدائه التمثيلى بل والغنائى أيضًا نفخ من
روحه فى هـذا الـعــمل وأعـطى لـلـعـرض إيــقـاعًـا يـفـتـقـده

النص!
رغم ضعف اإلمـكانـيات إال أن الديـكور أعطى إحـساساً

كان واحلالة الشعورية خاصة ديكور الكوبرى.. با
عـمل يلـمسنـا بال شك ويقـترب من جـروحنا.. ويـا حبذا
ن يــا عم "حالوة" لـو تـركت الـفــكـرة "والـبـعـبـعــة الـفـنـيـة" 
ـؤلف يـعـيـد كــتـابـتـهـا فـعــنـدمـا يـكـون اخملــرج هـو نـفـسه ا
يصـعب عليه تـكثيف الـعمل أو حذف بعـض كلماته.. فى
الــنـهــايــة نـحن أمــام عــمل جـيــد.. ولـكـن فـكــرة أن حتـمل
الـبـطـلـة من زواجـهـا الـعـرفى من ابن رئـيس حـزب األمل
كــان يــجب أال تــتــرك هــكــذا.. فال بــد أن تــنــتـهـى بـوالدة
جــنـ مــيت أو أن يــســقط اجلــنــ كــتـأكــيــد عــلى فــكـرة

الكاتب بأن هذا الزواج باطل وفاسد.

"بـتلومونى ليه" ليـس عرضًا مسرحيًا مـستندًا إلى بداية
ووسـط ونــهــايــة وبــنــاء درامى مــتــمـــاسك.. ولــكــنه أشــبه
بـثـورة غـضب مـوسـيـقـيـة تـقـتـرب من األوبـريت من حـيث
واطن فـنان فـاض به الكيل الشـكل ومن التـداعى احلر 
هــو أحــمــد حالوة فــقــدم نــصًــا يــنــعى فــيه الــوطـن الـذى
حـوله الـلـصـوص والــسـلـطـة إلى كـفن.. فـاألحـداث تـدور
ــهــمــشــون.. هـــمــشــتــهم حتت كــوبــرى.. حـــيث يــجــتــمـع ا
الـظـروف االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـات الـتى ال مـكـان فـيـهـا
ـواطن عبـد الله لفـقيـر أو معـدم.. ويعـلق بطل الـعرض ا
بـأن احلـكـومة أجنـزت "كـوبـرى" أو "نـفـقـاً" لكـل مواطن..
وكـمــا تــخـلـت حـبــيـبــته عــنه لــفـقــره ولم تــصـبــر.. يــخـونه
اجملـتـمـع والـظـروف وتـخـونه ابـنـته وتـتـزوج سـرًا وعـرفـيًـا
مـن ابن رئــيس حـــزب األمل.. وبــعــد الـــصــدمــة يـــتــعــامل
األب مع الــواقـع ولــكــنه يـــؤكــد عــلى أنـه واقع ســرق مــنه
أيامه وأحالمه  وزاد الفقر والتآمر اخلارجى والداخلى
حـتى حتول الـوطن لـكـفن ومن الـطبـيـعى أن تـنهـار الـقيم

األخالقية.
الــعــمل أشـــبه بــحــالـــة من الــتــداعى احلـــر احلــزين عــلى
واطن البـسيط مع التأكيد على انهيار أوضاع الوطن وا
الــقـيم األخالقـيــة واتـهـام عـدة مــؤسـسـات بـالــتـسـبب فى
هـذا االنـهـيـار األخالقى أولـهـا تـخـلى الـوطن بـسـيـاسـات
قــادتـه عن الــفــقـــراء والــبــســطـــاء. ثــانــيــهـــا تــآمــر الــقــوى
ًــا فى االسـتــعــمـار اإلجنــلــيـزى اخلـارجــيــة مـتــمــثــلـة قــد
وحـاليًا فى الهيمـنة األمريكية.. وثـالثها اإلعالم الفاسد

والفن الهابط..
ؤلف وبـطل العـرض وألنه يقـدم حالة وألن اخملرج هـو ا
من الــــــــتـــــــداعـى أرى أنه كــــــــان يـــــــجـب أن يـــــــســــــــتـــــــعـــــــ
"بـدرامـاتـورج" خلـلق حـالـة من الـتـرابط الدرامـى الواعى
حـتى داخل نـسـيج عمـل يعـتـمـد عـلى الـفوضـى! هذا من
شأنه أيـضًا خـلق إيقـاع أكثـر تدفقًـا وأعتـقد أن الـرمزية
ـبــاشـرة.. كــان أيـضًــا يـحــتـاج إلى واالنـتــقـال مــنـهــا إلى ا
تـــقــلـــيل حـــالــة الـــغــمـــوض والـــرمــزيـــة حــتـى يــصـــبح هــذا

االنتقال أكثر سالسة..
أعتقـد أيضًا أن اختـيار "هالة سـرحان" وبرامجـها كرمز
لإلعالم الــــهــــادم لـألخالقــــيــــات لم يــــكـن مـــوفــــقًــــا عــــلى
اإلطالق.. فــهى رغـم أى حتــفــظــات عــلى بــرامــجــهــا إال

 هل كان النص بحاجة إلى دراماتورج

سرح الصينى ا

 وردة بيضاء..وردة حمراء
فسدات! مسرحية صينية عن "احلماوات" ا

الــهـــان. لــكن ذلـك ال يــعـــنى أنــهـم مــجـــتــمع
متجانس حتى ب الهان أنفسهم.

وعـمومًـا فقـد حـالف التـوفيق اخملـرجة فى
حــدود الــتـعــبـيــر عن األوجع الــبـكــيـنــيـة ولم
يحالفها فى التـعبير عن الروح الشنغهائية

سرحية. فى أعمالها ا
وتـعـلق اخملـرجـة الشـابـة الـبـالغـة من الـعـمر
 39عــامًـــا فــقط قــائــلـــة إنــهــا تــرفض هــذا
التقـسيم التـقليـدى ألبناء الـص إلى بك

أو شـنـغـهــاى أو غـيـرهـمـا. كـمـا أن "إيـلـيـنج"
كـانت مفـرقـة فى التـعـبيـر عن ذاتـيتـهـا قبل
أن تــعـــبــر عـن هــذا أو ذاك وكـــان اخلــطــر
. ـفروض على تـداول رواياتهـا فى الص ا
والـــذى لـم يـــرفـع إال قـــبـل وفـــاتــــهـــا بــــثالث
ســــنـــوات. جملــــرد أنــــهــــا كــــانت تــــعــــيش فى
ــتـــحـــدة مـــنـــذ ســـنــوات احلـــكم الـــواليـــات ا
الشـيوعى. وعـلى ذلك فإنـها تـعتـبر نـفسـها
موفقة تمامـا فى نقل أفكار "إيلينج"  ألنها
فى الـنـهـايـة امـرأة صـيـنـيـة ذات حس أدبى

وفنى مثلها.
ـســرحـيـة نــفـسـهــا فـقـد اســتـخـدمت وعن ا
اخملرجة أسلوبًا مسرحيًا متفردًا تمثل فى
االسـتــعـانــة بـشــخـصــ يـرتـدى كـل مـنــهـمـا
نــفس الـــزى ويــصــاحب كل مـــنــهــمــا إحــدى
الــشـــخـــصــيـــتـــ الــوردة احلـــمـــراء والــوردة
ــشــاعـر الــداخــلــيـة الـبــيــضــاء لـيــعــبــر عن ا
واخلــارجـــيــة لــلــشــخــصــيـــة الــنــســائــيــة إلى
جــــوارهـــا. وظــــهــــرا مـــصــــاحــــبـــ لــــكل من
ـسرحـيـة وهو الـوجهـ الـنسـائـي طـوال ا
ـثـلـ يـلـعـبـان ـعـروف بـاثـنــ  األسـلـوب ا
ــــا يــــضــــفـى حــــيــــويــــة عــــلى دورًا واحــــدًا 

العرض.
لكن بعض النقاد لم يرحبوا بهذا األسلوب
من جانب اخملـرجـة الـشـابة حـيث اعـتـبروه
حـشدًا لـلـشـخصـيـات وزيـادة لعـددهـا بدون
مـبرر. فضالً عن سذاجتـها كفكرة لـلتعبير
شـاعـر واألفكـار وزيادة حـجم الكالم عن ا

سرحى بال مبرر درامى. فى النص ا
ــبـاشــرة حــيث وهــو نـوع مـن اجلــنـوح إلـى ا
كانت األم تـظهـر فى أكثـر من مشـهد وهى

تقرأ فى القصة األصلية.
ويـلــفت أحـد الــنــقـاد األنــظـار إلى أن تــيـان
أســـرفـت فى إضــــفــــاء الـــكــــومــــيــــديـــا عــــلى
العـرض. كـانت هنـاك مـشـاهد الـعـشق ب
الـزوج والـزوجـة والـتى وفـقت اخملـرجة فى
إكــســـابــهــا جــانــبــا كــومــيـــديــا ارتــفــعت مــعه
ــشــاهـدين. لــكن هــنــاك بـعض ضــحـكــات ا
ــأســاويـة الــتى لـم يـكـن الـطــابع ــشــاهــد ا ا

الكوميدى يتناسب معها.
وتـــؤكـــد تـــيـــان أن احلـــكـم احلـــقـــيـــقى عـــلى
ـــســرحـــيـــة ســـوف يـــكـــون فى شـــنـــغـــهــاى. ا

مسقط رأس زهاجن إيلنج.

ـنــهج فى حــيــاة إيـلــنــيج الـتى عـن مـرحــلــة ا
كـانت تـسـتـعجل الـشـهـرة فى بـداية حـيـاتـها
األدبــــيـــة أكــــثــــر من اهــــتـــمــــامــــهـــا بــــإتــــقـــان
أعمـالهـا.. وهى لـلعـلم كتـبت أولى أعـمالـها
األدبـية عندمـا كانت فى الثانـية عشرة من

عمرها.
وقد جاء النضج فى حـياتها األدبية بسبب
ــة فى احلــيـاة حــيث تـزوجت ـؤ جتــاربـهــا ا
فـى مـطــلع شــبــابــهــا رجالً تــبــ أنه عــمـيل
لــلـيــابــانـيــ وخــانـهــا.. وبــعـد ذلـك تـزوجت
كاتب سـينـاريو أمـريـكيـا وأنهت حـياتـها فى
شـقة مـتواضـعة لـلغـاية فى إحـدى ضواحى

لوس أجنلوس.
ـؤلـفـة مـشـربــة بـروح شـنـغـهـاى وإذا كـانـت ا
فـإن اخملـرجـة بـكـيـنــيـة حـتى نـخـاع الـعـظـام
ولم حتـــاول فـــهـم طـــبـــيـــعـــة تـــفـــكـــيـــر أبـــنــاء
شنغهاى وعاداتهم وكـما قلنا فإنها تعاملت
مـع الـــصـــيـــنـــيــــ عـــلى أنـــهـم شـــعب واحـــد
باعـتبار أن  %92مـنهم ينـتمون إلى قـومية

لسـان أبطـال العـمل.. فإن الـوردة احلمراء
تـصبـح ذبابـة مـصاصـة لـلـدماء بـعـد الزواج
وتـــصــبح الـــوردة الــبـــيــضــاء حـــبــة من األرز

البس االبن. اللزج الذى يعلق 
وهـنا يـطـرح السـؤال نـفسه?.. هل هـذا هو
مـــــا أرادت إيــــــلـــــيـــــنـج قـــــولـه فى روايــــــتـــــهـــــا

األصلية?
هـنــاك عــدة نــقــاط يــنــبــغى اســتــيــضــاحــهـا
وفــهــمــهــا جــيــدًا قــبل الــوصــول إلـى إجــابـة
عـــلى هـــذا الـــســـؤال أول هــذه الـــنـــقــاط أن
حتـــويـل أعـــمـــال كـــاتــــبـــة مـــثل إيـــلــــيـــنج إلى
مـسرحـية.. لـيـست باألمـر السـهل ألن فهم

رؤيتها أصالً ليس باألمر السهل.
وكــانت إيــلــيــنـج  تــصــنف عــلى أنــهــا كــاتــبــة
نسائية وكان الـتركيز األساسى لديها على
مـجـتـمع شـنـغـهـاى.. وبـسبـب سـعة اجملـتـمع
ـنـاسب تـعـميم الـصـيـنى.. فال يـصـبح من ا
أفـكـارهـا عـلى بـقـيـة هـذا اجملـتـمع. كـما أن
قصة « ووردة بيـضاء وردة حمراء» ال تعبر

قــصــة "زين بــاو" وهــو شــاب صــيــنى عــائـد
لتـوه إلى شـنـغـهـاى بـعد أن أ دراسـته فى
بــريــطــانــيـــا ويــتــزوج زمــيــلـــته فى الــدراســة
واســمــهــا "الـوردة احلــمــراء" ويـعــيش مــعــهـا
حياة سعيـدة وهذه السعادة ال تدوم بسبب

األم التى تتدخل إلفساد حياة ابنها.
ويـــخـــضع االبـن لـــرغـــبـــات أمه الـــتى كـــانت
تـعبـر عنـها دائـما بـالـدموع فـيصـيب الفـتور
عالقـتـه مع زوجـتـه. وأخـيــرًا تــنـهــار حــيـاته
مع الوردة احلمراء لـصالح الوردة البيضاء

سرحية. وهو اسم األم فى ا
وحسـبمـا تفـهم النـاقدة األمـريكـية "سـيكال
" فــــإن اخملـــرجـــة أرادات تـــوجـــيه مـــيـــلـــقـــ
رسـالـة أو خــطـابـا درامـيـا مـسـرحـيًـا مـفـاده
أن الــرجل يــواجه هــذا اخلــيــار فى حــيــاته
ـؤسف أن أى الـزوجـيـة مـرة عـلى األقل. وا
اخـــتـــيــار يـــركن إلـــيه بـــ الـــزوجـــة "الــوردة
احلمـراء" واألم "الوردة الـبيـضاء" ال يـحقق
ــنـــشــودة. وكــمـــا جــرى عــلى له الــســـعــادة ا

عاصـرة والراحلة تعتـبر األديبة الـصينـية ا
"زهـــاجن إيــلـــنـج" واحـــدة من أشـــهـــر كـــتــاب
الــروايـــة فى الـــصــ وأكـــثـــرهن شـــعــبـــيــة.
وتـلـقى أعــمـالـهــا رواجًـا كـبـيــرًا فى الـصـ
ســواء كــانت فى شــكل روايــة مـطــبــوعـة أم
فيـلم مسـجل على شـريط فيـديو أم قرص
مـــدمج حـــيـث حتـــقق مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا أرقـــامًــا
قيـاسيـة. هذا رغم أنـها لم تكـن تعيش فى
ــتــحـدة الــصـ بـل عــاشت فى الــواليــات ا

وتوفيت بها.
وبسبب اخلطوط احلـمراء التى تتجاوزها
إيــلــنج والــتى تــعـرف أحــيــانــا بــاسم "إيــلـ
ــــقص شــــاجن" فــــإن روايــــاتــــهــــا تــــتــــعــــرض 
الـــرقـــيب الـــصـــيـــنـى عــنـــدمـــا تـــتـــحـــول إلى
أفالم. وهـذه الـرقابـة تـسـتثـنى مـنـهـا فقط
الــنــسخ الــتى تــعــرض فـى "هــوجن كـوجن" أو
مـاكاو. ولـذلك جند الـعديـد من الصـينـي
يـتوجـهـون إلى هوجن كـوجن جملـرد مشـاهدة
الـفيـلم بـدون رقـابة فى دور الـسـيـنمـا بـها.
وهـو ما أتضح مـؤخرًا فى فـيلم "احذر من
الــرغــبــة" الــذى عــرض فى دور الــســيــنــمــا
أخـوذ عن قصـة بنفس االسم الصـينيـة وا

للكاتبة نفسها. 
من هنا فقد توافـد الصينيون على مسرح
ـركــز الــقـومـى لـلــفــنـون الــتــعـبــيــريـة.. فى ا
ـــــشــــاهــــدة أول عــــرض مـــــســــرحى بــــكــــ 
مــأخـوذ عن روايـة من روايـاتــهـا حـيث إنـهـا
لم تـــكن كــاتــبــة مـــســرح فى حــيـــاتــهــا الــتى

امتدت ب عامى  1920 و .1995
ـسـرحــيـة "هـو وردة بــيـضـاء.. واردة اسـم ا
حمراء" وهى مأخـوذة عن رواية لها بنفس
االسـم كـتـبــتـهــا فى مـطــلع حـيــاتـهــا األدبـيـة

عام .1944
ــسـرحــيـة إلى الــعـرض من وســوف تـنــقل ا
ـــدن الــــصـــيــــنـــيـــة ثـم تـــعـــود الــــعـــديــــد من ا
لـلعرض فى بكـ الربيع القـادم. وأعد لها
ـــســـرحـــيـــة الــــتى شـــيـــدت بـــعض الـــرؤيـــة ا
ــسـرح ــا يــنــاسب طــبــيــعــة ا الـتــغــيــيــرات 
ـسرحـية وتـغيـر الفـتـرة الزمـنيـة اخملـرجة ا

." عروفة "تيان الفرنك ا
ـعـدل حـول ــسـرحـيــة فى نـصـهــا ا وتـدور ا

النقاد لم يرحبوا بأسلوب اخملرجة

 حينما توافد
الصينيون
  على أول

مسرحية مأخوذة
عن رواية?

.. والعرض مرثية موسيقية غاضبة 
ìÉàØdG óÑY ¥QÉWمن الوطن الذى حتول إلى كفن
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بهيج
إسماعيل

مـاذا لــو أن الـنـخـبــة خـانت مـاذا لــو أنـهـا بـاعت
اجلـمــوع الـتى انــتـخـبــتـهــا لـلـتــحـدث بـاســمـهـا
عـوذت ماذا لو وشيعـتها لـلسلـطان بالـدعاء وا
أن الـنـخـبـة نـست كل هـذه اجلـمـوع فـجـأة وبدالً
من أن تــصل بــشــكــاواهم إلى الــســلــطـان زيــفت

حالهم وكذبت باسمهم??
ـا تـعـانـيه لن يـكـون احلـال وقـتـهــا أكـثـر سـوءاً 
اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة اآلن كـما لـن يـكون أفـضل
من حــال هــذه اجلــمـوع الــتى عــرضــهــا الــكـاتب
بهيج إسمـاعيل فى هذا النص الذى ننشره على

هذه الصفحات...

(ويتحرك عائداً.. تعترضه الزوجة)
الزوجة :

لن تدخل إليه مرة أخرى.
العاصى :

كننى أال أنفذ. هو الذى طلب يا زوجتى.. وطلبه أمر.. وال 
الزوجة :

رة. ولكنى أخاف عليك هذه ا
الشحات :

أنا أيضا أخاف عليه.. فليس كل مرة تسلم اجلرة.
الشيخ :

رة السـابقـة قد يكـون حظك سـعيـداً.. إذ دخلت علـيه وهو يـفكر فى فى ا
رة قد ال يكون كذلك. خير الناس.. لكن هذه ا

الشحات :
سأعتمد على الله.

الشيخ :
لـوك والسالط أنـفسهم يـعتمـدون على الطـالع.. يبدو أنك نعـم.. ولكن ا

وت سعياً. تسعى إلى ا
الزوجة :

وت. ال. (بلهفة) ا
العاصى :

ال تخـافى يا عزيزتى.. فأنـا لست مستعداً لـلموت بأى حال من األحوال..
ـتاحة لقد رتـبت حيـاتى على أن أعـيش.. فاحليـاة هى الفـرصة الوحـيدة ا
أمـامـنا وقـد اتـخذت لـهـا فلـسـفـة أخفـيـها عن اجلـمـيع.. حـتى عنك.. وهى
ــوت أحـــد بــدالً مـــنى.. حــتى ـــوت لن  ـوت لى) فـــســاعــة ا أن (ال أحــد 
ــكـنــا. فـلن يــرضى أحــد أن يـضــحى بـنــفـسه أنت.. نــعم.. فـلــو كــان هـذا 
ويذهب لـلـتراب لـيتـركـنى أستـمتع بـالـشمس والـبحـر والـهواء.. إنـنى أعشق

احلياة.. التى لم أعشها بعد.
الشيخ :

إذن فــــادخل وقـل له مـــا تــــريــــد.. فـــإذا حــــدث لك مــــكـــروه أو طــــالــــتك يـــد
السياف فستموت شهيداً إذ ستضحى بنفسك من أجلنا.

العاصى :
من أجلى أنا أوالً.. سأدخل.

(ويتحرك مغادراً)
(يعلو صوت اجلميع بسورة الفلق)

إظالم
«٤»

قاعة العرش
السلطان على العرش.. والسياف جامد كما هو

العاصى :
السالم عليكم موالنا السلطان.

السلطان :
وعليكم السالم.. ما اجلديد الذى حتمله.

العاصى :
الفقراء يا موالى..

السلطان :
ماذا يريدون?

العاصى :
إنهم يشـ...

(تلتقى عيناه بعينى السياف)
إنهم يشـ...

(السياف يداعب مقبض السيف)
يشرئبون لكى يقبلوا رأسكم

السلطان :
وأنا أيضاً أحبهم.. هل لهم طلبات أخرى..

اسألهم وراجعنى.
(ينحنى العاصى ويخرج بظهره وحده)

(٥)
قاعة الضيوف..

اجلـمع يـقـابل (الـعـاصى) بـالـهـتـاف والـقـبالت بـيـنـمـا هـو زائغ الـعـيـنـ فى
تفكير عميق.

أصوات :
رة? اذا أخبرته هذه ا  -

- ألم يأمر لنا بشىء?
ال التى نسمع عنها? - أين أكياس ا

........... -
العاصى :

(فجأة) احلقيقة أننى لم أطلب منه شيئاً.
الشحات :

هم أنك نفذت بجلدك. أفضل.. ا
العاصى :

رة... ال. ولكنى سأدخل له هذه ا
الزوجة :

تدخل مرة أخرى?
العاصى :

... وسأقول له كل ما فى نفسى.. لن أقـتصر على ثالث كلمات كما طلب

(بعد حلظة صمت) أنت كاذب.
العاصى :

(وقد فوجئ) نعم يا سيدى.
السلطان :

اذا لم تخبرنى باحلقيقة?
العاصى :

............
السلطان :

عقابا لك.. أمرنا بتعـيينك عضوا فى مجلس الرجال.. بوقا من أبواقنا..

ـا لـيس فىّ.. ال تـنـطق إال كــذبـا.. وال تـقـول إال مـا ال تـريـد.. تـمــتـدحـنى 
ال. وتهتف باسمى إلى األبد. أعطوه صرّة من ا

السياف :
(آمراً) اركع.. وادعُ للسلطان.

ال) (العاصى يركع من فوره وأمامه صرّة ا
العاصى :

عا .. عا .. عا ...
(يدخل احلاجب مسرعاً ويأخذه للخارج حامالً معه الصرّة)

(٧)
قاعة الضيوف..

القـاعة خاليـة من اجلمع وال يوجد بـها سوى الزوجـة.. تتلقـاه بلهفـة بينما
ذهول. هو كا

الزوجة :
زوجى احلبيب.

العاصى :
(متلفتاً حوله) أين ذهبوا?

الزوجة :
.. احذرهم. لـقـد عرفـوا احلـقيـقـة.. فتـغـير خـاطـرهم وانصـرفـوا غاضـبـ

فهؤالء ال أمان لهم.
العاصى :

(همسا) وال لى أيضاً !
ال من يده فتتلقفها الزوجة) (وتسقط صرّة ا

النهاية

ـــا أريــد أن أقــول.. ومــا يــجب أن مــنى حــاجـــبه.. فــفى داخــلـى الــكــثــيــر 
يسمع..
الشيخ :

ال يا بـنى.. نحن الـذين يجب أن نـطـيعه ولـيس هو الـذى يجب أن يـسمع..

هــو ولى أمــرنــا وقــد قــال الــله (وأطـيـعــوا الـله والــرسـول وأولى األمـر) ..
هكذا أوجب علينا طاعته.

العاصى :
(لزوجته) إذا حدث لى مكروه يا زوجتى..

الزوجة :
(مـلهـوفة) ال. ال تقـلـهـا. ال تـدخل. لن تدخل (لـلـجمع) احـمـلـوه من هـنا..

احملوه إلى الشارع.. أنتم السبب.. احملوه.
(يحاولون حمله فعال ولكنه ينفلت منهم ويقف فى مواجهتهم)

العاصى :
ـا يـخـطب فـيهم) آه.. إنه اخلـوف.. اخلـوف الـذى يـسـكن داخـلـكم.. (كـأ
اخلـوف الـذى ورثـتـمـوه عن آبـائـكم وأجـدادكم مع الـفـقـر.. هـذه هى نـقـطـة
ثل الذى ضعفكم.. خوفكم على احلـياة لدرجة الذعر.. ألم تسمعوا عن ا
وت توهب لك احلياة).. لقد دخلت عـلى السلطان مرت يقول: (اطـلب ا
ـــرة لن أخــــرج خـــاوى وخـــرجـت ســـلــــيـــمــــا.. مـــاذا حــــدث? ال شىء. هــــذه ا
.. سأطلب منه كيسا من الوفاض.. كما لن تخرجوا من هنا غير مرضي

ال لكم.. لكل واحد منكم.. ا
(يهللون)

أما أنا فال أريد لكم سوى احلياة كما يجب أن تكون..
(ويستدير مغادرا مكانه.. بينما تعلو األصوات بسورة الفلق)

(٦)
قاعة العرش..

السلطان كما هو.. والسياف كما هو.. بينما العاصى يقف مطرقا.
السلطان :

اذا أنت صامت?
العاصى :

سأتكلم يا سيدى.
السلطان :

تكلم.
العاصى :
الفقراء

السلطان :
الفقراء مرة أخرى! ماذا يريدون?

العاصى :
(يرفع عينيه فتلتقى بعينى السياف) إنهم يشـ..

السلطان :
تكلم.

العاصى :
يشـ.. يشـ.. يشربون ماء وضوئكم ليتبركوا به.

السلطان :

شروع عرض جديد لفرقة مسرح التليفزيون التى تبدأ نشاطها خالل الشهر القادم. > د. هانى مطاوع تقدم 

18
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سرحيـة احلديثـة والعنايـة بجمـالياتهـا فإنها ال > أيـا كانت التـقنيـات ا
وضوع أو الفكر ذاته. كن أن تكون هدف العرض أو البديل عن ا

سرحي جريدة كل ا
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قصر السلطان
قاعة ضيوف ملحقة بالقصر

القاعة خالية.. أفرغت من مقاعدها
مجـموعة كـبيـرة ومتـنوعـة من فقـراء الشـعب واقفـون فى صمت وانـتظار

وخوف.
يـدخل علـيـهم جنـديـان يحـمل كل مـنهـما بـخـاخة كـبيـرة ويـرشان الـناس
أل اجلـو بـسحـابـة جيـرية سـحوق  البـس.. ا بـالـبودرة خـاصـة الشـعر وا
ـوجـودين.. بل إن بـعضـهم يـكـاد يـخـتنق. تـشـيع الـسعـال والـعـطس بـ ا

ينصرف اجلنديان بعد أداء مهمتهما.
ـيـز يـحـرسه جـنـديان بـعـد حلـظـات يـدخل «حاجـب السـلـطـان» فى زى 

مسلحان بالسيوف.
احلاجب :

واآلن.. من منكم سيقابل موالنا السلطان?
(اجلميع يتبادلون النظرات فى خوف)

واحد فقط هو الذى سيدخل إليه ويحمل إليه شكواكم. من?
اجملموعة:

(مشيرين ألحدهم) هذا.
احلاجب :

أنت?
الرجل :

) احلقيقة يا سيدى أنهم انتزعونى من الشارع وحملونى إلى هنا (مذعوراً
حمال.

احلاجب :
(كأن لم يسمع يتفحصه بقرف) أنت?!

اجلميع :
ثلنا. نعم. هو. هو خير من 

احلاجب :
ــقــلــوبــة.. وذاك اجلــسـد البـس الـرثــة.. وتــلـك الــســحــنــة ا تــقــابــله بــهــذه ا

علول?! ا
(يعلو صوت واحد منهم)

العاصى :
ثل حالنا جميعاً إنها أصابع الفقير يا سـيدى.. فهو لم يولد هكذا.. إنه 
نحن الفقـراء.. إننا نريـد أن نشكو للـسلطان بـؤس احلال وتدهور األحوال

وليس أدل علينا من زميلنا هذا.. لقد اخترناه بدقة.
احلاجب :

(لآلخر) ما اسمك ?
الشحات :

(خائفاً) الشحات عبده األخرس.
احلاجب :

هل هذا اسمك.. أم صفتك?
الشحات :

اسمى يا سيدى.
احلاجب :

شحات وأبوك عبد وجدك أخرس?!
الشحات :

إنها مجرد أسماء.. لم أختر أيا منها. لقد ورثتها.. إنها كل ميراثى.
احلاجب :

تبدو كما لو كانت مقصودة! هل أنت شحات فعالً?
الشحات : 

ال.
العاصى :

ولكنه كالشحات.
احلاجب :

وهل كان أبوك عبد?
الشحات :

ال.
العاصى :

ولكنه عاش كالعبد.
احلاجب :

وجدك.. هل ولد أخرس?
العاصى :

ال. ولكنهم قطعوا لسانه.
احلاجب :

اذا تتكلم بدالً منه? (متحوال للعاصى) 
العاصى :

ألنه خائف.. لقد بال على نفسه ونحن فى الطريق.
احلاجب :

وأنت.. ألست خائفاً?
العاصى :

ــقـــرفــة ســوى خــيــوط واهــيــة أكــاد ال. فال شىء يــربــطــنـى بــهــذه احلــيــاة ا
أقطعها لكى أستريح.

احلاجب :
تبدو متعلماً. هل أنت متعلم.

العاصى :
نعم. علمت نفسى بنفسى.

احلاجب :
إذن فأنت تعرف أصول اللياقة فى حضرة السلطان?

العاصى :

سرح سارات فإنه ليس كل جديـد بالضرورة جتريباً. ا > إذا كـان التجريب يحمل فى طياته اجلـديد فى هذه ا
ـنـطق احللم الـطـلـيـعى الذى مـهـد له أنـتـون آرتـو وألـفـرد جـارى وأبولـنـيـير اعـتـبـر مـسرحـًا جتـريـبيـا بـدأ 
وبـالكلمة فى منظومات لغوية غيـر مألوفة قائمة على التفكيك هى معـادلة لعالم يشهد االنهيار بعد حرب

ا يعبر بأساليب تختلف من كاتب طليعى إلى آخر عن ال معقولية الوضع اإلنسانى. مدمرت كأ 16
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سرحية فى العالم وظهور تيار ما بعد التجريب وانتقال ذلك دارس التجريبية ا > مع سيادة ا
سرحي الشباب وهذا ما نالحظه فى غامرات ا إلـى مسارحنا ارتبط مفهوم التجريب لدينـا 

سرح اجلامعى وبعض الفرق اخلاصة. بعض عروض ا

> د. أشرف زكى يبحث حاليا عن مبنى إدارى الئق ليكون مقراً للهيئة العربية للمسرح بالقاهرة.

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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شاركة عدد من الفرق العربية. > مهرجان الالذقية للمونودراما يستعد الفتتاح دورة جديدة لهذا العام 
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احلاجب :
السـلـطان ال يـقـابل النـساء.. وال يـنـتظـر دعـاء من أحد. لـقـد وقع االختـيار

على زوجك يا امرأة وانتهى األمر (ثم للعاصى) ثالث كلمات ال غير.
(فى تلك اللحظة يظهر السياف.. متقدما من العاصى)

السياف :
احذر أن يتغير خاطر السلطان !

(وينصرف)
احلاجب :

هيا.
(الزوجة تتشبث بزوجها وتمنعه من التحرك)

الزوجة :
ال. أرأيت السياف ?

العاصى :
نعم.

الزوجة :
أسمعت ما قال?

العاصى :
نعم.

الزوجة :
وهل ستدخل للسلطان ?

العاصى :
نعم .

الزوجة :
وأوالدك.. أال تفكر فيهم ?

العاصى :
بل سـأدخل له ألنى أفكـر فـيهـم.. لقـد مـللت هـذه احلـياة الـبـليـدة.. إنـنا ال
نحـيا احليـاة ولكننـا نعانيـها.. هذا الـتأرجح ب األمل واليـأس هو العذاب

وت كحل. بعينه.. إما احلياة كفرحة.. وإما ا
(يتقدم منه الشيخ)

الشيخ :
أنت مــازلت شـابـا يــا بـنى.. وخـبــرتك قـلـيــلـة.. ومـقـابــلـة الـسالطــ لـيـست
سـهلـة.. والبـد أنك قرأت عن ذلك فـيـما قـرأت.. ألم تـقرأ فى الـكـتب تلك
الـعـبـارة الـتى حـذرك بـهـا الـسـياف: (وتغـيـر خاطـر الـسلـطـان فجـأة فـأمر

بقطع رقبة محدثه)?!
العاصى :

لقد عاهدت نفسى أن أقول احلقيقة.. ولن أستريح إال إذا قلتها.
الشيخ :

احلقيقة ال أحد يعرفها يا بنى.. احلقيقة تموت معنا.
العاصى :

(مـنفعال) إننى أتـكلم عن حـقيـقتنـا نحن يـا سيـدنا.. حقـيقـتنـا نحن الذين
ـوت فى الـيـوم ـوت.. األغـنـيـاء يـتـمـتـعــون بـكل شىء ونـحن  ال نــحـيـا وال 
ـرات.. األغـنـيــاء يـأكـلـون حلم الــغـزال ويـشـيـدون الــقـصـور عـلى عـشــرات ا
سـاحل الـبحـر ويـكنـزون الـذهب والـفضـة ونـحن نعـمل لـيل نـهار حـتى نـوفر
ــلـوءة بــاحلـقـد ثــمن وجـبــة الـعــشـاء ثم نــنـام بـدون عــشـاء.. نــنـام بــبـطـون 
والكـراهية لـتتسـلمنـا الكوابـيس لتجـلدنا طـول الليل.. ومـا ننام فيـه نصحو
فيه.. أهـذه حياة? (يـزداد انفعاال) الـناس موتى.. مجـرد سيقـان تسير فى
الـشــوارع بال رؤوس فـقــد مـاتـت رؤوسـهم مــنـذ زمـن طـويل بــيـنــمـا أرجــلـهم
التزال تتـحرك نـحو اجملهـول.. وعلى الـسلـطان أن يعـرف أنه يحـكم أناساً
.. وأن عزته وكرامته هو - قبل كرامتنا - أن يبعث فينا احلياة على ميت

. األقل لكى يحس بنشوة أنه يحكم بشراً أحياء ال موتى متحرك
الزوجة :

وماذا لو تـغير خـاطره فـجأة وأنت عنـده? قد يتـذكر مـشكلـة ما.. أو ذكرى
رحوم والده مثالً. سيئة.. كأن يتذكر موت ا

العاصى :
وهل مـوت والــده ذكـرى ســيــئـة? بــالـعــكس.. هى ذكــرى سـعــيـدة.. فــلم يـكن
ت والـده.. ثم إننى ال أضع هـذه الـوساوس فى رأسى ـلك لـو لم  لـيرث ا
أل رأسـى وقـــلــــبـى اآلن هــــو حـــالـى وحــــال أوالدى.. وحـــال اآلن.. إن مــــا 

هؤالء الفقراء.. حالكم أنتم.
الشحات :

(مـقـتــربـا مــنه مـذعـوراً) اســتــحـلــفـك بـالــلـه.. وبــأبـنــائـك أال تـذكــر اســمى
أمامه.. حرصا على حياتك أنت.. فقـد يغير هذا خاطره فيأخذنا جميعاً
بـذنبك.. إنـنى أكاد أموت رعـباً مـنذ أن رأيت الـسيـاف.. هذه أول مرة فى
سمار? .. أرأيت طـول شاربه? أرأيت كيف أنه مبـروم كا حـياتى أرى سيافاً

أرأيت طول سيفه? أرأيت نظرات عينيه.. أرأيت?
العاصى :

ال تنقل إلىَّ جبنك.. ابتعد عنى (للحاجب) هيا يا سيدى.
الزوجة :

(متشبثة بزوجها) ال ال تدخل.
احلاجب :

(غاضباً) اتركيه يا امرأة.
الزوجة :

(للجميع) امنعوه.. امنعوه.
احلاجب :

(يسحبه رغما عنها) هيا..
الزوجة :

. عوذت (باكية) اقرأ الفاحتة قبل أن تدخل.. اقرأ الفاحتة وا
(ثم يعلو صوتها.. بسم الله الرحمن الرحيم.. قل أعوذ برب الفلق)

الشيخ :

العاصى :
اللصوص.
احلاجب :

(مستنكراً) لصوص? رغم أن نصف السلطنة من رجال األمن?
.. مهدلة الشعر.. أنفاسها (فى تلك اللـحظة تظهر امرأة حافية القدم
متالحقـة.. يطاردهـا جنديـان تقتـحم اجلمع وتـستعرضـهم بعـيون زائفة

حتى تصل إلى زوجها العاصى وتقف بينه وب احلاجب)
رأة : ا

(مـبــهـورة األنـفـاس) اعف عــنه يــا ســيــدى.. فـى عــرضك.. إن فى رقــبــته
خــمـسـة أبـنــاء صـغـار غــيـرى أنـا وأمه.. لــقـد مـات والـده فـى سـجـونـكم وال
أريـد له أن يـلـحق بـأبـيه.. اعف عـنه يـا سيـدى فـقـد أفـسـدته قـراءة الـكتب
وأفـســده الـشــعـر الــذى يـكــتـبه.. إنه يــعـيـش فى اخلـيــال.. يـريــد دنـيــا غـيـر
الـدنيا.. ال يـكف عن الكالم فى الـعدل وعن الـعدل.. كل يـوم أتشـاجر معه
وأصرخ فى وجـهه بأن الله خلق الدنيـا هكذا.. فيها الفقـير وفيها الغنى..
ـنحوس.. هـو ال يريد فيـها السـليم وفـيها الـعليل.. فـيهـا احملظوظ وفـيها ا
ــقـــســـوم له أن يـــصـــدق أن الـــدنـــيـــا حـــظـــوظ وأن كل واحـــد ال يـــأخـــذ إال ا

وقسمتنا أن نكون هكذا فقراء !
(يتدخل فى احلوار شيخ كبير موجود ضمن اجملموعة)

الشيخ :
قسوم له.. وعلينا أن تماما يا ابنتى.. حماك الله.. اإلنسان ال يأخذ إال ا

ا قسم لنا. نرضى 
الزوجة :

(للعاصى) أنا راضيـة بحيـاتى هذه.. آكل أنا واألوالد عيـشاً بدقـة ونحمد
الله.. مالنا ومال غيرنا!

احلاجب :
(للعاصى) هل ستدخل للسلطان?

العاصى :
(بتصميم) نعم.

الشيخ :
فكر جيداً يا ولدى..

الزوجة :
ن تتركنا? تدخل للسلطان?! وأنا وأوالدك وأمك? 

احلاجب :
(غاضباً) ماذا تـعن يا امرأة? وهل سيـأكله السلطـان? إن قصر السلطان
اســـمه الـــرســـمى فى األوراق (دار األمــان) ومـن دخــله كـــان آمـــنــا.. إلى أن

يخرج!
الزوجة :

والنا لكى أدعو له. سأدخل أنا 
الشيخ :

وسأدخل أنا معها.

نعم.. كما يعرف حقوقى!
احلاجب :

قابلته.. ما اسمك? أرجو أن يكون اسمك مناسباً 
العاصى :

هادى العاصى.
احلاجب :

اسمك األول مقبول.. ولكن الثانى.. العاصى?
فيه شىء من الكفر.

العاصى :
احلقيقة إنى أكاد....

احلاجب :
ــكن أن تــقــابل مــوالنــا.. مــاذا (مـقــاطـعـاً) ســنــغــيــره إلى الــراضـى حــتى 

ستقول له?
العاصى :

سأشكو له حال الناس.. فقر الفقراء وغنى األغنياء.
احلاجب :

ومالك أنت وغنى األغنياء.
العاصى :

يـا سـيـدى نــحن نـزداد فـقـرا يـومـا عن يــوم.. كـلـمـا ازدادوا هم غـنى ازددنـا
نــحن فـقــرا.. أسـعـار الــسـلع فـى األسـواق تــرتـفع حــسب غـنــاهم.. نـصــفـنـا

مرضى مقعدون والنصف اآلخر لم يعد يأكل سوى الهواء.
احلاجب :

(مستنكراً) أهذا ما ستقوله فى حضرة السلطان?
العاصى :

لقد أقسمت بينى وب نفسى أن أقول احلقيقة.
احلاجب :

مـوالنـا الـسـلـطـان لـيـس لـديه وقت.. وقـته ال يـتـحـمل سـوى ثالث كـلـمـات..
فاختر كلمات ثالث تقولها له وتنصرف.

العاصى :
كما تريد.
احلاجب :

ماذا ستقول ?
العاصى :

الفقراء يشكون الظلم.
احلاجب :

(مستنكراً) الظلم? أتعنى أن موالنا السلطان ظالم?
العاصى :

أعنى أننا مظلومون.
احلاجب :

ومن الذى ظلمكم?

اخرج بظهرك.
(يخرج العاصى بظهره منحنيا متجها للباب)

(٣)
قاعة الضيوف

ـنتظـر يحـدث بينـهم هرج ومـرج لرؤيـتهم زميـلهم الـعاصى وقد اجلمع ا
عاد سليما بل وعلى وجهه ابتسامة..

أصوات :
- احلمد لله على سالمتك

- هل أنت بخير?
- ماذا فعلت?

- هل تغير خاطره?
- هل سينصفنا ?

- هل حدثته عن األسعار?
- ماذا قال لك?

(وتـكـثـر األسـئـلـة من هـذا الـنـوع بـيـنـمـا الـعـاصى فى عـالم آخـر.. حتـسه
زوجته فقط)

الزوجة :
خيرا يا زوجى ?

العاصى :
خيرا .. ولكنى لم أقل له كل ما كنت أريد.. سأدخل له مرة أخرى.

الزوجة :
مرة أخرى . ال.

العاصى :
هو الذى طلب.

اجلميع :
(يهللون) هو الذى طلب?! هو الذى طلب..

العاصى :
قال: اسألهم إن كان لهم مطالب أخرى.

أصوات :
- هل سيخفض األسعار?

- هل سيعاقب التجار?
الشيخ :

مــهالً يــا إخــوانـى.. نــحن ال نــفــكــر اآلن فى الــثــواب والــعــقــاب.. فــالــثـواب
والعقاب فى اآلخرة..

العاصى :
وفى الــدنــيــا أيــضـــاً يــا ســيــدنــا.. وإذا لم يــكن هــنــاك ثــواب وعــقــاب عــلى

األرض فكيف سينصلح احلال?!
ــرة أن يـــكــون لـــهــؤالء اجلـــشــعــ ســأطـــلب من مـــوالنــا الـــســلـــطــان هـــذه ا

واللصوص عقاب رادع.

من شر ما خلق..
اجلميع :

من شر ما خلق..
(ويكملون السورة.. وبينما تعلو أصواتهم.. تخفت اإلضاءة)

إظالم
(٢)

قاعة العرش
السـلطان يجلس على كنبة عـالية.. وجهه جامد فى شكل شبه غاضب ال

ينه يقف السياف ويده على مقبض السيف. يكاد يتغير.. بينما على 
يدخل (العاصى) يتقدمه احلاجب..

احلاجب :
(فى صوت جهورى مرعب) موالنا السلطان.

(ثم ينصرف)
العاصى :

السالم عليكم موالنا السلطان.
السلطان :

وعليكم السالم. قل ما عندك.
العاصى :

الـ ... الـ ...
ـوجـهـة إلـيه (تـتـوقـف الـكـلـمـة إذ تـلـمح عـيـنـا الـعـاصـى عـيـنى الـسـيـاف ا

مباشرة فى نظرة حادة ثابتة)
السلطان :

تكلم.
العاصى :

الـ .. الـ .. الفقراء
السلطان :

مالهم ?
(العاصى يحاول عبثا أن يتحاشى عينى السياف)

العاصى :
يشـ .. يشـ.. يشكـ...

السلطان :
ماذا ?

(السياف يحرك يده على مقبض السيف)
العاصى :

يشكرونكم على اهتمامكم بهم.
السلطان :

وهذا ما توقعته.. اسألهم إن كان لهم مطالب أخرى.
السياف :
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قصر السلطان
قاعة ضيوف ملحقة بالقصر

القاعة خالية.. أفرغت من مقاعدها
مجـموعة كـبيـرة ومتـنوعـة من فقـراء الشـعب واقفـون فى صمت وانـتظار

وخوف.
يـدخل علـيـهم جنـديـان يحـمل كل مـنهـما بـخـاخة كـبيـرة ويـرشان الـناس
أل اجلـو بـسحـابـة جيـرية سـحوق  البـس.. ا بـالـبودرة خـاصـة الشـعر وا
ـوجـودين.. بل إن بـعضـهم يـكـاد يـخـتنق. تـشـيع الـسعـال والـعـطس بـ ا

ينصرف اجلنديان بعد أداء مهمتهما.
ـيـز يـحـرسه جـنـديان بـعـد حلـظـات يـدخل «حاجـب السـلـطـان» فى زى 

مسلحان بالسيوف.
احلاجب :

واآلن.. من منكم سيقابل موالنا السلطان?
(اجلميع يتبادلون النظرات فى خوف)

واحد فقط هو الذى سيدخل إليه ويحمل إليه شكواكم. من?
اجملموعة:

(مشيرين ألحدهم) هذا.
احلاجب :

أنت?
الرجل :

) احلقيقة يا سيدى أنهم انتزعونى من الشارع وحملونى إلى هنا (مذعوراً
حمال.

احلاجب :
(كأن لم يسمع يتفحصه بقرف) أنت?!

اجلميع :
ثلنا. نعم. هو. هو خير من 

احلاجب :
ــقــلــوبــة.. وذاك اجلــسـد البـس الـرثــة.. وتــلـك الــســحــنــة ا تــقــابــله بــهــذه ا

علول?! ا
(يعلو صوت واحد منهم)

العاصى :
ثل حالنا جميعاً إنها أصابع الفقير يا سـيدى.. فهو لم يولد هكذا.. إنه 
نحن الفقـراء.. إننا نريـد أن نشكو للـسلطان بـؤس احلال وتدهور األحوال

وليس أدل علينا من زميلنا هذا.. لقد اخترناه بدقة.
احلاجب :

(لآلخر) ما اسمك ?
الشحات :

(خائفاً) الشحات عبده األخرس.
احلاجب :

هل هذا اسمك.. أم صفتك?
الشحات :

اسمى يا سيدى.
احلاجب :

شحات وأبوك عبد وجدك أخرس?!
الشحات :

إنها مجرد أسماء.. لم أختر أيا منها. لقد ورثتها.. إنها كل ميراثى.
احلاجب :

تبدو كما لو كانت مقصودة! هل أنت شحات فعالً?
الشحات : 

ال.
العاصى :

ولكنه كالشحات.
احلاجب :

وهل كان أبوك عبد?
الشحات :

ال.
العاصى :

ولكنه عاش كالعبد.
احلاجب :

وجدك.. هل ولد أخرس?
العاصى :

ال. ولكنهم قطعوا لسانه.
احلاجب :

اذا تتكلم بدالً منه? (متحوال للعاصى) 
العاصى :

ألنه خائف.. لقد بال على نفسه ونحن فى الطريق.
احلاجب :

وأنت.. ألست خائفاً?
العاصى :

ــقـــرفــة ســوى خــيــوط واهــيــة أكــاد ال. فال شىء يــربــطــنـى بــهــذه احلــيــاة ا
أقطعها لكى أستريح.

احلاجب :
تبدو متعلماً. هل أنت متعلم.

العاصى :
نعم. علمت نفسى بنفسى.

احلاجب :
إذن فأنت تعرف أصول اللياقة فى حضرة السلطان?

العاصى :

سرح سارات فإنه ليس كل جديـد بالضرورة جتريباً. ا > إذا كـان التجريب يحمل فى طياته اجلـديد فى هذه ا
ـنـطق احللم الـطـلـيـعى الذى مـهـد له أنـتـون آرتـو وألـفـرد جـارى وأبولـنـيـير اعـتـبـر مـسرحـًا جتـريـبيـا بـدأ 
وبـالكلمة فى منظومات لغوية غيـر مألوفة قائمة على التفكيك هى معـادلة لعالم يشهد االنهيار بعد حرب

ا يعبر بأساليب تختلف من كاتب طليعى إلى آخر عن ال معقولية الوضع اإلنسانى. مدمرت كأ 16
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سرحية فى العالم وظهور تيار ما بعد التجريب وانتقال ذلك دارس التجريبية ا > مع سيادة ا
سرحي الشباب وهذا ما نالحظه فى غامرات ا إلـى مسارحنا ارتبط مفهوم التجريب لدينـا 

سرح اجلامعى وبعض الفرق اخلاصة. بعض عروض ا

> د. أشرف زكى يبحث حاليا عن مبنى إدارى الئق ليكون مقراً للهيئة العربية للمسرح بالقاهرة.

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf
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احلاجب :
السـلـطان ال يـقـابل النـساء.. وال يـنـتظـر دعـاء من أحد. لـقـد وقع االختـيار

على زوجك يا امرأة وانتهى األمر (ثم للعاصى) ثالث كلمات ال غير.
(فى تلك اللحظة يظهر السياف.. متقدما من العاصى)

السياف :
احذر أن يتغير خاطر السلطان !

(وينصرف)
احلاجب :

هيا.
(الزوجة تتشبث بزوجها وتمنعه من التحرك)

الزوجة :
ال. أرأيت السياف ?

العاصى :
نعم.

الزوجة :
أسمعت ما قال?

العاصى :
نعم.

الزوجة :
وهل ستدخل للسلطان ?

العاصى :
نعم .

الزوجة :
وأوالدك.. أال تفكر فيهم ?

العاصى :
بل سـأدخل له ألنى أفكـر فـيهـم.. لقـد مـللت هـذه احلـياة الـبـليـدة.. إنـنا ال
نحـيا احليـاة ولكننـا نعانيـها.. هذا الـتأرجح ب األمل واليـأس هو العذاب

وت كحل. بعينه.. إما احلياة كفرحة.. وإما ا
(يتقدم منه الشيخ)

الشيخ :
أنت مــازلت شـابـا يــا بـنى.. وخـبــرتك قـلـيــلـة.. ومـقـابــلـة الـسالطــ لـيـست
سـهلـة.. والبـد أنك قرأت عن ذلك فـيـما قـرأت.. ألم تـقرأ فى الـكـتب تلك
الـعـبـارة الـتى حـذرك بـهـا الـسـياف: (وتغـيـر خاطـر الـسلـطـان فجـأة فـأمر

بقطع رقبة محدثه)?!
العاصى :

لقد عاهدت نفسى أن أقول احلقيقة.. ولن أستريح إال إذا قلتها.
الشيخ :

احلقيقة ال أحد يعرفها يا بنى.. احلقيقة تموت معنا.
العاصى :

(مـنفعال) إننى أتـكلم عن حـقيـقتنـا نحن يـا سيـدنا.. حقـيقـتنـا نحن الذين
ـوت فى الـيـوم ـوت.. األغـنـيـاء يـتـمـتـعــون بـكل شىء ونـحن  ال نــحـيـا وال 
ـرات.. األغـنـيــاء يـأكـلـون حلم الــغـزال ويـشـيـدون الــقـصـور عـلى عـشــرات ا
سـاحل الـبحـر ويـكنـزون الـذهب والـفضـة ونـحن نعـمل لـيل نـهار حـتى نـوفر
ــلـوءة بــاحلـقـد ثــمن وجـبــة الـعــشـاء ثم نــنـام بـدون عــشـاء.. نــنـام بــبـطـون 
والكـراهية لـتتسـلمنـا الكوابـيس لتجـلدنا طـول الليل.. ومـا ننام فيـه نصحو
فيه.. أهـذه حياة? (يـزداد انفعاال) الـناس موتى.. مجـرد سيقـان تسير فى
الـشــوارع بال رؤوس فـقــد مـاتـت رؤوسـهم مــنـذ زمـن طـويل بــيـنــمـا أرجــلـهم
التزال تتـحرك نـحو اجملهـول.. وعلى الـسلـطان أن يعـرف أنه يحـكم أناساً
.. وأن عزته وكرامته هو - قبل كرامتنا - أن يبعث فينا احلياة على ميت

. األقل لكى يحس بنشوة أنه يحكم بشراً أحياء ال موتى متحرك
الزوجة :

وماذا لو تـغير خـاطره فـجأة وأنت عنـده? قد يتـذكر مـشكلـة ما.. أو ذكرى
رحوم والده مثالً. سيئة.. كأن يتذكر موت ا

العاصى :
وهل مـوت والــده ذكـرى ســيــئـة? بــالـعــكس.. هى ذكــرى سـعــيـدة.. فــلم يـكن
ت والـده.. ثم إننى ال أضع هـذه الـوساوس فى رأسى ـلك لـو لم  لـيرث ا
أل رأسـى وقـــلــــبـى اآلن هــــو حـــالـى وحــــال أوالدى.. وحـــال اآلن.. إن مــــا 

هؤالء الفقراء.. حالكم أنتم.
الشحات :

(مـقـتــربـا مــنه مـذعـوراً) اســتــحـلــفـك بـالــلـه.. وبــأبـنــائـك أال تـذكــر اســمى
أمامه.. حرصا على حياتك أنت.. فقـد يغير هذا خاطره فيأخذنا جميعاً
بـذنبك.. إنـنى أكاد أموت رعـباً مـنذ أن رأيت الـسيـاف.. هذه أول مرة فى
سمار? .. أرأيت طـول شاربه? أرأيت كيف أنه مبـروم كا حـياتى أرى سيافاً

أرأيت طول سيفه? أرأيت نظرات عينيه.. أرأيت?
العاصى :

ال تنقل إلىَّ جبنك.. ابتعد عنى (للحاجب) هيا يا سيدى.
الزوجة :

(متشبثة بزوجها) ال ال تدخل.
احلاجب :

(غاضباً) اتركيه يا امرأة.
الزوجة :

(للجميع) امنعوه.. امنعوه.
احلاجب :

(يسحبه رغما عنها) هيا..
الزوجة :

. عوذت (باكية) اقرأ الفاحتة قبل أن تدخل.. اقرأ الفاحتة وا
(ثم يعلو صوتها.. بسم الله الرحمن الرحيم.. قل أعوذ برب الفلق)

الشيخ :

العاصى :
اللصوص.
احلاجب :

(مستنكراً) لصوص? رغم أن نصف السلطنة من رجال األمن?
.. مهدلة الشعر.. أنفاسها (فى تلك اللـحظة تظهر امرأة حافية القدم
متالحقـة.. يطاردهـا جنديـان تقتـحم اجلمع وتـستعرضـهم بعـيون زائفة

حتى تصل إلى زوجها العاصى وتقف بينه وب احلاجب)
رأة : ا

(مـبــهـورة األنـفـاس) اعف عــنه يــا ســيــدى.. فـى عــرضك.. إن فى رقــبــته
خــمـسـة أبـنــاء صـغـار غــيـرى أنـا وأمه.. لــقـد مـات والـده فـى سـجـونـكم وال
أريـد له أن يـلـحق بـأبـيه.. اعف عـنه يـا سيـدى فـقـد أفـسـدته قـراءة الـكتب
وأفـســده الـشــعـر الــذى يـكــتـبه.. إنه يــعـيـش فى اخلـيــال.. يـريــد دنـيــا غـيـر
الـدنيا.. ال يـكف عن الكالم فى الـعدل وعن الـعدل.. كل يـوم أتشـاجر معه
وأصرخ فى وجـهه بأن الله خلق الدنيـا هكذا.. فيها الفقـير وفيها الغنى..
ـنحوس.. هـو ال يريد فيـها السـليم وفـيها الـعليل.. فـيهـا احملظوظ وفـيها ا
ــقـــســـوم له أن يـــصـــدق أن الـــدنـــيـــا حـــظـــوظ وأن كل واحـــد ال يـــأخـــذ إال ا

وقسمتنا أن نكون هكذا فقراء !
(يتدخل فى احلوار شيخ كبير موجود ضمن اجملموعة)

الشيخ :
قسوم له.. وعلينا أن تماما يا ابنتى.. حماك الله.. اإلنسان ال يأخذ إال ا

ا قسم لنا. نرضى 
الزوجة :

(للعاصى) أنا راضيـة بحيـاتى هذه.. آكل أنا واألوالد عيـشاً بدقـة ونحمد
الله.. مالنا ومال غيرنا!

احلاجب :
(للعاصى) هل ستدخل للسلطان?

العاصى :
(بتصميم) نعم.

الشيخ :
فكر جيداً يا ولدى..

الزوجة :
ن تتركنا? تدخل للسلطان?! وأنا وأوالدك وأمك? 

احلاجب :
(غاضباً) ماذا تـعن يا امرأة? وهل سيـأكله السلطـان? إن قصر السلطان
اســـمه الـــرســـمى فى األوراق (دار األمــان) ومـن دخــله كـــان آمـــنــا.. إلى أن

يخرج!
الزوجة :

والنا لكى أدعو له. سأدخل أنا 
الشيخ :

وسأدخل أنا معها.

نعم.. كما يعرف حقوقى!
احلاجب :

قابلته.. ما اسمك? أرجو أن يكون اسمك مناسباً 
العاصى :

هادى العاصى.
احلاجب :

اسمك األول مقبول.. ولكن الثانى.. العاصى?
فيه شىء من الكفر.

العاصى :
احلقيقة إنى أكاد....

احلاجب :
ــكن أن تــقــابل مــوالنــا.. مــاذا (مـقــاطـعـاً) ســنــغــيــره إلى الــراضـى حــتى 

ستقول له?
العاصى :

سأشكو له حال الناس.. فقر الفقراء وغنى األغنياء.
احلاجب :

ومالك أنت وغنى األغنياء.
العاصى :

يـا سـيـدى نــحن نـزداد فـقـرا يـومـا عن يــوم.. كـلـمـا ازدادوا هم غـنى ازددنـا
نــحن فـقــرا.. أسـعـار الــسـلع فـى األسـواق تــرتـفع حــسب غـنــاهم.. نـصــفـنـا

مرضى مقعدون والنصف اآلخر لم يعد يأكل سوى الهواء.
احلاجب :

(مستنكراً) أهذا ما ستقوله فى حضرة السلطان?
العاصى :

لقد أقسمت بينى وب نفسى أن أقول احلقيقة.
احلاجب :

مـوالنـا الـسـلـطـان لـيـس لـديه وقت.. وقـته ال يـتـحـمل سـوى ثالث كـلـمـات..
فاختر كلمات ثالث تقولها له وتنصرف.

العاصى :
كما تريد.
احلاجب :

ماذا ستقول ?
العاصى :

الفقراء يشكون الظلم.
احلاجب :

(مستنكراً) الظلم? أتعنى أن موالنا السلطان ظالم?
العاصى :

أعنى أننا مظلومون.
احلاجب :

ومن الذى ظلمكم?

اخرج بظهرك.
(يخرج العاصى بظهره منحنيا متجها للباب)

(٣)
قاعة الضيوف

ـنتظـر يحـدث بينـهم هرج ومـرج لرؤيـتهم زميـلهم الـعاصى وقد اجلمع ا
عاد سليما بل وعلى وجهه ابتسامة..

أصوات :
- احلمد لله على سالمتك

- هل أنت بخير?
- ماذا فعلت?

- هل تغير خاطره?
- هل سينصفنا ?

- هل حدثته عن األسعار?
- ماذا قال لك?

(وتـكـثـر األسـئـلـة من هـذا الـنـوع بـيـنـمـا الـعـاصى فى عـالم آخـر.. حتـسه
زوجته فقط)

الزوجة :
خيرا يا زوجى ?

العاصى :
خيرا .. ولكنى لم أقل له كل ما كنت أريد.. سأدخل له مرة أخرى.

الزوجة :
مرة أخرى . ال.

العاصى :
هو الذى طلب.

اجلميع :
(يهللون) هو الذى طلب?! هو الذى طلب..

العاصى :
قال: اسألهم إن كان لهم مطالب أخرى.

أصوات :
- هل سيخفض األسعار?

- هل سيعاقب التجار?
الشيخ :

مــهالً يــا إخــوانـى.. نــحن ال نــفــكــر اآلن فى الــثــواب والــعــقــاب.. فــالــثـواب
والعقاب فى اآلخرة..

العاصى :
وفى الــدنــيــا أيــضـــاً يــا ســيــدنــا.. وإذا لم يــكن هــنــاك ثــواب وعــقــاب عــلى

األرض فكيف سينصلح احلال?!
ــرة أن يـــكــون لـــهــؤالء اجلـــشــعــ ســأطـــلب من مـــوالنــا الـــســلـــطــان هـــذه ا

واللصوص عقاب رادع.

من شر ما خلق..
اجلميع :

من شر ما خلق..
(ويكملون السورة.. وبينما تعلو أصواتهم.. تخفت اإلضاءة)

إظالم
(٢)

قاعة العرش
السـلطان يجلس على كنبة عـالية.. وجهه جامد فى شكل شبه غاضب ال

ينه يقف السياف ويده على مقبض السيف. يكاد يتغير.. بينما على 
يدخل (العاصى) يتقدمه احلاجب..

احلاجب :
(فى صوت جهورى مرعب) موالنا السلطان.

(ثم ينصرف)
العاصى :

السالم عليكم موالنا السلطان.
السلطان :

وعليكم السالم. قل ما عندك.
العاصى :

الـ ... الـ ...
ـوجـهـة إلـيه (تـتـوقـف الـكـلـمـة إذ تـلـمح عـيـنـا الـعـاصـى عـيـنى الـسـيـاف ا

مباشرة فى نظرة حادة ثابتة)
السلطان :

تكلم.
العاصى :

الـ .. الـ .. الفقراء
السلطان :

مالهم ?
(العاصى يحاول عبثا أن يتحاشى عينى السياف)

العاصى :
يشـ .. يشـ.. يشكـ...

السلطان :
ماذا ?

(السياف يحرك يده على مقبض السيف)
العاصى :

يشكرونكم على اهتمامكم بهم.
السلطان :

وهذا ما توقعته.. اسألهم إن كان لهم مطالب أخرى.
السياف :
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بهيج
إسماعيل

مـاذا لــو أن الـنـخـبــة خـانت مـاذا لــو أنـهـا بـاعت
اجلـمــوع الـتى انــتـخـبــتـهــا لـلـتــحـدث بـاســمـهـا
عـوذت ماذا لو وشيعـتها لـلسلـطان بالـدعاء وا
أن الـنـخـبـة نـست كل هـذه اجلـمـوع فـجـأة وبدالً
من أن تــصل بــشــكــاواهم إلى الــســلــطـان زيــفت

حالهم وكذبت باسمهم??
ـا تـعـانـيه لن يـكـون احلـال وقـتـهــا أكـثـر سـوءاً 
اجملـتـمـعـات الـعـربـيـة اآلن كـما لـن يـكون أفـضل
من حــال هــذه اجلــمـوع الــتى عــرضــهــا الــكـاتب
بهيج إسمـاعيل فى هذا النص الذى ننشره على

هذه الصفحات...

(ويتحرك عائداً.. تعترضه الزوجة)
الزوجة :

لن تدخل إليه مرة أخرى.
العاصى :

كننى أال أنفذ. هو الذى طلب يا زوجتى.. وطلبه أمر.. وال 
الزوجة :

رة. ولكنى أخاف عليك هذه ا
الشحات :

أنا أيضا أخاف عليه.. فليس كل مرة تسلم اجلرة.
الشيخ :

رة السـابقـة قد يكـون حظك سـعيـداً.. إذ دخلت علـيه وهو يـفكر فى فى ا
رة قد ال يكون كذلك. خير الناس.. لكن هذه ا

الشحات :
سأعتمد على الله.

الشيخ :
لـوك والسالط أنـفسهم يـعتمـدون على الطـالع.. يبدو أنك نعـم.. ولكن ا

وت سعياً. تسعى إلى ا
الزوجة :

وت. ال. (بلهفة) ا
العاصى :

ال تخـافى يا عزيزتى.. فأنـا لست مستعداً لـلموت بأى حال من األحوال..
ـتاحة لقد رتـبت حيـاتى على أن أعـيش.. فاحليـاة هى الفـرصة الوحـيدة ا
أمـامـنا وقـد اتـخذت لـهـا فلـسـفـة أخفـيـها عن اجلـمـيع.. حـتى عنك.. وهى
ــوت أحـــد بــدالً مـــنى.. حــتى ـــوت لن  ـوت لى) فـــســاعــة ا أن (ال أحــد 
ــكـنــا. فـلن يــرضى أحــد أن يـضــحى بـنــفـسه أنت.. نــعم.. فـلــو كــان هـذا 
ويذهب لـلـتراب لـيتـركـنى أستـمتع بـالـشمس والـبحـر والـهواء.. إنـنى أعشق

احلياة.. التى لم أعشها بعد.
الشيخ :

إذن فــــادخل وقـل له مـــا تــــريــــد.. فـــإذا حــــدث لك مــــكـــروه أو طــــالــــتك يـــد
السياف فستموت شهيداً إذ ستضحى بنفسك من أجلنا.

العاصى :
من أجلى أنا أوالً.. سأدخل.

(ويتحرك مغادراً)
(يعلو صوت اجلميع بسورة الفلق)

إظالم
«٤»

قاعة العرش
السلطان على العرش.. والسياف جامد كما هو

العاصى :
السالم عليكم موالنا السلطان.

السلطان :
وعليكم السالم.. ما اجلديد الذى حتمله.

العاصى :
الفقراء يا موالى..

السلطان :
ماذا يريدون?

العاصى :
إنهم يشـ...

(تلتقى عيناه بعينى السياف)
إنهم يشـ...

(السياف يداعب مقبض السيف)
يشرئبون لكى يقبلوا رأسكم

السلطان :
وأنا أيضاً أحبهم.. هل لهم طلبات أخرى..

اسألهم وراجعنى.
(ينحنى العاصى ويخرج بظهره وحده)

(٥)
قاعة الضيوف..

اجلـمع يـقـابل (الـعـاصى) بـالـهـتـاف والـقـبالت بـيـنـمـا هـو زائغ الـعـيـنـ فى
تفكير عميق.

أصوات :
رة? اذا أخبرته هذه ا  -

- ألم يأمر لنا بشىء?
ال التى نسمع عنها? - أين أكياس ا

........... -
العاصى :

(فجأة) احلقيقة أننى لم أطلب منه شيئاً.
الشحات :

هم أنك نفذت بجلدك. أفضل.. ا
العاصى :

رة... ال. ولكنى سأدخل له هذه ا
الزوجة :

تدخل مرة أخرى?
العاصى :

... وسأقول له كل ما فى نفسى.. لن أقـتصر على ثالث كلمات كما طلب

(بعد حلظة صمت) أنت كاذب.
العاصى :

(وقد فوجئ) نعم يا سيدى.
السلطان :

اذا لم تخبرنى باحلقيقة?
العاصى :

............
السلطان :

عقابا لك.. أمرنا بتعـيينك عضوا فى مجلس الرجال.. بوقا من أبواقنا..

ـا لـيس فىّ.. ال تـنـطق إال كــذبـا.. وال تـقـول إال مـا ال تـريـد.. تـمــتـدحـنى 
ال. وتهتف باسمى إلى األبد. أعطوه صرّة من ا

السياف :
(آمراً) اركع.. وادعُ للسلطان.

ال) (العاصى يركع من فوره وأمامه صرّة ا
العاصى :

عا .. عا .. عا ...
(يدخل احلاجب مسرعاً ويأخذه للخارج حامالً معه الصرّة)

(٧)
قاعة الضيوف..

القـاعة خاليـة من اجلمع وال يوجد بـها سوى الزوجـة.. تتلقـاه بلهفـة بينما
ذهول. هو كا

الزوجة :
زوجى احلبيب.

العاصى :
(متلفتاً حوله) أين ذهبوا?

الزوجة :
.. احذرهم. لـقـد عرفـوا احلـقيـقـة.. فتـغـير خـاطـرهم وانصـرفـوا غاضـبـ

فهؤالء ال أمان لهم.
العاصى :

(همسا) وال لى أيضاً !
ال من يده فتتلقفها الزوجة) (وتسقط صرّة ا

النهاية

ـــا أريــد أن أقــول.. ومــا يــجب أن مــنى حــاجـــبه.. فــفى داخــلـى الــكــثــيــر 
يسمع..
الشيخ :

ال يا بـنى.. نحن الـذين يجب أن نـطـيعه ولـيس هو الـذى يجب أن يـسمع..

هــو ولى أمــرنــا وقــد قــال الــله (وأطـيـعــوا الـله والــرسـول وأولى األمـر) ..
هكذا أوجب علينا طاعته.

العاصى :
(لزوجته) إذا حدث لى مكروه يا زوجتى..

الزوجة :
(مـلهـوفة) ال. ال تقـلـهـا. ال تـدخل. لن تدخل (لـلـجمع) احـمـلـوه من هـنا..

احملوه إلى الشارع.. أنتم السبب.. احملوه.
(يحاولون حمله فعال ولكنه ينفلت منهم ويقف فى مواجهتهم)

العاصى :
ـا يـخـطب فـيهم) آه.. إنه اخلـوف.. اخلـوف الـذى يـسـكن داخـلـكم.. (كـأ
اخلـوف الـذى ورثـتـمـوه عن آبـائـكم وأجـدادكم مع الـفـقـر.. هـذه هى نـقـطـة
ثل الذى ضعفكم.. خوفكم على احلـياة لدرجة الذعر.. ألم تسمعوا عن ا
وت توهب لك احلياة).. لقد دخلت عـلى السلطان مرت يقول: (اطـلب ا
ـــرة لن أخــــرج خـــاوى وخـــرجـت ســـلــــيـــمــــا.. مـــاذا حــــدث? ال شىء. هــــذه ا
.. سأطلب منه كيسا من الوفاض.. كما لن تخرجوا من هنا غير مرضي

ال لكم.. لكل واحد منكم.. ا
(يهللون)

أما أنا فال أريد لكم سوى احلياة كما يجب أن تكون..
(ويستدير مغادرا مكانه.. بينما تعلو األصوات بسورة الفلق)

(٦)
قاعة العرش..

السلطان كما هو.. والسياف كما هو.. بينما العاصى يقف مطرقا.
السلطان :

اذا أنت صامت?
العاصى :

سأتكلم يا سيدى.
السلطان :

تكلم.
العاصى :
الفقراء

السلطان :
الفقراء مرة أخرى! ماذا يريدون?

العاصى :
(يرفع عينيه فتلتقى بعينى السياف) إنهم يشـ..

السلطان :
تكلم.

العاصى :
يشـ.. يشـ.. يشربون ماء وضوئكم ليتبركوا به.

السلطان :

شروع عرض جديد لفرقة مسرح التليفزيون التى تبدأ نشاطها خالل الشهر القادم. > د. هانى مطاوع تقدم 
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سرحيـة احلديثـة والعنايـة بجمـالياتهـا فإنها ال > أيـا كانت التـقنيـات ا
وضوع أو الفكر ذاته. كن أن تكون هدف العرض أو البديل عن ا

سرحي جريدة كل ا

11 من فبراير  2008 العدد 31
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اً قال أبو العتاهية: «روائح غامرة اإلبداعية وقد > لـلشباب سحره اخلاص وتوقه إلى ا
سرح خالل اجلـنة فى الشباب». وال زلنا نذكر كيف قاد الـشباب مغامرات التجريب فى ا

السبعينيات فى مهرجانات الهواة التى كانت ترعاها وزارة الثقافة السورية. 14
äÉb 3

سرحي جريدة كل ا

سرح باجمللس األعلى للثقافة يقوم حالياً باإلعداد الستئناف نشاطه منتصف هذا العام. > نادى ا

11 من فبراير  2008 العدد 31

بتلومونى ليه..
ؤلف.. وهو بطل العرض! اخملرج  هو ا

شروع عرض مسرحى جديد. سرحى انتصار عبد الفتاح يقوم حالياً باإلعداد  > اخملرج ا
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> إنـك وبـاخـتزال دال قـد تـرسـم غصـنـا مـزهـراً يـكـون هـو الـربـيع كـله فى حـ أنـك قد
تـرسـم الربـيـع كـله عـلى اخلـشـبـة وال يعـبـر ذلـك عن غـصن مـزهـر واحـد فأنـت ال تـقدم

بذلك سوى ثرثرة تقنية.

سرحي جريدة كل ا

11 من فبراير  2008 العدد 31

ثل ويقوم باإلخراج ثورة غضب تقترب من األوبريت  حالوة يغنى و

أنـــهــا مــثــلـت حــالــة من الـــتــمــيــز واجلـــرأة والــوعى الــذى
نفتقده فى برامج إعالمية موجهة ومضللة!

ــثـل شــكالً مــســرحـــيًــا جتــريــبــيًــا اســتـــخــدام الــعــرائس 
مـتـمـيـزًا لـعل أهم من اسـتـخـدمه اخملـرج الـراحل "بـهـائى
ـيرغنى" من خالل فـرقته "الطيف واخلـيال".. والفنان ا
أحـــمــــد حالوة يـــحـــرص عــــلى اســـتـــخــــدامـــهـــا  كـــإحـــدى
سرح الشـعبى وكانت موظفـة بشكل جيد فى مـفردات ا
عـدة عـروض سابـقة له.. ولـكن فى هذا الـعمل لم تـقدم
ــا فــقط  أعــطت الــبــعــد جــديــدًا أو تــمــثل إضــافـــة.. ر
الـــكــاريــكـــاتــورى فى جتـــســيــد شـــخــصــيـــة "رئــيس حــزب
األمل".. أمــــا بــــقــــيـــــة الــــعــــرائس فــــمـــــا هى ضــــرورتــــهــــا

الدرامية?..
ــوســيــقى الــغــنــائى اكــتــسب  الــعــمل قــوتـه من اجلــانب ا
وسـيـقـية. بـقيـادة مـحـمد عـزت مـلـحنًـا وقـائـدًا للـفـرقـة ا
والــصــوت الــرائع "فــاطــمــة مـــحــمــد عــلى" والــتى ال تــقل
مـوهـبـتـهـا الــتـمـثـيـلـيـة عن الــغـنـائـيـة.. حـيث جـسـدت دور
احلـبيـبة الـغادرة "زبيـدة" التى تـترك "عـبد الله" من أجل
ـال! ثم جسـدت دور ابـنتـه ببـراعـة و براجـمـاتيـة يـتسم ا

بها كثير من جيل الشباب حاليًا!
أحمد حالوة بأدائه التمثيلى بل والغنائى أيضًا نفخ من
روحه فى هـذا الـعــمل وأعـطى لـلـعـرض إيــقـاعًـا يـفـتـقـده

النص!
رغم ضعف اإلمـكانـيات إال أن الديـكور أعطى إحـساساً

كان واحلالة الشعورية خاصة ديكور الكوبرى.. با
عـمل يلـمسنـا بال شك ويقـترب من جـروحنا.. ويـا حبذا
ن يــا عم "حالوة" لـو تـركت الـفــكـرة "والـبـعـبـعــة الـفـنـيـة" 
ـؤلف يـعـيـد كــتـابـتـهـا فـعــنـدمـا يـكـون اخملــرج هـو نـفـسه ا
يصـعب عليه تـكثيف الـعمل أو حذف بعـض كلماته.. فى
الــنـهــايــة نـحن أمــام عــمل جـيــد.. ولـكـن فـكــرة أن حتـمل
الـبـطـلـة من زواجـهـا الـعـرفى من ابن رئـيس حـزب األمل
كــان يــجب أال تــتــرك هــكــذا.. فال بــد أن تــنــتـهـى بـوالدة
جــنـ مــيت أو أن يــســقط اجلــنــ كــتـأكــيــد عــلى فــكـرة

الكاتب بأن هذا الزواج باطل وفاسد.

"بـتلومونى ليه" ليـس عرضًا مسرحيًا مـستندًا إلى بداية
ووسـط ونــهــايــة وبــنــاء درامى مــتــمـــاسك.. ولــكــنه أشــبه
بـثـورة غـضب مـوسـيـقـيـة تـقـتـرب من األوبـريت من حـيث
واطن فـنان فـاض به الكيل الشـكل ومن التـداعى احلر 
هــو أحــمــد حالوة فــقــدم نــصًــا يــنــعى فــيه الــوطـن الـذى
حـوله الـلـصـوص والــسـلـطـة إلى كـفن.. فـاألحـداث تـدور
ــهــمــشــون.. هـــمــشــتــهم حتت كــوبــرى.. حـــيث يــجــتــمـع ا
الـظـروف االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـات الـتى ال مـكـان فـيـهـا
ـواطن عبـد الله لفـقيـر أو معـدم.. ويعـلق بطل الـعرض ا
بـأن احلـكـومة أجنـزت "كـوبـرى" أو "نـفـقـاً" لكـل مواطن..
وكـمــا تــخـلـت حـبــيـبــته عــنه لــفـقــره ولم تــصـبــر.. يــخـونه
اجملـتـمـع والـظـروف وتـخـونه ابـنـته وتـتـزوج سـرًا وعـرفـيًـا
مـن ابن رئــيس حـــزب األمل.. وبــعــد الـــصــدمــة يـــتــعــامل
األب مع الــواقـع ولــكــنه يـــؤكــد عــلى أنـه واقع ســرق مــنه
أيامه وأحالمه  وزاد الفقر والتآمر اخلارجى والداخلى
حـتى حتول الـوطن لـكـفن ومن الـطبـيـعى أن تـنهـار الـقيم

األخالقية.
الــعــمل أشـــبه بــحــالـــة من الــتــداعى احلـــر احلــزين عــلى
واطن البـسيط مع التأكيد على انهيار أوضاع الوطن وا
الــقـيم األخالقـيــة واتـهـام عـدة مــؤسـسـات بـالــتـسـبب فى
هـذا االنـهـيـار األخالقى أولـهـا تـخـلى الـوطن بـسـيـاسـات
قــادتـه عن الــفــقـــراء والــبــســطـــاء. ثــانــيــهـــا تــآمــر الــقــوى
ًــا فى االسـتــعــمـار اإلجنــلــيـزى اخلـارجــيــة مـتــمــثــلـة قــد
وحـاليًا فى الهيمـنة األمريكية.. وثـالثها اإلعالم الفاسد

والفن الهابط..
ؤلف وبـطل العـرض وألنه يقـدم حالة وألن اخملرج هـو ا
من الــــــــتـــــــداعـى أرى أنه كــــــــان يـــــــجـب أن يـــــــســــــــتـــــــعـــــــ
"بـدرامـاتـورج" خلـلق حـالـة من الـتـرابط الدرامـى الواعى
حـتى داخل نـسـيج عمـل يعـتـمـد عـلى الـفوضـى! هذا من
شأنه أيـضًا خـلق إيقـاع أكثـر تدفقًـا وأعتـقد أن الـرمزية
ـبــاشـرة.. كــان أيـضًــا يـحــتـاج إلى واالنـتــقـال مــنـهــا إلى ا
تـــقــلـــيل حـــالــة الـــغــمـــوض والـــرمــزيـــة حــتـى يــصـــبح هــذا

االنتقال أكثر سالسة..
أعتقـد أيضًا أن اختـيار "هالة سـرحان" وبرامجـها كرمز
لإلعالم الــــهــــادم لـألخالقــــيــــات لم يــــكـن مـــوفــــقًــــا عــــلى
اإلطالق.. فــهى رغـم أى حتــفــظــات عــلى بــرامــجــهــا إال

 هل كان النص بحاجة إلى دراماتورج

سرح الصينى ا

 وردة بيضاء..وردة حمراء
فسدات! مسرحية صينية عن "احلماوات" ا

الــهـــان. لــكن ذلـك ال يــعـــنى أنــهـم مــجـــتــمع
متجانس حتى ب الهان أنفسهم.

وعـمومًـا فقـد حـالف التـوفيق اخملـرجة فى
حــدود الــتـعــبـيــر عن األوجع الــبـكــيـنــيـة ولم
يحالفها فى التـعبير عن الروح الشنغهائية

سرحية. فى أعمالها ا
وتـعـلق اخملـرجـة الشـابـة الـبـالغـة من الـعـمر
 39عــامًـــا فــقط قــائــلـــة إنــهــا تــرفض هــذا
التقـسيم التـقليـدى ألبناء الـص إلى بك

أو شـنـغـهــاى أو غـيـرهـمـا. كـمـا أن "إيـلـيـنج"
كـانت مفـرقـة فى التـعـبيـر عن ذاتـيتـهـا قبل
أن تــعـــبــر عـن هــذا أو ذاك وكـــان اخلــطــر
. ـفروض على تـداول رواياتهـا فى الص ا
والـــذى لـم يـــرفـع إال قـــبـل وفـــاتــــهـــا بــــثالث
ســــنـــوات. جملــــرد أنــــهــــا كــــانت تــــعــــيش فى
ــتـــحـــدة مـــنـــذ ســـنــوات احلـــكم الـــواليـــات ا
الشـيوعى. وعـلى ذلك فإنـها تـعتـبر نـفسـها
موفقة تمامـا فى نقل أفكار "إيلينج"  ألنها
فى الـنـهـايـة امـرأة صـيـنـيـة ذات حس أدبى

وفنى مثلها.
ـســرحـيـة نــفـسـهــا فـقـد اســتـخـدمت وعن ا
اخملرجة أسلوبًا مسرحيًا متفردًا تمثل فى
االسـتــعـانــة بـشــخـصــ يـرتـدى كـل مـنــهـمـا
نــفس الـــزى ويــصــاحب كل مـــنــهــمــا إحــدى
الــشـــخـــصــيـــتـــ الــوردة احلـــمـــراء والــوردة
ــشــاعـر الــداخــلــيـة الـبــيــضــاء لـيــعــبــر عن ا
واخلــارجـــيــة لــلــشــخــصــيـــة الــنــســائــيــة إلى
جــــوارهـــا. وظــــهــــرا مـــصــــاحــــبـــ لــــكل من
ـسرحـيـة وهو الـوجهـ الـنسـائـي طـوال ا
ـثـلـ يـلـعـبـان ـعـروف بـاثـنــ  األسـلـوب ا
ــــا يــــضــــفـى حــــيــــويــــة عــــلى دورًا واحــــدًا 

العرض.
لكن بعض النقاد لم يرحبوا بهذا األسلوب
من جانب اخملـرجـة الـشـابة حـيث اعـتـبروه
حـشدًا لـلـشـخصـيـات وزيـادة لعـددهـا بدون
مـبرر. فضالً عن سذاجتـها كفكرة لـلتعبير
شـاعـر واألفكـار وزيادة حـجم الكالم عن ا

سرحى بال مبرر درامى. فى النص ا
ــبـاشــرة حــيث وهــو نـوع مـن اجلــنـوح إلـى ا
كانت األم تـظهـر فى أكثـر من مشـهد وهى

تقرأ فى القصة األصلية.
ويـلــفت أحـد الــنــقـاد األنــظـار إلى أن تــيـان
أســـرفـت فى إضــــفــــاء الـــكــــومــــيــــديـــا عــــلى
العـرض. كـانت هنـاك مـشـاهد الـعـشق ب
الـزوج والـزوجـة والـتى وفـقت اخملـرجة فى
إكــســـابــهــا جــانــبــا كــومــيـــديــا ارتــفــعت مــعه
ــشــاهـدين. لــكن هــنــاك بـعض ضــحـكــات ا
ــأســاويـة الــتى لـم يـكـن الـطــابع ــشــاهــد ا ا

الكوميدى يتناسب معها.
وتـــؤكـــد تـــيـــان أن احلـــكـم احلـــقـــيـــقى عـــلى
ـــســرحـــيـــة ســـوف يـــكـــون فى شـــنـــغـــهــاى. ا

مسقط رأس زهاجن إيلنج.

ـنــهج فى حــيــاة إيـلــنــيج الـتى عـن مـرحــلــة ا
كـانت تـسـتـعجل الـشـهـرة فى بـداية حـيـاتـها
األدبــــيـــة أكــــثــــر من اهــــتـــمــــامــــهـــا بــــإتــــقـــان
أعمـالهـا.. وهى لـلعـلم كتـبت أولى أعـمالـها
األدبـية عندمـا كانت فى الثانـية عشرة من

عمرها.
وقد جاء النضج فى حـياتها األدبية بسبب
ــة فى احلــيـاة حــيث تـزوجت ـؤ جتــاربـهــا ا
فـى مـطــلع شــبــابــهــا رجالً تــبــ أنه عــمـيل
لــلـيــابــانـيــ وخــانـهــا.. وبــعـد ذلـك تـزوجت
كاتب سـينـاريو أمـريـكيـا وأنهت حـياتـها فى
شـقة مـتواضـعة لـلغـاية فى إحـدى ضواحى

لوس أجنلوس.
ـؤلـفـة مـشـربــة بـروح شـنـغـهـاى وإذا كـانـت ا
فـإن اخملـرجـة بـكـيـنــيـة حـتى نـخـاع الـعـظـام
ولم حتـــاول فـــهـم طـــبـــيـــعـــة تـــفـــكـــيـــر أبـــنــاء
شنغهاى وعاداتهم وكـما قلنا فإنها تعاملت
مـع الـــصـــيـــنـــيــــ عـــلى أنـــهـم شـــعب واحـــد
باعـتبار أن  %92مـنهم ينـتمون إلى قـومية

لسـان أبطـال العـمل.. فإن الـوردة احلمراء
تـصبـح ذبابـة مـصاصـة لـلـدماء بـعـد الزواج
وتـــصــبح الـــوردة الــبـــيــضــاء حـــبــة من األرز

البس االبن. اللزج الذى يعلق 
وهـنا يـطـرح السـؤال نـفسه?.. هل هـذا هو
مـــــا أرادت إيــــــلـــــيـــــنـج قـــــولـه فى روايــــــتـــــهـــــا

األصلية?
هـنــاك عــدة نــقــاط يــنــبــغى اســتــيــضــاحــهـا
وفــهــمــهــا جــيــدًا قــبل الــوصــول إلـى إجــابـة
عـــلى هـــذا الـــســـؤال أول هــذه الـــنـــقــاط أن
حتـــويـل أعـــمـــال كـــاتــــبـــة مـــثل إيـــلــــيـــنج إلى
مـسرحـية.. لـيـست باألمـر السـهل ألن فهم

رؤيتها أصالً ليس باألمر السهل.
وكــانت إيــلــيــنـج  تــصــنف عــلى أنــهــا كــاتــبــة
نسائية وكان الـتركيز األساسى لديها على
مـجـتـمع شـنـغـهـاى.. وبـسبـب سـعة اجملـتـمع
ـنـاسب تـعـميم الـصـيـنى.. فال يـصـبح من ا
أفـكـارهـا عـلى بـقـيـة هـذا اجملـتـمع. كـما أن
قصة « ووردة بيـضاء وردة حمراء» ال تعبر

قــصــة "زين بــاو" وهــو شــاب صــيــنى عــائـد
لتـوه إلى شـنـغـهـاى بـعد أن أ دراسـته فى
بــريــطــانــيـــا ويــتــزوج زمــيــلـــته فى الــدراســة
واســمــهــا "الـوردة احلــمــراء" ويـعــيش مــعــهـا
حياة سعيـدة وهذه السعادة ال تدوم بسبب

األم التى تتدخل إلفساد حياة ابنها.
ويـــخـــضع االبـن لـــرغـــبـــات أمه الـــتى كـــانت
تـعبـر عنـها دائـما بـالـدموع فـيصـيب الفـتور
عالقـتـه مع زوجـتـه. وأخـيــرًا تــنـهــار حــيـاته
مع الوردة احلمراء لـصالح الوردة البيضاء

سرحية. وهو اسم األم فى ا
وحسـبمـا تفـهم النـاقدة األمـريكـية "سـيكال
" فــــإن اخملـــرجـــة أرادات تـــوجـــيه مـــيـــلـــقـــ
رسـالـة أو خــطـابـا درامـيـا مـسـرحـيًـا مـفـاده
أن الــرجل يــواجه هــذا اخلــيــار فى حــيــاته
ـؤسف أن أى الـزوجـيـة مـرة عـلى األقل. وا
اخـــتـــيــار يـــركن إلـــيه بـــ الـــزوجـــة "الــوردة
احلمـراء" واألم "الوردة الـبيـضاء" ال يـحقق
ــنـــشــودة. وكــمـــا جــرى عــلى له الــســـعــادة ا

عاصـرة والراحلة تعتـبر األديبة الـصينـية ا
"زهـــاجن إيــلـــنـج" واحـــدة من أشـــهـــر كـــتــاب
الــروايـــة فى الـــصــ وأكـــثـــرهن شـــعــبـــيــة.
وتـلـقى أعــمـالـهــا رواجًـا كـبـيــرًا فى الـصـ
ســواء كــانت فى شــكل روايــة مـطــبــوعـة أم
فيـلم مسـجل على شـريط فيـديو أم قرص
مـــدمج حـــيـث حتـــقق مـــبـــيـــعـــاتـــهـــا أرقـــامًــا
قيـاسيـة. هذا رغم أنـها لم تكـن تعيش فى
ــتــحـدة الــصـ بـل عــاشت فى الــواليــات ا

وتوفيت بها.
وبسبب اخلطوط احلـمراء التى تتجاوزها
إيــلــنج والــتى تــعـرف أحــيــانــا بــاسم "إيــلـ
ــــقص شــــاجن" فــــإن روايــــاتــــهــــا تــــتــــعــــرض 
الـــرقـــيب الـــصـــيـــنـى عــنـــدمـــا تـــتـــحـــول إلى
أفالم. وهـذه الـرقابـة تـسـتثـنى مـنـهـا فقط
الــنــسخ الــتى تــعــرض فـى "هــوجن كـوجن" أو
مـاكاو. ولـذلك جند الـعديـد من الصـينـي
يـتوجـهـون إلى هوجن كـوجن جملـرد مشـاهدة
الـفيـلم بـدون رقـابة فى دور الـسـيـنمـا بـها.
وهـو ما أتضح مـؤخرًا فى فـيلم "احذر من
الــرغــبــة" الــذى عــرض فى دور الــســيــنــمــا
أخـوذ عن قصـة بنفس االسم الصـينيـة وا

للكاتبة نفسها. 
من هنا فقد توافـد الصينيون على مسرح
ـركــز الــقـومـى لـلــفــنـون الــتــعـبــيــريـة.. فى ا
ـــــشــــاهــــدة أول عــــرض مـــــســــرحى بــــكــــ 
مــأخـوذ عن روايـة من روايـاتــهـا حـيث إنـهـا
لم تـــكن كــاتــبــة مـــســرح فى حــيـــاتــهــا الــتى

امتدت ب عامى  1920 و .1995
ـسـرحــيـة "هـو وردة بــيـضـاء.. واردة اسـم ا
حمراء" وهى مأخـوذة عن رواية لها بنفس
االسـم كـتـبــتـهــا فى مـطــلع حـيــاتـهــا األدبـيـة

عام .1944
ــسـرحــيـة إلى الــعـرض من وســوف تـنــقل ا
ـــدن الــــصـــيــــنـــيـــة ثـم تـــعـــود الــــعـــديــــد من ا
لـلعرض فى بكـ الربيع القـادم. وأعد لها
ـــســـرحـــيـــة الــــتى شـــيـــدت بـــعض الـــرؤيـــة ا
ــسـرح ــا يــنــاسب طــبــيــعــة ا الـتــغــيــيــرات 
ـسرحـية وتـغيـر الفـتـرة الزمـنيـة اخملـرجة ا

." عروفة "تيان الفرنك ا
ـعـدل حـول ــسـرحـيــة فى نـصـهــا ا وتـدور ا

النقاد لم يرحبوا بأسلوب اخملرجة

 حينما توافد
الصينيون
  على أول

مسرحية مأخوذة
عن رواية?

.. والعرض مرثية موسيقية غاضبة 
ìÉàØdG óÑY ¥QÉWمن الوطن الذى حتول إلى كفن
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ـسرح العـربى منذ بـداياته مع خـيال الظل والـعروض البـدائية > ال شـك أن التطـور الكبـير الذى شـهده ا
وضـوعات والـبناء وإلى فـى فترة والدة الـفرق األولى مع مـارون النـقاش والـقبـانى وغيرهـما فى الـفكـر وا

سرحية. اثل فى استخدام التقنيات ا أحدث ما يقدم اآلن من مسرح حديث قد وازاه تطور 

سرحي جريدة كل ا
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> الشاعر أحمد زيدان يقوم حالياً بكتابة أغانى مسرحية «ظل احلمار» للمخرج عزت زين.

مصر والنوبة «حته واحده»
!! وال عزاء للبائع

 الصراع يشتد ب احلكومة وأهالى النوبة

> أحمد احلناوى انتهى من تأليف موسيقى وأحلان مسرحية «موت فوضوى صدفة» التى يقدمها مسرح الشباب الشهر القادم.

20
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سرحى نـصاً وتشخـيصاً غالـباً ما يقـوم اخملرج بوضع الشـخصيات > فـى بناء الفـضاء ا
الـنـبيـلة أو الـتى تتـمـتع باأللـقاب فى مـوقع عـلوى ويـضع الشـخصـيـات غيـر النـبيـلة أو
الـعامة فى موقع سفلى ومن انتـقال هذه الشخصيات من فـضاء إلى آخر تنشأ احلركة

الدرامية.
سرحي جريدة كل ا
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 أهالى النوبة يقاومون التهجير بشدة 

اهـــتم الــعـــرض بـــتــقـــد مالمح الـــنــوبـــة من عــدة جـــوانب مـــهــمـــة مــثل
االسـتعراضات الـتى بدأت قبل العرض فى سـاحة األوبرا حتى وصلت
شاهدة العرض كـما كان للغناء إلى اخلـشبة وجذبت بعض األجـانب 
Basheer «الـــنـــوبى دور مـــهـم فى إبـــراز الـــصـــورة وقـــد كـــان «بـــشـــيـــر
الـــصـــوت الــــغـــنـــائى الـــقــــادم من أقـــصى اجلــــنـــوب إضـــافـــة إلى صـــوت
«مــحـروس األهــبل» ابـن الــنـوبــة صــاحب الــصــوت الــعـذب والــذى أحب

غادة وتألم بشدة لفراقها بعفوية شديدة.
: نعم على مجموعت وقد اعتمد اخملرج ناصر عبد ا

بــنــات الــنـــوبــة وهن: إيالف جـالل وحــســنــة رمــضـــان وســنــاء عــبــده
وعــبـيــر أسـامـة. وشــبـاب الــنـوبـة وهـم: هـيـثم عــابـد  وولــيـد عــبـد الـله

وهشام أحمد.
ــست اجملــمـــوعــات احلس اإلنــســـانى لــنــاس الـــنــوبــة بــكـل طــقــوســهم و
Ashaa "وأحالمـهم وآرائهم وقـد شاهـدنـا حلـمًا بـسيـطـاً للـفتـاة "أشا
ـيـاه الـنـظـيـفـة ـيـاه من مـاء الـنـهـر وظـلـت حتـلم بـدخـول ا الـتـى حتـمل ا

للقرية اجلديدة فلم يحدث.
وشكلت السينوغرافيا "حمليى فهمى" مالمح القرية النوبية جيدًا

وجنـد حالـة من الـثـنائـيـة والـصراع بـ "سـيـمون" سـارة  عـاطف الـبنت
ـسـيـحـيـة  الـتـى هـاجـرت إلى فـرنـسـا فى أربـعـيـنـيـات الـقـرن ـصـريـة ا ا
ـاضى وتزوجت من عالم متخـصص فى النوبيات مـات مقتوالً بسبب ا
تـعـصـبه وبـ "عـوض شاللـى" الـشـاب الـنـوبى الـذى اعـتـقل ألنه أرسل
كان اجلديـد فاعتبروه يشكـو قلة اإلمكانـيات وعذاب أهل النـوبة فى ا

ضد الدولة ويسعى لقلب نظام احلكم.
وتــرى سـيــمـون "Simon" أن اإلنــسـان قــد يــجـد وطــنه فى أى مــكـان
آخـر يـحبـه ويسـتـطـيع أن يـكـون له وطـنـاً جديـداً فى مـكـان آخـر يـعـطيه
نحه. أما عوض فمـازال يعيش فى داخل قريته ويحلم بها والعودة و
إلـــيــهـــا يــومًـــا مــا رغم مـــعــرفـــته أن اآلخــر صـــار وهــمـــاً ولــكـــنه يـــفــجــر
ـوضوعى وحقه فى حـياة تقـارب حياته الـسابقـة فى قريته اعـتراضه ا

سئول احلكومى ومحمد حسيب. وبخاصة بعد أن خدعه ا

صـرى" تـأليف الـشاعـرة كوثـر مصـطفى ويـختـتم الـعرض بـأغنـية "أنـا ا
وأحلـان أكرم مـراد وهى األغـنيـة الـتى خلصت فـكـرة العـرض. فـالنـوبة
جـزء وقطـعة مـن مصـر ومصـر أم لـسيـنـاء والدلـتـا والنـوبـة وكل البـقاع
ــســتـــفــيــديـن من وجع األهل فى وال عـــزاء لــلــمـــغــرضــ والـــبــائــعـــ وا

مصر... وفى النوبة وفى سيناء!!

اذا ال هم  القد  وتـبدد حلم الـشباب بـاجلديد ويـثار السـؤال ا
نـــحــاول أن نــســـتــقـــر األزمــة; خــاصـــة فى الــقـــضــايــا الـــتى تــمس
ــاذا الــوطـن ونــحــاول أن نــعــاجلــهــا أوالً ثم نــقــرر فــعل أى شىء? 
عــنــدمـا أخــذنــا قــراراً بــبـنــاء الــســد لم نــفـكــر فى اإلنــســان وهـذا
الـسـؤال بـحق هـو لب   الـنص والـعـرض والـسـؤال الـدائم الذى ال

نا العربى. جند له إجابة فى عا

يـتـوجه الـعـرض بـصـوت عـال ومـدو إلى نـفس كل من له قـلب أو ذرة
ـكان يعـشقه أن يتـعاطف مع قضـية النـوبة على أن يـتمسك انـتماء 
أهلها أيضًا بالوطن كله ويحاولون بناء ذكريات وأحالم جديدة فى
أماكن جـديدة هى وطـنهم أيـضًا ورغـم دعوة البـعض لـلعـودة للـنوبة;
إال أنهم لن يستطيعوا ترك احلياة احلديثة اآلن والعودة للحياة فى
الـصـحراء واجلـبـال وفي الوقت نـفـسه يجـب أال يطـالبـهم أحـد بأن
يخلـعوا عنـهم أحالمهم وذكريـاتهم فى النـوبة. فالـعرض صرخة فى
وجه الـكـذب والـزيف احلكـومى الـذى يـبدد أحالم الـبـسطـاء ويـترك

جرحًا غائرًا فى النفس بعد ذلك.

حـ حتب اجلـزء حتب الـكل ومـا الـكل إال مـجـمـوع األجـزاء فحـ حتب
الـنــوبـة فـأنت حتب مـصـر; ألن الـنـوبــة جـزء عـزيـز من جـسم مـصـر. وحـ
يـعـشق أهل الـنـوبـة قراهـم التى هـجـروهـا فـهم صـادقـون فى مـحـبـة مـصر
وأعـتقـد أن تـلك هى األزمـة التى قـد ال يـريد أن يـفـهـمهـا الـكثـيـرون والذين
يـسـتـكـثرون حـنـ أهل الـنـوبـة ألرضـهم الـتى عـاشـوا عـلـيـهـا مـنـذ الـفـراعـنة

وإلى اآلن. 
ــسـرحى "نــوبـة دوت كـوم" وتـلك هى الــقـضــيـة الـتـى طـرحـهــا الـعـرض ا
ـركـز اإلبــداع بـاإلسـكـنـدريـة من إعـداد الـكـاتب الـذى عـرض مـؤخـراً 
ــسـرحى الــراحل حــازم شـحــاتـة عن ثـالث روايـات لــلـروائى والــنـاقــد ا
ـنــعم  وقـد سـبـقت الــنـوبى الـكـبــيـر إدريس عـلى وإخـراج نــاصـر عـبـد ا
هـذه التـجـربة جتـربة أخـرى لنـفس الثالثى عن أجـواء اجلنـوب والنـوبة

بعنوان "ناس النهر". 

وألن اسم الــعـرض "نــوبــة دوت كـوم" فــكـان البــد أن يــبـدأ الــعـرض  من
الـكـمــبـيـوتــر ويـبـدأ الــراوى وبـطل الـعــرض عـوض شاللى "أســامـة عـبـد
ــشـاهــد يــبـدأ ــ ا ــنــعم" سـرد األحــداث من شــاشــة كـبــيــرة عـلى   ا
نفـصلة وقع ويـقدم األحداث من خالل صـور األبطـال ا بـالبـحث عن ا
ـسـرحـيـة وتـبدأ ـتـصـلـة; والـتى تـشـكل فـى الـنـهـايـة مـجـمـوع أحـداث ا ا
ــســرحــيــة من حلــظــة وصــول "غــادة" إجنى خــطــاب الــبــنت الــنــوبــيـة ا
الـــبـــيــضـــاء والـــتى هى من أم قـــاهـــريــة وأب نـــوبى أرســـلـــهــا فـى مــركب
شراعى كى تـعيش هـناك في الـنوبـة وذلك أيام بـناء الـسد الـعالى ح
شـعر أنها كـبرت وسوف تتـمرد على التـقاليد واحلـياة النوبـية وبخاصة

فى مسألة الزواج من رجل نوبى.
وفى الـنـوبـة تـرى غـادة كل شىء مـخـتـلـفـاً فى انـتـظـارهـا فـاحلـيـاة غـيـر
احلـياة والثقافة غيـر الثقافة  إضافة إلى اجلـدة القاسية جدًا "شايه"
  Shyaa الـتى كانت تـكره كل تـصرفـات وسلـوك غادة وخـاصة ح
وجــدتــهــا مع الـغـالم "أمـجــد" وهــو يــقـبــلــهــا فــتـعــاقــبــهـا اجلــدة بــخــتـان
الـفـراعـنـة رغم كـونـهـا فـتـاة كـبـيـرة وألنـهـا لم تـسـتـمع لـتـحـذيـرات اجلد
إدريس لـهـا لـكن اجلـدة "شـايه" جتـمع كل نـسـاء الـقـريـة وتـبـدأ خـتـانـها

نعم بإيحاء رائع. فى مشهد بشع قدمه اخملرج ناصر عبد ا

ويـشـتـد الـصـراع بـ أهل الـنـوبـة واحلـكـومـة ويـبـدأ اجلـد إدريس
فى مقـاومـة فكـرة الـتهـجـير; رغم تـرحـيب اجلمـيع بـها فـى القـرية
من أجل الـطمـوح إلى حـيـاة أفـضل لكن اجلـد إدريس كـان يـعشق
كان برماله وعقـاربه وحيَّاته وقلة إمكانياته ويزيد الصراع ب ا
الــشــبــاب والـــرغــبــة فى حـــيــاة أفــضل وبــ الـــكــبــار واخلــوف من
اجملـــــهــــــول فـــــلم يــــــكن إدريـس يـــــثق فـى كالم مــــــســـــئـــــول االحتـــــاد
االشـــتــراكى وصـــدق حــدس اجلـــد فــحـــ ذهــبـــوا إلى كـــوم أمــبــو
ـسئـول فضاع لـلحـياة فى القـرى اجلديـدة لم يجـدوا ما وعد به ا

قاومة  اجلد يقود حركة ا

 ح حتب اجلزء 
البد أن حتب الكل

محمد عبد احلافظ

الراوى احلديث

مقاومة التهجير

سكوت عنه ا

مالمح النوبة مالمح مصر

موضوعية سيمون وعشق عوض

ختام

ور بار
 عميقة اجلذور 

ستة أجيال فنية مسرحية والبقية تأتى ...
ـــان حـــتى أصــــبـــحت ســــيـــنــــاتـــور فى الــــبـــر
األمريكى عام  1890 ولكن بـعد عام واحد
داهــــــمـــــهـــــا مــــــرض الـــــسل وســــــافـــــرت إلى
كــالــيـفــورنــيـا لــلــعالج وعـانـت لـعــامــ حـتى
تـوفـيت هــنـاك وعـاد بــهـا زوجـهــا ووالـدتـهـا
لفيالدلـفيا ولم تـكن ابنتـها أثيل قـد أكملت
عامـهـا الـرابع عـشـر.. وقـد تـرك ذلك أثرا
ــرض بــالـــغــا عــلى لـــويــزا األم فــأصـــابــهــا ا
واســـتــســلــمـت له وعــانت مــنـه حــتى رحــلت
بــعــدهــا بــعــدة أعــوام .. وبــعــد عــدة أعــوام
أخــرى وأثـنــاء قـيــامه بــدوره بـعــرض حـفــلـة
اخلــــطـــوبـــة ســـقـط مـــوريس عـــلـى خـــشـــبـــة
سـرح مغـشـيا عـليه ولم يـفق من غـيبـوبته ا

لفترة طويلة حتى فارق احلياة ... 
ــور واجلــيـل الــثــالث ويــشــمـل لــيــونــيل بــار
ـثل مسـرحى وسيـنمائى  (1954- 1878) 
سـرحية مـبكـرا مثل كل أفراد بدأ حـياته ا
عــــــائـــــــلــــــتـه وســــــافـــــــر إلى بـــــــاريس وعـــــــمل

ـتـحـدة وهنـاك تـقابل مع شمـال الـواليات ا
أوجــــســــتــــ دالى صــــديق جــــون درو االبن
لـــــيــــســــاعــــده لــــلــــعــــمـل بــــبــــرودواى ويــــعــــمل
ــســـرحــيــة «بــيــكـــيــو» والــتى عــرف وأحب
خاللــهــا جــورجــيــنــا.. وخالل رحــلــة عــمــله
عـــمل مع الـــعـــديــد مـــن الــنـــجـــمـــات مــنـــهن
«هيلـينا مـودجيسيـكا» و«أوجلا نـيسرسول»
و«لــيــلــيــان راسل» «و لــيــلى الجنــتــرى» وقـد
بــرع أيـضـا فـى أداء األدوار الـشـكــسـبــيـريـة
إضافـة إلى مـجـمـوعـة أخـرى من الـعروض
أهـــمــــهـــا وأكـــثــــرهـــا جنـــاحــــا عـــرض «قـــلب
مـاريالند» وقد أجنـبت له جورجيـنا  ثالثة
من األبـنـاء وهم على الـتـرتيب لـونـيل وإثيل
ور األول  وظـلت جورجينا بعد وجون بار
ـسـرح وتـألقت زواجـهـمـا تـواصل عـمـلهـا بـا
بــقــوة وسط تـشــجـيـع والـدتــهـا لــهـا إضــافـة
إلى تــطــلــعــهــا إلى خــدمــة من حــولــهــا ومن
نـطلق تغـلغلت فـى األمور السـياسية هذا ا

الفترة...
ور وارتـبـاطـهــا باسم و تـبــدأ رحـلـة عائـلـة بـار
«درو» عـنـد «جـورجيـنا درو» ( 1856 - 1893) 
آخــر أبــنــاء جـون درو ولــويــزا لــ درو وكــانت
ــســرح وهى فى الـســادسـة بـدايــتـهــا عـلى ا
عـــشــر وعـــرض «ثــرثــرة ســـيــدات» وحلــقت
بــأخـيــهـا جــون إلى نـيــويــورك حـيث عــمـلت
ــــســــرح بــــرودواى وشــــاركت فـى عـــروض
مــــنـــهـــا «كـــمـــا حتب» «لـــولــــيم شـــكـــســـبـــيـــر»
ــمــثل و«بــيـــكــيــو»  والــتـى قــابــلـت خاللــهـــا ا
ـور»- اإلجنــلــيــزى الــصــغــيــر «مــوريس بــار
 (1805 - 1949)  وقــــد تـــزوجــــهــــا بـــعــــدهـــا
مــبــاشــرة .. ومـــوريس هــو ابن أحــد  كــبــار
اإلقـطـاعـيـ اإلجنـلـيـز فى الـهـنـد وقـد ولد
دينـة أجرا .. وبعد وفاة أبيه بعثه هناك 
عـمه لـدراسـة الــقـانـون بـجـامــعـة أكـسـفـورد
بـإجنــلـتــرا ولـكــنه حـول وجــهــته وانـدمج مع
ــمـثــلــ وبـعــدهـا رحل إلى مــجـمــوعـة من ا

يـــــؤكـــــد عـــــلـــــمـــــاء الـــــهـــــنـــــدســـــة الـــــوراثـــــيـــــة
والفسيولوجى دائما أنه ال يوجد صبغيات
ــوهـبـة وخـاصـة هـذه أو جـيــنـات خـاصـة بـا
واهب الفنيـة الفذة لكن تاريخ الفن وما ا
فـيه يــؤكـد أن هــنـاك جــيـنــات فـنــيـة تـنــتـقل
مـتد فى عـبر األجـيال والـدلـيل التـواصل ا
بــعض الــعــائالت ولــعــدة قــرون مـن اإلبـداع
ــواهب الــنــادرة والــتـى ال جتــدهـا وإفــراز ا
إال لديـهـا دون غـيـرهـا ومن هـذه الـعائالت
ـــور والـــتى ـــمـــتـــدة اجلـــذور عـــائـــلـــة بـــار ا
تــنــتــمى لـــهــا جنــمــة هــولـــيــود الالمــعــة درو
ـــور .. ولــنــتــعـــرف عـــلى ســر ارتــبــاط بــار
ـور فعلـينـا أن نتـتبع خـمسة اسم درو بـبار

ا أكثر ...  أجيال ور
ــور األب ـــثـــله جـــون بـــار اجلـــيل األول و
ــــثل أيــــرلــــنـــدى..  (1827 – 1862) وهــــو 
ــديــنــة دبـلـن وعـاش طــفــولــة فــقــيـرة ولــد 
ورحل مـع والـــديـه وأخـــوتـه اخلــــمـــســــة إلى
أمـــــــــريــــــــكــــــــا  حـــــــــصل عـــــــــلـى وظــــــــيــــــــفــــــــة
بــــشــــركـــة  Joseph Johlen company وهى
شركة مـسرحيـة وكان صغـيرا فى السـابعة
عـشر من عـمره ثم عـمل كمـمثل بـالشـركة
وظـهر فى عــــدة مسـرحـيـــات مـنهـا «العـــم
ـــتـــقـــــدم» وبـــعـــــد مــــــاتش»  «احلـــالق  و«ا
ــســــرح نــيـويـــورك ذلك بــعـامــيـــن ظـهــــر 
وقـدم دور أيرلنـدى خفـيف الظل وحقق به
جنـاحــا كـبــيــرا فى عـدة عــروض.. وأصـبح
ـــســرح شــــارع أرش وقــــد بــعــدهـــا مــديــرا 
تــــزوج فى فــيالدلــفــيــــا من لــويــزا لـ درو
ــــثـــلـــة وأصــــبـــحت   (1820 -1897) وهى 
صــاحــبــة مــســرح بــعـــد ذلك وقــد عــشــقــته
وأصـــــرت عـــــلى الـــــزواج مـــــنـه وكـــــانت ذات
شـخـصـيـة قـويـة ومـبـهـرة جـعـلـته هـو اآلخـر
يـتمـسك بهـا .. ولويـزا بريـطانـية األصل ..
ــديــنــة فــيالدلــفــيـا .. نــشــأت وتـرعــرعت 
بـدأت الــتـمـثــيل وهى رضـيـعــة عـمـرهـا 12
ـثال شـهــراً مع والـدهـا الــذى كـان يـعــمل 
بـلـنـدن ووالـدتـهـا التى كـانت مـغـنـيـة جـمـيـلة
وذات صوت عـذب وذلك مـا ذكرته عـنهـما
لـويـزا .. ورحلت مع والـديـها إلى نـيـويورك
ـسـرحـية وقـدمت مـجـموعـة من األعـمـال ا
وهى طـــفــلـــة ومــنـــهــا «ال غـــنــاء..ال عـــشــاء»
و«دوق يـــورك» وشـــاركــهـا فــيــهـــا «جــونـيس
بـــوس» وهــو والــد «جــون بــــوس» مــســاعــــد
الرئيـس األمريـكى «أبراهام لينكولن»  بعد
ذلك.. وعملت بـأول مسارح برودواى وهى
فى الثانـية عشـر من عمرهـا عند افـتتاحه
عــــام  1832 وفى شـــــبــــابـــــهـــــا قــــدمـت قــــبل
زواجها مجمـوعة من العروض الناجحة ..
وأنـــشــــأت مع زوجـــهـــا مـــســـرح شـــارع أرش
والــذى تــولــى جــــون إدارتـــه وقــدمــــا مــعـــا
ـــســــرحى «هى تــــرغب وهى ال الــــعــــــرض ا
تـرغب» وأجنـب جـون و لـويـزا  ثـالثـة أبـنـاء
وهم على الترتـيب لويزا االبنة  وجون درو

االبن وجورجينا ...    
وقـد تـوفى جـون فى بـيـته وأثـنـاء االحـتـفال
ــيـالد الــســادس البــنــته جــورجــيــنــا بــعــيــد ا
حـــيث تـــعـــثـــرت قــــدمه وســـقط وارتـــطـــمت
رأسـه بــــاألرض فـــــمـــــات فـى احلـــــال وكــــان
عمره  36 عاماً فقط وبعدها تولت زوجته
لــويــزا قـيــادة مـســرح شـارع أرش وهى أول
سـيــدة فى الـعـالم تـديـر مـسـرحـا.. وعـادت
لـــلــتــمــثــيل مــرة أخــرى وأجــادت لــعب أدوار
الـــــــرجــــــال فــــــأدت أدوار رومـــــــيــــــو ومــــــارك
أنــــطــــونــــيــــو والــــعــــديــــد من أداور الــــرجــــال
ـسرحـيات شـكسـبير.. وقـد أطلـقت على
مسرح شـارع أرش اسم مسرح «جون درو»

تخليدا لذكرى زوجها...
ــــثـــلـه «جـــون درو» االبن اجلــــيل الــــثـــانى و
 ( 1827 -1953) وقـد أخـذ عن والـدته أداء
الـشخصـيات الـشكسـبيـرية وأجادهـا أيضا
كـــمـــا أنـــشـــأ شـــركـــة مـع صـــديـــقه الـــكـــاتب
ـسـرحى «أوجـسـت دالى»  وقـدم ـنـتج ا وا
مـن خاللــهــا مـــجــمــــوعــــــة مـــن الــعـــــروض
مـــــــنــــــهـــــــــا «طـــالق»  «حــب عــــــلـــى أرجـل»
«أعــظم مــجــهــول»  و«قــصــة حب ضــائــعـة»
وكـــــان مــــعـــــبــــود اجلـــــمــــاهـــــيــــر خـالل تــــلك

ور األول ور الثانى جون بار جون بار

 جورجينا إيثيل 

 هل هناك
جينات فنية
تنتقل من جيل
جليل

 إيثيل 
أشهر أبناء
العائلة

سرح  فى مجال ا

ـــســــارحـــهــــا لـــعـــدة ســــنـــوات ثـم عـــاد إلى
ـسرح بـرودواى لـيـبدأ رحـلـته احلـقـيـقـيـة بـا
.. وكـان لونـيل ذا شـخصـيـة رزينـة .. فرأى
أن أولى اخلــــطــــوات لــــتــــحــــقــــيـق الــــنــــجـــاح
ــن أحبـها وهى االستـقــــرار..  فـتـــــزوج 
» وهى ـســرحـيـة «دوريـس رانـكـ ــمـثـلــة ا ا
ـــســرح ـــثــلـــة صــاحـــبـــة رصــيـــد جــيـــد بــا
وبــدايــات الــســيــنـــمــا وقــد شــاركت زوجــهــا
ــور الــكــثــيــر من الــعـروض .. وعــائــلـة بــار
ومن أهم مـــا قـــدمه لـــونـــيل مـــســـرحــيـــا مع
أخـيه األصغر جون الـرواية الشهـيرة «بيتر
ابيتسون» و«األضحوكة» وكذلك مع زوجته
دوريـس عـــرض «األفــعـــى الــســامـــــة» وقـد
أجنـبت له دوريس ابـنـتـان ولـدت إحـداهـما
مـيـتــة ومـاتت األخــرى بـعــد مـيالدهــا بـعـدة
شـهـور.. وقـد أصاب هـذا دوريس بـصـدمة
كـبـيـرة وانـفـصـلت عـلى أثـارهـا عن لـونـيل..
وهــربـا من هــذه الـظـروف اســتـسـلـم لـونـيل
ــســرح.. لــلــســيـــنــمــا الــتى اخــتــطـــفــته من ا
ــمـــثـــلــة «ارين فـــيـــنــويك» وأحــبـــته كـــثــيـــرا ا
فــراحـت حتــتــويـه وتــفــرغـت له وأمــام هــذا
احلب الـكـبـيـر اسـتـسـلم لـونـيـل لـهـا وأحـبـها
وتـــزوجــهــا وانـــطــلق ســيـــنــمــائـــيــا وقــد قــدم
مـــجـــمــــوعـــة من األعــــمـــال الـــهـــامــــة مـــنـــهـــا
«حــديـــقـــة الــفـــنــدق»  مع «جـــريــتـــا جــاربــو»
كـنك أن تـأخذه وبـطـولة أخـيه جـون و«ال 
مـــعك» و«إنــهـــا حلــيــاة رائـــعــة» مع جـــيــمس
ســـتـــيــــوارت وقـــد تـــوفـــيت أرين عـــام 1936
وقـــــــد أصــــــابـه ذلك بـــــــاحلــــــزن الــــــذى الزم
شـــخــصــيــته وقــد أفــاد هــذا وأثــرى بــعض
الــشــخــصــيـــات الــتى قـــــدمـــهــا.. ولــنــذكـــــر
أيضــــا رعـايـتــه األبـويــــة لألسـطـورة ورمز
األنـــوثــــة «جـــ هــــارلـــو» والــــتى كــــانت قـــد
.. ولـدت فى وقت مـيالد ابـنـتـيه الـراحـلـتـ
ــوت خــطــفــهـا وهـى فى الــســادسـة ولــكن ا
ـمثل والعـشـرين وقـد أقام لـهـا حـداداً مع ا
ى وأحـــد مــحـــبــيـــهــا «كالرك جـــيــبل» الـــعــا
  Clark Gable حـــــيث كـــــانــــا هـــــمــــا فـــــقط
عــائـلــتـهــا.. كـان آخـــــر مـا قـــــدم لـلــسـيــنـمـا
فـــيـــلم «جنــــم وحـــيــــــد» مــع جــــيـــبل وايـــفـــا
جــاردنـر  عـام  1952 وكــان قــد حــصل عل
األوسكـار عام  1931 عن فيـلم «روح حرة»
ويــذكـــر أيــضـــا أنه اجــتـــمع مع أخـــيه جــون
وأخـــــــته إثـــــــيـل فى فـــــــيـــــــلـم «راســـــــبـــــــوتــــــ
واإلمـــبـــراطـــوريـــة» عــام  1932 وتـــوفى أثـــر

أزمة قلبية حادة ...
ـور ( 1879 -1959 ) والـتى تـعـد وإثـيل بـار
ــور فى مـجـال من أشـهــر أبـنـاء عــائـلــة بـر
ــســرح ويــعــتـــبــرهــا الــكــثــيــرون من أعــظم ا
فـنانات جيـلها.. وقد بـرزت مبكرة وهى لم
تـــكـــمل عـــامـــهـــا الـــســـادس عـــشـــر عـــنـــدمـــا
شــاركت عــمــهــا جـون درو االبـن فى عـرض
«زوج من الـشــبـاب الـطــائش» وجنـحت فـيه
بـشــدة وأصــبح عــمــهــا يــتــفــاءل بــهــا كــثــيـرا
فـشاركتـه أيضا عـرض «روزمارى»  وكذلك
دور نـــــورا الـــعــظــيــمــــــة فـــــى مــســرحــيــــــة
إبســن «بيت الدمـية» وتألقت بقوة فى دور
جـــــولــــيـت بــــعــــرض شـــــكــــســـــبــــيـــــر «رومــــيــــو
وجـولـيـيت» وكـأنـهـا تـكـمل مـسـيـرة عـائـلـتـها
ـمتدة وعالقـتهـا بشـكسبـير وخـاصة العم ا
جــون والـذى عــمــلت مــعه والــذى يـعــد كــمـا
ذكـــــــــرنــــــــــا مـن قـــــــــبـل مـن أعــــــــــظـم من أدى
شـخـصـيـات شـكـســبـيـر الـشـهـيـرة .. وكـانت
أعـــــــظم جنـــــــاحــــــاتـــــــهــــــا فـى دور الــــــزوجــــــة
ــــســـــرحـــــيـــــة «الــــزوجـــــة اخملـــــلـــــصــــة»  ثم
اخـتــطـفــتـهـا الــسـيــنـمـا مــثل أخـيــهـا لــيـونـيل
ـــســرح مــثــله بل ظــلت ولــكــنــهــا لم تــتــرك ا
حتــــقق الـــنـــجـــاحــــات فـــيه حـــتـى أصـــبـــحت
ــسـرح أســطــورة من أســاطــيــر بــرودواى وا
األمـريكى بشـكل عام .. ومن أهم أعمـالها
بـهولـيود فـيلم "احلـالة احلـرجة" مع مـخرج
بى" الـرعب "ألفـريد هـيتـشكـوك" وفيـلم "
مع مـخـرج الروائع "إيـلـيا كـازان" وكـان آخر
أفالمــهـا "مــتـاعب جــونى" عـام  1957 وقـد
حــصــلـت عــلى جــائــزة األوســـكــار كــأحــسن
ـثـلـة فى دور رئـيسـى عن فيـلم "ال شىء 
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ـمـثل وحـركـته تـأخذ شـرعـيـتـهـا من كل مـسـطح ومن كل خط تـبـنيـه على > إن جـسـد ا
ـسـرح واحلـركة تـتـوالد فى حـركـات متـتـاليـة تـخرج من شـخـصيـة لـتدخل فى خـشـبة ا
نــسـيج وحــركـة شـخــصـيـة أخـرى وبــهـذا يـنــشـأ نـسـق حـركى مـحــدد بـعـيــد عن الـصـيغ
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 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

. سرحية باسم صالح جاه > قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية برئاسة اخملرج خالد جالل يستعد الفتتاح قاعة جديدة للعروض ا
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كــتب بـــعض الـــنــقـــاد عــنه فـــفى مـــعــظم
حلظات العرض كانت رومانسية األداء
ـــوســيـــقى تـــعـــبـــر عن حــزن واحلـــوار وا

. دف داخل كلتا الشخصيت
هـكذا عـبـرت "سمـيـرة أحمـد" عن أزمة
جـيــلـهــا بـبــسـاطــة ووضـوح دون الــلـجـوء
(لــلــفـذلــكــة) فــجــاءت خــطــوط احلــركـة
نـاعمـة اعتـمدت عـلى الفـصل وااللتـقاء

وتبديل األماكن ب الشخصيات.
السـينـوغـرافيـا اعتـمـدت على الـفوضى
ـسـرح وأشـكـال ـنــظـمـة عـلى خـشــبـة ا ا
ـسرح على شكل "خوازيق" تمأل فراغ ا
تـــــنـــــتـــــهـك بـــــكـــــارة أحـالم وشـــــفـــــافـــــيـــــة
الــــــشـــــخـــــصـــــيـــــات حـــــيث تـــــكـــــون هـــــذه
الــــــشـــــــخــــــصـــــــيــــــات مـــــــتــــــاهـــــــة حتــــــاول

الشخصيات حتطيمها دون فائدة.
ـــســرحى كــان أهـم عــنــاصـــر الــعــرض ا
الـتمثيل حـيث تألقت "إجنى الـبستاوى"
فى دور الـفـتــاة واسـتـطـاعت أن جتـسـد
عـــدة شـــخــصـــيـــات بـــصـــوتـــهـــا وأدائـــهــا
احلركى فمـثلت الفـتاة النـاعمة الـلعوب
سـنة كـما ـرأة ا واخلـادمة الـساذجـة وا

أدت دور الرجل الشعبى ببراعة.
واستـطـاع عـبد الـله رفـعت بـرغم صـغر
حـــجـم الـــشــــخـــصــــيـــة والــــدور أن يـــقف
ـــســـرح ويـــثــبت بـــثـــبــات عـــلى خـــشـــبــة ا

وجوده.
الــتــجــربــة األولى لــلــمــخــرجــة "ســمــيـرة
ــخــرجــة أحــمــد" كــانت جــيــدة تــبــشــر 
واعـدة لـهـا وجـهـة نـظـر حتـاول الـتـعـبـير

عنها بجرأة.

"بــيــانــو لــلــبــيع" نص مــســرحى لـ "فــيـرن
كـارنـثى" قـامت اخملـرجـة سـمـيـرة أحـمد
بــالــتــعــامـل مــعه بــاإلعــداد والـــتــمــصــيــر
لـــيـــصـــبح "أنـــا والـــبـــيـــانـــو" وقـــدمـــته فى

مهرجان اخملرجة الثانى.
وهــنــا جنــد أنــفــســنــا أمــام نـصــ "نص
ـــــؤلـف" و "نص الــــــعـــــرض" ولـــــكـن كال ا
الـنص قد تـفجر من نفس الـنقطة أال
ـعاصـر بـالـوحدة وهى شعـور اإلنـسـان ا
وفـقدان قدرتـه على االتصـال باآلخرين
تلك اللحظة الـوجودية التى تفجر نوعًا
من الـقلق للـبطل الوجـودى والذى يؤدى
بــــدوره إلى الــــعــــزلــــة: عــــزلــــة اإلنــــســـان
ـعــاصــر فى شــرنـقــته اخلــاصــة والـتى ا
تـؤدى إلى شـعـوره بـالـغـربـة عن اجملـتـمع
وعدم فـهمه له لتـتطـور تلك الـغربة إلى
اغـتراب كامل قـد يؤدى فى النـهاية إلى

االنتحار.
"الـنص األصلى" يـدور حول رجل يـعانى
الـوحـدة حــيث يـعــمل فى مـكــتـبــة ويـكـره
ـــســاء مـــا يــفـــعــله عـــمــله وال يـــجــد فى ا
وهـكـذا تـدور حـيـاته اجلـحـيـمـيـة وهـكذا
يـــلـــجـــأ إلـى لـــعـــبـــة يــــتـــســـلى بــــهـــا حـــيث
يتفحص اجلرائد ليجد كل ليلة فريسة
تلـكاتها ويتسلى عليها تريد بيع أحد 

طوال الليل.
هــنــا تـــنــطــلق األحـــداث حــيث يــصــادف
إعالنــــا عن بــــيع بــــيــــانــــو نـــكــــتــــشف أنه
لـسيدة عـجوز تعـانى هى األخرى مرارة
الـــوحــدة كـــمــا تـــعــانى مـن الــفـــقــر الــذى
تـلكـاتهـا وهو اضـطرهـا إلى بيع أحـد 
الـبــيـانــو بـالــرغم من أنه أعــز مـا تــمـلك
وهـكذا يتسلى الـصياد بالفـريسة مقلدًا
عـــدة أصــوات لــعــدد من الــشــخــصــيــات
رجـــاالً ونـــســاءً إلـى أن تـــنــهـــار الـــعـــجــوز
فــــيــــحـس بــــوخــــز الــــضــــمــــيــــر ويــــحــــاول

«بيانو للبيع» ب نص 

العزلة واالغتراب
مشكلة وجودية..
كيف يحاول

العرض تخطيها?

مشهد من عرض «بيانو»

نظمة  تقودنا للجمال الفوضى ا
اسـتـجـداءهـا لـتصـفح عـنه ولـكن يـذهب
ذلك هـــبـــاءً إذ إنـــهــا كـــانـت قــد أغـــلـــقت
الـهــاتف وهـكـذا يــحـاول احلــصـول عـلى

فريسة جديدة.
هـكـذا هـو الــنص األصـلى. ولـنـبـدأ اآلن
فـى حتــلــيل نـص الــعــرض الــذى نـــلــتــقى
فــيه بـاثـنـ من الــشـبـاب ذكـر وأنـثى كل
ـه وحـيـدًا مـعزوالً مـنـهـمـا يـعـيش فى عـا
يحاول أن يـبحث عن شريك له يشاركه
هذا العالم فيـهون عليه وحدته حتى لو
كــــان هــــذا الــــشــــريك صــــوتًــــا يــــأتى من

خالل الهاتف.
الـفتاة جتلس وحـيدة تمثل أنـها تتحدث
مع صـديــقـاتــهـا عــبــر الـهــاتف عن أحـد
األشخـاص ولكـن نكـتشف أن ذلك غـير
حــقـــيــقى إذ نــســمـع صــوتًــا يــقــول "هــذا
الـرقم غــيـر مــوجــود بـاخلــدمـة" وهــكـذا
نـدرك مدى وحدة هذه الـفتاة الـسابحة
ــلـــوء بــلــعب األطـــفــال الــتى فـى عــالم 
ــهــا تــعـــد شــريــكـــتــهـــا الــوحـــيــدة فى عـــا
اخلـــاوى إلى أن تـــلــــعب بـــهـــاتـــفـــهـــا مـــرة
أخرى وهنا يـأتى الرد من الشاب الذى
يـعـيش هـو اآلخـر سـاكـنًـا فى مـكـانه بال

حــراك بــعــد وفــاة زوجــته جــالــسـاً عــلى
كسور تلئة بالزجاج ا وسادة ضخمة 

تراكمة. واألحزان ا
هـذه العالقة التـليفونـية قد حتولت إلى
حـــلم بـــالــتالقـى حــلـم جــمـــيل تــمـــثل فى
رقـــصـــة رومـــانـــســـيـــة مــــعـــبـــرة حـــيث لم
تـتماس أو تـتشابك أيـدى الذكر واألنثى
طــوال الـــرقـــصــة وكـــأن هـــنــاك حـــاجــزًا
ـنع هـذا التـمـاس وفى حلـظة خطـيـرًا 

التماس نكتشف أن ذلك كان حلمًا.
ـكاشفة الـفتاة للرجل ويـنتهى العرض 
بـلــعــبــتــهــا حــيث إنــهــا مــثـلـت عــلـيـه عـدة
شـخصـيات لـتـتسـلى ولكـنـها فى الـنهـاية
ــــشـــــاعــــرهـــــا مع صـــــوته فى تــــورطـت 

عالقة حب وهكذا ينتهى العرض.
جند أن سميـرة قد حولت الرجل الذى
يــلــعب بـالــعــجـوز فـى نص "كـارنــثى" إلى
أنثى شابة وجميـلة كما حولت الضحية
إلى "رجل" وجند االثنـ شاب يعبران
عـن أزمـــة جـــيـــلــهـــمـــا الـــذى يـــعـــد جـــيالً

لألحالم الضائعة.
الـــــشـــــخـــــصــــيـــــات لم تـــــأت فـــــارغــــة وال
مــســـطــحــة ولم تــســبـح فى الــفــراغ كــمــا

سرحي جريدة كل ا
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ـــــور" و"اجلـــــيل الـــــرابـع" وفـــــيه جـــــون بـــــار
ـــور الـــثـــانى (1932 –2004) والـــذى بـــار
يــعــد الـدجنــوان الــثــانى فى الــعــائــلـة حــيث
شــــابه أبـــــاه وتــــزوج أربع مـــــرات وتــــعــــددت
عالقــاته الـــنــســائــيــة ولم تـــكن شــهــرته فى
ــسـرح والــسـيــنـمــا مــثل أبـيه وإن كــان قـد ا
حـقق بــعض الـنـجــاحـات اســتـنـادا إلى اسم
ـسرح من خالل العـائـلة الـكـبيـر وبـرز فى ا
عــرض "رحــيل جنم" وظــهـر فـى مـجــمــوعـة
من األفالم السينمائية من أهمها "كويبك"
مع الــنـجــمـة "بــاربـرا رش" والــتى أشـيع أنه
كــــان عــــلى عـالقـــة بــــهــــا وكـــذلـك "الـــلــــيــــلـــة
الـكبيرة" مع النـجم "بريستـون فوستر" وقد
ـــثــــلـــة تــــزوج من "كــــارا ويــــلـــيــــامـــز" وهـى 
تـلـيفـزيـونيـة وسـينـمـائيـة أمريـكـية.. وأجنب
ـور الـثـالث.. وتـزوج أيـضـا مـنـهـا جـون بـار
ـــنــتج من "جـــابـــريال بالزونى" وهـى ابــنـــة ا
واخملـرج اإليـطـالى الـشـهـيـر بالزونى وذلك

ـمــثـلـة الـتى شـاركـتـــه فـــــى هـاريس وهى ا
رح" وهى أحـد أعمـال جون فيـلـــم "بـيـت ا
األولى بــالــسـيــنــمــا الــصــامــتــة .. والــثــانــيـة
"بـالنش أولـريــشس" وهى أكــثــر شــهـرة من
زوجـته األولـى كـمــمــثـلــة ووجه جــمــيل وقـد
بــدأت الــعــمل بــالــســيــنــمـا أثــنــاء الــســيــنــمـا
الصـامتـة أيضـا وقـد أجنب منـها وحـيدتـها
ــور" وهـاتــان الــزوجــتـان كــانــتـا "ديــانـا بــار
بــجـــانــبـه قــبل وفـــاته وأثـــنــاء فـــتـــرة مــرضه
ـــنــيـــة.. والـــثــالـــثــة ــمـــتـــدة وحــتى وافـــته ا ا
ـثلـة مـعـروفة "دولـوريس كـوستـيـلـو" وهى 
وقـــد أدت الـــعـــديــد مـن األدوار الـــنـــاجـــحــة
بـــالــــســــيــــنـــمــــا وقــــد أجنــــبت له "دولــــوريس
ـــور" الــتى تـــزوجت ولم تـــعــمل بـــالــفن بــار
ــور الــثــانى" والــرابــعــة "إيــلــ و"جــون بــار
ـثـلـة غـيـر مـعـروفـة اكـتـسـبت بـارى" وهى 
شـــهــــرتــــهــــا قــــبـــل وفــــاتــــهــــــــا عـــــام 2003
عـــنــدمــا كـــتــبت كـــتــابـــهــا الــشـــهــيــر "عـــائــلــة

ـسرح ولـكنه أصـيب بأزمة إثيل لم يـترك ا
الزمته حتى مات فى عـمر الست .. ففى
عـــــــــام  1930 بــــــــــدأت أعــــــــــراض مــــــــــرض
ــر تــظـهــر عــلــيه وزادت مع الــوقت الــزهــا
حـتى مات .. ومن أهم أعمـاله السينـمائية
دكـتــور جـيـكـل و"مـسـتــر هـايـد"  و"شــارلـوك
ز"  و"مـوبى ديك" و"عشـاء فى الثـامنة" هو
وقـد شــارك مـجـمـوعـة من الــنـجـوم الـكـبـار
فى بداية السينـما األمريكية وكونوا شركة
"الـقـرن الـعـشـريـن" الـعـمالقـة وقـد شـاركـته
مـجموعـة كبـيرة من جـميالت الـسيـنما فى
عــصـرهــا الــذهـبى ومــنــهم "جــريـتــا جــربـو"
و"كــــاثــــرين هــــيــــبــــورن" و"جــــوان كــــرافـــورد"
و"كـــــــارول لـــــــومـــــــبـــــــارد" وخـالل ذلك قـــــــدم
ــسـرحــيـة أيــضـا مــجــمـوعــة من الـعــروض ا
ومــــنـــهــــا "هــــنــــرى الــــرابع"  وإعــــادة عـــرض
«هـامـلت» وغــيـرهـا وقـد تــزوج جـون وكـمـا
ذكـرنـا من قبـل أربعـة مـرات األولى كـاترين
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بعد قصة حب عنـيفة كان ضحيتها زواجه
األول وقــــد ســــاعــــده بـالزونى كـــــثــــيــــرا فى
الـــعـــمل كــمـــنـــتج حـــيث تــرك الـــتـــمــثـــيل فى
مـنـتـصف الـسـبـعـيـنـيـات وركـز نـشـاطه عـلى
ـــجــــالـى اإلنـــتــــاج الــــســــيــــنـــمــــائى الـــعــــمـل 
ــسـرحى .. ثم تــزوج من "إلـديـكــو مـاكـو" وا
انـيا الـغربـية وقـد تعرف ـثلـة من أ وهى 
عـليها أثـناء مهرجان بـرل وقد أجنبت له
ــور" وهى إحـدى أشـهــر جنـمـات درو "بـار
هـوليـود حالـيا وأخـيـــرا تــــزوج مـــن "نيـنـــا
وايــن" وأجنب مـنـهـا ابـنـته "جـاسـيـكـا" وهى

فنانة تشكيلية حاليا ...
ـور" (1921 – 1960) والـتى و"ديــانــا بــار
انطـلقت انـطالقة كـبـيرة فى بـداية حـياتـها
فى الـعـمل بـالـسـيـنـمـا وقـد سـانـدهـا أبـوهـا
كــثــيــرا وظــهــرت فـى بــعض األفالم وكــانت
األقرب إليه وقد أحبـها كثيرا وارتبطت به
كـمـا ارتــبـطت بـعـمــتـهـا إثـيل كــثـيـرا وحـزنت
وتها وأدمنت الكحوالت ولم تقاوم وماتت

بعد ذلك عن عمر يناهز 39 سنة ...
ــور اجلـــيل اخلـــامس ويـــشـــمل "جـــون بـــار
الـثالث" وهو ولـد عام  1954 وقـد برز فى
ــــــســــــلــــــســــــلــــــة دور زيـك فى احلــــــلــــــقــــــات ا
الـتـلـيــفـزيـونـيـة "كـونغ فـو" خالل الـفـتـرة من
عــــــام 1972 إلـى عـــــام  1975 ولــــــكـــــنـه لم
يـنـجح فى الـتمـثـيل ولم يـحـقق مـا حـققه ال
جون األول وال حـتى جـون الثـانى .. ولـهذا
ــسـرحى اجته إلى اإلنــتـاج الــســيـنــمــائى وا
مـسـتـنـدا أيـضـا عـلى تـاريخ عـائـلـته الـكـبـيـر
ـــســـرح ويـــعــــد حـــالـــيـــا مـن أهم مـــنـــتــــجى ا
بــــبـــرودواى وقــــد تــــزوج مـــرتــــ األولى من
"جـــاكــــلــــ مــــانــــيس" وأجنب مــــنــــهــــا جـــون
ـور الــرابع وكــذلك تـزوج من "ريــبـيــكـا بــار
بــــوجــــرو" وأجنب مــــنــــهــــا ســـابــــريــــنــــا ولـــ
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ــــــور" والـــــــتى ولــــــدت وأخـــــــيــــــرا "درو بــــــار
ع وأجــــــمل عــــــام 1975 وتــــــعــــــد اآلن مـن أ
ــثـلــة ومــنــتــجـة جنــمـات هــولــيــود.. فــهى 
مـــجـــتـــهـــدة وعـــلى خـالف عـــائـــلـــتـــهـــا فـــقــد
اخـتـطفـتـهـا السـيـنـما مـنـذ نـعومـة أظـفـارها
ـــنـــتج حـــيث ظـــهـــرت فـى فـــيـــلـم اخملـــرج وا
الـشـهـير "سـتـيـفن سـبيـلـرج" "كـائن فـضائى"
وهى فى اخلـامـسـة من عـمـرهـا وقد طـلت
عـلى اجلـمـاهيـر بـوجـههـا الـبـرىء فتـهـافتت
عــلـــيــهــا اجلـــمــاهـــيــر فى أمـــريــكــا والـــعــالم
بـأسره وقـد تبـناهـا سبـيـلبـرج فنـيا ورعـاها
كــثــيـــرا ومــا زال يــســـتــعـــ بــهــا فى األدوار
ـانا مـنه بـأنـهـا أفضل ركـبـة إ الـصـعـبـة وا
بــــــنـــــات جــــــيـــــلـــــهــــــا وقـــــد عــــــشـــــقت األدوار
الــرومــانــســيــة رغم شــكــواهــا الــدائــمــة من
عـدم وجـود الـرومانـسـيـة فى حـيـاتـها  ومن
أهم أفالمـها سـلـسـلـة "مالئـكة شـارلى" مع
الــنــجـمــتـ "كــامـيــرون ديــاز" و"لـوسى لــيـو"
وهو أول أعمالها إنتاجا وأيضا  مع النجم
"آدم ســانــدلـــر" وآخــر أعــمـالــهــا الــنــاجــحـة
"مـحظـوظ" وتعـد اآلن لفـيلم ضـخم بعـنوان
"جــــنـــــوب الــــســــاحل" مع مـــــجــــمــــوعــــة مـــن
الــنــجــوم الــكـبــار ومــنــهم "أنــــدى جــارســيـا"

و"سلمى حايك".
ـور وهـنـاك اجلــيل اجلـديــد سـابــريـنــا بـار
ــور الـــرابـع وهــذان الـــطـــفالن وجـــون بـــار
ـور الـتحـاقـا بـاجملال هـمـا آخـر عـائلـة بـار
الـفنى حـيث ظهـر جـون الرابع عـلى خشـبة
ـور مــسـرح بــرودواى بـيــنــمـا تــعـد درو بــار
جنــمـــتــنــا الالمــعـــة ابــنــة أخــيــهـــا ســابــريــنــا
لــتـقـدمـهــا فى أفالمـهـا الــقـادمـة ولـتــسـتـمـر
ـا جلــيل سـابع ــتـدة ور ـور  عــائـلـة بــار
ا تكـون درو اجلميلة من اجليل وثامن ور
الــعـاشـر لـو أنـنـا تـتـبـعــنـا أكـثـر تـاريخ عـائـلـة
درو والــتى تـشـيـر إلى أن تــاريخ الـفن فـيـهـا
له أصـول ألجيـال سـابـقـة .. وأن اجلـيـنات
الـفـنـيـة قـد تـوارثـتـهـا األجـيـال .. جـيل بـعـد

جيل بعد جيل ...

ولــــكن قــــلب وحــــيــــد" أمــــام الـــنــــجـم "كـــارى
جـــرانـــت" وقـد أحـبـهــا الـسـيــر "ويـنـسـتــون
تـــشـــرشل" رئــــيس وزراء بـــريـــطـــانـــيـــا وأراد
بـشدة أن يتزوجـها ولكنهـا رفضت وفضلت
شــخـــصــا آخـــر أحــبـــته وتـــزوجــتـه وأجنــبت
ثالثة من األبناء لم يـعمل منهم أحد بالفن
ـور الــثـانـيــة والـتى ســوى ابـنــتـهــا إثـيل بــار
أثـرت عــلــيــهــا شــهــرة والــدتــهــا ويــذكــر لــهـا
ــســرحى "حــمــاقـات" ظــهــورهـا بــالــعــرض ا
ــا ــســرح بـــرودواى .. واشــتــهــرت إثــيل 
لــديــهــا من قــدر كــبـيــر مـن احلب واحلــنـان
وقـــد احــتـــضــنت أخـــويــهـــا األكــبـــر لــيـــونــيل
واألصـغر جون بعـد وفاة والدتـها رغم أنها
لم تكن أكملت عامها الرابع عشر حتى أن
أخــويـهـا ذكـروا كــثـيـرا أنــهـا كـانت بـالــنـسـبـة
لهم رغم صـغر سنـها عـوضا عن والدتـهما
الـــتـى تـــوفـــيـت وهم صــــغـــار وظـــلـت هـــكـــذا
ــور تــعــطـى احلب لــكل أفــراد عـــائــلــة بــار
وحــــــرصت عــــــلـى جـــــمـع أفــــــرادهــــــا بــــــعـــــد
تــشـــعــبــهـــا.. ونــشــر روح الـــتــفـــاهم والــوئــام
بــيـنــهم دائــمـا .. وقــد اعـتــبــرهـا الــكـثــيـرون
ن شاركـوها أعمـالها ومـنذ صغـرها أما
لـهم لــعـاطـفــتـهـا اجلــيـاشـة .. وكــانت أيـضـا
حريصة على بـحث أمور أقل الفئات شأنا
ــســرح .. وأن يــجــدوا حــقــوقــهم وكــانت بـــا
تسـعى حلل جـمـيع مـشـكالتـهم سـواء كانت
خـاصـة أو مـتــعـلـقـة بـالـعـمل .. وقـد تـوفـيت
إثــيل مـلــكـة احلب بـعــد صـراع طــويل امـتـد
لـعــدة سـنـوات مع األمــراض الـقـلــبـيـة وكـان
ذلك قــــبل أن تــــكــــمـل عـــامــــهــــا الــــثــــمــــانـــ
بـشهرين.. وتخلـيدا لها سـمى أكبر مسارح

ور ... برودواى باسمها مسرح إثيل بار
ـور" (1882 – 1942) والـذى و"جـون بــار
يـعــد الـدجنـوان األول بـالـعـائـلـة حـيث أحب
الــكـثــيــر من الـنــســاء وتــزوج أربـعــاً مــنـهن..
حـتى أن صــيت عالقــاته الــنــسـائــيــة فـاقت
شــهــرته كــمــمــثل ورغم هــذا فــهــو يــعــد من
ـــســرح ـــثل جـــيـــله ومن فـــتـــيـــان ا أعــظـم 
والسينما.. بدأ - وكـأبناء العائلة جميعا -
ـسـرح وعلـى نهـج عمـه جون عـلى خـشـبـة ا
درو االبن بالـتـحديـد تـمـرس وببـراعـة على
أداء الـشخـصيـات الشـكسـبيريـة وأجاد فى
لـعــبه لـدور "هــامـلت"  و"ريـتــشـارد الــثـالث"
وقـد قال عـنه السـينـمائـيون إنه ذو وسـامة
نادرة وأنف كالسـيكيـة وأطلـقوا عـليه لقب
عـظيم الـطـلـعـة .. وقد اخـتـطـفـته السـيـنـما
كـمــا اخـتـطــفت أخـاه وأخـتـه وقـد عـمل فى
الكثير من كالسيـكيات السينما ولكنه مثل

> اخملرج أحمد عبد اجلليل يقوم هذا العام بإخراج عرض مسرحى جديد لفرقة السويس القومية.

ـكان فى مسرح الصـور يتشكل ليكـون فى خدمة مسرحة > ا
األفـكار وهو احليز الذى يسـتوعب مجموعة من الصور هى

. مثل مادة العرض باإلضافة إلى أجساد ا
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ـسـارح الـرومـانـيـة فى الـشــام وشـمـال أفـريـقـيـا كـمـسـرح تـمـجـاد فى > أصــبـحت بـعض ا
اجلـزائر ومـسرح بصـرى فى سوريـة ومسرح األوديـون فى عمان فـضاءات مـغرية لـتقد
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سرحي جريدة كل ا

ن اخلشاب يقوم حالياً باإلعداد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة األنفوشى باإلسكندرية. سرحى د. أ > اخملرج والناقد ا

11  من فبراير 2008  العدد 31
ـهابهاراتا خـرج بيتر بروك إلى > بـحثاً عن فضـاء خرافى مالئم للشـخصيات والعالقـات األسطورية فى ا
تـفرج فى مناخـات حضارة خارج ـدينة كأنه يـريد أن يضع ا ـكان الفـارغ واختار مقـلعاً للـحجارة خارج ا ا

الزمن.
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اضى بروفات عرض مسرحى جديد بقصر ثقافة روض الفرج. > اخملرجة منى أبو سديرة بدأت األسبوع ا
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 عجرفة القوة وبشاعة ما بعد احلرب
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نساء
طروادة
رؤية درامية جديدة

ثانية . 
الــعــرض يــطــرح سـؤاال و يــجــيب عــلــيه فى
ذات الــــوقـت .. إلى أى مـــــدى تــــســـــتـــــطــــيع

الصمود فى مواجهة كارثة عظمى ?
ـسـرحـيـة لم يـتم فـقـط نفـض الـغـبار هـذه ا
ـــا كــأنـه أعــيــد عن نـــصــهـــا األصــلى .. وإ
لـمتها .. تمـاما مثل رفات جثة تـعميدها و
ابن أنـدروماك الرضيع مـا أعيد ترتـيبها و
تنسـيقـها بـشكل جـنائـزى و تطـهيـر طقسى
هاجرين .. بعد مقتـله على أيدى اليونان ا
فــاخملـرجــة  حتـافـظ عـلى الــعـرض حــيـا ..
ــــســـرح و ونــــحن كــــثــــيـــرا مــــا نــــذهب إلى ا
جنــلس لــنــشـاهــد عــروضـا كالســيــكـيـه يـتم
ـــهـــا بال أى عــــاطـــفه أو شـــغف يـــلح تـــقـــد
عـلينا فى رؤيـته بشكل جديـد .. كما لو أن
اخملــرجــ يـــتــســاءلــون .. " لِـم نــقــدم هــذه
ــسـرحـيــة عـلى اإلطالق  ? لِم نــقـدم هـذه ا

سرحية اآلن ? " ..  ا
وتــــتـــحـــدث الين جــــاردنـــر بـــامــــتـــعـــاض عن
ـوجودة مع فـكـرة إعادة الـصيـاغة ـرونة ا ا
أو الرؤى الـدرامـية اجلـديدة عـنـدما يـتـعلق
ـا هذا مـرفوض األمر بـعمـل حديث .. وإ
تـماما فى النـصوص الكالسيـكية .. فنحن
نــشــاهــد الــعــديـــد من اخملــرجــ يــقــومــون
بـتــقـد رؤى درامـيـة جـديــدة ومـخـتـلـفـة ..
وتــنــاول جـرىء ألعــمــال تــنـتــمى إلى األدب
ـعاصـر .. ولكن عـندمـا يكون احلديث أو ا
األمـــر عـــائـــدا إلى مــــؤلف عـــالى الـــقـــيـــمـــة
الــفـــنــيــة مـــثل يــوربـــيــدس أو تــشـــيــكــوف ..
وبــالـــطــبع شـــكــســبـــيــر .. فــاأليـــادى تــرتــفع
مــعـــبــرة عن اعــتــراضــهـــا ألنــنــا عــلى وشك
عــــبــــور أسالك الــــثــــقــــافــــة الــــشــــائــــكـــة ...
ــســـرحـــيــات فـــلإلبـــقـــاء عــلـى حــيـــاة هـــذه ا
الـكالسـيـكـيـة .. يـجب إذن أن يـتم الـسـماح
لــــلــــمــــخــــرجــــ بــــالــــتــــعــــرف عــــلى رؤيــــاهم
احلـقيقـية واسـتخدام الـنصـوص بالطـريقة
الـــتى تــســـمح لــهـم بــعــرض هـــذه الــرؤيــة ..
الـطــريــقـة الــتى يـرون فــيـهــا مــا يـقــوله لـهم
الــنص .. ومـا يــريـدون هم كـمــخـرجـ من
الـنص أن يقـوله لـلجـمـهور احلـديث .. فإن
ـسـرحـيات لم نـفـعل هذا سـتـتـعـرض هذه ا
لـلتلـف من كثرة الـتراب الـذى سيـغطـيها ..
أو سـنخاطر بـخلق تراث كالسـيكى لم يعد
ـتاحف الشـاحبة له وجـود إال فى مسارح ا
.. فـيـبـقى لـدينـا أشـبـاح مـسرحـيـات تـنادى
وتــقــدم مــوضــوعــات وقــيم لم يــعــد لــهـا أى

معنى وال اهتمام  بواقعنا احلالى .
The ـصــدر/ الــصــحـيــفــة اإلجنـلــيــزيـة ا

Guardian

ـسرح لذلك وأهميـة تفـهم القائـم على ا
.. حــيث تــرى أنه بــدون الــرؤيــة الــدرامــيـة
واإلخــــــراجــــــيــــــة اجلـــــــديــــــدة ســــــتــــــتــــــحــــــول
الـــكالســـيــكـــيـــات إلى تـــاريخ قـــد مـــغــطى
بـــالـــتــراب .. ولـــوال وجـــود مـــخـــرجــ مـــثل
كـايتى ميتشـيل .. يستطـيعون الوصول إلى
جذور النص الدرامى .. و تفهم وقراءة ما
بـ سـطـوره .. بل و لـديـهم اجلـرأة إلعادة
خــــلــــقه بــــشــــكل جــــديــــد .. ســـتــــكــــون هـــذه
األعـمال الـكالسـيـكيـة ال صـلـة لهـا بـالواقع

.. حتى تصبح أعماالً متحفية . 
و تـــــــشـــــــيــــــراليـن جـــــــاردنــــــر إلـى أن إعــــــادة
الــصـــيـــاغـــة و الـــرؤى اجلـــديـــدة لـألعـــمــال
ـسرح الـكالسيـكـيـة أصبـحت مـشـكلـة فى ا
الــبــريــطــانى وكـأنــهــا ســبــة لــلـنـص األصـلى

لـلـمـؤلف !و كـأن إعـادة الـصـيـاغـة تـهـمـة 
قـذفهـا عـلى اخملرجـة كـايتى مـيـتشـيل عـند

افتتاحها للعرض .
و تــتـفق الين مع مـايـكل فـى الـبـصـمـة الـتى
أصـبـحت كـايـتى تـتـركـهـا فى أعـمـالـها.. إال
أن هذه الـبـصمـة كمـا تـرى النـاقـدة هى ما
جتــعل مـن نــسـاء طــروادة واحــداً مـن أكــثـر
بهرة التى رأتها على سرحـية ا العروض ا
اإلطالق .. فــلن تــشك حلــظــة فى أن هـذه
اخملـــرجــــة لـــديـــهـــا شــــغف حـــقـــيــــقى بـــهـــذه
ــســرحـــيــة .. و تــريـــد نــقل هـــذا الــشــغف ا
ـتـفـرجــ .. لـتـريـنــا شـيـئـا لم إلــيـنـا نـحـن ا
نــشــعـره أو نــراه أبــدا من قــبل .. وهــذا مـا
فـــعـــلـــته اخملـــرجـــة تــــمـــامـــا .. فـــنـــحن نـــرى
هـيـكـوبـا و بـناتـهـا - و أيـديـهن تـرتعـش مثل
سـجون الذى يـخدش من يـقترب الطـائر ا
إليه  –أثـناء استـخدامهن ألدوات الـتجميل
ـــســـحـــونه مـــرة وراء مــرة .. يـــضـــعـــونه و 
ويــضــعــونه ثــانــيــة ..  فى مــحــاولــة يــائــسـة
لـلــتــشـبـث بـقــوة مــتـزايــدة بــطـقــوس فــارغـة
للحـياة الطـبيعـية -.. وتتفـق مع هذا أيضا
الطريـقة االستـثنائـية التى يـتم بها الرقص
بـــصــــورة مـــتــــوالـــيــــة عـــلـى أنـــغــــام الـــفــــرقـــة
ــوســيــقـــيــة الــكــبــيـــرة .. فــإن هــذا الــعــمل ا
وكــأنه يـــعــوى مـــدويــا .. لــتـــنــعــيم وتـــرغــيــد
احلـــيـــاة الـــتى تـــقـــطـــتـــعـــهـــا كـــارثـــة بـــصــورة
مـــفـــاجـــئـــة . فـــبـــعـــد احلــــرب لم يـــبق شىء
طـبـيـعـى لـنـحـيــا من أجـله .. عــلـيـنـا إذن أن
نـخلق بأنفـسنا احليـاة . و هذا ما نراه فى
خـــطــوات الــنـــســاء  الــســـريــعــة الـــيــائــســة و
ــوسـيـقـيـة كـأنـهـن مـازلن يـسـمــعن الـفـرقـة ا
تعزف .. فى حجرة فارغة .. فى مكان ما
لـيس بــبـعـيــد عـنـهـن  فى إحـدى احلـفالت
الـتى اعـتــدن عـلى ارتـيــادهـا . .. فـمـا نـراه
هـو قـداس جـنـائـزى لـكل مـا هـو عـادى فى
احلـــيــاة .. قـــداســـا جـــنـــائـــزيــا لـــلـــطـــبـــيـــعــة
ــتـشــبـثــة بـأشــيـاء  كــسـرهـا و الــبـشــريـة ا
كن مـعها إصالحها حتـطيمهـا بصورة ال 

أن هـــنـــاك نـــوع مـن انـــعـــدام الــــتـــواصل مع
ـكـتوب الـعرض يـنـتج بـسبب ضـعف الـلـغة ا
بهـا النص الدرامـى بعد اإلعـداد .. فالـلغة
واحلـوار فى األســاس هى مـا تـســتـطـيع أن
ـزاجـية لـلـشـخـصـية فى تـبرز بـهـا احلـالـة ا
صـــورة واضـــحــة لـــتـــصل إلى اجلـــمـــهــور ..
وهـذا مـا افـتـقــده مـايـكل بـلــيـنـجـتـون خالل
مـشـاهــدته لـلـعــرض.. فـنـحن نــعـرف جـيـدا
ــعـــانــاة الـــتى تــعـــرضت لـــهــا الـــبــلــد مـــدى ا
ـــغــــتـــصــــبـــة .. إال أن لــــغـــة احلــــوار كـــانت ا
أضـعف من الوصول إلى اجلـمهور لتـغطية
ــا يـؤدى بــالـتـأكــيـد إلى هـذه الــنـقــطـة .. 
عــدم تــفـــاعل اجلــمــهـــور مع الــكـــارثــة الــتى

تعرضت لها شخصيات العرض .
ـقـدرة اجلـيـدة ـكن إغـفـال ا و بـالــطـبع ال 
ـــــــمـــــــثـالت الـــــــعــــــــرض ..حـــــــيث فـى األداء 
اســــــتـــــــطـــــــاعـت اخملـــــــرجــــــة أن جتـــــــعـل من
اجملــمـــوعـــة كــيـــانـــاً واحــداً مـــتـــكــامالً ..  و
ـسـرحـيـة بـرقـصـة أنـيـقـة مـفـاجـئـة تـنـتـهى ا
عــلى أنــغــام فــرقــة مــوســيــقــيــة ضــخــمــة ال
نــراهـا .. رقـصــة تـوضح لــنـا مــدى تـمـرد و
امـتعاض هؤالء الـنساء عـلى حالهن و حال
بالدهن .. ثم تمـتطى الـنسـاء الطـرواديات
الــــضــــبـــاط  –كــــأنـــهـم خــــيــــول مــــروضـــة –
لـيـعـبـروا بهم الـنـهـر حلـضور جـنـازة الـطفل
الــرضـيع ابـن أنـدرومــاك .. وهـذه الــنـهــايـة
تـشيـر بوضـوح أن هـؤالء النـساء لن يـذه

بصورة لطيفة أو انهزامية إلى االستعباد 
وعـلى الـعـكس من مــايـكل بـلـيـنـجـتـون ورأيه
فى إعـادة الـصـياغـة .. تـأتى اليـن جـاردنر

 Lyn Gardner فى نفس اجلريدة
لــتـدافع عـن إعـادة خــلق الـكالســيـكــيـات ..

ـوظــفـون الـنــسـاء لألســر بــعـد احلــرب .. ا
ـسـك يـتـحـركون بـسـرعـة جيـئـة وذهـابا 

ـفاتيح واأللواح اخلشبية ... بالعديد من ا
الـنـســاء الـطـرواديـات فـى أرديـة احـتــفـالـيـة
ولـكـنـهــا فى ذات الـوقت جـنـائـزيـة بـانـتـظـار
ـــوحـش .. واألســـوأ من ذلك مـــصــــيـــرهن ا
كــله أن ابن أنـدرومــاك  قـتـله ســابـقـا فى
ـــا احلــــرب ..  والـــنــــســــاء األخـــريــــات -  
ـهــووسـة -   ســحـبـهن فـيـهـن كـاسـنــدرا ا
إلى عـبارة االنـتظـار عبـر أصوات صـلصـلة
ــؤديــة إلى ــعــدنـــيــة ا نــســمــعــهـــا لألبــواب ا
مـكــان الـعــبـارة .. فـى حـ جنــد هـيــلـ –
ـكـروهـة من األخـريات  –تـطـالب بـأشالء ا
جـثـة زوجـهـا .. وتـكـون األحـداث عـلى هـذا
الـشكل اجلنونى حـتى نرى اهتزازاً فـجائياً
بــفـعـل انـفــجـار قــنـبــلــة فـيــتم أخـيــرا إرسـال
ـصير راكب لـترحـيلهن إلى ا النـساء إلى ا
احملـتــوم .. تـتـحـرك كل الـنــسـاء فـيـمـا عـدا
شــــخص وحــــيــــد  –رجل  –نـــاجـى .. نـــراه
ــديــنــة .. جــالــســـا يــدخن وسط أنـــقــاض ا
ـــســــرحى يــــثــــيـــر اجلــــو الــــعـــام لــــلــــعــــرض ا
ــوسـيـقى ــعـد ا اإلعــجـاب .. فـاخملــرجـة وا
ومـصمم الـرقصـات .. استـطاعـوا بطـريقة
مـــدهـــشـــة أن يـــعـــبــــروا عن أثـــار الـــفـــوضى
الـعـارمــة الـتى أعـقـبـت احلـرب .. والـنـسـاء
جــمــيـــعــهن .. لم يــكـن مــجــرد آالت نــواحــة
مـــــشـــــبــــــعـــــة بـــــروح الـــــيــــــأس والـــــغـــــضب ..
فــــكــــاســـنــــدرا تـــمــــزق ثـــيــــابـــهــــا بـــجــــنـــون ..
وأنـدروماك تتحـرك هنا وهـناك هاربة من
أسرتها مثل احلـيوان الشرس احملتجز فى
توفرة قفص ..  وبرغم التقنـيات العالية ا
ثير لإلعجاب .. إال للعرض واجلو العام ا

احلـرب تعـنى الدمـار .. كارثـة تتـعرض لـها
اإلنــســانــيــة فى كل يــوم وفـى أى مــكـان.. و
سواء كـنت منـتـصرا وكـللت جـبـهتك أكـاليل
ة  .. الغار أو مـنهـزما تتـجرع مرارة الـهز
ـا هـى احلرب عـلى أى جـانب كـنت  .. طـا
.. فـالــنــتــيـجــة واحــدة .. خــراب و دمـار ..
ســواء كـان  هــذا فى واقــعــنــا احلـالى .. أو
مـنــذ قـدم الـتــاريخ .. عـلى مـســرح اليـلـتـون
 Lyttelton  بلندن تقدم حاليا مسرحية
نـسـاء طـروادة بـرؤيـة درامـيـة جـديـدة لدون
تـــايـــلـــور  Don Taylorوتـــنــــاول مـــخــــتـــلف
Kaitie Mitch لـلمـخرجـة كـايتى مـيتـشيل
 ..ell  وفى صحيفة اجلارديان اإلجنليزية
ارتــكــز حــديث الــنــاقــد اإلجنــلــيــزى مــايــكل
بــلـيــنـجــتـون  Michael Billington  عـلى
رأيه فى الـصياغـة الدراميـة اجلديدة التى
ــســـرحــيـــة .. وقــد بـــدأ هــذا قـــدمت بــهـــا ا
بــاإلشـــارة إلى الـــبــصـــمـــة الــواضـــحـــة الــتى
أصــبـحت تــتــمــيـز بــهــا أعـمــال اخملــرجـة ..
كنـك التعرف عليها من خالل بحيث إنه 
مـشــاهـدتك لـعـرض من إخـراجـهـا حـتى لـو
لم يـتم كـتـابة اسـمـهـا مقـتـرنـا بهـذا الـعرض
.. فـــهى مـــتى نـــال نص إعـــجــابـــهـــا وبــدأت
عــــلى الــــعــــمـل عــــلــــيه .. غــــيـــــرت مالمــــحه
ه الـــــدرامــــيــــة تــــمــــامــــا وبــــدأت فـى تــــقــــد
بالصورة التى ترى أنه يجب عرضه بها ..
وكـانت مأساة يـوربيدس نـساء طروادة هى
ــرة لـتــعـيـد مــا وقع عـلــيه اخــتـيـارهــا هـذه ا
تــشـكـيـلـهـا بـرؤيـة درامـيـة مـخـتـلـفـة و كـأنـهـا
إعـــادة خــلـق لــلـــنص األصـــلى ....  وبـــرغم
ــبــهــرة الــتى تــوفـرت الــتــقــنـيــات الــعــالــيــة ا
للـعرض والـتى تثـير اإلعـجاب .. إال أنه لم
توقعة ـتلقى بالصـورة ا يـؤثر فى مشاعر ا
ــــــة .. مـن أى مــــــأســـــــاة يــــــونـــــــانــــــيـــــــة قــــــد
ـسـرحـية فى حـد ذاتـهـا .. كـنص أصلى فا
.. تـــعــد تــوثـــيق تــاريــخـى مــدهش ألحــداث
تمت بالـفعل عـندما ذبح األثـينيـون الرجال
فى إسبرطة واستعبدوا نساءها .. والنص
زاخر بـشرح تـفصـيلى لكـل عوامل اخلراب
والـــدمــار الــتـى تــعـــرضت لــهـــا الــبـالد بــعــد
احلـرب ويـوربـيـدس يـعرض هـذا من خالل
مـعـانـاة ثالث نـسـاء طـرواديـات - هـيـوكـوبـا
وكـــاســــنــــدرا وأنــــدرومــــاك  - فى أعــــقـــاب
سقـوط مدينـتهن .. ولـكن الرؤية الـدرامية
اجلـــديـــدة لـــلـــنـص .. جـــعـــلت من الـــعـــرض
ـــتــفــرج اســـتــفــزازيـــاً لــضــمـــيــر ومـــشــاعــر ا
لــيـشــاهـد عــجـرفــة الـقــوة وبـشــاعـة مــابـعـد
احلــرب .. واألمــر ال يـــتــطــلب الـــكــثــيــر من
ــعــرفــة رغــبــة اخملــرجــة فى ربط اخلـــيــال 
ومـــطـــابـــقـــة أحـــداث الــــعـــرض -  بـــشـــكـــله

اجلديد -  بواقعنا احلالى .
ـكـاتب خـاويـة عـنـد ـشـهـد  يـبـدأ الـعــرض 
ضــفـة الــنـهــر بـجــانب أخـر عــبـارة ســتـأخـذ

النساء لسن مجرد آالت للنواح

كن  
 أن تتعرف
على عروضها
حتى لو لم
تكتب اسمها
على العرض

سراب..
 حالة مسرحية لنص مبتور

حياتهم باألمل..
وماذا بـعد?.. هل الهـرب وراء إغراءات هذا الشـاب بحياة أخـرى بعيدة

عن وطنها األول هو احلل?.
أم هذه احلـياة الـتى يحـياهـا الشـاب األخ هذا اجلـندى الـشجـاع الذى

انكسر بعد خيانة رفاقه. وموت األم هو احلل.
ومـاذا ســيــحـدث بــعـد?.. صــورة لم تــكـتــمل فى نص صــالح كــرامـة ولم
ـسـرحيـة لـلـمـخرج.. حـيث تـرك الـنـهايـة مـفـتـوحة بال تـكـمـلـها الـصـورة ا
ــهــا اآلخـر مـع الـشــاب الــذى وصـفه مـالمح بـعــد هــروب الــبـنت إلـى عـا
أخـوهـا بـأنه خائن مـثل أبـيه الـذى حتـالف مع األعداء وفـتح لـهم مـجال

الدخول للوطن بعدما قبض ثمن خيانته.
ة التى طـرحهـا العـرض إلى ما سـيحـدث بعد فـلم تتـضح فلـسفـة الهـز

فأوقعنا فى شرك اإلحساس بأن النص مبتور.
وظف اخملـرج حــسن الـصــواف أدواته بـحـكــمـة لــوعـيه بــأن الـنص الـذى
يـتــنـاوله لم يـكن هـيـنًـا وصـمم سـيــنـوغـرافـيـا الـعـرض عـلى شـكل شـبـكـة
ـسرح أو الـبـيت أمـامه صـالـة الـبيـت فيـهـا مـنـضدة عـنـكـبـوتيـة بـاتـسـاع ا
وكـراس ووراء الـشـبـكـة قـبـر األم وســاحـة هـروب الـبـنت مع هـذا الـرجل

الغريب.
ــوســيـقـى الــتى أعــدهـا حــسن وقــد أجـاد حــسن الــصــواف اســتــخــدام ا
عــونـى والــتى جــاءت مــتــوافـــقــة مع األحــداث ومــعــبـــرة عــنــهــا فى بــعض
األحــيــان كــمــقــطـــوعــة احلــرب الــتى وصــفت دخــول األعــداء بــطــبــولــهم
ــديــنـــة لــيالً مـع اإلضــاءة الــتـى صــمــمـــهــا اخملــرج وعــجالتـــهم لــدهـس ا
ـمثـلون أيـضًا أداء أدوارهم بـوعى كبـير ونـفذهـا أيضًـا بدقـة واستـطاع ا
بـاللـغة الـفصـحى التى يـتحـدث بهـا النص وحـافظ اخملرج عـليـها فأدى
ا ة وأفقدته وعيه  حسن عونى دور األخ السكير الذى أسكرته الهز
ـة حــوله فــصـار يــهــذى طــوال الــوقت مــحـدثًــا أمه الــتى قــتــلــتـهــا الــهــز

وخيانة أبنائها.
ستسلمة ألسر األخ والتى وأحسنت أيضًا دارين فـوزى فى دور البنت ا
رغم والئهـا له ولـروح أمـها إال أنـهـا لم تـستـطع الـتـخلى عن رغـبـتـها فى
السـعى وراء إغراءات الشـاب الغريب الـذى طاردها طـوال الوقت بحبه

زاعمًا بأنه سر سعادتها. وأحسن أيضًا هانى ماهر فى دور الرجل .
إن «سراب» أحد النصوص الهامة التى تتناول فلسفة احلرب ومشاعر
ـرأة وهى أهـم مـنــاطق الــكــتــابــة لـدى صــالح كــرامــة إال أنه يــقــر بـأن ا

النص لم يكتمل بعد ومازال يحتاج إلى جزء آخر..
غير أن حـالة البـتر فى النص تـوحى بنهـايات عديـدة لهذا الوطن/ األم
رأة االمـتـداد فالـبنت لم تـشبه وتلـقى عالمـات عديـدة حول حتـوالت ا
ا كان هذا أمهـا ولم حتمل نفس القـدرة على التضـحية والنـضال ور
ـا سيـأتى غـدًا ويحـل بأبـنـاء هذا الـوطن الـذى يـتم اغتـيـاله أمام نذيـراً 

أبنائه.

ما زال الـسـعى وراء مـشـاهدة مـا تـنـتـجه الفـرق احلـرة وفـرق الـهواة من
ـا تـقـدمه هـذه الـفرق من عـروض مـسـرحـية يـزداد كل يـوم بـوعى أكـبـر 
ـسة" على عروضٍ جـادة وهادفة وعـرض "سراب" الـذى قدمته فـرقة "
مـسـرح ساقـيـة الـصـاوى أحد تـلك الـعـروض والـذى قام بـكـتـابـته اخملرج

والكاتب اإلماراتى صالح كرامة وأخرجه حسن الصواف.
اســتـفـهــامـات عـديــدة  طـرحـهــا خالل هـذا الــعـرض الـذى لم يــتـجـاوز
نــصف الـســاعــة ويـضم أربــعـة شــخــوص رئـيــسـيــة هى: الــفـتــاة سـراب
واآلخـر الــسـكـيــر والـرجل وشــبح األم الـذى يــتـحـدث إلــيه االبن طـوال
الوقت هذا اجلندى الشـجاع األم الذى تربى ليكون جبالً كما علمته
األم والـذى صـار ســكـيـرًا مـهــلـهالً ال يـكف عن الــهـذيـان بـعــدمـا دهـسـته
عـــجالت اخلـــيــانـــة كــمـــا دهــسـت الــوطن إذ شـــاهــد أصـــدقــاءه اجلـــنــود
يـسـلـمـون وطـنـهم لألعـداء وتـآمـروا ضـده فـفـقـد عـقـله و اغـتـيـال األم
الـتى رفـضـت احلـيـاة وسط أبـنــائـهـا اخلـائــنـ وقـررت الـهــروب لـلـمـوت
ـشنـوق بـحـلمه.. لـيـنكـسـر الـشاب بـرحـيلـهـا أكـثر ويـفـقد لـتـبقـى بجـوار ا
توازنـه بعدما عـذبه رؤساؤه إلصراره عـلى عدم اخليـانة ورفض دخول
. العـدو.. إال أنه يجـد نفـسه - كمـا يقـول - ذا سيفٍ وحـصانٍ خـشبـي

ال جدوى منهما.
فيـقرر العزلة بـهذا البيت آخـر ما تبقى له وغلق األبـواب والنوافذ على
أخـته سراب  –امـتداد األم  –خـشـيـة أن يـحـدث لهـا مـثـلـمـا حدث لألم
مـؤكــدًا لـهــا طـوال الـوقـت بـأن كل مــا يـحـدث خــارج الـنــوافـذ واجلـدران
خـيـانـات فقط وهـذا مـا قـصـده صـالح كرامـة فى نـصه فـالـبـنت امـتداد
لألم الـتى هى األرض والرحم الـذى ال نـهايـة له ورغم عـشقـهـا ألخيـها
وخـوفهـا عـليه إال أنـهـا تقع فـريـسة لـلـصراع بـ الـرغبـة فى الـبقـاء ب
جدران الـبيت مستسـلمة ألسر أخـيها وب الرغـبة فى الرحيل مع هذا
الـشـاب الـغـريـب الـذى يـغـريـهــا طـوال الـوقت بـالــهـرب مـعه لـتــحـيـا حـيـاة
ا فـيها من نـعيم وسعـادة فتقـرر بعد تـرددٍ طويل الهرب أجمل وأروع 
معـلـلة ذلك ألخـيهـا برغـبتـها فـى البـحث عن شعـاعٍ أخيـر للـضوء فى أن
ـقـبـرة بأن تـنـجب طـفالً عـله يـغـير حتـيا حـيـاة سـعـيـدة بعـيـدًا عن هـذه ا

نص غير مكتمل
وصورة مسرحية
عاجزة عن التوصيل

 موسيقى متوافقة
مع األحداث
ومعبرة عنها 

cyan magenta yellow black File: 11-22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> بـعض األمـاكن األثـريـة كقـصـر الـغورى فـى القـاهـرة خـصصت مـكـانـاً دائمـاً لـلـعروض
ـديـنـة قد يـلـبى رؤية اخملـرج لـكنه ـسـرحـية. غـيـر أن انتـقـاء مكـان طـبـيعى بـعـيد عن ا ا

يحتاج إلى تأم وسائط نقل للجمهور.

> مـثـلـما كـانت عـروض السـامـر واحلـلقـة والـتعـازى تـقدم فـى فضـاءات الـطبـيـعة احلـقـيـقيـة عـمل بعض
ناطق األثرية أو بناء ة وا ـعمل والبيوت القد قهى وا ـسرحي إلى اخلروج بعروضهم إلى الساحة وا ا
خـيمة لـلعرض وحتى فى بـعض التجارب احلـديثة إلى تـقد عرضهم عـلى شاطئ البحـر أو فى حافلة

دينة! تعبر شوارع ا 10
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سرحى سعيد حجاج قرر التفرغ خالل هذا الشهر إلنهاء نص مسرحى جديد من تأليفه. > الكاتب ا
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  توافق آداء اجملموعة هو سمة العرض

ـــــتـــــلــــقـي. رغم أن هـــــذا الـــــتـــــوجه يـــــأتي لـــــضـــــعف ا
ــاديـة الــتي ظـهــر أثـرهــا في مــحـاولـة اإلمــكـانــيـات ا
الــبــعض اســتــخــدام مـالبس مــنــاســبــة لــلــشــخــصــيــة
وبـألوان متـعددة ورغم االجتهـاد الشخصي في ذلك
البس لم تــكن مـتـكــامـلـة لــوجـود تـعـدد رؤى إال أن ا
شـخــصــيـة من جــهــة ومن جـهــة أخــرى فـإن الــطـرح
ـعـاصـرة الـتي الـفـكـري لـرؤيـة اخملـرج يــعـتـمـد عـلى ا
البس الـسوداء كـانت تـتطـلب الـتجـريـد واالكتـفاء بـا
البس ــــكن اعــــتــــبــــارهــــا مــــعــــاصــــرة وهـي ا الــــتي 

األساسية لكل الشخصيات.
ـعـتـمــد مـنـذ الـبـدايـة كـذلك يـأتي أســلـوب اإلخـراج ا
كاشفة حيث يدخلنا اخملرج من خالل جوقة على ا
تـبحث عن تقد عـرض فتقرر تـقد على الزيبق.
إذن فـمن الـبـداية أمـام عـرض يتم تـصـنيع مـشـاهده
ـتـفــرج في نـفس الـلـحــظـة دون الـسـعي أمــام أعـ ا
إلى إيـــهـــامه بـــأن مـــا يــحـــدث حـــقـــيـــقي فـــاألحــداث
ــشــاهــد تــقــوم بــدور الــراوى أو الــســارد ألحـداث وا
ـــاضـي. من هـــنـــا يـــتـــطـــلب ذلك كـــشف وقـــعت في ا
ـســرح دون أي إظالم. إال أن اخملـرج جـعل خــشـبـة ا
ــــشـــاهـــد مـن خالل اإلظالم هـــنــــاك فـــواصـل بـــ ا
األمر الذي أدى إلى اإليـهام وليس كسره وإلى عدم
تفرج وليس تـأكيد الطرح الـفكري ومخاطبـة عقل ا

وجدانه إضافة إلى وقوع اإليقاع أحيانًا.
ــــــــثـــــــــلــــــــيه ومع ذلـك جنـح اخملــــــــرج فـي تــــــــقــــــــد 
واخــتـيــاراته لــهم فـهـم مـجــمـوعــة مـتــجــانـســة فـيــمـا
بـيـنهم جـاء األداء وكـأنه مـعـزوفـة مـوسيـقـيـة رقـيـقة

تباري فيها اجلميع.
طه خـلـيـفـة فـي دور الـزيـبق إحـسـاس مـرهف ووعي
بـطـبيـعـة الشـخـصيـة; شـخصـيـة الثـوري الـباحث عن
ـوت حـتى احلق والـعــدل الـشـجــاع الـذي ال يـهــاب ا
أنـه يـدخل إلى الـكـلــبي في عـقـر داره دون خـوف بل
ويـسخـر مـنه وقد اعـتمـد طه خلـيفـة على إمـكانـياته
ـرنــة وتـأكــيـد حــركـته كــمـبــارز وكـصــفـة اجلــسـديــة ا
زئـبــقــيـة إضــافـة إلى تــكــويـنــات صـوته مـع اهـتــمـامه
بـكــافــة تــفـاصــيل الــشـخــصــيــة مـثل حــركــات الـرأس
واجلــســد في عالقــتــهــمــا بــالــلــحــظــة مــثل حلــظــات
التـدريب وحلظـات التـحدي الـتي تظـهر فـيهـا حركة
الـــرأس واجلـــســـد تـــعـــبـــيـــرًا عـن شـــمـــوخ وشـــجـــاعــة
ـشـاهـد الـقـوية الـتي الـشـخـصـيـة ويـتـضح ذلك في ا
جتـمعه مع الـكلبي "أحـمد لطـفي" والتي يـظهر فـيها
ذكـاء اخملرج في إحداث الـتباين بـ جسدي طرفي
الــصــراع حــيـث نــحــافــة جـــســد طه خــلــيـــفــة مــقــابل
ضـخامـة جـسد أحـمـد لطـفي وكـذلك طـبيـعـة صوته
الـعــريـضــة لـتــصـبح مــشـاهــدهـمــا من أروع مــشـاهـد

سرحية إمتاعًا وتأكيدًا فكريًا. ا
كــــــذلك يــــــأتـي أداء وفــــــاء عــــــبـــــد الــــــلـه في دور األم
ـيزين بـأحاسـيس مرهـفة وتـعـبيـرات وجه وصوت 
ــســتــمـر يــحــمالن شــمــوخ األم وحتـمــلــهــا لــقــدرهــا ا
ـرأة / األم فــعـبــرت عن شــخــصــيـة جتــمع مــا بــ ا
وبــــ صـــفــــات رجـــولــــة حـــيـث صـــمــــودهـــا وقــــوتـــهـــا
وقــراراتـهــا جتـاه ابـنــهـا وعــدم اهـتـزازهــا بـعــد مـقـتل

زوجها.
كـذلك تأتي نورا جالل بـأداء بسيط وإن كان يـعتمد

أكثر على جمالها وإحساسها الذاتي.
أيــضًـــا تــوافـق أداء اجملــمـــوعــة وتـــنـــاغــمـــهــا في أداء
الـشعب / اجلـوقة إلى حد يـبتـعد عن الغـنائـية التي
ـكن أن يـنــسـاقـوا إلـيـهــا فـكـان الـتــنـاغم واالعـتـمـاد
ثـل في ـميـزة لهـم  عـلى اإلحـساس هـو الـسمـة ا
يـاســر كـامل  –أحـمــد سـمــيـر  –إبـراهــيم حـافظ –
مـعـتز سـعد  –محـمد رشاد  –عمـاد رشاد  –ميـسا

حمدان  –رامي عوض  –عيد األسواني.
إنـهـم مـجــمــوعـة مــتــجـانــســة عـشــقت الــفن وأعــطـته
فـامـتعت جـمـهوره يـقـودهم مخـرج دارس هـو محـمد
ـسرحـيـة الذي عـهـد العـالي لـلـفنـون ا لـبـيب خـريج ا
ــخـرج واعــد نــحـتــاجه كــثــيـرًا في الــســاحـة يـبــشــر 

سرحية. ا
فـتحـيـة إلى مهـرجان بـاكثـير والـشاعـر اجلمـيل فؤاد
ـؤسسة هرجـان وجمعـية باكـثير وا حـجاج مـؤسس ا
الـعــمـالــيـة بــقـيــادة أحـمــد األصـور عــلى تـقــد هـذا
ـمـتع الـذي أتمـنى ـهـرجـان وهـذا الـعـرض الـرائـد ا ا

استضافته على أحد مسارح الدولة.

الـفرد التي مآلهـا السقوط وقد اعـتمد اخملرج على
ـسرح اخلـالي دون أي ديكورات لـلتـغلب على فراغ ا
ـشـاهـد واألمـاكن واسـتـخـدم تـقـنـيـة اإلضاءة تـعـدد ا
كان والزمان أيضًا حيث اعتمد كثيرًا على لتغيير ا
فـكــرة الـضـوئــيـة ولــعل مـشـهــد األم مع والـدهــا بـعـد
مـقتل زوجها وحتديـد اإلضاءة للمكـان ببؤرة ضوئية
مــؤكـدًا عـلى ذلـك ثم انـتـقــال الـبـؤرة إلـى مـكـان آخـر
تــأكــيــدًا عــلى االنــتــقــال إلى الــفــيــوم. كـذلـك حلــظـة
مـرور زمن عــنـدمــا يـدخل الــطـفل ثم يــحـدث إظالم
سـريع مع عـودة سـريـعـة لنـجـد "عـليـا» قـد كـبـر. تلك
ـتـعددة الـتـقـنيـة سـاعـدت في حل مـشـكـلـة األمـاكن ا
ـرئية في العرض واألزمـات لكنهـا وضعت الصورة ا
في رهــان جـــديــد حــيـث االعــتــمــاد عـــلى الــتـــشــكــيل
ـمـثـل ـمـثل وتـوزيع ا وجـمـالـيـاته من خالل جـسـد ا
عــلى اخلـــشــبـــة. وقــد وفق اخملـــرج في جتــاوز فــراغ
مـــســـاحــة اخلـــشـــبــة وعـــدم وجـــود ديــكـــور من خالل
تـشكـيالت مـتنـوعـة ومـتعـددة أثـرت الصـورة وغـيرت
إيــقــاعـــهــا بــشــكل دائم أضــفـى مــتــعــة بــصــريــة لــدى

بـطريقـة زئبـقية حـتى يطلق عـليه لقب عـلى الزيبق.
ويبـدو كالـلص الشـريف حيـث يأخـذ منهـجه بـسرقة
الـــكــلـــبي ويـــرد الـــســـرقـــات إلى الـــشـــعب الـــبــســـيط.
عـندها يدرك الـكلبي أنه أصبـح أضحوكة في أيدي
عـلى الـزيـبق لـذلـك ينـشـط هـو وأتبـاعـه كي يـوقـعون
ــــغـــــامــــرات بــــالـــــزيــــبـق الــــذي يـــــدخل عـــــديــــداً مـن ا
الكوميدية الساخرة التي تصل إلى تنكر الزيبق في
صـورة فــتـاه لــعـوب لــيـدخل عــلى الـكــلـبي في مــنـزله
حـتى يسرقـه ويهرب مـنه. وليسـتمر الـصراع بيـنهما

سعيًا لتخليص الشعب من هذا الكلبي.
إال أن أهـم مـا فــعــله اخملــرج هــو تـركــيــزه عــلى هـذا
الـــصــــراع وتـــأكـــيــــده من خالل جــــوقـــة الـــشــــعب في
ــثـلــون لــلــشـعـب لـيس مــشـهــد الــنــهـايــة عــلى أنــهم 
الــــشــــعـب في زمن الـــــكــــلــــبي فـــــحــــسب بـل الــــشــــعب
ــــطـــــحـــــون فـي الــــصـــــالـــــة من خـالل الـــــتـــــوجه إلى ا
اجلـــمــهــور في الـــصــالـــة لــربط الــصـــالــة بــاخلـــشــبــة
ـعــاصـرة بل وتـأكـيـدًا تــأكـيـدًا عـلى فـكــرة الـتـوحـد وا
على رفض رؤية اخملرج للحل القروي وفكرة البطل

الـرؤية ترخص البـطل الفرد وحتبـذ البطل اجلمعي
ضــمن عـروض مــهـرجـان عــلى أحـمــد بـاكـثــيـر الـذي
ؤسسـة العمالـية على خـشبة مـسرحها. احـتضنـته ا
قـدم عــرض "عـلى الــزيـبـق" تـألـيـف يـســري اجلـنـدي
ـركز األول إخـراج محـمد لـبيب وقـد فـاز العـرض با
ـثل لـلـواعـد طه كـأحـسن عـرض وإخــراج وأحـسن 
خـلـيــفـة إضـافـة إلى جــائـزة الـتـمــثـيل الـثــانـيـة نـسـاء

لوفاء عبد الله والثالثة نساء لنورا جالل.
وإذا كــان نـص "عــلى الـــزيــبق" هـــو أحــد الـــنــصــوص
ـهـا ألنـه نص يـحـتـوي الـتي تـغــري اخملـرجـ بـتــقـد
من اإلمــكـــانــيــات الـــفــنــيـــة الــكــثـــيــر لــتـــقــد عــرض
مــســرحي بــرؤى مــتــعــددة وفــقًــا لــكل مــخــرج بل من
ـمـكن أن تـتعـدد أشـكـال الـتـقـد أيضـا. رغم ذلك ا
يــأتي اخملـــرج مــحـــمــد لــبـــيب لــيـــقــدم الــنـص بــرؤيــة
جـديـدة مــغـايـرة حـتى لـطــرح الـنص دون أي تـعـسف
ـعـتـمدة وذلك حـيـنـمـا يـخـرج من إطـار رؤيـة الـنص ا
عــلى الــبــطل الــفــرد "عــلى الــزيــبق" إلى تــأكــيــده من
خالل رؤيته هو على أن احلل جمعي وليس فرديًا.
ســعـي اخملــرج إلى ذلـك من خالل تـــكــثـــيف أحــداث
ــســرحـــيــة واســتـــخــدامه لـــلــجــوقـــة بــشــكـل مــغــايــر ا
ـسرحـيـة التي تـدور حول مـقتل وجـديد. فـأحداث ا
حـسن رأس الـغـول بـعـد اخلـيـانـة له عـلى يـد الـكـلبى
وأعوانه فـتهـرب زوجتـه بابنـها "عـلى" ومـعهـا والدها
الـــقـــاضي إلى الـــفـــيـــوم لـــتــــقـــيم هـــنـــاك ومن خالل
ــفـارقــة الــدرامـيــة تــخــفي األم عن ابــنـهــا مــوضـوع ا
مــقــتل والــده بل تـــخــبــره بــأن والــدهــا الــقــاضي هــو

والده.
ويــتــطـور احلــدث عــنــدمــا يــكـبــر "عــلى" ويــرغب في
الـسـفـر لـلتـعـلـيم في الـقـاهـرة هـنـا يـعـود الـتـوتر لألم
مــرة أخــرى. وبـعــد إحلــاحه تـوافق مـع حتـذيــره بـأال
يـنــسـاق إلى أي مـشـكـلـة أو يـحـتك بـاآلخـرين. إال أن
االبن بـعـد نـزوله إلى الـقـاهـرة يـأخذ مـوقـفًـا مـغـايرًا
فــالــوراثــة بـــدأت تــظــهــر حــيث إن االبن شــبــيه األب
يسعى إلى احلق والعـدل لذلك عندما يكتشف ظلم
الـكلـبى لـلشـعب يـبـدأ في التـحـرك نحـوه لـيدخل في
صـــراع مع الــكــلـــبي دون أن يــعــلـم أنه صــراع الــثــأر.
ويـتعـلم االبن "على" فـنون الـفتـوة ويحـاول أن يجذب
الـشعب إلـيه لـيثـور. ويـبـدأ في مواجـهـة الكـلـبي لكن

كاشفة  أسلوب اإلخراج اعتمد على ا

 رؤية
جديدة
تتجاوز
البطل

الفرد للحل
اجلمعى

ـسـرحــيـة أشـبه بـســوق مـسـرحـيـة فـتـصـبـح الـسـوق ا
سوداء وتتحول جماعة التأويل إلى مافيا مسرحية
ـسـرحي عـوامل مـسـرحـية ـشـهـد ا وال تـتـحـكم في ا
ـــافـــيــا اإلبـــداعـــيــة فـــقط ويـــرتـــبط مـــعـــيــار جنـــاح ا
بـقــدرتـهــا عـلى الــتـرويج اإلعـالمي لـذاتــهـا بــواسـطـة
هـرجانـات التي تـقيـمهـا لذلـك جتتذب الصـحف وا
سرحـية عناصر فاعلة من النسق واجلسد افيا ا ا
الـثـقـافي سـواء بـواسـطـة اإلغـراء أو الـتـهـديـد بـعدم
ـافـيــا. وتـتـحـول وجــود فـرصـة لــلـمـارقـ عن هــذه ا
صـالح واألهواء ويكـون منطق عـمل هذه العـصبة ا
" أي ب اجلـمـالـيـة واقــعـاً في مـنـطـقـة "الـبـ – ب
شــبه سـريــة وشـبه عــلـنــيـة ويــتم تـوزيع األدوار داخل
الــعــصـــبــة اجلــمـــالــيــة عـن تــرويج أســـاطــيــر مـــعــيــنــة
ـارق حتت دعاوى أخالقـية مـثل "الهواء لتـهذيب ا
الـــنــقـي" الــذي ال يـــســـتـــطـــيع أن يـــســـتــنـــشـــقه بـــعض

ارق وال تتحمل رئاتهم إنتاجه. بدع ا ا
ـــبــدع أو أمـــا نــظـــام عــمـل هــذا الـــنــمـــوذج فــيـــكــون ا
الـفـاعل اإلبـداعي فيـه في قمـة الـهـرم ويـتم تـنـسيق
ـبـدع ذاته وغـالبًـا مـا يكـون مـركز الـعمل بـواسـطة ا
الـدائرة وتصـنع صورة له بأنه مبـدع حداثي محمل
نـحـة لبـضـعة سـرحـية وذهـب  ـنتـجـات ا بـأحـدث ا
أشــهــر في دولـة غــربــيـة. وعــنـدمــا عــاد ارتـدى حــلـة
ـــنــاضـل من أجل الـــتــغـــيــيـــر فــتـــرسم له احلـــداثي ا
صـورة مــغـايــرة لـلــحـقــيـقــة وأنه جـاء شــاهـرًا ســيـفه
الــبـــتــار لـــقــتل األب اإلبـــداعي الـــتــقـــلــيـــدي وتــغـــيــيــر
ـسرحـية لـكنه في احلـقيـقة يـلتهم األب اخلريـطة ا
ويــتــمــثــله في أفــعــاله ويـعــد مــســخًــا لــهـذا األب في
أبــشـع صــوره. لـــذلك فــهـــذا الــقـــنــاع ضـــروري لــردم
ــبـدع وضــمـيــره اإلبــداعي الـذي الـهــوة بــ أفـعــال ا
يـفــسـده حـبه اجلـم إلى الـسـلــطـة والـتــسـلط. والـذي
حتوله إلى مـسخ حداثي. وعـندما يـبنى له مخـتبره
يـعيـد الـبنـيـة الـتقـلـيديـة فـهـو يحـتـكر كل األدوار من
ـدير حـتى اختيـار متـفرجـيه فال يتورع ـبدع إلى ا ا
في سـحل نـاقد عـلى بـاب مخـتبـره بواسـطـة زبانـيته
ـوت الـنـاقـد قبل أن من أجل إحالل الـنـظـام وقد 
ـــنـع أســتـــاذًا مـــســـرحـــيًـــا من يـــســـتـــرد كـــرامـــته أو 
اجللوس في مختبره ألنه لم يستأذن منه بالدخول.
فـيــهـرب األســتـاذ بــجـلــده حـتى ال يــلـقـي مـصــيـر أبـو
ســـويـــلم في فـــيـــلـم األرض. ويـــصـــبح هـــذا االبن في
نـظـر اآلبـاء اإلبـداعيـ والـسـيـاسيـ طـفالً مـعـجزة

واهب.  خارق األفعال متعدد ا
يـتوهم األب الـسيـاسي بـالقـدرة اخلـارقة لـهذا االبن
ـفــتـعل الـذي اإلبـداعي ويــخـدعه رواجـه اإلعالمي ا
يـــقــوم بـــتـــبــريـــر أفــعـــاله نـــظــام عـــمل اخلـــلــيـــة الــذي
يـــتــأسس عــلـى مــجــمـــوعــة من الــعـالقــات الــثـــنــائــيــة
ـحـرر مسـرحي أو نـاقـد كـبيـر يـروج ألفـعـاله سواء
قاالت التي تكتب عنه عن طريق النشر بـواسطة ا
ــسـرحــيـة عن أو تــسـريب أخــبـاره إلـى الـصــفـحـات ا
طــريق الــصـداقــات بــاإلضــافــة إلى صــد احلـمالت
نـاوئة له فال ينـشر مقـاالً أو رأياً ضد مـختبره أو ا
إبــــداعـه ويــــصل احلــــد إلى إغــــراء بــــعـض الــــنــــقـــاد
بالـكتابـة عن إبداعه وإجـراء حوارات معه مـؤسسة
تدار في صور علنيـة ولكن تستمد وجودها من أنها
تنتج في صورة خليـة عمل شبه سرية هذه الشبكة
ـبـدع اإلعالمـيــة تـقـوم أطـرافــهـا الـثــنـائـيـة مـع هـذا ا
ـبدع ـنح والـعطـاء واألخـذ ب هـذا ا عـلى أساس ا
أو ناقـد شبه مبدع يـحترف العـمل الصحـفي غالبًا
مـا تـنطـوي هـذه العالقـة عـلى عداء عـنـدما ال يـكون
. وعــنــدمـــا يــحـــدث الــتــألـــيف تــروج الــعـــطــاء جــزيـالً
الــشــبــكـــة اإلعالمــيــة لـه وتــمــنــحه فـــرصًــا إبــداعــيــة
جتعـله في ع األب السـياسي قوة طـليعـية بوصفه
مـبـدعًـا حـداثـيًـا ال يــشق له غـبـار فـنـجـده مـتـواجـدًا
فـي جــمــيـع االحــتـــفــاالت ســـواء مــســـرحــيـــة أو غــيــر
مسـرحيـة بوصفـة رمز الـشباب الـطلـيعي فـتفتح له
ـسـرحـيـة عـلى مـصراعـيـهـا ويـتـحكم أبـواب الـسوق ا
ــســرحــيــة هــذا الـفــاعل اإلبــداعي في الــصــنــاعـة ا
الـذي يتـقن هذه الـصنـاعة يـستطـيع أن يردد في كل
ـســرحـيـة وأنه حلــظـة بــأنـنـا في عــصـر اجلــلـجـلــة ا

بالتأكيد وكيل الفن اخلالد.

بعض الـفاعلـ اإلبداعـي فال تكـفي القوة األولى
فـقـط بل يـجب أن تــدعــمـهــا الـقــوة الـثــانــيـة لــيـعــتـلي
ــسـرحي. وحتـكم الـفـاعـل اإلبـداعي قـمــة الـتـراتب ا
ـــســرحي وفي فـي الــرأســمـــال اإلبــداعي لــلـــمــبــدع ا
بزوغ جنمه عوامل أخرى ينزاح مفهوم الكفاءة منها

من على قمة الهرم.
ـسـرحـيـة الـتي تـعــلى من مـفـهـوم الـكـفـاءة فـالــسـوق ا
ـسـرحيـ حتـت لواء اإلبـداعـيـة تـطـوي الـفـاعـلـ ا
جــمــاعــات تــأويـــلــيــة لــهــا أهــداف واســـتــراتــيــجــيــات
مـســرحـيــة مـعــيـنــة من أجل الـســيـطــرة عـلـى الـسـوق
واإلعـالء من قيمة إبـداعها وتنتـشر قيم االختالف
والـتـعـدد والـتـنـوع اخلالق والـتـبـادل احلـر وتـتـصارع
اجلـمـاعـات من أجل فـتـح إبداعـي جـديد وتـأسـيس
وظـــائـف جـــديـــدة لـــلــــمـــســـرح وتـــتــــبـــارى اجتـــاهـــاته:
احلـداثة ومـا بـعـد احلداثـة ولـكن عـندمـا ال يـتـحكم
سرحية في السوق وتتحكم آليات مفهوم الكفاءة ا
ـسرح وتنتشر الـسوق االقتصاديـة والسياسية في ا
قــيم الــفــهـلــوة والــوصـولــيــة واالنــتـهــازيــة وحتـاول كل
جــمـــاعــة صـــنع صــورة مـــصــطـــنــعـــة لــهـــا عــلـى غــيــر
حـقـيـقـتهـا عن طـريق االنـتـشـار اإلعالمي: نـصل في
الـنـهـايـة إلى أن الـعالقـة الـتي حتـكم الـسـوق تـتـبـاري
فـــيـــهــا اجتـــاهـــات "احلـــداقـــة ومـــا بـــعـــد احلـــداقــة".

جـــمــاعــة تــبـــحث عن وجــودهـــا اخلــاص عن طــريق
سـرحية وتتحكم في مـحاولة تغييـر آليات السوق ا
ـســرحـيـة مـجــمـوعـة مـن الـتـوجـهــات تـخـلق الــسـوق ا
احـتـكـارات بـاإلضـافــة إلى عالقـات قـوة مـوضـوعـيـة
ـعـرفـة وتخـلق اخـتالفـات ب تـرتبط بـنـمط إنـتاج ا
ــسـرحــيـة وأيــضًـا تــصـنع تــراتـبــيـة أعــضـاء الــسـوق ا
مــســـرحــيــة يـــنــشــأ عــنـــهــا تــفــاوت بـــ اجلــمــاعــات
ـسـرحــيـة. وتـلـعـب مـؤسـسـة الــدولـة دورا هـامـا في ا
ــسـرحــيـة فــعـنــدمـا احــتـدم ضـبط أســعـار الــسـوق ا
ثل مؤسساتها ركـز اإلبداعي الذي  الصراع ب ا
ـــــثل مـــــبــــدعـــــ بال والـــــهـــــامش اإلبـــــداعي الـــــذي 
مـؤسـسـة تـنـادي بـالـتـجـديـد ولـرأب الـصـدع بـيـنـهـمـا
حــاولت بـنـاء كـيـانــات مـسـرحـيـة بــديـلـة عـلى هـامش
اآلفــة الـسـائــدة تـنـادي بــالـتـجــديـد والـتــغـيـيــر أيـضًـا
فـتـأجج الــصـراع بـ مـؤســسـة تـبـحـث عن اسـتـعـادة
ـــفــــقـــود وأخــــرى تـــبــــحث عـن حـــقــــهـــا في دورهــــا ا
الــــوجـــود وأخـــرى تــــؤهل لــــتـــعــــتـــلي قــــمـــة الــــتـــراتب

سرحي. ا
ــســرحـــيــة في تــلك لـــذلك تــســيـــطــر عــلى الـــســوق ا
احلـقــبـة الـقــوة االقـتــصـاديـة والــقـوة الــسـيــاسـيـة في
خـلق وضـعيـة مـسرحـيـة جديـدة تـتحـدد فـيهـا أسـعار
ـسـرحـيـة بـتـحديـد قـيـمـتـهـا وإعالء سـعر ـنـتجـات ا ا

يثيـر مفهوم األزمة - عادة  –سجاالت مـختلفة ب
ــؤلــفــ بل إنه يــعــتــبــر الــشــغل الــشــاغل الــنــقــاد وا
لـبعض الـنقاد فـتراهم يـطرحونه بـصورة دائـمة على
ـنــاقــشـات كــعالمـة مـوائــد الــبـحث وداخـل قـاعــات ا
سـرحية نـتظـمة للـممـارسة ا خلل تـصيب احلـركة ا
ويـخــتــلف الـنــقـاد فـي الـبــحث عن أســبـاب نــشـأتــهـا
ــســرحــيــة فــيــراهــا الـــبــعض أزمــة في الــنــصــوص ا
ويــراهــا الـــبــعض اآلخـــر أزمــة في نــشـــر الــنــصــوص
ـسـرحـية وتـداولـهـا طـائـفـة تـرُجـعـهـا إلى الـعـروض ا
وجــمــاعـة تــرى األزمـة فـي قـلــة اجلـمــهــور: نـدرته أو
ــــمــــارســـة قــــلـــتـه مع وجــــود عــــكس ذلـك في أرض ا
ـسرحـيـة في فتـرة الـستـينـيـات من القـرن الـسابق ا
ـقـاالت الـتي تـتـحدث عن كـانت هـنـاك العـديـد من ا
ــســرح عــلـى الــرغم من أنه كـــان يــشــهــد أوج أزمـــة ا
عــصــوره من حــيث الــكـثــرة اإلبــداعـيــة . لــقــد أغـفل
الــنــقــاد أن األزمــة ال يــنــحــصــر مــفــهــومـهــا فـي هـذا
الـفهم الـضـيق فقـد نـقع في أزمة مـن نوع جـديد ال
تــرتـبط بــالـنـدرة أو الــقـلـة من خالل وجــود نـصـوص
وعـــــروض إبــــداعــــيــــة ذات طـــــابع تـــــمــــردي جــــديــــرة
ــتــلــقـ في مــأزق ألنــهـا بـالــتــنــاول الـنــقــدي تـضع ا
نــصـوص من الـصــعب اإلجـمـاع عـلــيـهـا وتــسـتـعـصي
ـتفـرج الـتـقـليـديـة. وهـناك عـلى الـتلـقي ومع ذائـقـة ا
ـفـهــومـ الــسـابــقـ بل أزمـة ال تــقل أهـمــيـة عـن ا
تـلــقي بـظاللـهـا عـلـيـهـمــا ويـخـيم شـبح وجـودهـا عـلى
سرحـية السائدة ألنـها تكشف عن خلل ـمارسة ا ا
ـسرحي وحتـاول أن تقوض ما وآفـة تسـكن البيت ا
ــؤسـســة مـعــرفـيــة لـهــا احلق في اجلـدل مع أسـسه 
األوضــاع الــســائــدة. وتــتـعــلق هــذه األزمــة بــصــنــاعـة
ـــســرح ذاته وإغــفـــال دوره الــثــقــافـي في اجملــتــمع. ا
وعـــنــــد مـــعــــرفــــة اخلـــلـل الـــقــــابع في أركــــان الــــبـــيت
ــســرحي ويــهــدد بــنــســفه طــابــقــا طــابــقــا تــتــحـول ا
األزمـة مـن عالمـة خــلل إلى عالمــة بـنــاء لــتـصــحـيح
سرحية وتـرميم بنيتـها من أجل استعادة األوضـاع ا

عرفي. دوره ا
ـــنـــطــلـق يــصـــبح مـــفـــهــوم األزمـــة ذا بـــعــد مـن هــذا ا
ــسـرح بــصـنــاعـة وجـودي عــنـدمــا تـرتــبط صـنــاعـة ا
سرح تسكن وسطًا ثقافيا الثقافة ذاتها فصناعة ا
مـتـنـازعـا علـيه من خالل خـطـابـات مـهيـمـنـة حتاول
تـــــوجـــــيـه مـــــســـــاره اإلبـــــداعي وحتـــــديـــــد وظـــــيـــــفـــــته
االجتماعية. وبصورة سريعة إذا نظرنا إلى صناعة
اضي جند الثقافة في فتـرة الستينيات من القرن ا
ـركـزيـة التـي كانت أنـهـا خـضعـت لسـيـطـرة الـدولـة ا
لـهـا الـذراع الـطويـلـة في إنـتـاجهـا حـيث جـمـعت ب
الـسـلطـة السـيـاسيـة والسـلـطة االقـتصـاديـة هيـمنت
عـلى وسائط الـثقافـة اخملتلـفة من سـينمـا ومسرح

ودور نشر ومؤسسات ثقافية.
أمـا اآلن فقد حدث حتـول جذري في صيغـة هيمنة
ـركــزيـة عـنـدمــا  االنـتـقــال إلى اقـتـصـاد الــدولـة ا
الـسـوق فـتــحـولت الـثـقـافـة إلـى صـنـاعـة وسـاهـمت
الدولـة في بـناء كـيانـات ثقـافـية تـابعـة لهـا وخاضـعة
ـالي لتواكب الـتغيـرات التي حتدث في إلحسـانها ا
سـرح نتج اجملـتـمع نلـمح ذلك بوضـوح في مجـال ا
ـعـنى الـدقـيق لـلـكـلـمـة ـسـرح بـا عن ذلك أن سـوق ا
ـعرفـة الـذي يعـد ضعـيـفًا في مـرتبط بـسـوق إنتـاج ا
مــصـر لـهــيـمـنـة الــدولـة عـلــيه فـأصـبــحت احلـركـات
ـسرحية اخملـتلفة واحلـرة التي حتاول اخلروج من ا
ـسـرح تـقع بـ ـؤسـسـة األم الـراعـيــة لـفن ا نــطـاق ا
ســنــدان مــؤســســات الــدولــة ومــطــرقــة اإلمــكــانــيـات
ـسرحـية بـرمتـها ـاليـة الـفقـيرة فـتدفع بـحركـتـها ا ا

إلى سوق "البر واإلحسان" للبحث عن دعم لها.
تــــظل مــــؤســـســــة الــــدولـــة الـالعب األســــاسي الـــذي
ـتلك كروت اللعـبة في يديه ألنها تـمتلك عنصرين
هـامـ وهـمـا الـقـوة الـسـيـاسـيـة والـقـوة االقـتـصـادية
ـسـرحـيـة لـهـا ـسـرحـيــة هـذه الـسـوق ا في الـسـوق ا
ـعـرفة وضـعـية اجـتـماعـيـة ترتـبط بـها طـرق إنـتاج ا
عارف مُـسعرة وكل منها له سعره اخلاص وتصبح ا
به وتـــشـــيع فـي الـــســـوق مـــجـــمـــوعـــة من الـــقـــوانـــ
ـنـتـجـات ـتـغـيـرة الـتي عن طـريـقـهـا تـتـغـيـر أسـعـار ا ا
سـرحي خملتلف ـنتج ا رتبـطة بقـيمة ا ـسرحيـة ا ا
اجلماعات. بالتالي فإن التأكيد على مدلول السوق
سرحـية يـرسى مبدأ أن كل عـند تـناول الصـناعـة ا

سرح.. صناعة ا
سرحية السوداء السوق ا
سرح مرتبط بسوق إنتاج  سوق ا
عرفة الذى تسيطر عليه الدولة ا

سرحى يتحدد وفق نتج ا  أسعار ا
هيمنة القوة االقتصادية والسياسية ا

محمد سمير اخلطيب

حصد جوائز مهرجان باكثير

اضى موقعا خاصاً بها على الفيس بوك. سرحية أطلقت األسبوع ا > فرقة الطمى ا
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عرض القاهرة الدولى للكتاب. اضى فى إدارة عدد من الندوات الفنية  > الناقد د. حسن عطية شارك األسبوع ا
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 «بتلومونى ليه» اخملرج 
ؤلف .. وهو بطل العرض! هو ا

سرحي جريدة كل ا

صـ 14

كان هى معرفة حدسية ـعرفة التى يقدمها الطليعيـون للوجود والزمان وا > ا
ا نطق الواعى ال يؤدى إلى معرفة كلية وإ ألوف ألن هذا ا نطق ا تـتحاشى ا

يؤدى إلى معرفة جزئية. 24
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

> مسرحية «جزيرة احلياة» تأليف وإخراج شاذلى فرح يتم عرضها حالياً على مسرح ثقافة قنا.

11  من  فبراير  2008  العدد 31

شروع القومى قراءة فى ا
سرح اجلرن سمى   ا

«قط يحتضر» ..صياغة مجازية تبتعد
شبه به شبه وا سافة ب ا  فيها ا

ـستقلـة على مسرح «روابط» أداء سـرحية ا هذا الـعرض الذى قـدمته فرقة «المـوزيكا» ا
عـادل عنـتـر محـمـد فؤاد إيـهاب مـصـطفى إيـفـا بالـسـتر مـوسـيقى رامـز صـبرى تـأليف

. وتصميم رقصات وإخراج نورا أم
ـصـطلح فـهـوم الـتقـلـيـدى لهـذا ا منـذ الـبـداية نـحن مع عـرض ال يـعـتمـد نـصـاً مسـرحـيـاً بـا
الـفنى الـراسخ فـلـيس ثـمـة ثيـمـة درامـية لـهـا بـدايـة ووسط ونهـايـة ولـيس ثـمة شـخـصـيات
طاً محـدداً له أبعاد إنسانـية وتفصيالت نـثرية أو أفق تدور حوله رسمت بحيث تـطرح 
ليس سـوى سياق مسرف فى عمومـيته واتساعه هذا السيـاق هو عالم القطط وأنواعها
نـازل واألخرى الـتى تعـيش فى الشـوارع دون أحد يـرعاهـا بهـذه الفـكرة الـتى تقـتنـى فى ا
الـعامـة يـدور العـرض محـاوالً  التـمـاس أو خلق حـالة مـن التـطابق بـ مـا يحـدث للـقطط
ومـا يحـدث لـبـعض الشـرائح من الـبـشـر فثـمـة قـطط تتـمـتع بـوضع مـتمـيـز وأخـرى تفـتـقد
الرعاية واألمـان بعضـها يجد مـسكنـا مريحـا وحياة رغدة والـبعض اآلخر يـسكن الشوارع
ارس ضدهـا واإلقصاء والنفى بل إنها تستغل من قبل البشر حيث البرد والعنف الذى 

يزها باعتبارها حيواناً أليفاً. الذين يفقدونها أهم ما 
هـذه األفـكـار يـتم وضـعـهـا فى سـيـاق فنـى لتـصـبح دالـة عـلى وضـعـيـة اإلنـسـان أو لإلشارة
تـلقى إيـجاد عالقـة ما ب هـذه الثـيمة إلحـدى مشـكالت اجملتـمع وبعد جـهد يـستـطيع ا
وبـ مـا يــحـدث ألطــفـال الـشــوارع من جتـاهل ونــفى فى صـيــاغـة مـجــازيـة تـبــتـعـد فــيـهـا

شبه به. شبه وا سافة ب ا ا
هذه الـتيمة يطرحها العـرض عبر مجموعة من األساليب الـفنية لطرح رؤية محددة على

سرحى بشكل خاص. ستوى الفنى بشكل عام وا ا
ستـوى الدرامى أو مستوى صيـاغة النص أن هذه األفكار أول مالمح هـذه الرؤية على ا
ـونودراما» بحيث تعبر كل شخصية فنية عن نفسها تطرح عبر أسلوب يحاكى أسلوب «ا
ـسرح تخـص عالقتهـا بعـوالم القطط وكـأن الصـياغة عـبر وقـوفها مـنفـردة على خشـبة ا
الـدرامـيـة لــلـعـرض تـعـتـمـد أسـلـوبــا أحـاديـاً عـلى مـسـتـوى الـشـخــصـيـات فـمـعـظم مـشـاهـد
ـونـولوج سـرح ومن ثم تـصـبح تقـنـية ا الـعـرض تـقدم شـخـصيـة وحـيدة تـتـصـدر خشـبـة ا
ا الـرغـبـة فى إيـجاد طـرف آخـر يسـاعـد عـلى إدارة احلوار هى الـغـالـبة دون الـقـدرة أو ر
وهـو ما طـبع الـعرض بـسمـة غـير درامـية يـتـصدرهـا السـرد دون أن يطـرح نـقيـضه أعنى

سرح. يز فن ا احلوارية أهم ما 
وهذه السمة - فيما أظن - وهى بروز عنصر السرد بشكل كلى وغياب عنصر احلوارية
ـسئـول األول عنـها هـو أسـلوب الـكتـابة الـتى اعتـمـدها الـعرض حتـديداً عـندمـا جعل كل ا
شـخـصـيـة تــعـبـر عن نـفـسـهــا مـنـفـردة دون االشـتـبـاك مع شــخـصـيـة أخـرى أو أن تـتـصـارع
شخصية مع شخصية مقابلة والسرد فى حد ذاته ليس عيبا بل هو أسلوب فنى معترف
سـرحيـة لكـنه ليس األسـلوب الـوحيـد بل هو أسـلوب مـساعد به فى كـثيـر من العـروض ا
بـجـانب «الــديـالـوج» الـذى يـعـتــبـر عـصب الـكـتــابـة الـدرامـيـة وبــرغم أن الـعـرض يـحـاور بـ
طرائق تـقنيـة عديدة مـثل السرد والـرقص احلركى واالستـعراض إال أن كل تقـنية جاءت
منـعزلة عن األخرى فلم تستطع هذه الـرؤية الفنية مزج هذه الطـرائق عبر صياغة فنية
ـتـلك القـدرة عـلى التـعـبـير عن مـجـموعـة من األفـكار سـرح هـو الفن الـذى  مـتـمـاسكـة فـا
ــضــامـ والــهــواجس عــبـر تــنــاغم مــجــمـوعــة من الــفــنــون كـالــكــلــمـة والــتــشــكـيل واألداء وا
ـتلـقى ردها إلى عنـاصرها األولى الـتمـثيلى فى صـياغة مـحكـمة ومتـناغمـة ال يسـتطيع ا
ومن ثم فــمـا الـداعـى السـتــخـدام أسـلــوب أو تـقــنـيــة فـنــيـة إن كــانت ال تـمــلك الـقــدرة عـلى
الـتعـبـيـر الفـنى كـأن تـتـحدث إحـدى شـخـصيـات الـعـرض بلـغـة أجـنبـيـة دون داع خـاصة أن
احلوار ال يـضيف جديـداً للمتـلقى وما الداعـى - أيضا - حلشـو العرض بحـركات راقصة
ـعـنى هل هـو الـرغـبـة احملـمـومـة خلـلق نـوع من الـبالغـة فـاقـدة لـطـرح مـعـنـى أو اإليـحـاء 

الشكلية? أم إضفاء طابع مع على التجربة الفنية?!
ــكن أن نـصـفه ـا  وأخــيـرا إن هـذه الــنـوعـيــة من الـعــروض الـفـنــيـة حتـمل قــدراً كـبـيــراً 
ـتـلـقى يـصاب بـالـنـخـبويـة تـسـرف فى الـتـعـالى واالدعـاء وهى أحـد األسـبـاب الـتى جتـعل ا

نطقية والوضوح واإلمتاع. سرح هو فن البساطة وا بعدم التواصل معها إن ا

 مصر والنوبة «حتة واحدة» 
!! وال عزاء للبائع
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نص اليعتمد
فهوم ا
التقليدى
تعارف ا

عليه 

سرحية  بالغة شكلية فى الصورة ا

 تقنيات
العرض
جاءت
معزولة
 عن بعضها

 بروز عنصر
السرد وغياب
عنصر
احلوارية

 خلق جمهور
سرح يبدأ ا
من االهتمام
بالتربية

سرحية  ا
دارس فى ا

 نحن
بحاجة
إلى بناء
ستة آالف
مسرح
 فى قرى
مصرى

 اجلرن
يؤكد
الهوية
الشعبية
ويوسع
رقعة
شاهدة ا

شروع  ا
أشاع
البهجة
بقدرته
اإلجرائية
الفائقة

حـينـمـا كتـبت مـقـالتى عن مـسـرح الثـقـافـة اجلمـاهـيريـة فى مـجـلة "مـسـرحنـا" الـعدد
الرابع عشر والذى أطـلقت عليهـا اجمللة "روشتة لعـالج مسرح الثقافـة اجلماهيرية"
لم أكن أتـصــور أن هـنــاك مـشــروعـا طــمـوحــا يـعــد من قـبـل الـهــيـئــة الـعــامـة لــقـصـور
الـثــقـافـة مـنـذ أكـثـر من عـامـ حتـت عـنـوان "الـتـنـمـيـة الـثـقــافـيـة والـفـنـيـة فى الـريف
كشوفة" يتكـون من ثمانية بنود تمت مناقشتها ودراستها دراسة سارح ا صرى وا ا
ــركـزيـة بـالــهـيـئـة ــركـزيـة لـلــشـئـون الــفـنـيـة واإلدارات ا مـســتـفـيــضـة من قـبل اإلدارة ا
ورؤساء األقاليم الثقافية واإلدارات الـعامة اخملتصة ووزارة التربية والتعليم فضالً
ركـزية ومدير عـام الشئون عن تشـكيل جلنـة عليا لـلمشروع تـضم رؤساء اإلدارات ا
الهـندسية وأعـضاء من مجلس إدارة الـهيئة برئـاسة رئيس الهـيئة نفـسه وبعد جهد
شروع مـعتمـدا من السيد سنـت من عمل هـذه اإلدارات واألجهزة والـلجان صـدر ا
ــشــروع بـدايــة من عــقـد وزيـر الــثــقـافــة وبــدأت اخلـطــوات األولى فى تــنــفـيــذ هـذا ا
الـورشة الـتـدريـبـيـة التى أعـدهـا نـخـبـة من أساتـذة الـتـخـصصـات وكـذلك الـتـخـطيط
قدر عددها بخمسة وعشرين مسرحا فى أقاليم مصر. كشوفة وا سارح ا لبناء ا
ــشـروع الـطـمـوح لم أكن أتـصـور أن فى حـقـيـقـة األمــر وبـعـد أن أطـلـعت عـلى هـذا ا
يتـحقق ما ظنـنت أننى حلـمت به فى مقالتى بـهذه السرعـة وبهذه الروح الـفائقة فى
ـســرح عـنـدنـا من خالل مـقـولـة اإلجنـاز والـتـنـفـيـذ. لـقــد رصـدت فى مـقـالـتى حـال ا
الدكـتور على الراعى التى تقول: "إن مـسرحا يرتكز على الـقاهرة هو هرم مقلوب".
ـسرح ويـرتكـز على قـاعدتـه الطبـيعـية فى ولـذا فإنه من الـواجب أن يـستعـدل هذا ا
سرحية األقاليم وتكون قمته فى القاهـرة وهذا يقتضى التوسع فى إنشاء الفرق ا
ـسـتـهـدف فى خـطـة ــسـارح فى كل أقـالـيم مـصـر.. وذكـرت فى مـقـالـتى أن ا وبـنـاء ا
صـرية الـتى يبـلغ تعـدادها سـتة آالف قـرية سـرح فى األقالـيم هـو تغـطيـة القـرى ا ا
أى أنـنـا فى حــاجـة إلى إقـامـة سـتــة آالف مـسـرح فى قـرى مــصـر احملـروسـة ونـظـرًا
سارح ـسارح اقـترحت خطـة عشريـنية تـنشأ فـيها هـذه ا لضـخامة هـذا العدد من ا
ـقلوب تـمامـا مثلـما بـنى الهـرم األكبر فى عـشرين عـاما فهل حـتى يسـتعدل الـهرم ا
سرحى خالل العشـرين عاما القادمة?. ترانا نستـكثر على أنفـسنا أن نبنى الهـرم ا
سـارح كنت أقـصد من ورائهـا نفس الهـدف الذى قصده وحيـنما حتـدثت عن هذه ا
صرية شروع السابق ذكره والذى يستهدف التـنمية الثقافية والفنية فى القرية ا ا
ألن إقامـة مـسـرح فى قـريـة أو جنع أو مـركـز فـهو يـعـنى بـؤرة من الـنـشـاط اإلنـسانى
ـشـاركــة اإلنـســانـيــة والـعـمـل اجلـمـاعى ـشـتــعل بـاحلــمـاس والــرغـبـة فـى ا الــثـقـافـى ا
واخلـلق واإلبـداع واالبـتـكار والـعـطـاء والـتـفـاعل واحلوار والـتـنـافس الـصـحى والـغـيرة
اخلـالقـــة والــرغـــبـــة فى الـــتـــســـامى وإثـــبــات الـــذات واحـــتـــرام اآلخـــر والــتـــفـــاعل مع
اجلـمــاهــيــر وبـنــاء مــجـتــمع صــحى ومــواطن صــالح. إن إقــامـة مــســرح يـعــنى إطالق
ناسبة لكاتب يكـتب ويفكر وشاعر ينظم شعرا واهب من عـقالها وتوفير البيـئة ا ا
ـثل وفـنان يـرسم ومـلـحن يـلحن ومـطـرب يـغنى ـثل  وأديب يـبـدع قـصة أو روايـة و
سـرح كما شـاركة ذلك أن ا وراقص يرقص ومشـاهد يسـتمتع بـالرؤية والـتفكـير وا
ـسـرح الـبـهـيج الـذى يـبهج هـو مـعروف عـنه أنـه أبو الـفـنـون جـمـيـعـا هذا هـو عـالم ا
احليـاة ويسعد اخلالئق ويهـذب األخالق ويقضى على التطـرف والتعصب واألحقاد

. والف
وهنا يقع العبء الـكبير على الهـيئة العامة لـقصور الثقافة حـيث يجب إقامة مسرح
فى كل قـريـة وكل جنع وكـل مـركز ألنـه لـيس من الـعـدل أن نـقـيم مـسـرحا فـى قـرية
ـنـطق أن يـسـتـمــتع جنع بـعـرض وال يـسـتـمـتع جنع وال نـقـيم فى غـيـرهــا. ولـيس من ا
آخـر بأى عـقل تـمـنح قـرية مـسـرحا وحتـرم غـيـرها. سـيـقولـون إن اإلمـكـانيـات غـير

نطق يقوالن متـوافرة فى مكان آخر هذا أيضـا ليس عدال وليس منطقـا العدل وا
ـواطن سـواء فضال عن أن هـذا هو حق كل مـواطن فى اخلدمة الـثقـافية إن كل ا
سرح فى كل مكان وفى اء والـكهرباء وإذن ال بد من أن يـقام ا مـثلما أن من حقه ا
أى مكـان وليكن مـسرحـا مكشـوفا لتـميز الـطقس فى مـصر باالعـتدال معـظم شهور
السنة. كان هذا هدفنا وشعـارنا الذى أطلقته اإلدارة العامة للمسرح منذ سنوات..
ــســرح فى مــســرح فى كـل مــكـان وفـى أى مــكــان والـذى عــلـى أثــره اتـســعـت رقــعـة ا
سـرح أو مـا أطـلـقنـا عـلـيه "مـسرح األقالـيم ولـكن بـشىء مـحـدود عن طـريق نـوادى ا

فتوحة". األماكن ا
ـشـروع.. مـشروع ـا كنـا نـتـوقع من خالل هـذا ا وها هـو ذا احلـلم يـتـحـقق بـأسـرع 
كشوفة والذى اختصر فيما سارح ا صرى وا التنمية الثقافية والفـنية فى الريف ا
شروع فى هذا االسم التراثى شروع "مسرح اجلرن". وحسنا  اختصار ا سمى 
الـذى ال يـعــنى بـالــطـبع إقــامـة مـســارح فى األجـران بــعـد أن انـدثــرت هـذه األجـران
ـقـصـود اسـتخـدام االسم الـتـراثى تـيـمـنـا به وتـأكـيـداً لـلـهويـة الـشـعـبـيـة تـمـاما ـا ا وإ

كاستخدامنا السم السامر أو السرادق وغيرها من أسماء التراث الشعبى.
ـعمـاريـة كـمـا ذكر ـهنـدس حـسن فـتـحى ا إن إقـامـة مـسـارح مـكشـوفـة وفق مـدرسـة ا
ـشروع لـن يكـون مـكـلـفـا نـظـرا لـبـسـاطتـه وسيـكـون نـواه لـبـيت ثـقـافـة الـقـرية أى أن ا
ـدخل الـطـبـيـعى لـلـتـنـمـيـة الـثـقـافـيـة والـفنـيـة فى ـثـابـة ا ـكـشـوف سـيـكـون  ـسـرح ا ا
شاريع التى وردت فى ـشروع ومنهـا تنطلق بقـية ا ـصرية التى هى هدف ا القرية ا
ـو ـنـهج والـقـيم و ـمـارسـة الـثــقـافـيـة والـفـنـيـة الـتى تــمـثل ا ـشـروع حـيث ا أهـداف ا
ــرحــلـــة الــســنــيـــة فى الــدراســة الـــقــدرات اخلــاصـــة واإلبــداعــيــة الـــعــامــة بـــدءا من ا
اإلعـداديـة من الـتــعـلـيم األسـاسى خـصـوصًـا وأن الـسـيــد وزيـر الـتـربـيـة والـتـعـلـيم قـد

شروع. وافق على الشق الذى يخصه فى ا
ـسرحـيـة فى مدارسـنا ـسـرحيـون بـضرورة االهـتمـام بـالتـربيـة ا ـا نـادينـا نحن ا لـطا
ثلى خللق جمهور مسرحى نظيف الوجدان لم يتلوث وها هى باعتبارها الوسيلة ا
ـدرسى إلى ــســرح ا ذى فـرصــتـنــا خلــلق الــقـاعــدة اجلـمــاهــيـريــة لــلـمــســرح وعـودة ا
ــشــروع الــقـــومى.. ولــعــلى ال أبـــالغ إن قــلت بــأنه ــعــهــود مـن خالل هــذا ا ازدهــاره ا
ثل صرى بأكـمله والذى  مشروع قـومى ألنه مشروع طمـوح سوف يغطى الـريف ا

أكثر من نصف عدد السكان فى مصر.
خــتـامـا فـإنــنى ال أمـلك إال أن أقـول إنه قــد أسـعـدنى وأدهــشـنى وأشـاع الــبـهـجـة فى
شـروع القـومى بحـق بهـذه القـدرة اإلجرائـية الـفائـقة والذى نـفسى أن يـصدر هـذا ا
جـعله يـتحقق بـتلك الـسرعة وبـهذا احلـسم الذى عودنـا علـيه الفنـان الكـبير الـدكتور
هـام الـثـقافـيـة الصـعـبة أحـمد نـوار وهـذا لـيس غريـبـا عـلى رجل مثـله.. فـهـو رجل ا
الـتى عـجــز أمـامـهــا الـكـثــيـرون ويـكـفـى أن نـذكـر مــنـهـا إجنـازاتـه فى اسـتـكــمـال بـنـاء
وإصالح قـصور الثقـافة التى تـوقفت عـشرات السنـ وجناحه فى اسـتصدار قرار
جــمـهـورى بــتـخـصــيص أرض مـســرح الـسـامــر إلقـامــة صـرح ثـقــافى بـعــد أن تـمـلــكـنـا

اليأس من عودته
صرى فى األقـاليم بصـفة دورية كل عام. فضال عـن إقامة مؤتـمر علـمى للمسـرح ا
حتـيـة لـهـذا الــفـنـان الـكـبــيـر عـلى مـا قـدمـه من إجنـازات ثـقـافــيـة سـوف تـضـاف إلى
إجنازه الـوطـنى عنـدما كـان جـنديـا شجـاعـا أثار الـرعب فى قلب الـعـدو برصـاصاته

القناصة أثناء حرب االستنزاف وهو فى عرينه على خط القناة.
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ـصرى عـموماً ـسرح ا رؤوف األسـيوطى فـنان مـبدع له إسـهامـاته العـديدة فى ا
قـدم أعماالً عديـدة على خشـبته ومنهـا «من يطلق الـنار» على مـسرح الغد من
ـسـرحى الـبـورسـعـيـدى إضـافـة إلى إسـهامـاته فى تـألـيف رجب سـلـيم الكـاتب ا
مسـرح الـثـقـافـة اجلمـاهـيـريـة ومـنهـا «الـزوبـعـة شـفيـقـة ومـتـولى مـنـ أجيب
ـسـرح الذى نـاس». وطـوال رحـلة طـويـلـة كـان لـرؤوف األسـيـوطى دور فى هـذا ا
كـان مسـئـوالً عـنه لـفـتـرة جتـاوزت الـسنـوات الـثـمـانى حـيث كـان مـديراً إلدارة

سرح فى الثقافة اجلماهيرية. ا
من هنا كان اللقاء معه لنحاوره.

كـان والزمـان من احلتمـية إلى الـنسـبيـة يراه الطـليـعيـون ضرورياً فى > هـذا اخلروج بـا
بـحـثهـم الدائب عن احلـقـيقـة اإلنـسانـيـة. أضف إلى ذلك أنـهم يؤمـنـون بأنه لـيس ثـمة

كان والزمان معاً. حقيقة مطلقة وهذا األمر يطال ا 8
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سرحي جريدة كل ا

دينة نصر. > ورشة اخملرج سمير العصفورى التى يشرف عليها حالياً انتقلت مؤخراً إلى مسرح الفردوس 
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كن كن أن نتصـور فى الواقع مدينـة أو حيا بيـوته عبارة عن مـقبرة للـسيارات. هذا بـالطبع ال  >  هـل 
أن يـكـون إال فى احلـلم. فـفى مـسـرحيـة «قـرافـة الـسيـارات» لـفـرنـاندو أرابـال تـتـحـول السـيـارات احملـطـمة

منوعة. وسيقى ا ارس فيها اجلنس وا تكدسة فوق بعضها إلى بيوت  ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح احلديث. الية واإلدارية با > عصام موسى تولى مؤخراً مسئولية إدارة الشئون ا

تــســتــضــيــفــهم لــتــقــد مــحـاضــرات خلــلق
وعى مسرحى وثـقافى أما اآلن فغاب عن
مـسرح الـثقـافـة اخملرج الـدارس القـائد إال

القليل.
* مـا أسباب غـياب اخملرج الـدارس وظهور

غيره فى رأيكم?
-  هــنــاك أســبــاب كــثــيــرة جــعــلت اخملــرج
ى الــدارس يــحــجم عن الــعــمل مع األكــاد
الـثـقـافـة اجلمـاهـيـرية مـنـهـا ضـعف األجور
ـعـاناة مع اإلدارات اجلـديدة غـير وكذلك ا
ــــســـرح إضــــافـــة إلى مــــشـــاكل ـــؤمـــنــــة بـــا ا
اإلقــــامـــة الــــتى تــــضع اخملـــرج فـى مـــواقف
صعبـة ويتـحمل أعبـاء غير آدمـية ومواقف
صــــعــــبــــة تــــفـــوق طــــاقــــتـه ســــواء مــــاديـــة أم

حياتية.
من هـنا كـان البـحث عن حـلول بـديلـة وكان
سـرح األقاليم ذلك فى أثـناء فـترة إدارتى 
الــتى اســتــمـرت نــحــو عــشـر ســنــوات حـيث
قـمـت بـتـبـنـى فـكـرة اعـتــمـاد اخملـرج احملـلى
ـــــوهــــوبـــــ غــــيــــر وتـــــشــــجـــــيــــعه خـــــاصــــة ا
الدارسـ إال أن الوضـع ترهل أيـضاً بـعد
فــــتــــرة وأصــــبـح اخملــــرج احملــــلى مــــحــــاربــــاً
شـــرســـاً ألى مـــخــــرج قـــادم لـــيـس اجلـــمـــيع
ولـكن أغـلـبـهم وأصـبـحـت الـفرق تـشـكـو من
ســطـــوة اخملــرج احملـــلى... وتــركـت مــســرح
شكلة األقاليم وال أعرف مـا وصلت إليه ا

اآلن.
* هنـاك اتـهـام بـأن فـكـرة االعـتـمـادت كان
ــلـــكــون أدوات بـــابـــا تــســـلل مـــنه مـن ال 

اإلخراج?
-  إلـى أن تــــركت مــــوقــــعـى فى الــــثــــقــــافــــة
ـتــسـلـلـ اجلـمـاهــيـريـة أعــتـقـد أن نـســبـة ا
كانت قـلـيلـة لكـنى عـلمت من بـعض فـنانى
األقالـيم الذيـن مازالـوا على اتـصال بى أن
الــــــوضع صــــــعـب واحلـــــال أصــــــبـح يـــــشــــــبه

الكارثة.
* ماذا عن احلركة النقدية?

-  فى الــســابق كــان هـنــاك نــقـاد مــؤمــنـون
ـــشــــروع ومـــخـــلـــصـــون لـــعـــمـــلــــهم مـــنـــهم بـــا
الـــــراحـــــلـــــ فـــــؤاد دواره وأحـــــمـــــد عـــــبــــد
احلـمـيـد ومـنـهـم من هـو عـلى قـيـد احلـيـاة
مـثل رجـاء الـنـقـاش وفـوزيـة مـهـران سـنـاء
فــتح الــله.. وغــيـرهـم وأرجـو من الــدكــتـور
هم أمـا اآلن فـهـناك أزمـة نـقاد نوار تـكـر
فــبـــعــد مـــحــرقـــة بـــنى ســـويف الــتـى وقــعت
ــسـرح فــقـد ــتــسـلــلـ إلى ا بــســبب جـهل ا
ـوهـوب فُـقد الـكـثيـرون من خـيرة الـنـقاد ا
ـؤمنـ مثل أحـمد عـبد احلـميد مـحسن ا
مـصـيـلــحى مـدحت أبـو بــكـر نـزار سـمك
ـــيـــرغــــنى حـــسـن عـــبـــده صـــالح بــــهـــائى ا
ألون صفـحات سعـد.. وغيـرهم وكانـوا 
ــقــاالتــهم ونــقـدهم.. اجلــرائـد واجملالت 
وفـــــقــــدنــــا قــــبــــلــــهـم نــــبــــيل بــــدران ودواره
فأصبحنا بال ظـهر نقدى ويكتب عنا قليل
ن بـقى عـلى قـيد احلـيـاة وكـان الله فى
ــسـرح عــلى مــسـتــوى الـوطن عـون فــنـانى ا
فـــأعـــمـــال الـــقـــومـى ســـريـــة وأعـــمـــال فــرق

األقاليم أكثر سرية.
* مـــاذا تــــرى من مــــســــتـــقــــبل احلــــركـــة

سرحية فى الثقافة اجلماهيرية? ا
-  اجلمـهور مـوجـود لكـنه يحـتـاج إلى بنـية
حتــتــيـــة حتــتــرم آدمــيــتـه من أمــاكن عــرض

وإدارات حتترمه.
ـــســرحى فـى األقــالــيـم مــوجــود والـــفــنــان ا
ومــحـــارب ومــســتــعــد لــلـــعــمل حتت أقــصى
الــظــروف لــكـن مع مــخــرج يــتـــعــلم مــنه فن
ـسرح وفن احلـيـاة وأن يكـون قـدوة بعـيداً ا

عن االسترزاق.
وفى الـنــهـايــة يـجـب عـلى الــدكـتــور نـوار أن
يـوفـر لفـرق األقـالـيم مـخرجـ كـبـاراً حتى
نعيـد لهذه احلـركة شمـوخاً فُقـد واحتراماً
زال فـــهـــنــــاك بـــعض اخملــــرجـــ اجلـــادين
داخل احلــــركــــة لــــكــــنــــهم يــــحــــتــــاجــــون إلى
منافـس أكبـر الستفـزاز مواهبـهم وتقد

أفضل ما عندهم.

 مسرح الثقافة قام كمشروع
ثقافى اجتماعى فنى

سرح اذا انصرف اجلمهور عن ا

 اخملرج رؤوف األسيوطى

بالعمل الثقافى ودوره فى رفعة الوطن.
* مــاذا عن الــفــنـانــ فى حــركــة مــسـرح

الثقافة اجلماهيرية?
-  الـفنان فى الثقـافة اجلماهـيرية موجود
لـكــنه يــحـتــاج أيـضــا لـلــقــائـد الــفـنــان فـفى
الـــــبـــــدايــــات كـــــان االعــــتـــــمــــاد عـــــلى كـــــبــــار
اخملـــرجــــ أمــــثــــال: كــــرم مــــطــــاوع عــــبـــد
الـــرحــــيم الـــزرقــــانى كـــمـــال عــــيـــد ســـعـــد
أردش سمـير الـعصـفورى.. وغـيرهم وكل
هـؤالء الـعـظـام لـهم أعـمـال فـى فـرق كـثـيرة
سرحية ثم جاء جيل من وأثروا احلركة ا
ـســرحـيــة وكـلف خـريــجى مــعـهــد الـفــنــون ا
بــالـــعــمل فـى فــرق األقـــالــيم مـــنــهـم حــافظ
أحــمـد حـافـظ رؤوف األسـيـوطى مــحـمـد
سالم حـسـ جـودة أحـمد عـطـيـة حسن
السبكى هانى مـطاوع هناء عبد الفتاح..
وغيرهم إلى جـانب اخملرج الشباب من
ـســرح; عـبــد الــغـفــار عـودة مــاهـر هـيــئــة ا
عـــبـــد احلـــمـــيـــد فـــهـــمى اخلـــولى جـــمـــيل
بـرســوم حــســنى بـشــارة.. وغــيــرهم وكـان
لهـذه الـدفعـة من الـدارسـ أثر فى تـأكـيد
ـــســرحـــيــة وأفـــرغ هـــؤالء كل مــا احلــركـــة ا
سرح على أيدى تعلموه فى أزهى فترات ا
األســاتـذة الــقـادمــ من بــعـثــاتـهم وقــدمـوا
بالـفـعل خالصة فـنـهم وشـبابـهم الـفنى فى
مـــســـرح األقـــالـــيـم. حـــتى إن الـــفـــرق كـــانت

سـعــد الـدين وهـبــة فى جـولـة مــفـاجـئـة فى
ــوقع أحــد بــيــوت الــثـقــافــة فــوجــد مــديـر ا
يــربـى دواجن وأرانب داخل بــيـت الــثــقــافــة
ــان ـــكــتـــبــة وهــذا أضـــعف اإل وال يـــفــتح ا
ولــكم أن تــتــصــوروا مــا فــعــله به ومع ذلك
ــؤمـــنـــ بــالـــعـــمل الـــثـــقــافى فـــهـــنــاك مـن ا
ـــســرح فى مــواقـع كــثــيـــرة بل هــنــاك من وا
ــواقع يـــدفع بـــســبـب إحلــاح فـــنـــانى هـــذه ا
لـتـقـد حـركـة رائـعـة مـثل فـرقـة بـنى مـزار
الــتى تــعــرض مـــتــســولــة بـــعــد قــرار تــأمــ
ـــــتــــواضع ــــســــارح وإغـالق مــــســـــرحــــهم ا ا
أصال.. لـــكن إصــرار الـــفــنـــانــ هـــو الــذى

كان. يقود ا
ة? شكلة اإلدارية قد * إذن ا

ـــــة ولـــــكـن الـــــفـــــارق فى -  نـــــعـم هى قــــــد
ـاً كان الـعـقـاب رادعـاً فـكان الـعـقـاب فـقـد
همل قليال أما اآلن فالله أعلم. عدد ا
* لقـد شاهدت بـنفسى الدكـتور نوار يزور
مـوقـعـاً لـقـصـر الثـقـافـة فـوجـد أن قـاعاته
شغـلهـا اإلداريون فـقرر  أخالءهـم للمـبنى

مارسة األنشطة? بدع  وقصره على ا
- أعـتـقـد أن الـدكـتـور نوار مـن جيـلى جـيل
مـحــاربى أكــتــوبـر وأنـه عـاش فــتــرة ازدهـار
الـثقـافة فى مـصـر وله نفس الـتوجه ولـكنه
ورث تـــركــة ثـــقـــيـــلـــة حتـــتـــاج لــوقـت وجـــهــد
بالـغ فهو يحتـاج لقيادات حقيـقية مؤمنة

ـســابــقــات ودورات تــدريــبــيـة الــقــادة يـتـم 
يــشـرف عـلــيـهـا ســعـد الــدين وهـبـة بــنـفـسه
ويـربيـهم فى مـركز إعـداد الـرواد ويشـترط
أن يـــكـــون هـــؤالء عــــلى مـــســــتـــوى عـــال من
الــثــقـــافــة أصــبـح من يــقــود هـــذه احلــركــة
ـسرحـيـة رجال يـفـتقـدون خـبرة الـثـقافـيـة ا
اإلدارة وقــلــة الـــثــقـــافــة عـــدا الــقــلـــيل جــداً
مـنـهم وقـد أثـر ذلك بـالـطـبع عـلى احلـركة
ـسـرحــيـة وأذكــر لـلــتـاريخ من يــقـود هـذه ا
الــــــقــــــصــــــور فـى الــــــســــــتــــــيــــــنــــــيــــــات وأوائل
الـــســبـــعــيـــنــيـــات يــعـــقــوب الـــشــارونـى (بــنى
سـويف) هـبة عـنـايت (أسيـوط) عـلى سالم
(أسـوان) مــحـمــود ديــاب (إسـكــنـدريــة) عـز
الــدين جنـيب (كـفـر الــشـيخ) ولـنـقـارن ذلك
ــــــــواقع ــــــــديــــــــرى ا مع الــــــــوضـع احلــــــــالـى 
ــديــريــات أى قــدرات فـــنــيــة أو ثــقــافــيــة وا

تلكونها?
* إذن أنت تـرى أن هناك مشكلة أولية فى

واقع? ديرين فى ا ا
-  سـيدى الـفـاضل فاقـد الـشىء ال يعـطيه
من لـم يــقــرأ كــتــابــاً أو لـم يــحــضــر عــرضــاً
مـــــســــــرحــــــيــــــاً فى حــــــيــــــاتـه ولـــــيـس له أذن
مــوســيـقــيـة ولــيس لـديـه قـدر من الــثـقــافـة
حـــتى ولــو مـن قــراءة اجلــرائـــد الــيـــومــيــة..

كيف يقود موقعاً ثقافياً.
أذكـر أنه فى مـنـتـصـف الـسـبـعـيـنـيـات ذهب

* مـا هى األسس الـتى قـام علـيـهـا مـسرح
الثقافة اجلماهيرية وكيف حتققت?

-  احلــقـيــقــة أن ذلك يــعـود بــنــا إلى فــكـرة
ـــســرح فى األقــالـــيم وهى الــفـــكــرة الــتى ا
تـبـنـاهـا الـدكــتـور عـلى الـراعى حـيث بـدأت
بسـبع فرق فى األقـاليم وكـانت هذه الـفرق
ـــســرح وعـــنــدمـــا نــشــأت تــابـــعــة لـــهــيـــئــة ا
الـثقافة اجلمـاهيرية كـإدارة بإشراف سعد
كــامل انـتـقــلت تـبـعـيــة الـفـرق الـســبع إلـيـهـا
وبـدأ فى تكوين فكـرة قصوره الثـقافة على
ـعــســكــر االشـتــراكى من هــنــا كـان غــرار ا
االهــتـمـام بـالـبـنـيـة الــتـحـتـيـة كـأسـاس يـقـوم
عليه مسرح الثـقافة فكان االهتمام بوجود
مـســرح ضـخم يــضم قــاعـة مــسـرح وقــاعـة
عـرض فــنـون تـشـكــيـلـيـة وقــاعـات ألنـشـطـة
بنى أو القصر هو مختلفـة وكان أساس ا
ــســارح نــذكــر ـــســرح اجملــهــز ومن هــذه ا ا
مـــســـارح فى الــصـــعـــيـــد مــثـل بــنـى ســويف
وأســـــيـــــوط ومـــــســـــارح أخـــــرى فى الـــــوجه
الـــبـــحـــرى وقـــد كــــان ذلك أكـــبـــر مـــشـــروع
ثــقـافـى فى مــصـر و جتــهــيـزه بــالــكـوادر
ــيـــة الـــفــنـــون وأصــدر فــاســـتـــعــان بـــأكـــاد
الــدكــتــور ثـروت عــكــاشـة قــراراً بــأن يــعـمل
ـيــة فى هـذا أوائـل اخلـريــجـ من األكــاد
ـــشــروع وكـــانت هــنـــاك مــكـــافــآت لـــهــؤالء ا
تـــتـــضـــمـن بـــعـــثــــات لـــلـــخـــارج أيــــضـــا كـــمـــا
اسـتـعـانت هـذه الـقـصور بـالـفـنـيـ وقامت
بـتــدريـبـهم حـتى أصـبح هــنـاك فـنـيـون عـلى
ـــســارح مـــســـتــوى عـــالٍ وأصـــبـــحت هـــذه ا
متميزة حـتى أن الفنان فى فرق األقاليم
ـسـارح لـفـرحتـهم كـادوا يـقـيـمـون فى هـذه ا

بها وبإمكانياتها.
شكـلة أنه  االستـيالء على الغرف لـكن ا
الــتــابـعــة لــلـمــســرح واخملـصــصــة لـلــمالبس
والـديـكـور والــفـنـيـ وحتـويـلـهـا إلى مـكـاتب
للعمالة الـزائدة فى القصر بل كان التعدى
ـسـرح األكـبــر بـوجـود بـوفـيه عــلى خـشـبـة ا
وبــــــدأت احلــــــرائق فـى ســــــوهــــــاج مــــــرتـــــ
وأسـوان وقنـا وشبـ الـكوم.. فـتم تدمـير

سارح وانهارت البنية التحتية. ا
* لكن ما هو الدور الذى كان منوطا لهذا

سرح القيام به? ا
ـــــــســــــرح فى -  كـــــــان الــــــهــــــدف هــــــو زرع ا
األقالـيم ب النـاس فقـد كان هـناك هدف

اجتماعى وثقافى وفنى.
* هل حتقق هذا الهدف?

-  كـــانـت الـــبـــدايــــة مـــبــــشـــرة لـــكـن حـــدثت
معـوقـات منـهـا انهـيـار البـنـية الـتـحتـيـة التى
شروع إضافة إلى نكسة قام عليهـا هذا ا
يــونــيــو 1967 والــتى أدت إلى عــدم إصالح
ا بـقى من ـسـارح احملـترقـة أو الـصـيـانـة  ا
ــــســـارح وأذكــــر أن رئـــيـس الـــوزراء بــــعـــد ا
الـنـكــسـة صـرخ فى وجه وزيــر الـثـقـافـة: إن
بنـاء دورة مياه أفـضل من بنـاء بيت ثـقافة
(كل واحــــد عـــلـى قـــد فــــهــــمه) فــــغـــاب دور

سرح. الثقافة وا
* لكن فـى فتـرة الـتسـعـيـنيـات  جتـديد

سارح فهل يعيد ذلك دور الثقافة? ا
-  إن الــهـدف والــدور غــائــبــان حـتى اآلن
ـــســـارح مــثل أمـــا عن الـــتـــجــديـــد والـــبــنـــاء 
مــسـارح اإلســمــاعــيــلــيـة والــفــيــوم وجتــديـد
مـســارح الـزقـازيق وقـنـا فـإن الـهـدف لـيس
ــســرح بـقــدر مــا يــرجع إلى تــنــشــيط دور ا
ــشــروع الـــتــربح واالســتــرزاق بــعــيــداً عن ا
الــثــقـــافى الــذى قــامـت من أجــله الـــثــقــافــة
اجلــمــاهــيــريــة وهــنــا يــجب أن نــســأل عن
ـكـان اجلـمـيل الـذى مـسـرح الـسـامـر هـذا ا
يــطـل عــلى نــيل الـــعــجــوزة وكــان جــمــهــوره
ــئــات بـل بــاآلالف من الــقـــاهــريــ ومن بـــا
أبـنــاء األقـالــيم وكـان يــقـدم مــولـداً ضــخـمـاً
ســمـى مــهـــرجــان األقـــالــيـم ســنـــويــاً وبـــعــد
ــــكــــان وشـــرد أهــــله من زلـــزال 92 أغــــلق ا
الــفـــنــانــ وأصــبـح لــغــزاً أن يــرى خـــشــبــته
الـرائح والغادى وهـو يسيـر على الرصيف
ونـهبت محتـوياته وأصبح وقفـاً ال يعلم الله
هل هو وقف إسالمى أم مسيحى أم وقف

حال.
* مـاذا عن الــبـنـيـة الـتـحــتـيـة فى الـبـشـر

واإلدارة?
-  هــنـــاك مــأســاة فـــبــعــد أن كـــان اخــتــيــار

الوضع احلالى
 يشبه الكارثة

رؤوف األسيوطى

 البنية التحتية انهارت بعد
استيالء العمالة الزائدة 
مثل والفني على غرف ا

 من يقودون احلركة قليلو
الثقافة وقليلو اخلبرة

ــتــدحــون هــذه الــظـــواهــر ويــتــحــمــســون و
لظهـور راقصة فى مـسرحيـة تافهـة وهزيلة
عـلـى خـشـبـة مـســرح الـدولـة.. بل ويـرون أن
هـــذا هـــو دور الـــدولـــة فـى تـــقـــد الـــرقص
الــشــرقى لــعــشــاقه الــبـاحــثــ عن الــتــرفــيـة
والـــلــهـــو بل ويـــتـــفــلـــسف الـــبـــعض ويــرى أن
ـسرح يرجع سـبب انصراف اجلـمهور عن ا
إلى انـقـراض الــطـبـقـة الـوسـطى فى مـصـر
وهى فـرية من الـصعب تـصديـقهـا ويتـباكى
آخر على "مسرح الستينيات" الذى قيل إنه
ازدهـــر وعـــاش عــصـــره.. وأتـــصــور أن ذلك
يــرجع إلى تــبــنى الــدولـة لــلــمــسـرح لــيــصـبح
ــلــكى الـبــائـد بـوقــا لــهـا كى يــصــور الـعــهـد ا
والـفـاسـد واإلقـطـاع الـظـالم وأنـنـا سـنعـيش
فى مــسـتــقـبل زاهــر يـســوده اجملـد والــتـقـدم
سرح فى فى "الـعهد اجلـديد".. لهـذا كان ا
الستينيات صوت سيده فى نشر الشعارات
الـتى كـان يطـلـقـهـا الـنـظام احلـاكم.. إلى أن
ة يـونيو 1967وبعـدها أتاحت أصُـبنا بـهز
الـسـلـطــة لـلـمـسـرح الـفـرصــة لـيـفـتـقـد بـعض
سـلـبـيـات الـنـظام  –كـنـوع من الـتـنـفـيس عن

ة.. غضب ومرارة الهز
ويـــنـــطـــبق هـــذا االنـــصـــراف والـــكــســـاد عـــلى
ـسـرح اجلـمـاهـيرى "اجملـانـى" الذى تـقـدمه ا
مسـارح الـثـقافـة اجلـماهـيـرية والـشـباب.. بل
واجلـــامــعــات وغــيــرهــا من مــســارح الــهــواة..
وهى مــــســـارح دائـــمـــا مـــا نـــتــــمـــنى أن تـــكـــون
ـستـقبل.. لـكن ما مـسرحـا بديال أو مـسرح ا
ـصرية" تلـقى بظاللها تـزال احلالة "احلالة ا
ـــســـارح ومــــا زال "مـــتـــفـــرجـــوه" عــــلى هـــذه ا
يــعـــبــرون بـه عــبـــورا هــامــشـــيــا وال يـــأخــذونه
مأخذ اجلد  – ألنه مُصـاب بنفس اآلفات..
ـــلك رغم أنه مــــســـرح بــــاجملـــان!. لــــكـــنـه ال 
التقنيات احلديثة أو التفوق فى اآلليات وال
يـستطـيع أن يـنافس ذلك الـصنـدوق الصـغير
ــقــاهى ــنــتــشــر فى ا  جــهــاز الــتــلــيــفــزيـون ا
نازل والنوادى وفى كل واجملالت العامة وا

مكان يخطر ببالك. 

ــســرح فى مــصــر ويــتــحــكـمــون فى حــركــة ا
ـــســــرح بــــالــــتــــجـــارة والــــصــــنــــاعـــة عـالقــــة ا
واالقـتصاد.. بل والـتاريخ الذى يـحمله على
كـتـفيه من سـلـبيـات اإلقطـاع الـبيـروقراطى
ـتـآمـرين وكـتـابه الـهـابـطـ بـالبـراشـوت وا
ــتــواطـئــ ومـحــتــرفى عـقــد الــصـفــقـات وا
ُــغـلــقـة والـعالقــات الــعـامــة وفـتـح األبـواب ا
ــــقــــنــــعــــة ــــقـــــنــــعــــة وغــــيـــــر ا بـــــالــــرشــــاوى ا
وبــــــالــــــواســــــطـــــــة بل وألســـــــبــــــاب أمــــــنــــــيــــــة
وأيــــديــــولـــــوجــــيــــة ســـــيــــاســــيـــــة ويــــقــــدمــــون
موضوعات ال تـشهد على عصر وال تدافع
ـؤسـسـة إال عن الـشـعـارات الـتى تـطـرحـهـا ا
احلــاكــمــة.. فـى مــســرح مــخــتــلف ال يــواكب
الواقع وحتكمه محـظورات الرقابة الغبية 

لك..  لكية أكثر من ا ا
ومن الـغريب "أن جنـد" مـسرحـيـ يرحـبون

ناخ!! ذلك يصـبح شيـئا ضـروريا فى هـذا ا
ألنـــنــا نــعــيـش فى بالدنــا حـــالــة خــاصــة من
حاالت االنـصـراف عن كل مـا هـو جاد.. إذ
تــصـــبح "اجلـــديــة" هـــنــا عــبـــئــا يُـــضــاف إلى

تعددة..  تفرج ا أعباء ا
ـسـرح الـذى ومن نـاحـيــة أخـرى سـنـجــد أن ا
ُيــقــدم اآلن فى الــســاحــة ال يــخــوض مــعـارك
صـرى البسيط ولم يعد هذا واطن ا هذا ا
ـــســـرح فـــاعال ومـــؤثـــرا فى حلـــظـــته أو فى ا
ـستقـبل أو يجعـله يعيـد النظر فى القادم وا

ستقبل.. تدا فى احلاضر وا األمور و
ـــســــرح واحلـــريـــة تــــوأمـــان.. فــــاحلـــريـــة فــــا
ــسـرح ــسـرح حــتى يــصـبح ا ضـروريــة فى ا
ضـــروريـــا فى احلـــيــــاة!! وهـــذا مـــا يـــخـــالف
ـتــربــعـون عــلى مــقــاعـد تــمــامـا مــا يــقـدمـه ا
تـكيـة اإلقطـاع البـيروقـراطى الذين يـديرون

صـرى نفسه تـفرج ا أربعـ عاما  –يـجد ا
يــلــجــأ إلى الــتــلـيــفــزيــون كــوسـيــلــة رخــيــصـة
ومـــتـــاحـــة تـــســرى عـــنـه هـــمـــومه الـــيـــومـــيــة
وتـخــفف مــعـانــاته من شــظف الـعــيش الـذى
يـحاصره.. فـهو دائـما مـشغـول بالـبحث عن
لـقمة العـيش.. سواء كان يعـمل فى مهنة أم
فـى وظــيـــفــة أم فى جتـــارة أم حــتـى عــاطال
يــبــحث عن عــمل.. أى عــمل.. فــهل يــصــبح
لـــلـــمــــســـرح مـــكــــان فى هـــذا الــــزحـــام? وهل
سرح شـيئا ضروريـا فى حياة هذا يـصبح ا
ـــســرح ــواطـن? ومن الـــصـــعب أن جنـــعل ا ا
ـنـاخ!! شـيـئـا ضــروريـا فى حـيـاتـه فى هـذا ا
ــنـــاخ الــذى يــنـــقــسم فـــيه مــتـــفــرجــوا هـــذا ا
الــــتـــلـــيـــفـــزيـــون إلى أهالويـــة وزمـــلـــكـــاويـــة..
مــــتــــفــــرجــــ مــــتــــعــــصــــبــــ ومــــتــــشــــنــــجـــ
ومـتـشـاجـرين ال أكـثـر.. فـكـيف لـلـمـسـرح أن

فى بلـدنا وفى بالد عـربيـة أخرى انـصرف
ــســـرح وطــغى ويــنـــصــرف اجلـــمــهـــور عن ا
التـليفزيـون بقنواته الـتى ال حصر لها  على
ـسـرح وكـذلك الـســيـنـمـا وتـقـلص جـمـهـور ا
ـســرح حـتى أصـبح عــدد جـمـهــوره أحـيـانـا ا
سرح شاركـ فوق خشبة ا أقل من عدد ا
ـقـاعـد اخلـالـية. ويـقـدمـون أعمـالـهـم أمـام ا
وهـذه الـظـاهـرة ظــاهـرة مـصـريـة حـمـيـمـة 
فـــفى بالد أخــرى  وراء الــبـــحــر  مــا يــزال
ـسرحى  –بل والـسـيـنمـائى معـدل اإلنـتـاج ا
ثـــابـــتـــا كــمـــا هـــو لم يـــتـــأثــر ولـم تــطـغ عــلـــيه
ـتـنافـسة. القـنوات الـتـليـفـزيونـيـة الكـثـيرة وا
عـدل اإلنتاج ثال  – ولنذكر عـلى سبيل ا
ـسـرحى أو حـتى الـسـيـنـمـائى فى إيـطـالـيا ا
والــذى مـــا زال ثــابـــتــا  –كــمـــا فى عــشــرات
الـسـنـوات الـسـابـقـة ومـا زال مـعـدل اإلنـتاج
ـسـرحى وإقـبـال اجلـمـهـور عـلـيه ثـابتـا إلى ا
ـــنــوال جنــده فى حـــد كــبــيــر وعـــلى نــفس ا
فــرنـــســا أو بــريــطــانـــيــا أو فى أى بــلــد آخــر
مـتــقـدم.. إذا مــا زال إقـبــال اجلـمـهــور عـلى
ـــســـرح فى هـــذه الـــبالد ثـــابـــتــا مـــشـــاهـــدة ا
ومـستـمرا  وأتـصـور أن انصـراف اجلمـهور
ـصر وفى ـسـرح هـو "حـالـة خـاصـة"  عن ا

بعض البالد العربية!?..
وتـتـعـدد األسـبـاب فــقـد تـرجع هـذه "احلـالـة
صـرية اخلاصـة" بانـصراف اجلـمهور إلى ا
ـــتــعــددة طــغــيـــان قــنـــوات الــتـــلــيــفـــزيــونـــيــة ا
احلـكـومـيـة وغــيـر احلـكـومـيــة والـفـضـائـيـات
ـصـرى  –ألن هـذه الـقـنـوات ـتـفـرج ا عـلى ا
ـنـازل مـجانـا تـقـريـبا أو تنـقل سـلـعـتهـا إلى ا
ــصــرى ـــتــفـــرج ا بــأرخـص األســعــار وألن ا
فـــقــيــر ويـــظل لــيـل نــهــار يـــبــحث عن لـــقــمــة
ـلك ثــمن تــذكـرة الــدخـول إلى الـعــيش ال 
ـســارح سـواء فى مـســارح الـتـرفـيـه والـلـهـو ا
فـى الــقـطــاع الــتــجــارى اخلــاص والــبــاهــظـة
الـــثـــمن أم حـــتى فـى مـــســـارح الــدولـــة الـــتى
ارتـفعت أسعار تـذاكرها والـتى تختلف عن
ــســارح فى األســعــار الـــبــســيـــطــة لــدخـــول ا
ــســرح الـــســتـــيــنــيـــات حــ تـــبــنـت الــدولـــة ا
لـيـصــبح بـوقـا لـهــا وصـوتـا لـنـشــر شـعـاراتـهـا
ـطــروحـة.. من مـنـا  –وبـعـد مـرور حـوالى ا

سارح اجملانية!  الكساد يحاصر ا

 هل يلجأ
تفرج ا
صرى ا
للتليفزيون
ألنه وسيلة
رخيصة?!

«احلادثة اللى جرت فى شهر سبتمبر»
تكشف اللعبة السياسية األمريكية

وانــــعـــكــــاســـاته. فــــتـــحــــيـــة تــــقـــديـــر
للدكتور األنصارى.

ـصـري وقـد كـان أولى بـنا نـحن ا
أن نتعرف عـلى تلك احلقائق على
نــطـاق واسع لــو أن الــبــيت الــفـنى
لـــلــمــســرح قــد ســمح بــعــرض هــذه
ــســرح الـقــومى ــســرحــيــة عــلى ا ا
بـــــدال من عـــــرقـــــلــــتـــــهــــا فـى جلــــان
الــــقــــراءة بــــحــــجـــة أنــــهــــا مــــنــــشـــور
ســيـــاسى وإن كـــان فى احلــقـــيــقــة
ســـبب رفـــضـــهــا  –فى تـــصـــورى –
أنهـا جتسد الـشيـطان فى أمـريكا
واجلـــــــــمــــــــــاعـــــــــات اإلسـالمـــــــــيـــــــــة
ــنــفــذون خلــطــة ُـــضــلــلَّــون هم ا وا

ذلك الشيطان وتعاليمه.
وأخــيـــرا أمـــلى أن تــكـــون الـــلــجـــنــة
الـــــعــــلــــيــــا لــــلــــقــــراءة الـــــتى رُفــــعت
ا سرحية إلـيها أكثر استنارة  ا
ســبــقـتــهــا فـتــســمح بــعـرضــهــا عـلى

سرح. ا
عــــــــلـى الــــــــرغـم مـن أن لـى بــــــــعض
نطق التـحفظـات على التـكنـيك وا
الـــــدرامـى لـــــلـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة لـــــكن
ستنير اجلرىء ضمون الثـرى وا ا
يـغـفر لـهـا تـلك الـصفـات الـدرامـية
ـــــؤلف ــــــا يـــــتـــــداركـــــهــــــا ا الــــــتى ر

واخملرج عند العرض.

إرهــــابى حـــــتى لــــو كـــــان أمــــريــــكى
اجلــــنــــســــيـــة كــــمــــا حـــدث مـع "أبـــو
ــســرحــيـة الــفــرج" األســتــاذ بــطل ا
الــتى نـحن بــصـددهـا فــيُـطـرد من
أمــريـــكـــا هــو وزوجـــته األمـــريــكـــيــة
ــســلــمــة وأوالده جملـرد أن أخــويه ا
كانـا الجئ سـياسـي فى أمـريكا
فى عــهـد عــبــد الـنــاصــر ثم جُــنـدا
فــيـمــا بــعــد فى جـمــاعــة إسالمــيـة

فى أفغانستان.
وقــــــد انـــــتـــــبـه إلى أهــــــمـــــيـــــة هـــــذه
ـــــســـــرحـــــيـــــة الـــــدكـــــتـــــور نـــــاصــــر ا
األنـصارى الذى ضـمنَّهـا فى خطة
ـصــريـة الــعــامـة لــلـكــتـاب الــهـيــئــة ا
فقـامت بتـرجـمتـها الـدكـتورة حـنان
مــنــيب لــدار الــنــشــر الــفــرنــســيــة  
ـــــســــرحـــــيــــة  L'harmattan عـن ا
نشورة باجمللس األعلى للثقافة. ا
لــتــنــيــر الــطــريق لــكل من يــقــرؤهــا
بــالــفــرنــسـيــة فى الــعــالم لــيــتــعـرف
ــزيف عــلى اإلسـالم احلــقــيـــقى وا
ويـــكــــشف الـــنــــقـــاب عـن حـــقــــيـــقـــة
اإلرهـــــــــاب ونــــــــشـــــــــأتـه وتـــــــــطــــــــوره

أنـهـا تــخـلـصـهم مـن اإلرهـاب سـعـيـا
ـستفيدة لـلسالم! فأمريـكا ليست ا
من لـعــبـة اإلرهـاب تــلك وحـدهـا بل
إســـــــرائــــــــيـل أيـــــــضـــــــا وضــــــــربـــــــهـــــــا
لـلفـلـسطـيـنيـ عـلى أنهم إرهـابـيون

وليسوا مدافع عن أرضهم.
ـظــاهـر فـلم نــكن نــرى مـثال تــلك ا
فى الــــســــتـــيــــنـــيــــات وكـــان اإلسالم
ـــســـلـــحـــون كـــذلك دون بـــخـــيــــر وا

متطرف أو متطرفات. 
ـسـلـمات سـلـمـ وا وكـان مـعـظم ا
يـــهـــتـــمـــون بـــجــــوهـــر الـــدين ولـــيس
بظاهره. فـلم يكن هناك جماعات
إسالمــيـة تـنـشـر مـبـادءهـا اخملُـرّبـة
ـأخـوذة ـرتــبـطـة بــعـذاب الــقـبــر ا ا
ــبـاد الـتى عـن الـوهـابــيـ تـلك ا
قــــــوتـــــــهـــــــا أمــــــريـــــــكـــــــا عن طـــــــريق
مـسانـدتـهـا ومـسـاعـدتهـا وتـقـويـتـها
لــتــلـك اجلــامــعـــات مــنــذ خـــمــســ

عـــامــــا. وهـــا هى فـى احلـــاضـــر –
وبـــاألخص بـــعـــد  11ســـبـــتـــمـــبــر –
ــقــلـوب مــا زرعـته فى تــسـتــثـمــر بـا
ــــاضـى. فــــكل مـــــســــلم عـــــنــــدهــــا ا

قـدم مـحمـد أبـو الـعال الـسالمونى
مــســرحــيـــته "احلــادثــة الــلى جــرت
فى شـــهـــر ســـبـــتــــمـــبـــر" لـــلـــمـــســـرح
الـــقــومـى مـــنـــذ ســنـــتـــ ورفـــضت
عـرضهـا جلنـة القـراءة بحـجة أنـها

عبارة عن منشور سياسى.
واحلــقـــيــقــة أن الـــرفض فى رأيى
ــســـرحــيــة تــكــشف يــرجع إلى أن ا
بــــوضــــوح الــــلــــعــــبــــة الــــســــيــــاســــيــــة
األمريكية بشأن ما تسميه أمريكا
بـ"اإلرهـــــاب" فى حـــــ أنـــــهــــا هى
الـتى خلـقتـه منـذ خمـس عـامًا –
وليس مـنذ  11سـبـتمـبر  –عنـدما
كـانت تقـوى اجلماعـات اإلسالمية
وتـزودهم بـاألسلـحة  –وخـاصة بن
الدن  –لـتــضــرب بـهم االشــتـراكــيـة
وتطيح باالحتـاد السوفيتى وتسود

وحدها العالم كقوة عظمى.
ولــكـن بــعـــد ذلك تـــســتـــمــر الـــلــعـــبــة
وتـــروج لـــهـــا أمــــريـــكـــا فــــهى بـــاسم
اإلرهـــــاب تــــســــيــــطـــــر عــــلى الــــدول
الـعربية واإلسالمـية وعلى حكـائيها
الـذين يــنـقـادون لـسـيـاسـتـهـا بـحـجـة ¬ª«YR óªëe : √QhÉM

 مسرحية
تكشف
 عن الوجه
الشيطانى
وتعاليمه
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> اعـتمد الطليعيون على احللم أسلوبـا للوصول إلى حقائق ال نصل إليها فى اليقظة
فـهم يحطمون جدران الـواقع ويدمرون منطقـيته الزائفة حتى لـتبدو األمور وكأنها فى

فوضى شاملة.

> يقول بريخت «إن مؤثر التغريب ينشأ وقتما يتم استحضار شىء للفهم ووقتما يثير
هـذا الشىء االنتـباه بتـحويله من شىء عـادى ومعروف وموجـود بشكل مـباشر إلى شكل

خاص وأخاذ وغير متوقع».

سرحي جريدة كل ا
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> الفنان أشرف فاروق يستعد حاليا إلخراج مسرحية جديدة إلحدى فرق القطاع اخلاص.

قدمها على زمالئها فى التحية رغم أنها أحدث منهم

 :≥«≤–
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احملــور األول: الـتــوظــيف الــداللى واجلـمــالى لــلـتــكــنـولــوجــيـا فى
كن تـعريف التكنولوجيا بداية ليصار الرؤية اإلخراجية. كيف 

بعدها إلى حتديد عالقتها بالتوظيف الداللى واجلمالى?
ُــتـحـرك مـتـغــيّـر ومـتـطـوّر وهل الـتـكـنـولــوجـيـا مـفــهـوم لـثـابت? أم 

ومتحوّل?
إن التـكـنـولـوجيـا تـتـحول من مـادة مـعـرفـية وتـطـبـيق عـلمى إلى
ـجــرد مـوافــقـتــنـا عــلى صــيـاغــة الـسـؤال إذ أن مـفـهــوم نـقــدى 
اإلنـسان ومـنـذ بدء اخلـليـقـة حاول تـغيـيـر الكـون بالـتـكنـولوجـيا
فـإذا كـان الــضـوء الـطــبـيـعى من مــصـادره الـكــونـيـة الــكـبـرى قـد
شــكّل أول الــضــوء وأول الــظل أول الــنــور وأول الــعــتــمــة إال أن
ـصـادر يـتـحكم بـهـا جـعـلت من اكـتـشـافه الـنّار حاجـة اإلنـسـان 
وتطـويـر أدوات إشـعـالهـا فـتـحًا تـكـنـولـوجيّـًـا أثّـر فى تـعـامله مع
ـبـاشـرة مـفـردات الـضـوء والـظل والـعـتـمـة من خالل سـيـطـرته ا
ومـا تطـويـر اإلنسـان لـلـقداح والـزنـد عـلى مرّ الـعـصـور إال شكالّ
من أشكال الـتطوّر التـكنولـوجى الذى ال يقل أهمـية عن مصادر
ـولدات وتـفجـيره لـلطـاقة الـشرارة الـكـهربـائيـة فى احملركـات وا
الـكـامــنـة فى الـنــواة والـذرة لـيــولـد تـيــارًا كـهـربــائـيًـا يــضىء مُـدنًـا
ـــســارح ـــصـــانع والـــطـــرقـــات والــبـــيـــوت وا وأقـــالــيـم حتــتـــوى ا

بالطبع.
ـاء عن مشاعره إن مجرد الـتفكيـر بأن اإلنسان الـذى عبرّ باإل
األولى جتـاه اخلــلق واخلــالق والـطــبـيــعــة وكـيــفـيــة إدخـاله الــنـار
ا كان كـمصدر ضوء مـقدس وموح فى طقوسـه األولى وربطًا 
علـيه الـكون فـإن ذلك يـعد فـتـحًا تـكنـولـوجيًـا مـتعـدد األغراض
ومـتـعدد الـدالالت فـنار الـبيـت التى كـان يـشعـلهـا ربّ الـبيت فى
الـصــبـاح لـتــجـلب اخلـيــر والـدفء والـطــاقـة لـلــبـيت أثـنــاء غـيـابه
كــانت فى الـطــقـوس الــتـمـثــيـلــيـة تــتـجــاوز ذلك لـتُــسـهم فى رسم
ــــشــــهــــد ســــواء حــــول الــــنــــار أم خــــلــــفــــهـــا الــــظالل وتــــكــــوين ا

عاصر. أملمسرحىّ ا

وإذا كان ذلك اختيارًا فريدًا فى تلك احلقبة فإن تطور احتفاء
اإلنــســان بــالـطــقـس الـتــمــثــيــلى ســواء لــعـبــادة أم الحــتــفــال قـد
أوصـله إلـى حتـديــد مــكـان مُــخــصص ألداء الـطــقس الــتـمــثــيـلى
ــكـان األمــر الـذى اســتــوجب اشــتــراطـات مــتــتــالــيـة فى إعــمــار ا
ـربع إلى احلـذوة إلى احلـفرة إلى وتأثـيـثه من احلـلقـة إلى ا

عبد إلى العلبة. عبد إلى قاعة ا ذبح فى ا رتفع إلى ا ا
عمار هو  –بال شكّ  –تطوّر تـقنى استوجب هذا التـطور فى ا
ــكــان ومــسـاقط اإلنــارة ســواء من خالل الــفــتــحـات تـصــمــيم ا
ـشـاعل والـقـناديل ومـا اسـتـتبع الـسـمـاوية أوم مـن خالل كوى ا

شاهد أو االلتحام به. عمار من مفاهيم الفصل عن ا هذا ا
ُتـعارف عليه بـ (الرومانى) درج ا إن حتلـيالً معماريًا لطـبيعة ا
حتـيــلـنـا إلى تـقــنـيـات ونـقــطـة إضـفـاء الـصــدى عـلى الـصـوت من
خالل ذلك اخلـــنــدق الـــصـــغــيـــر فى الـــســاحـــة نــصـف الــدائـــريــة
والرّكح لهو توظيف لتكـنولوجيا ذلك العصر بامتياز وماذا عن
اسـتخـدام نقـاط االتصـال ب مـنظـمى احلـفل فى السـاحة عـبر
ـشــرفـ من كـوى دائــريـة مــنـقـوشــة فى جــدار الـسـاحــة تـمــكن ا
تبـادل اخلـطـاب بالـهـمس أثنـاء االحـتـفال لـهـو استـخـدام ال يقلّ
بـراعـة عن اسـتعـمـال أجـهـزة التـخـاطب الالسـلـكيـة فى عـصـرنا

وذلك بالقياس.
ـتـوافرة ـسـرح عن االسـتفـادة من الـتـكـنـولوجـيـا ا إذن لم يـتـوان ا
ـسرح  –ومـنـذ عـرفه فى عـصـره وليـس هـذا بغـريـب إذا ظل ا
الـبشـر وابتـدعوه  –يقف فى مـقدمـة الفنـون اإلبداعـية اخلالّقة
تفـاعلـة مع نبض عـصره بل وهو يـسبـقها على الدوام الـفنـون ا
أحـيــانًــا ومن هــنــا فــإن ابــتــداع شــاشـة خــيــال الــظل ال يــقلّ فى
حلــظــته أهــمــيــةً عـن اخــتــراع فــانــوس الــفــرجــة فى زمــنــنــا وإن
تــطـويـر الــروافع لـلــمـنـاظــر وتـبـديــلـهــا أثـنـاء الــعـرض كـان فــتـحًـا
ــنــظـر تـكــنــولــوجـيــا ال يــقلّ فى حلــظــته أهــمـيــة عن اســتــخـدام ا

االفتراضى فى وقتنا هذا.
لـكن نــظـرةً إلى مـاهـيـة ومـكـان ومـكـانــة الـتـكـنـولـوجـيـا عـلى مـدى
كمالت ومُعمقات هذه العصور تدلّنا على أنها ظلت فى إطار ا
ـسرحى البـعـد اجلـمـالى والـتـأثـير احلـسّى والـنـفـسى لـلـعـرض ا
سـرحى فى العـلبة اإليـطالية وينـطبق هذا الـقول علـى العرض ا

فتوح. درج واحللقة وعروض الفضاء اخلارجى ا وا

ـســرح بـسـعـة آمــادهِ اسـتـعـان بــالـتـكـنــولـوجـيـا ومن هـنــا جنـد أن ا
السينـمائيـة فيمـا ال تستـطيع السـينمـا فعل ذلك أبدًا ولـنتخيل
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>  الفنان سمير غا يطير هذا األسبوع إلى عدد من دول اخلليج لعرض مسرحيته «مراتى زعيمة عصابة» .
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سرحى التكنولوجيا فى العرض ا
رئية  ب اخليال والصورة ا

سرح  ا
يقف 

فى مقدمة
الفنون
تفاعلة ا
مع العصر

 تبادل
اخلطاب
بالهمس ال
يقل براعة
عن استخدام
الوسائط
الالسلكية

سرح  ا
استعان

بتكنولوجيا
السينما
ليحولها
 إلى فعل
مسرحى

خيار فى تفاصيل ذلك التلقى.
ـــســرحى (هـــنــاك) يـــؤدى جلــمـــهــور ـــؤدى ا أضف إلى ذلك أن ا
غـيـرى ويـتفـاعل مع رد فـعل غـير رد فـعـلى وبـالتـالى فـإن نبض

وحياة عرضه تصلنى موثقة ولست من يوثقها.
ناخات التشبيهية / التمثيلية والتى تسمّى وهناك ما يعرف با
(كــهــوف الــبـيــئــة االفــتـراضــيــة) وهى كــهــوف جـدرانــهــا شــاشـات
ــكــان ــشــاهــد لـــيــشــعــر بــوجـــوده فى قــلب ا عــرض مــحــيـــطــة بــا
واحلـدث والتى  االسـتفـادة مـنهـا فى تعـلـيم قيـادة الطـائرات
وهى الـتــكــنـولــوجـيــا الـتـى تـطــورت لـتــخـلـق مـنــاخـات افــتـراضــيـة
شـاهد بنظارة تشـبيهيـة (السينـوغرافيا االفتـراضية) يدخـلها ا
خـاصـة فـيــشـعـر بـأنه فى وسط احلـدث ويـتــفـاعل ويـنـفـعل مـعه
تـلك التـقـنيـة الـتى استـخدمـتـها عـروض حـاول البـعض تسـمـيتـها
بالـسيـنمـا اجملسـمة ومـا لبث ذلك أن راح فى اجتـاه آخر لـتظل
ناخات كن أن تصبح هذه ا ًا خـاصًا وبالتالى ال  السينما عا
كن ُدرك والراسخ للمسرح بل  عنى ا االفتراضية مسرحًا با
أن تكون فـنًا آخـر ال يخـلو من دهشـة لكـنه بعـيد كل الـبعد عن
ـكن أن يــكـون عـلـيه الــعـرض االفـتـراضى لـيس ـسـرح إن مـا  ا
ـشـاهـد وهى بـرامج ( سوفت أكـثر مـن (لعـبـة أتـارى) يـدخلـهـا ا
وير) حـاسوبية وبالتالى فـإن مناخاتها افتراضـية وشخصياتها
افـتراضيـة وتتحـقق حركتـها اجملـسدة من خالل البثّ الـتوافقى
ـشــاهـد لـهــا بـذاته إلى شــخص افـتـراضى ُــتـزامن ويــتـحـول ا ا
ـــســـرح االفـــتـــراضى ُـــفـــارقـــات أن مـــبـــتـــدعـــيـه أســـمـــوه ا ومـن ا
ــــســــرح يــــقــــوم أصـالً عــــلى خــــلق مــــنــــاخــــات وبــــالــــرغـم من أن ا
افـتـراضيـة إال أنـه يـدخل بـهـا إلى مـنـطقـة الـتـفـاعل اجلـمـعى مع
ـسـرحى بـحـدّ ُـتـلـقى حـتى لــيـصـبح الـعـرض ا ــنـاخ الـواقـعى وا ا

ذاته واقعًا.
مـن أشــهـر مــواقـع الــعــمل هــكــذا عــروض مــؤســســة اســتــكــشـاف
الـواقع االفـتــراضى فى جـامـعــة كـنـسـاس الــتى قـدمت عـروض
ـوتـزارت ومــسـرحـيـات لـألطـفـال مـثل: أوبــرا (الـنـاى الـســحـرى 
الـديــنـاصــورات الـذى كــان فى األصل عــرض خـيــال ظل) وقـد 

أن فيـلماً مدته ساعتـ قدّم مشهدًا مدته دقـيقة أمام الشاشة
حــيّـًــا فـإن الــعــرض ســيـتــحــول إلى فــعل مــســرحى ولن يــحـدث

سرح السينما داخل مشاهده. العكس لو استخدم ا
ـسـرح استـثنـاء جامع ثـال كى أصل إلى أن قـامة ا سقت هـذا ا
يـحتوى وال يحتـوى.  ومنذ الثلث األول فى الـقرن العشرين راح
ـسـرحـيـون يـدُخـلـون الـسـيـنـمـا ومـا إلى ذلك فى الـعـروض ولم ا
ــطـلق لــكـنه كـان يـكن ذلـك لـيـشــكّل اخلـيــار األجـمل واألقــوى بـا

يشكّل اخليار األجمل للحظة اإلبداعية احملددة لذاتها.
وفى الـسـنـوات األخـيــرة راحت الـتـقـنـيـات الـرقـمـيّـة واحلـواسـيب
فـى بـرمـجـة الـنـظـام الـضـوئى والــصـوتى لـلـعـرض ونـظـام تـبـديل
ـنــاخـات (الـواقع االفـتــراضى) وهـو مـصــطـلح أطـلـقه ــنـاظـر وا ا
(جـــيـــرن النـــيـــيـــر) ورغـم أهـــمـــيـــتـــهـــا إال أنـــهــــا ظـــلت مـــكـــمّالت
مـــســرحـــيــة ولـم تــنـــجح بــرأيـى مــحـــاوالت الــعـــروض الــضـــوئــيــة
ــوســـيــقى واجملــرّدة فـى تــقــد عــرض ُــدعــمـــة بــا الــبــصــريـــة ا

مسرحى ولكنها قدّمت عرضًا ضوئيًا بصريًا ال أكثر.
ـسرح وإذا كانـت السـينـما قـد نقـلت صورة الـشخـصيـات خارج ا
ـكّــبــرة جلـلب ــســرح فـيــمــا يـشــبه الــلـقــطــة ا لـلــمــسـرح وداخل ا
االنتـبـاه لـتفـصـيالت محـددة فـإن تـقنـيـات احلاسـوب واالنـترنت
قـد منـحت بـعض الـتجـارب فـرصـة تقـد عـروض مشـتـركـة تتم
فى نفس الـلحظـة فى مكـان مـختـلفـ من العـالم أو ما سمّى
مسـرح شبـكة االتـصال لـكن هـذه التـجارب حتـقق فى كل موقع
من مـــواقـــعــهـــا نـــصف عـــرض مـــســـرحىّ ونـــصف عـــرض صــورة
ـســرح ال يـقـبل الـقـسـمـة عــلى اثـنـ فـإنـنى أجـزم مـرئى وألن ا
أنها وبـقدر ما شـاهدته من عروض مـسرح شبـكات االتصال لم

تكن عروضًا مسرحية.

فلماذا قلت نصف عرض مسرحى?
ـسـرحى إن اجلـزء الـذى يــجـرى أمـامـنـا مـبـاشــرة هـو الـعـرض ا
ـنقـول فإن عـينًا إلـكتـرونيـة غير عـينى كـمشـاهد هى التى أما ا
ــــصــــور الالقط هــــنـــاك هـى الـــتـى حـــددت لى تــــرى وإن عـــ ا
وبـالـتـالى صادرت حـريّـتى فى الـتـلقّى وكـمـا أنـنى لـست صاحب

سرحى شهد ا  الطقوس ترسم ا

 الطقس التمثيلى

التنقيات  الرقمية

 كهوف البيئة االفتراضية

 حس فهمى يتحدى تقاليد القومى من أجل زوجته
كــان احلــســـ ثــائــرًا ضــد الـــظــلم والـــتــســلط
ولـيـس ضـد احلق والــعــدل. كـمــا كـان ســقـوطه
ــبــدأ آمن به ودافع عــنه ولـم يـســقط شــهــيــدًا 

صريع احلب ولوعته.
لـكن ثــورة احلـسـ اآلن تـغـيـرت ومـبـدؤه الـذى

حارب من أجله أيضًا تبدل.
كــذا كـانت مــســرحــيـة احلــســ ثــائـرًا وشــهــيـًدا
مــعــركـة شــرســة خــاضـهــا رجــال من طــراز كـرم
مطاوع وعبد الـله غيث الذى عاش حياته يحلم
بـتجـسيـد دور احلسـ ولكن دعـاوى األصولـية
رصاد فتصـدى لها النجمان الكبيران وقفت با
ــــنع إلـى إعـــادة واضـــطــــر بــــعــــد صـــدور قــــرار ا
الــــبـــروفــــات اجلــــنــــرال عــــدة مــــرات بــــحــــضـــور
نع. اجلماهير وبذلك  العرض رغم سلطة ا
مـثل هذه القضـايا لم تعد تـشغل جنومنا اآلن
لقد تغيرت قـضاياهم فصارت كيف يحشرون
ـــقــدمـــة أمـــام فـــنــانـــ أفـــنــوا زوجــاتـــهم فـى ا
ـا يزيد ـسرح  سـنوات عمـرهم عـلى خشـبة ا
عن عــــدد ســـنــــوات عــــمـــر الــــزوجـــة. حــــتى لـــو
اضـطروا لـدخول الـكـواليس الجـتذاب الـزوجة
ــتـمـنــجـة لــتـؤدى الــتـحـيــة فى تـرتــيب يـلــزمـهـا ا
ــوهــبـة لــبــلـوغـه سـنــوات طــويـلــة إذا أمــتـلــكت ا

ووفرة اجلهد.
وإذا تـقدمـت على زمـالئهـا فى تـرتـيب الـتـحـية
فـالبــد مـن تـــعــديـل أفـــيــشـــات الـــعـــرض أيـــضًــا

. ليتساوى الترتيب فى احلالت
وال يكتفى الـنجم بذلك بل يطلب - أو يأمر -
ــسـرح أن تــرفع صــور زمالئه من عــلـى ســور ا
وحـ يعـتـرضون يـوجه لـهم حتـذيرًا من خالل
حـوار بــإحــدى اجملالت بــأن هــذا قــراره وتـلك

سلطاته ومن ال يعجبه فليرحل.
لـيـست هذه مـسرحـية عـبـثيـة من نسج اخلـيال
ولكنها قصـة حقيقية تدور فى كواليس عرض
"ذكى فـى الــــوزارة" الـــــذى يـــــعـــــرض اآلن عـــــلى
ـسـرح الـقـومى بـطـولـة الـنـجم حـسـ خـشـبـة ا
سرح إضـافة لزوجة فـهمى ونخبـة من جنوم ا

النجم لقاء سويدان.
ـمـارسـات لم تأت من الـقـاعدة ـؤسف أن هذه ا وا
حــيث اخلــبــرة ضـئــيــلـة ووهـج الـشــهــرة له ســكـرته
لكنـها جاءت من الـقمة ومن جنـوم تخطـوا مرحلة

راهقة النجومية منذ زمن طويل. ا
زمالء الـنـجم الـكـبـير حـسـ فـهـمى مـذهـولون
ـــا حــدث يــتــســاءلــون: هل هــذا هــو الــنــجم

مقدم برنامج "ب الناس".
أحــد زمالء الــنـــجم صــرخ قــائالً: مــصــيــبــة أن
تــــصــــدر هـــذه الــــتــــصـــرفــــات من جنـم بـــحــــجم
وأخالق حــسـ فــهـمـى فـمــاذا لـو جــاءنـا جنم
أقل منه حجما "وأخالقًا" ماذا سيفعل معنا!?
الــفــنــان الــقــديـــر ســامى مــغــاورى تــقــدم بــعــدة
شـكـاوى ضـد مـا أســمـاه افـتـئـات الــفـنـانـة لـقـاء
ســـويــــدان عـــلى حــــقـــوق زمالئــــهـــا فى أعـــراف
التحية وتـرتيب األفيش لكنه حتى اآلن لم يلق
أى ردود  مـــقـــنـــعـــة وهـــذا الـــتـــحــقـــيـق يـــحــاول
اسـتطالع آراء بـعض جنوم الـعرض وكذا إدارة
ـسرح الـقـومى. علـى الرغم من مـنع األخـيرة ا
ـاذا اإلدالء بـأيــة أحـاديث صـحــفـيـة وال نـدرى 
ـــعـــلــــومـــات وبـــالـــتـــالى تـــمـــنـع أى إدارة تـــدفق ا

حرمان القار من معرفة احلقيقة.

يــتــحــدث الـفــنــان الــقـديــر ســامى مــغـاورى عن
أعـراف الـتــحـيـة قـائال: الـتـحـيـة حتـكـمـهـا عـدة
ــســرحــيــة أشــيـــاء مــنــهــا األقــدمــيــة واخلــبــرة ا
والنـجوميـة وحجم االسم فى الـسوق ومـساحة
ـسرح ـقـدم لكن ا الـدور وحجـمه فى الـعمل ا
ًــــا مــــؤداه أن الــــقـــــومى أرسـى تــــقــــلـــــيــــدًا قـــــد
األقـدمـيـة لـهـا اعــتـبـارات خـاصـة لـتالزمـهـا مع

اخلبرة وهذا أمر استقر منذ سنوات.
وبـــالــنـــســـبــة لـــلـــمــمـــثــلـــ فى عـــرض "ذكى فى
الــوزارة" فـأنــا فـنــان قـديـر ويــوسف إسـمــاعـيل
ـتـاز وكل من: رشـدى الـشـامى وسـلوى فـنـان 
عــثــمــان ومــحـــمــد رضــوان فــنــان أول بــيــنــمــا

تعديل الـقواعـد واألعراف التى اسـتقرت طـالًبا
ثل ما عومل به النجم حس فهمى. معاملته 
سرح لذا أرى أن تدخل الوزيـر البد منه ألن ا
الـقـومـى ال يـجـد اآلن من يــدافع عـنه. ودخـول
ـثـل اآلن لـلـتـحـيـة فى غـيــر تـرتـيـبه مـعـنـاه أن
ـثل لـلـعـرض فى غـيـر الـغـد سـيـشـهــد دخـول 

توقيت دخوله!
الـفنـان يـوسف إسـمـاعيـل أحد أبـطـال الـعرض
سرحية سامى مغاورى فنان كبير وله قيمته ا
والــفــنــيــة وبــالــتــالـى له دور كــبــيــر فى احلــركــة
سـرحـيـة والفـنـية وهـضم حـقه بهـذه الـصورة ا

ال يليق.
ـسـرح الــقـومى شـريف عــبـد الــلـطــيف مـديــر ا
ومـا قـام به اخملـرج عصـام الـسيـد من تـصـميم
لــشـكـل الـتــحـيــة كــان فى غـيــاب الــزمـيــلـة لــقـاء
ســــويـــدان وحــــ ســـئُــــلت عن رأيــــهـــا لـم تـــبـــد
اعـــتـــراضًـــا وحـــيت فـى الـــيـــوم األول. إال أنـــهــا
أصــيـبت بــإرهـاق فى الــيـوم الــثـانى فــلم تـخـرج
لـلتـحيـة واستـمر عـدم خروجـها فـأصبح هـناك

إحساس بغ وقع عليها!

يقـول الـفـنـان سامى مـغـاورى: مـشـكلـة الـتـحـية
لم تــكـن األولى قــبـــلــهــا تـــدخــلت األخـت لــقــاء
سويدان أيضًـا فى ترتيب الصور على األفيش
لـتــضع صـورتـهـا قـبـلــنـا إذ كـان تـرتـيب الـصـور
عــلـى األفــيش يــبــدأ بــحــســـ فــهــمى ثم هــالــة
فـاخر ثم عـمر احلـريـرى ثم شعـبان حـس ثم
ســامى مــغــاورى فــلــقــاء ســويـدان إال أنــنــا فى
أحـــد أيــام الــبــروفـــات فــوجــئــنـــا بــدخــول لــقــاء
لــلــمــســرح ثــائــرة بــشــدة لــوضع صــورتــهــا بــعـد
صـــــورتى وأمـــــام اجلــــمـــــيع هـــــددت بــــتـــــقــــد
ـــســرح اعــتـــراضًــا عـــلى مــا اســـتــقــالـــتــهـــا من ا
أســمــتـه بــوضع صــورتـــهــا فى غــيـــر مــوضــعــهــا
ـا الـطـبـيـعى! وتـمت االسـتـجـابـة لـهـا بـأسـرع 
قـدرنا فقـبل انصـرافنـا من تلـك البروفـة كانت
األفــيـشـات كــلـهـا قــد رفـعت وفى الـيــوم الـتـالى
مبـاشـرة عـادت األفـيـشـات ثانـيـة بـعـد الـتـعديل
ــوافـــقـــة رئــيس الـــذى طــلـــبـــته وقـــد  ذلك 
الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح د. أشـرف زكى ومـديـر

سرح القومى شريف عبد اللطيف. ا
يـومها أبلـغت شريف باعـتراضى وقلت له: من
ـــمــكن أن أنــســـحب فــرصــيـــدى من األعــمــال ا
يـــكــفــيــنـى خــاصــة وهـــذا الــعــمل رقم  72 لى.

األخـت لــقــاء ســويــدان فــنـــان ثــالث ورغم ذلك
جتاوزتنا جمـيعًا سواء فى التحية أو فى وضع

صورتها على األفيش.

شكلة التى ثارت سامى مغاورى يتحدث عن ا
بــسـبب الــتـحـيــة قـائالً: قــبل االفـتــتـاح فـوجــئـنـا
بـعـدم حـضـور لـقاء سـويـدان الـبـروفـة اجلـنرال
والـــتى صـــمم فــيـــهـــا الـــفــنـــان عـــصــام الـــســـيــد
الـتحية وذلك بـأن يدخل الفنـان حس فهمى
أوالً ثم يـقـدم لـقــاء سـويـدان ثم يـدخل سـامى
مـغـاورى ثم شـعـبـان حــسـ ثم هـالـة فـاخـر ثم
عـمـر احلــريـرى وأعـدنـا الـتـحـيـة لـيـلـتـهـا ثالث
مــرات. لــكن لــقــاء حـ جــاءت لــيــلـة االفــتــتـاح
وأبـلـغت بـتـلك الـتـحـيـة رفـضـتـهـا وأصـرت عـلى
الـدخول فـى ترتـيب آخـر يـسـبق بـعض الـنـجوم
الــكــبــار وعــولج األمــر بــأن جــومــلت بــشـكـل مـا
عـــلى أســـاس أنــهـــا بـــنت إال أنــهـــا فى الـــلــيـــلــة
الثانـية امتـنعت عن دخول الـتحيـة واعترضت

ثانية على الترتيب.
يواصل مـغاورى: ما حـدث بعـد سبـعة أيام من
الــعـرض كـان غــريـبًـا فــبـعـد أن قــدمت حتـيـتى
ليلتها وكذا شعبان حس وهمت الفنانة هالة
فـاخر بـتقـد التـحية. فـوجئـنا بـالنـجم حس
فـهــمى يـذهب لـلــكـوالـيس لــيـأت بـهـا ويــقـدمـهـا
ـــســـرح هـــكـــذا دون اســـتـــئــذان عـــلى خـــشـــبـــة ا

اخملرج وبشكل فردى.
ـســرح الـقـومى فى الــيـوم الـتــالى كـلـمـت مـديـر ا
شـــريف عــــبـــد الــــلـــطــــيف أللـــفـت نـــظــــره لـــهـــذا
الـتـصـرف الــشـاذ وذكـرته أنـهــا لم تـكن مـعـروفـة
أيـام "أهال يـا بـكـوات" وقـبل زواجـهـا من الـفـنان
حس فهمى وطلب شريف من اخملرج عصام
الـــســــيـــد تـــعـــديـل الـــتـــحـــيــــة كى تـــرضـى جـــمـــيع
األطــراف ولـــكــنــهــا رفـــضت الــتــحـــيــة اجلــديــدة
ـــرة زوجــهــا أيـــًضــا.. وشــاركـــهــا الـــرفض هــذه ا
الــنـجم حــسـ فــهـمى وقــال: لـقـاء ســتـدخل فى
هذا الترتيب وأنا من أحدد الذى يدخل قبل أو
ــكـتب بـعــد وذلك فى اجلــلــســة الـتى عــقــدت 

سرح القومى وحضور اجلميع. مدير ا
الــفــنــان رشــدى الــشــامى أحــد أبــطــال الــعــرض
يقول: خطورة ما حدث أن النجم حس فهمى

ــــســـــرح الــــقـــــومى لــــو  أوجــــد ســـــابــــقـــــة فى ا
الـتـغاضى عـنهـا ومرت دون وقـفـة سيـطالب بـها
كل جنـم يـــأتى بـــعـــد ذلك وهـــو أن يـــتـــدخل فى

 حس فهمى وسامى مغاورى 

البرنس يرفع
صورة سامى
مغاورى ويقول
أنا النجم
األوحد

ولستُ بـحاجـة ألعمـال جديدة وأصـر شريف
عـلى بـقـائى ووعـد بتـعـويـضى بـوضع صورة لى
ـسرح مع وعـد لـلـزميـلـ رشدى عـلى مـدخل ا
الـــــشــــامى ويـــــوسف إســــمـــــاعــــيـل بــــتــــصـــــحــــيح
أوضـاعـهـمـا مع بـدايــة الـعـرض وتـعـديل كل مـا

 تغييره فى إعالنات اجلرائد والشوارع.
ــا دفـــعــنى لــكن شـــيــئًـــا من هـــذا لم يــحـــدث 
لالتــصــال بـ د. أشـرف زكـى الـذى كــان وقــتــهـا
فى طريقه لدبى وأبلغنى أنه سيتصل بشريف
عـــبــد الـــلــطـــيف لـــيـــضع صــورتـى عــلـى مــدخل
ـــســرح ووضـع شــريـف صــورتى فـــوق اجلــزء ا
ـسـرح الـقـومى! اخملـصص لـلـتـبـول عـلى سـور ا
رغم ذلك لم أهتم ورضـخت فى الـنهـاية رغـبة

فى افتتاح العرض فى توقيته.
ولم أهـنـأ بـهـذه الـصــورة طـويالً فـحـ انـحـاز
وقف زوجته وأصر على ترتيب حس فهمى 
الـتـحيـة كمـا يريـد هـو ذهبت ألشـكوه لـشريف
عـــبــد الــلـــطــيف فـــفــاجـــأنى األخــيـــر بــقــوله إن
حـــســ فـــهــمـى طــلب إزالـــة صــورتـى من عــلى
ـسـرح بــدعـوى أنه جنم الــعـرض وهـو مــدخل ا
ــسـرح. وحـده من تــعـلق صــورته عــلى مـدخل ا

وكان له ما أراد.
شـريف عـبد الـلـطـيف يـنـفى واقـعـة رفع صورة
ســـامى مـــغـــاورى ويـــؤكـــد أن صـــورتـه مـــوجــودة
ضــمن األفــيش وقــد حــاولت اإلدارة تــرضــيــته
ــــســــرح ولــــكن ــــ ا بــــوضـع صــــورة له عــــلى 
بـــســبـب الــريـح الــشـــديــدة الـــتى تـــعــرضت لـــهــا
كـان غيـر محكم البالد سـقطت الصـورة ألن ا

أو مهيأ لتعليق أى صورة به.
بـينـما يـعلق الـفنان يـوسف إسمـاعيل مـبتـسمًا:
أنـا لــست مع رفع الـصـورة وإن كـانت الالئـمـة
تلـقى على الـريح الشـديدة التى ضـربت البالد
فــقـد مـضت حلـال ســبـيـلـهـا ونــحن فى انـتـظـار

عودة الصورة.
رشــدى الـشـامى يــقـول: الـفــنـان حـســ فـهـمى
كـان بــرنـسًـا حـقًـا لـكـنـى حـقـيـقـة ال أفـهم مـاذا
حــدث لـــلــرجـل فى هــذه الـــروايــة لـــقــد تـــغــيــر
تــــمــــامًــــا لـــــقــــد كــــدت أشـك أن إدخــــال لــــقــــاء
ســويــدان لــلــتـحــيــة فى هــذا الــتــرتـيـب  بـعــلم
عـصـام السـيـد العتـقـادى أن حسـ فـهمى ال
ـكـن أن يـتـخـطى اخملــرج وهـو الـبـرنس الـذى

ال يخطو خطوة واحدة دون حساب.
ـــا يــحـــدث فــإن كــان لــكـــنى لـــستُ مــتـــفــائالً 
حــسـ فــهـمـى بـأخالقه وبــحـجــمه يــفـعل ذلك
فـمـاذا لــو جـاء جنم غـيـره دونه خــلـقًـا وحـجـمًـا
مـاذا سيـفـعل مـعـنا? خـصـوصًـا ونـحن نرى كالً
من مدير الـقومى ورئـيس الهيـئة خائـف على
الــعـرض مـتــهـيــبـ مـن انـسـحــاب بـطــله لـذا ال
يــريـــدان مــراجـــعــة الـــنـــجم وفــؤاد حـــداد قــال
اخلـــوف مــلك اإلحــســـاس ولــكن فى الـــنــهــايــة
ـسرح فـلماذا هنـاك عقـد يربط بـ الفـنان وا
اخلـــوف. ويــدافـع شــريف عـــبــد الـــلــطـــيف عن
تــــــصـــــــريـح حــــــســــــ فـــــــهــــــمـى قــــــائـالً: قــــــرأت
تصـريـحـات الفـنـان حـس فـهـمى وعـليـنـا حـبًا
فى الـعـمل أال نــأخـذ جـمـلــة من حـواره ونـتـرك
أخــــــرى. وذلك عــــــلى طــــــريـــــقــــــة «ال تـــــقــــــربـــــوا

الصالة».
إلى أين من هنا?

ـشكلة من كل جوانبها واألن بعد عرض هذه ا
تُرى كيف اخلروج منها?

سامى مغاورى يقول: ال يصح إال الصحيح ال
بــد أن تـــعــود صـــورتى لـــلــمـــكــان الـــذى اخــتــاره
رئـيس البـيت الـفـنى لـلـمسـرح وال بـد أن تـعود
الــتــحــيــة كــمـــا كــانت وعــلى جـــمــيع الــعــامــلــ
بـالـعـرض من أكــبـر فـنـان إلـى أصـغـر عـامل أن

يتيحوا الفرصة لزمالئهم كى يبدعوا.

مثلون  ا
يطالبون

بتدخل فاروق
حسنى بعد
عجز اإلدارة
شكلة عن حل ا

أعراف التحية

مشكلة التحية

ولألفيش أيضًا قصة
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ـرايـا عـلى اخلـشـبـة من كـافـة اسـتـخـدمت اجلـدران الـعـاكـسـة كـا
ُتـوافق من مراكـز بث صـورة فى الكـواليس اجلـوانب مع البـث ا
وفى أحــد الــعـــروض كــان هــنـــاك أداء مــشــتـــرك لــلــشـــخــصــيــات

االفتراضية واحلقيقية.

ومن هـنـا فــإن عـرضًـا مـسـرحـيًـا مُـدعـمًـا بــالـتـكـنـولـوجـيـا كـلّـهـا ال
كن لـعرض يعتمد مـثل احلىّ أمامى فيما  يكـون عرضًا إال با

مثل فقط أن يكون عرضًا دون كل تلك التقنيات. على ا
وكــثـيــرًا مـا تــعــطـلـت تـقــنــيـات رقــمـيّــة خالل الــعــروض ولم يـكن
ـمثل احلىّ وفى بـعضـها هنـاك من مخـرج إال إكمـال العـرض با
ُـغـرق فـى االعـتــمـاد عــلى الـتــكـنــولـوجــيـا كـان الــعـرض يــتـوقف ا

ويُلغى نهائيًا!!
ولـــــذلـك فـــــإن جتـــــارب هــــــامـــــة جــــــدًا فى دول تـــــمــــــتـــــلـك أعـــــتى
ُدعمات التـكنولوجيّات تـتم فى فضاءات حرّة مُتخـلية عن كل ا
ـسـرح األسـاسـيـة الـتـكـنـولــوجـيّـة مـسـتـهــدفـة الـعـمل عـلـى روح ا
وهى الـــقــدرات اإلنــســانــيــة عـــلى الــتــعــبــيـــر واألداء من: تــمــثــيل
اء وأصوات وهـى التكنولوجيا األزلية وتشخيص ورقص وإ

والقائمة منذ بدء اخللق.
ويـــســـتـــطـــيع كلّ مـــســـرحى أن يـــتـــذكـــر ويــذكـــر عـــددًا هـــائالً من
األعــمـال الـتى أغـرقـت فى تـوظـيف الـتــكـنـولـوجــيـا وكـذلك الـتى
تخلّت عنها وكال احلال هـو خيار تكنولوجى تقنى تمامًا كما
ـناظـر هـو خيـار جمـالى يـساوى نـقـول بأن جتـريـد العـرض من ا
ــنـاظــر ويــســاوى واقــعــيـتـه فـكــلّــهــا خــيـارات جتـريــد تــصــمــيم ا

سرحى خالق العرض. جمالية نابعة من رؤية ا
سرحى وهنا نـأتى إلى نقـطة االرتـكاز الـرئيـسيـة فى العـرض ا
ـســرحى) فـهــو الـذى أال وهى إرادة خـالــقه ومــبـدعه (اخملــرج ا
يقـرر مناخ العرض ومـا يحتاج إليه إلنضـاج رؤيته وذلك بانتقاء
ــتــوفــرة أو االســتــغـنــاء عن ُــتــاحـة وا مــا يــشــاء من الــتــقـنــيــات ا
بعـضهـا أو عنـها كـلّهـا تمـامًا كـما يـختطّ مـنهج مـعاجلـته الفـنية
والــتـكـويـن الـذى يــنـاسب مــرامى عـرضه مــنـطــلـقًــا من مـنــظـومـة

العرض الداخلية اخلاصة به.
ُتلقى احملور الثانى: التكنولوجيا وا

ــتُــلــقى ــقــام هــنــا الــدخــول فى مــفــاهــيـم الــتــلــقى وا ال يــحـــتــاج ا
ُرسل الشارات والتلقى من الـناحية السينمائية فى العرض وا

ُتلقى. ألن احملور مُعنون بالتكنولوجيا وا
ُـعـطـيات وربـطًـا بـاحملـور األول فـإن الـتـكـنـولـوجـيـا مـفـهـوم ثـابت 
متـغيرة متـطورة بتطـور العلوم الـتى يعمل علـيها البـشر وما يعدّ
فى حلظـة تـاريخـية مـنجـزًا تـكنـولوجـيا مـتـطورًا يـعدّ فى حلـظة
ُــنـــدثــرات خـــاصــة فى الـــتــطــور تــاريـــخــيـــة الحــقــة واحـــدًا من ا
ـقيـاس ريـخـتر ُـتـسـارع تـسارعًـا ريـخـتـريًا (نـسـبـة  الـتـكـنـولوجى ا

للزالزل).
ُـتلقـى بالـتكنـولوجـيا هى عـالقة الـتأثر ومن هـنا فإن عـالقة ا
ــطــلــوب أبــدًا أن يــحس ولــيس عالقـــة الــتــحــلــيل فــلــيـس من ا
اهـية الـتـقنـيـة / التـكنـولـوجيـا الـتى يتم اسـتـخدامـها ُتـلـقى  ا
فى الـــلـــحــظـــة الـــدرامـــيـــة داخل الـــعـــرض ألن هــذه الـــلـــحـــظــة
ــضــامــيـنــهــا هى الــكل وهى األهـم وإذا حـدث أن شــعــر بــهـا
ـسـتـخـدمـة) تـكـون قد تـقـدمت ُـتـلـقى فـإنـهـا (الـتـكـنـولـوجـيـا ا ا
ُـتلـقى عن تـلك الـلحـظة ـا يفـصل ا علـى اللـحظـة الـدراميـة 
لـصـالح االسـتـخــدام الـتـكـنـولـوجى األمـر الـذى يـحـول الـعـرض
إلى مـشــغل صـنــاعى والـتــلـقى الــدرامى إلى تـفــكـيــر صـنـاعى
ـسـرح وهى مــهـنى وال أدلّ عـلـى ذلك من حـالـة شــائـعــة فى ا
اسـتــخــدام تــلك الــتــقـنــيــة الــبــسـيــطــة (آلــة نــفث الــدخــان عـلى
ـــفــتــرض أن يـــخــلـق ظــهــور الـــدخــان فى ـــســرح) حـــيث من ا ا
ُتلقى لكن تخيلوا شهد تأثيرًا حسيّـًـا ونفسيّـًا مباشرًا فى ا ا
وتـذكروا تـلك الـلـحـظـة فى كـثـيـر من الـعـروض خـاصـة عـنـدما
ُـتــلـقى يـعــلـو صـوت نــافـثــة الـدخــان لـيــصل بـكل وضــوح إلى ا
فـيـنـفـصل عن حلـظـة تـأثـيـر الـضـبـاب الـنـفـسـيـة الـدراميـة إلى

حلظة إدراك كُنه اآللة النافثة للدخان.
مـا أود الوصـول إلـيه هـو أن التـقـنيـة / الـتـكنـولـوجـيا هى من
مـفردات اإلرسال الـدرامى الذى يـحمـله العرض لـلتـأثير ومن
ُــتــلــقى بــهــا أشــبه بــعـالقـة ســريّــة كــاحلبّ هــنــا فــإن عالقــة ا
وخــفـق الــقـــلب دون مـــعــرفـــة وإدراك كُــنـه مــا يـــحــدث لـــلــدورة
ُــضــطــرب فــاإلدراك فى تــلك الــدمــويــة لــدى احملب اخلــجل ا
الـلحـظـة يفـسـد جمـالـها ومـتـعتـهـا لذا فـالـتكـنـولوجـيـا يجب أن
تبقى ضـمن منـظومـة صيـاغة احلسّ وضمن مـنظـومة الـتلقى

ُتلقى. باإلحساس وليس باإلدراك لدى ا
وفى حـالـة إذا مـا  أراد اخملـرج كــشـفًـا لـهـا فـإن ذلك ال بـد أن
يدخل حتت إطـار وعيه وتـوظيـفه لـهذا الـكشف وذلك لـتعـرية
ــســرحــيــة أو كــســر اإليــهـام ومــا إلـى ذلك فــنـزول الــلــحــظـة ا
مالك من الـسماء باألبيض مُسـتخدمًا إضاءة فوق بـنفسجية
ُتلقى ثـال يخلق تـأثيرًا حـسيّـًا مشـاعريًا لـدى ا على سـبيل ا
ولـنتخـيل أن الضـوء قد سطع فـجأة ورأينـا احلبـال التى تربط
الك تــتـدلىّ من سـقـف اخلـشـبـة فــإن الـتـأثــيـر الـسـابق ذلك ا
يـكـسـر وإذا مـا رأيـنـا أو سـمـعـنـا حـوار الـتـقـنـي حـول حتـريك
اجلــسم لـألعـلـى واألســفل فــإنــنــا نـخــرج مـن حـالــة االســتالب
لــدهـشـة الـتــأثـيـر األول إلى الــسـخـريــة من مالك يـتـنــزل إلـيـنـا
ـمـثل بـكـسـر إيـهـام الـتقـمّص بـبـكـرة حـبـال تمـامًـا كـمـا يـقـوم ا

لحمى استدعى سرح ا > مـفهوم التغريب كـوسيلة تنوير وتـثوير والذى أدخله بريخت (1898-1956) إلـى ا
ألوفة إلى الصورة الغريبة التى تنتزع سرحى تمثلت باخلروج من الصورة ا كان ا جـماليات جديدة فى ا

توقع إلى الصادم الالعادى. تفرج من خدر العادى وا ا

سرحي جريدة كل ا
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 العرض
االفتراضى
ليس أكثر
من لعبة
«أتارى»
يدخلها
شاهد ا

 اختيار
عاجلات ا

التقنية عالية
ستوى لزيادة ا

التفاعل 
تلقى مع ا

 على
التكنولوجيا
أن تبقى ضمن
منظومة
صياغة
التلقى
باإلحساس

والوعى الـكامن بينما تـنتقل الثانيـة إلى مرئىّ يتحول بعد
انتهاء العرض إلى مُتخيّل.

ُـتـعـلـقـة وعـلى الـعـمـوم فـإن ذلك يـدخـلـنـا فى حـالـة اجلـدل ا
بخلق صورة العرض.

وعــودة إلـى اخـــتــيـــار اخملـــرج الـــذى حتـــدثـــنـــا عــنـه (جتـــريــد
ناظر خيار ناظر هـو خيال فنىّ) و (جتريد ا العرض من ا
) و (جتـسـيـدهـا وبـنـاؤهــا خـيـار فـنىّ) األول يـعـمل عـلى فـنىّ
ُــتــلــقى وهــذا يــعــنى أن خــلق الــصــورة مُــتــخــيّــلــة فى ذهن ا
ُـبــدع شــارات ودالالت تـســاعــد عــلى بـنــاء الــصـورة يــرسل ا
ُـتلـقى ومـا يُـمـيز هـذا األسـلـوب هو أن ُـتخـيـلـة فى ذهن ا ا
ُـتـلـقى الـفـرد يـرسم صـورة مُـتـخـيـلـة أكـثـر انـسـجـامًا خـيـال ا
ـــنـــظـــور واســـتـــجـــابــــة مع دواخـــله ورغــــبـــاته ولـــذلـك فـــإن ا
ُــتــخــيل فى الــعــرض الــواحــد يــكــون له تــفــاصــيل وحــاالت ا
ُـــتــلــقـى ولــو أعـــطى كل مُـــتــلق لـــرسم مــا تـــخــيل أو بـــعــدد ا

ُتلقى. وصفه لوجدنا تشكيالت تتشابه وتختلف بعدد ا
ـرئــيـة فــإن مُـبــدع الـعــرض يـحـدد أمــا فى حـالــة الـصــورة ا
ـشـهـد وتـكـويـنـاته وقـد ال يـترك له سـلـفًـا لـلـمُتـلـقى صـورة ا
مجاالً للتخيل بل يعطيه مجاالً للمشاهدة وقد يغرقه فى
تـفـصـيالت ال تقلّ مـتـعـة اكـتشـافـهـا عن متـعـة الـتـخيّل وكال

ُبدع. احلال يتبع حذق ا

ُـتخيل إلى ـكن أن يذهب با ُـتلقى  وال ينفى هـذا كلّه أن ا
ُـتخيـلة بحدودهـا الدنيا آماد أرحب وقد يـأخذ الصورة ا
ـهــارته هـو أن ال إال أن مــا يـنــبــغى ضـمــانـته مـن الـصــانع 
ُتلق إلى درجة انقالب االجتاه بل ُتخـيل لدى ا يختلف ا
ُتخـيل باجتاه واحـد ولكن آلماد إن االتساع والـتحلـيق فى ا
ـتـلقـى الـعـامة مُـتـفـاوتـة أمـر طـبـيـعى وذلك تـبـعًـا لـثـقـافـة ا
وثـقـافـته ودربـتـه فى الـتـلـقى والــتـذوق ومن هـنـا فـإن احلـد
ُـتــلـقى يـجب أن يـكـون ُــتـخـيل لـدى ا ـشـتـرك فى ا األدنى ا
أمـرًا ال تـهـاون فيه لـدى صـانع الـعـرض ومُـبـدعه ألن احلد
األعــلى لـلــمُـتــخــيل أمـر غــيـر مــحـدد ويــتــسع طـرديًــا مع مـا

ُتلقى ودربة ذائقته الفنية. تقدم وذكرناه من ثقافة ا

صطلحات فى احملور اآللى ثبت ا
Virtual Reality الواقع االفتراضى

صطلح مبتكر. جيرون النير  :Jaron Lanierا
Polarized glasses نظارة االستقطاب

 CAVE environmentsكهف البيئة االفتراضى.
 Rear-Projection Panelsجدران الكهف

االفتراضى.
 Virtual Scenographyالسينوغرافيا االفتراضية.

سرح االفتراضى.  Virtual theatreا
 Web/Cyber theatreمسرح شبكات االتصال

أقـول ذلك كمثال عـلى حالة إذا ما أراد اخملـرج توظيف كشف
ستخدمة للمُتلقى. التكنولوجيا ا

لكن هل يختـلف التلقى بـ عرض مُترف بـالتكنـولوجيا وعرض
ؤكـد أن هـنـاك اخـتالفـات بـيّـنة فى مُتـقـشف تـكـنـولـوجـيّـًا? مـن ا
طريـقة الـتأثيـر لكن يـجب أن ال تخـتلف نتـيجـة التأثـر فالـتلقّى
ـتبـادل ب خـالق العرض ـسرحى له شـرط التوافق واالتـفاق ا ا
ـسـرحى طــواعـيـة ــوقع الـعــرض ا ُـتــلـقى جـاء  ومُــتـلـقــيه إذ أن ا
باخـتياره ومُـنتقيًـا هذا العـرض دون كثير وعـديد من الفـعاليات
اليومية األخرى الفنية وغير الفنية ومن هنا فإنه قادم للتلقّى
طـوعًا ومُـجهـز نفـسيًـا للـمُثـاقفـة بالطـبع ال هذا ال يـنطـبق على
ُـسـبق على ُـسـبقـة وبالـتـالى احلكم ا ُـتـلقى صـاحب األجـندة ا ا

ما سيشاهد.
ومن هـنـا فـإن شروط الـتـوافق عـلى اإلرسال والـتـلـقّى اختـيـارية
والـتـكــنـولــوجـيــا غـيــابًـا ووفــرة فى الـعــرض جـزء يــسـيــر من هـذه
الـشروط فـمـكان الـعـرض يلـعب دورًا أكـبر فى حتـقق احلـضور
وشـكل الـعـرض ومـضـمـونه واألشـخـاص الـقـائـمـون علـيه فـاسم
ــثل أو مــوســيــقى أو مـــصــمم مــنــاظــر قــد مــخــرج ومــؤلـف أو 
يـشـكل عنـصـر جذب وضـمـانـة تلـقى أولى عـلى األغلب فـيـما ال
كن توقعها فى العرض عنصر جذب تشكله التكنولوجـيا التى 
بـــنـــفس الـــقـــدر وتـــبـــقى مـــؤثـــرات وعـــوامل الـــتـــلـــقّى الـــراســـخــة

ُتلقى. ُبدع وا عروفة فى مقدمة التوافق ب ا وا
ُـنــتج من نــاحــيــة ثـانــيــة نــعــلم أن الــتــلـقّـى ودراسـة أحــواله فـى ا
ُـــزمع يــؤثــران فى مــنــهـــجــيــة الــعــرض فــمــا الــتــنــوع ــســرحى ا ا
ــســرحــيــة اخملــتــلــفـة إال عــوامل ـنــاهـج والـســبل ا واالخـتـالف وا
ُـتـلـقـى ونـعـود إلى مـا ـزيــد من الـتـواصل مـع ا ُـبـدع  يــتـوسّـلـهــا ا
ــــكن أن يــــخــــتــــار ــــبـــــدع  ُ أوردنـــــاه فى احملــــور األول وهــــو أن ا
ــزيـد من ـســتــوى وذلك لــتــحــقــيق ا مـعــاجلــات تــقــنـيــة عــالــيــة ا
ـكـن أن يـتـخــلى عن كــثـيـر من ُـتـلــقى و مـســاحـة الـتــفـاعل مـع ا
ــزيـد من مــسـاحــة الـتــفـاعل مع الـتــكـنــولـوجــيـا أيــضًـا لــتـحــقـيق ا

ُتلقى وكالهما فى احملصّلة خيار فنى وتقنى. ا

ُــبــدع ويـــخــتـــلف الــهـمّ الــفــكـــرى نــحـــو الــتــكـــنــولـــوجــيــا بـــ ا
ُـتـحـصل ُـتـلـقـى مـعـنىّ بــالـتـأثـيــر ا ُــتـلـقى من حــيث إن ا وا
ُـبدع معـنىّ بوسائل ضـمان هذا الـتأثيـر وهنا نقف بيـنما ا
أمــام مـــا جــاء فى عــنــوان الـــنــدوة كــمــا أرادهــا مُـــنــظّــمــوهــا
ُتـخـيل والـصورة ـسـرحى بـ ا (الـتكـنـولوجـيـا فى الـعرض ا
ــرئـيـة) ُــتـخـيل والــصـورة ا ــرئـيـة) وأقــصـد بــالـتـحــديـد (ا ا
لــنــجــد أنــنـــا أمــام مــفــهــومــ مــخــتــلــفــ وعـــمــلــيــتى تــلــقى
ـــــبــــدأ ســــواء كــــان ذلـك ربــــطًــــا مـــــخــــتــــلـــــفــــتــــ مـن حــــيث ا

بالتكنولوجيا أم بعيدًا عنها.
ّ ب الـعـمـلـيتـ شىء مـشـترك وهـناك رغم االفـتـراق الـبـ
رئـيـة مُتـخـيّل ولكن األولى ال ُتـخـيل صورة والـصـورة ا فـا
ـتــخـيل تـنــتـقل إلى مــرحـلــة الــتـجــسـيــد بل تـبــقى رؤيــة فى ا

سرحى  اإلضاءة  ومساهمتها فى التطور ا

مثل احلى  التكنولوجيا وا

 تأثير التكنولوجيا

 وسائل التأثير
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سرح تـتطلب شرطيـة معينة فـأنتم ال تملكـون حائطاً رابعاً. > قـال تشيخوف: خـشبة ا
ـسـرح فن وهـى تـعـكس خالصـة احلـيـاة. ال ضـرورة إلدخـال عــدا عن ذلك فـإن خـشـبـة ا

سرح. أشياء زائدة على خشبة ا 6
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سرحي جريدة كل ا
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سرح احلديث على تقد عرض مسرحى جديد من تأليفه وإخراج هشام عطوة. ؤلف متولى حامد انتهى من االتفاق مع ا > ا

áHQÉ¨ŸG ÜÉéYEG äQÉKCG ®ƒØëe Ö«‚ á≤°TÉY
ـاضى فــعـالـيـات انـتـهت األســبـوع ا
ــهـرجــان الــوطـنـى لـلــمــسـرحــيـات ا
ـغرب فى الـقـصـيـرة الـذى أقـيم بـا
الـــــفــــــتـــــرة من 27 يـــــنــــــايـــــر إلى 2
فـــبــرايــر اجلــارى عــلى مــســرح دار

ثقافة محمد حجى.
ــهــرجـان أهــدى هــذه الـدورة إلى ا
الــــفـــــنــــان عـــــبـــــد اجملــــيـــــد فــــنـــــيش
جملهوداته الكـبيرة فى إثراء حركة

غربى. سرح ا ا
الليلة األولى للـمهرجان بدأت بتقد
3 عروض مسرحية  وتوالت عروض
هـرجان التى انـتهت بتـقد العرض ا
ـــمـــثـــلـــة الـــتى عـــشـــقت ـــســـرحـى «ا ا
جنــيب مـــحــفـــوظ» لــفــرقـــة «فــرســان
ـصـرى» الــتـابـعــة لـلـجــمـعـيـة ـســرح ا ا
ــســـرح إخــراج د. ـــصــريـــة لــهـــواة ا ا
عـمرو دواره بـطولـة: انتـصار أشـعار
فـؤاد حـجـاج وديـكـور أحـمـد حـمدى
الرؤية السينمائية لشادى أبو شادى.
ـــــهــــرجـــــان نــــدوة وعـــــلى هـــــامش ا

هرجان الوطنى للمسرحيات القصيرة فى ا

ـــــصـــــرى ـــــســــــرح ا خــــــاصـــــة عـن ا
ـــصــــرى بـــ ـــســــرح ا بــــعـــنــــوان «ا
ـــشـــاركــة الــهـــوايـــة واالحـــتــراف» 
ــــــصــــــرى فى أعــــــضــــــاء الــــــوفــــــد ا
ـركز ـهرجـان وبحـضور أعـضاء ا ا
ـغـرب وأشاد ـصـرى بـا الـثـقـافى ا
احلـــضـــور بـــجـــريـــدة «مـــســـرحـــنــا»
أحـدث إصـدارات قصـور الـثقـافة
وطـــالـــبــــوا بـــضـــرورة الـــعــــمل عـــلى
ــدن تـــوزيع «مــســرحــنـــا» بــجــمــيع ا
ــديـنـة ــغـربــيـة وعـدم االكــتـفـاء  ا

«الرباط - العاصمة» فقط.
صرى سرحى ا وقد القى العـرض ا
هرجان و إعجاب وقبول جمهور ا
ـشــاركـ فى الــعـمل تــكـر جـمــيع ا
ود. عـــــمـــــر دواره بــــصـــــفـــــة خـــــاصــــة
جلـــهـــوده فى حـــركـــة مـــســـرح الـــهــواة

صر والوطن العربى.

هرجان  صريون فى ا شاركون ا  ا

 عباس الشمرى

طالب كـويتى يدعى يعقوب يـقرر السفر إلى بريطـانيا الستكمال
واقف الفكاهية دراسة اللغة اإلجنليـزية ويتعرض إلى عدد من ا
ـسرحى «يـعـقوب فى لـندن» هذه األحـداث هى موضـوع الـعرض ا
ـستـمـر فى جامـعة الـذى يسـتـعد مـركـز خدمـة اجملـتمع والـتـعلـيم ا

ه باللغة اإلجنليزية. الكويت لتقد
ــنـيـسـى وتـألـيف وإخــراج د. عـبـاس ــسـرحـيــة فـكــرة د. أحـمـد ا ا
الـشـمرى وتـبـدأ عروضـهـا نـهايـة فـبرايـر اجلـارى بـرعايـة د. عـبد

 عباس الشمرى

الله الـفـهيـد «مـدير جـامعـة الـكويت»
وبـحضـور مجـموعـة من الشـخصـيات
ـيــة وســفــراء الــدول اجملـاورة األكــاد
لـــلــــكــــويت وذلك ضــــمن احــــتــــفـــاالت

العيد الوطنى للكويت.
يذكـر أن طلبـة وطالبـات برامج الـلغة
ــركــز خــدمــة اجملـتــمع اإلجنــلــيــزيــة 
ـمـثـلـ والـتـعـلــيم سـيـقـومـون بـأدوار ا
ــــشـــاركـــة األولى فى الــــعـــرض وهى ا

لهم فى مجال التمثيل.

¿É«°ùf IôcGP
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مونـودراما «ذاكـرة النـسيان» عـن أعمـال الشاعـر محـمود درويش
 عـرضها مؤخراً من إعـداد وتمثيل وإخراج فـرانسوا أبو سالم

دينة رام الله بالضفة الغربية. على مسرح القصبة 
قــال فـرانــسـوا أبــو سـالـم إنه اخـتــار مـقــطع «حــديـد يــعـوى وحــمـر
ه لـلـمـسـرح وذكـر أن مـحـمود ـعـادن نـشـيـد هـذا الـفـجـر» لـتـقـد ا
درويش كـتب هذا النص الـشعرى جتـسيدا لـلمرحـلة التى عـاشتها

 محمود درويش

لــــــبــــــنـــــــان خالل فــــــتــــــرة االجــــــتــــــيــــــاح
اإلســــرائـــــيــــلى عــــام 1982 وهــــو مـــا
يـشـابه نــفس حـالـة أوضـاع الالجـئـ
الـفلسـطيـنيـ حاليـاً ويدعـو العرض
إلى ضـرورة نـسـيان األلم كى تـسـتـمر

احلياة.
«ذاكــرة الــنـــســيــان» تــقــدم خالل هــذا
الــعـام بــالـلـغــة الـفـرنــسـيـة فى فــرنـسـا
وبـلـجـيـكـا بـجـانب عـرضـهـا فى تـونس

دن الفلسطينية. وعدد من ا

برعاية د. سلطان القاسمى

الــتى يـســتـدعـيــهـا الـبــنـاء الــدرامى لـطـبــيـعـة
ـسرحى سـرحى. وأال يـقل النص ا العـمل ا
عن ثالثة فصول أو خمس صفحة حسب
نـوعـيـة الـكـتـابـة الـدرامـية. وأن يـكـون الـنص
ــســرحى مــســتــوفــيــا لــشــروط اإلنــتــاج فى ا
الــــدولــــة (مــــراعــــاة الــــعــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد
واألخالق واألعـراف) مع ضـرورة أن تـكـون
سرحـية جـديدة وغـير مـشاركة الـنصـوص ا
ـاثــلــة وغـيــر مـنــشـورة فى فـى مـســابـقــات 

الصحف واجملالت احمللية أو العربية.
ــسـابــقـة فى كل دورة جــديـدة تـعــلن نـتــائج ا
ـسرحـيـة تـشكل من دورات أيام الـشـارقـة ا
نظمـة جلنة حتكيم مـتخصصة من اجلـهة ا

ثالثة إلى خمسة أفراد فى كل دورة.

دائــرة الــثــقــافــة واإلعالم بــالــشــارقــة قـررت
تـــنـــظـــيـم مـــســـابـــقــــة ســـنـــويـــة فـى الـــتـــألـــيف
ـسرحى ألبنـاء اإلمارات برعـاية الشيخ د. ا
سلطان بن محمد القاسمى «عضو اجمللس
األعــــلـى حـــــاكم الـــــشـــــارقــــة» الـــــذى يـــــرعى
سـرحـي فى اإلمـارات ويـشارك ـسـرح وا ا

فى تطويره.
سابقة خاصـة بأبناء الدولة من اجلنس ا
ن تـزيـد أعـمــارهم عـلى إحـدى وعـشـرين
سـنــة (نـصـوص مـســرحـيـة لـلــكـبـار) يـشـارك
ـــتــســابـق بــنص مـــســرحى واحـــد أو أكــثــر. ا
ـسـرحى يـفــضل أن يـعـالج مــوضـوع الــنص ا
الــبــيـئــة والــتــراث والــتــاريخ احملــلى والــشـأن
االجـتـمـاعى. ويـنـبـغى أن تـكـون لـغـة الـكـتـابـة
 سلطان القاسمىهى الـلـغــة الـعـربـيـة الـفـصـحى إال لـلـحـاالت

 á∏MQ
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من تـألـيف وإخـراج فهـد احلـارثى قـدمت اجلـمـعـية
الـعــربــيــة الــســعـوديــة لــلــثــقــافـة والــفــنــون بــالـطــائف
اضى مسرحية األطفال «رحلة الكشاف األسبوع ا
مـيــمـون» والــتى  إنـتــاجـهــا من خالل ورشــة عـمل
ــشـاركـة فى عـدة مـهــرجـانـات بـتـونس وسـبق لـهـا ا
ـسرح الـطفل مـنـها مـهـرجانـات نـيبـابولـيس الـدولى 
ومهرجـان أيام فنـون الطفل بـصفاقس ومـلتقى أيام

الشتاء للطفل بتونس أيضا.

ـســرحـيــة تـدور حـول مــجـمــوعـة كـشــفـيـة فــكـرة ا
تـرحل الكـتشـاف الـغابـة بـصحـبـة القـائـد ميـمون
تتعرض اجملموعة لـسرقة طعامها بسبب إهمال
حــارس اخملــيم فـــتــبــدأ فى الــبـــحث عن الــســارق
لـتــجـده رجال بــدائـيــا يـعــيش فى الـغــابـة وحتـاول
ـديـنـة اجملـمـوعـة اصـطــحـاب الـرجل مـعــهـا إلى ا
لـكـنه يـعـود لـلـغـابـة ألنـهـا مـسـكنـه ووطنـه الذى ال

يرضى لها بديالً.

شاركة 10 عروض مسرحية
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ــــســــرح انــــتـــــهت جلــــنـــــة مــــهــــرجـــــان ا
الــــســـعـــودى مـن إعـــداد الـــتــــرتـــيـــبـــات
الـنـهـائـيـة لـلـدورة الـرابـعـة لـلـمـهـرجـان
الــذى تــبــدأ فــعــالـــيــاته نــهــايــة مــارس

القادم فى مدينة الرياض.
ـــهـــرجـــان نــــايف الـــبـــقــــمى «مـــنـــسـق ا
ورئــيس الـلــجـنـة اإلعالمــيـة» قـال :إن
هـــنــاك إجــراءات تـــتم اآلن لــتـــشــكــيل
إدارة دائـمـة لــلـمــهـرجــان فى جـمــعـيـة
ــســرحـيــ كــمــا  تــشــكــيل جلــنـة ا
ـــهــرجــان أحــمــد مــكـــونــة من مــديــر ا
الـهـزيل ورئـيس الـلـجـنـة الـفـنـيـة رجـاء
الــعـــتــيـــبى ورئـــيس جلـــنــة الـــعالقــات
الـعــامـة عــبـد الــله الــيـســارى ورئـيس
ــالــيــة عــبــد الــله الــعــتــيــبى الــلــجــنــة ا
لإلشـــراف عـــلـى تـــنـــظـــيم فـــعـــالـــيـــات

هرجان. ا
ـهــرجــان هــذا الـعــام تــقـد يــشــهــد ا
عشرة عروض مسرحية بجانب عدد
من الـنـدوات كـمـا سـيـتم تـكـر أبـرز
الـفـنــانـ الــسـعــوديـ الـذيـن خـدمـوا

سرح السعودى. حركة ا
جارى اآلن تـدشـ مـوقع لـلـمـهـرجان
عــلى شـــبـــكــة اإلنـــتــرنـت كــمـــا تـــبــنت
ــثــلــة فى وزارة الــثــقــافــة واإلعالم 
وكــالـــة الــوزارة لــلـــشــئـــون الــثــقـــافــيــة
ــــهـــرجـــان حتت رعـــايـــة وكـــيل وزارة ا
الــثـقــافـة لــلـشــئـون الــثـقــافـيــة د. عـبـد

العزيز السبيل.

 وعكة عابرة عباس الشمرى

≥°ûeóH Gôª^◊G ìô°ùe ≈∏Y IôHÉY áµYh
مـسرحـيـة «وعـكـة عـابرة» لـلـمـخـرج فـايز قـزق يـتم عـرضـهـا حالـيـاً عـلى مـسرح
عهد العالى للفنون احلمرا بدمشق يشارك بالتمـثيل فيها عدد من خريجى ا
ـســرحـيـة وهم: أسـامـة جالل شـادى مـقـرش جـمـال سـلـوم سـعـد الـغـفـرى ا
رغد مخلوف ديانا فاعور ميرنا زيتون يحيى بيازى جابر جوخدار اناهيد

فياض زينة احلالق نسرين فندى محمد األحمد.
الـعـرض يـتـنـاول أزمـة أسـريـة بـسـيـطـة ولـكـنـهــا تـكـشف مـعـالم اجملـتـمع بـأكـمـله
واألزمـات الـتـى يـواجـهــهـا وتــدور أحـداث الـعــرض داخل سـاحــة انـتـظــار بـأحـد

ستشفيات. ا
قـام بـتــألـيف مـوسـيــقى الـعـرض أحـمـد األشــرم إضـاءة مـحـمـد إدلــبى تـنـفـيـذ

الديكور سمير أبو عساف غناء شادى على سينوغرافيا فايز قزق. äGQÉeE’G AÉæHC’ ≈Mô°ùŸG ∞«dCÉà∏d á≤HÉ°ùe
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بــدأت وزارة الـثــقـافــة الـتــونـســيـة فى دراســة الـعــقـبــات الـتى تــعـرقـل حـركـة
ــسـرح الـتــونـسى تــمـهـيــدا لـتـجــاوزهـا ووضع حــلـول لــهـا لـلــنـهـوض بــقـطـاع ا

شهد الثقافى التونسى. سرح أحد أهم الفنون جرأة وحتررا فى ا ا
قـال مـحمـد عـبد الـعـزيـز بن عاشـور «وزيـر الثـقـافة» إن دولـة تـونس تتـمـيز
ـسرح إال أنـهـا تـعانى بـوجود 145 شـركـة إنـتاج خـاصـة تـعمل فى مـجـال ا

من قلة الفضاءات اخملصصة للتدرب والعروض.
وفى الـسـياق نـفـسه اشتـكى مـسرحـيون تـونـسيـون من حرمـانـهم من الدعم
ــســرحــيـة بــســبب مــواقـفــهم اجلــريــئـة ـالـى اخملـصـص إلنـتــاج الــعـروض ا ا

عارضة. وا

 محمد بن عاشور

يــذكـر أن وزارة الــثـقــافـة الــتـونــسـيــة بـدأت فى
عـــقـــد جـــلـــســـات عـــمـل واســـتـــشـــارة بـــحـــضــور
ـسـرحـيـ من مـخـتـلف األجـيـال لوضـع ورقة ا

سرح. عمل تهدف إلى االرتقاء با
وقـــالت مـــنى نـــور الــدين أحـــد أشـــهــر الـــوجــوه
ـــــســـــرحــــــيـــــة فـى تـــــونس «أرجــــــو أن يـــــطـــــرح ا
ــسـرحـيـون تـصـوراتـهـم بـكل نـزاهـة واالبـتـعـاد ا
ــســرح» كــمــا طــالــبت ــا فــيه خــيــر ا عن األنــا 
ــعـرفـة بــإشـراك الــشـبــان فى هــذه اجلـلــسـات 

آراء جميع األجيال وعدم جتاهلها.
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> فـى مسرحـية عـربية فـيهـا خلـيفة ووزيـر وشاهـبندر وسـياف.. إلخ أصـبح متـوقعاً ومـكروراً أن تـشاهد
ـزركشة البس الفضـفاضة ا جـانبـاً من القصـر بأقواسه وأعـمدته فضـاء للمـشهد وأن جتـد العمـائم وا
ذات األكـمام العريـضة اعتقاداً من اخملـرج بأن هذا هو النـسخ األم للحقـيقة التاريـخية بالرغم من

رجعية فى هذه األمور هى فى األصل متخيلة أكثر منها حقيقية. أن ا

> إن أيـة قراءة جمالية لـلمكان سواء أكان عـمارة مصنعة ضمن الـعلبة اإليطالـية أو طبيعياً فى
عزل عن الـعناصر التى تساهم فى كن أن تتم  فتوحـة أو التاريخية واألثـرية ال  الـفضاءات ا
البس واجلـسـد ـوسـيـقى وا ـتـفـرج كـاإلضــاءة وا حــضـوره وبـروز اإلحـسـاس بـإيـقـاعـه فى نـفس ا

اإلنسانى نفسه فى إيقاعه احلركى.
سرحي جريدة كل ا
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الية التى حتاصره. سرحى السيد حافظ أرسل استغاثة من اإلمارات يطالب فيها بالتضامن معه وإنقاذه من األزمة ا > الكاتب ا

كن أن تـتم دون فهم ـصرى وتـتبـعه ال  سـرحى ا إن محـاولة تـقو الـنقـد ا
سرح مـغايرة كل للـمؤثرات الـعامة فى هـذا النقـد. وذلك ألن ظروف نشـأة ا
ـدخـل يـبـدأ الـدكـتـور أحـمـد شـمس ـسـرحى. بـهـذا ا ـغـايـرة لـنـشــأة الـنـقـد ا ا
ـسـرحى فى مـصر (1876 - 1923)» رجع «الـنـقد ا الدين احلـجـاجى كـتابـه ا
فهو يرى أن ظهور أى فن اليستلزم أن يـظهر معه نقده. فالنقد مرحلة تالية
تـلـقـ من نـوع خاص ـدهـا  لـعـمـلـية اخلـلق حتـتـاج إلى تـأمل وتـبـلور يـكـفى 
يــدرســونه ويــتــبــعــون أصــوله وقــواعــده. وفى تــمــهــيــد الــكــتــاب أكــد الــدكــتــور
ــســرحى الــتى بــدأت فى ذلك ــؤثــرات الــعــامــة فـى الــنــقــد ا احلــجــاجى أن ا
ـتلـق الوقت هى ثالثـة مـؤثرات سـاعدت فى حتـديد فـكـرة الدرامـا لدى ا

وهى «الـفــرق األجــنـبــيـة» الــوافــدة عـلى مــصــر وقـد لــعــبت هـذه الــفـرق دوراً
سرحى لـلجمـهور وللـناقد ولـلممثل كـبيراً فى تـقد صورة كـاملة عن الـفن ا
ــسـرحـيـة ـسـرحى بــالـنـسـبــة لـلـفـرق ا ـوجه لـلــفن ا ـعــلم ا فـقــد قـامت بـدور ا
والــنـقــاد وهـذه الــفـرق كـانـت تـفـد إلـى مـصـر بــانـتــظـام مــنـذ عـام 1869 وقـد
سـارح التى كـانت تمثل عـليـها الفـرق األجنـبية فـلم تكن دار األوبرا تـعددت ا
هى الـوحيـدة الـتى تسـتقـبل هـذه الفـرق وإن شـاركتـها فـى ذلك بعض مـسارح
القاهـرة واإلسكندرية مثل «البـراديزو والبوليتامـا وتياترو عباس» واجلدير
الحظـة أن هـذه الفـرق لم تـكن تأتـى من دولة واحـدة ولـكنـها كـانت فـرقا بـا
من جـنـسـيات مـتـعـددة فـرنسـيـة وإيـطالـيـة ويـونـانيـة وأرمـيـنـية وإجنـلـيـزية ولم
ـادى فـقط ولـكن كـان هـناك تـكن هـذه الفـرق تـقـدم عـروضـها جملـرد الـربح ا
صـراع ثـقـافى بـ فــرنـسـا وإيـطـالــيـا وإجنـلـتـرا فـقــد كـانت كل دولـة من هـذه
الـدول حتــاول أن جتـعل مـن ثـقــافـتــهـا الــثـقــافـة الــسـائــدة فى مـصــر وإن كـان
ـسـرح الـفرنـسى ـسـرح الـفـرنـسى قـد حـقق جنـاحـا كـبـيـراً ذلك ألن حـركـة ا ا
كانت متفـوقة على غيـرها فى جميع الـبلدان األوربيـة وزيارة «كوكالن وسارة

صر عام 1888 تؤكد حركة االمتداد الثقافى الفرنسى فى مصر. برنار» 
ـسرح ـؤثر الـثـانى كـان «الـبـعثـات» فـنـجـد رفاعـة الـطـهـطـاوى يصف قـيـمـة ا ا
درسة العـامة التى يتعلم فيها العالم واجلاهل» وال جند من «فهو عندهم كا
ـبـعــوثـ أحـداً وجه اهــتـمـامه لــلـمـســرح مـثل اهـتــمـام «رفـاعـة». حــتى عـهـد ا
إسمـاعيل سارت الـبعثـات فى طريق آخر فـلم تعد مـوفدة من قبل احلـكومة
فقط بل اضـطر أفـراد الطبـقة الـبرجـوازية النـاميـة أن يرسـلوا أبـناءهم على
ــبــعــوثـ ـســرح والــفن وظــهــر أثـر ا نــفــقــاتــهم اخلــاصـة وقــد اهــتم هــؤالء بــا
سـرحـيـة وخصـوصـا عـملـيـات الـترجـمـة فـقد قـام بـها واضـحـا فى احلـركـة ا
رجـال مــعـظــمـهم من أفــراد الــبـعــثـات كــإسـمــاعـيل عــاصم وإبـراهــيم رمـزى
ومـحـمـد عـبـد الرحـيم ومـحـمـد تيـمـور وعـلى هـذا فـقد أفـادت الـبـعـثات فى
ــسـرح ويـهـتم به. ــسـرح فى مـصـر وخــلـقت جـمــهـوراً يـقـدر ا إرسـاء قـواعـد ا
الحـظـة اجلـديـرة بــالـتـسـجـيل هى أن تـاريخ ويـؤكـد الـدكـتـور احلــجـاجى أن ا
ـــســـرحـى إذ إنه لـــيس من ـــؤثــــرة فى الـــنـــقـــد ا ـــســـرح مـن أهم الـــعـــوامل ا ا
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ا كـان هـناك ـسـرح  الـطـبيـعى أن جنـد نـقدا لـفن غـيـر موجـود فـلـوال ظهـور ا
رحلة األولى من مراحل األلوان الفنية رة فإن اإلبداع هو ا نقد مسرحى با

يأتى بعده النقد.
ـسرح» : األول بـعـنـوان «فـكـرة ا يـنـقـسم الـكـتـاب بعـد هـذا الـتـمـهـيـد إلى فـصلـ
ـسـرحـى فى الـفـتـرة الـتى يـرصـدهـا الـكـتـاب من حـيث تـسـتـلـزم دراسـة الـنـقـد ا
ــســرح لــدى الــنــقـــاد حــيث يــكــشف ذلك عن 1876 إلى 1923 مــعــرفــة فــكــرة ا
مــواطن الـقـوة والـضـعف فـى نـقـدهم كـمـا تـكـشـف عن مـواطن الـصـواب والـزلل
ـا تتـخطاه إلـى حركة فـيه وقيـمة هـذا الكـشف ال تقـتصـر على الـنقـد فقط وإ
صـرى كـلهـا ويقـول الدكـتور احلـجـاجى إنه فى الفـترة من 1870 إلى سـرح ا ا
1905 حــ كـون يــعــقـوب صــنـوع مــســرحه ال جنـد تــطــورًا يـذكــر حـتـى عـنــدمـا
انفصل سالمة حـجازى عن إسكـندر فرح وكون لـنفسه فرقـة خاصة وفى هذه
ـسرح عـمـا بـدأه سـلـيم الـنـقـاش إذ إن دور صـنوع فى الـفـتـرة لم تـتـغـيـر صـورة ا
ــســرح تـوقـف فى هـذه الــفــتـرة ولــكن روح مــســرحه الـتـى تـمــثل فــهم طــبـيــعـة ا
ــسـرح من فــتـرة ألخــرى ولم تـأخــذ شـكًال ــصـرى كـانـت تـظــهـر فى ا الـشــعب ا
مقارباً فنيا بعد سنة 1915 وقد كان سر هذا اجلمود راجعا إلى انعدام حركة
سرح الـصحيـحة إال أن انعـدام النقـد الفنى لم الـنقد الـفنى وعدم فـهم فكـرة ا
سرحية يستمر فقد بدأ كتاب على درجة من الفهم يحاولون توجيه احلركة ا
مـثل نقـوال حـداد وأمـ الريـحـانى ورانـيـا سالمة وإسـكـنـدر يحـاولـون تـقد
ـسرحـيات الرومـانسـية اسـتجـابة لـلروح الـسائـدة فى ذلك الوقت وتـمشـيا مع ا
ـسـرح ظل هـذا االجتـاه يـنـمـو إلى أن وصل إلى قـمـته فـيـمـا فــكـرة الـنـقـاد عن ا
ــســرحــيــة وقـد أصــبح ب (1912 - 1915) حــ أنــشـأ جــورج أبــيض فــرقــته ا
ـسرح ويـشاركه فـى مكـانته سالمـة حجـازى ولكن هـذه الفـترة «أبيض» سـيد ا
سـرح الواقـعى فاهـتزت مـكانة جـورج وسالمة لم تطل إذ إن الـنقـاد طالـبوا بـا
ـسـرح كله لـعـدم قدرته عـلى مـشايـعة هـذه الـروح النـقـدية اجلـديدة كمـا اهـتز ا
ــسـرحــيـات ولـكـن هـذه احلــركـة كــان لــهـا أثــرهـا الــكــبـيــر فى ظــهـور عــدد من ا
الـواقـعـيـة الـتى ظـهرت فـى هذه الـفـتـرة مـثل «الـضـحايـا» حلـسـ رمـزى وعـبد
الـســتـار أفـنـدى و«عــصـفـور فى الــقـفص» و«الـهــاويـة» حملـمـد تــيـمـور وإذا كـان
سرح احلقيقية سرحية أو معظـمهم لم يتعرفوا على فـكرة ا أصحاب الـفرق ا
ـترجـمـ لم يـكـونـوا بـأحـسن مـنهم إال من خالل الـنـقـاد تـعرفـا سـطـحـيـا فـإن ا
ـسرح فالتـرجمة لم تكن أمـينة وال دقيـقة وهم ال يهتـمون بالعمل فهمـا لفكرة ا
ـسرحى وشـكله الـفنى بـقدر اهـتمـامهم بـتبسـيطـه حسب وجـهة نظـرهم وقد ا
سرح فى ـسرح فى محاولـة لفهم طبـيعة ا استعرض الـكتاب احملاكاة ثم أداة ا

ذلك الوقت.
ـسـرحى» واسـتـعـرض أمـا الـفـصل الـثـانى فــجـاء حتت عـنـوان «فـنـيـة الــنـقـد ا
ؤلف من خالله نقد الدعاية ونقـد التوجيه االجتماعى والنقد الفنى وقد ا
مـر نــقـد الـدعــايـة بـعــدة مـراحل: األولى كـانـت من مـنـطــلق الـغـيــرة عـلى هـذا
الـــفـن حـــيث  إدراك دوره فى عــــمـــلـــيـــة الـــتـــغــــيـــر الـــثـــقـــافـى واالجـــتـــمـــاعى

والسياسى.

سرحية قاطرة النقد  احلركة ا

 النقد االجتماعى ظهر
 من أجل الفرق الساقطة

 «الفرق األجنبية والبعثات وتاريخ
سرحى سرح» أهم مؤثرات النقد ا ا

عزيز عيد وعكاشة وصدقى والكسار
هدية كانوا يدفعون للنقاد  وا

من أجل الدعاية

سرح الشعبى  السامر وميالد ا
الــغـالـبــيـة الــعـظــمى من جــمـاهـيــر شـعــبـنــا فى الـريف
ـصرى والبيئـات الشعبية وهـذا اللون من العروض ا
ــســرحــيــة كـــان يــجــمع فى أســاسـه الــعــنــاصــر الــتى ا
يـحــتـويـهــا خـيـال الـظـل من مـوسـيــقى ورقص وحـادثـة

مسرحية وشخصيات وحوار وحركات.
وأطـلق عــلـيه الـعـديـد من األسـمــاء الـتى اخـتـلـفت من
مـحـافـظـة ألخـرى فى الـفــيـوم يـطـلق عـلـيه: األفـصـال
"جـمع فـصل" وفى الـدقـهلـيـة يـطـلق عـلـيه: الـونـسة أو
« الــســهـرايــة وفى الــقــاهــرة يـطــلق عــلــيه « احملــبــظـ
ـقــتــرنـة بــكــلـمــة الــسـامــر أطــلـقــهـا وصــفـة الــشــعـبـى ا
ـتـخـصـصـون فى الـفـلـكـلـور عـلى تـمـثـيـلـيـات الـسـامـر ا

ؤلف. لوضعها حتت األدب الشعبى مجهول ا
انــتـقــلت الـدراســة إلى  أن ظـاهــرة الـســامـر الـشــعـبى
ـسـرحـيـة تـظـهر بـوضـوح فـى شـكـل ال ثـالـث لـهـما; ا
ــواكـب الــشــعـــبــيــة فى شــكل مـــتــحــرك ويـــتــمــثـل فى ا
االحتفاالت اخملتـلفة وشكل ثابت فى عروض احللقة
أو نــصف احلــلـــقــة الـــتى كــانت تـــقــام فى الـــســاحــات

عابد وبيوت األغنياء. وأوراق ا
ؤلف أنه رغم اختفاء الظاهرة ما زالت تقام ويؤكد ا
بـعض عــروض الـسـامـر فـفى مــدن قـنـاة الـسـويس مـا
زالت تـقام احـتـفاالت حـرق "اللـمـبى" كل عام فى شم
الـنـسـيم ومـوكـب مـولـد الـسـيـدة عـائـشـة الـذى يـسـيـر
فى منطقة القلعة كل عام فى منتصف شهر شعبان.
إال أنه يـتـوقف عـنـد طـرح سـؤالـ فى مـقـدمـة كـتـابه

هما:
ــكن اســـتــخــدام عـــنــاصـــر الــعــرض الـــتى كــانت هل 
مـوجـودة فى الـسـامـر الـشـعـبى لـكـتـابـة نص مـسـرحى

معاصر يصل إلى اجلمهور ويتفاعل معه?
ومــــا احلــــكـم عــــلى الــــتـــــجــــارب الــــتى تــــمـت فى هــــذا

اذا لم تستمر الظاهرة? اجملال?.. و

صرى ـسرح الـشعـبى ا ناطـق الريفـية فـتولـد منه ا ا
الـذى اسـتـطـاع تلـبـيـة احـتـياجـات اجلـمـهـور الـعريض
ووقف جـنبًا إلى جـنب مع األشكال األخـرى للعروض
الــشــعــبــيــة كــمــســرح خــيــال الــظل ومــســرح الــعــرائس
"األراجــوز" فـــهــذا الـــكـــتــاب يـــســـعى إلى دراســـة هــذه
ـكـتوبـة كـظـاهرة مـسـرحـية الظـاهـرة الـشفـهـيـة غيـر ا
ـؤلف السيد من خالل مـسح شامل للـظاهرة قدمه ا

محمد على فى ثالثة أبواب تضمنها كتابه:
سح تـاريخى لـظاهرة الـسامر فى البـاب األول قام 
الـشـعـبى فى مـصـر عـلى مـرحـلـتـ األولى: من مـصر
ـــة حــتى الـــفــتـح اإلسالمى مـــتــضـــمــنًـــا مــصــر الـــقــد
ة  ومصر الرومانية ومصر الفرعونية وعصر الـبطا
الــقــبــطــيــة مــوضــحًــا كــيـف نــشــأت وتــطــورت ظــاهـرة

السامر الشعبى فى هذه العصور.
ثـم تــــنــــاول بـــــعــــد ذلـك تــــطــــور الـــــظــــاهــــرة مـن مــــصــــر
اإلسـالمــــــيــــــة وحــــــتـى الــــــعــــــصـــــــر احلــــــديث مـن خالل
ـــواكب االحـــتـــفــاالت الـــشـــعـــبــيـــة الـــديـــنــيـــة الـــعـــامــة وا
االحتفالية اخلاصة واحلاوى فى القرن الثامن عشر.
وتنـاول البـاب الثـانى لـلكـتاب بـحثًـا ميـدانيًـا وعروضًا
تطبيقية للـظاهرة من خالل عروض احللقة الشعبية
الـــبـــشـــريــــة فى الـــقـــرن الــــعـــشـــرين فـى مـــحـــافـــظـــات
نـوفيـة  البـحيـرة  دمياط  أسـيوط – "الشـرقية  ا

نيا  بنى سويف  الفيوم". ا
ثم قــدم جتــربــة "الــفــرافـــيــر" لــيــوسف إدريس كــأحــد
ــســتـلــهــمـة مـن الـســامــر الـشــعــبى وكـذلك الــعـروض ا

جتربة محمود دياب فى السامر الشعبى.
ـــؤلف نــــصـــوصه أمــــا فى الـــبــــاب الـــثـــالـث فـــتـــنــــاول ا
ـسـتلـهـمـة من الـسـامـر الـشـعبى سـرحـيـة اخلـاصـة ا ا
والتى قام بتألـيفها منذ عام  1980وحتى اآلن وهى:
"ال كده نـافع وال كده نافع  –احملبـظاتية  –فـرقع لوز

 –اخلالبيص  –ليلة مبروكة".
ـــســرحى الــذى تــبــلــور لــدى فــالـــســامــر هــو الــشــكل ا

ـسـرحى عـبـارة عن من اخلــطـأ أن نـتـصـور أن الـفن ا
ـــعـــروف فى األدب بــــالـــدرامـــا. وكـــأن ذلك الـــشـــكـل ا
الـتعـبـير الـدرامى مـقـصـوراً على الـكـلـمات والـعـبارات
ـوزعة عـلى الشـخـوص فى صورة حـوار ومنـاجاة أو ا
ـواقف واألحــداث. فـهــنـاك من تــعـلــيق جـانــبى عـلـى ا
العـلمـاء من يذهب إلى أن احلـركة واإليـقاع أقدم من
عزل عن األلـفاظ والـعبارات. الـكلمـة ألنهـما وجـدا 
وكـثيرًا ما كانت تصـاحبهما الـصيحات التى ال حتمل

معنى محددًا بقدر ما حتمل من داللة شعورية.
ــسـرحـيــة فى عـروض الــسـامـر الــشـعـبى والــظـاهـرة ا
ــسـرحى فى تـلك تـنـبع من تــوافـر عـنـاصــر الـعـرض ا
ـرجتــلــة حـيث يــتــوافـر عــنــصـر الــعـروض الــشــعـبــيــة ا
ـتـفرج ـتـلقى وا ـؤدى الذى يـلـعب دورًا ما وعـنـصر ا ا
ـسرحية وإن كـانت بسيطة. وذلك وعـنصر احلادثة ا
البس داخل إطـــار مـــعـــ مـن الـــديـــكـــور الـــرمـــزى وا
ـسـتـخـدم والـنـابع من خـامات ـوحـية واإلكـسـسـوار ا ا

البيئة احمليطة.
ــنــاســبـات والــســامــر حــفل مــســرحى كــان يــقــام فى ا
اخلــاصـــة ســـواء كــانت فـــرحًــا أم مـــوالــد أم احــتـــفــاالً
بــــــاخلــــــتـــــان أم والدة أطــــــفـــــال أم فـى الـــــتــــــرفـــــيـه عن
الــفالحــ فـى أوقــات فــراغـــهم كــمــا كـــان يــقــام فى

األعياد الدينية والشعبية والوطنية.
اخـتــلف الـبـاحــثـون حـول نــشـأة الـســامـر الــشـعـبى فى
مـــصــر; فــالــبـــعض يــعــتـــقــد أنه نــشـــأ فى ظل الــدولــة
ـمـلـوكـيـة مـتـأثـرًا بـخـيـال الظـل والـبعـض يـعتـقـد أنه ا
نــــشــــأ فى ظل االحــــتـالل الــــفـــرنــــسـى عـــنــــدمــــا دعت
ـسـرحـيـة لـتـقد احلـمـلـة الـفـرنـسيـة إحـدى فـرقـهـا ا
عــروضــهــا أمــام جــنــود احلــمــلــة فى الــقــاهــرة وكــان
الـــســــامـــر فى اعـــتــــقـــاد هـــذا الـــبــــعض اآلخـــر صـــدى

سرح احلملة الفرنسية. وترديدًا 
وألن ظــاهــرة الــســامـــر الــشــعــبى فى مــصــر أظــهــرت
قـــدرة خـــاصـــة عـــلى احلـــيــــاة وأثـــبـــتت وجـــودهـــا فى

الكتاب: السامر الشعبى فى مصر
ؤلف: السيد محمد على ا

ركز القومى للمسرح الناشر: ا

سرحى فى مصر (1876 - 1923) الكتاب: النقد ا
ؤلف: د. أحمد شمس الدين احلجاجى ا
الناشر: مركز جامعة القاهرة للطباعة

والنشر - الطبعة الثالثة 2001
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د. هدى وصفى أعلنت التفاصيل

مركز الهناجر يتحدى احلصار بـ 50 ليلة عرض
مارس 2008.

ومـن إخــراج عــبـــيــر عــلـى وتــألــيـف جــمــاعى
ـسـحـراتى مـسـرحـية «فـى حد تـقـدم فـرقـة ا
دايـس عــــــلى قــــــلـــــبـى» من 5 إلى 12 مــــــارس

القادم ماعدا الثالثاء 11 مارس.
سرحى كما تشارك فرقـة الفجر بالعرض ا
«طـعم الـصــبـار» لـلـمـخـرجـة عـزة احلـسـيـنى
والـتأليف لسـيد فؤاد عطـية درديرى خالد
عـــبــد الــســـمــيع فى الـــفــتــرة من 14 إلى 20

مارس.
ومـن تـألـيف وإخـراج نـورا أمــ تـقـدم فـرقـة
المـوزيــكـا مـسـرحـيـة «هــنـا الـسـعـادة» من 22

إلى 28 مارس.
ويـــقـــدم اخملـــرج مـــحـــمــــد عـــبـــد اخلـــالق من
إعــــداده أيــــضــــا مــــســــرحــــيــــة «ريــــتــــشـــارد ×
ـــســرح من 30 ريــتـــشـــارد» لــفـــرقــة أتـــيــلـــيه ا

مارس إلى  5 أبريل.
وتقـدم فرقـة «احلركـة» مـسرحـية «فى بـيتـنا
فأر» تأليف وإخـراج سيد فؤاد اجلنارى من

7 إلى 13 أبريل القادم.
تـقــدم الـعــروض عـلـى مـســرح روابط بـوسط

القاهرة وتبدأ فى الثامنة مساء.
قــالت د. هــدى وصــفى إنــهــا تــعــكف حــالــيــًا
ـهرجان وبرنامج عـلى تشكيل جلـان تنظيم ا
صاحبـة لفعاليـاته والتى تتضمن األنـشطة ا
عـقـد عـدد من الـنـدوات والـلـقـاءات الـفـكـرية

. شاركة مجموعة من النقاد والفنان

إعـادة تشـغـيل جـالـيـرى الـهنـاجـر واسـتـئـناف
نـــشـــاطه مـن خالل إقـــامـــة مــــعـــارض لـــلـــفن
الـتـشــكـيـلى بـشـكل مــؤقت حـتى االنـتـهـاء من
مـــرحــلـــة تـــكـــلـــيف شـــركـــة مـــقـــاوالت أخــرى

ركز. بالعمل فى ا
يــذكـــر أن الـــهــنـــاجــر عـــقـــد مــســـاء الـــثالثــاء
ــاضى مــؤتــمـراً صــحــفــيــاً مــوسـعــاً إلعالن ا
سـرحية تـفاصـيل مشروع مـهرجـان الفـرق ا
ـــســتــقـــلــة بــحــضـــور أعــضــائـــهــا وعــدد من ا
الـنـجـوم والفـنـانـ والنـقـاد الـداعمـ لـلدور
الــذى يــلــعـــبه مــركــز الـــهــنــاجــر لـــلــفــنــون فى

صرى. سرح ا ا
وكـان عــلى رأس احلـضــور: سـمـيــحـة أيـوب
مـــحــــمـــود حـــمــــيـــدة رغـــدة خــــالـــد صـــالح
بـوسى خالـد الصـاوى عايـدة عبـد العـزيز
توفيق عبد احلميد سوسن بدر دالل عبد
العـزيز مـحسن حـلـمى سمـير الـعصـفورى
ســـامـح مـــهـــران لـــويس جـــريس د. أحـــمـــد
سخسوخ عبد الرازق حس عايدة عالم
حـسن عـطيـة أبـو العال الـسالمـونى حسن
سعد مؤمن خليفة عاطف النمر وآخرون.
ـــهـــرجـــان تـــقـــدم الـــعــروض وخالل لـــيـــالى ا
الـتـالـيـة «أوسكـار والـسـيدة الـورديـة» لـلـكاتب
ــــانــــويل شــــمـــــيت إخــــراج هــــانى إيــــريـك إ
ــــتـــنــــاوى لــــفــــرقـــة جــــمــــعـــيــــة الــــدراســـات ا
والتـدريب فى الفترة من 18 إلى 24 فبـراير

القادم.
أمـا فـرقـة الـقـافـلـة فـتـقـدم من إخـراج عـفت
يـــــحــــيـى وتــــألـــــيف ســـــاتــــروبـى مــــســـــرحــــيــــة
«احلـياكـة» فى الـفـترة من 26 فـبـرايـر إلى 3

أصاب طاقم عمل الهناجر باإلحباط.
وفى الـسـيــاق نـفـسه حتــاول د. هـدى حـالـيـًا

ـشروع ـكـلـفـة بـالـعـمل فى ا وقـيـام الشـركـة ا
ـاضـى وهـو ما بـسـحب مـعـداتـهـا األسـبـوع ا

انـتهت د. هدى وصفى مـدير مركز الـهناجر
لــلــفــنــون من وضع بــرنــامج لــعــروض الــفــرق
سـتقـلة تـستـمـر فعـاليـاتهـا ثالثة ـسرحـيـة ا ا
أشـهـر كـامـلـة تـبدأ 18 فـبـرايـر اجلارى حـتى
ــشـــاركــة ثــمـــانى فــرق 13  أبـــريل الــقـــادم 
مـسرحيـة من أقدم الفـرق احلرة التى بدأت
عـام 1990 وتـعـاونت مع الـهـنـاجـر وهى فـرق
ــــســــرح الـــــقــــافــــلــــة «احلــــركــــة  أتـــــيــــلــــيـه ا
ــســحـــراتى الــضـــوء الــفـــجــر المـــوزيــكــا ا

جمعية الدراسات والتدريب».
د. هـــــدى وصـــــفى قـــــالـت إن عـــــروض هــــذه
الــتــظــاهـرة تــتــضــمن خــمـســ لــيــلــة عـرض
وسيتم خاللها تقد عروض جديدة تعتمد
ـسـرح عـلـى نـصـوص تـقــدم لـلـمــرة األولى بـا
ــصـرى وجــارى اآلن طــبــاعــتــهـا لــتــوزيــعــهـا ا

خالل احلدث.
أشـارت د. هـدى وصفى إلى أن األزمـة التى
يـعـانى مــنـهـا مـركـز الـهـنــاجـر حـالـيـاً ووقـوعه
حتت أسـر عـمـلـيـات الـتـطـويـر وإعـادة الـبـناء
ــارسـة نـشـاط والـتـحـديـث لم تـمـنــعـهـا من 
ـــركــز دون تــوقـف وأكــدت اســتـــمــرار عــمل ا
الـــهــنــاجــر الــذى شــارك بــثالثــة عــروض فى
هـرجـان التـجريـبى األخـير بـجـانب عرض ا
ــدة أســبــوع مــســرحــيــة «الــنــوبــة دوت كــوم» 
ــــــســــــرح مــــــركـــــز اإلبــــــداع الــــــفــــــنى كــــــامل 
باإلسكندرية وهو من إنتاج الهناجر وإخراج

نعم. ناصر عبد ا
د. هــدى أبـــدت اســـتـــيـــاءهـــا بـــســـبب تـــوقف
ـــشــروع تـــطـــويـــر الــهـــنـــاجـــر الــذى الـــعـــمل 
يــشـرف عــلـيـه صـنــدوق الـتــنـمــيــة الـثــقـافــيـة

 خالد صالح بوسى د. هدى وصفى

 طباعة نصوص العروض وتوزيعها
هرجان خالل أحداث ا

 عمليات التطوير وإعادة البناء 
ارسة النشاط لن تمنعنا من 
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ا فى كـان الطـبيعى: حـديقـة أو مقـهى أو شارع أو قـصر  > األحـداث التى جتـرى على أرض الـواقع فى ا
ـسرحى ببناء مكـان مكافئ على اخلشبة ألنه كان من تفصيالت وجـماليات طبيـعية خاصة يقوم ا هـذا ا

محكوم بأبعاد حتددها العلبة اإليطالية محاوالً نقل اإلحساس اجلمالى نفسه عن األصل.

سرح دوت كوم مرة أخرى يوم 27 مارس القادم. > سباعى السيد قرر إعادة افتتاح موقع ا

سرحي جريدة كل ا
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  الكتاب: وول
سرح شوينكا.. وا

األفريقى.. 
ؤلف: وول ا
شوينكا

الناشر: اجمللس
األعلى للثقافة –
شروع القومى ا

للترجمة" 
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سرح قام أرسطو بربطه بقانون الوحدة وبإدراجه ضمن > فى أول ذكر للمكان فى ا
وضوع. كان والزمان وا منظومة الوحدات الثالث: وحدة ا
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سرحي جريدة كل ا

11  من فبراير  2008 العدد 31

التراجيديا األفريقية.. 
إدانة االستعمار

سرح الشباب. > مسرحية «حار جاف صيفا» للمخرج رضا حسان تقرر افتتاحها اخلميس القادم 

ـــطـــلـــوبـــة إلنـــقــاذ اجملـــتـــمع  الـــطــاقـــة األخـالقــيـــة ا
ان" يضحى بنفسه  وهو يعنى تماما أنه "فإ

يــضــحى من أجل أنــاس جــاحـدين  يــسـكــنـون قــريـة
نـيـجـيريـة مـيـتة الـضـمـير  تـقرر أن تـضحـى "بعـبيط
الـقـريــة" الـذى وفـد إلـيـهــا من جـهـة غـيــر مـعـلـومـة –
ــان" الــرابـط اجلــأش احملــتــفظ فــيــتــصـــدى لــهم "إ
بـهدوئه فى مـواجـهة الـشر  رغم أنه لـيس من أبناء
ـثل الـقـريـة  بل أتى إلـيـهـا كـمـدرس يـعـلم أهـلـها و
ـــان" الـــقـــوة األخالقـــيـــة الـــتـى تـــتـــجـــاوز احلــدود "إ
فهـوم "الساللة االجـتمـاعية وهـو أيضا   جتـسيـد 
عاناة القوية" التى تتمتع بصفة القيادة من خالل ا
ـؤلف وهى صـفــة نـادرة فى الــبـشـر ويــرمـز إلـيــهـا ا
بــطــريــقــة جــيــدة  عـنــدمــا يــقــدمـه كـإنــســان يــحــمل
الــذنـــوب عن اآلخــرين ويــحـــمل عــلى كــتـــفــيه عــبــئــا
أخالقـيا  ذلك ألنه مـسـتعـد لـتحـمل شـرور قـريته..
ؤلف فى هـذا النص أسلـوب "البالى باك ويـوظف ا
أو الــفالش بـاك" أى الـعـودة إلى الـوراء   لـيـعــطـيـنـا
لء فراغ حملـة من مـاضى الـشخـصـيـات واألحـداث 
احلــاضــر   وهى إحــدى احلــيل أو أحــد األســالــيب
ـفـضـلـة لـدى "شـويـنـكـا"   حـيث جنـد مـزجـا كامال ا
للـموضوع والـرمز وقـوة اإليحاء الـتى تنتج عن ذلك
 – لكننا نالحظ فى ترجمة هذا النص  وإن كان

فى مواضع قليلة   اختالط العامـية بالفصحى من
مصـباح مـثل "ال تـوريـنى وجهك" ص  152 و كفـاية  

ـقدس حـسب تقـالـيد الـقبـيـلة  رغم أنه ذهب إلى ا
إجنــلــتــرا دون رغــبـة أبــيه لــيــتــعــلم الــطب ولم يــجـد
ـــا نــــذر له أبـــوه وهـــو الــــشـــاب مـــفـــرا مـن أن يـــفى 
االنـتـحـار بعـد مـوت ملك الـقـبيـلـة  كى يـجنـبه الـعار
الـــذى ســــيـــلـــحق بـه وبـــالـــقـــبـــيـــلــــة  إذا لم يـــتم هـــذا
الـــــطـــــقس.. لـــــذا فـــــالـــــنص عـــــبـــــارة عـن مـــــواجـــــهــــة
ى العـقل والشعور ويدين ميتـافيزيقـية مرتبطـة بعا
ـستعمر األوربى  حـ يقيم مواجهة فـيها الكاتب ا
بــ حــيــاتــ أو طــريـقــتــ فى احلــيــاة  لــيــؤكـد أن
الـــتـــخـــلف والـــبـــربـــريـــة فـى الـــغــرب  حــ جـعل من
الـشـعـيـرة الـقـبـليـة عـقـيـدة فـداء وتـضـحـية  –رغم أن
فــكــرة االنـتــحـار تــثــيـر الــكـثــيــر من الـتــسـاؤالت  –بل
ـثل هـذه الـعـقــيـدة الـقـبـلـيــة الـتى تـنـفـر واالسـتـنـكــار 
مـنهـا الـعقـائـد األخرى ونـشـيـر فى النـهـاية أنه رغم
ترجم لم يقـدم لنا "ثبتا" رصـانة الترجمـة  إال أن ا
ــــؤلف "شـــويـــنــــكـــا" ومـــوقع هـــذه كـــامـال بـــأعـــمـــال ا

سرحية األخرى.. سرحية الهامة ب أعماله ا ا
سـرحية ـترجم لـلمـسرحـية الـثانـية وهـى ا ويـقدم ا
الـــقــصـــيــرة " 55ص" بـــعــنـــوان "الـــساللـــة الـــقـــويــة" 
ــقـــدمـــة مــتـــرجـــمــة مـــأخـــوذة من كـــتــاب "كـــتـــابــات
شــويــنــكـــا" تــألــيف "الــدرد جـــونــز" وهى واحــدة من
مــســـرحــيــاته "الـــرمــزيــة" الــعـــامــة وأكــثــرهـــا عــمــقــا
ويتـناول فـيهـا موضـوع: احلاجـة إلى التـضحـية التى
ــان"  الـذى يــرمـز إلى ـســرحـيــة "إ ــثــلـهــا بـطـل ا

ـترجم نسيم مجلى نافذة جديدة فتح لنا الكاتب وا
ـــــســـــرح األفـــــريـــــقى  مـن خالل وهـــــامـــــة   عـــــلـى ا
تــرجـــمــتـه لــست  مـــســرحـــيـــات من أعــمـــال الـــكــاتب
النـيجيـرى "وول شوينـكا" احلاصل علـى جائزة نوبل
لــآلداب عــام   1986 لـــيــكـــســر  بــذلك   تـــبــعـــيــتـــنــا
لـــلــمــســرح األوروبـى واألمــريــكى ومـــد اجلــســور مع
الـثــقــافـات األخــرى.. و "شــويـنــكـا" كــاتب ومــسـرحى
وشـاعـر راسخ الـقـدم بــ كـتـاب أفـريـقـيـا  بل وبـ

كـتـاب الـلــغـة اإلجنـلـيـزيــة عـلى مـسـتــوى الـعـالم كـله 
فــهـــو الــكـــاتب الـــذى يــقـــول عـــنه أحــد الـــنـــقــاد: "إنه
ايــشك" فى أن يــكـون بــ كـتــاب اإلجنـلــيـزيــة شـاعـر
مـسـرحى آخـر أفـضل مـنه". إذ إنه من الـكـتاب ذوى
االهــتـمــامـات الــكـبــرى ومن حـامــلى نــوعـيــة األفـكـار
ـيـة. وكـان "شـويـنـكـا" قـد الـتـى تـعـطـيه جـاذبـيـته الـعـا
أ دراســـتـه فى جـــامــــعـــة "أبــــادان"  ثم يــــرحل إلى
إجنلترا ليـدرس اللغة واألدب اإلجنليزى فى جامعة
ــثال "لــيــدز" وعــاش فى إجنــلــتــرا لــيــعــمل هــنــاك 

ومخرجا ثم كاتبا.
ــتـرجـم "نـســيم مــجـلـى" فى الـبــدايــة بـتــرجــمـة قــام ا
ــلك" تـلــتـهــا مــسـرحــيـة ـوت وفــارس ا مــســرحـيــة "ا
"األســـد واجلــــوهـــرة 1966 وبـــعــــدهــــا مـــســــرحــــيـــتى
ستنقع" وها هو يقدم "حصاد كوجنى" و "سكـان ا
لـــنـــا تـــرجـــمـــة جـــديـــدة لــــثالث مـــســـرحـــيـــات هـــامـــة
لـشــويــنـكــا.. حــيث يـعــيــد فـيــهــا تـرجــمــة مـســرحــيـته
ـــــلـك" ويـــــضـــــيـف إلـــــيـــــهـــــا ـــــوت وفــــــارس ا األولى "ا
مـسـرحيـتى "الـساللـة الـقويـة" و "عـابـدات بـاخوس"
ـشروع القومى لـلترجمة وبـذلك يكون قد قدم عن ا
ترجم ست 6 مسرحيـات لشوينكا   باإلضافة لنـا ا
إلى مـراجعـته لتـرجمـة مسـرحيـت "لـشويـنكـا" نُشرا
فى الـكويـت وهمـا "مـحـنة األخ جـيـرو" و "حتول األخ
جـــيــرو".. تـــرجــمــة "طـــارق عــبـــد الــرحـــمن" وبــذلك
يـــكـــون قـــد  تـــرجـــمـــة «ثـــمـــانى» مـــســـرحـــيـــات إلى
الــعـــربــيـــة لــهـــذا الــكـــاتب الــكـــبــيـــر  بــاإلضـــافــة إلى
مــســرحــيـة تــاســعــة هى "الــطــريق" تــرجـمــة الــنــاقـدة

الكبيرة فريدة النقاش..
ـتـرجم مـقدمـة وافـيـة لكل وفى هـذا الكـتـاب يـقدم ا
ــــســــرحــــيــــات الــــثالث   فــــيــــبــــدأ مــــســــرحــــيــــة من ا
ـــلك" الــــتى ســـبق أن ــــوت وفـــارس ا ــــســـرحـــيـــة "ا
قدمت فى مسرح الثـقافة اجلماهيرية وفى مسرح
ـسـرح"  1990 وهـو الــهـنـاجــر ونـشــرت فى مـجـلــة "ا
نص فى خـمسـة مشاهـد يسـتلـهم فيـه كاتبـه التراث
الـشعـبى الـنيـجيـرى وتراث قـبيـلة الـيوروبـا فى غرب
الــتى يـــنــتــمـى إلــيــهـــا وهى تــراجـــيــديــا أفـــريــقــيـــا  
أفــريــقـيــة شــكال ومــضـمــونـا  –ألنــهـا تــصــور مــأسـاة
أفــريــقـيــا مع الــتــخــلف واالسـتــعــمــار فى آن واحـد..
حـيث تـدور أحـداث الـنص عام  1946 فى نـيـجـيـريا
ـسـرحـيـة وتـنـشـأ مــواجـهـة مـيـتـافـيـزيـقـيـة بـ بـطل ا
ــتع احلــيــاة والـذى " الــعــاشق  ــلك "لــيــســ فــارس ا
يصر على الزواج من فـتاة صغيرة قبل إقدامه على
االنـتــحــار كـمــا تـنص طــقــوس الـقــبـيــلــة ويـفى بــنـذره
وينـتحر بـعد موت مـلك القبـيلة   كمـا تقضى بذلك
طــقـوس وشـعـائـر الــقـبـيـلـة.. وبــ "سـيـمـون" ضـابط
" ال يسـتطيع أن نـطقـة االستـعمـارى  لكن "لـيسـ ا
يــفى بـنــذره ويـطــبق تـقــالـيــد الـقــبـيــلـة وذلك بــسـبب
اعتـقال الضـابط االستـعمارى له وتـتوالى األحداث
 " الــتى تــؤدى إلـى انــتــحــار "أولــنـــدى" ابن "ألــيــســ
ذلـك الشـاب الـعـائد مـن إجنلـتـرا الـتى يـدرس الطب
فى جــامــعـتــهـا ولــكى يــحـضــر االحـتــفــال الـطــقـسى

واحـد" ص  167 إيـة رأيك" ص  193 كــمـا أن هــنـاك
بـعض األخطـاء الـنحـويـة القـليـلـة والتى كـانت حتـتاج
إلـى مـراجـعــة من مـثل "ولـو بــعـد عـشــرة سـنـوات" و
ـا ال"  كاستفـهام فى أكثر من مـوضع وغيرها من "

األمثلة القليلة.. 
ـســرحـيـة الـثــالـثـة "عــابـدات بـاخــوس" وفـيـهـا وفى ا
ـقـدمــة اخـتـارهـا من ـتـرجم الـقـديـر  – يـسـتـعــ ا
كـــتـــاب "كـــتـــابـــات شـــويـــنــــكـــا" أللـــدرد جـــونـــز والـــتى
يـسـتــعـرض فــيـهـا خــلـفـيــة "شـويـنــكـا" الــثـقـافــيـة الـتى
تـــنـــتــمـى لــثـــقـــافـــة "الــيـــوروبـــا" وعن إعـــداده لــلـــنص
الــيــونــانى "عــابـــدات بــاخــوس" والــذى اســتــعــان فــيه
سرحـية "يوربـيديس" الشـهيرة – بـأكثـر من ترجمـة 
حيث استطاع "شـوينكا" أن يقدم فى هذا "اإلعداد"
نظرة خاصة بـتراجيديا اليوروبا  –إذ جند فى هذه
الـــثــقــافــة 401 مـن اآللــهــة واألرواح واألجــداد وعــلى
ــــزدوجـــة رأســـهـم اإلله "أوجن"  – ذى الـــطــــبــــيـــعــــة ا
والــــتــــنــــاقـض الــــظــــاهـــرى  – فــــهــــو الــــروح اخلالقــــة
ؤلف – ـدمرة  – ومن خالل النص  – يـقـدم لنـا ا وا
احـتـفـاالت هذه الـقـبـيـلـة الـزراعـية  – فـالـزراعـة هى
أهم األعمال لدى شعب اليوروبا والتى تتسم بروح
االعـتـدال بـ عنـصـرى التـربـة واألثيـر.. أى الـتراب
ـــؤلـف اخلــــمـــر والــــهــــواء. وفى الــــنص يــــســــتــــبــــدل ا
الـيونـانى "بعـرق البلح"  –الـذى يتـخذ دورا صـوفيا –
مـع تـوظـيـف الـطـبــول والـغــنـاء والــرقص والـوالئم
ــدائـح الــشـــعــريــة. وتـــقــد األضـــحــيـــات وتــرتـــيل ا
وحـرص "شـوينـكـا" أن تكـون لـغة إعـداده لـلنص "لـغة
غـناء" يـتوفـر فيـهـا ثراء الـتصـويـر وصيـاغة األمـثال
ــســـيــحـــيــة فى ـــؤثـــرات ا الــشـــعــبـــيــة.. كـــمــا تـــبــدو ا
اسـتخـدامه للـمـراجع واإلشارات اإلجنـيـليـة وصورة
سـيح وأعماله وبـألفاظ من اإلجنـيل.. كما السـيد ا
ـــســيح   و حــدث وخـــلق تـــشــابـــهـــات بــ الـــســيـــد ا
ان"  –بـطل مسرحـية "الساللـة القوية"   ألنهـما "إ
يـضـحـيان بـنـفـسيـهـمـا من أجل اآلخريـن.. كمـا تـبدو
ؤلف "الـتضحية االختـيارية" "كثيمـة" متكررة عند ا
وكـــذا فــــكــــرة اخلالص واإلرادة الــــفـــرديــــة وأنه فى
حــــاجــــة مـــســــتـــمــــرة لــــلـــخـالص من ذاته  –ألن فــــعل
اخلـالص لـيـس فــعال جــمــاهـيــريــا ورغم ذلـك فــقـد
ـارس الـطـقوس صـرح "شـويـنـكـا" يـومـا أنه لم يـعـد 
ــسـيــحــيــة.. وقــد اســتـطــاع "شــويــنــكـا" فـى إعـداده ا
لـلنص الـيـونانى أن يـخـلق تـشابـهـات كثـيـرة ب اإلله
الـيــونـانى "ديـونـسـيـوس" وبـ إله الـيـوروبـا "أوجن" 
ا جعلهـا مسرحية متفردة   الحتوائها على عدد
ثيرة أمام من التفاصيل اخليالية  – تتيح الفرصة ا
الـبـراعــة اإلخـراجـيـة  – مُــوظـفًـا إمـكـانــيـاته كـمـخـرج
ـزج بـ الـنـص اليـونـانـى وتراث خالق  –لـكـن هذا ا
الــيــوروبــا  –جــعـل الــنص ال يــتــمــتع بــوحــدة شــامــلــة
ويـجــعـله ال يـحـدد وضـعـا أخالقـيـا مـتـمـاسـكـا  –كـما
جنـد  –أيــضـا  – بـعض األخــطـاء الـنـحــويـة من مـثل:
"أن تـطـأ "قـدميك" ص  273 و "نـفـسه" أى نـفثه روح

 –ص 291 وغيرهم كما جند بعض اخللط ب

األلفـاظ العامـية والفصـحى من مثل "يـتنططن" ص
 272 و"كده تمام" ص 273 وغيره من الكلمات

تناثرة.. ا
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 يسرا الشرقاوى

مـسـرحـيــة «بـيت بــرنـارد آلـبــا» لـلـوركــا واحلـاصـلــة عـلى جـائــزة أفـضل عـرض
ركز الثـقافى الفرنسى سـتقل الذى ينـظمه ا سرح ا مسرحى من مهـرجان ا

ـوسـيـقى والـتـمـثـيل واإلخـراج  هـذا الـعـام بـجـانب عـدد مـن اجلـوائـز فى ا
ركـز اإلبـداع الـفنى بـاألوبـرا هـذا األسبـوع مـكـافأة من ـدة يـومـ  عـرضـها 

اخملرج خالد جالل على العمل لتميزه.
العـرض إخـراج يسـرا الشـرقاوى تـمـثيل: شـيمـاء عبـد احلـفيظ رانـيا خـالد
ـنـصف يسـرا الشـرقاوى نـانسى عـلى آية خـميس سـماح عـبد رانـيا عـبد ا

وسيقى حملمود شريف. العال ريهام سامى وا
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يــقـوم اخملــرج مـصــطـفـى إبـراهــيم حـالــيـاً
بــاإلعــداد لـــتــقــد مـــســرحــيـــة األطــفــال
«مـغامـرات فـرفور» لـفرقـة مـسرح الـطفل
بـــفـــرع ثـــقـــافـــة األقـــصـــر تـــألـــيف ســـلـــيم
كــتــشــنـــر أشــعــار بــكــرى عـــبــد احلــمــيــد
مــــــوســــــيــــــقـى وأحلــــــان أحــــــمــــــد األمــــــور
سـيـنــوغـرافــيـا جنــاح صـدقى واإلشـراف
الـفنى لـفاطـمة فـرحات مـدير عـام ثقـافة

الطفل بهيئة قصور الثقافة.
وفى إطـار اهــتـمــام فــرع ثـقــافـة األقــصـر
بـإشـراف سـعـد فـاروق مـديـر عـام الـفـرع
وليـلى عبد الـبارى مـديرة قصـر الثـقافة
ـسـرح ـجـال ا بـإعـادة تـدريب الـعـامــلـ 
درسى بإدارة األقصر الـتعليمية لتنمية ا
مـــهــاراتـــهم وقـــدراتـــهم اإلبـــداعــيـــة يـــقــوم
اخملــــرج مـــــصــــطـــــفى إبـــــراهــــيـم حــــالـــــيــــاً
بـاإلشـراف عــلى تـنـفـيــذ ورشـة مـسـرحـيـة
لـتالمـيـذ ومـشـرفى ومـوجـهى الـتـربـية
سرحـية دعمـاً وتطوعاً ا
مـن فـــــــرع ثــــــــقـــــــافـــــــة

 مصطفى إبراهيم

 سليم  كتشنر
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ــنــعم الـــصــاوى فى تــلـــقى طــلــبــات بــدأت ســاقـــيــة عــبـــد ا
ــهــرجــان الــثــالث لــلــمــونــودرامــا الــذى تــبــدأ ــشــاركــة بــا ا

دة ثالثة أيام. فعالياته فى 26 مارس القادم و
ـهـرجـان مـفـتــوح حـتى نـهـايـة فـبـرايـر ـشــاركـة فى ا بـاب ا
ـهرجـان ضرورة أال تـزيد مدة القـادم واشتـرطت إدارة ا
الــعــرض عن 20 دقــيـقــة مع مـلء اسـتــمــارة خــاصــة يـرفق
سـرحى وملـخصه وصـور فوتـوغرافـية مـعهـا نص العـرض ا
ـشاركة ـمثـلة ا مثل أو ا للـعمل مع الـسيـرة الذاتيـة للـفرقـة وا

فى العرض.

ولدت 1952 وتوقفت 1967.. ومازالت فيها الروح!

سرح احلر..  عودة فرقة ا
بنفس أهداف مؤسسيها األوائل

سرح من دائرة فى محاولة لـلخروج بـا
مـــشــــاكل اإلنــــتـــاج فى مــــســـرح الــــدولـــة
ــــســـرح اخلـــاص وبـــعــــيـــداً عـن نـــظـــرة ا
لـــلــــربح تـــأتـى مـــحــــاولـــة إحـــيــــاء فـــرقـــة
سرح احلر الـتى بدأت مؤخراً بقيادة ا
فــنــيـــة شــابـــة يــقــودهـــا الــفـــنــان اخملــرج
ـســرحى هـشـام جــمـعـة مع كــتـيـبـة من ا
الــفـنـانــ الـشــبـان هم أعــضـاء الــفـرقـة
فى ثوبهـا اجلديـد وهم: صالح بركات
خــــالــــد الـــنــــجــــدى أحـــمــــد احلـــلــــوانى
حسان العـربى ياسر الطوبجى عمرو
عـبد العـزيز حسـام داغر محـمد على
الدين رجوى حامـد أمينة عز العرب
صالح عـــبـــد الـــعـــزيـــز أســـامـــة فـــوزى
إسـالم إمــــــام خـــــــالـــــــد الــــــســـــــعــــــداوى
مصطـفى عز الدين مـحمد على رزق
مـحـمــود بـســيـونى أمــيـر فــهـمى هـدى

السجينى محيى فهمى.
هـــــذه اجملـــــمــــوعـــــة تــــســـــعى إلـى إعــــادة
سـرح احلر تلك الـفرقة أمـجاد فرقـة ا
الـتـى تـكــونت فى 30 ســبـتــمـبـر 1952
والتى تعتـبر أول فرقة أهـلية فى مصر
قــامـت عـــلى نـــظــام تـــعـــاونى بـــطـــريـــقــة

األسهم.
وكــــان ظـــهـــور هـــذه الـــفــــرقـــة من خالل
مـجـمـوعـة خـريــجى مـعـهـد فن الـتـمـثـيل
ـسـرحـيـة حـالـيـاً) فى (مـعهـد الـفـنـون ا
ـــــســــرح وقـت لم يـــــكن هـــــنـــــاك ســـــوى ا
ـــــســـــرح احلـــــديث الـــــقـــــومـى وفـــــرقـــــة ا
كــــمـــســــرحــــ حــــكـــومــــيــــ إلى جــــانب
ــســـرح الـــشـــعـــبى الـــذى كـــان يـــتـــجــول ا
بـــعــروضه فـى الــقـــرى بـــيــنـــمــا لـم تــكن
هــنـــاك فـــرق أهـــلـــيـــة أو خـــاصـــة ســوى

فرقة جنيب الريحانى.
وقـد سـعت الـفرقـة إلى تـقـد وتـدعيم
الــنـــهــضــة االجــتـــمــاعــيــة احلـــديــثــة عن
ــســـرح وظـــلت الـــفــرقـــة طــوال طــريـق ا
عشـر سنـوات تقـدم أعمـالهـا رغم عدم

وجود مسرح تابع لها.
ــــؤلــــفـــ قــــدمت الــــفــــرقـــة عــــدداً من ا
اجلـــدد مــنـــهم نـــعـــمــان عـــاشـــور رشــاد

رشدى أنور ملك قزمان.
ــنــعم ومــخــرجــ جــدداً مــنـــهم: عــبــد ا
مـدبولى كـمـال يس سعـد أردش على
الـــــغـــــنــــــدور إبـــــراهــــــيم ســــــكـــــر صالح

منصور أحمد سعيد.
وقـد كــان مـجــلس إدارة الـفــرقـة مــكـونـاً
من سعد أردش رئـيساً وعـبد احلفيظ
التطاوى وكـيالً وأنور محمـد سكرتيراً
عاماً وزكريا سـليمان أميـناً للصندوق

وأحمد سعيد مراقباً.
وتوقف نشـاط الفرقة منذ عام 1967

 هشام جمعة 

 اخلروج إلى اجلمهور
ومخاطبته 

أحد مهام الفرقة

 هشام عطوة

 خطة طموحة
لتفعيل 

نشاط الفرقة

ؤسس  تأكيد أهداف ا
وتهيئة اجملال خلريجى
سرحية الفنون ا
وذلك فى أعقاب نكسة يونيه.

ونظـراً لـلـحـالـة الـتى تـشـهـدهـا الـسـاحة
ــســـرحــيـــة وصــعـــوبــة ظـــهــور الـــفــنـــيـــة ا

 سعد أردش
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عـلى خـشـبـة مسـرح فـيـصل نـدا يتم حـالـيـاً إجراء
ـسـرحى اجلـديـد «واحـد وأربـع بـروفـات الـعرض ا
حـــرامى» تــألـــيف رضــا رمـــزى وإخــراج حــســـام الــدين
صالح االفــــتـــتــــاح خالل الــــنـــصف الــــثـــانـى من فــــبـــرايـــر

اجلارى.
سرحـية بطـولة شـعبان عـبد الرحـيم محـمود عزب جـيهان ا
ــنــتــظـر سالمــة فـاروق جنــيـب مـاهــر عــصــام عــنــبــر ومن ا
ــدة 15 لـــيــلــة عــلى مــســرح فــيــصل نــدا تـــقــد الــعــرض 

يتجول بعدها لعرضه بعدد من احملافظات.
«واحــد واربـــعـــ حـــرامى» الـــتـى كـــتب أشـــعـــارهــا
مــصـــطــفـى الــســـعــدنى وحلـــنــهـــا عالء غـــنــيم
وصــمم ديـكــوراتـهــا مــحـمــد قـطــامش تـدور
أحـداثها فى حارة شـعبية مـصرية وحتاول
الربط فـيما بـ تراثنـا الشـعبى وعالقته

بعالم البيزنس واالنفتاح االقتصادى..
ــســرحــيــة حــســام الـــدين صالح مــخـــرج ا
تـعـرض حالـيـًا من إخـراجه أيـضا مـسـرحـية
ـامـة بـيـضـا» عـلى خـشـبـة مـسـرح الـسالم »
كــمـا يـقــوم بـاإلعــداد إلخـراج عــرض مـسـرحى
آخــر بـطـولـة الــلـبـنــانـيـة مـروى تــألـيف وإنـتـاج
وسم الـصيفى هـا خالل ا فيـصل ندا لتـقد

القادم.
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الـشـبـاب وصـعـوبــة اإلنـتـاج كـان الـبـحث
فى إحـيـاء نشـاط هذه الـفـرقة الـعريـقة
وكـــانت مـــبــادرة الـــفـــنــان الـــراحل عـــبــد
ـــــنـــــعـم مـــــدبـــــولـى - أحـــــد األعـــــضـــــاء ا
الــقــدامى - هى بــدايــة الــتــحــرك نــحــو
الـتـفـعـيل وبـالــفـعل تـكـون مـجـلس إدارة
جـديـد عام 2005. ضم هـشـام جـمـعة
ـنـعم نائـبـاً لـلـرئـيس الـذى شـغـله عـبـد ا
مـدبــولى إلى جـانـب هـشــام احلـســيـنى
ومــــصـــطـــفـى جـــابـــر وهــــشـــام عـــطـــوة
وجنــــــاح حــــــسن وإصــــــرار الــــــشــــــريف

وعماد حمدى.
وكـــانت أولى مـــهـــام هـــذا اجملـــلس هى
اخلـروج إلى اجلـمـهـور ومـخـاطبـته من
خالل عروض حتترمه وتخاطب عقله
ــتـــعــة فــكــان اخــتــيــار نص وتــقــدم له ا
«الــنــاس الــلى حتت» لــنــعــمــان عــاشـور
كــأحــد عــروض الــريــبــرتــوار لــلــمــخـرج
ــــنــــعم مـــــدبــــولى إال أن وفــــاة عــــبـــــد ا
ــنــعم مــدبــولى عــطــلت الــفــنــان عــبـد ا

الظهور اجلديد.
وخـالل أواخـــــــــر عــــــــام 2007 بــــــــدأت
احلــركـة تــعــود مــرة أخــرى بــانــتــخـاب
هــشـــام جــمـــعــة رئـــيــســـاً األمــر الــذى
جـعــله يـطــرح خـطـة طـمــوحـة لـتــفـعـيل
نـشـاط الـفــرقـة ووضع خـطــة لـتـقـد
أعمال من الـريبرتـوار وأعمال أخرى
خملــرجـــ جــدد. ومن هـــذه األعــمــال
«اجلــنس الـــلــطــيف» إخـــراج مــحــمــود
األلـفى «مـاهـيـة مـراتى» تـألـيف أنـور
مــلـك قــزمــان وإخـــراج ســعــد أردش
ـدق» إعـداد أمـينـة الـصاوى «زقاق ا

رة» وإخراج حسـ جمعة «مراتى 
ألنـور قــزمــان وإخــراج ســنـاء شــافع
«األرض الــــــثـــــائــــــرة» إخـــــراج هــــــشـــــام
عــطـوة «الــنـاس الــلى حتت» تــألـيف
نـــعــمـــان عــاشـــور وإخــراج هـــشــام

جمعة.
ومن خالل هـذه الـعـروض يـسعى
مـجـلس إدارة الـفـرقـة إلى تـأكـيـد
ؤسسون أهدافها الـتى وضعهـا ا
األوائل بـتـهـيـئـة اجملـال خلـريـجى
ـسـرحيـة والـكـلـيات مـعـهد الـفـنـون ا
الفنيـة إلثبات مواهبهم والعمل على
ـــصـــرى ـــســــرح ا رفع مــــســـتــــوى ا
ــــــســــــرحى وإحــــــيــــــاء الــــــتــــــراث ا
وتـدعـيم النـهـضة االجـتـماعـية

احلديثة.

مروى
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ـسـرح بـوصـفه «فـوضى تـنـتـظم» وانـطالقـاً من ذلـك فإن >  يـعـرف ديـريـدا DERRIDA ا
ـسرحى لـتكـون فى النـهاية لـلمـكان الـدور األكبـر فى ترتـيب وتنـظيم مـفردات الـعرض ا

عالمات منتظمة دالة.

سرحى مـؤلفاً أو مـخرجاً أو سـينوغـرافاً هى إيـجاد عنـاصر ذات خاصـية مكـانية > إن مـهمـة ا
كانـية فى العرض وتلك هى نـاطقة جتسد الـعالقة ب البنـيات النصيـة والبنيات الـزمانية ا

سرحى. العالقة اجلدلية التكاملية ب النص والعرض ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
صرى يعانى من سرح ا يتردد كثيـراً أن ا
ـهتم أزمة فى الـكتابـة ونسمع بعض ا
ــســرح يــكــررون بــيــقــ عــبـارة بــفـنــون ا
«مـــــفــــيش ورق كــــويـس» لــــست مع هــــذه
العبارة كـلية خاصة وأن لديـنا مجموعة
ـسرح فضالً من شـبابنـا الذين يكـتبون ا
عن كـبـار كـتـابـنـا الـذين ال تـزال أقالمـهم
ـسألة من وجـهة نظرى عانى ا تـقطر بـا
مشكلة بحث عن أقالم جديدة والتنقيب
عــمــا يـكــتـبــون فــاإلصـدارات فى مــجـال
ــســـرح مــتــعــددة لــعل مــنــهــا ســلــســلــة ا
نـصوص مـسرحـية وكـذا النـصوص التى
تـنشـر تـباعـاً فى «دلـيل النـصـوص» بإدارة
سرح إضافة إلى النصوص الفائزة فى ا
ـصـريـة ـسـابـقـات الـعـربـيـة وا عـدد من ا
أظن أن هـــذا الـــعـــدد من الـــنـــصــوص ال
يفتـقر جميعه إلى اجلـدة والتجديد أنا
ن يــرحـبــون بـالـدمــاء اجلـديــدة الـتى
ـسـتـقـر تـطـرح رؤى مـخـتــلـفـة تـتـجــاوز ا
ألوف دماء تمتلك لغة تخص الواقع وا
ـــعــيش بـــأفــراحه وأتـــراحه بــأســـئــلــته ا
وإجـابــاته من هـنـا أدعـو كـبـار اخملـرجـ
الكـتـشـاف كـتـاب جـدد تـشـجـيـعاً لـهم كى
يــكـبــروا فى أحــضـان اخلــبـرة وكــذا أدعـو
شـباب الـكتاب ومـخرجيـهم للـتالقى عبر
ا مـشاريـع مسـرحـيـة مـفـارقـة تـقـتـحم 
تــقـدمه مـا تـعـودتـه الـذائـقـة من طـرائق
مـسـرحـيـة مـألـوفـة فـكـبـار كـتـابـنـا كـانـوا
شــبــابــاً يــومــاً مــا واكــتــســبـوا خــبــرتــهم
ـسـرحــيـة عـبــر سـنـوات من احلــيـاتـيــة وا
الــصـراع مع الــكــلـمــة وهــا هم اآلن وقـد
أصبحـوا رموزاً مـسرحـية نـفخـر بها من
هـنا أدعـو كـبـار كـتـابـنا بـاحـتـضـان شـباب
سـارح الدولة الـكتاب وتـرشيح أعمـالهم 
ـســرح الـثــقـافـة اجلــمـاهــيـريـة كى وكـذا 
تــتــولى هــذه اجلـــهــات إنــتــاجــهــا دعــمــاً
لـنـصــوصـهم الـشـابـة ودفــعـاً خلـلق جـيل
مـسـرحى جـديـد نـأمل فـيه خـيـراً لـيـضع
ـســرح كى تـظــهـر حــروفه عــلى خـشــبــة ا
لـلنور وبهـذا تنتـفى - تدريجيـاً - الفكرة
ـلك نـصوصـاً جـديدة ـتواتـرة أنـنا ال  ا

وليس لدينا كُتاباً جدداً.

وسم احلالى. > مسرحية «من أجيب ناس» لنجيب سرور تقدمها فرقة «صدفة» بأسيوط إخراج عصام رمضان ا

بعد توقف نشاطه منذ 2004

>  مسرحية «قصة حديقة احليوان» إلدوار آلبى قدمت مؤخراً من بطولة محمد السيد.
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تفرج إلى أدوار البطولة محمود أبو زيادة.. من مقاعد ا
ــــمـــارســـة اإلخـــراج وخــــاض جتـــربـــة نــــاجـــحـــة في
"الـــنـــوادي" حـــيث أخـــرج "الـــساللم" و "الـــعـــطش" و
"الــلــيــلـــة نــحــكي" جملــدي اجلـالد ثم "آه يــا لــيل يــا

قمر" لنجيب سرور.
يـحلم مـحـمود بـأن يـتحـقق فـنيًـا وأن يـقوم بـإخراج
عـمل مـسـرحى مـجـنـون (يـفـجـر الـدنـيـا) بـشرط أن

ادية. يقدم بأقل اإلمكانيات ا
أبــو زيــادة ال يــتــوقف عــشــقه لــلــمــســرح لــهــذا فــهـو
يـسـعى دائـمًـا لـتثـقـيف نـفـسه مـسـرحـيًـا وإنـسـانـيًا..
وال يـــــســـــتـــــريـح إالَّ إذا تـــــأكـــــد أنـه عـــــلـى الـــــطـــــريق

الصحيح.

صـاحـبنـا في أداء دوره حتى أنـه تفـوق على نـفسه
ـا جعل تـغيَّب  مـثل ا كـما تـفوق أداؤه عـلى أداء ا
اخملــرج يــصــرخ قــائالً: هــو ده. ومـن يـومــهــا أصــبح
محمود عضوًا بـالفرقة تسند إليه أدوار البطولة..
وقـد شـارك أبو زيـادة في عدد مـن العـروض منـها:
" مع ــولــد طــرح الــصــبــاح اخلــمــاســ "عــروســة ا
" مع اخملرج اخملرج أحمد الـليثي و "ما عفريت إالّ
حــسـن رشــدي "مالعـــيب ابن عـــروس" مع اخملــرج
مــحــمــد شــحــات "ســيف عــلى وتــر ربــابــة" إخـراج

أحمد خليفة "الظاهرة" إخراج فكري سليم.
وشــجـعه بــعض اخملـرجــ الـذين عــمل مـعــهم عـلى
سوا فيه من مـوهبة في فهم ـا  ـارسة اإلخراج 
األدوار وللكثيـر من عناصر العرض فاجته محمود

حـــبه لـــلـــتــمـــثـــيل قـــادة إلى قـــصـــر ثـــقــافـــة ســـوهــاج
ـسرحـية.. مـشـاهدًا شـغوفًـا للـبـروفات والـعروض ا
لم يــكن يــتــغـيب أبــدًا ويــظل يــحـضــر طــيـلــة لــيـالي
العرض حتى تنتـهي فيعود إلى بيته سعيدًا وحزينًا
مـعًا. كـان محـمود أبو زيـادة يحـلم بأن يـكون واحدا
مـن هـؤالء الــســحــرة الــذين يــتــحــركـون أمــامه عــلى
سـرح.. حتى جاءته الـفرصة.. فـقد تغيَّب خشـبة ا
ـمــثـلـ قــبل افـتـتــاح الـعـرض بــيـومـ وكـان أحـد ا
يــجــلـس في الــصــالــة مــشــاهـــدًا لــلــبــروفــة كــعــادته
فـأشـار له اخملـرج أن يـصـعـد عـلـى اخلـشـبـة لـيؤدي
الـدور ولم تكن مـفـاجأة لـلمـخـرج أن قام أبـو زيادة
بـــأداء الـــدور بـــشـــكل جـــيـــد حـــيـث كـــان يـــراه وهــو
يـــصــحح لـــلــمـــمــثـــلــ بــعـض جــمل احلـــوار وانــدمج

محمد رزق.. بدأ مخترعًا

محمد عبد العظيم.. لن يتنازل
ـنـيـا جــاء مـحـمـد عــبـد الـعـظــيم إلى الـقـاهـرة من سـمـالــوط بـا
ـا تــتـسع الــرؤيـة بــعـدمـا تــخـرج في دار ـســرح ر ســعـًيــا وراء ا
سرح العلوم قسم اللغة العـربية. التحق محمد عبد العظيم با
مـنـذ عــامه اجلـامــعي األول وكـان أول عــمل له هـو "الــغـربـاء ال
ـتـمـيز يـشـربـون القـهـوة" "إخـراج خـالد فـؤاد واسـتـطاع بـأدائه ا
ـا ــثل  فـي هـذا الــعــرض أن يـحــصل عــلى جــائـزة أحــسن 
أشـعل حمـاس أكـثر لـلمـسـرح فشـارك بعـد ذلك في "كـأسك يا
وطن" إخــراج خـالــد فـؤاد أيــًضـا ثم فـي "إكـلــيل الـغــار" وحـصل
ــثل في اجلــامــعــة لــلــمـرة عــنــهــا أيــًضــا عـلـى جـائــزة أحــسن 

ا شجعه على توسيع خطوته أكثر.  الثانية. 
ــنـيــا لـيـلــتـحق بــفـرقــتـهـا انـطــلق مـحــمـد إلى قــصـر ثـقــافـة ا
" ـســرحـيـة ويــشـارك في عــرض "إمـبـراطــوريـة الـشــحـاتـ ا
إخراج خاطر حسن ولم يحـضر محمد فقرر احلضور إلى
ارسه بشكل أوسع.. سرح بعمق أكثر.. و القاهرة ليرى ا
ـوتـى" إخراج وفي الـقـاهـرة شـارك في مـسـرحـيـة "حـديث ا
حــازم الــكــفـراوي ثم عــرض "لــعــبـة األلــوان" إخــراج مـزاحم

عـلـيـان "حـادي بـادي" إخـراج عـفت بـركـات كـما شـارك في
ــــســـرحي "بــــطل فـي الـــزريــــبـــة" إخــــراج عـــاصم الـــعــــرض ا
جنـاتي. والتـحق مـحمـد بأكـثـر من ورشة مـسـرحيـة وتدرب
عــلى يــد هـشــام عـطــوة الـذي يــعــتـبــره أسـتــاذه األول ولـكن
محمد عبد العظيم يكن تقديرًا خاصًا ألستاذه خالد فؤاد
مـنـذ التـحـاقه بـاجلامـعـة فـقد أضـاف إلـيه الـكثـيـر ونـصحه
بــالــســعي إلـى الــقــاهــرة وراء الــفن ورغم صــعــوبــة الــطــريق
ــثل يــؤكــد مـــحــمــد أنـه لن يــتــنـــازل عن أن يــكــون أفـــضل 
مـسـرحي في مـصر. ويـتـمـنى محـمـد أن يـقوم بـدور "يـاجو"
في مسرحـية عـطيل لـشكـسبيـر? أو "شيـلوك" الـيهودي في
تاجـر الـبنـدقـية. ويـؤكد مـحـمد أيـضًـا أنه ال مفـر من تـلبـية
نــداء الــنــداهـة ويــعــني الــقــاهــرة فــمــســرح األقــالـيـم مـازال
ــشـكالت الـفــنـيـة يـفــتـقـد لــلـكـثــيـر من اإلمـكــانـيـات ويــعج بـا

والتقنية  التي تفوق طموح الفنان.
يـسـتعـد محـمـد هذه األيـام لـلمـشاركـة في عـرض "خربـشة"

إخراج مروة فاروق.

عادل رأفت..
 من الذبيح إلى البؤساء

مصطفى إبراهيم .. قرر أن
يصنع جتربته اخلاصة

ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية الـتـي كان جـاء مـحـمـد رزق من ا
ـسرح.. مـارسـة ا مقـيـمًـا بـها بـحـكم عـمل والـده متـعـطـشًـا 
ـتـشـددين هـنـاك ذلك الـفن الـذي يـعـاني من تـشـدد بـعض ا
عــــلـى الــــرغـم من أنـه يــــقــــدم فـي حــــدود األخالق والـــــقــــيم

الدينية..
جاء مـحمد ليستكـمل دراسته الثانوية بالـقاهرة وليستكمل
ــســرح مــشــواره الــذي كـــان قــد بــدأه عــلى اســتـــحــيــاء في ا
ــــدرسي الــــســـعــــودي.. ومن خالل انــــضـــمــــامه إلـى فـــريق ا
درسـته شارك في عرض "زيـارة من السماء" من ـسرح  ا
إخــراج مـــحــمــد يـــوسف ثم أصـــبح بــعــدهـــا رئــيــسًـــا لــفــريق

سرح.. ا
ــســرحـيــة لــيــصـقل ـعــهــد الـعــالي لــلــفــنـون ا الــتــحق رزق بــا
ـــســرح كـــمـــا يــنـــبــغـي.. وشــارك خالل مــوهـــبــتـه ويــدرس ا
دراســـته به فـي عــدد مـن الــعـــروض مـــنــهـــا "أرض ال تـــنــبت
ه" كـمـا لعب الـزهور" حملـمـود ديـاب ولعب فـيـها دور "جـز
" في عــرض "رقـابـة "يــاجـو" في عــطـيل و"أخــضـر الــعـيــنـ
مــشــددة" لـ جــان جـــيــنــيه.. ورومــيــو فـي رومــيــو وجــولــيــيت
ي للـمسـرح والذي هـرجـان العـا لـشكـسبـير.. وشـارك في ا
ــوتى" إخــراج ــعــهــد من خالل مــســرحــيــة "ثــورة ا يــقــيــمه ا
مـــحـــمــــد عـــبـــد الـــرحـــيم. كـــمـــا شــــارك في مـــهـــرجـــان زكي
طـلـيــمـات بـعـرض "كـل أمـام اآلخـر" تـألـيـف د. عـصـام عـبـد
الـعزيز وإخراج سـامح بسيـوني. وحصل عن دوره فيه على
ــــهـــرجــــان.. كــــمـــا شــــارك في ـــثـل في ا جــــائــــزة أحـــسـن 
مــســرحــيــة "عــفــريت لــكل مـــواطن" تــألــيف لــيــنــ الــرمــلي
وإخـراج أحـمـد الـهـواري..وكـان مـشـروع تـخـرج مـحـمد رزق
ــعـهــد هـو "مــوتى بال قــبـور" لــسـارتــر. مـحــمـد رزق له من ا
تـمـيزة فـقـد شارك ـشـاركات الـتـليـفـزيونـيـة ا الـعـديد من ا
" مع في "حــلـــقت الــطـــيــور نــحـــو الــشــرق" و"ثـــورة احلــر
قـام الرفيع" مع على اخملـرج هاني إسماعـيل و"أصحاب ا

عبد اخلالق.
وفي الــســيــنـمــا شــارك في "عــمــارة يـعــقــوبــيــان" من إخـراج

مروان حامد وفيلم "فرح" إخراج أكرم فريد.
رزق اجته مـؤخـرًا لإلخـراج الـسـيـنـمـائي حـيث قـام بـإخـراج
فيـلمه القـصير "حلـظة" ويقـوم حاليًـا بتصـوير ثاني أفالمه
"آخـر اخلط". من الـطريف أن مـحـمداً بـدأ مـخـترعًـا فـقد
ـــــركــــز األول في ـــــرحــــلــــة الـــــثــــانــــويـــــة عــــلى ا حـــــصل في ا
االختراعات على مستوى اجلمهورية.. وذلك عن اختراعه

جلهاز يكتشف الصواعق.. يا حمادة يا جامد?
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عـادل رأفت.. تـنـطـبق عـلـيه مـقـولـة "ابن الـوز عـوام" فقـد بـدأ الـتـمـثـيل مـبـكرًا
ــدرسي ومن خالله قــدم عـددًا من ــسـرح ا جــدًا حـيث بــرزت مـوهــبـته في ا
ـــســرحـــيـــة "الــذبـــيح" إخـــراج كــر مـــغـــاوري ثم إنه اجته الـــعـــروض بــدأهـــا 
لإلخـراج  –أيـضًا  –مـبـكرًا جـدًا مـتـأثرًا بـأبـيه اخملـرج عـاصم رأفت.. الذي
ــمــثــلـ ــســرح لــيــشــاهــده وهــو يــقــوم بــتــدريب ا كــان يــصــطــحــبه مــعه إلى ا
وتــوجـيـهـهم ورسم احلـركــة عـلى اخلـشـبـة.. إلـخ اسـتـهـواه مـوضـوع اإلخـراج
كــمــا كــبـــرت في مــخــيــلـــته صــورة اخملــرج قـــائــد الــعــمل فـــقــرر أن يــكــون هــو
ـسـرحـيــة لـلـدراسـة ثم ـعـهـد الــعـالي لـلـفــنـون ا اخملـرج!.. ولـذلك تـوجـه إلى ا
دوح في عـرض "الربع ساعـة األخيـرة" كما سـاعد في اإلخراج مع مـحمـد 
خـاض عـددًا من التـجارب األخـرى كـمسـاعـد مخـرج مع حمـادة عـبد احلـليم
ـدة ثالث ســنـوات.. ثم قـام بــعـد ذلك بـإخــراج عـدد من الـعـروض ومع والـده 
من أهمها عرض "أحالم" كمـا واصل مشواره في التمثيل فشارك في عرض

"القدر" على مسرح الطليعة تأليف جماعي وإخراج أشرف عزب.

ــدرسي مــنــذ الــتــحــاقه اإلعــداديــة ــســرح ا دخل مــصــطــفـى إبــراهــيم عــالم ا
رحلة في عدد من الـعروض منها "إنت اللي بـسوهاج حيث شارك في هـذه ا
قــتـــلت الــوحـش" إخــراج فــرعـــون يس "تــاجـــر الــبــنـــدقــيــة" مـع نــفس اخملــرج
"الـعـقرب" إخـراج بـشـارة عـياد ثم "عـلى جـنـاح الـتبـريـزي وتـابـعه قفـة" لـبـشارة
عيـاد أيـضًـا. ويـؤكـد مـصـطفى أن أسـاتـذته بـهـاء جالل ومـحـمـد صـابر ووائل
عـلى وفـرعون يس اعـتـنـوا به جـيدًا لـثـقـتهـم في طاقـته الـفـنـية وشـجـعـوه على
ــســـرحــيــة.. ومن خالل هـــذه الــفــرقــة شــارك االنـــضــمــام لــفــرقـــة ســوهــاج ا
مـصــطـفى في عــدة أعـمــال مـنـهــا: "كـومــيـديــا مـكـبث" إخــراج يـاســ الـضـوي
ـلك" إخــراج سـمــيـر اخلـلــيـلي ثم "طــلـوع الـلــيل أو الـنــهـار" إخـراج ـلـك هـو ا "ا

محمد حلمي.
ـســرح فـقـرر أن اجته مـصــطـفى إلـى اإلخـراج عـنــدمـا ازدادت خــبـراته بــفن ا
ـارســة اإلخـراج قـرر اســتـكــمـال بـعض يـصــنع جتـربــته خـاصــة. ولـكـنه قــبل 
األدوات إلى فـرقــة الــفـنــون الـشــعـبــيــة لـيــدرس الـتــعـبــيــر احلـركي واجلــسـدي

ــســرح يــجب أن يـــرى عــادل أن ا
يــــعـــــبـــــر عن مـــــشـــــاكل اجملـــــتـــــمع
بـــطــــريـــقــــته اخلــــاصـــة وبــــشـــكل
جـمـالي وعـلى اخملـرج أن يـتـف
الئم الــذي فـي إيــجــاد الــشــكل ا
يـــقــدم مـن خالله مـــوضــوعه إلى

الناس.
يــــــتــــــخــــــذ عــــــادل رأفـت من نــــــور
الــــــشـــــــريف مـــــــثالً أعـــــــلى لـه في
الــتــمـــثــيل وفي اإلخـــراج يــعــتــبــر
يــوسف شــاهـــ الــنــمــوذج الــذي
يـــســـعى إلى الـــوصــول إلـى وعــيه

وفهمه.

ومــــعـــــاني احلــــركـــــة وعالقـــــتــــهــــا
بــــالـــكــــلـــمــــة ثم مــــارس اإلخـــراج
فأخرج "القـضية" من تأليفه ثم
"زمن الــبـلــيــاتـشــو" تـألــيف عـربي
أبـو ســنـة و "اثــنـ في احلالوة"
ألمـــــــ بــــــكــــــيـــــــر و "حــــــدوتـه في
حــــكـــــايــــة" وهــــو عــــرض ارجتــــال
وأخـــيــــرًا قـــدم "أوبـــو مـــلـــكـــا" عن
ربـــــــاعـــــــيــــــة "الـــــــفــــــريـــــــد جــــــاري.
ومــصـطــفـى إبـراهــيـم يـحــلـم بـأن
يـــــخــــــرج نص "والــــــوصل" لــــــعالء
ـــصـــري ويـــســتـــعـــد هـــذه األيــام ا
لــــــــــــعــــــــــــرض "إعـــــــــــدام آدم" وهـي
مــونــودرامـــا ســيــقــوم بــتـــمــثــيــلــهــا
وإخـراجـها من تـألـيف عمـر عـبد

العزيز.
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ـسـرحـيـة لـفـرع ثـقـافـة السـويـس هذا تـسـتـعـد الـفـرقـة الـقـومـيـة ا
ـــوسم لـــلـــمــــشـــاركـــة فى فـــعـــالـــيـــات شـــرائح مـــســـرح الـــثـــقـــافـــة ا
اجلـمـاهـيـريـة وقد  تـرشـيح عـرض "سـبع سـواقى" مـن تألـيف
سعد الـدين وهبة و ترشـيح اخملرج أحمد عـبد اجلليل لـلقيام
بـإخـراج الـعـرض . بـيـنــمـا وقع االخـتـيـار عـلى اخملـرج الـسـويـسى
مـنـصــور غـريـب إلخـراج شــريـحــة الـتـجــارب لـفــرقـة بــيت ثــقـافـة
ـديــريـة ثــقــافـة الــسـويس و تــرشـيـح مـحــمـود طــلـعت فـيــصل 
لـلـسـنـة الـثـانـيـة عـلى الـتـوالى لـلـقـيـام بـاإلخـراج لـفـرقـة الـتـجـارب

حافظة اإلسماعيلية.. دينة القنطرة شرق 
سـرحى للـطفل وفى الوقت نـفسه بـدأ اإلعداد إلنـتـاج العـرض ا
"عـالـم سـمك" لــفـرقــة أطــفـال مــديـريــة ثـقــافـة الــســويس بـإقــلـيم
الــقـنـاة وسـيـنـاء.. يــتـحـدث هـذا الـعـرض فـى قـالب كـومـيـدى عن
الـتـلـوث الـبـيـئى مـركـزاً عـلى الـبـيـئـة الـبـحـريـة وتأثـرهـا من خالل

حدوتة تدور أحداثها فى أعماق البحار.
 سعد الدين وهبة

Iôe ∫hC’ kÉLôîe ßaÉM øÁCG
ن حافظ بقـصر ثـقافة بـهتـيم يجـرى حالـياً اخملـرج أ
ــواطن وو» من ــســرحى «اغــتـيــال ا بــروفــات الــعــرض ا
ن تــألـيف مــلــحـة عــبــد الـله وهـى الـتــجــربـة األولى أل

كمخرج.

ن حافظ  أ

AÉÑ¡°T Iô«eC’G ájÉµM
اخملــرج مـحـروس عــبـد الـفــتـاح يـقــوم حـالـيـاً
ـسـرحى «حـكـاية بـإجـراء بـروفـات الـعـرض ا
األمــيـرة شـهـبــاء» عـلى مــسـرح قـصــر ثـقـافـة

الطفل بكفر تصفا.
الـعـرض تـألـيف يـس الـضـوى أشـعـار أحـمد
زرزور األحلــان لـســيــد الــعــطــار والــديــكـور
حملــمــد جــودة ويــشــارك فى الــعــرض تــامـر
اجلـزار محـمـد الـصعـيـدى طـلـعت خربش
ـولى دعــاء أحـمــد أسـمـاء إبـراهــيم عـبــد ا

حرفوش جنالء جمال.
والـعـرض يسـتلـهم إحـدى حواديـت ألف ليـلة

وليلة.

 محروس عبدالفتاح

 عريان سيدهم

العـرض بطـولة عـبد الـناصر
ربــيع عــاطف جــاد مــحــمــد
عبـد الـفـتاح إسـمـاعـيل عـبد
احلــــــــمــــــــيـــــــــد وائل الـــــــــدالى

والطفل محمود سامى.
ديــكــور فــادى فــوكـيـه أحلـان
مــــــحــــــمــــــد الــــــوريـث إضـــــاءة

أحمد شحاتة.
والـــــــعـــــــرض يـــــــقــــــــدم ضـــــــمن

سرح. جتارب نوادى ا ìÉ°ùªàdG óªëe
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ســــــــتــــــــشــــــــهـــــــــد إلى جـــــــــانب
الــــــتــــــســـــــجــــــيل مـع أبــــــطــــــال
الـــــعـــــرض فـــــقـــــرة نـــــقـــــديــــة
ـتخـصـص يقـدمـها أحـد ا

ويــقــيّم من خاللــهــا الــعـرض
سرحى. ا

عـــلـى جـــانب آخـــر يـــســـتـــعـــد
ســيـدهـم لــتــصــويــر حــلــقـات
الــــــــــبــــــــــرنــــــــــامـج اجلــــــــــديــــــــــد
«افــــتــــكــــرنى» والــــذى تــــقـــوم
فــــكــــرته عــــلى اســــتــــضــــافــــة
أزواج وزوجات كـبار الـنجوم
الــــراحـــلـــ لـــتـــقـــد مـــا ال
تـــعــــرفه األجـــيـــال اجلـــديـــدة
عــــنـــــهم وتــــأصــــيـل تــــراثــــهم
ومــســاهـــمــتـــهم فى الـــتــاريخ

الفنى.

أســــــرة بــــــرنــــــامـج «مــــــســــــرح
مـــــــــودرن» تــــــــــســـــــــجـل هـــــــــذا
األســبـــوع ثالث حــلـــقــات مع
فـــــــــــــــــرق عــــــــــــــــمــل وجنــــــــــــــــوم
مــــــــســــــــرحـــــــــيــــــــات «ذكـى فى
الـــــــــوزارة وســـــــــنـــــــــدريــــــــــلال

والشفرة.
عــــــريـــــــان ســــــيــــــدهـم مــــــعــــــد
ومـــخـــرج الــــبـــرنـــامـج كـــشف
لـ«مــــــــــســــــــــرحــــــــــنــــــــــا» عن أن
الــبــرنـامج يــشـهــد فى األيـام
قبلـة تطويراً عـلى مستوى ا
ـضمون بـاعتباره الشكل وا
أول بــرنـامج مــتــخـصص فى
ـــســـرح عــلى الـــقـــنــوات فن ا

الفضائية.
ســــيــــدهم الــــذى تـــخــــرج من
سرحية عام معهد الـفنون ا
1994 وشــــارك كــــمـــمــــثل فى

أعـــمــــال مـــحــــمـــد صــــبـــحى

كــــــــــــــــشــف عــن ولـع قــــــــــــــــد
سـرح دفـعه ومـتـجدد بـفـن ا
لــتـقـد بــرنـامج مــتـخـصص
رغم صــعــوبــة اجملــال وذكـر
ó«©°S Ihôeأن احلــــــلــــــقــــــات الــــــقــــــادمـــــة

¿ƒjõØ«∏àdG ìô°ùe ôjój iƒ«°ûdG
ـن مـن جـــــــــــانـب آخـــــــــــر بـــــــــــدأ د. أ
الـــشـــيـــوى فـى إعـــداد خـــطـــة إنـــتــاج
ــــســـــرحـــــيــــة عـــــدد من الـــــعـــــروض ا
اجلــــــديــــــدة الــــــتـى يــــــبــــــدأ مــــــســــــرح
الـتـلـيـفـزيـون نـشاطـه بـها خـالل عام
2008 اجلارى ويتم إعالنها قريبا.
مسرح التلـيفزيون الذى  جتميد
نــشــاطـه نــهــايــة عــام 2004 بــســبب
تــعـرضه خلــسـائـر مــالـيـة ضــخـمـة
وعـــدم تــغــطــيـــة الــعــروض الــتى 
إنـتاجـها فى ذلـك التـوقيت لـتـكلـفة
إنـتـاجـهـا سـواء من عائـد الـتـصـوير
والـتسـويق اخلـارجى أو من شـباك
الـــتــذاكــر قــدم 8 مـــســرحــيــات فى
209 لـــيـــلـــة عـــرض خالل 300 يـــوم
هـى عـــمــــر نــــشــــاطه وكــــان يــــديـــره
خـالل هــــــــذه الـــــــــفــــــــتـــــــــرة اخملــــــــرج

سرحى عصام السيد. ا

انـــتــهـى قــطـــاع اإلنــتـــاج مـــؤخــراً من
إجــراءات إسـنـاد مـهـمـة إدارة فـرقـة
ن مـســرح الـتـلــيـفـزيــون لـلــدكـتـور أ
الشـيوى «مـدرس التـمثـيل واإلخراج
ـسـرحـية» ـعـهـد الـعـالى للـفـنـون ا بـا
والعائد منـذ فترة ليست طويلة من
إيـــــطـــــالـــــيـــــا بـــــعـــــد حـــــصـــــوله عـــــلى

الدكتوراه من هناك.
يـذكـر أن هـذا االخـتـيـار جـاء بـنـاء
عــلـى تــرشــيـح من د. أشــرف زكى
رئـــيس الـــبــيـت الــفـــنى لـــلــمـــســرح
وبـــعــد مـــرور أكـــثــر مـن عــام عـــلى
اتــــــــــفــــــــــاقـه مـع احتــــــــــاد اإلذاعــــــــــة
والـتـليـفـزيـون عـلى تنـفـيـذ مـشروع
إنـــــتـــــاج مـــــشـــــتـــــرك بـــــ مـــــســـــرح
الــــتــــلـــــيــــفــــزيــــون والــــبــــيـت الــــفــــنى
لـــلـــمــســـرح فى مـــحـــاولــة لـــنـــجــاح
ــــشـــروع وتــــقـــد عــــروض عـــلى ا
مـسـتــوى جـيـد جتـمع بــ الـقـيـمـة
ومــقـومــات الـنــجـاح اجلــمـاهــيـرى
وبـــالــــتـــالـى حتـــقــــيق عـــائــــد مـــادى

ن ـشترك ود. أ مـشروع اإلنـتاج ا
ــديــر اجلــديـد لــلــفــرقـة الــشـيــوى ا
وذلك لـلــوصـول إلى صـيــغـة نـهــائـيـة
خلــطــة الـــعــمل وطــبـــيــعــة الــعــروض
الـــتـى  إنـــتــــاجـــهــــا خالل الـــفــــتـــرة

القادمة.

مـناسب لتـغطية مـصاريف اإلنتاج
وتـالفى مـشـكالت عـروض مـسـرح
الـتلـيـفزيـون األخـيرة الـتى تـوقفت

فى نهاية عام 2004 حتى اآلن.
ـــــعــــروف أن آخــــر مـــــيــــزانــــيــــة  ا
رصـــــــدهــــــــا مـن قـــــــبـل الـــــــقــــــــطـــــــاع
االقـــتــصـــادى قـــبل تـــوقف نـــشــاطه
بــــلـــغت 25 مــــلـــيــــون جـــنـــيـه إلنـــتـــاج
الــــعـــروض بـــجــــانب مـــخــــصـــصـــات
مــــالـــيـــة أخـــرى تــــرتـــبط بــــتـــأجـــيـــر
ـصر مـسـرحى يـوسف الـسبـاعى 
ــديــنــة اإلنــتـاج اجلــديــدة والــنــيـل 

اإلعالمى..
ومع اخـتـيـار الـشـيـوى إلدارة مـسرح
الـتلـيفـزيـون عادت أخـبـاره للـتداول
مـــرة أخـــرى وفـى الــســـيـــاق نـــفـــسه
ـــاضـــيــة عـــقــدت خـالل األســابـــيع ا
عدة لـقاءات وجـلسة عـمل مشـتركة
ضـمـت راويـة بـيــاض «رئـيـس قـطـاع
ــســئـول اإلنــتـاج» ود. أشــرف زكى ا
عـن مـــــــســـــــرح الـــــــدولـــــــة وصـــــــاحب

ن الشيوى أ
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ـسرحـية والـفـنون الـتى تؤلف جـانـباً من لـغة كـان والـتقـنيـات ا > هل يـكـمن السـحر فى جـمـاليـات ا
ــأثـور واألســطـورة واســتـجـواب الــتـراث. أم فى ومـفــردات الـعـرض. أم فـى نص احلـكــايـة ومــنـاخـات ا
ـتنوعـة. أم فى الفكر فضاءات األداء واجلـسد اإلنسـانى والتشكـيالت احلركيـة ومغامـرات التجريب ا

سرحى? الذى حتمله لغة اخلطاب ا سرحي جريدة كل ا

سـرحية التـجارية التى هى إحـدى الفرق ا
تكونت بهـدف استغالل الرواج االقتصادى
ـكـاسب مـاديـة ـسـرحـيـة  وحتـقـيق الـفـرق ا
كـبيرة خالل النـصف الثانى من ثمـانينيات

اضى. القرن ا
قــام بـتــأســيـســهــا رجل األعــمـال / مــحــمـد
فـوزى عام 1987 وقام بـإنـتاج إحـدى عـشر
مـــســــرحـــيـــة كـــانـت آخـــرهـــا "زكــــيـــة زكـــريـــا
تــتــحــدى شــارون" عـام " 2001 مع بــدايـات
الــقـرن اجلـديــد" وذلك بـخالف مــشـاركـته
اإلنـتـاجـيـة ببـعض الـقـنـوات الفـنـيـة األخرى
ــســـلــسالت كــالــبـــرامج الـــتــلـــيــفــزيـــونــيـــة وا

والسهرات واألفالم.
قدمت الفرقـة أول عروضها بعنوان "أوالد
الـشـوارع" عـام  1987 عـلى مـسـرح "مـصر"
بعـمـاد الـدين من تـأليف وأشـعـار / أحـمد
عـــفـــيــفـى وإخــراج / ســـمـــيـــر الــعـــصـــفــورى
وأحلـــان / عــلى ســـعــد وديــكـــور عــبـــد ربه 
واسـتــعــراضــات / حـسن عــفــيــفى وشـارك
ـدوح وافى فى الـبـطـولة عـلـى احلجـار 
ســمــاح أنـــور هــالــة فـــؤاد "عــفــاف رشــاد"
ثــريــا إبـراهــيم نـشــوى مــصـطــفى مـحــمـد
ـــعـــطـى نـــاهـــد حـــســـ وحـــقـــقت عـــبـــد ا
جنــاحًــا كــبــيــرًا وتـمــيــزت بــجــمــال األغــانى

واالستعراضات.
قـــدمـت الــــفـــرقــــة عــــدة عــــروض نــــاجــــحـــة
جـــــمــــــاهـــــيـــــريـــــا بـــــعـــــد ذلـك ومن بـــــيـــــنـــــهـــــا
» الـتى أوقفـتهـا الرقـابة خلروج «الـشحـات
ـوجى ـمـثـلـ عن الـنص وخـاصـة جنـاح ا ا
ـة باشـا مامـا أمريـكا وسعـاد نصـر" العـا
عــائـــلــة ونــيس أنـــا واحلــكــومـــة خــربــشــة
شـقاوة مالعيب حـلو وكداب زكـية زكريا

تتحدى شارون.

سرح   من كتاب سحر ا
 الكاتب : عبد الفتاح رواس قلعه جى
الناشر : الهيئة العامة السورية للكتاب

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

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
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

لوحات العدد 

سرحيات الفصل الواحد. سرح السكندرى  > مركز شباب النصر باإلسكندرية يستضيف فى الفترة من 6 : 15 مارس القادم مهرجان ا

سارح فى الكويت عاصر ثورنتون ويلدر حوار مع كاملة العياد أول سيدة تتولى إدارة ا  «بشق األنفس» نص للكاتب األمريكى ا
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سرحي جريدة كل ا
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ــتــفـرج يــخـرج من زمــنه إلى زمن الــعـرض ــسـرح يــجـذبك إلــيه ويــجـعل ا > أى سـحــر فى ا
مستغـرقاً فى متابعة مـسرودة بصرية وسـمعية تالمس الواقع حـيناً واخليال حـيناً. أو يُنتزع

من ذلك االستغراق إلى فسحة من التأمل والتفكير واحملاكمة العقلية?!
سرحي جريدة كل ا
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سرحية فرقة محمد فوزى ا

كبار النجوم شاركوا فى عروض الفرقة

زكـــــريــــــا "وعـــــروض إبــــــراهـــــيـم نـــــصــــــر فى
الـتـلــفـزيـون ومـسـرح الـبــالـون لـتـقـد زكـيـة
زكــريـا تــتــحـدى شــارون كــمــا أعـيــد تــقـد
مــسـرحــيـة أوالد ريــا وسـكــيـنــة بـعــنـوان "أنـا
احلكومة" بنفس بطلها فاروق الفيشاوى. 
قـــدمت الـــفـــرقـــة نـــصــــوصـــا لـــبـــعض كـــبـــار
الــكــتــاب وفى مــقــدمــتــهـم يــســرى اجلــنـدى
بــهــجت قــمـر وجنــيب ســرور ومن األجــيـال
الـتاليـة أحمـد عفـيفى عـبد الـقادر جنيب
يـوسف فرنـسيس مـدحت يوسف مدحت
أبــــــــو بــــــــكــــــــر مــــــــهــــــــدى يــــــــوسـف شــــــــامخ

الشندويلى.
شــارك فى إخــراج عــروض الـــفــرقــة نــخب
مـن كـبـار اخملـرجـ وفى مــقـدمـتـهم حـسن
عـبـد الـسـالم سـمـيـر الـعـصـفـورى مـحـمـد
صبـحى مـراد مـنيـر مـحـسن حـلمى ومن
األجـيال الـتـاليـة أشـرف زكى عادل عـبده

رائد لبيب يوسف فرنسيس.
شــارك فـى الـــبـــطــولـــة مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيــرة
فـــــبـــــخالف الـــــذيـن ســـــبق ذكـــــرهـم شــــارك
بـعروض الـفرقـة النـجوم مـاجدة اخلـطيب
وحـيــد سـيف أشــرف عــبـد الــبـاقى عــمـر
احلــريــرى جنــوى فــؤاد عــزت أبــو عــوف
وفــاء عـامـر ســامح يـســرى لـطـفـى لـبـيب
شـــيـــرين ســـيـف الـــنـــصـــر ســـعـــيـــد صـــالح
عـــائــــشــــة الـــكــــيالنـى رضـــا إدريـس غـــادة
ــصــرى نــافع ســـعــيــد طـــرابــيك مــاجـــد ا
ــة مـخــتـار يــوسف داود فـؤاد خــلــيل كـر
نـادين روجــيـنــا عــادل الـفــار سـيــد زيـان

فاروق جنيب جمال إسماعيل.

ــكـنه رصـد بـعض ــسـيـر الـفـرقـة  ـتـتـبع  ا
احلـقـائق الـفـنـيـة فـبـخـالف عـدم ثـبات دور
الـعـرض لم يتم تـكـوين مـجـموعـة ثـابـتة من
ـمـثـل والـنـجـوم ولـكن الـفـرقـة اعـتـمدت ا
عــلـى اســتـــثــمـــار الــنـــجـــاح الــســـابق لـــبــعض
الـنجـوم أو الفـرقة فـكمـا حدث مع "مـحمد

صـــبــــحـى" واســـتــــثــــمــــار جنــــاح فـــرقــــته 
اســتــثـمــار جنـاح "ســهـيــر الــبـابــلى"  فى ريـا
ـتـحدين وسـكـيـنـة وعـلى الـرصـيف "إنـتـاج ا
ة باشا وكذلك ومسرح الفن" لتـقد العا
اســتــثــمــار جنـاح الــثــنــائى "أحــمــد بــديـر" و
"عــايـدة ريــاض" بــعــد جنـاحــهــمــا فى "جـوز
ولوز وتـكـسب يا خـيـشه" بتـقـد خربـشة
وأيــضــا اســـتــثــمــار جنــاح شـــخــصــيــة زكــيــة

ـــكن اعـــتـــبــار الـــعـــرضـــ الـــلـــذين قـــدمــا
بالتعاون ب مـحمد فوزى وفرقة الفنان /
محـمد صـبحى من أفـضل عروض الـفرقة
فـكـريـا وفـنـيا حـيث شـارك مـحـمـد صـبحى
وفــرقـته "جــمـيل راتب ســعـاد نـصــر هـنـاء
الــشــوربــجى عـزة لــبــيب شــعـبــان حــسـ

محمود أبو زيـد مجدى صبحى عبد الله
مــــــشـــــــرف ريــــــاض اخلـــــــولى" والـــــــوجــــــوه
اجلـديــدة "دالـيــا إبـراهــيم حــسـام فــيـاض
هـادى خــفـاجــة" فى تــقـد عــرضـ هــمـا
ــكن "مــامـــا أمــريـــكـــا" و"عــائـــلـــة ونــيـس" و
تـصــنـيف األولـى حتت مـســمى الـكــومـيــديـا
السياسية والـثانية حتت مسمى الكوميديا

االجتماعية.

ــســتــويــات الــفــنــيــة لــهـذه تــبــايــنت كــثــيــرا ا
الـــــعــــروض مـــــا بــــ الـــــعــــروض اجلـــــديــــدة
ــتــمــيـزة فــنــيــا والــتى تــقــدم الــكــومــيــديـا وا
وسيـقية والعروض الـراقية أو الكومـيديا ا
الـــتــجــاريـــة والــتـى قــد تـــصل إلى مـــســتــوى
اإلســـفـــاف واالبـــتـــذال بـــاعــــتـــمـــادهـــا عـــلى
الـكــومـيــديـا الــلـفــظـيــة واأللـفــاظ اخلـادشـة

للحياء وبعض اإليحاءات اجلنسية.
قــدمت هـــذه الــعــروض عــلى عــدة مــســارح
حـيث لـم يـسع مــؤسس الـفــرقـة إلـى إيـجـاد
مــقـر ثــابت لـعــروضــهـا فــقـدمت الــعـروض
عـــلى مــــســـارح مـــصـــر الـــفـــردوس قـــصـــر
الـنـيل الـريـحانى سـيـنـمـا راديو بـالـقـاهرة

مسرح كوته باإلسكندرية.

الرقابة
أوقفت أحد
عروضها
خلروج
مثل ا

 عن النص

عطى صرى مصطفى عبدا  للفنان ا
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يسـتمـد الفن حيـاته من التـمرد على
الـثــوابت جــامـحــاً نــحـو الــتـجــديـد
زوجاً باحـثاً فى مكونات معطياته 
بــاخلــيــال واحلس الــنــابض ويــحـلق
ـبـدع بـجــنـاحى الـرغـبـة فى الـفــنـان ا
إحداث أثر ملموس فى جمود السائد
الـــذى أصـــابه اخلـــمـــول ويـــبث فـــيه
ــألــوف طــاقــة وحــيــويــة جتــعل من ا
االعـتيـادى كائـناً جـديداً يـتواصل مع

التطور الذى جتاوز الزمن الرتيب.
ـــصــرى ولـــوحــة الـــغالف لـــلــفـــنــان ا
ـعـطى» الـذى ذهب «مـصـطـفى عـبـد ا
إلى حـضـارة عـريـقـة خـالدة أحـكـمت
الـصنع وأعـجزت الـتصـور فى صيـاغة
مـــنــحـــوتــات بـــارزة وغــائـــرة وكــامـــلــة
الـتــجـسـيـم وجـداريـات مــلـونـة كــلـهـا
احتـفـظت برونـقـهـا وجمـالـها مـكـونة
لـلـطـراز الـفـرعـونى الـفـريـد وتـتـضح
بـدع فى بصيرته الـلونية جمـاليات ا
وقـدرته الــتــشــكـيــلــيـة عــلى صــيــاغـة
إيقـاعية وحـركية لـتكوين تـتأجج فيه

الطاقة اللونية النضرة.
فـالـلـوحـة الـتـى اعتـمـدت عـلـى الـرمز
اســتــخــدم فـيــهــا الــفــنـان الــتــجــريـد

صناعة
سرح ا
تدخل
السوق
السوداء
23 صـ

لـــيــخــتـــزن جــوهـــر ومــضــمـــون تــلك
احلــضــارة الـــرائــدة ويــبث فـــيــهــا من
جـديـد مـعـان وقـيـماً تـتـجـاوز وضـعـها
ـتحفى ويحـرك فينا من خالل قوة ا
ووضـــوح ألـــوانه الـــرغـــبـــة فى إعـــادة
ــا يـتالءم مع مــعـطـيـات الــصـيـاغـة 
الواقـع ويدفـعنـا نحـو تـهذيب جـديد
لـــلـــذوق واحلس مـــعـــاً فـــقـــد تــغـــنى
بـالــهـرم وألــبـسه ثــوبـاً ثــائـراً بــالـلـون
األحــمــر واحــتــفظ بــثـقــله ورســوخه
بـوضعه اللون األسود وداعب شـهيتنا
بـاللـون األصـفـر لـيـحرك الـذهن فى
تـــفـــاؤل واعــد ومـــجـــدد ووضع مـــعه
قـرص الشمس يحمله جناحا حورس
فى غـزل بـصــرى بـاعث عــلى احلـركـة
وعــــدم الـــــثــــبــــات مـن خالل نــــقــــاط
التـالقى والتـمـاس لعـنـاصر الـتـكوين
الـذى اختـار له مسـاحات راسخـة بنى
علـيـها الـكـيان الـكـلى للـوحـة وجتاوز
ــيـزة الــفـنــان وضع عــنـاصــر دالـة و
للـفن الفرعونى إلى مساحات جريئة
ومـجردة زادت التكوين حـيوية وحركة
وجعـلت العـ تتـحرك راقصـة مرحة
ا أضـفـاه الـفـنـان من بـهـجـة وسـعادة

فرداته فى تـكوين جمالى فى وضـعه 
ـتد مـتحـاور ومتـنـاغم وفى فـضاء 
ألعــلـى يــســـاعــد عــلـى االنــطالق مع
ـبـدع لـلـوحـة والـذى خـيــال الـفـنـان ا
حرك فـينا الـرغبة إلعادة اكـتشاف ما
ـلك من يـحـيط بـنـا واستـثـمـار مـا 

ـكـن أن تـتــجــاوز الـواقع مــعـطــيــات 
لــــتــــضـخ دمــــاء جــــديــــدة فى عــــروق
مـتــجــمـدة وتــتــحـرك مــعــهـا احلــيـاة
استجابة لرشاقة وبهجة هذا الفنان.

لوحة الغالف ثوب جديد لطراز قد
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 الكوميديان الذى اكتشف مصيف بلطيم وندم على دور «أبو جهل»
من أوراق عدلى كاسب...

فى ليلة «سبتمـبرية» عاد الفنان «عدلى كاسب» إلى منزله
مـنـهـكـاً بـعـد ساعـات قـضـاهـا فى بـروفـات عـرض مـسرحى

كان يفترض أن يلعب بطولته أمام حسن يوسف.
ليلتهـا جمع عدلى أوالده وأخبرهم أنه راحل.. قال لهم إن
األلم الذى يشعر به ينذره بالنهاية ويذكره بأشقائه الذين
رحـلـوا بــعـد اإلنــذار ذاته وقـتـهــا طـلب «عــدلى كـاسب» من
أوالده أال يـبـكــوه وأخـبــرهم أنه سـيــرحل سـعــيـداً ألن آخـر
ـسرح تلك اخلشبـة التى عشقها أيـامه كانت على خشبة ا
وأخــلص لــهـا عــمــره كـله فــمــنـحــته الــشـهــرة وحب الــنـاس.
مشهد الـرحيل «التراجـيدى» للفنـان الكوميـدى الكبير رواه
ـدوح عـدلى كـاسـب الذى قـلب لـ«مـسـرحـنـا» ابـنه الـفـنان 

ة.. معنا - بتبجيل - أوراق والده القد
سـنـوات الـنـشـأة فـى حى «فم اخلـلـيج» كـانـت تـؤهـله لـيـكـون
ـــثالً وال شىء آخــــر تـــقـــلـــيـــد األصـــوات فى اجلـــلـــســـات
ـدرسـيـة فـريق الـتـمثـيل فى الـعـائـلـيـة ثم رحالت الـسمـر ا
ــدرسـة الــثـانــويـة والـقــروش الـتى كــانت تـقــتـطع من أجل ا
شاهدة جنيب الريحانى وعلى تذكرة فى «أعلى التيـاترو» 
ـوهوب الـكـسـار.. كلـهـا كـانت إشـارات على طـريق الـفـتى ا
الـذى الـتـحق فـيـما بـعـد بـكـلـية الـفـنـون الـتطـبـيـقـيـة  وعقب
الـتــخـرج عـمل مــدرسـاً بـكـلـيــة الـهـنـدسـة وأول أعــمـاله بـهـا
كـانت تــكـوين فـريق لـلــتـمـثـيل رعـاه وأشــرف عـلـيه د. حـسن
فـهـمى والـد الـفـنـانـة فـريـدة فـهـمى بـطـلـة فـرقـة رضـا فـيـما

بعد..
بـتكوينه لـلفريق كان عدلى قـد وضع قدمه على أول طريق
الفن لتتوالى أعمـال الفريق - الذى ضم أيضاً الفنان عبد

نعم إبراهيم - حاصدة اإلعجاب والتقدير. ا
 ورقــة أخـرى مــجــهــولـة - عــلى طــرافــتـهــا - يــكــشـفــهــا لــنـا
ــدوح عـن والــده الـــذى اكــتـــشف مـــصــيف بـــلـــطــيم أثـــنــاء
جتـواله مع فـريـق الـتـمـثـيل واجلــوالـة بـالـكـلــيـة عـنـدمـا كـان
ادى ـكـسب ا يطـوف احملـافظـات ال يـبحـث عن الربح أو ا
بـقدر مـا كان يـبحـث عن إشبـاع هوايـة طـاغيـة بداخـله هو 

ومجموعة الشباب الذين زاملوه فى كلية الهندسة.
ــمــثـل بــداخــله قــاد خــطــواته إلـى مــعــهــد الــتــمــثــيل - رغم ا
اسـتـقـراره الـوظـيـفى - الـذى كـان زكى طـلـيـمـات قـد أنـشـأه
ـيـاً ولـيـصـبح عـدلى طـالـباً فى لـتأصـيل فـن التـمـثـيل أكـاد
الـدفعة الـتى كانت تـضم عبد الـرحيم الـزرقانى سعـيد أبو

بكر زهرة العال صالح سرحان سميحة أيوب.
ــدوح » يــكــشــفــهــا لــنــا الــفــنــان  ورقــة عــلــيــهــا «ســرى جــداًَ
عـدلى.. تـخص عالقـة والـده بالـسـيـاسـة وكيف كـان بـعـيداً
عنهـا طوال عمره لـيكتشـف ابنه بعد وفـاته أنه كان عضواً
بــأحــد الــتــنــظـيــمــات الــســريــة الـتـى كـانـت تـكــافح االحــتالل
اإلجنـــلــيـــزى.. وكـــان شـــريـــكه فى رحالت اقـــتـــنـــاص جـــنــود
االحتالل اإلجنليزى د. عبد الشافى الذى أصبح فيما بعد

الطبيب اخلاص جلمال عبد الناصر.
ـدوح - مـتـديـنـاً بـالـفـطـرة كــان عـدلى - حـسـبـمـا يـصـفـه 
يـحـرص عـلى تـخــصـيص جـزء من وقـتـه - مـهـمـا كـان يـومه
مــشـــحــونــاً - لــتالوة الــقــرآن ويــعـــشق صــوت الــشــيخ عــبــد
الـباسط عـبـد الصـمد والـدور الـوحيـد الـذى ندم عـليه فى
حــيــاته كــان دور «أبـو جــهل» الــذى قـدمـه فى فـيــلم «هــجـرة
الـرسـول» ثم عـاد وشـعـر بـالـنـدم الـشـديـد لم يـكن يـشـاهده
عــنـــدمــا يـــعــرض فى الـــتــلــيـــفــزيــون بـــعــدهـــا.. وكــانت روحه
ـسرح الـتـجارى رغم أى الـديـنـية تـلك وراء رفـضه لـلعـمل بـا

إغراءات.
دوح عـدلى كاسب من الورقـة األخيـرة الـتى قلـبنـاهـا مع 
أوراق والــــده حتـــــمل عـــــنــــوان الــــرحـــــيل.. وتــــروى حـــــكــــايــــة
سرحية بعد أن «تفككت» انضمامه لفرقة حـسن يوسف ا
فـرقـة الـريـحـانى.. ومـعهـا قـدم مـسـرحـيـات «راجل ومـلـيون
ـهله الـقدر لـيقـدم معهم ست» و«عـلى ف يـا دوسة» ولم 
الـعـرض الـثـالث حـيث رحـل قـبل أن يـرفع عـنه الـسـتـار ولم

سرحية النور أبداً. تشهد هذه ا
عدلى كاسب 
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سرحى اجلديد «الليلة نحلم» لفرقة فارسكور بدمياط. اضى بروفات عرضه ا > اخملرج شريف صالح الدين بدأ األسبوع ا
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راغة سوهاج با

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

مجرد بروفة

 يسرى حسان
مـســرح الــدولـة.. ســمـعـت أن هـنــاك مـشــروعـاً
» على مـسرح الـدولة أيـضاً.. متـعثـراً لـ «هيـا
أرجــو أن يـتــعــثـر أكــثــر.. عــلى األقل أكــون قـد
استعدت ليـاقتى الصحيـة وقدرتى على تسلق

جبال الهيمااليا!
لـوسى تتـوقع الـهـجـوم عـليـهـا ألنـهـا سـترقص
عـلى مـسـرح الـدولـة.. لـوسى كـانت العـبـة كـرة
ـة - لم تكن سـحر الهـوارى قد ولدت قدم قد
بعد - تـدرك أن الهـجوم خـير وسيـلة لـلدفاع..
وعليه بـادرت بالهـجوم على من انـتقدوا رقص
فيـفى عـبده عـلى مـسرح الـدولـة ووصفـتهم بـ
«ضعـاف الـنـفوس» يـسـلم فـمك يـا ست.. إنذار
شديد اللـهجة لـكل من تسول له نـفسه مجرد
الـتــفـكــيـر فى الــهـجــوم عـلى لــوسى.. أحـرزت
الالعـــبــة الـــقــديـــرة عــدة أهـــداف فى مــرمى
الــنـقــاد قــبل أن يــحــرز أى مـنــهم ولــو هــدفـاً

واحداً فى مرماها.
«ضعـاف الـنفـوس».. هكـذا وصـفت لوسى من
هاجـموا «روايح» فـيفى عـبده مع أن الـهجوم
لم يكن اعـتـراضاً عـلى قـيـام راقصـة بـبطـولة
عرض مسرحى على مسـرح الدولة.. الهجوم
ــا فــيه انــصب عــلى الــعــرض الــتــافه كــكل 
طـريـقـة أداء فــيـفى عـبـده بـعــيـداً عن كـونـهـا
.. نــــاس قـــادرة ــــ راقــــصــــة.. لـــكـن تـــقــــول 

غـربـيـاً سـواء كـان بـهـضـاب ومـرتـفـعـات أو كان
بدونها.. الرقص جميل «للى عايش فيه»!

مرحـبـاً بـالسـيـدة لـوسى علـى مسـرح الـدولة..

ـــثــلـــة جـــيـــدة وراقــصـــة نص نص.. لـــوسى 
الــكــوكــتــيل عــلى بــعــضه مــقــبــول.. والـذى ال
يــعـجــبه يــشـرب بــره.. عــنـدكـم مـحل عــصــيـر

«الشفرة» لصاحبه وجدى العربى.
مـســرحـيــة لـوسى الــتى سـتــرقص فـيــهـا عـلى
مسرح الدولة اسمها (محمد كريّم).. ومحمد
كريّم هو حاكم اإلسكندرية الذى قاوم احلملة
الفـرنـسيـة عـنـد نزولـهـا إلى الثـغـر دور لوسى
سرحية التى سيخرجها فهمى اخلولى فى ا
راقــصـــة فى أحــد الـــكــبــاريـــهــات تـــنــضم إلى
ـــقــاومـــة الــشـــعــبـــيــة لـــتــحـــريــر مـــصــر من ا
الـفــرنـســاويـة.. وال أدرى هل ســيـقــوم مـحــمـد
احللـو بـدور مـحـمـد كـريّم.. أم أنه سـيؤدى دور
مـغنٍ فى مـلــهى لـيـلى يــنـضم هـو اآلخـر إلى
قـاومة الـشعبـية?.. مـنذ عدة رجال وسيـدات ا
سنوات أطلق احلـلو أغنيـة يقول فيـها «الله يا
مـصــر أمـا الــواحــد بـيــحـبك حـب» وفى نـفس

التوقيت اتهموه بالتهرب من الضرائب!
ال بــأس أن تـــدب الـــوطــنـــيـــة فى قــلـب لــوسى
وتتـحـمس لـهـذا الدور الـوطـنى الـذى «حزّم»..
عـفــواً حـسم تــاريخ الـبـالد! مـرحـبــاً بـهــا عـلى

ysry_hassan@yahoo.com  وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة

العدد  31
ال أحب رقـص لــــوسى.. أحب تــــمــــثــــيــــلــــهـــا..
ـفـضـلـة ديـنا.. سـامـحـتـهـا أنا رجل راقـصتى ا
متـسامح أغـفر األخـطاء دائمـاً «من كان مـنكم
بال خطـيئة فـليـرمها بـحجـر».. ثم إنهـا ليست
أول واحـــدة تـــرقص فى الـــشـــارع عـــلـى أنـــغــام
غـنى الذى كـان معـها يرقص العـنب العـنب.. ا
ـعــركـة أفـضـل من لـوسـى.. إذا شـاهــدتـوه فـى ا

كمموا فمه!
ما عـليـنا.. لسـت مؤهالً لـلحديـث عن تقـنيات
الرقص عنـد دينا.. حـالتى الـصحيـة ال تسمح
ـــرتــفــعــات.. دخــلت لى بــتــســـلق الــهــضــاب وا
اضى سـباقـاً للـسيـر - السيـر وليس األسبـوع ا
الـعــدو - فى مـركـز شــبـاب روض الــفـرج وجـاء

ؤخرة».. يعطيكم العافية! ترتيبى فى «ا
إذن نــــعـــود إلـى لــــوسى حــــيث ال هــــضـــاب وال
مـــرتـــفـــعـــات.. ســـطـح مـــســـتـــوٍ ســـهل ســـائغ

. للمدخن
لوسى قالت إنـها تـستعـد اآلن ألول جتربـة لها
على مـسرح الـدولة.. ليـست هنـاك أزمة فى أن
«يرقص مـسرح الـدولـة» أو ترقص الـدولة «ذات
نــفــســهـا».. الــظــروف الــتى تــمــر بــهــا الــبــلـد
ـواطــنـون واحلـالــة الــضـنك الــتى يــعـيــشـهــا ا
كنه ـزيد من الرقص.. الـرقص  حتتاج إلى ا
مـداواة مــتــاعب الــنـاس ســواء كــان شـرقــيـاً أو

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ومالياتهـا حاضـرة.. اليوم ضـعاف الـنفوس..
وال تــســـتــبـــعــد أن تــصـــفــهم غـــداً بـ«ضــعــاف

احليل».
عن نفـسى وبـعد أن فـشلت فى سـبـاق السـير
ؤخرة وألننى مش ناقص وجاء ترتيبى فى ا
فـضـايح.. أعـلـن عـلى رءوس األشـهـاد - أرجـو
أال يحدث خلط ب ترتيبى فى السباق وب
رءوس األشهاد - أن أى هـجوم على مـسرحية
لـوسى الـتى لم تـبـدأ بروفـاتـهـا بـعـد يـعـتـبر
هجـوماً شـخصـيـاً علىّ وأنـنى أقف معـها فى
خـنـدق واحـد ضـد أى «ضـعــيف نـفس» يـفـكـر
همة فى الهجوم علـيها باعـتبار أنها تـقوم 
سرحية إلى قومية.. وأتمـنى أن تظهر هـذه ا
النور سريعاً.. فمـا أحوجنا اآلن إلى استعادة
رمـوزنــا الـوطــنـيــة من أمـثــال مـحـمــد كـريّم
والراقصة الـتى كانت ترقص فى الكـباريهات
قاومة وهى فى الوقت نفسه إحـدى بطالت ا
ا ا اسـتوعبت دينا الدرس. ور الشعبية.. ر
سرحية.. همدت هيا وصرفت الـنظر عن ا
فإذا كنـا ال نسـتطـيع مقـاومة سـهول لوسى..

. واجهة جبال هيا فكيف لنا 

!! سهول لوسى وجبال هيا
«خاطر السلطان» 
نص جديد لـ بهيج إسماعيل
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دوح عبد احلليم: جمهور السبت مابيضحكش
الرجل الذى يقف فى «الشباك» ويقطع التذاكر

حس فهمى  يتحدى تقاليد القومى وينتصر لزوجته 

«الهناجر» 
يقاوم احلصار

حسن احللوجى بـ 50 ليلة عرض

!! !!سهول لوسى وجبال هيا !!سهول لوسى وجبال هيا !!سهول لوسى وجبال هيا !!سهول لوسى وجبال هيا !!سهول لوسى وجبال هيا !!سهول لوسى وجبال هيا !!سهول لوسى وجبال هيا !!سهول لوسى وجبال هيا !!سهول لوسى وجبال هيا سهول لوسى وجبال هيا

عطى» صرى « مصطفى عبدا  اللوحة للفنان ا

رؤوف األسيوطى:
سرح  اآلن كارثى  وضع ا

غنّام غنّام يكتب 
عن التكنولوجيا 
ب اخليال والصورة

ــواقف فــتــخص إفــيه أمــا أطــرف ا
«سامى مـغاورى» الـذى جعـله بطالً
فـيه فــكـان يـقــول وهـو صــاعـد عـلى
سرح أالقى اخلشبـة.. «أخش من ا
ـدوح واحــد ع الـكــنــتــرول اســمه 
أقرع ويسألـك م اللى داخل وم

اللى موجود».
 وكــنت أهــدده أن أرد عـــلــيه أثــنــاء
الـــعــرض بـــأنه أقـــرع مـــثـــلى وكــان
«يشترى سكاتنا» باللب والسودانى

الذى يوزعه علينا..
أما أكـثر األيـام التى ال يـنسـاها عم
لك حنفى ح عرضت مسرحية «ا
ـلك» بـاجملـان فهـجم اجلـمـهور هو ا
سـرح وكسروا الـباب فامتأل على ا
ـــســــرح عن آخـــره واضــــطـــررنـــا ا
إلحضـار مـقاعـد من الـبوفـيه لـنوفى
بــالــعـدد وهــنــاك من جــلــســوا عـلى
األرض... قـــــــــلـت لـه: ومـن أقـــــــــرب
الفنانـ إنسانـياً للنـاس فقال: وفاء
ــسـرح عــامـر.. أذكــر أن صــراف ا
كـــــانـت زوجــــتـه ســـــتــــلـــــد وقـــــامت
ــــســــاعــــدته فـى إيــــجــــاد مــــكـــان
ـسـتشـفى ووقفـت بجـانبه إلى أن با
قـامت بـالـسـالمـة.. أمـا أكـثـر األيـام
التى ال يتفاءل بـها فهى يوم السبت
قـائالً: يوم الـسـبت يـكـون اجلـمـهور
قـلـيالً لـدرجـة أنـنـا نـظن أن جـمـهور
يـوم الـسبـت ال يـضحـك ألن السـبت
مــــعـــروف عــــنه مـن زمـــان إنـه يـــوم

«مضروب» من ناحية اإليرادات.

ـســرح من خالل يــطل عـلـى عـالـم ا
«شـــــبـــــاك» ال تــــتـــــجــــاوز أبـــــعــــاده
الـســنـتـيــمـتـرات.. ورغـم ذلك تـتـسع
سرح لـتحوى سنوات عالقته بفن ا
عــمــله وذكــريــاته الــتى ال تــنــتــهى..
وحكايات يحتفظ بها لليالى السمر
باح لـنـا ببـعـضهـا فى «فـينـالة» ذات

طابع خاص.
ــدوح عــبــد احلــلــيم حــســنى هــو 
ـاذا والــشـهــرة «حــنـفى» ســألــته: و
حـنــفى?! فـأجـاب.. ألن والــدى مـنـذ
صغـره كانـوا ينادون عـليه «حـنفى»

وورثت االسم عنه.
ـــدوح: أنــــا أول من يـــراه يـــقــــول 
جـــمـــهـــور مـــســـرح الــسـالم أثـــنــاء
الــدخـول لــلــمـســرح لـذا يــنــبـغى أن
أكـــون واجــهـــة مــشـــرفــة لـــلــمـــكــان
فأرتـدى أفـضل مـا لدى من مالبس
ولديـنا «يـونـيفـورم» يحـوى أسمـاءنا
علـى صدورنـا لـيـستـطـيع الـزائر أن
يـتــعـرف عـلى الــفـنى أو الــعـامل لـو
حـدثت مـشــكـلـة.. ويــقف عم حـنـفى
ــصـطـلح أحـيــانـاً «كـنــتـرول» وهـو ا
الـذى يـفـسـره قـائال: أنـظم الـدخـول
للصالـة وآخذ التذاكـر من اجلمهور

تبع..  وأقطعها حسب النظام ا
ـواقـف الـتى يــتـذكــرهـا قـال: وعن ا
فى عرض لـسعـيد صـالح أحضرت
ـســرحـيــة واسـمه ـشـاهــدة ا ابـنـى 
«عصام» ويومها كان يلعب فى أنفه
بـيد ويـسـلم عـلى سـعيـد بـيـد أخرى
فأعـجب سـعيـد صـالح «الكـاراكـتر»
فـقـلـده والـتـقـطت لـهـما صـورة عـلى

هذا الوضع.. 

دوح عبد احلليم

ح هجم اجلمهور على
سرح وكسر أبوابه! ا

 سعيد صالح قلد 
حركات ابنى

بؤساء الطليعة األسبوع القادم
األسـبـوع الـقـادم يـرفع مـســرح الـطـلـيـعـة الـسـتـار عن
سـرحى اجلديد «الـبؤساء» لـفيكـتور هوجو العرض ا
تـرجـمـة وإعـداد أسـامــة نـور الـدين واإلخـراج لـهـشـام

عطوة.
مـحـمـد مـحـمـود مـديـر مـسـرح الـطـلـيـعـة قـال إن هـذا
الـعـمل هــو بـاكـورة إنــتـاج الـفـرقــة لـلـمــوسم الـشـتـوى
2008 ويأمل حتقيقه لنـفس النجاح الذى وصلت إليه

عروض الطليعة األخيرة.
«البـؤساء» تـمـثيل نـرمـ زعزع والء فـريـد مصـطفى

طـلــبـة خــالــد الـنــجـدى
كـمـال ســلـيــمـان أمـانى
البـحطـيطى وعـدد كبـير
من الــشـبــاب يــصل إلى
ـــــثالً أكـــــثــــــر من 30 

ثلة. و
ــــوســــيـــــقى د. طــــارق ا
مـهـران ديكـور صـبـحى
السـيد مالبس جـماالت

 نرم زعزععبده.

كالعادة.. روميو وجولييت
فى الباى باى!

دائـمـاً فى كل أعـمـاله الـتى
ال تـــــــخــــــرج إلـى الــــــنــــــور
وتــــــتـــــــوقف عـــــــنــــــد حــــــد

البروفات.
شــــافـع قــــال أيـــــضــــا: إن
ـفـترض عـرضه الـذى من ا
ـسـرح الـقومى أن يـنـتجه ا
ال يـجـد مـســرحـاً لـلـعـرض
فى ظل انــشـغــال مــسـارح
الـدولة باألعـمال الـتى تقدم

!! عليها حالياً  سناء شافع

سـنـاء شـافع أكـد أن مـسـرحـيـته «رومـيـو وجـولـيت» جـاهزة
للعرض وأن السبب احلقيقى وراء تأجيل افتتاحها هو عدم
ــسـرح الـدولـة فى الــوقت احلـالى إلنـتـاج وجـود مــيـزانـيـة 

العرض الذى بدأ بروفاته منذ أكثر من عام.
ـا يـنـتـهى األمـر بـتـغـيـيـر شـافع قـرر إيـقـاف الـبــروفـات ور
شـروع والـبدء فـى بروفـات عـرض جديـد كـما هـو «مـتبع» ا
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