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مجرد بروفة

 يسرى حسان
وليـلة» وتتـفرع مـنا احلكـايات وال نسـتطيع
ـهـا» مـثـلمـا لم يـسـتـطع سـنـاء شافع «لم» »
«روميو وجولـييت» حتى اآلن ومـثلما فشل
عــصـــام الــســـيــد فى أن يـــلم أوراق لـــيــنــ

بعثرة.. منه لله سامى مغاورى!.. الرملى ا
كنا بنتكلم فى إيه? آه «إنى أتفضل» ساءنى
أن أقـــرأهــا فى ســـيــاق حـــديث مع الـــنــجم
سـرح الكوميدى أحمد عـبد العزيـز مدير ا
الذى أعلن أنه يستعد لعرض مسرحى من
بـطولـته وإخـراجه وتألـيف الـشاعـر الـكبـير
سـيد حجـاب للـمسـرح الكـوميـدى الذى هو
مديـره مـؤكداً أنه لـيس هنـاك أى حرج فى
أن يخرج ويـقوم ببـطولة أول عـرض ينتجه
الكوميدى فى عهـده وقال إنه عندما يفعل
سرح الكوميدى. ذلك فإنه يتفضل على ا
لــو كـان هـذا الـكالم الــذى نـسب إلى أحـمـد
ـصدر عـبد الـعـزيز صـادقا - ال أشـكك فى ا
بـالـطـبع - فـإنه يـسـىء إلـيه إسـاءة بـالـغة..

وأعتقد أن التوفيق خانه فيه.
من حق أحمد عبد الـعزيز أن يخرج عرضاً
ويقـوم ببطـولته لـلمسـرح الكومـيدى.. هذا

مـــضض وضع صـــورتـــهــا بـــجـــوار صــورتى
بــشـــرط أن يـــكـــون هـــنــاك أفـــيش آخـــر به

صورتى وحدى.
ثم إن زوجتى هى األخـرى غاوية تـمثيل..
ـدرســيـة وتــريـد أن كـانـت رئـيــسـة اإلذاعــة ا
ــشـوار.. حــاولت إقــنـاعــهــا بـأنــهـا تــواصل ا
أصـبـحت أمـاً ألربع بـنـات ويـجـب أن تـتـفرغ
لتربيتـهن.. لكن راسها وألف سيف البد أن
تـمثـل.. زوجتى لـديهـا قـناعـة بـأنهـا ال تقل
موهبة عـن لقاء سويـدان.. وتقول دائماً إذا
ـا أردت الــتـمـثــيل رجـلى عــلى رجـلك.. ور
بسبب هـذا اإلصرار تعـطلت مشـاريع كثيرة
فـأنـا ال أريـد مـشـاكـل مع هـيـفـاء أو غـيـرهـا
ولـست مــسـتــعـداً ألن أطـرد كـل يـوم واحـدة
فى «حـجـمهـا» إرضـاء لـزوجتى!!.. مـجـنون

من يفعل ذلك.
ــسـتـقــبـلى الــفـنى الـذى ال تـشــغل بـالك 
ضـاع بــسـبـب إصـرارى عــلى أشــيـاء هى من
حقى تماماً وبـسبب إصرار زوجتى على أن

تكون معى دائماً.. وهذا حقها أيضا.
هـم وحتى ال تسـتهـوينـا تقنـية «ألف لـيلة ا
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شـــاهـــدت له «مـــأســـاة احلالج» وأشـــهـــد أنه
ــمــتــاز.. دعك من تــمــثــيــله مــخــرج فــوق ا
وعصبيته الزائدة.. لو هدأ قليالً سيكون له
شـأن آخـر فـمـوهـبـته لـيـست فى حـاجـة إلى

تأكيد.
عموماً.. كل واحـد حر فى أعصابه.. أنا عن
نفـسى أكثر مـنه عصبـية واحلمـد لله أننى
لم أخض جتـــربـــة الـــتــــمـــثـــيل حـــتى اآلن
بصراحة مازلت متردداً رغم األدوار الكثيرة
.. لم أجـد نـفـسى فى أى الـتى تــعـرض عـلىّ
مـنـهـا.. مـعـظـمـهـا بـطـولـة ثـانـيـة ألب أو أخ
ـطـلـقـة أكـبـر وأنـا ال أرضى عن الـبــطـولـة ا
بــديالً وال أرضى إال الـقـيــام بـدور فـتى أول
يـــحــــطم قــــلـــوب الــــعـــذارى وال مــــانع من
طلـقات أيضاً كـما أشترط حتطيم قـلوب ا
ـــفـــردى حتـــتل األفـــيش وضع صـــورة لى 
.. مــرفــوض تـمــامــاً أن يــشــاركـنى أى كــامالً
ثل فيه.. ولـو فكر مـدير مسرح فى وضع
صـورة أخــرى بـجـوارى فـالـويل له حـتى لـو
كــانت لـــهــيــفــاء وهـــبى ذات نــفـــســهــا.. من
ــــمـــــكن حتـت اإلحلــــاح أن أقـــــبل عـــــلى ا

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

مـكـسب بـالـتـأكيـد.. ولـيس مـعـنى أنه يـدير
سـرح أن ينـفى نفـسه كفـنان مـوهوب هـذا ا
ودارس.. وال أظن أن أحداً سيعترض.. لكن
ـاذا نـوسـعـهـا ونـقـول إنـنـا نـتـفـضل.. لـيس
لـطـيـفاً هـذا الـقول.. ولـيـست خـفيـفـة هذه
الـروح.. وليـست ظـريفـة هـذه البـداية.. من

تواضع لله رفعه يا أخى.
أخرج وقم ببـطولة مـا تشاء من مـسرحيات
لـــلـــكــــومـــيـــدى وغـــيـــره لـــكـن ال تـــقل «إنى

أتفضل».
لــيـس تــفــضًال مــنـك وال حــاجــة.. قل إنــهــا
مـساهـمة فى إزالـة آثار الـ «روايح» الـكريـهة..
اعـتـبـر نـفـسك رئـيس شـركـة نـظـافـة فـنـية..
مـسـحـوق غـسـيل فـنى.. عـلـبـة صـابـون طبى
يـكروبات.. أنا مـتأكد أنك إلزالة الـبكتـريا وا
سـتـغـسل أكـثـر بــيـاضـاً.. وأنك حتب الـشـغل
الـيـدوى ولـيس لك فى «الـفـول أوتـومـاتـيك»
ـستـفزة و«تـفضل» ابـتعـد عن التـصريـحات ا

اغسل.. قصدى «إخرج»!!

إنى أتفضّل !!
«بشق األنفس» نص جديد
لألمريكى ثورنتون ويلدر

صرى «فرغلى عبداحلفيظ»  اللوحة للفنان ا
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قصر ثقافة سوهاج يعودإلى اخلدمة اليوم

مسرح الثقافة
اجلماهيرية كوكتيل
من الرقص والغناء

حسن احللوجى

 محمد تيمد
وعزلة طنجة

 السيدة الوردية تفتتح
ستقلة مهرجان ا

نيا:  أوقفوا  فنانو ا
هدم مسرح بنى مزار

ــسـرح 1995م قــبل أن تــتـعــرض خـشــبـة ا
حلــريق عـام 2005م الــذى أدى إلى حـدوث

سرح. تدمير شامل لتجهيزات خشبة ا
وذكـر طـلـعت مـهــران وكـيل وزارة الـثـقـافـة
ورئــيس إقـــلــيم وسط وجـــنــوب الــصـــعــيــد
الــثـقــافى أن قــصــر ثــقـافــة ســوهــاج بــعـد
تطـويـره وحتـديـثه يـضـارع فى تـصـمـيـماته
ومـكونـاته األوبرا احلـديثـة إذ يـشتـمل على
مـسرح مكيف يتسع لـــ 800 مـقعد ومكتبة
كــبــرى بــهــا 20 ألف كــتــاب ومــرجع ونــادٍ
لـلـتـكـنــولـوجـيـا يـضم 12 جـهـاز كــمـبـيـوتـر
مرتـبط بـاإلنـترنت وصـالـة كبـيـرة تسـتـخدم
مـعـرضـاً للـفـنـون التـشـكـيلـيـة وقـاعة لـكـبار
الزوار بـاإلضافـة إلى مبـنى مستـقل لثـقافة
الــطـفـل به مـكــتــبـة لألطــفــال تـضم 7 آالف
كـتـاب وصـالـة لأللـعـاب والـهـوايـات ونـادى
تكـنولـوجيـا لألطفال وحـديقـة بهـا مجـموعة

من األلعاب التى تستهوى األطفال.  

واقع وأشـار إلى أن حتديث وتطـوير هذه ا
ـثــابـة إعـادة تــأهـيل لــهـا من أجل أن هــو 
تواصـل تأدية رسـالتـها فـى تثقـيف وتـنوير
ـواهب ورعـايـتـهـا اجلــمـاهـيـر واكـتـشــاف ا
ورفع مـــســتـــوى الـــوعى وتـــعـــمــيـق درجــة

االنتماء لدى مختلف الشرائح واألجيال.
قــال الـدكـتــور أحـمـد نــوار إن قـصـر ثــقـافـة
ـنـيف ال ســوهـاج هــذا الـصـرح الــثـقـافـى ا
ـا بإمـكـانيـاته وطـاقته بـانـية وعـمـاراته وإ
البشرية ونشاطاته وفعالياته الثقافية والفنية
سـيـكـون - بال شك من اآلن وكـعـهـدنـا به -
دائمـا مـنارة تـشع فـيمـا حولـهـا ومن حولـها
مـــزيــدا من مـــحـــفــزات الـــتــفـــكــيـــر الــواعى

والسلوك الراقى واإلحساس الرهيف.
ويقع قـصر ثقافة سوهـاج فى ميدان الثقافة
ـدينـة سوهـاج وقد  االنـتـهاء من إنـشاء
ـبـنى وافــتـتـاحه عـام 1965م وقـد أجـريت ا
عمـليات التجديد  لـلقصر آلخر مرة فى عام

يـفــتـتح وزيـر الــثـقـافــة الـفـنـان فــاروق حـسـنى
والـلــواء مـحـسـن الـنـعــمـانى مـحــافظ سـوهـاج
والـدكــتـور أحـمـد نـوار رئــيس الـهـيــئـة الـعـامـة
لـقـصـور الـثـقـافـة الـيـوم قـصـر ثـقـافـة سـوهاج
وقصـر ثقافة الطفل بعد حتديـثهما وتطويرهما

بتكلفة تبلغ أكثر من 7 مالي جنيه.
أكـد وزير الثقافة الـفنان فاروق حسنى أن
مواقع الـهـيـئة الـعـامة لـقـصـور الثـقـافة من
قـصـور وبـيـوت ومـكــتـبـات في الـصـدارة 
بالـنسبة لتحقيق أهم أهداف وزارة الثقافة
وهــو تـطــويــر وحتــديث الـبــنى األســاســيـة
ـواقع الثـقـافيـة وأضاف سـيادته خملـتلف ا
مـؤكداُ أن هيئـة قصور الثـقافة هى الذراع
الطـولى لوزارة الـثقافـة التى تمـتد لتالمس
ـصرى بـشكل مـبـاشر أعـصـاب اجملتـمع ا
فى الـقرى والكفور والعزب والنجوع حيث
يــقـطن الــقـطــاع األكـبــر واألولى بـالــرعـايـة

صرى.  قصر  ثقافة سوهاج بعد تطويره وجتديدهالثقافية من جماهير الشعب ا

فـتــرة - عـنـدمــا قـدم لـلــقـاهـرة - وكــان له صـديق اســمه سـيـد
فرده فـكان أقرب عنـانى وكان كبـير السـن غير مـتزوج يقـيم 
الـــنـــاس إلـــيه هـــو ويـــونس شـــلـــبـى وكم ســـانـــداه فى مـــواقف

إنسانية.. وعندما اشتهروا لم يتغيروا.
يرغنـى ود. صالح سعد ومن أيام الـسامر أيـضا يتـذكر بهـاء ا

وحسن عبده ونزار سمك  رحمهم الله.
ويسـتمر عم عنـبر فى حكى عالقة الـفنان بـالبوفيه فـيقول: أبو
العال الـسالمـونى ال يشـرب إال احللـبة ويـسرى اجلـندى يـعطى
لى الــنـقــود ويــطــلب مــنى أن أوزع الــطـلــبــات عــلى الــنـاس وال
أحاسب أحـداً وكانـا يـشتـهـران بكـثرة ضـيـوفهـمـا.. أما هـشام
سرح لـعمل البروفات عطـوة مدير مسـرح الشباب فكـان يأتى ا
وهـو ال يــزال طـالــبـاً فى اجلــامــعـة.. وأكــثـر من يــطـلب الــشـاى

والقهوة هو حمدى هيكل وأكرمهم عزب شو ومحمد شرف..
سـرحيـات التى يـعتـز بهـا عم عنـبر فى مـسرح السالم وأكثـر ا
ــلـك»  حــيث حـــطــمـت الــرقم الـــقــيـــاسى فى ــلك هـــو ا هـى «ا

شاريب أيضا. شاهدين وا ا

ـسرح السالم ـؤدية إلى القـاعة الـصغرى  فى نهـاية «الـطرقة» ا
وقبل الـسـلم الـذى يقـود لألسـفل ركن صغـيـر يـحتـله «بـوفيه» عم
ــبـالــغـة حــيـنــمـا يــقـول لك إن ــكن اتـهــامه بـا عــنـبــر... الـذى ال 
ـا األول.. فـ «فـريق عـمل» الـبـوفيه «البـوفـيه» هـو بـيـته الثـانى ور
يـضم زوجـته وابـنـيه عـصام وأحـمـد الـلـذين لم يحـل اشتـراكـهـما
سـرحـيـة دون مـشـاركـتـهـما » فى عـدد من الـعـروض ا «كـمـمـثـلـ
هنة التى احترفها قبل ما يزيد على الثالث عاما. لوالدهما فى ا
ـبلغ على لـسـان «عم عنـبر» وفى قـلـبه شكـوى أبديـة من ارتـفاع ا
الذى يـدفعه إيـجاراً شهـرياً لـلمسـرح والذى يـتجاوز الـستة آالف
جنـيه.. رغم أن الربح يرتـبط باإلقبـال اجلماهيـرى على العروض

وهو األمر الذى يتفاوت من يوم آلخر ومن مسرحية ألخرى.
بـدأ عم عـنــبـر الـعـمل فـى مـهـنـته الــتى ال يـعـرف غـيــرهـا فى مـسـرح
الـسـامـر ومـازال يـحـمل بـداخـله الـكـثـيـر من الـذكـريـات الـطـيـبـة لـهذا
كـان.. يقول عم عنـبر: أيام السـامر لن تعوض كـان أكثر زبائنه من ا
الـعـرب وكان الـبـوفـيه كـنزًا مـفـتـوحاً.. لـكن رحـمـة الله عـلى الـسـامر
تركته بعد أن قرروا هدمه ليبنوه من جديد لكنه هدم ولم يقم ثانية.
وعـن ذكريـاته فى الـسـامر يـتـوقف عم عـنـبر عـنـد الـفنـان أحـمد
زكى الـــذى كــان مـــوظــفـــاً هــنـــاك هــو ويـــونس شـــلــبى وهـــنــاء
ـسرح  عنبرالشـوربجى وحـمـدى الوزيـر ليـقول: أحـمد زكى أقـام با

أحمد زكى
سكن فى مسرح
السامر عندما
كان موظفا فيه
والشهرة
ماغيرتوش

إنى أتفضّل !!إنى أتفضّل !!إنى أتفضّل !!إنى أتفضّل !!إنى أتفضّل !!إنى أتفضّل !!إنى أتفضّل !!إنى أتفضّل !!إنى أتفضّل !!إنى أتفضّل !!

اشرب شاى من عند عم عنبر وقول: الله يرحم أيام السامر

 كاملة العياد:
 أنا أول سيدة تتولى
سارح األهلية إدارةا
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 هاملت مكمن
الرعب الذى
ينتظر

اخملرج 
صـ 22

فى أعدادنا القادمة 

> قدمت الـتكـنولوجـيا لـكافة أشـكال الفـن خدمات جـليلـة فأصـبح جماهـيريـاً غير نـخبوى
غـير مـقتـصر عـلى فئـة قلـيلـة من الـبشـر. وكانت الـنتـيجـة أن أسهـمت التـكنـولوجـيا فى رفع
ال الستخدامها فى اإلقبال على األعمال عيشة ما أسفر عن فائض مـن الوقت وا مستوى ا

الفنية وتذوقها.

تطـلبات حياته األسـاسية ووجود وقت كافٍ > اإلنسان ال يقبـل على الفنون واآلداب إال بـعد الوفاء 
لالهتـمام بـالهوايـات الفـنية والـثقـافية. وقـد أدى هذا لـزيادة نسـخ العمل الـفنى وانـتشاره من خالل

انتشار أدوات العرض واالستماع.
سرحي جريدة كل ا

قـام بتأسـيسـها الفـنان الكـوميـدى حسن فائق
عام  1920 ولم تـكن  الـفرقـة تعـمل بـانتـظام
فـكــانت تـتـوقف أحـيـانــا عن تـقـد عـروضـهـا
بانتظام و توقفها نهائيا وحلها عام 1932. 
الـفنان حسن فـائق من مواليد اإلسـكندرية
عام 1898وتوفى عام 1980 وبعـد حصوله
عــلى االبـتــدائـيــة عــمل  بـالــتـجــارة ومـارس
ـونــولــوجـات مع هــوايــته لـلــتــمـثــيل وإلــقــاء ا
مــجــمـوعــة من الـشــبــاب كـونــوا مـعــا احتـاداً
لــــهـــواة الــــتـــمــــثـــيـل ثم احــــتـــرف بــــعـــد ذلك
الـتـمـثــيل بـفـرقـة «عــزيـز عـيـد» الـفــودفـيـلـيـة
عام 1915 وتنقل بعد ذلك ب العديد من
ــــســــرحـــــيــــة من بـــــيــــنــــهــــا فــــرقــــة الــــفــــرق ا
«رمـسـيس» «يـوسف وهـبى» فـرقـة فـاطـمـة
رشـــدى فـــرقـــة أحــــمـــد الـــشــــامى وكـــذلك
فـرقـة الـريـحـانـى الـتى أمـضى بـهـا نـحـو 20
عـامــاً وقـدم خاللــهـا مــجــمـوعــة من أفـضل
ــــســـــرحـــــيـــــة ومـن أهـــــمـــــهــــا أدواره أدواره ا
سـرحـيات : الـدنيـا لم تـضحـك السـتات
مـــايـــعـــرفـــوش يـــكـــدبــــوا الـــدلـــوعـــة حـــسن
ومـرقص وكـوهــ إال خـمـسـة ثالثـ يـوم
فـى الـسـجن حــكم قـراقـوش» كــمـا شـارك
أيـــــضــــــاً حـــــسن فــــــائق فـى تـــــقــــــد بـــــعض
ـــســــرحـــيـــات بــــفـــرقـــة «إســـمــــاعـــيل يس» ا
ـسـرح الــغـنـائى وذلك بــالـطـبع بـخالف وبـا

تعددة. مشاركاته السينمائية ا
ــســرحــيــة تــشــكــلت فــرقــة «حـــسن فــائق» ا
األولـى عــام 1920 واســـتـــمـــرت حـــتى عـــام
1922 وتــــــــــكــــــــــونـت مـن بــــــــــعـض الــــــــــهـــــــــواة
واحملـتـرفــ ومن بـ أعـضـائــهـا:  صـاحلـة
ــلــيــجى ــثــلــة أولى» حــســ ا قــاصــ «

ؤلف: روسا دى دييغو ليديا سرح.. ا من كتاب التكنولوجيا وا
باثكيث.. ترجمة: د. خالد سالم .. الناشر : وزارة الثقافة - مهرجان

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
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

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

سرح العرائس. > مسرحية «ويل.. يا.. ويل» للمؤلف واخملرج وليد بدر تسافر إلى سراييفو للمشاركة فى مهرجانها 
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سرحية  فرقة حسن فائق ا

سرحية حسن فايق فى أحد  أعماله ا

قــاصــ فــردوس مــحــمــد ســعــاد صــبـرى
ـــة أحـــمـــد دورى لـــولـــيـه أديل لـــيـــفى كـــر
ــلـيـجى ـمـثــلـ حـسـ ريــاض حـسـ ا وا

محمود منصور مصطفى كامل الفلكى.
أحـــــيت الــــفــــرقــــة عـــــدة مــــواسم قــــصــــيــــرة
بــــالـــقــــاهــــرة واألقــــالــــيم حــــتـى عـــام 1932
وقدمت عدة مسرحـيات جديدة من بينها:
أريـــد احلــيــاة مــلــكــة اجلــمــال األعــراض

احلب بالعافية بنت الباشا.
قـــدمت عــروض الــفــرقــة بــالــقــاهــرة ورأس
نصـورة وطنطا والزقازيق وكان البر وا
ــســرحــيـات يــتــخــلل تــقــد فــصــول هــذه ا
فـقـرات «نِـمَـر» راقـصـة ومـونـولـوجـات يـقوم
ــلــيــجى حــسن فــائق بــإلــقــائــهــا حــســـ ا

محمد البربرى.
قــــام حـــسـن فــــائق بــــتــــقـــد بــــعـض عـــروض
الـــفـــرقــة مـن تــألـــيــفـه وإخــراجـه ومن بـــيــنـــهــا
«األعـراض» وهى كوميـديا مصـرية أخالقية
وبــنت الـبــاشـا وتـتــنـاول مـشــكـلـة الــصـراع بـ
اجلــيـل الـــقـــد واجلــيـل اجلـــديـــد وتــنـــتـــهى
باالنـحياز إلى اجلـيل اجلديـد كقانـون احلياة
وإن كـان هــذا ال يـنـفى أهـمـيـة االسـتـفـادة من

خبرات اجليل السابق.
ـا ســبق أن فـرقـة «حـسن فـايق» ويـتـضح 
ـسرحـية كـانت إحـدى الفـرق التى حـملت ا
ـسرحى باألقاليم عـلى عاتقهـا نشر الفن ا
ــســرحـيــات االجــتـمــاعــيـة أيــضــاً وتـقــد ا

الهادفة.

اضــطـــر الــفـــنــان حـــسن فـــائق إلى إيـــقــاف
نــشـــاط الــفـــرقــة لـــعــدة ســـنــوات كـــنــتـــيــجــة
ـــنـــافـــســـة بـــ الـــفــرق طـــبـــيـــعـــيـــة لـــشـــدة ا
ــســـرحـــيــة اخملـــتـــلــفـــة وكـــذلك لـــلــكـــســاد ا
االقـــتــــصـــادى الــــذى انـــعــــكس بــــدوره عـــلى
ضــعـف اإليــرادات وتـــكــبـــد الــفـــرقـــة بــعض

ادية. اخلسائر ا
قــام الـــفـــنــان حـــسن فــائـق بــإعـــادة تــشـــكــيل
الـفـرقـة عام 1929 وضم إلـيـهـا الـعـديـد من
تـميزة وخـاصة فى مجال العنـاصر الفـنية ا
ـمـثالت صـاحلة الـتـمـثـيل فـضمـت الفـرقـة ا

«أحــمـد وحــنــا» وتــتــنــاول أحـداثــهــا قــضــيـة
ـسـلـمـ واألقـبـاط الـوحـدة الــوطـنـيـة بـ ا
ويــؤكـــد خـــطـــابـــهـــا الـــدرامى عـــلـى ضــرورة
احلـفاظ عـلى هـذه الوحـدة والـتصـدى ألية
مـــحـــاوالت لـــبث الـــفـــتـــنـــة والـــتـــفـــرقـــة بـــ
طــــــوائـف الـــــــشـــــــعب وقـــــــد قـــــــدمـت هــــــذه

سرحية بدار األوبرا. ا
تـوالت عـروض الــفـرقـة فـقــدمت فى يـنـايـر
1921 مــــســـــرحــــيــــة «الــــفالح الـالســــلــــكى»
ـسـرح «أجـيـبـسـيـانـا» وبـعـدهـا مـسـرحـيـة

سرح «برنتانيا». أريد احلياة 

الــــشـــيخ حـــامــــد مـــرسى «مــــطـــربـــا» وكـــان
هـــدف الـــفــرقـــة هـــو تـــقـــد مـــســـرحـــيــات

فكاهية ودرامية بالقاهرة واألقاليم.
قــــدمـت الــــفــــرقـــــة أول عــــروضـــــهــــا فى 11
أكــتــوبــر عـام  1920 كــمــا جــاء بـصــحــيــفـة
«األفكـار اليـومـية» حـيث أفادت الـصـحيـفة
بأن الفرقة سـتقيم حفالً ساهرًا كبيرا فى
الـــســاعـــة الــســـادســة مـــســاءً يـــوم اجلــمـــعــة
بـــــكـــــازيــــــنـــــو «دى بـــــارى» تـــــقــــــدم خاللـــــهـــــا

مسرحيتى ملكة الغجر وخليها تعمر..
وسم مـسـرحـية قدمت الـفـرقـة فى نـفس ا

 حملت 
على عاتقها
نشر فن
سرح  ا

فى األقاليم

لوحة الغالف

ـرهف وتــضـعـهــا عـلى سـطـح الـلـوحـة ا
نـضـرة قـويـة ومـعـبـرة وهـو مـؤشـر قـوى
وواضح الحـتــواء األم احلـاضـنــة مـصـر
لوجـدان مبـدعـيهـا وفنـانـيهـا واختالط
شـاعرهم وعقولهم سيطرة تكوينها 
جتــعـل الــعــمـل اإلبــداعى يـــخــرج فى
تـلقـائـيـة نـادرة وفى إيـقاعـيـة بـصـرية
ـــيـــزة لـــلـــفــنـــان ذاتـه الــذى حتـــلى
بــقــدرته الـــنــادرة عــلى طــرح الــرمــوز
الـشــعـبــيـة األصــيـلــة مـحــمـلــة بـحس
يضرب بجذوره فى تاريخ مصر وبع
واعيـة ومـدركـة للـحـداثـة والتـجـديد
فيضع رموزه فى قالب مـتطور يحمل
فـى طـــــيـــــاتـه ثـــــقـــــافـــــة ووعـى وحس

الفنان.
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 العروسة
الشعبية
جتمع شباب
الفنان
ليعقدوا
قرانهم 

الفنى عليها 
صـ 4

نياوى يسألون: سرح ا فنانو ا
من يعيد إلينا الثقة

 مع اجلمهور صـ 7

سرح  األمل فى إعادة  نوادى ا
  اجلمهور من جديدصـ 25

 أطول مارثون
فنى لألداء
احلركى

تنظمه قصور
الثقافة صـ 5

 د. محمد عبازة
يكتب عن

احلكاية الشعبية
وعالقتها

سرح صـ 26 با
بــراعــة وخــفـــة ورشــاقــة يــتــحــلى بــهــا
ـمتلئ باالنـفعال واألحاسيس الفنان ا
عبـرة وتزداد جـماالً وعمـقاً كلـما كان ا
بـدع منـتمـياً مـحبـاً لوطـنه نابـعاً من ا
ـؤثـر. وتتـضح أحـضـان تراثـه اخلالب ا
ــــــبــــــدع فى قــــــدرتـه عــــــلى مـــــــهــــــارة ا
اســتــخالص إحــســاسه وصــيــاغــته فى
أبــــسط صـــورة داالً مــــعـــبــــراً بـــقـــوة ال
ا يكون حتققها الـثرثرة أو الكـثرة وإ
الـوسيط أكـثـر تـعبـيـراً وتـأثيـراً عـنـدما
ـبدع أقـصر الـطرق وأقـربها يخـتار له ا

فى التعبير.
صرى «فرغلى ولوحة الغالف للفنان ا
عـبـد احلــفـيظ» حتت عــنـوان «عـروسـة
البـحـر» وقد صـاغـها بـاألكريـلـيك على
تـــوال ولـــكــنـــنى أراهـــا عـــروس الــنـــيل
عــــروس الـــوادى اخلــــصــــيب عــــروســـاً
ـهـرة من الصـناع تزيـنت بـالكـادح وا
والــصــيــاديـن تــزيــنت بــرمــوز عــمالقــة

وصنعت منهم تاجاً تألق على رأسها.
وتـتــضح عــبـقــريـة الــفـنــان فى قـدرته
عـلـى صـيــاغـة هــذه الـدالالت الــقـويـة
ـعـبـرة بـأسـلوب فـنـى بسـيـط ولكـنه وا
يــتـوسل بــالــفن الـشــعــبى لــيـصل إلى
الــقــلـب مــبــاشـــرة وهــذه هى مــواطن
اجلمال والقـوة فى لوحة فـرغلى عبد
احلــفـيظ الــفــنـان الــذى قــبض عـلى
قلب ووجدان احلس الـشعـبى وأطلقه
فى براءة وخفـة نادرة فى لوحـة مثلت
عروس الـنيل ولم يـكتف بـتاج تـزينت
المح ـعـبـرة عن ا به الـرأس الـدالة وا
ــصــريــة األفــريـــقــيــة بل امــتــد إلى ا
اجلسـد لـيـضع فيـه أقوى رمـوز اخلـير
مـتــمـثـالً فى أنـواع الــسـمك وهــو رمـز
شعـبى قوى دال عـلى النـماء والـبركة
هـذا األســلــوب اخملـضــرم فى صـيــاغـة
ـؤثـرة فـى لـوحـة تــشـكـيــلـيـة الـرمــوز ا
جتعل الفنان يركن إلى أبسط الطرق
وأعقدها فى نـفس الوقت الحتـياجها
إلى مــهــارة خــارقـة تــلــتــقط الــشــعـور
الـــداخـــلى وتـــمـــزجــهـــا بـــاإلحـــســاس

مثلون  على اخملرج عندما ثار ا
ؤلف فى «الكالب وا
األيرلندى» صـ 10

لوحات العدد 
صرى: للفنان ا
 فاروق شحاتة

تلقائية

عاصرحوار مع د. هدى وصفى سرح ا توظيف السينما فى عروض ا

عـنـونة بـ: سـاحـة هوامش الـدراسـة ا  حـذفت «مسـرحـنا» لـظـروف ا
ـسرحيـة» للدكـتور رضا غالب فى «أثر الـتكنـولوجيـا على الصورة ا
األعداد من 26 إلى 29 والتى رأينا مـن األمانة أثباتها وهى للباحث
: فولكـر فولـر بامـيال هاورد جـوليان هـيلـتون آن سـوجيـر جراهام
والن فـرانك هـوايـتـنج جـاك بـولــيـرى فـابـر يـتـزيـوكـروتـشـانى  د.
عـبدالـرحـمن الدسـوقى  د. عـبدالـناصـر اجلـميل د. سـيـد محـمود

الشرشابى.

تنـويـه

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1
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> أصـبـح الـتـمـيـيـز بـ الـعـمل الـفـنى والـعـمل الـصـنـاعى يـرجع إلى نـظـرتـنـا نـحن له
وقــدرتــنـا عــلى الـتــفـرقــة بــيـنــهـمــا ذلك ألن الـتــداخل بــيـنــهـمــا أصـبـح كـبــيـرا بــفـضل
ـا أسـهم فى الــتـكـنـولـوجـيـا الـتى تـسـعى إلى إطـالق اإلمـكـانـات الـعـضـويـة لإلنـسـان 

تشكيل طرق جديدة للتعبير.

> سـاهمت التكنولوجيا فى تعـميم اإلنتاج وعدم ارتباطه بفئة معـينة وأصبحت النتيجة أننا
ال نـستطيع أن نتقبل فكريا الفوائد العملية لآللة دون أن نتقبل أوامرها األخالقية وأشكالها

اجلمالية ما دامت حتقق الغايات اإلنسانية.

سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ــســرحـيــ وفى عـدد تــدور فى أروقـة ا
من كـتـابـاتهم وأبـحـاثهـم مجـمـوعة من
سرح تصارعة حول تأصيل ا قوالت ا ا
الـعربى ومـد جذوره لـعدد من الـظواهر
ـسـرحـيـة الـشعـبـيـة كى يـبـرهـنـوا على ا
ـمــتــدة لـلــمـســرح فى تـراثــنـا اجلــذور ا
ـسرح الـعـربى بـينـمـا يـؤكد آخـرون أن ا
غــربى الــنــشـأة وظــنـى أن من يــعـودون
ـسـرحـنـا أو لـلـجــذور بـحـثـاً عن أصـول 
من يـعودون به إلى الـغرب يعـتركون فى

نتج. أرض لن تنبت إال اجلدل غير ا
إن هذه القضايا اخلالفية وغيرها البد
ــســرحى أن تــنــســحب عـــلى واقــعــنــا ا
وبــــدالً مـن اجلــــدل الــــذى يــــصل حــــد
الـــعـــراك حـــول هــذه الـــقـــضـــايــا عـــلى
سرحـي أن يعكـفوا على بحث أزمات ا
صرى اآلن سرح ا وقضايـا وجماليـات ا
بدايـة من مـسرح الـثقـافة اجلـماهـيرية
ـسرح ـسـرح الـدولـة وانتـهـاء بـا مروراً 
احلـر فــنــحن بـحــاجــة إلى من يــعـرّف
ـــســـرح بـــهـــذه اجلـــمـــالـــيـــات شـــبـــاب ا
دارس اجلـديدة الـتى تـنتـمى إليـها وبـا
هذه الـعروض أو حـتى وقـوعهـا فى أسر
ـزاوجـة ب الـقـواعـد الـكالسـيـكـيـة أو ا
عـــدة اجتــاهـــات فـــتــحـــلـــيل الـــعــروض
ا يدفعه سرح  سيخلق قارئاً واعياً با
ــتـابــعـة الـعــروض وبـالــتـالى ســيـفـتح
آلخــرين بــابــاً عــبــر هــذا الــوعى أظن
ولـيـس كل الـظن إثم أنـنـا بـحـاجـة إلى
ـسرح ودوره ـتـلـقـ بـأهـمـيـة ا تـوعـيـة ا
بوصـفه مـرآة نرى فـيهـا ذواتنـا بل نرى
رآة أن فـيهـا قـضايـا أمتـنـا وال أعنى بـا
ـا تــكـون انــعـكــاســاً بـلــيـداً لــلــواقع وإ
ـسـتــوى الـفـنى نــتـمـنــاه جـديـداً عــلى ا
واجلمـالى وهـو ما سـيـدفع الشـباب من
ــتــلــقــ له أن ــســرح وا ــهــتــمــ بـــا ا
ـتـلـكـوا وعـيـاً جـديـداً قـادراً عـلى فـهم
واسـتــيـعــاب مـا يــحـدث فى الــعـالم من
تــطــورات مــتــســارعــة حتــتــاج إلى هــذا
الـــــوعى الـــــذى نــــأمـل أن يــــتـــــراكم فى

عاصرة. الكتابات الشابة ا

> جيزويت القاهرة يقوم حالياً بتنفيذ ورشة لفرقة اخليال الشعبى بإشراف اخملرجة اإلسبانية «ببا».

تبدأ فعالياته الليلة وتستمر 50 ليلة

قصود إخراج عالء حسن. > كلية احلقوق بجامعة القاهرة تستعد لتقد مسرحية «عالم كورة» للكاتب جمال عبد ا
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ستقلة» أوسكار والسيدة الوردية... تفتتح مهرجان «ا
حـمـزة صالح الـدين شعـبـان عـباس
عـــبـــد الــرحـــيم عالم أحـــمـــد جــامع
هــدى سـعــد عـمــرو الــشـطــبى كـر
ــــوســــيــــقى عــــونى إيــــنــــاس حــــسن ا
ألســامـــة فــؤاد ســيــنــوغـــرافــيــا هــانى

عفيفى.
ويــــعـــتـــمــــد الـــعـــرض عــــلى مـــزج عـــدة
نــصــوص مــســرحــيــة مــنــهــا ريــتــشـارد
الـثــانى لــولـيم شــكــسـبــيـر ونــيـكــسـون

نيكسون لرامل ليز.
ومـن تـــــألـــــيف وإخـــــراج ســـــيـــــد فــــؤاد
اجلـــــنــــــارى تـــــقـــــدم فـــــرقـــــة احلـــــركـــــة
مــسـرحـيـة "فى بــيـتـنـا فـأر" من 7 إلى
13أبـــريل 2008    ويـــتــــنـــاول الــــعـــمل

الــــهـــــشــــاشــــة الـــــتى أصـــــابت األســــرة
ـتوسـطـة مع إعادة تـقد ـصريـة ا ا
ـنــولــوجــات الـتى قــدمــهـا مــوســيــقى ا
ـصريـة الراحل أسـطورة الـكومـيـديا ا
إسـماعـيل ياسـ ويشـارك بالـتمـثيل
فى الـــعـــمل حـــمـــادة بـــركـــات نـــرمــ
زعـــــزع حـــــمـــــادة شـــــوشـــــة عـــــطـــــيــــة
درديـرى عـمـرو رشاد عـادل صالح
حـــســــنــــ ســــيــــد اجلــــنــــارى هــــشـــام
مـنصور عزة احلـسينى محـمد عبد
اخلـالق أشعار إبـراهيم عبـد الفتاح
ن ـــــدوح مــــداح ديــــكــــور أ غــــنــــاء 

فتحى.

تـبدأ مساء الـيوم فعالـيات مشروع الـ
  50 لــيــلـــة مــســرحـــيــة الـــذى تــقــدمه
ـــســـتـــقـــلــــة بـــرعـــايـــة مـــركـــز الــــفـــرق ا
الــهـنــاجـر لــلـفــنـون وتــسـتـمــر حـتى 13
أبـــريـل الــــقـــادم عــــلـى مـــســــرح روابط

بوسط القاهرة.
تعـرض مـساء الـيـوم وحتى24 فبـراير
مسـرحية "أوسـكار والـسيـدة الوردية"
ــــانــــويل شــــمـــيت لــــلــــكـــاتب إيــــريك إ
ـتـنــاوى وتـقــدمـهـا واإلخــراج لـهـانـى ا
فــرقـة جـمــعـيــة الـدراســات والـتـدريب
ـستـقل من بطـولة مـاجدة لـلمـسرح ا

منير محمد صالح.
وتـــقـــدم فــرقـــة الـــقـــافـــلــة مـــســـرحـــيــة
"احلـياكة" لـساتروبى واإلخـراج لعفت
يـحـيى بـدايـة من 26 فـبـرايـر اجلـارى

وحتى مارس القادم.
أمـا مسرحـية "أنت دايس عـلى قلبى"
فــــتــــقـــــدم فى الــــفـــــتــــرة من 5 إلى 12
مــــــارس الـــــقـــــادم مـن إنـــــتــــــاج فـــــرقـــــة
ــــســــحــــراتـى إخــــراج عــــبــــيــــر عــــلى ا
وإعــداد عن "الـــســيـــدة الــتـى والــرجل
الـذى لم" لـصـبـرى مـوسى و "فـلـسـفـة
ــعـز بــجـانب الـزحــام" حملـمــد عـبــد ا
ـــــمـــــثــــلـــــ هـــــانى عـــــبــــد ارجتـــــاالت ا
الــــــنــــــاصــــــر دعـــــاء شــــــوقـى عــــــمـــــاد
إســمــاعــيل مـعــتــصم شــعـبــان ســهـام
عــبـــد الــسـالم ويــشـــارك بـــالــتـــمـــثــيل

مــســـرحـــيــة "هـــنــا الـــســـعــادة" تـــألــيف
وإخـراج وتـمـثيل نـورا أمـ ويـشارك
بـــالــــتـــمــــثـــيل فــــيـــروز كــــراويـــة جنالء
يـــونـس مـــحــــمـــد إســـمــــاعـــيـل هـــانى
حــــسن مـــحـــمــــد حـــبـــيـب نـــفـــرتـــارى
جــمـــال نــيـــفـــ الــتـــونى مـــصـــطــفى
حــزين مــايـــســة زكى ويــقــدم الــعــمل
فى قالب موسيقى غنائى راقص.. 
سرح تشـارك بالعرض فـرقة أتيلـيه ا
ـســرحى "ريـتــشـارد وريـتــشـارد ضـد ا
بـيــومى" إعـداد وإخــراج مـحـمــد عـبـد
اخلــــالـق فى الــــفــــتــــرة من 30 مــــارس
وحـتى 5 أبـريل الـقــادم تـمـثـيل بـيـومى
فــؤاد سـعــيـد مــصـطــفى ســيـد عــبـد
اخلــــــالق شـــــــادى الــــــدالى هــــــنــــــادى
موراللى محمد لطفى أسامة فؤاد

قطامش وإجنى جالل.
وتـــشـــارك فـــرقـــة الـــفـــجـــر بـــالـــعـــرض
سرحى "طعم الـصبار" تأليف سيد ا
 فـــؤاد عـــطـــيــة درديـــر خـــالـــد عـــبــد
الــــســــمـــيـع إخـــراج عــــزة احلــــســـيــــنى
والـــعـــمل مـــســــتـــوحى من مـــســـرحـــيـــة

"أنتيجون" لسوفوكليس.
والــبــطــولــة حلــمــدى أبـو الــعـال وفـاء
ون ألبير حمدى باسـم شريف  ر
عـمرو الـبـحـر إسالم يـوسـف أحـمد
جـمال هانى طـاهر عطـية درديرى
ن عــــبـــد ــــان شـــاهــــ ديـــكــــور أ إ
ــنـــعم غـــنــاء الـــشــيـخ بــدر وفـــرقــته ا

إضاءة خالد عبد السميع.
بــيــنــمــا تــقـــدم فــرقــة "المــوزيــكــا" فى
الـفـتـرة من 22 إلى 28 مـارس الـقـادم

شادى الدالى

محمد بطاوى.. والوفاء لصالح حامد
سـرح الـبـوابة الـواسـعـة التـى فتـحـهـا الراحل دخـل ا
صالح حـــــامــــد فى الـــــفــــيــــوم وحتــــديـــــدًا من خالل
عـرضـه "فـراخ فـيـومى" وألن رغـبـة "مـحـمـد بـطاوى"
ـمثـل احملـترمـ الذين فى االنضـمام إلى قـافلـة ا
قــدمـهم صالح حـامـد كــانت كـبـيـرة. فــإنه لم يـكـتف
ـــجـــرد عـــرض مــعـه.. وانــضـم لــورشـــة األســـتــاذ..
لـيتعلم الكـثير عن األداء احلركى والـصوتى وأهمية
الـليـاقـة الـبدنـيـة.. من اآلخر.. لـيـتـعلم كل شىء عن
فـن الـتـمـثـيل.. وبـدون مــقـابل.. كـذلك وجـهه صالح
حامد إلى القراءة اجلادة.. ليمتلك ثقافة مسرحية

واسعة تؤهله خلوض التجربة الفنية بثقة وثبات.
كــذلك أتـــاح له اخملـــرج الــراحـل عــددًا من الـــفــرص
ـسـرح ويعـلن عن مـوهبـته فـأشركه لـيـعتـلى خـشـبة ا
مـعه فى أعـمـاله "الـغـاب والـنـاب" "دورب األحالم"
"مـــســتــرجى شـــقــاوة عــيــال".. وهـــو الــعــرض الــذى
أكـمل إخـراجه الـبـطـاوى بـعـد وفـاة أسـتـاذة لـيـعرض

على اجلمهور.. 
سـرح الطفل فى قـصر ثـقافة "كـوّن بطاوى" شـعبـة 

عجزة منة الله حس .. الطفلة ا

 مصطفى مراد
.. حالم آخر بهاملت

إلى الطريق الصحيح.
عجـزة حتلم أيضًا الـطفلـة ا
بـأن تصل لنـجوميـة وموهبة
الـــــســـــنـــــدريـال وحتب مـــــنى
زكى وحـــــــنــــــان تــــــرك.. ومن
الــــرجـــال مــــحـــمـــد صــــبـــحى
وعــــــــــادل إمــــــــــام.. وســــــــــوف
تلتحق مـنة فى العام القادم
ــعــهـد - إن شــاء الــله  – بــا
الــعــالـى لــلــكــونــســرفــاتـوار..

بالتوفيق يا منّة.

اخملــرج هـشــام عــطــوه عـلى
مــــــســـــرح الــــــطـــــلــــــيـــــعــــــة فى
مسرحـية "البؤساء".. حيث
ة الـشخـصـيـة التى تـلعب مـنـَّ
جتـــســدهـــا "نـــرمـــ زعــزع"

عندما تبلغ العشرين..
مـنَّة تتـمنى أن تصـبح جنمة
مــــســـرحـــيــــة وســـيـــنــــمـــائـــيـــة
كــبــيـرة.. وتــتــوجه بــالــشــكـر
لـــكل من أتـــاح لــهـــا فـــرصــة
الــظـهــور وتــخص بـالــشــكـر
الـفنـانـة والء فريـد واخملرج
هـشـام عـطـوة لـنـصـائـحـهـما
ودعــمـهــمــا لــهــا وتـوجــيــهــهـا

وحــيـد ســيف وعالء مـرسى
فـى عرض "إحـنا آه.. وهـما
أله" .. ثــم تـــــــــــــشــــــــــــــارك فـى
عــرض "شــكـــرًا يــا ســمــسم"
ذلك قــــبل أن يــــخـــتــــطـــفــــهـــا
"محمد صبحى" لتعمل معه
فـى مـــــســــلـــــسـل "رجل غـــــنى
فــــقـــيــــر" كـــمـــا  شــــاركت فى

مسلسل "أوالد عزام".. 
.. أو مـــــــــنـه الــــــــلـه حـــــــــســــــــ
ـــعــجــزة  – كــمــا الــطـــفــلــة ا
يــطــلــقــون عــلــيــهـا  – تــعــمل
ــسـرح الـدولـة.. فـهى اآلن 
تـــــقــــــوم بـــــدور "كـــــوسـت" مع

تــفـجّــرت مــوهــبــتـهــا مــبــكـرًا
جــدًا فـــالــتـــقــطـــتــهـــا األعــ
ــــــديــــــنــــــتــــــهــــــا اخلــــــبــــــيــــــرة 
اإلســـكــنـــدريــة.. لــتـــمــنـــحــهــا
فــــرصــــة الــــتـــحــــقـق وتـــتــــيح
تعددة أن تتنفس واهبهـا ا
رقــصًـا وغـنـاء وتـمـثـيالً عـلى
ـــســــرح.. هــــكـــذا خـــشــــبــــة ا
استـعان بـها اخملـرج محـمود
أبــو جــلــيــلــة فى مــســرحــيــته
"لـــولـــو واجلن تـــوتـــو" والـــتى
قـــدمت عــــلى مـــســـرح عـــبـــد
ـنــعم جــابـر كــمـا اســتـعـان ا
بـها مـصطـفى رزق لتـشارك

محمد عبد الله
 .. مخرج يعشق
التمثيل والتأليف

الـفـيـوم وضـمـت الـشـعـبـة كـثــيـراً من تالمـيـذ صالح
حامـد الـذين قرروا أن يـسـيـروا على نـهج أسـتاذهم
ـــمـــثل ومن خالل هـــذه فـــأقـــامـــوا ورشـــة إلعــــداد ا
الـورشـة قـدمــوا عـددًا من الـعـروض مـنــهـا "يالّ بـيـنـا
نــتــعــلم" مـن تــألــيف الــبــطــاوى وإخــراج "جــمــاعى"
التعـرى قطعـة قطعة" تـأليف أسالفيـو مير  وجيك
إعـــداد عـالء عـــبــــد الــــقـــوى وشــــارك الـــعــــرض فى
ـــســرحـى كــمـــا أخــرج مـــهــرجـــان شــبـــرا اخلـــيــمـــة ا
بــــطـــاوى من تـــألــــيـــفه عـــرض "طـــريـق الـــضـــيـــاع" ثم
"عــفـاريت بــريـئـة" مـن تـألـيف ســمـيــر فـرج. وشـارك
كــمــمــثل فى عــرض "مــآذن احملــروســة" لــعـالء عــبـد

القوى.
بـطـاوى يـسـتـعـد حـالـًيــا لـتـشـطـيب عـرضـ هـمـا "كل
حــاجـة لــلـبــيع" وسـيــشـارك فى مــهـرجــان اجلـمــعـيـات
الثقافية و "سمـوم" تأليف ستراند بيرج وسيشارك
به فى عـــروض الــــنـــوادى هـــذا الـــعــــام. كـــذلك يـــقـــوم
الــبـطــاوى بــتـجــهـيــز عـرض لـألطـفــال بـعــنـوان "الــكـرة

الذهبية" عن إعداد لـ . منى عبد الرحيم.

اكـتـشـفه أستـاذه"حـمـدى حافظ" فـدفع به إلى مـسـرح الـثقـافـة اجلـماهـيـرية..
سـرح اجلامعى وبـالتوازى كـان مصطـفى يخـوض جتربة مـسرحـية ثريـة فى ا
ــثل فى مـن خالل فــرقـــة كــلــيـــة اآلداب.. وقــد حــصـل عــلى جـــائــزة أفــضـل 
مـهـرجـان اجلـامـعـة عن عـرض "جـثـة عـلى الـرصـيف" كـمـا حـصل عـلـى جـائزة

ثل "جامعات" مرة أخرى عن دوره فى عرض "عطيل". أحسن 
وفى الــثــقـافــة اجلــمــاهـيــريــة شـارك مــصــطــفى فى عــدد من الــعـروض مــنــهـا
"خــيــوط مـن فــضه" و "جــثــة عـــلى الــرصــيف" لـــلــمــخــرج حــســـنى أبــو جــويــله
"عطـيل" و "هاملت" مع اخملـرج أحمـد عباس.. "هـواجس شكـسبيـرية" إخراج
ــعـطـى "لـيــلــة عـرس شـريـف صـبــحى "الــبــوفـيـه" مع اخملـرج مــحــمــود عـبــد ا

سوداء" إلسماعيل شلبى..
اجته مـصــطـفى مـراد إلى اإلخـراج مـعـتــمـدًا عـلى ذخـيـرة جتـاربـه الـتـمـثـيـلـيـة
الـســابـقـة ورؤاه اجلــديـدة الـتـى اكـتـســبـهـا من الــرسم ; هـوايــته األولى فـبـدأ
بـعرض "طـفل زائد عن احلاجـة" وبعد ذلك تـوالت عروضه فقـدم "عند اإلله"
من تألـيفه وإخـراجه وهو الـعرض الـذى حصل به عـلى جائـزة أفضل إخراج
سرحى كما رشح جلائزة أفضل مخرج وأفضل عرض من مهرجان زفتى ا

فـى مــــــهــــــرجـــــــان شــــــبــــــرا اخلــــــيــــــمــــــة
سرحى. ا

كـذلك أخرج مصـطفى مـراد "أجساد
خـالـيــة لـلـبـيع" من تــألـيـفه أيـضًـا و
تـــصـــعـــيـــد الـــعـــرض لـــلـــمـــشـــاركـــة فى
مـهــرجـان الــنـوادى اخلـتــامى فى هـذا

العام.
ــشـهــد األخـيـر كــمـا شــارك عـرضه "ا
من مــــأســــاة فـــويــــسك" عــــلى هــــامش
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى.
مـــــصــــطـــــفى يـــــحــــلـم بــــأن تـــــصل رؤاه
لــلــنـاس وأن يــقــوم بـإخــراج "هــامـلت"

على أن يكون هو من يقوم بالدور.
كما يتمنى أن يحقق االستمرارية فى

الفن الذى يعشقه.

جــلس فى الــصــالـة مــنـتــظــرًا أن يـنــتـهـى صـديــقه "مــجـدى كــامل" من بــروفـة
عـرض "لـيـلـة احلـنـة" لـيـنـطـلـقـا بـعـد ذلك لـشـئـونـهـمـا اخلـاصـة.. فـإذا مـؤلـفة
سرحية الـكاتبة فتحـية العسَّال تـطلب منه الصعود إلى اخلـشبة. لتقيس ا
عــلـيه أحـد األدوار.. ويـصـعـد بـالـفـعل.. وتــعـجب بـأدائه واسـتـعـداداته سـيـدة
ـوهبته سرح الـعربى "سـميحـة أيوب" وتسـند له الـدور بالفـعل.. ويرحب  ا
"هـشـام سلـيم" ويـشـجـعه علـى خوض الـتـجـربة.. ويـنـصـحه أيـضًا بـااللـتـحاق
ـزيـد من الـتـدريب كـمـا يرشـح له ورشة بـورش الـتـمثـيل لـيـصـقل مـوهـبتـه با
اخملـرج "سمـير الـعـصفـورى" لتـكون خـير مـدرَّب له كمـمثل.. ويـلتـحق شريف
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون بـالـورشـة ويـشـارك فى عـرض "روبـرتـاج" ومـنـهـا إلى "ا
ــزيـد مـن الـدراسـة والــتـدريـب والـفـرص ــسـرحــيـة".. رغـبــة فى اكــتـسـاب ا ا
تـميزة عهـد شارك شـريف العـجمى فى عـدد من العـروض ا أيضًا.. ومـن خالل ا
الئـكــة" لــتـوفــيق احلـكــيم و "مـيــجـازوس" مـع جالل الـشــرقـاوى ثم مــنـهــا "صالة ا
"الـبسـتـانى" و "احملـقق".. ويـشـارك فى مـهـرجـان زكى طـلـيـمـات بـعـرض أالؤونا من

إخراج أحمد السيد.. 
وتـــــلـــــفـت وســـــامـــــته وشـــــخـــــصـــــيـــــته
سرحية أنظار الشاشة الصغيرة ا
فـــتــلــتـــقــطه لـــيــشـــارك فى عــدد من
األعمـال الـدرامـية مـنـهـا "لن تـنسى
إنـــــهــــا امـــــرأة" من إخـــــراج  أحـــــمــــد
يــحــيى "عــيــون ورمــاد" مع تــيــســيـر
عـــــبــــود و "حـق مــــشـــــروع" لـــــربــــاب

. حس
شــريف الــعــجــمى يــتــمــنى أن يــكـون
ــــســــرح الــــذى جنــــمًــــا فى مــــجــــال ا
ـا فـيه يــعـشـقـه كـثـيــرًا .. بـالـرغـم 

من إرهاق وتعب..
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مـحمـد عـبـد الله.. كـعـشرات.. بـل ومئـات مـثله..
ـسـرحـية ـدرسى إلى الـتـجـربـة ا ـسـرح ا أدخـله ا
ـسرح ألول اجلـمـيـلـة.. فـمن خالله تـعـرف عـلى ا
مرة فعشقه ومارسه.. فعشقه أكثر.. ثم مارسه
ــــــســـــرح ــــــارسه وســــــيــــــظـل.. قــــــاده ا ومــــــا زال 
ـــدرسى إلـى مـــســـرح الـــثـــقـــافـــة اجلـــمـــاهـــيـــريــة ا
لـيشارك مع أم بـكير فى عـرض "الزفة" الذى
يـقــوده إلى الـعـمل فى الـفـرق احلـرة.. فـيـقـدم مع
فــرقـــة "جنــوم بــتـــحب مــصـــر" عــرض "الــكـــلــمــات
ــتـقــاطـعـة" و  "الــبـرانـويــا وأشـيـاء مــفـقـودة" من ا
إخـــراج مـــحــمـــد الـــكـــاشف ومع فـــرقـــة "الـــبــؤرة"
يــشـــارك فى عـــرض "الــبـــؤســـاء" إخــراج مـــحـــمــد
حــمـدى و "حــمـزة" إخــراج خــالـد رسالن ويــتـجه
مــحـــمــد عــبــد الــلـه إلى اإلخــراج فــيــشــارك أوالً
كــمــخــرج مــنـــفــذ فى عــرض "مــامـــا أمــريــكــا" من
إخـــراج إســمــاعـــيل عــطـــيــة وكـــذلك فى "أحــدب
نـــوتــردام" مـع رســام مـــدنى.. وإلـى جــانـب عــمـــله
كـمـخـرج مـنـفـذ فى هـذا الـعـرض فـقـد قـام أيـضًـا
بــتـصـمــيم اإلضـاءة  وحــصل عـلى جــائـزة أفـضل
إضــاءة من مــهــرجــان الــســاقــيــة اخلــامـس.. كــمـا
حــصـل مــحــمــد عــلى عــدد من اجلــوائــز األخــرى
مـنهـا جـائزة أفـضل إخـراج وأفضل ثـالث عرض
عـن عـــــرضـه "حـــــكـى" فى مــــــهــــــرجـــــان "حــــــدوته"
لـألطـــفــــال  أسس مــــحــــمـــد عــــبــــد الـــلـه فـــرقــــته
ـسرحـية احلـرة "إحساس" فى  2006 وقدم من ا
خاللــــهـــــا ثــــمـــــانــــيـــــة عــــروض مـــــنــــهـــــا: "هــــنــــد" و
ــراحـــيـض" وهــمـــا من تـــألـــيـــفه وإخـــراجه.. ثم "ا
ــتـقــاطـعــة" وبـهــا حـصـل عـلى جــائـزة "الـكــلـمــات ا
أحـــسن إخــــراج وأحـــسـن تـــمـــثــــيل من مــــهـــرجـــان
ـعـاهــد الـعـلـيـا ثم كـانـت عـروضه "عـفـريت لـكل ا
ـسخ قول إن شـاء الله" شـارك محـمد مواطن ا
" الـثــالث بـســاقـيـة ــا عــبـد الــله فى مـهــرجـان "ا
الصاوى بعرض هـما "مطلوب آنسة" و "مفترق

الطرق" من تأليفه وإخراجه.
مـحمـد يقـوم حـاليًـا بـعمل بـروفـات عرض "غـرفة
اإلرادة" مع فرقة "تاى" إخـراج أحمد رمزى كما
ـــاغــوط مع ــهـــرج" حملـــمــد ا يــســـتـــعــد إلخـــراج "ا

فرقته "إحساس".
ــثـل فى عــروضه عـــبــد الــله يـــؤكــد أنه ســـيــظل 
التى يقوم بإخراجها كذلك لن يتوقف عن كتابة

سرح. أى فكرة تثيره ليقدمها على ا

شريف العجمى
.. والع اخلبيرة
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«  «وبعدين» ..حتتفل بـ.. «در
سـرحى "وبعـدين" قدمه فـريق در يومى 15 16  فبـراير العـرض ا
ـرور ـاضــيـ عــلى مـســرح األنـبــا أنـطــونـيــوس بـشــبـرا احــتـفــاالً  ا
سـرحيـة إخراج أمـير رفعت خمس سـنوات عـلى تأسـيس الفـريق. (ا
ثل وسـبق أن حازت عـلى جوائـز أفضـل عرض مسـرحى ومخـرج و
ـتــحـدة الــذى أقـيم عـام  2006 ــثـلــة فى مـهـرجــان فـرق الــدرامـا ا و
ركز الـثقافى الكـاثوليكى (حـصل فريق در خالل سنواته برعايـة ا
اخلـــمس عـــلـى الـــعـــديــد مـن اجلـــوائـــز مـــنـــهــا جـــائـــزة أفـــضـل عــرض
مـسرحى فى مهـرجان أسقفـية الشباب 2005 عن مسـرحية اخلوف
وجــائـزة أفـضل عـرض عــلى مـسـتـوى الــقـاهـرة فى مـســابـقـة الـكـرازه
ــسـرحــيـة جــائـزة ــوت. وعن نــفس ا عـام 2006 عن مــسـرحــيـة رداء ا

ثل دور ثانى وأفضل إدارة مسرحية. ثل أول وأفضل  أفضل 
ـسـرح الـعـربى الـذى ويـســتـعـد فـريق در لـلــمـشـاركـة فى مـهـرجــان ا

سرح. صرية لهواة ا تنظمه اجلمعية ا
بعرض (زمن األراجوزات)

من عروض فرقة در

أول ورشة فى فنون
سرح بدكرنس ا

ــنـــصــورة انــتـــهى من إعــداد بــيت ثـــقــافــة دكـــرنس بــا
ـسرح يشرف على برنامج ورشة تدريـبية فى فنون ا
تـنـفــيـذهـا د. عــبـد الـلــطـيف الـشــيـتى أســتـاذ الـتــمـثـيل
ـسـرحـيـة تـشـمل ـعـهـد الـعـالى لــلـفـنـون ا واإلخـراج بـا
الـورشـة الـتـدريـب عـلى الـتـمـثــيل واإلخـراج وحـرفـيـات
ـسـرح احلــديـثـة بـإشـراف األداء واإللـقـاء وتـقــنـيـات ا
اإلدارة العامة للمـسرح بهيئة قصور الثقافة فى إطار
ـواقـع الـثــقـافــيـة ــسـرحــيـة بــا خـطــة لـنــشــر الـثــقـافــة ا

ختلف أقاليم مصر.
يذكـر أن هـذه الورشـة هى األولى من نـوعهـا فى بيت
ثقافة دكـرنس الذى انتهى مؤخراً من إجراءات إعادة
ـسـرحـيـة اسـتـعـداداً لـتـقد هـيـكـلـة وتـشـكيـل فرقـته ا

عرض مسرحى جديد من إخراج أحمد ماهر.

محاضرات وفيلم تسجيلى
 عن احلكايات فى الوطن العربى

≈Øæ^◊G óªëe

هـرجان ـؤتمـر األول    عـقد بـفنـدق بالزا ا
ــهــرجــان (حــكـــايــا) يــومى 8  9  فــبــرايــر ا
الـذى تنـظـمه مؤسـسـة آنالـيـندا بـاالشـتراك
ــــؤســــســـات مع مــــؤســــســــة فــــورد وبـــعـض ا

األهـليـة األردنيـة وقد تـمت استـضافـة عدد
كـــبــيـــر من الـــفـــنـــانـــ من مـــخـــتــلـف الــدول
ناقشـة مركزيـة احلكاية العربـية واألوربيـة 
فى الـــعـــالم الـــعـــربى مـــتـــطــرقـــ إلـى جــزء
تعلـيمى عـن كيفـية مـحو األمـية والـترتـيبات
ــرحــلــة الــثــانــيــة من الالزمــة الســتـــكــمــال ا
نتـظر أن ينظم بالقاهرة العام هرجان وا ا
الــــقـــادم. اخملــــرج األردنى رائــــد عـــصــــفـــور
صـرى حـسن اجلـريتـلى ألـقـيـا عدًدا من وا
نطقة احملـاضرات حول طبيـعة احلكاية بـا
الـعـربـيـة كـما  عـرض فـيـلم تـسـجيـلى عن
بــعض الــتــجــارب الــســابــقــة لــكــيــفــيــة جــمع
احلـكـايـات الـشفـهـيـة من الـقرى الـنـائـية من

مناطق مختلفة فى مصر.

حسن اجلريتلى
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ـعـلـومات وأدوات > ساعـدت الـتـكـنـولـوجـيا فى إيـجـاد بـيـئـة جـديـدة من خالل تـكـنولـوجـيـا ا
االتـصـال األمـر الذى أسـفـر عن حـدوث ظـاهـرة استـحـواذ األشـيـاء على اإلنـسـان بـعـيداً عن
وازنة ب احلافز يل إلى اإلحساس با ة  أدائها العملى فالكثير من األدوات فى زمن الـعو

الداخلى والبيئة اخلارجية وهو ما يقرب اآللة من سمات العمل الفنى. 4
 É¡«a Éeh É«fódG
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اضى باجليزويت من تأليف وإخراج محمد حمدى. > مسرحية «مرايا الروح»  عرضها األسبوع ا

 مصطفى حزين

á«Ñ©°ûdG  á°Shô©∏d ≈fÉãdG ≈≤à∏ŸG íààØj z¿É°SôYh ¢ùjGôY{
ــوذج الـعــوامل عـنــد أوبــرسـفــيـلــد والـتى ـعــارض» وأخــيـراً  ــسـاعــد ا ا
ـســرح» والـتى جتـرى فــيه تـعـديالً طــفـيـفـاً - وضـعـتـه فى كـتـابــهـا «قـراءة ا
ـاس حـيث تـقـوم بـإحالل عـامـلى الـفاعل ـوذج جر ولـكـنه هـامـاً - عـلى 
ــفـعـول مـحل بـعـضــهـمـا الـبـعض وجــعل الـعالقـة الـتى تــربـطـهـمـا عالقـة وا
فعول فى اجتاه واحد فى تبادلية بعد ما كـانت موجهة من الفاعل نحو ا
ـاس وبالـنـسـبـة لـنمـوذج بـروب يـقـترح الـبـاحث إمـكـانـية دمج ـوذج جـر

ساعد. ساعد فى عامل واحد وهو ا عاملى الواهب وا
ـبــحـث الــثـانـى: «إمــكــانـات حتــلــيـل الـفــعـل الــدرامى تــطــبــيـقــاً عــلى وفـى ا
مسرحـية «السـلطان احلـائر» لتوفـيق احلكيـم يقوم البـاحث بتطـبيق تلك
ــنــظـرون ــســرحــيــة وهــو مــا لم يــأت به ا الــنــمــاذج الــســابــقـة عــلـى هـذه ا
الغـربيـون حيث اكـتفوا بـالتـنظيـر دون مراعـاة التطـبيق وهـو شىء يحسب
للـباحث مع عـقد مـقارنـة ب تلك الـنمـاذج جميـعاً لـيرى أكـثرهم مالءمة
اس هو وذج جر لـتحليل الفـعل الدرامى حيث يخلص الـباحث إلى أن 
ــواقف ــرونــة فى الــتــكــيف مـع بــنـيــة ا أكــثــرهم صـالحــيـة ألنـه يــتــمـيــز بــا
وذجـا بروب وسوريـو يحـتويـان على عوامل ال ـتنـوعة بيـنمـا  الدرامـية ا
وظـيــفـة لـهــا أو غـمـوض فى تـفــاصـيـلــهـا األمـر الـذى تــصـعب مـعه عــمـلـيـة
الــتـطـبـيـق ويـشـيــر إلى تـعـديالت أوبــرسـفـيــلـد حـيث يــرى أنـهـا تــنـحـو إلى
الـتـنـظـيـر وفى حـالــة الـتـطـبـيق يـتـسـاوى األمـر بــ الـبـدء بـالـفـاعل انـتـهـاءً

فعول أو العكس. با

وفى الــفـصل الــرابع: وحتت عـنــوان «دراسـة الــشـخـصــيـة الــدرامـيــة ولـغـة
احلـوار» يـدرس البـاحث مسـتويـات وجود الـشـخصـية كـما ذكـرها بـاتريس

سرح» وهى: بافيز فى كتابه «لغات خشبة ا
ـسـتـوى احلـامـل لـلـمـعـنى الـذى يـشـمل ١- مـسـتـوى الـبـنــيـة األولـيـة: وهـو ا

.« عالقات «التناقض - التضاد - التضم
٢- مستوى العوامل: تكون فيه الـعوامل عناصر عامة غير إنسانية وغير

مادية مثل: السالم احلب السياسة.
٣- مـسـتــوى الـشـخـصـيــة: وهـو مـسـتـوى األدوار; وهـى وحـدات تـصـويـريـة
عــامــة مـثـل: اجلـبــان اخلـائـن ويـنــتـمـى الـدور لــنـوعــ من الــبـنــيــة: بـنــيـة

سردية مثل: اخلونة وأخرى نصية مثل طرطوف وهو نوع من اخلونة.
ـفـهـومـه الـتـقـنى كـمـا ـمـثل  ـسـرحى أو مـسـتــوى ا ٤- مـسـتـوى الــعـرض ا
يعـرض الباحث خالصـة منهج آن أوبـرسفيلـد فى التحلـيل السيـميولوجى
لــــلـــشــــخـــصــــيـــة بــــدءاً من الـــشــــروط الـــواجـب تـــوافــــرهـــا وهـى: (أ) بـــحث
باحث تـبعاً للـخطة التـاريخية (ج) ال تتم الشـخصية كـلياً (ب) تخـتلف ا
دراسة الـشخـصية مـنعـزلة وبـعد ذلك يتم حتـديد وظـيفة الـشخـصية فى
ــوذج الــعـوامـل ومـعــرفــة مـا إذا كــانت الــشــخــصـيــة هى فــاعل اخلــطـاب
ومــوضــوع اخلــبــر أم أن اخلــطــاب يـــتم بــواســطــة شــخــصــيــات أخــرى فى
عرفة هدف الـشخصية بعد حصـر احلدث فى جملة قصيرة سـرحية  ا
ثم يــتم بــعــد ذلك حتــلــيل خــطـاب الــشــخــصــيــة وتـشــيــر أوبــرســفــيـلــد إلى
ـصورة ازدواجـيـة األخبـار حـيث تـتكـلم الـشخـصـيـة بوصـفـها الـشـخـصيـة ا
ـعـبـرة عن فـكـره وثـقـافتـه فى حلـظات ـؤلف وا وأحـيانـاً بـوصـفـهـا لـسـان ا
معينة حـيث تتصنع الشخصـية خطابها فـيبدو غير متمـاشياً مع جتربتها

وثقافتها.
إذن تتلخص نتائج دراسة الشخصية سيميولوجيا فيما يلى:

أوال: الشخصية بوصفها مفردة تمثل العامل أو الفاعل.
١- الكناية: تؤدى الشخصية وظيفة جزء من كل.

٢- االستعارة: تؤدى الشخصية دوراً استعارياً فتعنى مثالً القوة.
ــرجع: تـلـعب الـشـخـصـيـة دوراً مـرجـعـيـاً تـاريـخـيـاً مـثل شـخـصـيـة من ٣- ا

اجملتمع البورجوازى.
٤- اإليحاء: تمثل الشخصية عدة إيحاءات مستمدة من األسطورة.

ثانياً: دراسة الشخصية بوصفها كال سيميولوجيا من خالل:
١- الوظيفة التمثيلية العواملية مثل الفاعل كوحدة داللية.

٢ - التفرد: يدل اسم الشخصية على مدلولها.
ـــيـــلـــودرامـــا أو ـــاط الـــكـــومــــيـــديـــا ديـــلالرتـى أو ا ٣- اجلـــمـــعـــيـــة: مــــثل أ

التجريدات االجتماعية..
ثم يـقـوم الـبـاحث بـتـطـبيـق هذه الـنـتـائج فى حتـلـيل شـخـصـيـات مـسـرحـية

«السلطان احلائر» لتوفيق احلكيم.
وفى الــفــصل اخلــامس: وحتت عــنــوان «دراســة الــزمن والــنــصــوص غــيـر
ـباحـث ثالثة الـكالمـيـة» يوضح الـبـاحث أن الـزمن فى الـدرامـا يـرتـبط 

هى:
ـسرحـيـات الكالسـيكـية ١- الـعـصر الـذى تعـرض فيـه األحداث كـما فى ا

والتاريخية.
سرحى (أو الزمن الداخلى) أى الزمن الذى تستغرقه ٢- زمن العرض ا

سرح. سرحية على خشبة ا أحداث ا
٣ - الــزمن الـدرامى (أو الــزمن اخلـارجى) وهــو مـجـمــوع وحـدات الـزمن

سرحية. كما تقدمها أحداث ا
ويـــشـــيــــر الـــبـــاحـث إلى وجــــود عالقـــة وطــــيـــدة بـــ الــــزمـــنـــ الــــداخـــلى
ـطابـقة الـزمنـية بـينـما سـرحـية الـطبـيعـية تـسعى  واخلـارجى ويبـ أن ا
سرحيـة الكالسيكية سرحيـة العبثيـة حتدث فجوة على حـ جند أن ا ا
تــقـدم عالقــة مـتــوازنــة بـيــنـهــمـا وتــفـهـم الـدالالت اإلشــاريـة الــزمـنــيـة من

سياقها حتى لو كانت إشارات مكانية..

> لقـد أسـهـمت الـتـكـنـولـوجـيـا فى وجـود صـراع بـ اجتـاهـ جـمـالـيـ أحـدهـما يـرى فى
الـتفـرد والنـدرة والذوق أسـساً لإلنـتاج اجلـمالى لـآللة وثـانيـهمـا يرى أن األشـكال اجلـديدة

تعكس قيما جمالية ال تعتمد التفرد والندرة والذوق جملموعة ضئيلة من البشر.

اضى. > مسرحية «كيف ها التمثيل معك?» للمؤلف واخملرج كميل سالمة  عرضها ببيروت األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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دراسة الشخصية الدرامية

 شفيقة ترتدى قناع أوديب

ــــشــــابــــهــــة الــــبــــنــــائــــيــــة ومـن أهم مـالمح ا
سرحية األخرى ب حكايـة شفيقة فى ا
وحــكــايــة أوديب كــمــا رصــدهــا. الــنــاقــد
اســتـدعــاء عــرافــتـ إلى جــانب أمــشــيـر
ليـؤدى ثالثـتـهم عمـل الكـاهن الـذى نـعرفه
فـى حـــكـــايـــة أوديـب مـــحـــركًــــا ألحـــداثـــهـــا
ودرامـــــاهـــــا. تـــــبــــدأ األحـــــداث بـــــنــــبـــــوءته
ويــســقط الــقـــدر عــلى رأس أوديب بــهــا -
غـــيــــر أن الـــنـــاقــــد وهـــو يـــشــــيـــر إلى هـــذه
ـــشـــابــهـــة فـــإنه يـــؤكــد عـــلى أن الـــنـــبــؤءة ا
الـكــاذبـة لــلـعــرافـتــ وألمـشـيــر قـد جــعـلت
قــدر شـــفــيــقــة يــصــطــنـــعه لــهــا الــعــمــدة ال
اآللـــهـــة مـــشـــيــــرًا إلى أن إحالل الـــعـــمـــدة
مـــحل اآللـــهـــة يــؤدى إلـى تــغـــلـــيب الـــداللــة
االجــتــمــاعــيــة الــنــاقـدة لــلــســلــطــة ولــنــفـوذ
الـســلــطــة الــعــلــيــا الــغــنــيـة.. وهـى الــداللـة

سرحية. اجلوهرية فى ا
ــسـرحــيــة حتـمـل هـمًــا اجــتـمــاعــيًـا إذن فــا
تـــعـــاجلـه من خالل هـــذا الـــتـــنـــاص حـــيث
تـعالج فكرة الـصراع ب أبنـاء الفقراء أو
ـهـمـشـة وب الـسـلـطة الـطبـقـات الـدنـيا ا
الـطـامــعـة فى االسـتــحـواذ عـلى الــطـبـقـات

إن مــســـرحــيــة "أوديب وشــفـــيــقــة" ألحــمــد
األبـلج ليـست فى جوهـرها إالّ لـعبـة فنـية
ارسه فى قدر يلتذ صاحبها بالتناص و
غـير قليل من احملـبة وقدر غـير قليل من

تعة.  ا
ـسـرحـيـة - عـلى وجه اخلـصوص فهـذه ا
عـزل عن لـعـبة الـتـناص ـكن فهـمـهـا  ال 

هذه على أى نحو من األنحاء.
بــهـــذه الـــكــلـــمــات قـــدَّم د. مـــجــدى تـــوفــيق
ــوذجًــا شــديــد لــلــمــســرحــيــة يــعــتــبــرهــا 
الوضـوح للعـبة الـتنـاص مدلالً على ذلك
سـرحية نـفسه "أوديب وشفـيقة" بعنـوان ا
والـذى يـسـتـدعى نـصـ آخـرين اسـتـدعاء
صـــريـــحًــا هـــمـــا: نص "أوديـب" اإلغــريـــقى
عروف شـهور ونص "شفـيقـة ومتـولى" ا ا
ــــصـــــرى مــــعــــرفــــة فى األدب الــــشـــــعــــبى ا
واسـعـة.. وقـد تــوصل الـنـاقـد إلى أن هـذا
اجلمع ب النـص فى عنوان واحد يولَّد
الـسخـرية وكـأنه يـريد اجلـمع ب الـشرق
والغرب معًـا. ويوضح د. مجدى توفيق ما
ـسرحـية مـشيرًا إلى يـعنيـه بالتـناص فى ا
أن الــتــنــاص لــيس إعــادة روايــة لــلــحــكــايــة
التى يستدعيها النص كما يفعل التضم
واالقـــتـــبـــاس بـل هـــو إنـــشـــاء جـــديـــد لـــهــا
يـحــولـهــا إلى صـورة جــديـدة مــخـتـلــفـة عن
ــة تــؤدى مــعــنى جــديــدًا صــورتــهــا الــقــد
مــخـتـلــفًـا ومــبـنـيًــا عـلى أن هــذه الـطـبــيـعـة
لــــــلـــــتــــــنــــــاص أشــــــد وضــــــوحًــــــا مع الــــــنص

اإلغريقى..
سـرحية كما أكـد توفـيق أن أهم ما تفـعله ا
فى احلكاية الشعبية من تصرف أنها تعيد
بنـاءها على نـحو يـشابه حـكاية أوديب إلى
درجــــــــــة أن قـــــــــار الــــــــــنـص ال يــــــــــكـف عن
اإلحــسـاس - فى الـفـصل الــثـانى بـخـاصـة
شـاهـد األخـيرة عـلى وجه الـتـحـديد وفى ا
- أن شــفـيــقــة هى أوديب الــشــرق الـذى لم
يــقــتل أبــاه ولم يــتــزوج أمه ولــكــنه مــلــعـون
كـأوديب لعـنـة قـدر الـضحـيـة الـتى تـنتـهـبـها

السلطة انتهاًبا.

الكتاب: أوديب وشفيقة
ؤلف: أحمد األبلج  ا
تقد : د. مجدى

 أحمد توفيق 
الناشر: الهيئة العامة

لقصور الثقافة

الفقيرة وامتصاص خيراتها وقد قدمت
ذلـك فى صـــورة الـــعـــمـــدة الـــذى يـــريـــد أن

يتزوج شفيقة الفقيرة..
ويــشـيــر د. مــجــدى تـوفــيق إلى اســتــخـدام
ـــــســــرحـــــيــــة داخل الـــــكــــاتـب لــــتــــقـــــنــــيــــة "ا
ـسرحية" والـتى جتعل شخـصيات النص ا
تشارك فى تمثـيل شخصيات أخرى تلك
الـتـقـنيـة الـتى تـولـد الـسـخـريـة اإلضـحاك
عـنـد تبـادل الـشـخـصيـات ألدوارهـا - كـما
تـــنـــجح فى مـــزج الـــواقع بـــاخلــيـــال وكـــمــا
تمـزج مـشهـد مولـد احلـناوى (الـشـعبى )/

شهد (أوديب) معًا..
ــسـرحـيـة نــهـايـة سـعــيـدة يـراهـا وتــنـتـهى ا
النـاقد ضروريـة ما دام النـص لعبـة تناص
وتمـثـيل ساخـرة فـاخلاتـمة تـنـحاز لإلدارة
ـة واخلـضوع اإلنـسـانـيـة فى مـقـابـل الـهـز
الــــيــــائس .. تــــنـــحــــاز لــــلـــعــــقل فـى مـــقــــابل
ــســـيــطـــرة تـــنــحـــاز لألمل فى اخلــرافـــة ا

مقابل اليأس واإلحباط.

محمود احللوانى

ة مسرحيات حتذر من فخاخ العو
إن اإلنـســان الــعـربى فى حــاجـة إلى أن
يـعـيد الـنـظـر فى كل الـقيم الـتى قـدمـها
لـــنــا الــغـــرب لــنــعـــود أســيــادًا لـــوطــنــنــا
حــكــامًــا عـلـى مــقــدراتــنـا فـال تــخــدعــنـا
ــقــدم لــنـا.. إلى الـبــهــرجــة وال الـزيف ا
هـذه الـنــتـيــجـة انــتـهى د. أحــمـد شـمس
الــدين احلـجــاجى فى مــقـدمــته لـكــتـاب
"اجلـمــيالت والــكـيــمـيــا" لــلـكــاتـبــة هـدى
شــــعـــراوى الــــذى يـــحــــتـــوى عــــلى ثالث
مـسرحـيات قصـيرة وقـد اعتـبرهـا معًا
ـة وضـد تـمـثل وقـفـة الــتـزام ضـد الـعـو
تـردى اإلنــسـان. واصـفًـا الـكــاتـبـة بـأنـهـا
صاحـبـة مـوقف إنـسـانى نـبيـل وموقف
وطــــنى مــــخـــلص أرادت أن تــــســـتــــخـــدم
الـــرمـــز لــتـــقـــول الـــكــثـــيـــر إلى اإلنـــســان

صرى والعربى..  ا
سرحيات الثالث التى شملها الكتاب ا
هى: "اجلــمــيالت والــكــيـمــيــا" "اجلـدار
ى" وعـلى الـرغم الـثـانى" و "مـواطن عـا
ـــــســـــرحـــــيـــــات ومن ثم من اخـــــتـالف ا
الـشـخــصـيــات والـعــوالم .. فـقــد عـدَّهـا
الـــنـــاقـــد "حــلـــقـــة واحــدة أقـــرب إلى أن
تكـون مـسرحـيـة واحـدة.. حيث تـعـبّر -
رغـم اخـتالفــاتـهــا - عن أزمـة اإلنــسـان

عاصر بعمق وحدة. ا
فهى تـعـكس أزمة هـذا اإلنسـان وحتكم
اآللــة فى حـيــاته والـقـوى الــرأسـمــالـيـة
الـــتـى حتــــاول أن جتـــعـل مــــنه عــــاجـــزًا

مسلوب اإلرادة فاقد احلرية.

ــســرحــيــة األولى تــدور أحــداثـهــا فى فــا
ـــوتـى وهى جـــزيـــرة ثــــلـــجـــيـــة مـــديــــنـــة ا
معزولة بينـما فى "اجلميالت والكيميا"
ـــكـــان فى جـــنــاح لـــلـــجـــمــيالت يـــتـــمــدد ا
ـهـذبـات كـذلك تـدور أحـداث "مـواطن ا
ى" فى منزل مواطن جدرانه شديدة عا
الـــبـــيــاض.. ومـع هـــذا االخــتـالف يـــؤكــد
ــكـان لـم يـبــتــعــد كــثـيــًرا عن الــنــاقــد أن ا
األمـاكن األخرى فمـازال العالم مـرتبًطا
ــــــة كــــــونــــــيـــــة حتــــــدد ســــــلـــــوك بــــــتــــــهـــــو
شـخصـيـاته.. ويكـمل الـزمان اجلـو الذى
تـدور فــيه األحـداث حـيث ال يـدرك فى
مسـرحـية  "اجلـدار الـثـانى" إّال باعـتـباره
حلـظـة من الـزمـان ال تـدرك لـيـست فى
ـــــاضـى.. ويــــــذهب احلــــــاضــــــر وال فـى ا
ـســرحـيـات الـنــاقـد إلى أن الـزمــان فى ا
الـثـالث زمن واحـد الــهـدف مــنه هـو أن
تــدور األحــداث فى دائــرة واحـدة جتــعل
الــرمــوز قــائــمـــة فى عــالم اإلنــســان فى
عــقـله وحـيـاته.. ويــصل الـنـاقـد من هـذه
المح التى رصدها إلى أن شخصيات ا
ــســرحــيــات جــمـــيــعــهــا تــدور فى إطــار ا

الفانتازيا..
ـسـرحــيـات بـعـد ذلك تــشـكل نـاقـوس وا
إنــذار تـقــرعه الـكــاتـبــة - بـطــريـقــتـهـا -
لـتــنــبــيه الــغــافـلــ إلى مــخــاطــر الــعـالم
ـــة والـــصــور ـــصـــنــوع وفـــخـــاخ الـــعـــو ا
سـتنسـمة إلى مـا ال نهايـة واألجهزة ا

والدعاية الرهيبة.

الكتاب: اجلميالت والكيميا
ؤلف: هدى شعراوى ا
: د. أحمد شمس تقد

الدين احلجاجى 
الناشر: الهيئة العامة لقصور

الثقافة

يــنــظم صـــنــدوق الــتــنــمــيــة الـــثــقــافــيــة بــرئــاســة
ـــلـــتــــقى الـــثـــانى الـــدكـــتــــور أحـــمـــد مـــجـــاهـــد ا
لـلـعـروسـة الــشـعـبـيـة ابـتـداء من 20 وحـتى 26
فــبــرايـــر فى بــيـت الــســحـــيــمى بـــحــارة الــدرب

. نطقة احلس عز  األصفر شارع ا
ـلــتــقى هــذا الـعــام عــددا من الـفــنــانـ يــقــدم ا

اجلـدد فى مـجـال صـنـاعـة العـرائس الـشـعـبـية.
ــلـــتـــقى بـــافـــتــتـــاح مـــعــرض وتـــبـــدأ فــعـــالـــيـــات ا
(عـــرايس وعــــرســـان) والـــذى يـــضـم أكـــثـــر من
150 عــروســـة شــعــبــيــة فـى مــخــتــلف اجملــاالت
كعرائس األراجوز - خـيال الظل - مولد النبى
- الــقـــمح - حـــد الــســـعف - لــعـب األطــفــال -
ـوجودة فى احلسـد.... وغـيـرها مـن النـمـاذج ا

. صري أشكال احلياة اليومية لدى ا
ــلــتـقـى أعـمــال عــدد من الـفــنــانـ كــمــا يـضم ا
الذين جـمعـهم ولعـهم بالـعروسـة الشـعبيـة مثل
زيـــنب الـــشـــرقــاوى مـــهـــيـــتــاب عـــبـــد الــلـه نــور
ســمـــيــر إسـالم عــلـى ومــنـــار نـــاشــد وســـمــاح

عماد ومحمد سعيد وعائشة محمد.
ـــلـــتـــقى مـــحـــاولـــة لـــربط شـــبـــاب الـــفـــنـــانـــ وا
وتيفات الشـعبية حيث يقدم خمسة عروض با
تـعـتمـد عـلى خـيـال الـظل واألراجـوز من تـأليف
وإخـراج د. نــبـيل بـهــجت أشـعـار ســيـد لـطـفى

ومن تـقد فـرقة ومضـة. وهى عرض «هروب
األمير وصـال» الذى يسـتلهم شـخصيـة األمير

وصال من بابة طيف اخليال.
أمـا الــعـرض الـثــانى فـهـو «عـلـى الـزيـبق» الـذى
ـتـحــدة ألكـثـر من 40 ألف قــدم فى الـواليــات ا
مــشـــاهــد فى 121 لـــيــلــة عـــرض ويــدور حــول
ــقــاومـة الــتى البــد لــهــا من االنــتــصـار فــكــرة ا
ويسـتلـهم العـرض القـصة الـشهيـرة فى الـسيرة

الشعبية.
أمــا الـعــرض الـثــالث فــهـو «أراجــوز دوت كـوم»
ـنفـذ محمـود حنـفى ويسـتلـهم قصة للمـخرج ا
«أنــدرســـون» الــشـــهـــيــرة «مالبـس اإلمــبـــراطــور
اجلديـدة» محـاوالً كشف الـزيف فى السـياسة

الدولية.
ـــديـــنــة» الـــعـــرض الـــرابـع هــو «جـــحـــا وحـــاكـم ا
ـنفـذ مـصـطفى عـز ويـستـلـهم بعض لـلـمخـرج ا
نـــوادر جــحـــا الــســـيـــاســيـــة ويــربـــطــهـــا بـــالــواقع

احلالى.
وأخـــيــراً «ســهـــرة مع خــيـــال الــظل واألراجــوز»
لـــلـــمــخـــرجـــ مـــحــمـــد ســـعــيـــد وإسالم عـــلى
ــر ويـــعـــتــمـــد عـــلى بـــابـــة الــتـــمـــســـاح وبــعـض 

األراجوز واالرجتال.
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ــســتــقــلــة تــســتــعــد فــرقــة «مـالمح» ا
لــتـــنـــظـــيم ورشـــة تـــدريـــبـــيـــة فى «فن
» بــــاالشـــــتــــراك مع جـــــمــــعــــيــــة ــــا ا
النهـضة العـلميـة «جيزويت الـقاهرة»
ـدة تـبــدأ يـوم 22 فـبــرايــر وتـســتـمــر 

ـدرب أســبــوعــ شـريـف شــعــبــان ا
األســـاسـى لـــلــــورشــــة حــــدد الــــهـــدف
مثل األساسى للورشة بأنه تدريب ا
عـلى طـريـقـة الـتـعـامل مع هـذا الـنوع
الـذى يعـتـمد عـلى طـاقة اجلـسد فى
ـمــثل مـصـطـفى حـزين حـ تـوقف ا
الذى يقوم بالتدريب أيضاً ليؤكد أن
» يـعــتـمــد عـلى اإلحــسـاس ــا «فن ا
ـــــمـــــثـل لـــــتـــــرجـــــمـــــة الـــــواعى لــــــدى ا
انفـعاالته لـلـمتـلقى بـبـساطـة ووضوح
ـــتــــلـــقى أن يـــصل إلى لـــيـــســـتـــطـــيع ا
ــــمــــثل احلـــــالــــة الــــتى يــــقـــــصــــدهــــا ا
ـــفــردات الـــوهـــمـــيــة والـــتـــعــامـل مع ا

للممثل على أنها واقع ملموس.
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ــســرحــيــة الــتى شــاركت فى مــهــرجــانــات عــدد من الــعــروض ا
ـهـرجـان الـعـربى» لـلـمـسرح اجلـامـعـة تـسـتـعـد لـلـمـشـاركـة فى «ا
ـسرح» أوائل ـصريـة لـهواة ا الذى تـنـظمـة «اجلـمعـية الـعـربيـة ا
مـارس الــقـادم فــتـشــارك جـامـعــة عـ شــمس بـثـالثـة عـروض;
ـة والعـقاب» لـفـريق كلـيـة التـربيـة إخـراج محـمد األول «اجلـر
صالح والثـانى كـلـيـة التـجـارة «هـانـيبـال» إخـراج مـحـمد خـلـيـفة
والـثـالث عـرض كـلـيـة اآلداب «أوهـام» إخـراج يـسـرا الـشـرقاوى
بينـما تشـارك جامـعة القـاهرة بعـرض مـسرحيـ هما «رأس
ـمـلـوك جـابـر» لـفريـق التـجـارة إخـراج أحـمـد مـحـارب ولـكـلـية ا
صلـوبون» إخراج حـسام الصـياد وقد حـصدت هذه اآلداب «ا
الــعـــروض الــعـــديـــد من اجلــوائـــز من خـالل مــهـــرجــان اإلنـــتــاج

الذاتى.

ÖæjR Ió«°ùdG ∫ÉØWCÉH πØà– ..zÖWÉ°üe ≈µM{
تـــنـــظم "جـــمــــعـــيـــة تـــنـــمــــيـــة اجملـــتـــمع
احملــلى" بــالـســيــدة زيــنب احــتـفــالــيـة
فـــنــيـــة يـــوم ٢٣ فـــبـــرايــر بـــاحلـــديـــقــة
الــــثــــقــــافــــيـــة تــــضــــامــــنًــــا مـع أطــــفـــال
الــــشـــوارع حتــــيـــيــــهـــا فــــرقــــة (حـــكى
مـــصــاطـب) والــتـى تـــقــدم عـــددًا من
حكـايـات وقـصص األطـفال من أداء
ــــصـــرى والـــتى ســـوف حتـــكى مـــنى ا
حــــكـــــايـــــة (األمــــانـــــة واخلــــداع) وهى
حـكــايـة شـفـهــيـة من األدب األفـريـقى
جـمـعـهـا الكـاتب و.هـ. هـويـتـلى بـيـنـما
تـقــدم جنالء قــورة حــكــايــة (األصـيل
واخلـــســــيس) من كــــتــــاب "حـــكــــايـــات
الدقـهلـية" والـتى جمـعهـا فتـوح أحمد
ـمــثـلـة جــيـدة رضـوان بــيـنـمــا حتـكى ا

مـن الـــــقـــــصـص الـالتـــــيـــــنـى (تـــــونه -
يـونــيــتــا) ويــشـارك احلــكــاء رمــضـان
خـاطر بـحكـاية (نـقـطة الـعسل) وهى
ــنــقــولـة من احلــكــايــات الــشـفــهــيــة ا
ــسـرح وســوف تــقــدم فـرقــة (حــالــة) 
ــــســــرحى (أوزو الــــشــــارع الــــعــــرض ا
لـــذيـــذ) من تــألـــيف وإخـــراج مــحـــمــد
عــبــد الــفــتــاح وتــمـثــيـل عـلـى صـبــحى
كـر أبـو الــفـتـوح مـحـمــد أبـو الـفـتـوح
عـــلى خـــمـــيـس هــانـى طـــاهـــر أحـــمــد
ـنسق الـعام صالح أحمـد مصـطفى ا
لـلـبـرنــامج يـافـاجــويـلى ذكـرت أن ورًشـا
تدريبية ستـقام على هامش االحتفالية
لـتـعـلـيم األطـفـال فن الـرسم الـتـصـويـر
صاطب الفوتواغرفى تدوير مخلفات البيئة.  حالة فى حكى اا
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ن اخلشاب د.  أ ان إمام  إ

نـشاط مـسرحى مـكثف تـشهـده مديـنة اإلسـكنـدرية
حـاليـا من خالل أكـثـر من عرض مـسـرحى تقـدمـها

فرقة هيئة قصور الثقافة
مــسـرحـيـة الــعـادلـون أللـبــيـر كـامى يــقـدمـهـا اخملـرج
ن اخلـشــاب بـفـرقــة قـصــر ثـقـافــة األنـفـوشى د. أ
ويقـول اخلشاب إن إختيـاره للنص يعـود للتساؤالت
الـــتى يــطــرحــهــا حــول مــفـــاهــيم احلــريــة والــعــدالــة
وشــــرعــــيـــة اســــتـــخــــدام الـــعــــنف وهـى الـــتــــســـاؤالت

ستوى الدولى. طروحة حاليًا على ا ا
ـان إمـام مــحـمــد عـبــد الـقـادر الــعـرض بــطـولــة إ

محمد البيان محمد مكى محمد السيد.
بينما يقوم اخملرج مـحمد الطباع ببروفات العرض
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 مروة فاروق

تـلــقت إدارة الــثـقــافـة بــأسـوان
ــــــــقــــــــدمـــــــــة من ــــــــشــــــــاريـع ا ا
اخملـــرجـــ  لــلـــمـــشـــاركــة فى
ــســـرح لــهــذا نـــشــاط نـــوادى ا
الـعام وقـد بلغ عـدد العروض
ـــتــــقــــدمـــة ســــبـــعــــة عـــروض ا
أربعة منها فى أسوان وثالثة

دينة كوم أمبو.
فى أسـوان يـقـدم "أصـولى
مـرعى"  عـرض: جـنـون عادى
جـــــــدا. مـن تــــــــألـــــــيـف: مـــــــروة
فـاروق. بـينـمـا يقـوم " رمـضان
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عــلى شــبــكـــة الــبــرنــامـج الــثــقــافـى يــتــواصل تـــقــد الــســهــرات
سرحيات التالية: سرحية يوميا.. ونسهر هذا األسبوع مع ا ا
اليـوم االثن  : 18 -2  تـقـدم فى اجلزء األول من الـسـهرة
الـسـاعة الـعـاشرة مـساء مـسـرحيـة (فى انـتظـار جودو) من
تألـيف صمـويل بيـكيت وتـرجمـة د فايـز إسكـندر بـطولة:
شــفـــيـق نــور الـــدين أحـــمـــد اجلـــزيـــرى ســعـــد أردش من

إخراج بهاء طاهر.
وفـى اجلـــــــزء الــــــــثـــــــانـى من
الـســهـرة الــســاعـة الــواحـدة
وسـبع دقائق بـعـد مـنـتصف
الـلـيل تـذاع مـسـرحـيـة (زوج
مـــثــــالى) كــــتـــبـــهــــا أوســـكـــار
وايــــــلـــــد وتــــــرجـــــمــــــهـــــا إلى
الـــعــربـــيـــة فــوزى ســـمـــعــان;
بـــطــــولـــة: زكـى طـــلــــيـــمـــات
سـنـاء جـميـل أحمـد عالم
أمــــيـــــنــــة رزق ومـن إخــــراج

أحمد كامل مرسى.
 أمينة رزقيوم الثالثاء : 19-  2 سهرة

مع مسـرحـية (نص اوبـرا أورفيـو و أريـروديتش) وذلك فى
ـسـرحــيـة من تـألـيف تـمـام الـســاعـة الـواحـدة و الــنـصف ا
رايــنـيــرى دكــاســاجــيــجى وتــرجــمــة وإعــداد فــؤاد ســعــيـد
بـطـولـة حـسن عـبـد احلـمـيـد سـمـيـرة عـبـد الـعـزيـز مـفـيـد

عاشور شادية حسنى إخراج أحمد سليم.
يــوم اخلـمـيس : 21 - 2 نـســتـمع إلـى أحـد أعــمـال الــكـاتب
ــســرحى مـــولــيــيــر هى (احلب أفــضـل طــبــيب) فى تــمــام ا
الــواحــدة والــنــصف تــرجــمـة ســعــاد جنــيب وإخــراج رجب

احللوانى.
يـــوم اجلــمـــعــة  :22- 2 نــســـتــمـع من أعــمـــال بــريـــخت  إلى
مسـرحية (القـاعدة واالستثـناء) فى تمام الـساعة الواحدة
والنصف بـعد منـتصف الليـل ترجمة عـبد الغـفار مكاوى

وإخراج صالح عز الدين.
يوم السبت : 23 - 2 نستمع فى الساعة الواحدة والنصف
ــسـرحى (جــان فـيــلـور) إلى مــحـاورة درامــيـة عـن اخملـرج ا
بــطـــولــة: جـالل الــشــرقـــاوى مــحى الـــدين عــبـــد احملــسن

وإخراج الشريف خاطر.
   يوم األحد : 24 -  2 الساعة الـواحدة و النـصف نستمع
إلى  (دكتور اونول) مسرحية كتبها جيمس برنارد فاجان

ومن ترجمة وإخراج عبد اجمليد شكرى.
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حــــســــان" بـــإخــــراج عـــرض " بـال نــــوافـــذ" لــــيـــوسـف عـــز الــــدين.
و"إسـمــاعــيل عــمـارة" يــقــدم عـرض "فــكــرة جـديــدة" من تــألـيف:
محـمد الـشركى. والـعرض األخـير يقـوم بإخـراجه "أحمـد حسن

بدوى" وهو: ساعة واحدة. للمؤلف: صبرى عبد الرحيم.
اريـونت. من وفى كـوم أمـبـو يـقـدم "هـانى فـهـمى" عـرض: ثـورة ا
تــألــيف: حــازم مــصــطــفى. بــيـنــمــا يــقــوم "خــالــد عــبــد الــعـظــيم"
بإخـراج: البئر. للكـاتب: محمود أبو دومة. أمـا "خالد عطا الله"
شروع مونودراما من تأليفه و هو : انتظار أخير. فقد تقدم 
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ـســرحى "جتـاعــيـد" لــلـمــؤلف الـشــاب عـز درويش ا
صـاحب جتــربـة "كالم فى سـرى" لـلــمـخـرجـة ريـهـام

سرحية. عبد الرازق وتقدم العمل فرقة تمرد ا
وفى قصر ثقافة سيدى جابر يشهد اخملرج سامح
احلـضـرى بـدء بروفـات مـسرحـيـة. "هـاملت مـؤقـتا"
لــلــمـــؤلف ســامـح عــثــمـــان وهــو إعــداد عـن هــامــلت
لــشــكـســبــيــر ويـقــدم الــعــمل مـحــاولــة لــلـتــداخل مع
ـنــتـظـر عــرضه خالل مـارس الـنص األصــلى ومن ا
الــقـادم بــطــولــة عـادل عــنــتــر مـحــمــد الــعــمـروسى

سينوغرافيا إبراهيم الفرن

cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1
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ـان» والـتـى تـغـيـر مـدلـوالت الدوال لألسـبـاب الـتى ذكـرهـا عـالم الـلـغـة «أو
وهى «لـغويـة - تاريـخيـة - اجتـماعـية - نـفـسيـة - تأثـير أجـنبى - أسـماء

عصرية».
ـسـرح» ينـاقش الـباحث أربع ـبحث الـثـانى: «مراوغـة الـعالمة فى ا وفى ا
» فــيــشـــيــر إلى وجــود نــصـــ لــلــعــمل نــقــاط أولـــهــا «الــعالمــة بـــ نــصــ
ــســرحى نص درامى وآخــر مــســرحى وبـالــتــالى ســيــمــيـولــوجــيــا لــلـنص ا
وأخـرى لـلعـرض وأن الـعالقة بـيـنهـمـا - كمـا يـرى بافـيـز - لم تتـضح بـعد
ويـؤكـد الــبـاحث عـلى حـيــويـة الـنص الـدرامى عــنـد جتـسـيــده عـلى خـشـبـة

سرح ألسباب يلخصها اآلتى: ا
١ - أن النص ال يتحقق إال بتجسيده مسرحياً.

سرحى يحدث فى أماكن محددة يجسدها العرض. ٢ - أن احلوار ا
ـؤلف ويـفـرق ـمـثل تـعــد لـغـة أكـثــر كـفـاءة من إرشــادات ا ٣ - أن حـركــة ا
ـكتـوبة لـغـرض العـرض والتى تـصبح الـبـاحث ب نـوع من الـنـصوص: ا
ــكــتـوبــة لـغــرض الـقــراءة فـهى فـيــهـا الــعالمـات مــوضع الــقـول والــفـعل وا

ليست للعرض ولكنها عمل مكتمل فى حد ذاته.
أما الـنقطـة الثانـية فيـتفق فيـها البـاحث مع النظـرية الشـكالنيـة الروسية
التى تعـلن أن األدب كى يصبح أدباً يـجب أن يستخـدم لغة خاصـة منتقاة
ــألـوف لـيس مـبـتــكـرة تـتــسم بـالـتــشـويه اخلالق الـذى يــجـعل الـطــبـيـعى وا
طبـيعيـاً أو مألوفاً لـتصوير واقع جـديد بهـدف رؤية العالم ولـيس التعرف
علـيه ويفـرق البـاحث ب هـذه اللـغة والـلغـة العـملـية الـتى ترتـبط بـأفعال
التوصيل ويـؤكد أن الوصول إلى تلك الـلغة األدبية الـفنية يتـطلب تدمير
ـدلـول عـلى نـحـو جزئى أو الـعالقة االرتـبـاطـيـة االعـتبـاطـيـة بـ الدال وا
كـلى ارتــكــازاً عـلى عــنــصـر الــركـيــزة وتــصـبح اخلــاصــيـة األولى لــلــعالمـة
اللغوية الفنية هى جتديد العالقة ب عناصر العالمة وهذا بدوره يؤدى
إلى مـراوغـة العـالمة وعـلى ذلك يـحـدد الـبـاحث سمـات اخلـطـاب الـفنى

كاآلتى:
١ - وجـود ركائـز منـطقـية فى الـعالمة الـصغـرى وهى الركـيزة بـ الدال

بتكر. دلول ا عروف وا ا
٢ - وجود ركائـز منـطقيـة فى العالمـة الكبـرى فى اجلمـلة أو الفـقرة ب
ـبــتـكــر ويــطـلق عــلـيــهـا ـدلــول ا الــدال (مــجـمــوع الـعالمــات الــصـغــرى) وا

الباحث ركائز سياقية منطقية.
: ستخدمة - إلى نوع ويقسم الباحث النثر - تبعاً للغة ا
١ - نثر فنى يحمل لغة خاصة منتقاة ومبتكرة (لغة فنية).

ألوفة ٢ - نثـر غير فنى يفتقر لسـمات العالمة الفنية مكـتفياً بالعالقة ا
دلول. االعتيادية ب الدال وا

ـسـرح» يشـيـر الـباحث إلى وفى الـنـقـطة الـثـالـثة: «مـراوغـة العالمـة فى ا
سرحى هو فن جمعى يـشتمل على عالمات لغـوية وغير لغوية أن الـفن ا
البس واإلضـــاءة ـــائـى وا تـــتـــمـــثـل فى أنـــظـــمـــة الـــتــــعـــبـــيـــر احلـــركى واإل
ـؤثرات الـصوتـية وهى الـعنـاصر الـسمـعبـصريـة وهذا أدى ـوسـيقى وا وا
لتخـبط نقاط الـنظم السـيميـولوجيـة. والذين اعتـمدوا على نـظم العالمة
الـلــغـويــة فى مـنــهـجــهم الـتــحـلــيـلى وقــد قـوبــلـوا بــهـجــوم عـنــيف من جـانب
«مـارتن إســلن» ألنـهم يــعـتــقـدون تــشـابــهـاً بــ الـنـظــام الـعـالمـاتى الــلـغـوى
ــســرحى ويـشــتـرط الــبـاحث ــتـنــوعـة فى الــعـرض ا وأنــظـمــة الـعـالمـات ا

سرح وجود عامل هما: لتجنب مراوغة العالمة فى ا
نطقـية كى تنتج داالً مفرداً مركبًا ١- ضرورة تـكاملية الدوال السمـعبصرية ا
يــحـمل مـدلــوًال واحـدًا ولـيس عــدة مـدلـوالت تــعـطى رسـائل مــتـنـاقــضـة تـعـوق

ستهدف.. سرحى الصحيح جلمهور العرض ا عملية إيصال اخلطاب ا
٢- عـدم االسـتـعـانـة بـعالمـات طـبـيـعـيـة من بـيـئـة جـغـرافـيـة مـعـيـنـة فى بـيـئـة
أخرى مـخـالـفة وفى هـذه احلـالـة ستـصـبح الركـائـز غـير مـنـطقـيـة والدوال
ـتـفــرج الـتـواصل مع بـال مـدلـوالت وتـقــتـطع الـعالمــة من جـذورهـا ويـفــقـد ا

العرض.
وفى النقـطة الـرابعـة: «األنظمـة - اإلمسـاك بالعالمـة» يؤكـد الباحث أن
ـسـرحى يـجـعـلـهـا قـابـلة اسـتـخـدام الـعالمـات اخلـاصـة بـنـظـريـة الـعـرض ا
للـتكـيف فى أية بيـئة أخـرى ذلك ألنها عالمـات سمـعبصـرية مـتفق علـيها
نـفـرد (سـولو) ـثل واحـد والـعـزف ا سـلـطـة على  مـثل: بقـعـة الـضـوء ا
ـونولـوج وجمـيعـهم دال على الـشعـور بالـوحدة الـذى ينـتاب الـشخـصية وا

سرحى.. ية لغة العرض ا ا يقودنا إلى عا سرحية  ا

ــاذج وفى الــفـــصل الــثــالث: وحتـت عــنــوان «إمــكــانــيـــات االســتــفــادة من 
اس وأوبـرسفـيلد فى التـحلـيل السـيميـولوجى عـند: بـروب سوريو جـر
ـبـحث األول تـلك الـنـماذج حتـلـيل الـفـعل الـدرامى» يـنـاقش الـبـاحث فى ا
ير وذج «الـعوامل» لـلنـاقد الـشكالنى الـروسى فالد األربعـة فيذكـر أن 
بروب والذى وضعه فى كـتابه «مورفولـوجيا احلكايـة الشعبـية» يتكون من
كلف البطل ساعد األمـيرة ا سـتة عناصر; وهى: «الشـرير الواهب ا
ـوذج العـوامل الـثانى والـذى وضعه سـوريـو فهـو يتـكون من ـزيف» أما  ا
ـــيــزان ـــريخ ا ســتـــة عــوامـل أيــضـــاً وهى: «األســـد الــشـــمس األرض ا
ـاس فى كـتـابه «عـلم الـداللة ـوذج الـعـوامل الـذى وضـعه جـر الـقـمـر» و
ـرسل إلـيه  ـرسل ا ـفـعـول ا الـبـنـيـوى» عــلى الـنـحـو الـتـالى: «الـفـاعـل ا

> لـقـد حـدث الـتـزاوج بـ األدب والـتـكـنـولـوجـيـا وبـدأت أمـارات مـا يـحمـلـه األدب من لـقاح
التـكـنـولوجـيـا فى الـظهـور عـلـيه فظـهـرت تـغيـرات عـلى طـبيـعـة الـعمـلـية اإلبـداعـيـة وعلى
عناصـره واطردت التـغيرات فى األجـناس األدبيـة لتجمع بـ األدبية واإللـكترونـية وهو ما

اصطُلح عليه فى األوساط األدبية والنقدية احلديثة باسم األدب التفاعلى.
سرحي جريدة كل ا
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سرح الكتاب: مدخل إلى علم العالمات فى اللغة وا
ؤلف: د. عصام الدين أبو العال ا

: د. منى صفوت تقد
صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

> إن حتلـيل اإلخـراج يـعـنى تـعـريف وتـقـيـيم حلـمـة تـركـيبـيـة تـشـكـلـهـا سـلـسـلة من
العناصر التعبيرية التى تشكل ماديتها على أن يتم تعريف وتقييم كل عنصر على

حدة. وهذه العناصر مرتبة بشكل هيراركى حسب كينونتها احلاكمة لوظيفتها. 28
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سرح الدولة من تأليفه وإخراجه. > د. سامح مهران يستعد لتقد عرض مسرحى جديد 

 قراءة العالمة مسرحياً

يـنـاقش البـاحث إشكـاليـة مراوغـة العالمـة اللـغويـة أى ازدواجيـة وتعـددية
. دلول بالنسبة للدال فى مبحث ا

بحث األول: يعالج أربع نقاط هى: ا
أوالً: أسس الـعالمــة الـلـغـويـة والــتى يـعـتـمــدهـا الـبـاحث فى بــنـيـة الـعالمـة

دلول/ الركيزة. عند بيرس الدال/ ا
: مراوغة العالمة اللغـوية فيشير الباحث إلى قضيت هامت عند ثانياً
سوسير وهما قضية اعتباطية العالمة اللغوية الناجتة عن اندماج الدال
ـدلـول حـيث إن معـنى كـلـمة مـا لـيس له أيـة عالقة بـأصـوات احلروف وا
ـمكن أن تدل أصـوات حروف أخرى على التى تشـكل تلك الكـلمة فمن ا
ـطلـوب والقـضـية األخـرى تتـمـثل فى كلـمـة اجلمـاعة وهى عـنى ا نـفس ا
تـرتـبـط بـالـقـضــيـة األولى (اعـتــبـاطـيـة الــعالمـة) حـيث يــوضح الـبـاحث أن
الـلغة العـربية مـثالً لم تكن لغـة جماعة واحـدة فقد تـعددت األلسن التى
تنـطق العربية تبعاً لـلمناطق اجلغرافية وبـنزول القرآن أصبحت لغته هى
ثاليـة للعرب القـدامى وتتنوع اللـغة العربيـة الفصحى تبـعاً لنوعية اللـغة ا
الـدراســة أو الـلــغــة الـدارجــة والـتى تــمــثل قـضــيـة مــجـتــمــعـيــة الـلــغـة عــنـد

سوسير والتى تتلخص فى نقطت هما:
ـوذج لغـوى واحـد من حيث الـلفظ ١- عـدم احتـواء اللـغـة الدارجـة على 
ــنـــاطق وبــالـــتــالى تـــنــوع الــظـــروف والــعــادات أو الــقــاعـــدة وذلك لــتـــنــوع ا
والـتـقـالـيـد والــسـلـوك وبـذلك تـخـتـلف داالً ومــدلـوالً أى نـطـقـاً ومـفـهـومـاً

وبذلك تشتمل القومية الواحدة على أكثر من لغة.
هنية وطرق التعليم ٢- تعدد ألسنة اللغة العربية الدارجة لتنوع الفئات ا
وتــصـبح بـذلك الـعـالمـة الـلـغـويــة مـراوغـة  عـرضـة لــدراسـة عـلم الـتـأويل

والتفسير (الهرمنيوطيقا).
ــراوغـة» وفى هــذه الــنـقــطـة يــخــتـلف ثــالـثــاً: «انــشـطــار الـعـالمـة أســاس ا
دلـول هو نـفسه األثـر النـفسى الـباحث مع وجـهة نـظر سـوسيـر فى أن ا
حـيث يرى أن األثـر النـفسى لـلمـدلول يـطرأ عـليه بـعض التـغيـرات النـابعة
من الـتحوالت االجـتمـاعية والـسيـاسية عـلى مر الـسن فـيشـير مثالً إلى
ستـعمر دلول كـلمـة أجنبى الـتى حتول معـناهـا من ا تغـير األثـر النفـسى 
ـصـاحبـة لـلدال تـبـعاً أو احملـتل إلى غـيـر العـربى وذلك لـتغـيـر الـظروف ا

ـفـاضــلـة بـ «الــسـيـمـيــولـوجـيـا» تـطـرح مــقـدمـة الــكـتـاب بـقــوة إشـكـالــيـة ا
ـفـهـومـ جـديـر بـاالسـتـخـدام و«الـســيـمـيـوطـيـقـا» أو بـطـريـقـة أخــرى أى ا
ـســرحى? حــيث يــذكـر بــاتــريس بـاڤــيــز فى كــتـابه كــمــنـهـج فى الـتــحــلـيـل ا
ا يـرجع إلى بنية سرح» أن االخـتالف بينـهما لـيس لفظـياً وإ «قـاموس ا
ـوضـوعة / ـدلـول عـند سـوسـيـر والـثالثـيـة ا الـعالمـة الثـنـائـيـة الـدال / ا
ــفـــســرة / الــركــيــزة عـــنــد بــيــرس وقـــد تــراوح اســتــخــدام الـــنــقــاد لــكال ا
ـاس يسـتخـدم مصـطلـح السـيمـيولـوجيا صـطلـح فـمثالً جنـد أن جر ا
عـنى» معـتمـداً على مـباد سـوسير فـى كتـابيه «عـلم الداللـة البـنيـوى» و«ا
فى حـ اسـتـخدم سـيـبـوك مـصـطـلح الـسـيـمـيـوطـيـقا ألنـه يرى أن عـالقة
ـدلول فـسرة / الـركيـزة أكثـر إقنـاعاً من عالقـة الدال / ا ـوضوعـة / ا ا
عنـد سوسـير ولـقد حتـفظ سوسـير نـفسه عـلى مصـطلـح السـيمـيولـوجيا
وأحـل محـله مـصـطلـحـاً آخـر وهو الـسـيـنولـوجـيـا فالـسـيـميـولـوجـيا تـعـتـبر
اللغات الـطبيعـية أدوات شارحة ومـفسرة بيـنما تقـوم السيمـيوطيقـا ببناء
لغـة شارحـة أو مـيتـا لغـة وفى الوقت الـذى تسـتخـدم فيه الـسيـميـولوجـيا
اللغات اللفظية وغير اللفظية: كالتصوير والعمارة ترفض السيميوطيقا
ــنـهج مــثل ذلك االســتـخــدام وعــلى ذلك أصـبــحت الــسـيــمــيـولــوجـيــا هى ا
ـنـهج الـذى يـرجع إلى ـسـرحى وهـو ا الئم فى حتـلـيـل الـفـعل ا الـعـلـمى ا
ـاضى وقد تـفـرعت عنـها مـدرسـة براغ الـتـشيـكيـة فى ثالثـينـيـات القـرن ا
عدة مناهج نقدية مثل: (أ) الـبراجماتية التى تدرس آليات احلوار وتهتم
بالـداللـة واحلدث واإلخـراج والتـلقى (ب) الـفيـنوسـيـنولـوجيـا التى تـنتـقد
تـــفـــتـــيت الـــنص إلـى دالالت ألن إدراك احلـــدث فى مـــفـــهـــومـــهـــا يـــتـــصف

بالشمولية..

فــفى الـــفــصل األول من فــصـــول هــذا الــكــتــاب اخلـــمــســة وحتت عــنــوان
«أسس الـعـالمـة الــلـغــويــة بـ ســوســيـر وبــيـرس» يــعــنى الـبــاحث بــدراسـة
الفـرق ب الـسيـميولـوجيـا والسـيميـوطيـقا من خالل عـرض مجمل اآلراء
فهوم عـند سوسير ـدلول أو ا حول ثنائـية الدال أو الصورة الـسمعية/ ا
فسـرة / الركيزة عـند بيـرس والتى يقـترح الباحث وضوعـة / ا ثالثـية ا
ـدلـول مع اإلبقـاء على فـسـرة با وضـوعـة بالـدال واسـتبـدال ا اسـتبـدال ا
الــركــيــزة لــتــكــتــمل بــنــيــة الــعالمــة الــلــغــويــة مــوضــحــاً جــوانب االخــتالف

واالتفاق عن طريق عقد مقارنة ب خصائص العالمة عند كل منهما.
ـبـحث األول: «طـبـيـعـة الـعالمـة الـلـغـويـة وشـروطـهـا عـنـد سـوسـيـر» فــفى ا
يـدرس الــبـاحث خــصـائص الــعالمـة أى طــبـيــعـة الـعـالقـة الـتـى تـربط بـ

دلول فيشير إلى أنها: الدال وا
دلول يرجع إلى ما تعارف : اعتباطية عرفـية أى أن ارتباط الدال با أوالً

. واتفق عليه الناس فى نسق مجتمعى مع
ثـانيـاً: خطـيـة زمنـيـة ألن الدال له طـبيـعـة أو صورة سـمـعيـة حتدث خالل
ــثـل بُــعــد (ب) يــقــاس هـذا الــزمـن ومن ثم يــكــتــسب صــفــاته وهى: (أ) 
نحنى اخلطى وعلى ذلك تتصف العالمة البعد من منحنى واحـد وهو ا

بخاصية الالتزامنية فالدال يحتاج إلى زمن إلدراك مدلوله.
ثالـثاً: تبادليـة والتبادليـة (مبدآ الثبـات والتغير) فـالعالمة اللغـوية ثابتة ال
تتغيـر ألن الزمن يحرص عـلى استمراريـتها وفى الوقت نـفسه يعمل على
ـدلـول ويـظل ـدلـول ثـابـتــاً ويـتـغـيـر ا تـغـيــيـرهـا فـقـد يـتـغـيــر الـدال ويـظل ا

الدال ثابتاً..
ـوذج الــعـالمـة وأقــســامــهــا عــنــد بــيــرس «يـنــاقش ــبـحـث الــثـانـى:  وفـى ا

الباحث تصنيف العالمات إلى ثالثيات عند بيرس على النحو التالى:
أوالً: تـوضح الـثالثـيـة األولى ماهـيـة الـعالمـة باعـتـبـارها عُـرفـاً عـاماً (١)
عالمــة مـتــفــردة (٢) عالمــة نــوعـيــة (٣) عالمــة عــرفـيــة وبــذلك تــكـون
العالمـة شيـئاً واقعـياً يـكتسب صـفة الـعالمة عن طريق نـوعيـتها وبـالتالى

تشتمل على عالمة أو عالمات عرفية متعددة.
ثـانيـاً: تـوضح الـثالثـيـة الـثـانـية وظـيـفـة الـعالمـة والـعالقـة الـتى تـربط ب
ثل صفة الرابطة فسرة من خالل عـنصر الركيزة الـذى  ـوضوعة / ا ا
ــؤشــر (٣) الــرمـز حــيث ــفــســرة (١) األيــقــون (٢) ا ــوضـوعــة وا بــ ا
ـفـسرة ـوضوعـة وا تـكـون الـركيـزة فى األيـقـون هى صـفة الـتـمـاثلـيـة بـ ا
ـؤشر هى صـفة االرتبـاطيـة بينـما تكـون فى الرمـز هى صفة وتكون فى ا
االعـتباطية والعرفـية ويورد الباحث األمثـلة التى ذكرها مارتن إسلن فى
ثل ـثل األيـقون بـالـصورة الـفوتـوغـرافيـة و كـتابه مـجال الـدرامـا حيث 
ــيــزان الــذى يــرمــز إلى ــثل الــرمـــز بــا ــرور و ــؤشــر بــأســهـم الفــتــات ا ا

العدل.
فسرة كـعالمة إما بـاعتبارها: (١) ثالـثاً: توضح الثـالثية الثالـثة تصويـر ا
عالمـة عــلى أمـور احـتـمـالـيـة (٢) عالمــة عـلى أمـور واقـعـيـة (٣) عالمـة
على أمور عـقليـة وتتم عملـية التـصوير بـاحللول مـحل الشىء أو بالـنيابة
فوض إذن عنه مثل الناطق بلسان جهة ما والنائب واحملامى والوكيل وا

صورة تمثل جهة مادية أو مجردة. فالعالمة األخيرة هى ا
كن أن تـكون عـليـها ويشـيـر البـاحث إلى تقـسـيم بيـرس للـمجـاالت التـى 

وضوعة وهى خمسة مجاالت: ا
عتقدات ٣- الصفات ٤- العالقات ٥- التراكيب. عارف ٢- ا ١- ا

ـسرح» أمـا الـفصـل الثـانى: وحتت عـنوان «مـراوغـة العالمـة فى الـلغـة وا

أسس العالمة اللغوية

 التحليل السيميولوجى

تــســتـــعــد فــرقــة بــنى ســويـف الــقــومــيــة حــالــيــاً لــبــدء
ـســرحى لـلــمـوسـم اجلـديــد بـعـد بــروفـات عــرضـهــا ا
تـرشيح د. رضا غـالب إلخراج العمل وجـارى اختيار

النص.
يــذكـــر أن الــفــرقــة قـــدمت من قــبل أعـــمــاالً نــاجــحــة
ــــــركـــــــز األول أكــــــثــــــر مـن مــــــرة فى وحــــــازت عـــــــلى ا
مـهرجـانـات هيـئـة قصـور الـثقـافـة ويشـارك بـالتـمـثيل
ان عبد احلليم فى عروضها: كامل عبد العزيز إ
فتـحى عبد الوهـاب إسماعـيل شاه محـمد عبد

عطى. ا
ومن جانب آخر قال كـمال عالم مدير ثقافة الفشن
إن اخملــرج ســـمـــيــر اخلـــلــيـــلى بـــدأ مـــؤخــراً بـــروفــات
ــرعب» لــلـكــاتب يــوسف مــســرحــيــة «مـولــد ســيــدى ا

ها على مسرح قصر ثقافة الفشن. عوف لتقد
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د. رضا غالب

 من عروض فرق الفنون الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة
وغــــنــــاء شـــــعــــبى لـــــفــــرقــــتـى شــــبــــ
الـــقـــنـــاطـــر وســـلـــيـــمـــان جـــمـــيل يـــوم
االثن 4 فبراير وعرض موسيقى
وغناء شعبى لـفرقتى شبرا اخليمة
وكــــفــــر الـــــشــــرفــــا يــــوم الـــــثالثــــاء 5
فــبـــرايـــر وكـــذلـك عـــرض لـــلـــفـــنــون
الـتـلـقـائـيـة لفـرق أبـو قـيـر الـواحات
الــبــحــريــة بــدو الــفـيــوم وذلـك يـوم
األربـعاء 6 فـبـرايـر بيـنـمـا  عرض
رقص شـــعــبى لـــكل من فــرق بـــنــهــا
بــنى ســـويف وعــرض رقـص شــعــبى
لـــفــــرقـــة الــــفـــيــــوم يـــوم اجلــــمـــعـــة 8

فبراير.

يـقـام يوم الـثالثاء 26 فـبـرايـر عرض
رقص شـعبى لفـرقتى الغـربية وغزل
احمللة ويقام يوم األربعاء 27 فبراير
عـرض رقص شـعـبى لـفـرقـة مـطروح
فيـمـا يقـام يوم اخلـميس 28 فبـراير
عرض للـموسيـقى والفنـون التلـقائية
ـــنـــوفــيـــة الـــغــربـــيــة لــفـــرق كل من ا

سيوة.
ـســابـقـة قــد بـدأت بــإقـلـيم وكــانت ا
الـقــاهـرة الـكـبـرى وشــمـال الـصـعـيـد
الـثــقـافى عـلـى مـسـرح قـصــر ثـقـافـة
الــفــيــوم خالل الــفــتــرة من 4 إلى 8
فبـراير حـيث أقيم عـرض موسـيقى

للـموسـيقى والـغـناء الـشعـبى لفـرقتى
بورسـعيـد والـسويس بـينـمـا يقـام يوم
اجلــمـــعـــة عـــرض مـــوســـيـــقـى وغـــنــاء
شـعــبى لـفـرق اإلسـمـاعــيـلـيـة والـطـور

التلقائية ورفح التلقائية.
أمــا فى إقــلــيم غــرب ووسـط الــدلــتـا
سـابقة عـلى مسرح الثقـافى فتـقام ا
قـصـر ثـقافـة بـرج الـعـرب حـيث تـبدأ
ـنــوفـيـة ــسـابــقـة بــعـرض لــفـرقــتى ا ا
واحلريـة للـرقص الـشعـبى وذلك يوم
األحد 24 فبـرايـر ويقـام يوم االثـن
25 فبـرايـر عـرض لـلـرقص الـشـعبى
لـفـرقـتى األنـفـوشى والـبـحـيـرة بـيـنـما

حتت رعــايـــة د. أحـــمــد نـــوار رئــيس
الـــهــيــئـــة الــعــامـــة لــقـــصــور الــثـــقــافــة
تـــــتــــواصـل خالل فـــــبــــرايـــــر اجلــــارى
ــسـابــقـة ومــارس الـقــادم فـعــالــيـات ا
الـــثــانـــيــة لـــفـــرق الــفـــنــون الـــشـــعــبـــيــة
بـاألقالـيم الـثقـافيـة اخلـمسـة الـتابـعة
ـــشـــاركـــة 53 فـــرقـــة فى لـــلـــهــــيـــئـــة 
ـوســيـقى واألداء احلـركى مـجـاالت ا

والفنون التلقائية.
ـسـابـقـة الـتى بـدأت بـعـرض لـفـرقـة ا
الـــوادى اجلــــديــــد ومــــلــــوى لـــلــــرقص
اضى تاله الشعبى يوم 11 فبراير ا
عرض رقص شعـبى لفرقتى أسوان
ـنــيـا الـثالثــاء فـيـمــا أقـيم األربـعـاء وا
ـاضى عـرض راقص لـفـرقـتى قـنـا ا
وســوهــاج وأقــيم يــوم اخلــمــيس 14
فــــبـــرايـــر عــــرض مـــوســـيــــقى وغـــنـــاء
شـــعـــبـى لـــفـــرق ســــوهـــاج األقـــصـــر
الـــقــومـــيــة وأقــيـم يــوم اجلـــمــعــة 15
فــــبـــرايـــر عــــرض مـــوســـيــــقى وغـــنـــاء
شــــعـــبـى لـــفــــرق شالتـــ األقــــصـــر
توشـكى والسبت 16 فبـراير عرض
فنـون تلقـائية لـفرق كل من الـداخلة

أحمد بهاء الدين الفرافرة.
وتـتـسـابق فـرق إقـلـيم الـقـنـاة وسـيـناء
الــثـقــافى عـلـى مـســرح قـصــر ثـقــافـة
الــــعـــريش حـــيث تـــقـــدم أول عـــروض
ـسـابــقـة بــعـرض لــفـرقـتـى الـعـريش ا
ــســابــقــة حــيث تـــقــدم أول عــروض ا
لفـرقتى العـريش وبورسـعيـد للرقص
الشعبـى بعد غد الثالثاء 19 فبراير
ويــقـــام األربــعــاء 20 فــبـــرايــر عــرض
لـفــرقــة اإلســمــاعــيــلــيــة فــيــمــا يــقـام
اخلـــــــمـــــــيس 21 فــــــبـــــــرايـــــــر عــــــرض
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ـسارح حـوالى عام 1885 عـن ظهـور مئـات العـروض الـتى جعـلت منـها > أسـفـرت كهـربة ا
بـطالً. كـان الهـدف إظهـار بريـقهـا. فى بريـطانـيـا كان مـسرح الـهامـبرا ثـيتـر وفى فرنـسا

بادرات بشكل أوسع. سارح التى طورت هذه ا كازينو باريس وشارليه وفاريتى هى ا

 á«Mô°ùe á∏ªM ... záaÉ¶ædG ó«°S{
ájOƒ©°ùdG ∫ÉØWCG á«Yƒàd á°UÉN

 سيد النظافة

ـسرحى ـبنى ا عـمار الـذى يـؤسس ويحـدد ا ـقـام األول هى ا ـسرحـية فى ا ـاكـينـة ا > ا
عـمارى وتشـكيله ـعينـة للتـمثيل ولـلمشـاهدين. الهـيكل ا وهـى التى حتدد الـفضاءات ا
يـتيحان ميكنة مـسرحية محددة أدوات إضاءة وصوت تـوازن مسافات خطوط بصرية

منظورات. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

18  من فبراير 2008  العدد 32

اضى «جروباً خاصاً» للفرقة على موقع الفيس بوك. سرحية أطلقت األسبوع ا > فرقة البؤرة ا

27
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

ية الفنون يتم افتتاحه الشهر القادم بعد انتهاء عمليات تطويره. > مسرح سيد درويش التابع ألكاد

18  من فبراير 2008  العدد 32

مسرح الثقافة اجلماهيرية حتول إلى كوكتيل من الغناء والرقص

أكروبات ال
تغرى أحدًا
شاهدة با

.. والنوادى 
هى األمل
الوحيد

سرح جذب جمهور القنوات الفضائية إليه? هل يستطيع هذا ا

أوجـاعـهـا? ويـجـد فـيـهـا مـا يـدفـعه إلى مـغـادرة
مقعده الدافئ فى بيته الهاد إلى مقعد بارد
فى أحــــد مـــســــارح الـــثـــقــــافـــة اجلــــمـــاهــــيـــريـــة
ـــة الـــراهــــنـــة? هـل ســـنــــواجه حتــــديــــات الـــعــــو
ومـجـمـوعـات (تـقـريـر لوجـان) لـتـخـفـيـض عدد
نـاطق (اخلامـلة)?! سـكان الـعـالم خاصـة فى ا
أو مــنــاطق (الــعبء) بــهــذه الـوصــفــة? وتــنــبـغى
اإلشـارة بــارتـيــاح إلى مـحــاوالت بـعض (كــتـاب
الـــظل) فـى فـــرق األقـــالــــيم والـــطــــامـــحـــ فى
ــســرح إلى إيــجـاد شــكل بــديل حـركــة نــوادى ا
لــلـمــســرح بــطــرح رؤى مـغــايــرة ومــفــاهـيم ذات
طابع مـسـتقـبـلى تسـتـشرف عـالم الـغـد وتبـشر
بــقــيم الــتــطـــور وضــرورة الــتــغــيــيــر وقــد يــرى
الـبـعض أن الـرأسـمـالـيـة مـا زالت مـسـتـقـلـة بل
مـتوحشة وأن االقطـاع قد عاد متشـحًا بأقنعة
احلــداثــة وأن االســتــعــمــار لم يــعــد اقــتــصــاديًـا
فقط بل عاد ثقافـيا أيضا وعليه فإن الوصفة
الزالت ســـحـــريـــة والـــطـــبـــخـــة مـــازالت شـــهـــيــة
وســـاخـــنـــة فى مـــســـرح األقــالـــيـم وخــاصـــة فى
مجـتـمع يـعانى من ٥٧% مـنه من آمـية أبـجـدية
ـــــزيـج) مـــــا زال األوفق وأن (الـــــكـــــوكــــــتـــــيـل) (ا
لـــلــتـــنـــويـــر  وحــيث إن مـــيـــراث الــقـــهـــر مــازال
ضـاغــطًـا ونـظـرًا ألن شـعــبـنـا فى األصل مـغنٍ
ـــيـــراث احلــزين ويـــعــشـق الــغـــنـــاء فــإن شـــعــر ا
لــنــجـيـب سـرور مــازال مالئــمًــا لــلــطـرح وأرض
مــحـــمــود ديــاب مــازالـت ال تــنــبت زهــورا..!?..
ـومـة ورغم أنـنــا ال نـحــاجى فى اســتـمــرار ود
أشــكــال الـقــهــر واألسـتالب الــتى يــعـانـى مـنــهـا
ـــصـــريـــون إال أنـــنـــا نــؤكـــد عـــلى أن اجملـــتـــمع ا
ـصــرى فى الـثالثـ سـنـه األخـيـرة قـد شـهـد ا
أعــلـى نــســـبـــة حــراك اجـــتـــمــاعـى فى تـــاريــخه
احلـديث لدرجة جـعلت تفـاصيل هذا احلراك
غـامـضـة ومــطـروحـة لــلـبـحث واالســتـقـراء مـا
ألم بـنا من تـغيـرات تكـاد تكـون جذريـة خاصة
الــــهـــــجــــرة لــــلـــــخــــارج والــــغـــــربــــة فـى الــــداخل
ـواطنة والـفقـدان شبه الـتام لـروح االنتـماء وا
وبــالــتـالى فــإنــنـا نــظن أن الــوصـفــة الــسـحــريـة
الــتى نــتــجت عـن مـحــاولــة الــوصــايــة وتــطـبــيق
سرح فى خدمـة التنمية لم تعد قائمة شعار ا
بل فـقـدت صالحـيتـهـا تـمامًـا وفى تـصـورنا أن
ــســرح اجلــمــاهـيــرى اآلن فـى أمس احلــاجـة ا
إلى أشكال جديدة إلحـياء التراث واستلهامه
وأخرى لالشـتبـاك مع مكـونات الـواقع الراهن
ـستـمر والسـتجالء غـوامضه ومتـاعبـة تغـيره ا
ــــكــــال تــــعــــتــــمــــد عــــلى ــــراوغـــــة  ــــتــــعــــددة وا ا
ــغـايــرة وخـاصـة مــسـرح احلــلـقـة الـفــضـاءات ا
والــبــنــاء فـى الــقــاعــة ذات الــطـــابع احلــمــيــمى
لـــطــرح قـــضــايــا الـــنــقـــاش والــبـــوح من نـــاحــيــة
ـــســـرح الــقـــائم عـــلى الـــتـــشــخـــيص وأشــكـــال ا
لـحمى يـتـاتيـاترو واألسـاليب ذات الـطـابع ا وا
بهـدف حل مـشـاكل التـوصـيل وجذب  جـمـهور
ـسـرح ولن الـقـنـوات الـفـضـائـيـة إلى قـاعـات ا
يـــتــأتى هــذا إال بـــإشــاعــة مــنـــاخ احلــريــة ورفع
ـســرح وبـذلك نـعـود مـسـتـوى الــتـمـويل لــهـذا ا
إلى ضـرورة تـعـديل مـفـهـوم مـسـرح الـدولـة من
أســـــاسه وإلـى أى مــــدى أصـــــبح لـه (جــــدوى)
فــنــيــة وعــمــلــيــة مــطــروحــة من وجــهــة الــنــظــر
الـــســـيـــاســـيـــة وإلى أى مـــدى صـــارت الـــدولـــة
نـــفــســـهـــا فى احــتـــيـــاج إلــيه. وإذا اســـتـــطــاعت
نفـذة فى اجلناح البيرقراطى للدولة النخب ا
اإلجـابـة عــلى هـذه الـتـسـاؤالت بـاإليـجـاب فـإن
األمــر سـيــكـون مــطـروحًــا والـكــرة سـتــكـون فى
ـــــســـــرح فى مـــــلـــــعـب صـــــنـــــاع عـــــروض هـــــذا ا

ستقبل. ا

مــنـــذ أكـــثـــر من خـــمـــســة وســـبـــعـــ عــامـــا من
"وصــايــة" الــدولــة أو ســيــطــرة احلـكــومــة عــلى
ــســـرح ســواء فـى إطــار "الـــفــرقـــة الــقـــومــيــة ا
سـرح الـشـعـبى  الـثـقـافة ـسـرح  ا مـؤسـسـة ا
اجلـــمــاهـــيـــريــة" ومـــا زالـت أصــداء صـــيـــحــات
فـاهيم والفـلسفات ضبط الـبوصلة وحتـديد ا
تـتـردد فى األرجـاء مـطالـبـة بـصـيـاغات أوضح
ـرحــلـتـ ـدلــول "اجلـمــاهـيـريــة" الـتى مــرت 

: رئيسيت
األول عـندمـا كان الـقائـمون عـليه يـهدفون إلى
ـتــلــقى عـبــر قــافـلــة (الــثـقــافـة) الــوصــول إلى ا
ــســرح وكــان هــدفــهم وقــتــئــذ لــنــقل فــكــرة ا
الــبــســاطــة والــوضـوح واإلرشــاد والــتــعــلــيم من
خالل أسـاليب الكـوميديا (والـفارس) وأشكال
ـــســـرح.. خـــيـــال الــظـل األراجــوز وظـــواهـــر ا
حلـقـة احلاوى فـنـون الرقص الـشـعبى ألـعاب

السيرك....إلخ
ـرحلة التالية ليعمل حتت فهوم فى ا وتطور ا
سرح فى خدمـة التنمية) خاصة بعد شعار (ا
اسـتالم العـسكـر للـسلـطة كـطلـيعـة شعـبية (أى
بـتأييد من الطبـقات الشعبيـة وشرائح الطبقة
الــوســـطى) وذلك فـى عــام ١٩٥٢ ومـــا تالهــا
عــنــدمــا تــطــورت مــصــلــحــة الـفــنــون إلى وزارة
اإلرشـاد القومى وتولت هـذه الهيئـة السيطرة
عـلى عمـلية اإلنـتاج الـفنى للـمسـرح التى كانت
ـــلــكـى تــابـــعـــة لـــوزارة األشـــغــال أيــام الـــعـــهـــد ا

عارف العمومية. العمومية أو ا
والتناول البيـروقراطى هنا يفيد فى استيعاب
ـفهـوم االجـتـمـاعى للـفن ووظـيـفـته من وجـهة ا
ـنــفـذة الـتـى تـتـولى نــظـر الــسـلــطـة والـطــبـقــة ا
الـتـحـكم والسـيـطـرة والـتـوجيه وصـيـاغـة شـعار
ــسـرح من الــعــمل والــذى هـو كــمــا أشــرنــا (ا
أجل التـنمـية)  وفى الـوقت الذى كـان الهدف
توسـطة اجلديدة منه التـبشير بـقيم الطبـقة ا
ـسـاواة والـعـدل الـقـائـدة حلــركـة اجملـتـمع فى ا
وتـكـافـؤ الـفـرص فى مـجـتـمع (الـكـفـايـة) حتول
ـــــؤلــــفـــــون واخملــــرجـــــون وصـــــنــــاع الـــــعــــروض ا
ـسرحية إلى طـرح  تيمات الـقهر واالستالب ا
ومـوضـوعــات عالقـة الــفـرد وأسـطــورة الـبـطل

لخص)....إلخ (ا
وقد انـعـكس ما كـان يـتم فى مسـرح الـعاصـمة
ـــســرحــيــة - الــفــرقــة الــقــومــيــة أو (الــبــيــوت ا
ـســرح - قـطـاع ـســرح الـقــومى - مـؤســسـة ا ا
سرح الـدراما - البيت الـفنى للمـسرح) على ا
ـسـرح الـشــعـبى أو الـثــقـافـة اجلــمـاهـيــريـة أو ا
اإلقلـيمى - أو هـيـئة قـصور الـثقـافة فـتم نقل
ـوضــوعـات والـنــصـوص الـتى كـان الـتــيـمـات وا
يـتم تـداولـهـا فى مـسـرح الـعـاصـمـة لـكـتـاب من
أمثـال توفـيق احلـكيم نـعمـان عاشـور آلفـريد
فـــرج مــيــخــائـــيل رومــان ســعـــد الــدين وهــبه
يـــــــوسف إدريـس جنــــــيـب ســــــرور مـــــــحــــــمــــــود
ـسـرح الـشـعـبى بـاعـتـبـارهم ديـاب...إلخ إلى ا

كـتابًا معـتمدين باإلضـافة إلى كتاب آخرين 
اسـتـنـبـاتـهم وظـلت أعـمـالـهم غـالـبًـا مـا تـعـرض
عــلى (مـنــصــات الـظـالم) فى مـســرح الــثـقــافـة
اجلـمـاهــيـريـة الــغـائب عن اإلعالم ال يــعـرفـهم
أحــد فى الــعــاصـمــة ومـســارحــهـا الــغــارقـة فى
األضـواء إال باسـتـثـنـاءات بسـيـطـة مـثل أعـمال
يسـرى اجلنـدى وأبو الـعال السالمـونى وبعض
أعــمــال بــهــيج إســمــاعــيل لــلــمــســرح الــتــجـارى
وأعـمال أخرى تتـميز باألصالـة واجلدة لكتاب
ال يــعـرف عــنــهم الـعــائــشـون فـى دائـرة الــضـوء
فى الـعــاصــمــة األم أى شىء وهـؤالء الــكــتـاب
الـذين نعنـيهم أجيـال متعاقـبة منـذ الستـينيات
وحـتى اآلن مـثل: رأفت الـدويرى وسـمـير عـبد
الـبـاقى واخلضـرى عـبـد احلمـيـد وأنور جـعـفر
والـسـيد صـلـيب ومحـمـد نصـر ياسـ وفـتحى
فــضل وآخــرين وجـيل أخــر مــثل حــمـدى عــبـد
الــعـزيــز عــبــد الـفــتــاح الـبــيه مــحــمــد عـايش 

ـــهـــا - الـــثـــنـــائى يـــســـرى الـــتى بـــرع فى تـــقـــد
اجلندى وعبد الـرحمن الشافعى كما برز فى
ـواهب - رأفت الدويرى إعـدادها - مـتعدد ا
ـؤدجلة سـارية وقـدم عبـاس أحمـد التـجارب ا
الــطـابـع وظـهــر "كـوكــتـيل الــكـبــاريه الـســيـاسى"
ـه نــبـــيل بـــدران كـــمــا الــذى تـــفـــوق فى تـــقــد
قـــدمـت أعـــمـــال جنـــيـب ســـرور (مـــزيـــجـــا بـــ
الــلــونــ مــعــا) واعــتــمــدت كــافــة الــصــيغ عــلى
ــزيج) عــلى تــيــمـات (الــطــبـخــة - الــكــوكــتــيل ا
متـعـددة تـتمـحـور غـالـبيـتـهـا حول قـصـة الـبطل
الشعبى الذى ينذر حياته ويضحى بنفسه فى
ــــتــــلــــقـى يــــعــــايش ســــبـــــيل اجملــــمــــوع وجـــــعل ا
انـتــصـارات وأفـراح الــبـطل (اخملــلص) ويـعـانى
مـــرارة هــزائــمـــة وآالم انــكــســاراتـه.. مــتــوحــدا
مــعه وقــد يــبــادر الــفــنــان بــالــدعــوة إلى الــثـأر
ـــقــاومـــة أعــدائه ـــقــتـل الــبـــطل والـــتــحـــريض 
وقــتــالــهم وهم غــالــبــا: اإلقــطــاع االســتــعــمـار
ــــون.. وكـــان الــــرأســــمــــالــــيــــة احلــــكــــام الــــظــــا
األســلــوب الــغـنــائى والــلــغـة اخلــطــابــيـة غــالــبـة
ومـسـيـطـرة. وبـعـد قـلـيل من بـدء احلـركـة سـاد
ــــســـرحــــيـــة االســــتـــعــــراضـــيــــة وخـــاصـــة لـــون ا
(الـــنـــمــــوذج الـــشـــافـــعـى) ثم انـــتــــهى األمـــر إلى
ط (االسكـتش) أى الفواصل (النِمَر) سيادة 
تـتابعـة فى صيغـة: غناء + رقص + تـمثيل + ا

غناء.. حتى النهاية.
ــــنــــوعــــات ثم تـــــدهــــور الــــنــــمط إلـى مــــســــرح ا
واحلـــشــو بــتـــابــلـــوهــات مــا يـــســمى (بـــالــرقص
الـشـعـبى) واألغـانى (الـتراثـيـة) ثم بـاألكـروبات
واألراجـــوز وفــنـــون الــســـيــرك ... إلـخ بــدعــوى
أنـــهــــا فـــنــــون الـــشــــعب..!? ومــــا زال فـــنــــانـــونـــا
ــسـرحـيـة (الـطـبـخـة يـقـدمـون هـذه الـوصـفـة ا
ـزيج) كل حــسب قـدرته  وأصـبح الـكـوكـتــيل ا
كل مـــا يـــقـــدم فى إطـــار هـــذه الـــوصـــفـــة الـــتى
سادت سيادة تامـة عالمة على مسرح الثقافة
الً اجلمـاهيريـة الذى صار بـالتدريج جـهمًا 
بل مـكـرورًا ومـزعــجًـا فـانـفض اجلــمـهـور عـنه
ـــقــــاعـــد إال بـــعض الــــصـــبـــيـــة ولم يـــبـق عـــلى ا

. وعابرى السبيل وأصدقاء وأقرباء الفنان
ــطـــروح عــلـــيــنـــا اآلن: هل يـــحــتــاج والــســـؤال ا
جـــمــهـــور الــقـــنــوات الـــفــضـــائــيـــة والــســـمــاوات
ــفــتـــوحــة هــذه الــوصــفــة لــتــشــفى روحه من  ا

الــشـــريف وآخـــرين وجـــيل أخـــر مــثـل ســعـــيــد
حـجـاج حـسام الـغـمـرى متـولى حـامـد أشرف
عـتـريس وأحــمـد الــصـعـيــدى وآخـرين ومـازال
عــطــاء كــتــاب الــظل مــســتــمــرًا عــلـى مــنــصـات

مسرح الثقافة اجلماهيرية فى كل مكان.
وقـــد حــاول كــتــاب الــظـل هــؤالء أن يــعــارضــوا
(كــــتــــاب االعــــتــــمــــاد) من خـالل طــــرح وجــــهـــة
ــتـمـثــلـة فى تــيـمـات رفض نـظـرهم اجلــديـدة ا
الدولة البوليسية احلق فى احلياة احلق فى
ـــــواطـــــنـــــة.. إلخ وذلـك من خـالل أســـــالـــــيب ا
مـسـرح احلـلـقــة ومـسـرح الـقـاعـة والـتـشـخـيص
ـــتــــلـــقى فى الـــقـــائم عــــلى أســـالــــيب إشـــراك ا
احلـــــدث بـــــاإلضـــــافـــــة إلـى أســـــلـــــوب مـــــســـــرح
ــهــتم بــطــرائق الــبــوح واإلفــضـاء احلــمــيـمــيــة ا
والــتــنــفــيس لــتــحــقــيق الــتــوازن الــنــفــسى عــبــر
الـتـوحـد مع اآلخـر أو حتى الـتـفـريغ الـعـاطفى
والـوجـدانى وقد جتـلى هـذا األمر بـشـكل قوى
ــسـرح الـتى تــواجـدت عـلى فى حــركـة نـوادى ا
هــامـش حــركـة فــرق األقــالــيـم فـكــانـت حــركـة
ـسرح وهى  تـتمـيز بهـامش ضخم من نوادى ا
احلـريــة فى طـرح األفــكـار وتــنـفــيـذ األســالـيب
اجلـديـدة تـســتـهـدف الـوجــود فى مـقـابل آخـر
رافض ومنكـر على طول اخلط إال أنها كانت
رغم ذلـك تــــصب فـى حــــركــــة فـــــرق األقــــالــــيم
ـوازاة فـتــعـود إلى (الـتــمـاهى) بـطـرح تــيـمـات ا
مع مـسـرح الـعــاصـمـة ولـكن االشــتـبـاك الـدائم
ـــتـــأثـــرة بـــ مـــا يــــطـــرح فى فــــرق األقـــالـــيـم ا
ـسـرح ـسـرح الـعـاصـمـة وبـ حـركـة نـوادى ا
كــان يـــؤدى إلى تالقح مـــســتــمـــر أنــتج مـــفــهــوم

سرح اإلقليمى فى النهاية. وشكل ا
سـرح على طـرح تيمات واعتـمد مفـهوم هذا ا
(التـنـوير) فى مـواجهـة (ظالمـية) طـاغيـة على
ـتوترة اجملـتمع بـعد أن كـانت تيـمات الـعالقة ا
بــ احلـاكم واحملــكــوم هى الــغـالــبــة واعـتــمـد
تتابعة بعد أن الشكل على أسلـوب الفواصل ا
ـســيـطـرة بل ـلــحـمـيــة فى األداء هى ا كـانت ا
وصـل األمــــر إلى تــــدنـى الــــنــــمط إلى مــــســــرح
ــــنـــوعـــات الــــقـــائـم عـــلـى اإلقـــحــــام واحلـــشـــو ا
ــــشــــاهــــد الـــغــــنــــاء والــــرقص اخلــــارجــــة عن
ــرتـبــطــة عــضــويًــا بــهـا فــفى الــدرامــا وغــيــر ا
ـوروث الـشـعـبى)  الـبـدايــة تـبـلـورت (طـبـخــة ا

 تيمات
التنوير 
فى
مواجهة
ظالمية
طاغية

iógR óªëe

ـسرح عـمـر اجلـاسم قدمت مـؤخـراً مسـرحـية سـرحـية الـتـابعـة  فـرقة «فـنـون جـدة» ا
«سيد النـظافة» والتى أنتـجت بالتعاون مع وزارة الـصحة السعـودية و عرضها فى
الريـاض بـحـضور د. خـالـد الزهـرانى وكـيل وزارة الصـحـة لـلطب الـوقـائى وعدد من

مسئولى القطاع الصحى واإلعالمى بالسعودية.
ــســرحــيــة هى بــاكــورة ســلــسـلــة من عــمــر اجلــاســر بــطل ومــخــرج الــعـرض قــال إن ا
رحـلة األولى حلـملـة «النـظافة األعمـال يتم إنـتاجـها حالـيا لـتعـرض ضمن فـعالـيات ا
الـشخـصـيـة» والـتى تـهـتم بتـوعـيـة األطـفـال بـأهمـيـة الـنـظـافة وتـرعـاهـا وزارة الـصـحة
ـسرحيـة لتتـناسب وعقـلية الـطفل كمـا اشتمل ولذلك يـتم مراعاة بـساطة مـفردات ا
الـعـمل عـلـى مـونـولـوج هـادف عن الـتـوعـيــة كـتب خـصـيـصـاً لـهــا وحلـنه الـفـنـان سـمـيـر

سالم.

z∫GhCG{ ¿ÉLô¡e ¢ûeÉg ≈∏Y ô«Ñ°ùµ°T AÉ°ùM
مــــســـــرح «أوال» اخــــتــــتـم مــــهـــــرجــــانـه الــــرابع
ـــســرح ـــبــجل»  ـــاضى بـــعــرض «ا األســـبــوع ا
ترجم الريف وأصـدر بالتـعاون مع النـاقد وا
مــحـمـد اخلــزاعى كـتــاب «حـسـاء شــكـســبـيـر»
الـــذى ســـبق وصـــدر له كـــتـــاب «دراســـات فى
ـسرحى» و«البـدايات: دراسة مـقارنة األدب ا
سرح عند العرب». هذا لنشأة وتطور أدب ا
إضـافة إلى كـتابه اجلـديد «رابـعة الـساحرات

ومقاالت مختارة».
ه لــكـتـابه وقــال اخلـزاعى فى مــعـرض تــقـد
اجلــــديــــد الــــذى يــــقع فى 861 صــــفـــحــــة من
ــقــاالت فى الــقــطع الــصــغــيــر تــتــنــاول هـذه ا
غالبيتـها موضوع الدراما كنص أدبى من ب
مـا تتـنـاوله من مـوضـوعـات ظـهرت جـمـيـعـها

فى أوقات متفرقة فى صور مختلفة.
وتـتــوزع مــادة الـكــتــاب عـلـى ثـمــانــيـة فــصـول
ـرأة فى أدب شـكـسـبـيـر عـنـاويـنـهـا: تـكـوين ا
ـــســرحى: هـــامــلـت الــلـــيــدى مـــكــبث: أهى ا

رابعة الساحرات?
بـــ عــطـــيل لــولـــيم شـــكــســـبــيـــر وديــدمـــونــة
لـيوسف صائغ مالحـظات عـابرة على نص
ـأسـاة مـاكبث شـكسـبـيـرى ورؤيـة جتـريبـيـة 
مـالحـــــظـــــات حــــول جتـــــربـــــة الـــــعـــــريض فى
سرحى يـوج يونسـكو وصدفة التـأليف ا
ـــســـرح فن الـــتـــرجـــمــة الـــرحـــيل فى يـــوم ا

وأخيراً مقوالت فى الترجمة.

ؤلف: يحتل وليم شكسبير نصيب ويشرح ا
ـقــاالت من خالل تــنـاولى األســد فى هــذه ا
لـــثالث مـن مـــآســـيه الـــشـــهـــيـــرة ولـــو قـــيض
لـلـمــلك لـيـر مع بـنــاته الـثالث أن يـكـونـوا من
ـوضوع بـيـنـهـا لـكانت تـراجـيـديـاته الـكـبـرى ا
ــقـاالت. مـضــيـفــا: يـعــتـبـر الـرئــيـسى لــهـذه ا
ـــــرأة عـــــنـــــد شــــــكـــــســـــبــــــيـــــر من مـــــوضــــــوع ا
عـ الـذى ال يـنضب ـوضـوعات الـثـريـة وا ا
عـنـدمـا يـتــنـاوله الـنـقـاد ويــبـحـثه الـدارسـون.
فــهـذا اخملــلـوق الــعـجــيب يـتــخـذ صــوراً عـدة
راحـل التى كـتـبت فـيـها تـخـتـلف بـاخـتالف ا
األعــــمــــال وقــــال فى هــــذا الــــصــــدد: فــــفى
األعــمــال األولى (لــشــكـســبــيــر) لم تــضــطـلع
شخـوصه األنثويـة على أدوار محـورية كتلك
ـآسـى الـكـبــرى الـتى الــتى ظـهــرت بـهــا فى ا
ـسرحـيات تزيـد أهمـيـتهـا عن أدوارها فى ا
الـتـاريـخـيـة والرومـانـيـة حـيث كـلـيـوبـاترا هى

االستثناء.
قـاالت أو الـدراسات الـتى تـتـحدث وسـوى ا
عن نساء شكسبيـر وتسبر أغوارهن فبقية
مـحتـويات هـذا اإلصدار اجلديـد تتـنقل ب
مـــقـــاربــة مـــســـرحـــيــات إبـــراهـــيم الـــعــريض
ومـــســرح الالمـــعـــقــول كـــمــا جـــســده يـــوجــ
ـتـبـقـيـان قـليالً ـقـاالن ا يـونـسـكـو.. ويـبـتـعد ا
ـــســرحــيــة عـن أجــواء مــقــاربـــة الــنــصــوص ا

قارن والترجمة. ليقتربا من األدب ا

 بروفة جنرال

بعد ليلة عرضها األولى
âjƒµdÉH ≈æWƒdG ìô°ùŸG ≈a áeRCG ô«ãJ ∫GôæL áahôH

مــسـرحــيــة «بــروفــة جـنــرال» لــلــمـؤلـف مـحــمــد اخلــشـاوى 
ـــســـرح الــقـــومى ــاضـى عـــلى خـــشــبـــة ا عـــرضــهـــا األســـبـــوع ا
بالـكويـت بطولـة: حمـد الشـكنـانى منـال اجلار الـله مـنصور
ـنـصـور حـس ـنصـور عـبـد الـرحـمن الـسـلـمـان واإلخـراج  ا
ــنـصــور أزيـاء مــجــدولـ الــربـيــعـان ــنـصــور ديـكــور مـهــا ا ا

وسيقى حملمد احلملى. ا
ة اإلحـباط عـانـاة الفـنان الـذى يـحاول هـز سـرحيـة  تـقـدم ا
الذى يـسيطـر على الـوطن مع حث رجل الشـارع على ضرورة

التفاعل مع القضايا اخملتلفة التى حتاصره.
ـــســـرحـــيـــة مـــحــمـــد اخلـــشـــاوى عن ســـعـــادته وعـــبـــر مـــؤلف ا

ــسـرحــيـة مـؤكــدا عـلى أن بـالــتـجـربــة األولى له فى الــكـتــابـة ا
تـصفيق اجلمهور وعـبارات اإلشادة التى استـقبل بها العرض
حتمله مسئولية ضرورة احلفاظ على تقد أعمال متميزة.
يذكر أن مسـرحية «بروفـة جنرال» تعـرضت لهجوم كـبير بعد
بـاشرة فى طـرح موضوعـها وهو مـا اضطر عـرضها بـسبب ا
نـصـور لـلـدفاع عن عـمـله مـشـيرا مخـرجـهـا مـنصـور حـسـ ا
ـوضــوعـات وتـنـاول احلـدث ـبـاشــرة فى طـرح ا حلـقــيـقـة أن ا
بــكل شـفــافـيــة ودون تـعــقـيـد مـن الـوســائل الـنــاجـحــة إليـصـال

رسالة العمل الفنى للمتلقى.
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ـسـرحى من أى جـائـزة فى الـتـألـيف ا
أى جــــهــــة مـع ضــــرورة ذكـــــر عــــنــــوان
مـــؤلف الــــعـــمل ووســـائـل االتـــصـــال به
بـخط واضح عــلى أن تـرسـل األعـمـال
ـسـجل إلى جلنـة جائـزة أبو بـالبـريد ا
الـــقـــاسم الـــشــابـى - الــدورة الـــثـــانـــيــة
والـعــشـرون - الــبــنك الـتــونـسى - 2 -
نـهج تـركـيـا 1001 تـونس - اجلـمـهـورية

التونسية.

زهيرة  بن عمار

¿ÉLô¡e ≈a QÉªY øH Iô«gR

≈Hô©dG ìô°ùŸG
اخملـرجـة الـتـونـسـيـة زهـيـرة بن عـمـار انـتـهت
ـــســرحـــيــة من وضـع الــلـــمــســـات الــنـــهــائـــيــة 
نتظر مشاركته فى الدورة «سنديانة» ومن ا
ـســرح الـعــربى الـذى ـهــرجـانــات ا الــقـادمــة 

سرح. صرية لهواة ا تنظمه اجلمعية ا
سـرحية تأليف وتـمثيل زهيـرة بن عمار أيضا ا
ــوســـيــقى ألركـــان يــوجالبــيـه ســيــنـــوغــرافــيــا وا
ــســـرحـــيـــة تــتـــنـــاول مــشـــكالت صـــالح بـــركـــة. ا
ـسـتــقـبل الـذى االنـتــمـاء والـهــويـة واخلـوف مـن ا

تعيشه الشخصية محور األحداث.
يــــذكــــر أن زهـــيــــرة بن عــــمــــار ســـاهــــمت فى
ــــســـرح الــــتــــونــــسى مــــنـــذ نــــهــــضــــة حـــركــــة ا

الثمانينيات.

iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T

إيه األخبار..?

أشرف زكى

ــاضـى عــمـــلـــيــة > بـــدأت األســـبـــوع ا
تـطوير وجتـديد قاعـة مسرح السالم

بالقصر العينى.
د. أشـــرف زكـى رئـــيس الـــبـــيت الـــفـــنى
سرح للمسـرح قال إن خطة حتديث ا
مـؤجلـة مـنـذ عـام وتـقـرر تنـفـيـذهـا بـعد
نفذة عـلى تسليم االتـفاق مع الشركـة ا
ـسـرح خالل مـايو الـقـادم بـيـنـمـا أكد ا
سرح احلديث أن هشام جمعة مدير ا
ــســرح ســوف تــزود بــأحــدث خـــشــبــة ا
ــســرح احلـديــثــة لــتــتــنـاسب تــقـنــيــات ا
والـــعــــروض الــــتى حتــــتــــاج إلى وســــائل

 نور سليمانتكنولوجية متطورة.

> فــــريق مــــســـرج كــــلـــيــــة الـــطب
بــــــجـــــامـــــعــــــة بـــــنى ســــــويف بـــــدأ
ـــــســــرحى بــــروفــــات الـــــعــــرض ا
«الــــــراجل الــــــلـى ضــــــحـك عــــــلى
األبـالــسـة» لــلـكــاتب عــلى سـالم
إخـــــراج إســـــمـــــاعـــــيـل شـــــاهــــ

أشـعــار نــور سـلــيـمــان واألحلـان
لــطــارق لـــبــيب لــلـــمــشــاركــة فى
ــهـــرجـــان الــســـنـــوى لــلـــمـــســرح ا
اجلــامـعى الــذى تــبـدأ فــعـالــيـاته
25 مـارس الـقـادم عـلى مـسـرح

حسن الوزيرجامعة بنى سويف.

ـــــديــــر > اخملـــــرج حـــــسـن الـــــوزيـــــر ا
احلـــالـى لـــفـــرقـــة «الـــســـامـــر» يـــعـــقــد
اجـــتـــمـــاعـــا أســـبــــوعـــيـــًا مع أعـــضـــاء
الـــفــــرقـــة فى مـــحـــاولـــة لـــرصـــد أهم
ــشــكـالت الــتى تــواجه الـــفــرقــة مع ا
دراســة احــتــيـــاجــاتــهــا اخملــتــلــفــة فى
سرحى. مختلف عناصر العرض ا
الـوزيـر يـدرس حـالـيـا إنـشـاء شـعـبة
جــديـــدة بـــاسم «شـــبــاب الـــســـامــر»
لـتــقــد عـروض مــســرحـيــة تــتـسم
ــــغـــامــــرة بــــعــــيــــداً عن بــــاجلــــرأة وا
األعـمـال الـتـقـلـيـديـة مع االسـتـفـادة
بـالــطــاقـات الــشــابـة الــتى انــضـمت

للفرقة خالل اآلونة األخيرة.

جلـــنــــة جـــائــــزة أبـــو الـــقــــاسم الــــشـــابى
ــاضى عن بــتـــونس أعــلـــنت األســبـــوع ا
فـتح بـاب الـترشـيح جلـائـزتـهـا اخلـاصة
ــسـرحى - الـدورة الــثـانـيـة بـالــتـألـيف ا
والــــــعــــــشــــــرون لــــــســــــنــــــة 2008 شــــــروط
الــتــرشــيح أن يـكــون الــعــمل تـألــيــفًـا «ال
مـقتـبـسًـا وال متـرجـمـاً» ومكـتـوبـاً بالـلـغة
الــــعـــــربــــيــــة الــــفــــصــــحى مـع صالحــــيــــة
سرح لإلخراج والـتمثـيل على خـشبـة ا
ه أمــــــام اجلـــــمــــــهـــــور أو ســـــبـق تـــــقــــــد
ــــســـرحـى مع بــــيــــان مــــكــــان الــــعـــرض ا
وتــاريــخه وقــائــمــة الــعــامــلــ فــيه وأن
يـكون النص مـنشوراً فى طـبعته األولى
فى الـفـتـرة من 1 يـنـايـر 2005 وحـتى 15

يونيو 2008.
ـــــتـــــســــابـق بــــخـــــمس نـــــسخ ويــــتـــــقــــدم ا
مـطـبـوعـة من الـعـمل إضـافـة إلى طـلب
تـرشيحه لـلمـسابـقة مع نبـذة مخـتصرة

من سيرته الذاتية.
سابقـة أال يكون النص كـما تشتـرط ا
ــرشح قــد أحــرز به مــؤلــفه من قــبل ا

أبو القاسم الشابى 

 أمير احلشاش من عروض الثقافة اجلماهيرية
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حــتى مــواعـيــد الــعـرض.. حــتى مــســرح ديـوان
عــام احملــافــظــة.. ال يــســتــخــدم إال بــقــرار من

احملافظ.

فـتــحى إدريس مــهـنــدس ديـكــور قـال: إن أهم
ــنــيـا ــسـرح فى ا ــشـاكـل الـتى تــواجه هــواة ا ا
هـى عـــدم وجـــود بـــرامـج تـــثـــقــــيـــفـــيـــة ودورات
تــدريب لـــلــمـــمــثــلـــ والــعـــامــلــ فـى مــجــاالت
الـــديـــكـــور واإلضـــاءة وكـل عـــنـــاصـــر الـــعـــرض
ــســـرحى.. كــذلك عــدم االحـــتــكــاك بــالــفــرق ا
األخـرى وتبـادل الزيـارات مـعهـا.. وهذا يـجعل
خـبـرات الـفـرقـة مـحـدودة. وأضـاف: إن لـديـنـا
سـرح اخلاص إحسـاسـاً بأن عـدم اسـتكـمـال ا
بـالـثـقـافـة اجلـماهـيـريـة والـتـبـاطـؤ فى إنـشـائه

> إن الـتحول الضوئى األكثر أهمـية حدث فى مجال اإلضاءة الكهربـائية فيما بعد كان
سارح ابـتداءً من عام ـتوهج الذى اكـتشفـه إديسون عام 1878 ورُكـب فى ا ـصباح ا إدراج ا
ـاكيـنـات واإلخـراج فى الـثلث األخـيـر من الـقرن لـحق اخملـصص لإلضـاءة وا 1882 فـى ا

التاسع عشر.

ا ـتـوهـجة الـبـدائيـة ذات الـفتـيل الـكـربونى ضـعـيـفة فى بـنـيتـهـا  ـصـابيح ا >  كـانت ا
عـدنى صـنـعت مـا ب صـابـيح ذات الـفـتيـل ا يـجـعـلـها تـسـخن. الـتـجـارب األولى علـى ا
عــامى 1910 و 1913 وكــان قــد أطـلـق عـلــيه فــتـيـل الـنــتــرات رغم أنه كــان مـصــنــوعـاً من

. التنجست
سرحي جريدة كل ا
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 صفة الشعبية تربط
سرح واحلكاية ب ا

ــســـرح كــان ســبــبـــا في مــوت كل وظف مــســـرحــيــا أم لم يـــوظف) ألن ا
مـظـاهـر الفـرجـة الـتـقـلـيـديـة الـعربـيـة وبـالـتـالي غـاب االهـتـمـام  بـإعادة
احلـيـاة إلى احلـكـايـة الـشـعـبـيـة أو الـقـصّـة الـشـعـبـيـة ألن الـشـر قـد وقع
ـسـتحـيل حتّـى لو كـان ذلك عن طريق دواء وأصـبحت إزالـته من باب ا
ثل العربي معبرا أصدق تعبير: «ال سرح ويـصبح ا ناجع وناجح مثل ا

يصلح العقار ما أفسده الدهر»  والعباد أيضا.
تــســطّح جــانب مـن اخلــيــال فــضــاع جــانب من الـــعــجــيب والــغــريب من
تـراثــنـا الـشــعـبـي الـذي كـان مــصـدر مــتـعــة وتـســلـيـة ومــعـرفــة إلنـســانـنـا
ــهــدّدة في كــيـانه الــعـربـي الـرّازح حتـت نـيــر الــواقع بــآالمه وأحــزانه وا

شلول اإلرادة.  سخ والتشويه وا با
ــســرح بــشــكل عــام الــعــودة إلى احلــكـايــة الــشــعــبــيــة ووظــفــهـا  حــاول ا
نـاسـبات وأعـطـاها نـفـسا جـديـدا وأعـاد إليـهـا احليـاة في الـكثـيـر من ا
مـثـلمـا وقع مع حـكـايات ألف لـيـلة ولـيـة ولكن عـنـدما عـاد إلـيهـا مـسرح
مــســرح ــوجــهــة لــلــطــفل ــســارح ا الــطــفل ( وأقـــصــد بــذلك كل أنــواع ا

الصغار (6- 10 سنوات ) 
أو األحـداث ( 10-  15سـنــة ) أو الـذي يـقــدمه الـصــغـار لـلــصـغـار أو
الـكــبــار لـلــصــغـار.كل هــذه األنــواع من مــسـارح الــطــفل عـنــدمــا أدخـلت
احلـكاية الشعـبية أو القـصّة الشعبـية أفسدتهـا وشوّهتها بل مـسختها
فال هي ربطت الـطفل بـجذوره وواقعه والهي حـبّبت إليه هـذا التّراث
ـهـدد بـاالنـقـراض وكـانت الـنـتـيـجـة أنـهـا لم تـمـنـح لـهـذا الـتـراث حـياة ا

جديدة ووظيفة جديدة ورؤية جديدة.فما هو السبب يا ترى ?
نـعـتقـد أن مـسـرح الـطـفل لم يـؤخـذ بشـكل جـدّي ولم يـنـظـر إلـيه نـظرة
ــعـرفـة واخلـبـرة هي الـتي حتـرّك احـتــرام ونـادرا مـا كـانت الـقـنـاعـة وا
هـتم شـرف عـليه بل هـناك أسبـاب أخرى هي الـتي كانت تـدفع ا ا

ه ومنها: به لولوج عا
ـوجه إلى الــطـفل وتــرويـجــهـا بـاعــتـبـار أن 1- ســهـولـة تــوزيع الـعــرض ا
األطـفـال يـقــبـلـون عـلى االحــتـفـال والـتــجـمـهـر وعـادة مــا يـكـون الـعـرض

مجانيا أو بأسعار زهيدة.
ــســرحــيــة وقــصــر مــدة الـــتــمــارين بــســبب مــدة  2 - ســهــولـــة إعــداد ا

العرض ( في حدود الساعة غالبا).
ثلون نصوص.....)  3- قلّة تكاليف العرض ( ديكور 

4 - سهولة احلصول على التأشيرة من وزارة الثقافة.
ـسـرحـيـة ألنـهم ـتـابـعـ لــلـحـركـة ا  5 -عـدم وجــود خـوف من الـنـقـاد ا

كثيرا ما يهملون هذا اإلنتاج.
 6 -عدم مـتابعـة مصالح الـرقابـة  لنتـاجات مسـرح األطفال ألنه بـعيد
عن الــسـيـاســة والـدين واجلــنس  ذلك الـثــالـوث الـرهــيب الّـذي يـرعب

السلطة السياسية.
لـذلك لم جند كاتـبا مسرحـيا كبيـرا كتب نصـوصا مسرحـية لألطفال
سرحي ثال كبيرا قام بالتمثيل في هذا النوع من اإلنتاج ا وال رأينا 
البس وال عـثـرنــا عـلى مـخــتص مـعـروف في الــقـيـافـة أو الــديـكـور أو ا
سـاهم بـحــرفـيـة عــالـيـة في إعــداد هـذه الـعـنــاصـر األسـاسـيــة لـلـعـرض
ـوسـيـقيّ المع المس هـذا الـنوع وال سـمـعـنا  وجّـه للـطـفل ـسـرحي ا ا
من اإلنــتـاج وال قـرأنـا عن مــخـرج كـبـيــر تـصـدّى لـعـمـل كـهـذا ألنّ كـبـار
ـسـرح بل يحـتقـرونه ولـذلك فإن  عـملـية اخملرجـ يـنفـرون من هذا ا
اإلخــراج في مـسـرح األطـفــال في الـغـالب يـقــوم بـهـا الـهــواة ونـتـيـجـة
لذلك بقـي مسرح األطفـال دون مستوى مسـرح الكهول.إن مـالحظاتنا
السـالفة انـتهت بنـا إلى االعتقـاد بأن مسـرح األطفال مـحتقـر من كبار
ـثــقـفـ فــكـيف ـســرحـيـ واحلــكـايــة الـشــعـبــيـة مـهــمّـشــة من كـبــار ا ا

سيكون النتاج اإلبداعي الصادر من زواجهما?
إذن إنه  بــالـتـأكـيـد لن يـكـون رائـعـا وال مـرغّـبـا وال يـدعـو إلى االفـتـخـار
ـسـوخــا وبـقـيت ــسـرح وكـانت احملــصّـلـة  مــولـودا  بـهـذا الــنـوع  من ا
احلكـاية الشـعبية تـلفظ أنفـاسها األخـيرة متـخبطـة في أوحال مسرح
يــدّعي أنه لألطـفــال في عـصـر الــتـقـنـيــات احلـديـثــة ووسـائل االتـصـال
ــسـرح لـيــنـقـذ احلــكـايـة ــسـمـوعــة واكـتــمـلت الـصــورة: جـاء ا ــرئـيـة وا ا
الـشــعـبــيـة الــغـارقــة في بـحــر الـنــسـيــان فـغــرق االثـنــان ونـسـي األطـفـال
ـسرح واحلكاية الشعـبية معا وتوجهـوا إلى وسائل أخرى أكثر سهولة ا

وإغراء وأشدّ حيوية وإبهارا.
ــســـرح البـــدّ أن نـــركّـــز عـــلى وإذا أردنـــا أن نـــوظّف هـــذا الـــتّـــراث فـي ا
ـثل وإذا لم مـثل  االخـتـصـاص فـالـكـاتب كـاتب واخملـرج مـخـرج وا
سرح  ولن تـنقذه نفـعل ذلك فعـلى تراثنـا الشـعبي السالم لن يـفيـده ا
ـكــتـبــات الــوطـنــيـة واحلــمالت الــتـدويــنـيــة ولن يــحـفــظه بـعض رفــوف ا
الـبـاحثـ الّذين يـنـتمـون إلى أصول ريـفـية ويـرون فيـه توازن شـخصـيّة

سخ ولكن إلى متى?  هدد با اإلنسان العربي ا
وعسى أن أكون متشائما....

ـسـرح كـان سـبـبـا في الـقـطــيـعـة الـتي وقـعت مع الـتّـراث الـفـرجـوي إنّ ا
ثل أغلبه بقصصه وحكاياته أثور الشعبي  بشكل عام والذي كان ا
ـسـرح إذ بــقـدر مـا كـان الـتّــراث يـدلّ عـلى الــتـخـلف واالنـحــطـاط كـان ا
يـدلّ عـلى الـتقـدّم والـتحـديث والـتـغريب حـسب مـا كـان يعـتـقد  مـفـكرو
الــنـــهــضــة عــلى اخــتالف رؤاهـم. وال شكّ أنّ اإلجــمــاع احلــاصل عــنــد
الباحث على أن التّراث الشـعبي قد وقعت معاملته بسلبية كبيرة إلى
درجـة الـتشـويه ومن ثمّ أصـبح من الـصعب إعـادة االعـتبـار إلـيه (سواء

احلـكاية الـشعبيـة ومسرح الطـفل موضوع إشـكالي. وأقرّ منـذ البداية
ــســألــتـ تــتــداخالن بــأنه عــلى قــدر كــبــيــر من  األهــمــيــة نــظــرا ألنّ ا
فـتـتصـادمـان حيـنـا وتتـآلفـان حـينـا آخـر باعـتـبار أنّ احلـكـاية الـشـعبـية
ـسرح في زاويت على األقلّ : كـانت في فترة من الفـترات تلتقي مع ا
األولى أنّ  احلـكـايــة الـشـعـبــيـة كـانت تـقــدّم عـرضـا فـرجــويـا ومن هـنـا
صطـلح «حكايـة» حيث جاء في عجـمي  ـكن أن نعـود إلى التعـريف ا
مـعـجـم الـقـامـوس احملـيط: « حـكـيـت فالنـا أو حـاكــيـته فـعــلت فـعـله أو
قــلت مــثل قـوله ســواء لم أجتــاوزه» وهـذا يــقـودنــا إلى تــعـريف أرســطـو
لـلـتراجـيديـا بـأنّهـا محـاكـاة لفـعل نبـيل.... وبـالنـتيـجـة يلـتقـي التـعريـفان
األرسـطي لـلـمـسـرح والـعـربي لـلـحـكايـة  بـأنـهـمـا إعـادة إحـيـاء ألحداث
ـقصـود هو تـقد سابـقة. وال غـرابـة أن يلـتقي تـعريـفا  احملـاكاة ألنّ ا
ـــشــاهــديـن في فــضـــاء مــعــلــوم عــرض فــرجـــوي أمــام مــجـــمــوعــة من ا
مـخـصص لـذلك. وأمّـا النـقـطـة الـثـانـيـة التي يـلـتـقي فـيـهـا االثـنـان فهي
صفـة الشـعبـية حيث كـان للـمسـرح احتفـال شعـبى يقـصد مـنه اإلمتاع
والـتـســلـيـة والــتـعـلـيـم كـمـا أنه مــسـتـمــدّ من مـواضـيع شــعـبـيــة. مـنـهـا أنّ
احلـــكــايــة الـــشــعــبـــيــة كـــانت صــفـــتــهــا دالّـــة  عــلـى أصــولــهـــا وجــذورهــا
االجتـماعـية أي وضـعها في خـانة "الـشعـبيـة". وهنا يـعتـرضنـا مصطل
«الــشــعــبي» الــذي لـم يــكن داال عــلى مــعــنى ســلــبي مــثــلــمــا نــفــهم اآلن
فالشعبي عند اليونان كان نبيال ساميا ألنّ الشعب  هو األساس وهو
الـغـايـة والـهـدف لـكل عـمل فـنّي وسـيـاسي واقـتـصـادي واجـتمـاعي ألنّ

الشعب هو صاحب الكلمة الفصل في صنع القرار صدورا وتنفيذا.
 أمّـا في عـصـرنا احلـاضـر فـقد أصـبح مـصـطلح "الـشـعـبي" مـصطـلـحا
ثقـف والبـاحث يـستعـملون حائـرا في دالالته  وإيحاءاته وكـثيـر من ا
صـطـلح لـكـنه يظـل ضبـابـيـا ومن هنـا اجـتـهـد البـعض واقـتـرحوا هـذا ا

التفريق ب الشعبي والشعبوي.
: الــواجــهــة األولى أنّ ــكـن أيــضــا أن يــقع الــتــصــادم عــلـى واجــهــتــ و
احلـكـايـة الـشـعـبـيـة كـانت عـرضـا فـرجـويـا مـبـنـيّـا أسـاسـا عـلى الـكـلـمـة

سرح جزء.  سرح فالفرجة كلّ وا والفرجة أعمّ وأشمل من ا
وهـذا اجلــزء رغم لـقـائه مع الـكـلّ إالّ أنّه يـتـمـيّـز بـخـصــوصـيـات تـقـنـيـة
وطـقـوسـيـة مـقـدّسـة تـخـتـلف اخـتالفـا جـوهـريـا عن الـفـرجـة احلـكـائـيـة
ودنـيويـتها. وإذا تـركنـا هذه الواجـهة األولى جـانبا ونـحونـا جتاه الثـانية
الـتى ترتبط باألولى ارتـباطا جذريا وهي أن هـذه احلكاية تطورت في
شـهدي دلـول ا مـفهـومهـا ومـدلولـها لـكي  تصـبح قصّـة ضعف فـيهـا ا
ـرئي لكي تصبح مركّزة  أسـاسا على الكلمة أي وخـفت منها اإليحاء ا
عرفية للثـقافة العربيّة اإلسالمية رجـعية ا سموع تماشيا مع ا عـلى ا
الــتي عـشـقت الـكــلـمـة وقـدّســتـهـا وجـعـلــتـهـا مـصـدر اإلعــجـاز والـبالغـة
والـفصـاحة فأصـبحت  دعـامة  أسـاسية لـثقـافة وتصـور ورؤية لـلعالم
واألشــيــاء مــقــتــديــة بــالــنـص الــقــرآني واألحــاديث الــنــبــويــة: كالم الــله
وأحـــــــاديث الـــــــرســــــول كــــــلّـه كالم.                                         
     ومع الـقصص واحلـكـايات يـصـعب التـفـريق ب مـا هـو شعـبي وما
ألنّ هـذا الـفن أي القـصص شـئـنا أم أبـيـنـا جنده في هـو  غـيـر شعـبي 
طـاف منعـوتا وموصوفـا بالشعـبي  سواء أكان ذلك تلـميحا أم نـهاية ا
ـكن أن جنـد قـمّـة هـذا االلـتـبـاس في الـقـصص الـقـرآني. تـصـريـحـا و
ــكن أن نــتــســاءل  هل مــا ورد في الــنصّ الــقــرآني هــو قـصص وهــنـا 
شـعــبي أم غــيــر شــعـبـي ? وهـذه مــســألــة لـلــنــقــاش ... أمّـا إذا وضــعــنـا
احلـكـايـة الـشّـعـبـيّـة أو الـقـصـة الــشّـعـبـيـة مع مـسـرح الـطّـفل فـإنـنـا جنـد
أنفـسـنا في حـيرة من أمـرنـا  فكـيف نضع تـعـبيـرة ضاربـة اجلذور في
الـقـدم وكـانت في زمـن من األزمـان تـقـدّم عـرضا فـرجـويـا أمـتع وآنس
ـسـرح شــعـوبــا وقـبــائل مع فن دخــيل عـلى الــثـقــافـة الــعـربــيـة أال وهــو ا
وتـقـنـيـاته وقـواعـده اإلغـريـقـيـة  الـصـارمـة . ونـحـن نـعـتـقـد أن احلـكـاية
الـشعـبيـة عـندمـا كانت تـقدّم عـرضا فـرجويـا كان إطـارها مالئـما أكـثر

لنفسية الطفل الّذي يكره القيود وينشد التحرّر. 
احلــكـايـة الــشـعـبـيــة أو الـقـصّــة  الـشـعــبـيـة تــعـني نـفـس الـنـتــاج الـفـكـري
اخلـــيـــالي الـــذي ال يـــخـــضـع أليـــة  قـــواعـــد وال أيـــة مـــقـــايـــيس (الـــلـــغـــة
واألســـلــوب والــواقع واخلـــيــال الــصـــدق والــكــذب)  إنّه نـــتــاج اخلــيــال
اجلـمــعي تـوارثــته  األجـيــال احلـاضــرة عن أخـرى ســبـقــتـهــا في الـزمن
بـطـريـقة  شـفـويـة  بـعـيـدا عن اإلبـداع الـرسـمي بـكل مـكـوناتـه وأنواعه
ـــخــتــلـف مــنــاهـــجــهــا وأطـــروحــاتـــهــا الــفـــكــريــة وتــدويـــنــاتـه ودراســاته 
واأليديولـوجية. أوليس في قـصص ألف ليلة ولـيلة مثـال على ما نقول
. اختلـفت اإلبداعات في احلكـاية الشعـبية وتنـوّعت وخاصّة من حيث
الطول والقصر ألنّ التصـرّف فيها جائز فهي تتمطّط وتتقلّص حسب

قام. ا
ـسرح ولـكن الـقـصص الـشـعـبي أو احلـكـايـات الـشـعـبـيـة في عالقـتـهـا 
األطـفال يصـبح موضوعا إشـكاليـا- كما ذكرت فـي البداية- فـاحلكاية
الــشـعـبـيـة مــدانـة من طـرف الـثــقـافـة الـرسـمــيـة كـمـا أديــنت كل الـفـنـون
الـشــعـبـيـة واإلبـداعـات الــشـعـبـيـة. ووقع اتــهـامـهـا بـالــتـخـلّف والـسـذاجـة
ــبـالـغـة والــتـركـيــز عـلى اخلـوارق من جـنّ وعـفـاريت وســحـر وشـعـوذة وا
وبــالــتــالـي أســاطــيـــر ال تــخــضع لـــلــمــنـــطق أو لــلــعـــقل فــوقع  مـــســخــهــا

والسخرية منها بل وإهمالها وانصراف الباحث عنها.

احلكاية الشعبية
ومسرح الطفل

سرح سبب القطيعة التى  ا
وقعت مع النص الفرجوى

نياوى يستغيثون: سرح ا فنانو ا

أوقفوا قرار هدم مسرح بنى مزار..
اسـتــضـافـة الــعـرض فى قــاعـة سـوزان
مـبارك وبـتـكلـيف من احملـافظ طلـبوا
مــنى خــمــســة آالف جــنــيه عن الــلــيــلــة
الـواحدة وطـالب التـونى بـتوفـير بـنود
اســـتــــضــــافـــة وإعــــاشـــة لــــلــــمـــخــــرجـــ

الـــــــوافـــــــديـن فى كـل مـــــــوقـع حـــــــتى ال
يــــضـــــطـــــر اخملـــــرج إلى الـــــتـــــســـــول من
احملـــافــظــة أو غــيــرهــا أو أن يــتــحــكم

وقع. فيه مدير ا
ــثل قــال: البــد من عـــثــمــان مــحــمــد 
إيــجـــاد وســيــلـــة لــتـــفــعـــيل الــبـــروتــوكــول
الثـقافى ب الـثقـافة واجلامـعة.. حتى
ـكــنـنـا الـعـرض عـلـى مـسـرح اجلـامـعـة
الــــــذى ال يــــــفـــــتـح أبــــــوابـه إال لــــــلــــــفـــــرق
ـــســـرحـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـى تـــأتى من ا

القاهرة.

ـــــــثل وطــــــالـب جــــــمـــــــال مــــــحــــــروس 
مـثل (منحة تـفرغ) بداية من بـإعطاء ا
حـضور اخملرج لتـنفيـذ العرض على أن
يتم ذلك من خالل احملـافظة واجلهات

سئولة. ا

وفى إطـار الـنـقـد الذاتـى أيـضـاً حتدث
بـــصـــراحــة اخملـــرج أســـامـــة طه قـــائالً:
الزمالء جـمـيعـاً حتـدثوا عـمـا لنـا وجاء
الدور ألحتـدث عما عـليـنا.. وعلـينا أن
نقتدى بتجربة نوادى األدب فى الهيئة
العـامة لـقصـور الـثقـافة. وأن يـكون لـنا
اجــتــمــاع أســبــوعى يــخــصص لاللــتــقـاء
والـتواصل بـاإلضافـة إلى عمل دورات
وورش تــدريـبـيـة تـتـم بـالـتـعـاون مع ذوى
اخلبـرة داخل احملافـظة نـفسـها وليس
ــــ من الــــضــــرورى اســــتــــدعــــاء أكــــاد
ومتخصص من القاهرة أو غيرها.
ــــشـــكـالت الـــتى يــــعـــانى وفى ســــيـــاق ا
نياوى أشار أسامة طه سرح ا منها ا
إلى أن قصر ثقـافة «أبو قرقاص» هو
ـــلك خـــشـــبــة ـــوقع الـــوحـــيــد الـــذى  ا
مـسرح مـجهزة لـلعـرض علـيهـا غير أن
هـناك بـعض الـسلـبـيات الـتى اسـتغـلـها
دنـى لوقف النشاط وطالب الدفاع ا
أســامـــة طه بــاإلســـراع فى عالج هــذه
الـــســـلـــبــيـــات الـــصـــغــيـــرة خـــاصــة وأن
اليــ ويــحــتــاج فــقط ــوقع تــكــلـف ا ا
إلى بـضـعــة آالف من اجلـنـيـهـات حـتى

يعود العمل من جديد.

وائل اخلـطـيب مـعـد برامـج فى الـقـناة
الـسـابـعة انـتـقـد إدارة الـقـنـاة الـسـابـعة
ألنــــهــــا قـــامـت بـــحــــذف بــــرنـــامــــجه عن
ــســـرح من خـــريــطـــة الــبـــرامج.. عــلى ا
الــرغم من أن هــذا الـبــرنــامج حتــديـداً
جنح فى تــغــطـيــة حــادث بـنـى سـويف..
كذلك انـتقد عـدم تعـاون إدارة الثـقافة
مع الــقــنــاة الــســابــعــة وعــدم إمــدادهــا
ببرامج العروض ومـواعيدها وبالتالى
ــســـرحــيــة ال يـــتم تـــغــطـــيــة األنـــشــطـــة ا

باألقاليم على الوجه الصحيح.

يــلـعب مــسـرح الـثــقـافـة اجلــمـاهـيــريـة وهـو
ــــســـرح الــــذى تـــقــــدمه فــــرق الـــهـــواة ذلك ا
اإلقليـميـة التابـعة لـهيـئة قصـور الثـقافة فى
جميع محافـظات مصر دورًا بالغ األهمية

صرى. سرحى ا فى إثراء الواقع ا
وانـــــطالقـــــا من هـــــذه األهـــــمــــيـــــة جتــــوب
«مــــســــرحــــنـــــا» كل مــــحـــــافــــظــــات مــــصــــر
ـســرحـيـ بـهـا والـتـعـرف لالقـتـراب من ا
ـــشــاكـل الــتـى تـــواجــهـــهم وكـــذلك عــلـى ا
الــقـــضـــايــا الـــتى يـــنــاقـــشـــهــا مـــســـرحــهم
واآلمال التى يعلـقونها على هذا النشاط
احلـــيــوى والـــفـــاعـل خــاصـــة أن إجـــمـــالى
عـدد هــذه الـفـرق مــا بـ قــومـيــة وبـيـوت
وقـصـور وأنـديـة يـصل إلى أكـثـر من 250

فرقة مسرحية.
وفى هـذا العدد تنـشر «مسرحـنا» الندوة
حافظة سرح  التى أقامتها مع فنانى ا
سرحى نيا وأدارها الـشاعر والكاتب ا ا
ـــنــيــاوى أشــرف عــتــريس الــذى اســتــهل ا
ـسـرحـنـا واحلـديث الـنـدوة بـالـتـرحــيب 
ــــنـــيـــاوى وعن ـــســـرح ا عن مـــشــــكالت ا

أحالمه أيضا. 

مــجـــدى أبــو زيـــد قــال: لـم يــكن احلـــصــاد
أبداً عـلى قدر مـا نـبذله من جـهد فى زرع
احملــصــول.. فــنــحن نــقــوم بــعــمل بــروفـات
كــثـيـرة إلنــتـاج أى عــرض مـســرحى وعـنـد
احلـصــاد أو الـعــرض نـصــاب بــخـيــبـة أمل
حـقـيـقـيـة حـيث ال يـشـاهـد الـعـرض سـوى
ـشــاهــدين من جلــنــة الــتــحــكـيـم وبـعـض ا
أقـارب وأصــدقــاء أعــضـاء الــفــرقــة الـذين
يــتــنــاقــصــون لــيــلــة بـــعــد لــيــلــة ثم يــنــفض
ــولـد.. نـفــسى أشـبع تــمـثـيـل فى حـضـور ا
جـمهور حـقيـقى وكبـير فلم يـعد اجلـمهور
مــتــواجـدًا كــمــا كــان احلــال مــنــذ عـشــرين
عـــــامــــًا.. وأنـــــا عـــــاصــــرت هـــــذه الــــفـــــتــــرة
ــنــيـا ــزدهــرة.. فـقــد عــمــلت مع فــرقــة ا ا
ـسرحـية مـنذ 1980.. واآلن أتسـاءل: ما ا
سرح هى األسـباب التى ذهـبت بجمـهور ا
بـعـيــداً.. هل مـا نــقـدمه ال يــشـكل عــنـصـر
جـذب?.. هل سـرقـتـه مـّنـا وسـائل اإلعالم
التكنولوجـية فى عصر الفضائيات?.. من
ــســئـول عـن عـودة الــثــقــة بــ اجلــمــهـور ا

ومسرحنا?.
وعن جــريــدة «مــســرحــنــا» قــال أبــو زيـد:
إننى سعيد بأن تكون لنا جريدة باسمنا
تــعــبــر عَــنــا وتــكــون وســـيــلــتــنــا لــتــوصــيل
ــسـئـولـ وإلى ـنـا إلى ا أصـواتــنـا وتـقــد
اجلــــمـــهــــور.. وتـــكــــون وســـيـــلــــتـــنــــا كـــذلك
للـتواصل بـ فنـانى األقالـيم.. وأنا واثق
من أن هـــذه اجلـــريـــدة ســـتـــكـــون دعـــامــة
لنا.. وستكون طـريقنا إلى تأكيد وإظهار
سـرحية كـما ستـكون سـبباً فى هـويتنـا ا
ـــســــرحـــيـــة فـى أقـــالـــيم إثــــراء احلـــركـــة ا
مصر.. وقد بـدأت بالفعل تمارس دورها
مــــــنــــــذ أعــــــدادهــــــا األولـى.. ونــــــرجـــــو أن

تستكمله بنجاح.. ونحن معها..
وفى نـــهــايــة حــديــثـه تــســاءل مــجــدى أبــو
ـنيا.. متى يتم اإلفراج زيد: أين مسرح ا
عـنه.. ومـتى يـرى الـنـور? وتـسـاءل أيـضـا:
ــاذا ال يـكـون لــفـنـانى األقــالـيم احلق فى

هن التمثيلية? عضوية نقابة ا

ــنــيـا وحــدد يــاســر فـؤاد عــضــو فــرقـة ا
ثالث مـشكالت قال إنـها تؤثر سـلباً على
ـــســـرح ـــســـرح فـى األقـــالـــيم خـــاصـــة ا ا
ـنــيـاوى أولـهــا: أن تـوقــيـتــات الـعـرض ال ا

(مـقصـود) لعـرقلـة أى نشـاط تنـويرى فى
نيا.. فال توجـد أسباب تمنع استكماله ا
ونـحن نـعـرف أن هنـاك اعـتـمـادات مـالـية
كثـيرة تـصرف جلـهات أخـرى.. يا ناس..
البد من استكمال إنـشاء مسرحنا ليكون
ثـقـف فى مـتـنفـسـاً لـلمـسـرحيـ ولـكل ا

احملافظة.

أحـمـد سـامى عـمـر مـديـر إنـتـاج بـفـرع
نـيـا حتـدث غـاضـبـاً عن قرار ثـقـافـة ا
لـلمحافظ بـهدم مسـرح بنى مزار وهو
ـــــــــســـــــــرح الـــــــــذى قـــــــــام عـــــــــلـى جـــــــــمع ا
الــتــبــرعــات.. وتــعـــمل من خالله فــرقــة
مـتـمـيـزة هى فـرقـة بـنى مـزار.. أضـاف
أحــمـــد أســامـــة: إنه يـــتــمـــنى أن تـــنــجح
احملاوالت واجلهود الـتى تبذلها مديرة
ــوقع احلــالـيــة الـســيــدة سـمــيـرة عــبـد ا
ـــســئــولـــ بــعــدم الــرحــمـن فى إقــنــاع ا

سرح. هدم ا
مـحمد ناجى عـبد العزيـز عضو فرقة
ــكـتب الــفـنى ــنــيـا الــقـومــيـة ورئــيس ا ا
ســابـقـاً ورئــيس مـجــلس إدارة جـمــعـيـة
ـنـيـا تـساءل: مـحـبى الـفنـون واآلداب بـا
ركز ثل عـلى ا مـاذا بعد حـصول أى 
األول على مـستـوى اجلمـهوريـة? وكيف
ـتـمـيـزة ـواهب ا ـكن االسـتـفـادة من ا

على مستوى األقاليم?
وحتـدث عماد الـتونى مخـرج مسرحى
قـــائالً: لن أضـــيف كـــثـــيــراً عـــمـــا قــاله
الــــزمالء فــــأنـــــا أتــــفق مــــعـــــهم فى أن
مــشـــكـــلــتـــنــا الـــكـــبــرى هى عـــدم وجــود
مـسـرح تـقـدم عــلـيه الـفـرقــة مـا لـديـهـا
ـــســـارح األخــرى من مـــواهب وغـــلـق ا
.. ولـكنى أضيف سـرحي فى وجـوه ا
ــثــال أنــنـى قــمت بــعــمل عــلى ســبـــيل ا
نـاسبـة مـرور خمـس عـاماً أوبـريت 
علـى ثورة يـولـيـو وكان ذلك فى 2002
 وعـــــنــــــدمـــــا طــــــلـــــبـت من اجلــــــامـــــعـــــة

أتموا بناء مسرحنا
.. فنحن بال مسرح

 نفسى أشبع تمثيل 
فى حضور جمهور كبير

سئول عن عودة الثقة من ا
ب اجلمهور ومسرحنا

خيبة أمل

نقطة االنطالق

هدم مسرح بنى مزار

منحة تفرغ

نقد ذاتى
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إما هواية وإما احتراف

خريطة البرامج

عماد التونىعثمان محمدحسن رشدى

 أشرف عتريس فتحى إدريسفؤاد عبدالرازق

تـــــتــــنــــاسب مـع اجلــــمــــهــــور الــــذى يــــكــــون
مــــــنـــــــشـــــــغـالً.. بل وفـى حـــــــالـــــــة طــــــوار

اسـتعـداداً لالمتـحـانات.. وتـساءل يـاسر:
ـــاذا ال تـــقــدم الـــعـــروض فى الـــصـــيف..
ـــشــكـــلــة وهــو مـــوسم اإلجـــازات?.. أمــا ا
الـثـانــيـة فـهى عــدم وجـود خـشــبـة مـسـرح
ـنـيـا تـابـعــة لـهـيــئـة قـصـور الــثـقـافــة فى ا
ـــــــســـــــارح األخــــــــرى فى وجـــــــوه وإغـالق ا
فــنــانــيــهـــا مــثل مــســرح اجلـــامــعــة.. عــلى
الــرغم مـن وجــود بــروتــوكــول تــعــاون بــ
اجلـامعة والهـيئة.. وأكد يـاسر أن مسرح
اجلـامعـة ال يفـتح إال السـتقـبال الـعروض
الـقـادمـة من الـقـاهـرة وعـروض اجلـامـعة
ــســرح الــرومــانى فــقط وأشــار إلى أن ا
غــــيــــر صـــالـح لـــكـل الـــعــــروض وهــــو تـــابع
ـشــكالت الــتى لــلــمـحــافــظــة أمــا ثـالـث ا
حتـدث عــنـهــا يـاســر فـهــمى فــهى اخلـلط
بـ الـهـوايـة واالحـتـراف مـشـيـراً إلى أن
الـفنان يتـقاضون بالفعـل أمواالً ولكنها
قـليلـة جداً.. وعـليه إمـا أن تكون الـعمـلية
ـــســـرحــيـــة هـــوايـــة خـــالـــصـــة.. وإمــا أن ا

يحصل الفنانون على (فلوس كويسة).

ـســرح أيـضـاً قـال وعن مـشـكــلـة خـشــبـة ا
ــســرح فــؤاد عــبــد الــرازق: إن مــشــكــلــة ا
ـنياوى تتـمحور حول عـدم وجود خشبة ا
مـسرح صاحلـة للـعرض عـليهـا.. فخـشبة
ـســرح هى نـقـطــة االنـطالق احلـقــيـقـيـة ا
ــــكـن من خاللــــهـــــا عــــمل خــــطط الــــتى 
ـــؤلف.. ــــمـــثـل بل واخملــــرج وا إلعــــداد ا
نـيا وكـذلك اجلمـهور ونـحن نـشكـو فى ا
من عــــدم وجــــود هـــذه اخلــــشـــبــــة.. عـــلى
الــــرغـم من وجــــود مـــــســــارح كــــثــــيــــرة فى
ـــديـــنـــة ال يــتم اســـتـــعـــمــالـــهـــا لــلـــنـــشــاط ا
ــسـرحـى.. وفى حــالـة إعــادتــهـا لــفــرقـة ا
ـسارح ـنـيا.. فـإن الـقـائمـ عـلى هـذه ا ا
يـتـحـكــمـون فى كل شىء بـشــكل تـعـسـفى
من أول الـتــحـكم فى مــواعـيـد الــبـروفـات

تباطؤ مقصود
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ـسرحى فى ـعـلقـة فى الـديكـور وأشـكال أخـرى عـديـدة كى يظـهـر القـوس ا > ألـغـيت سـتارات األقـمـشة ا
ـناسـبات فـتوحـة فى كافـة أبـعادهـا مع احلوائط عـاريـة فى عدد من ا أصـفى صـوره وارتفـاعه اخلشـبـة ا
وقـد حتولت اخلشبة إلى فضاء تـتقاسمه الدرجات الواسـعة الهياكل اجلميـلة والصناعية من اخلشب أو

صاعد واللوحات الهيدروليكية التى كانت تهبط أو تصعد إلى مستوى اخلشبة. احلديد وا

> إن أول مـسرح تمت كهـربته تماماً كـانت أوبرا بودابست الـتى افتتحت فى سبـتمبر عام
ـاكيـنـات فى غـايـة احلداثـة. كـانت اخلـشـبة مـقـسـمة خـمـسـة أجزاء 1884 وقـد جـهـزت 

متحركة تدار بطريقة هيدروليكية ترتفع بشكل فردى أو جماعى وبواسطة سالسل. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج محمد شوقى بدأ بروفات مسرحية األطفال «رحلة فى أعماق البحار» تأليف وأشعار حمدى شيبة بفرع ثقافة اإلسماعيلية.
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غرب نهاية مارس القادم. > مسرحية «آخر الشارع» لنادى مسرح الفيوم تشارك ضمن فعاليات شفشاون الدولى با

الـنـصـوص الـتى ال تـوافق هـوى مــعـيـنـا.. فـنـوافق عـلـيـهـا
لكننا ال نحبها..

سرح التجارى? تقصدين وجود إسفاف كما فى ا
.. وحينما جتلس الرقابة أحيانا جتدين كلمة أو كـلمت
جتــديـن االلــتــزام من الــقــائــمـــ عــلى الــعــرض.. لــذلك
جمـيل أن نـحب الرقـابة أحـيـانا.. ألنـها تـسـكت األلسـنة

عن كالم ال يصح قوله.. بخاصة فى وجودها..
هل اعـتـرض مــخـرجـو الـقـطــاع اخلـاص أمـثـال طـارق
? وإبـراهـيم الــغالل وغـيـرهم عـلى الـعـلـى وداود حـسـ

وجود مثل هذه الرقابة.
بــالــعـكـس هم فــنـانــون جــيــدون ومــلـتــزمــون كــذلك عــبـد
سَـلّم تـربطـهم عالقـات جيـدة متـآلـفة فى حب العـزيـز ا
ـسـألـة فال جدال الـعـمل.. وهم مـتفـهـمون جـيـدا لـهذه ا

فيها وال عداء.
ـــســـارح ـــا أنـك أول ســـيـــدة تـــتـــولى مـــنـــصب إدارة ا
سرح رأة عـلى خشبة ا األهلـية.. أال ترين ندرة وجود ا

كممثلة.. إال القليالت وراء الستار?
ـئـات من الـفـتيـات يـتـخـرجن من مـعـهد هذا صـحـيح.. ا
ـسرح "الـتمـثيل" سـرحيـة لكـنهـن ال يشـتغـلن با الـفنـون ا
لــــكـن يــــقـــــمن بــــأعـــــمــــال أخـــــرى كــــالــــديـــــكــــور األزيــــاء

اإلضاءة..إلخ.
ألن نـرى قـممـا مسـرحـية جـديدة تـقـترب هـاماتـها من
العـبقريات الكويتيات! "مـر الغضبان مر الصالح

?" وهدى حس
أعـتــرف لك أنـهـم بـالــفـعل قــلـيـالت فـلم جنــد حـتى اآلن
مـن الـــفــــنــــانــــات الــــكـــويــــتــــيــــات مَنْ يــــســــد فــــراغ هـــؤالء

الراحالت..
هل هناك قيود مجتمعية تؤدى إلى ذلك التراجع?

بــالــطــبـع مــا تــزال نــظــرة اجملــتــمع قــاصــرة فى مــســألــة
ــفــتـرض أن ـرأة مــكــانـهــا من ا الــفن.. حــيث يــرون أن ا
يكـون فى الـبـيت.. ولم تـقـتـصـر هـذه الـنـظـرة علـى الفن
ــا كــانـت لــفــتــرة وجــيــزة ــســـرح خــاصــة إ عــمــومًــا أو ا
تـقتـرب من اإلعالم أيـضـا.. وأتـذكـر أن مر الـغـضـبان
يرحمـها الله أول من كسـرت هذه القـواعد االجتـماعية

سرح بكل تقدير واحترام. ووقفت على خشبة ا
ـســرحــيـيـى الـكــويت مــوقــفًـا من مــهــرجـان أعــرف أن 
قاطعة للمهرجان" القاهـرة للمسرح التجريبى وهو "ا

وقف أم لك رأى آخر? هل توافق على هذا ا
ــــوقف مــــســــرحــــيــــو الــــكــــويـت لــــديــــهم احلـق فى هــــذا ا
لتعـرضهم ألكثـر من موقف محـرج وال يليق بـهم كأناس
ـهـرجــان الـتــجـريـبى ـســرح ويـقــدرون دور ا يــحـتــرمـون ا
ـيته وأهمـيته.. فقـد طُلبت منـا فى أكثر من دورة "" لعا
ـــشـــاركـــة بـــأحــد عـــروضـــنـــا عـــلى أن يـــكـــون الـــعــرض ا
ــســابـــقــة الــرســمــيـــة وبــعــد أن يــذهب ـــشــارك داخل ا ا
الــفــريق بــعـــرضه يــفــاجـــأ أنه عــلى الــهـــامش وأنه لــيس

سابقة الرسمية. داخل ا
أعرف أن انسحابا ما كاد سيحدث فى أحد األعوام من
التـجريبى ولكن حـدث أن تراجع القائـمون على الوفد

الكويتى عن ذلك.
نـــــعـم .. فى إحـــــدى الــــــســـــنـــــوات حـــــدث ذلك.. وكـــــادوا
ـشاركة معـلنةً أن وجودنا ينسحـبون إال أننى أقنـعتهم با
فى مـصـر لـلـمـشـاركـة مـكـسب كـبـيـر ونـحن ال نـريـد فـتح

باب اخلالف بسبب مسرحية.
سـرح مـوسـمى فـى الكـويـت.. أال يؤدى هـذا إلـى ركود ا

سرحية? احلركة ا
اآلن صــارت لـــديــنـــا مـــســارح تـــقــدم عـــروضــهـــا صــيـــفــا
ـســلم طــارق الـعــلى وآخـرون كـمــســارح عـبــد الـعــزيــز ا

كذلك يعرضون فى اإلجازات والعطالت.
ــســرحـيــة بــالــكــويت.. هل اســتــطـاعت ـهــرجــانــات ا ا

سرحى الراكد? حتريك الوضع ا
إلى حـد مـا.. ألن الـكـتـابـات الـتــطـبـيـقـيـة عـلى الـعـروض
ـا عمل عـلى ترك استـطاعـت  تشـريحـها وحتـليـلـها.. 
بصمـة جيـدة على النـقاش واحلـوار وأدت إلى وجود ما
ـسـرحـيـة وهـذا بـدوره يـسـمى بـتالقح األفـكـار مـا بـعـد ا
ـسرح ـشاهـدين واخملـرج يـهـتمـون با ينـتج نـوعًا من ا
وتــطـويــره كـمـا تــخـلق جــيال يـسـتــمع لـتــجـارب اآلخـرين.
وذلك من خالل نـــدوات الـــتـــجـــارب ونــدوات مـــنـــاقـــشــة

هرجانات. العروض فى ا
هل مجـرد تـكـر فنـان عـربى أو اسـتضـافـة عرض من
هرجان صفة العربية?  دولة عربية ما يكفى إلعطاء ا
ـرحـلة نـحن نـكـتفى بـذلك حـالـيًـا وال أقـول إنـنا وصـلـنـا 
أن نـقـيم مهـرجـانـا عـربيًـا نـسـتـضيف فـيه مـائـة فـنان أو
خمس عرضا متنوعًا لكننى أعتقد أننا بصدد ترتيب

العديد من هذه األمور ألنها حتتاج جهدا كبيرًا.

قوبل تعييني
بالدهشة..
فأثبتّ
جدارتي
وجنحت

محمد تيمد وعزلة طنجة

أنا أول سيدة تتولى
سارح األهلية إدارة ا

 كاملة  العياد
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"إنــنى واحــدة ست" لــكــنى اســتــخــدمت إرادتى وقــدرتى
ــســئــولــيـة عــلى إثــبــات ذاتى فـى أى مــكــان أتـولـى فــيه ا
ا كان لتطوير وخدمة الوطن من قبل كنت مسئولة طا
ــيـة.. عن ثــقــافــة الـطــفـل.. حـتـى وصــلت بــهــا إلى الــعــا
وســعت نــشــاطى فى كــثــيــر من الــدول الــعــربــيــة مــصـر
تــونس.. وغــيـرهــا.. وأنـا فى مــكـانى هــذا عالقــتى بـكل
ــســرح الـتــجـارى.. ــســرحـيــ طـيــبــة حـتى ا ــسـارح وا ا

هرجانات والقائم عليها.. كذلك الشباب.. كذلك ا
هل الـلـجـان مـتـعـاونـة وصـادقـة مع اإلدارة أم أن هـنـاك

شاكسات? بعض ا
هــنــاك تـعــاون.. وهـنــاك تـرتــيب وظــيـفى ومــهــنى مـهم..
فلجنة القراءة ال تـعمل شيئا.. فلدى جلنة إجازة النص
سرح يجاز النص ويقال إنه يصلح للعرض من خارج ا
أم ال.. ثـم اخلـطــوة الـثــانــيـة خــطـوة الــرقــابـة وهى بــيـد
شـبــاب يــقـولــون أيــضــا يـصــرح لــلــعـرض أم ال وأحــيــانـا
جتـدين الـنص ولـيس بـه عـيب أو خـروج.. لـكـنه نـوع من

أنت بــنــفــسك رأيت هــنــا كــيف يــتم انــتــقــاد الــســلـطــة من
خالل الـوزارة ومـجـلـس األمـة واجملـلس الـبــلـدى والـوزيـر
هــذا بــالــنــســبــة لــلــعــمل احلــكــومى لــكـن ال أنــتــقــد الـذات
األمــيــريــة مــثــلــمــا ال يــجب أن يــنــتــقــد اإلنــســان والــده أو
والـدته.. فــاألمــيـر رمــز الـبالد; أعــمـالـه يـجب أن حتــتـرم
ونـحن غيـر منـفصـل عن األسـرة احلاكـمة فـالشـعب كله
سرح فى التحام معها.. تـخيلى.. مشهد اغتصاب على ا
ــســرح الــتى تــتــمـاشى مــاذا يــفــيـد? إنــنــا نــؤمن بــرســالـة ا
وأولــويـات اإلنــسـان فى كل مــكـان وزمــان فـاإلبـداع يــخـلق
صـــورة من الــصـــوت واحلــركــة واإلضـــاءة واإلكــســســوار
صــورة راقـــيــة فى مــجـــال اإلبــداع فــيـــهــا إبــداع الــتـــمــثــيل
بـــالــكالم بــالــتــألــيف بــالــلـــون بــاحلــركــة لــكن بــعــيــدا عن

اإلسفاف.
ـا أنـك أول سـيـدة تـديـر هذا هل واجـهـتك انـتـقـادات 

نصب احليوى والهام? ا
ـســئـولـيـة كــانت االنـتـقـادات .. بـالـفــعل حـيـنـمــا تـولـيت ا

ــســارح األهــلــيــة فى الـــكــويت.. مــاذا تــعــنى.. وكــيف ا
أنشئت وما عددها?

سارح التابعة للدولة وقد أنشئت سارح األهلية هى ا ا
بـــقـــرار مـن وزارة الـــشـــئـــون قـــبل حتـــويـــلـــهـــا إلى قـــطـــاع
الـــفـــنـــون ثم أحـــيـــلـت إلى اجملـــلس الـــوطـــنى لـــلـــثـــقـــافـــة
وعددهـا أربعة هى الكـويتى الشعـبى اخلليج والعربى
ـســارح عـلى يــد الـرواد الـذيـن أحـبـوا وقــد بـدأت هــذه ا

هذا الفن وأخلصوا له.
نعم.. حتى بالنسبة للشركات اإلنتاجية اخلاصة.

سارح األهلية? من أين يتم تمويل ا
من اجمللس الوطنى للثقافة والفنون.

سارح األهلية أيديولوجية خاصة هل لكل مسرح من ا
ـسـرح الــشـعـبى.. هل يـقـدم ـثـال.. ا به.. عـلى سـبــيل ا
سـرح الذى يعـتمـد على الـتراث والفـرجة الـشعـبية.. ا

سارح الثالثة األخرى? وهكذا ا
لــيـسـت لـلــمـســارح األهـلــيـة أيــديـولــوجـيــة مـعــيـنــة.. فـكل
مسـرح يـقدم مـا يريـد.. فال يـعتـمد أحـدهـا على تـقد

لون دون اآلخر.
ه على ا يـتم تـقـد إذا هـذه الـتسـمـيـة ال عالقة لـهـا 

سرح ذاته? خشبة ا
نـــعم.. فـــاألفــكـــار مـــطــروحـــة ولــكل مـــنـــهم أن يــأخـــذهــا

بطريقته.
سارح األهلية? فاآلليات التى تقوم عليها إدارة ا

ــسـارح لـهــا مـيــزانـيـة.. ويــسـتــطـيع أحــدهـمـا أوالً هـذه ا
ــيــزانــيـة أو أن عـمـل عـرض مــعــ يــريــده ثم يــأتــيـنــا 
ـسارح احملـليـة أو الـعربـية عـلى حد يـشـارك فى بعض ا
ـــيــزانـــيــة يـــحــصل عـــلــيـــهــا من خالل الـــســواء.. وهــذه ا
اجملـلس الـوطـنى لـلـثـقـافـة والـفـنـون حتت إشـرافـنا وتـتم

محاسبتهم كل عام من قبِل اجمللس.
فترض أن يقدم كل مسرح عمالً على األقل? من ا

ـسرح "احمللى" الذى يقام كل عام. نعم.. ألن مهرجان ا
يـتحـتم على كل مـسرح أن يـقدم فـيه عمالً. إضـافة إلى
سـارح تـقـدم أكـثر من عـمل سـنـويـا وشاركت أن بـعض ا
سرحيتها هذه فى مشاركات خليجية ودولية كما أن

سارح قدمت دراما تليفزيونية أيضا. هذه ا
تـــقــــصـــدين أنـــهـم عـــمـــلـــوا كـــمـــنــــتـــجـــ لـــلـــدرامـــا

التليفزيونية?
ـــيــزانــيــة.. ألنـــنــا فــقط نــعـم.. لــكن ذلك ال يـــدخل فى ا

سرح. نهتم ونحاسب على أى فعل مسرحى متعلق با
ـسارح األهليـة مسرحًا سيـاسيًا.. أو مسرح هل قدمت ا

مقاومة وخاصة بعد األزمة ب العراق والكويت?
ـسـارح.. فـبـعـد الـغزو نـحن ال نـفـنـد نـوعـيـة مـا تـقـدمه ا
أنـتجـت عدة مـسرحـيات وكـانت عبـارة عن موجـة تتـكلم
عـن الــغـــزو مــثـل مــســـرحــيـــة "صــوت الـــزمن" لـــلــمـــخــرج
ـنصور" والتى نفذها والفـنان الكويتى الكـبير "منصور ا
من خـالل فــــضــــاء مــــســــرحى بــــديل رائـع عــــلى شــــاطئ
الــبـــحــر اشـــتــركت فـــيه بــعـض قــوات اجلـــيش الــكـــويــتى

وتالحم معه اجلمهور بصدق شديد.
سارح? من موقعك اإلدارى كيف ترين الرقابة على ا
لـديـنـا بـالـكـويت حـريـة الـرأى وبـإمـكـانك قـراءة عـشرات
ــتـبـايـنـة لـتـقـفى عـلى ذلك.. فـهـذا يـشـتم فى الـصـحف ا
ــجـد فــيــهــا.. لـكـن اخـتالف اآلراء ال احلــكــومـة وهــذا 
يفسد للود قضية كما يقولون لكننا حينما نكون بصدد

وافقة عليها تكن لنا عدة آليات. تقييم مسرحية أو ا
ما هذه اآلليات?

يـهـمـنا قـبل كل شىء اسـتـقـطاب األسـر.. وال نـعـمل كـما
ـسـرح الشـبـاب والنـساء يـقال عـلى اسـتقـطـاب الشـباب 
ـــا نــحـن نــســـعى خلـــلق ــفـــردهن والـــرجـــال.. إلخ.. إ
مــســـرح األســـرة الـــذى كــنـــا ونـــحن صـــغـــار نــذهـب إلــيه
مقتطع من مصروفنا دراهم قليلة لنستمتع به.. اآلن

نود أن تعود هذه الروح مرة أخرى.
ـسـرح الـتـجارى الـذى يـعـتـمد مـا رأيك فـيـما يـقـدمه ا
ـبتـذلـة والـرقص جلذب وضـوعـات ا عـلى اإلفـيـهـات وا

اجلمهور?
ـسـرح ويـصـيـر كـبـاريه.. "يـبقى إذا سمـحن أن يـتـحـول ا
بالش مـنه خـالص" فـلـيس له داع ولن يـسـمى مـسـرحـاً
ـسرح فلـلـكبـاريه مكـانه.. وكل مـكان له خـصوصـيـته فا
احملــتــرم له دوره .. الـذى يــربى اجلــمـهــور لـلــمــسـتــقـبل
عـلم لـلـقـيم ال أنـكـر وجود سـلـبـيـات فى احلـيـاة.. لكن ا
ستوى أفكارنا ومجتمعنا ليصبح هذا ال يعنى النزول 
ـــاءات" ــــســــرح "كــــشـف ولــــبس ورقـص وعــــبــــارات وإ ا
ــا فـــنـــحن ال نـــضع الـــضـــوابط لـــنـــحـــد مـن أى إبـــداع إ

ساس بالقيم والعادات والتقاليد. نضعها كى ال يتم ا
سرح رقابيا? نهى عن تناوله على خشبة ا اذكرى لى ا
الـشـروط األســاسـيـة الــتى يـجب أن تـتــبع فى إجـازة الـنص
ــسـاس بــالــذات اإللـهــيـة.. ألن فى ومن ثـم الـعــرض عـدم ا
هـذا اسـتـهانـة بـالـعـقـيـدة ثم الـذات األمـيـريـة التـى هى رمز
الـــبالد.. أو اإلســـاءة ألى رمـــز مـن رمـــوز الـــدول الـــعـــربـــيــة

الشقيقة.
أليس لديكم نقد للسلطة?

مـعـجـونـة في الـعـمل الـثـقـافـي والتـنـمـوي لـشـوشـتـهـا.. حتب األطـفـال.. قـدمت لـهم
سرح لتربـطهم بهويتـهم العربية.. وعمـلت في مجاالت التربـية وحقوق اإلنسان ا
دافـعت عن حــقـهم في احلــيـاة.. شـاعــرة.. كـتــبت الـقـصــائـد عــشـقًـا في تــراب مـصـر
ـسـارح األهـلـيـة بـالـكـويت.. إنـها والـكـويت.. وأول سـيـدة تـتـولى مـنـصب مـدير إدارة ا
ـسرحـنـا" معـها هـذا احلوار الـذي حتدثت فـيه بصـراحة "كـاملـة العـياد" الـتي كان "
ـهـرجـانـات الـعـربـيـة األخرى  ـسـرحـيـ بـا ـسـرح الـكـويـتي.. وعالقـة ا عن أحـوال ا

سرح التجريبي بالقاهرة. وال سيما مهرجان ا

سارح بالكويت "كاملة العياد" مدير إدارة ا

أسعى إلى
ترسيخ "مسرح
األسرة" فال
سرح حاجة 

الكباريه!

طبخ" بصدد تأمل فى مسرحية "كاهنة ا

وضعـت للـتـخـطى. إنـهـما «شـغـوفـان بـاجلذور واألشـجـار والـسـجالت ونـقاط
الـتـشجـيـر واخلصـائص.. عـوض الـتفـكـير فـى رسم اخلطـوط واتـباع الـقـناة:

الصيرورة(2)».
وت? كيف نستجيب لنداء ا

الـسـمـة احلاسـمـة لـنـصـوص مـحـمد تـيـمـد - تـلك األخـيـرة الـتى كـتـبـها فى
عزلـته بطـنجة- أنـها تسـقط قنـاع اليوتـوبيات الـتى وسمت فن الـستيـنيات
والـسـبـعـيـنـيـات. تـيـمـد يـحـكى الـعـتـمـات الـتى تـرخى بـسـدولـهـا عـلى الـعـالم
بـأسـره ولـيس عـلـى الـعـرب وحـدهم وهـذا مـهم جــدا. مـحـمـد تـيـمـد كـمـا
ـصـرى مـيـخـائـيل الـلـبـنـانى عـصـام مـحـفـوظ واجلـزائـرى كـاتب يـاسـ وا
رومـان كـلـهم نـحــتـوا اخلـطـوة األولى فى فن الـهـروب الــكـبـيـر نـحـو الـكـونى
واإلنــسـانى بـامـتـيـاز كل من مـوقـعه ورؤيــته لـلـعـالم. بـهـذا كـان من الـسـهل
حاء: على محمد تيمد أن يستجيب لنداء موته غير هياب من فكرة اال
الزمن اآلتى زمن تيمد وكل الكوني من أمثاله بامتياز.. زمن ال قدم فيه

ا هو ضيق ومحدود.. حذار النقاء غالبا ما ندفع ثمنه غاليا!..

طبخ سمـة التفـرد ببناء ـنح بنيـة كاهنـة ا الكرونوطـوب (الزمكـانية) بدوره 
مزدوج. الـفنـدق الذى يـحتـضن األحداث مـكان مـحايـد والزمـان غيـر محدد
ـكــان هـنـا يـكـتـسى أبـعـادا غـيــر واقـعـيـة أو حـتى حـقـيـقـيـة. ـرة. هـذا ألن ا بـا

Didascalie: ى ذكور فى اإلرشاد التقد كان هنا ليس ذلك ا ا
ـنـظــر عـمـود كـهــربـائى فى رأسه مــصـبـاح الـوقـت لـيل خـلف الــعـمـود بـاب ا

فندق وحانوت خمار.
ـكان عـبـر اللـغـة بحـيث تـصـير الـكـلمـات أحـيانـا حـدثا فى ـا يتـشـكل ا وإ
ـتــلـقى يــسـتــشـعــر الـزمــان بـشــكل حـدسـى كـمـا ــكـان. فــا خـضم الــزمـان وا
ـاضى الـسعـيـد) وما الـشـخصـيـات: الزمـان يـأتى مـضغـوطـا ب مـا ولى (ا
ــســرحــيـة بــرمــتــهــا تـبــدو وكــأنــهــا لـقــطــة زوم لــهـذه ســيـأتـى (اجلـمــود) وا
ــلـفــوظــات تـعــبــر بـدورهــا فى عــمـومــهــا عن هـذه الــلـحــظــة. األفـعــال فى ا
الـثـنائـيـة: (ماض ولى أو مـسـتـقبل وشـيك) إذ ال وجـود ألفعـال حتـيل على
اضى البعيد (الصـيرورة/ احلاضر) ألنه مغيب. كـلها األفعال تنـتقل من ا
ــسـتــقـبـل الـوشــيك وهـو مــا يـشــكل عــتـبــة إدراك حـسى ـاضى نــحـو ا أو ا
ضيق ومحسور ب استعـادة للماضى وانتظار للموت الذى ال يأتى. بهذا
ــعـطـوب بـاالنـتـظـارات. فـالـكـرونـوطـوب يـأخــذ شـكل الـعـتـبــة لـهـذا الـعـالم ا
ــكـان اخملـصص لـكل الــعـودة ال تـأتى إال مــقـتـرنـة بــاحلـداد واحلـداد هـو ا

 . عطوب ا

سرح ليرهن صـيرورته. أن يصيـر كاتب مسرح لم يكن يكتب محـمد تيمـد ا
بـاخــتـيــاره وهـو فـى عـزلــته بـطــنـجــة. تـيــمـد كــان مـجــبـرا عــلى الـكــتـابــة الـتى
أفحـمته فى صلب احلـقيقـة: احلياة موات بـطىء ولكنـنا نحـاول أن نتناسى
وتى. لـقد حـكم تـيمـد على على الـدوام حـقيـقة أنـنـا مجـرد موتى نـخـاطب ا
ـسـتـقبـل (سيـتم فـهم أعـمالـى بعـد كـذا عـام) وليس من نـفـسه انـطالقا من ا
ـاضى. وهذا ما يضىء بعـضا من جوانب عنوان مـسرحيته األخيرة خالل ا
ـستـقبل». إنه يـبدو من خالل نـصوصه كـكائن كـونى بامـتياز «ماض اسمه ا
يحـمل فى طـيـاته هـويـات هـاربة ال تـعـتـنق األحـكام الـسـائـدة ومن ثم فـإنـها

تلتحق باإلنسان من تلقاء ذاتها.
ـطـبخ» فـرع من شـجـرة األقـليـات الـهـامـشيـة الـتى لم يـسـمع بـها إن «كـاهـنة ا
أحـد من قـراء الـعـربيـة رغم أنـهـا ألـفت مـنذ مـا يـنـيف عن عـقـدين ونصف
ونــشــرت فـى طــبـعــة مــحــدودة مــنــذ عــقــد كــامل. غــيــر أن خــطــهــا الــهــروبى
سيقودهـا إلينـا ال محالة بـالعربـية أو بأية لـغة أخرى حيـث سينشـأ االلتقاء
الـذى سـيـدفع كل طـرف مـنـا إلى الـولوج فى الـطـرف اآلخـر لـيـقـودهـما إلى
ـوطـنـية. احـذروا فى أعـمال تـيـمـد ال يتـعـلق األمر بـاحملـاكاة ـغادرة ا نـفس ا

بل باالرتباط.
ـسـرح ـبــدع رافـضـا عــلى الـدوام فــكـرة احـتــراف ا هــذا مـا جـعـل من هـذا ا
مـتـشـبـثـا بــإطـاره كـهـاٍو بـعـيـدا عن الـضـوء قـائال فى آخـر ورقـة ألـقـاهـا أمـام

غربية: سرحية ا هرجانات ا العموم فى إحدى ا
"  لـقـد تركت لـهم اجملـال مـتـسعـا وانـسحـبت من االزدحـام لـلـوصول بـسـرعة
ــســرحــنــا إلى الــكــراسى األمــامــيــة  ودائــمــا أهــرب من األضــواء الــبــاهــتــة 

الوطنى  لعلنى أنسى من أعرفهم جيدا "
الهوامش
طبخ) / مسرحية محمد تيمد (كاهنة ا
مطبعة سيندى- مكناس الطبعة األولى 1997
جيل دولوز و كلير بارنى (حوارات) / ترجمة: على أزرقان وأحمد العلمى
منشورات أفريقيا الشرق  –الدار البيضاء  .1998

. أطالل مادمنا ال نـسبح فى النهـر مرت كمـا ال يكرر التـاريخ نفسه مرت
    

ــســرحــيـة كــلــهــا تــأتى كــاشــفـة عن ـرأة  Soliloque فى هــذه ا مــنـاجــاة ا
ـرارات الــفـشل: (فــشل زواج فـشل إحــبـاط نـهــايـة الــعـمــر حـيث الــشـعــور 
حيـاة..) اندحـار يوتوبـيات فى عالم نـخرته األنانـيات العـضال. االسم الذى
يــسـنـده مـحـمـد تــيـمـد لـلـفــنـدق:(فـنـدق الـعــدالـة) يـرتـقى إلى مــرتـبـة الـدلـيل.
اديـة للـعالم. الفـندق من حيث مساحـة اللعب عـند بـابه تشيـر إلى احلدود ا
الـهـيــئـة اخلــارجـيــة: قـد مــتـآكل يــنـخــره الـبــوار..  وفى ذاك إحـالــة عـلى
ـكــان هــنــا مــؤشــر عـلى أيـقــونــة األرض الــيــبـاب حــيث تــضــمــحل احلــيــاة. ا
ـفـارقات الـتى تـتـفاعل فى ذهن إفالس الـعالم. دلـيل الـعـدالة مـخـتزل لـكل ا
ـدلـول. الــعـجـوز مــعـتـوه ـتــلـقى. إنه تــشـكـيل لــفـقـدان الــتـوازن بـ الــدال وا ا
وأحمق فى نظر اجلميع ألنه منـشغل بتأليف كتاب عن العدالة!!.. وعندما

يقترب من إكماله تهب ريح عاتية فتتلف كل أوراقه لتضيع إلى األبد.

ـا كـتــابـته لـلــمـسـرح ـســرحـيــة وإ ـطـا لــلـكـتــابـة ا ال يــقـتـرح مــحـمــد تـيـمــد 
ط وجـود يـسـتـدعى فـيـنـا كـل مـا هـو مـوسـوم سـلـفـا بـالـفـقدان. تـسـتـشـرف 
ط حياة فاقـد لكل سيـادة أو انتماء لـلمركـز.. لكل قياس أو طـبخ  كاهـنة ا
سـلـطـة. يـكـتب مـحـمـد تـيـمد لـيـمـارس الـتـرحـال ولـيـحـيـا ضـد كل أسـطرة أو
ــنـزوى فى ركن مـنـسـى من هـذا الـعـالم تـمـثل ارتــكـاسى. الـقـاضـى الـعـجـوز ا
رير يـعى جيـدا بأن الـعدم مـصير مـحتـوم وأن اخلروج من هـذا العالم ال ا
تقاعد يشتعل عالقة له بأى منظور ميتافيزيقى- غيبى.. داخل القاضى ا

النفى ويورق االغتراب وتعلن العزلة.
رأة الـعـجوز كـرغبـة لكـنـها مـعطـلـة من كل أوهام احلـفاظ  بـدورها تـتـبلـور ا
ـأساة دون أن علـى البـقـاء.. مـفـصولـة عن قـدرتـهـا عـلى الفـعل. تـعـلق عـلى ا

قدورها. تتمكن من فعل أى شىء وليس ذلك 
كائنات تيمد موسومة بالسلـبية والسلبية هنا خاصية إنسانية بامتياز. قال
الــنــفــرى: ( كل ذى عـدة مــهــزوم). إنــهـا كــائــنــات تـعــيش عــلى حــافــة احلـزن
تقـتات منه لتكتسب منـاعة السيرورة والسيرورة هـنا اندحار نحو احلافة..
وت ولكـنها ال تنتهى سوى مزيـج من القلق واجلشع. إنها كـائنات تأمل فى ا
إلى عــذاب ســيـزيــفى ســرمــدى دون أن حتـظى بــأى مــوت فـقـط بـاجلــمـود:

وت. وحدهم األحرار من يحظون بشرف ا
كـائـنــات مـحـمــد تـيـمــد تـعـجــز دومـا عن اخـتــراق اآلفـاق والـدخــول فى حـيـاة
أخرى. تعـجز عن إدراك فـتنة الـهروب ومـعنـاه: الهروب هـنا لـيس تخاذال أو
قاومـة ال مقاومة أكثر نشاطا من الهروب فى حد ذاته عزوفا عن نشاط ا
ــطــبخ ال عـالقـة مـع اخلـارج ســوى ذلك (دولـوز  .(Deleuze فى كــاهــنـة ا
الــطــفل الـذى يــأتى عــلى مــ دراجــته حــامال اجلــرائـد تــارة وخــبــر احلـكم
الــنـــهــائى بـــإغالق الــفـــنــدق تــارة أخـــرى. اخلــارج فى عـــرف الــعـــجــوزين هــو
ا يشى بـعدم قدرتـهما عـلى ابتكار الكارثة وتـشبثـهما بـالفندق (الـداخل) إ
أرض جديدة وفهم أن الفنـدق احلقيقى موجود خارج الفندق وأن احلدود

 مع  1980 سـيـجـد مـحـمـد تـيـمـد نـفـسـه أسـيـر عـزلـة طـنـجـة الـتى سـتـكـون
مالذه األخــيــر. فى طـنــجـة ســيــغـزو الــبـوار جتــاربه الـرائــدة كــمـا ســتـنــتـهى
أسـطــورته كـمـخـرج مـجـرب ظـل يـحـصـد الـتـقـديــرات واجلـوائـز فى مـخـتـلف
تـعـاقبـة. سـيخـرج مسـرحـية الـعدو ـسـرح الهـواة ا ـهرجـان الـوطنى  دورات ا
سرح الوطنى محمد اخلامس - أكبر مسارح التى ستبرمج فى ريبرطـوار ا
ــغـــرب- وفى آخـــر حلــظـــة ســـيــعـــتــذر عـن تــقـــد الـــعــرض. ســـيــعـــلن عن ا
ـثليه مشـاركته فى إحـدى مهـرجانـات الهواة فـى أواخر الثـمانـينـات ولكن 

الطنجوي سيخذلونه ويتخلون عنه فى آخر حلظة قبيل السفر. 
منذ ذلك احل سيركن أكثر فأكثر إلى العزلة مع كؤوسه احملرمة ليصير
وحـيدا مـنبـوذا من لدن اجلـميع. وذات لـيلـة من ربيع  1993 سيـسلم الروح
هـتـر بشـقـته الفـارغـة بشـارع فـاس بعـدمـا نبـذه حـتى أقرب فـوق فـراشه ا

ن فيهم أسرته الصغيرة.  قرب  ا
مــات مــحــمـد تــيــمــد وهــو فى نــظــر اجلــمــيع فــنــان فـاشـل. لــكن بــعـد مــوته
ستـنفـجر األصـوات نعـيا عـلى فقـد مبـدع اعتـبروه خـسارة حـقيـقيـة ورحيال
مفـاجئا قـبل األوان!!.. البعيـد كما القـريب سينـعيه على صفـحات اجلرائد
وهـبتـه أكثـر اجلبـهات أصـوليـة. أخيـرا أقروا بـحسه الـتجـريبى وستـشيـد 
الــذى كــان ســابـقــا لــعــصـره. ســيــكــرمه مــهــرجـان مــكــنــاس الـثــانى لــلــمــسـرح
ـدينة- ولى إسمـاعيل كـتيـبا خـاصا عن ابن ا اجلامـعى وستـصدر جـامعـة ا
ـعـروف ـغــربى ا وهـو مــا لم يـحــدث أبـدا فى حــيـاته-. وحـتـى الـتـلــيـفـزيــون ا
سرح التجريبى سـينتج حلقة خاصة عنه وسيعترف فيها بالمباالته إزاء ا
ـغـربـى. سـيـصـيـر مـحـمـد تـيـمـد ـسـرح ا اجلـمـيـع بـدوره الـبـارز فى حتـديث ا
ـاته بؤرة الـذى عاش ومـات مـنبـوذا فى الـهـامش وفى أقل من شـهر عـلى 

مركز تلوك سيرته األلسن ويسند اسمه للفرق حديثة النشأة. 
ـغـربى بال ــسـرح ا ـنـيــعى عـمـيـد ا وحـده صـديـقه احلــمـيم الـدكـتــور حـسن ا
منـازع آثر الـصـمت منـصرفـا كـعادته إلى الـعمل: مـحقـقـا وناشـرا بعـضا من
أعمـاله التى لم يـسبق نـشرهـا من قـبل وظلت حـبرا عـلى ورق لكن من دون
طـلبه فى حتقـيق ونشر أعـمال مـحمد تـيمد أن تسـتجيـب أية جهـة رسميـة 

الكاملة.
ــؤلف. فى عــزلـته فى طــنــجـة الــتى فــيــهـا مــات تــيــمـد اخملــرج ولــد تـيــمــد ا
ــطـلــة عــلى أوروبـا ســيــكـتب أروع ــديــنـة اإلفــريــقـيــة ا االضــطـراريــة بــهـذه ا
وأنـضج نـصـوصه الـتى لــبت طـمـوحه فى ابـتـكـار مـسـرح حـداثى يـعـكس قـلق
تـخيل الـعربى. فى طـنجة اإلنسـان الوجـودى ويعـمق السـمات الكـونيـة فى ا

ستقبل. طبخ وماض اسمه ا سيكتب رائعتيه: كاهنة ا

ـفعم بـالعـزلة ـطبخ عـلى تـمثـيل جد مـكثف لـلوضع اإلنـسانى ا تقـوم كاهـنة ا
واإلحباط. العـالم مختزل فى فـندق والفعل مقـتصر على سـجال عقيم ب
الـقاضى وزوجـته وهـمـا فى حـالة انـتـظـار زبائـن قد تـأتى أو ال تـأتى إلنـقاذ
فــنـدقـهــمـا من الــبـوار. حـواراتــهـمـا ال تــكـاد تـراوح مــكـانـهــا فى تـشــكل لـولـبى

ساجالت حاضرة- ماضية. وامتداد متشدد 
ـسرحـيـة من فـصـلـ وهـو تـمـرد على من الـنـاحـية الـشـكـلـيـة تـتـألف هـذه ا
الـتـقــسـيـمـات الـتـأصــيـلـيـة الـتى اقــتـرحـتـهـا نـصــوص الـسـبـعـيـنــيـات الـتـراثـيـة:
ثيله (النفس اللـوحة السفرة التـرقيمات..). هذا الـتقسيم الذى يـذكرنا 
فـى مــــســــرحــــيــــة فى انــــتــــظــــار غــــودو   En attendant Godot لم يــــرد
ركزة الـتى ينهض علـيها شكل كثفـة وا ـا عكس تلك الوحـدة ا اعتـباطا وإ
النص. استخـدام الفصل هنا  اليـعنى التماهى والـوظيفة الكالسـيكية التى
نظر فى كال الفصل حتده بـبداية وانتهاء حدث مـا داخل منظر بعينه. فـا
هـو نـفـسـه ال يتـغـيـر واحلـدث ال وجـود لـه عـلى أسـاس الـتـراتـبـيـة- اخلـطـية
ـؤلف يـعـمــد إلى إحـبـاط تـوقـعـات (بـدايــة- عـقـدة- حل). فـمـنـذ الــبـدايـة وا
ــاضى تـارة ــتــدة فى ا مــتـلــقــيه دافــعــا به فى جلــة مــســارات حـلــزونــيــة 
ومـتـحـولة إلى احلـاضـر تـارة أخـرى. يـسايـر مـحـمـد تيـمـد الـفـصل بـذكاء ال

ليكرسه بل ليفجره.
ـسـرحيـة عـجز قـاض وزوجـته عن جلب من حـيث الـنـسق السـردى تـعكس ا
زبـائن لـفـنـدقـهـمـا الـذى شـيـداه علـى ضفـاف بـحـيـرة سـتـعـمـد الـسـلطـات إلى
ـغـلـقة إقـفـالـها بـعـد نـفـاذهـا من الـسـمك. رحـيل الـسـيـاح وعـمـال الـبـحـيـرة ا
نـطقة الـتى كانت مـزدهرة بـاألمس إلى صحراء وهـو ما سـيعمق سيحـول ا
من عـزلــتـهـمــا. سـيـبــور الـفــنـدق كـمــا احلـانـة وســيـظل الــعـجـوزان وحــدهـمـا
يـســتـرجـعـان شــريط الـذكـريـات يـغــزوهـمـا أحـيــانـا أمل فى قـدوم زبـون ضل
الطـريق. ما من رابط صـار يربط بـينـهمـا وب العـالم اخلارجـى سوى طفل
يـنـقل إلـيـهـمـا رسـائل صـاحب اجلـرائـد أو إنـذار السـلـطـات بـضـرورة تـنـفـيذ
حـكم اإلفـراغ لـتـحـويل الـفـنـدق إلى مـتـحف أثـرى. عنـدمـا سـيـحـاوالن تـنـفـيذ
ا حـراك لـيصـيـرا بدورهـمـا قطـعا من احلـكم سـيجـمدان فـى مكـانهـمـا دو

تحف. أثريات ا
ـاضى تـفــصـيل وحــدات احملـكى بــهـذا الــتــبـســيط يـكــشف عن تــقـابل بــ ا
ـفــجع (كــوابـيس/ بــذكـريــاته اجلــمـيــلــة (أحالم/ طــمـوح/ حب) واحلــاضــر ا
إفالس/ خـصـام) وهـو مـا يـذكـرنـا بـتلـك الـتـقـابالت الـشـهـيرة  –ب شـباب
ا حتمله من وحدة وعزلة  –التى نصادفها يستحيل استعـادته وشيخوخة 
Old مــثل األيـــام اخلــوالى Harold Pinter  فى أعــمــال: هـــارولــد بــنــتــر
 Times وصـامـويل بـكـيت  Samuel Beckett فى: آه..األيـام الـسـعـيدة
 ..Oh, les beaux jours وكـلــيــهـمــا يـســجالن أفــول فـكــرة الـتــشـرد فى
اضى أو مـحاولـة اسـتعـادته. فكـرة العـودة هنـا مـستـحيـلة وال جـدوى منـها ا
ـوت إال عــنـدمـا يــفـقـد مــسـوغــات اسـتـمــراره فى احلـاضـر. ألن الــشىء ال 
ا آل إلى النـسيان حتمى واإلنسان كـائن الفقدان بامتيـاز: فقدان الشعور 

طبخ» تمثيل للوضع « كاهنة ا
فعم بالعزلة واإلحباط  اإلنسانى ا
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طبخ كاهنة ا

عطلة الرغبات ا

الكرونوطوب

محمد تيمد مسافرا
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كرنفال الطيور
«محاولة للبحث عن الذات اإللهية»

سرحي جريدة كل ا

صـ12

طول للـمسرح وظيفة بارزة كتلك اكينـة فى فجر التاريخ ا > لـقد افتتحت ا
ساعدة على نـقل األسطورة األصلية. هذا الـنقل  بفضل القيمة اخلـاصة با

الرمزية التى تمتع بها مثل هذا النوع من األدوات. 24
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سرحي جريدة كل ا

ها على خشبة مسرح السالم منذ أيام. امة بيضا» للمخرج حسام الدين صالح تقرر وقف تقد > مسرحية «
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احلياة ليست نزهة فى النمسا

«الكالب األيرلندى» .. عرض
كوميدى ومواهب مبشرة

صـ 10

 عرض ينتمى
إلى مسرح
الصورة

سرح النمساوى  أحد عروض ا

∞°Sƒj OÉjR  

الـــتى بـــدى بـــهـــا فــــريق الـــعـــرض من حـــيث
طـواعية أجسامـهم للحركات الـصعبة التى
يــؤدونـهــا بــشـكـل جـمــيل وبــسـيـط فى نـفس
الوقت فالرقص جاء خـالياً من التشنجات
الــــعــــضــــلــــيــــة الــــتى نـالحــــظــــهــــا فى بــــعض
ـوسـيـقى الـعــروض الـراقـصــة كـمـا جــاءت ا
ــوالت من بــيع وشــراء مــعــبــرة عـن حــالــة ا
وصـــخـب. أمـــا اإلضـــاءة فـــقـــد لـــعـــبت دورا
مــهــمـا فـى نـقـل أمـاكـن الـتــمــثــيل من خالل
نـــــــقـل بـــــــؤر اإلضــــــاءة حـــــــيـث اعـــــــتـــــــمــــــدت
الـسـيـنـوغـرافـيـا بـشـكل كـامل عـلى اإلضاءة
ــسـرح خــاو تــمـامــا بـاســتــثـنــاء بـانــورامـا فـا

بيضاء .
فى النهاية الـعرض لم يكن مبهرا ولم يكن
ســيـئــا لـلـغــايـة إذ جـاء عــاديـا عـلى مــسـتـوى
الــتــقـنــيــة إال أن الــفـكــرة قــد تـبــدو جــديـدة
ــدنى احلـديث إلى وهى: حتـول اجملــتـمع ا
مــجـتــمـع اسـتــهـالكى آلى يــفــقــد إنــسـانــيــته

ومشاعره الرقيقة بالتدريج.

البس لـيحـدثوا الـعالم ويـذهبـوا الختـيار ا
مـجــمــوعــة من اإلفــيــهـات الــلــفــظــيــة حـيث
شاهدين ويسأل يشير أحـدهم إلى أحد ا
زميله ما رأيك فى األحمر فيرد زميله أنه
ل وهــكــذا إال أنــنى ال أحب هــذا الــنــوع
عـتـمـد علـى التـريـقـة على من اإلضـحـاك ا
ــــشــــاهــــدين ونــــصل إلـى الــــكــــلــــمـــة أحــــد ا
ـــــوالت: هل أســـــتــــطـــــيع الـــــشـــــهــــيـــــرة فى ا
مـســاعـدتك ? والــتى تـتــكـرر بــشـكل مــتـتـال
ـؤدين واجلمـهـور لـيـنـفـلت أحد وحتـاصـر ا
ـنـظـومــة ويـطـلب فى الـنـهـايـة ـؤدين من ا ا
شخصـاً طبيـعياً لديه مـشاعر يـستطيع أن
يــتــواصل مــعه ويــســتــطـيـع أن يـحــبه إال أن
هذا ال يـحدث ويبـقى فى النـهايـة اإلنسان
وحــيــدا وسط هــذا اجملــتــمع الــذى أصــبح
اســتــهال كــيــا بال أى شك مــتــوهــمــ أنــنــا
نشعر بالراحة بينمانغرق أنفسنا فى أشد

أنواع العذاب وهو الشره .
إن الــعـرض مـتــرهل عـلى مــسـتــوى اإليـقـاع
العام حـيث استغرق  55دقيـقة تدور حول
فـكـرة بـسـيـطـة ولــذا بـدت الـفـكـرة مـتـكـررة
رئيـة أمامنا غير أن حـتى بتغييـر الصور ا
هـذا ال يـقــلل من مـسـتــوى الـلـيـاقــة الـفـنـيـة

توهـجا هـو مشـهد الـسـلم الكـهربـائى حيث
يـقف األربـعــة فى طـابـور أمـام بـؤرة إضـاءة
تـمـثل الـسلم ولـكن الـطـابـور ال يـتـحرك من
الـزحــام فـيــحـاول أحــدهم أن يــأخـذ مــكـان
اآلخر ثم يظهر سـلم آخر فيتحرك األخير
إلـــــيـه ويــــصـــــبـح هــــو األول واألول يـــــصـــــبح
شاهدين ا أثار ضحك ا األخير وهكذا 
ــشـاهـد وضــوحـا من ـشــهـد أكــثـر ا وكـان ا
حــيث الــداللــة  ثم نــرى شــابــا نــائــمــا عــلى
األرض وبــالـــرغم من ذلك فـــهــو فـى حــالــة
جــرى مــتـواصل مـن الـوضـع نـائــمــا حـتى ال
يــفــوته دوره فى الــشــراء لــيــتــحـول إلـى آلـة
تــهــتـــز بــعــنـف شــديــد مع وجـــود أشــخــاص
يـــعـــبــرون فـى اخلــلـــفـــيــة فـى حــالـــة تـــســوق
ول مـستـمر ثم نـنـتقل إلى مـكان آخـر فى ا
وهـــو مــــحالت الــــطــــعــــام والـــتـى يــــتـــنــــافس
اجلــمـــيع عــلى الـــتــهــام الـــكــثــيـــر مــنه وهــذا
شهـد أيضـا قد صنع جـيدا حيث يـجتمع ا
اجلـميع فى بؤرة إضاءة يـستنشـقون رائحة
الطـعام محـاول االحتـفاظ به أطـول فترة
حـــتـى كـــادوا يـــخــــتـــنــــقـــون من تــــكـــرار ذلك
ليأخذنا فريق الـعمل ويغنون لنا أغنية عن
ماكدونالدز والـذى ال يخلو منه مكان حول

يعتمد عـلى وجود حدث رئيسى يقع غالبا
ــســرح وحــدث فـى مــقــدمــة أو مــنــتــصف ا
ـسـرح وهـو مـا مـتـواز يـحـدث فى خـلـفـيـة ا
ــتــلــقى مــنــذ الــلــحـظــة األولى أرهـق عـ ا
الــتى نــســـمع فــيــهـــا أصــواتــا تــأتـــيــنــا عــبــر
شــــريـط الــــصـــــوت تــــعــــبـــــر عن حـــــالــــة من
ول التـداخل بـ الـبشـر احملـتـشـدين فى ا
بـ من يـتـحدث فى الـتـلـيـفـون ومن يـطلب
فـــنــــجـــانـــاً مـن الـــقـــهــــوة وآخـــر وآخـــر هـــذه
األصـوات سـوف تـظل مـوجـودة فى مـعـظم
ـسرح تـدريجـيا أوقـات العـرض ثم يضـاء ا
ـــؤدون األربـــعـــة ولـــدان وبـــنـــتــان لـــيـــخــرج ا
لـيؤدوا لنا مـجموعة حـركات كل على حدة
فى بؤرة إضاءة منفصـلة لشخصيات تقوم
ــول فــأحـدهـم يـنــقل بــعــمل أشــيــاء داخل ا
شـــيــئـــا ثــقــيـال يــجــره عـــلى األرض واآلخــر
يـــقــــدم الـــشـــراب وأخــــرى تـــتـــحــــدث عـــبـــر
الهـاتف وتـدور الرابـعـة حـولهم لـتـخرج فى
سـرح تـمامـا لتـبقى لـنا الـنهـاية  ثم يـخلـو ا
ــؤديـات مع ظل لــهـا فى اخلـلــفـيـة إحـدى ا
لــتـــعــبــر عـن حــالــة الـــشــره لــلـــشــراء وتــأتى
األخــرى لــتـســرق شــيــئـا مـن أحـد احملالت
الــتـــجــاريــة ولـــعل أكــثـــر مــشــاهـــد الــعــرض

قــــــــدمت فــــــــرقــــــــة "سى الروك هــــــــيــــــــلـــــــ
ـلـتقى فـاينـتـسـيـرل" الـنمـسـاويـة فى إطـار ا
ـــتـــوسط الــذى اإلبــداعـى لــفـــرق الــبـــحــر ا
ـكـتـبـة اإلسـكـنـدريـة عـقـده مـركـز الـفـنـون 
ـسـرحى "احلـيـاة لـيـست نـزهـة " الـعــرض ا
والــــعـــرض يــــنــــتـــمـى إلى مــــســـرح الــــصـــورة
الراقص وخصـوصا الرقص احلديث هذا
الـــعــرض فــجـــر ســؤاال بــداخـــلى: هل عــلى
اخملــرج أن يـــحـــدد مــضـــمـــون الــرســـالــة أو
الـهـدف من الـعـرض مـسـبـقـا وإذا لم تـصل
فــقـد أخــفـق فى تــوصــيل الــرســالـة? أم أن
ــتــلـــقى هــو الـــذى يــحـــدد هــذة الـــرســالــة ا
طــبــقــا لــثــقــافــته الــشــخــصــيــة ومــجــمــوعـة

تراكمة بداخله ? عرفية ا اخلبرات ا
اذا طرحت هذا السؤال ?  لكن 

ـــــشــــاهـــــدة الــــعــــرض اصـــــطــــحـــــبت مـــــعى 
ـسرح مـجمـوعة أصـدقاء بـعضـهم يدرس ا
ــــيـــة الــــفـــنـــون وبــــعـــضــــهم هـــواة فى أكـــاد
وسـألــتـهم عــمــا شـاهــدوه فـأجــاب أحـدهم
بثقـة متنـاهية: الـعرض يطـرح العالقة ب
ــرأة وأيـهــمــا يـتــســيــد اآلخـر فى الــرجل وا
ـرأة مـجـتــمـعــنـا احلــالى والـذى أصــبـحت ا
ـتـسـيـد. فـرد اآلخـر: ال الـعـرض فـيه هى ا
يــــطـــرح مــــأســـاة امــــرأة حتـــتــــاج إلى احلب
ـــدنــيــة احلــديـــثــة الــتى واجلـــنس فى ظل ا
حـولت الـبـشر إلـى مـجمـوعـة آالت واحلق
أن الـــعــــرض اليـــتـــحــــدث عن هـــذا أو ذاك
الـــعــــرض يــــدور حـــول حتــــول الـــبــــشـــر إلى
عابـدين لـلمـوالت التـجـارية الـتى أصـبحت
رور دورا جديـدة للعـبادة وأصـبح البـشر 
الـــوقت أكــثـــر أنــانـــيــة وشـــراســة ولـــكن قــد
يـــخـــطــر بـــبـــال الـــقـــارىء ســـؤالً: مـــا الــذى
ـا أن هــنـاك جـعــلـنى مــتـأكــدا من ذلك طــا
اخــتالفــا فى اآلراء ? هل أنــا أبــو الــعـريف
مـثـال? احلق أقــول إنـنى قــد حــصـلـت عـلى
ـلـتـقى يعـطى فـكرة كـتيب مـن مطـبـوعات ا
عـامـة حول كـل عرض مـسـرحى عـلى حدة
وهـــذا هـــو مـــاقــرأتـه حـــول هـــذا الـــعــرض"
عـابد اجلـديدة للـعصر نـلتقى عـند مـركز ا
ـوالت الـتجـارية _عـنـد الـسلم احلـديث _ا
الـكهـربـائى الـذى يحـاكى حـسـا باالنـسـياب
ويـــجـــبـــرنـــا عـــلى ســـرعـــة مـــعـــيـــنـــة جـــارفـــا
ـسـتجـيـبـ مـنـا إلى فـقـاعـة من الـسـرعة ا

واألصوات.
وهــــكـــــذا فـــــإن أصــــدقـــــائى قــــد أخـــــطــــأوا
التـفسيـر ألنهم لم يـقرأوا الكـتيب هل هذا
جـائـز? أم أن مـجـمـوعـة الـعـمل لم تـسـتـطع
أن تـعبر بـأدواتهـا الفـنية عـما تـريد قوله ?

احتمال.
عـــــفـــــوا لــــــقـــــد اســـــتـــــطـــــردت كــــــثـــــيـــــرا فى
ــا قـــد يــخـــرجــنـــا عن كــون الـــتــســـأوالت 
قال مقاال نـقديا ألحد العروض ولنرجع ا
ــــرئــــيـــة إلـى حتــــلـــيـل عـــنــــاصــــر الــــعـــرض ا

سموعة وا
فـى الــبـــدايـــة يــجـب أن نــقـــول إن الـــعــرض

 هل على اخملرج
أن يحدد الهدف
من العرض
مسبقاً

سرح ..  نظريات ا
سرح وما أدراك ما نظريات ا

أما ثالث الالنظريـات  فهى عند الفرنسى
أنـتـونـان آرتـو (1896- 1948) صـاحب كــتـاب
LE THÉÂTRE ET (ـــــســــــرح وقــــــريــــــنه (ا
 SON DOUBLE أقـــــول صــــــاحـب كــــــتـــــاب

ولــيـس صــاحب مـــذهب أو نـــظــريـــة . تــقــود
سرح القسوة  وإلى أفكاره إلى ما سُـمى 
أن مـــســرحه كـــان يــتــوق إلـى إعــادة تــنـــظــيم
(الــوجـــود) اإلنــســـانى كـــوســـيــلـــة عـــظــمى ..
ــعـــنى تـــغـــيــيـــر الــقـــوة الـــنــفـــســـيــة شـــديــدة
احلـسـاسـيـة لـلـقــوى الـروحـيـة عـنـد اإلنـسـان
 PSYCHICولــــــــــو بــــــــــدون الـــــــــنــــــــــظــــــــــر إلى

اخلـارجــيـات فــيـهــا  فـالـنــظـر إلى احلــقـائق
النـفسـيـة أبقى وأعـظم. لـذلك عـندمـا أعلن
ـــــســــرح آرتـــــو فى بـــــدايـــــات كــــتـــــابــــاتـه عن ا
الــســحــرى  MAGIC ثم مــســرح االجنــذاب
الـــصـــوفى   ECSTATIC وحـــيث ال تـــذهب
ـسارح اجلمـاهـيـر إلى مثـل هذا الـنـوع من ا
بل وتغُض الـبصـر عنهـا لكـنها  –اجلمـاهير
 –فـى الـــوقت نــــفـــسه تــــعـــتـــقــــد بـــامـــتـالئـــهـــا

ـصطـلحـات الكرْب   ANGUISH الشـعور
CON SCIOUSNESS ـــعــــصـــيـــة بـــاإلثـم وا
 TRI- اإلحـــســاس بــالـــنــصــر OF GUILT  

SATIS- الـــــرضــــاUMPHAL FEELING  

 FACTION فكلها أوضاع نفسية ال يرغب

ـسرحى فى الـدخول إلـيها . إذن شـاهد ا ا
 أعـطى مـسـرح الــقـسـوة سـوء فـهــمـاً كـبـيـراً
ـسرحـيـة. وطـبـيـعى أن يـكشف فى احلـيـاة ا
سـرح عن مرض نـفسى ولـيس فيـروسياً  ا
إن لم يـكن وبــاءً أو طـاعـونـاً بـعـد أن قـرر أن
احلالت (النفـسى والفيروسى) بقسوتيهما
تـتطـلـبـان الـكـشف والـتـعـريـة لـتـراهـمـا عـيون
اجلـماهيـر  ألن كل منحـرف وضال وفاسد
ومـضـاد لـرغـبـات اإلنـسـان يشـد إلى دائـرته

الفرد فالشعب كله.
إن كـل مـا جــاء بــكـتــابــات الــثالثـة الــكــبـار
(سـتـانـسالفـسـكى  بـريـخت  آرتـو) مـا هى
ـــســرح  وعن إال أحــاديـث عن تــعـــقــيــدات ا
وظـــائـــفه فـى احلـــيـــاة  أو عـن خـــصـــائـــصه

اجلوهرية.
ــــوضـــوع  ثم إن الــــنـــظــــريــــة تــــتـــعــــامـل مع ا
وتــشـتــغل به . كــمــا أن الـنــظــريـة ال تــتــعـامل
كـذلك مع كل ما يـخطر عـلى البال  وال مع
ـوضـوعـات . وهى ال تـنـتـمى إلى أى تـوابع ا
ـسرحـية. كـما أن تـأثيـر مسـتـقل قد تـثيـره ا
وضوع النظريـة ال تقبل االجتاه إلى نفس ا
FROM THE SAME DIREC-  ـــطـــروح ا
  TION فـضالً عن أنـهـا لــيـست هى الـوجه

ـــســتـــقل لــلـــمــوضـــوع  كــمـــا ال تــقـــوم عــلى ا
عالقـة مــعه  خـاصــة فى األعـمـال الــزائـفـة
ـتــكـلّـفـة  ARTIFICIAL أو حـتى األعـمـال ا
SYNTHETIC الــتــركـيــبــيــة االصــطــنــاعــيـة
وال األعـــــــمــــــال الـــــــتـى تــــــأتـى إلى الـــــــوجــــــود
بـالتـشـخُّص حـيـنمـا يُـطـور الـفرد شـخـصـيته
اخلـاصـة . ال تـأتى الـنـظـريـة (بِـلـوْى) الذراع

عُنوة إلدخال مِسْحةً جمالية اضطراراً .
إذن  وفى النهاية .. إن الـنظريات األصلية
MODEL ـوديل تـشـتـغل عـلى الـنـمـوذج  – ا

لكنها تختلف مع القوان وتشذُّ عنها.
وال أرى  كـمــا ال تــرى الــنـظــريــة أن أعــمـال
الثالثـة الكبـار تنـتمى إلى واحـد أو أكثر من

عناصرها.

التفـسيـر ال تتوافق مع (الـطريقـة) عنده من
أنــهــا مـعــادلـة لــلـعــقل الالواعى عــنـد فــرويـد
 . UNCONSCIOUS ويـصعب عـلينـا هنا –
ومـع الـــــــطـــــــريـــــــقــــــة  –أى نـــــــوع مـن اإلبــــــداع
ـسـرحى أراد سـتـانـسـالفـسـكى تـشـكـيـله? : ا
فاجـتمـاعيـاً  هل أراد بتـفسـيراته شـخصـية
حــقـيــقـيـة أصــيـلـة?  AUTHENTIC أم فــكّـر
فى شـــخــصـــيــة مـــثــالـــيــة?   IDEAL أم كـــان
يـريــد خــلط هــذه بــتــلك لــتـصــبح شــخــصــيـة

SYMBOLIC  ?رمزية
أمــا الــثــانى بــرتــولت بــريــخت(1898- 1956)
  فـــمـــعـــروف أنه فـى كـــتـــابـــاته + جتـــديـــداته
الـدرامــيـة + أعـمــاله اإلبـداعـيــة قـد تـعـارض
تــمــامــاً مـع ســتــانــسالفــســـكى . كــمــا انــتــقــد
بـــريــــخت ســـتــــانـــسـالفـــســــكى مــــتـــهــــمـــاً إيـــاه
ـــــحـــــسن رسم بــــالـــــطـــــبــــيـــــعــــيـــــة  وبـــــأنه لم يُ
شـخصـياته بـعد أن ضـيّق علـيها اخلـناق فى
الـعالقـة بـينـهـا وب بـيـئتـهـا سواء من نـاحـية
الــــعالقــــة األســــريـــة أو مـن نــــاحـــيــــة عـالقـــة
الــعـــمل. صــحــيح أن بــريــخت قــد أبــرز هــذه
الــعالقــات  لــكـنه لـم يُـكــمل تــمـامــاً الــعالقـة
ب اإلنـسان  – الـشـخـصـيـة ودورهـا الـكـبـير
فـى اجملــــتـــــمع. لـــــذلك تـــــدعــــو الـــــدرامــــات-
ــوذج إنــســان ــلـــحــمــيــة الــبــريــخـــتــيــة إلى  ا
الــعــصــر احلـديـث لــيــصــحـو ويــنــهـض داعــيـاً
الحـظــة دقـيــقـة اجملــتــمع إلى الـتــغــيـيــر . و
سـرحية لـلدراما الـبريـختيـة وكل عروضـها ا
لـــنـــجــد أنـــهـــا ال تـــســـيــر إلـى األحــاســـيس أو
الـعــواطف  لـكـنـهــا أرادت الـتـأثـيــر بـطـريـقـة
(انتلـكتواليـة) نابعـة من العقل ومـرتكزة على
ـــعــنى لــيس الــدرس والـــتــفــكــيـــر والــتــأمل. 
الـــهـــدف مــنـه تــكـــوين شـــخـــصــيـــة بـــلــحـــمـــهــا
وشـحـمـهـا ولـكن إلبـداع شخـصـيـة تـعـبر عن
ـا تــنـسـجه اخلـطـوط الــقـويــة فى اجملـتــمع 
هـذه اخلــطـوط من آراء وأفـكــار. ولم تـكـتف
ائـات عند الشـخصية الـدرامات بوضع اإل
الـبريـخـتـيـة فى حالـة ذاتـيـة غـير مـوضـوعـية
ـرئى أنـهــا نـقـلـتـهـا إلى  SUBJECTIVEبل ا
ـوضوعية   OBJECTI   ITY بل ولم حالة ا
ــضـامـ تـكـتـف بـذلك  بل وربــطـتـهــا بـكل ا

وضوعية كذلك . االجتماعية  وا

 AL+UNIVERSAL أو مـــــكــــــانـى مـــــحــــــلى
 LOCAL ومـحدود  PAROCHIAL يـجمع
ETERNAL بــــ األبـــــديــــة والـالنــــهـــــائــــيــــة
ــــؤقـت إلى حــــ  TEMPORARILY إذ وا
ـسـرح تـظـهر حـيـاة اإلنـسان ـسـاعدة فن ا
عـلى اخلــشـبـة لـتــقـدم لـلــجـمـاهـيــر خـداعـيـة

احلقيقة.
بــعـد الــكــشف عن هــذه الــنـظــريــات الـتى
تـضيف بـعداً بل وأبـعادا فـكريـة ومهنـية إلى
ـسرح. تـنتقـل رسالة الـباحث أصـول مهـنة ا
إلى اجلزء األخطر منها. وهو لُب الرسالة
واجلــــديـــد فـى نـــتــــائـــجـه. تـــذكــــر الـــرســــالـــة
حتــــــديــــــداً " أتـى الــــــقــــــرن الـــــــعــــــشــــــرون فى
ــســرح ثالثــيــنــيــاتـه بــعــدة نــظــريــات !! فى ا
خــرج إلى الــعــالم ثالثــة رجــال قــدمــوا هـذه
ـعـمــلـيــة والـعـمــلـيـة. الـنـظــريـات بــجـهـودهـم ا
والبــد أن نـقــول اآلن إنــهــا لـيــست نــظــريـات
ــــســــرح  وهم : ســــتــــانــــسالفــــســــكى  فى ا

بريخت  آرتو.
األول قـسـطـنـطـ سـتـانسـالفسـكى -1863)
ــسـرح بـصــورة جـديـدة  (1938 ربـط تـقـدم ا
مـثل وبـنظـام عـلمى يـتـبعه. فـكـتابه إلبـداع ا
ـــمــثـل" ومــوضـــوعه لـــيس نـــظـــريــة "إعـــداد ا
ــمـثل فى مـســرحـيــة  لـكــنه طـريـق إلبـداع ا
ــــــــســــــــرحـى . يــــــــكــــــــتب فـن الــــــــتـــــــمــــــــثــــــــيـل ا
ســتـانــسالفــسـكى عن الــطـريــقـة  – الـنــظـام
ــــصــــادر   METHOD والــــتـى تــــتــــحـــــقق بـــــا
الـشعـوريـة والنـفسـيـة. إحدى الـعـناصـر (لو)
الـــســـاحـــرة الســـتــــدعـــاء اخلـــيـــال والـــذاكـــرة
ـــمـــثل ومـــشـــاعـــره . ثم وتـــقـــويـــة عـــواطـف ا
ـسـرحى إلى تـفـتـيت وتـفـكــيك حـيـاة الـدور ا
وحـدات صغـيرة .. هـذا التـفتيـت والتفـكيك
لـيس روحـيـاً  SPIRITUAL بل هـو طـريـقـة
ــــصــــدر الــــداخـــــلى كــــمــــا يــــراه لـــــتــــحــــريــــر ا
ســتــانــسالفــســكى لــتــحــقــيق اكــتــمــال الــدور
سـرحى  وكمـا يطـلق هو عـليه (األحداث ا
ــمـــثل عــلى الـــفــيــزيــكـــيــة) . فــإذا مـــا عــثــر ا
ناسـبة فإنـه يستـبدلها البواعث لألحـداث ا
لـيــبـرز الـوجه الـروحى  – الــنـفــسى لـدواخل

الشخصية.
ُحلـلة لهذا مع أن كتابـات ستانـسالفسكـى ا

رسـالــة عـلــمـيــة لـدرجــة دكـتـوراه الــدولـة فى
اآلداب الـدرامــيـة اجملــرى الـراحل (2006م)
ــيـة الــدكــتـور بــيــتـشـى تـومــاش عــضـو أكــاد
الــعـــلــوم اجملــريـــة عــلـى قــضــيـــة الــنـــظــريــات

سرحية . ا
ولـعل أهم مـا لفت نـظـرى فى هذه الـرسـالة
ـعرفة هـو اعتراف مـؤلفـها بسـيادة نـظرية ا
(EPISTEMOLOGY) اإلبـــســـتـــيــمـــولـــوجى
فـى الــــتــــفــــكــــيــــر األوروبـى احلــــديث والــــتى
مــهّــدت لــظــهــور مــوجــتــ فى عــلـوم اآلداب
ANTHROPOLOGYهـما: األنـثروبولـوجيا
SOCIOLOGY وبـــحــوث الـــســســـيــولـــوجــيــا
والــلــذان أتــيــا بـالــتــفــكــيــر اجلــديــد حلــمــايـة
الـوجـود. ثم  نـتـائـج جـديـدة أخـرى  لـكـنـها
نـا العربى  رة. ال أقـول لعـا صادمـة هذه ا

بل لكل مسارح أوروبا.
ـــســــرحى عن بــــعــــد أن يـــكــــشف الــــبـــاحـث ا
سـرحيـة (تاريـخيـاً) وأكثـرها ال النـظريـات ا
نــعـلـم مـنــهـا غــيـر الــنــادر: نـظــريـة اإليــطـالى
 FRANCESCO فـــرانــســـســكـــو روبــورتـــلــلــو
 ROBORTELLOالــــتى تُــــصــــنّـف الــــفـــروق
سرحى حتـديداً ب الـكاتب وب الـعرض ا
فـى عــصــر الـــنــهــضـــة األوروبى. ثم نـــظــريــة
 ALONSO األسبانى ألونزو لـوباز بنسيانو
ـعـنـونة  LOPEZ PINCIANOعـام 1596م ا
 PHILOSOPHIA ـــــســـــرحى فـى عـــــمـــــلـه ا
ـــــقـــــرر أن  ANTIGUA POETICAوالـــــتى تُ
ـــمــثل وحــركـــاته تــكــون مـــنــاســبــة ــاءات ا إ
ومُـــعــبّــرة عن األهــمــيــات إذا كــانت الــدرامــا
تُـعـلن عن الـعـالم الـداخـلى لـلـمـمـثل . ويـقدم
 DAVID GAR- اإلجنـليـزى دافـيـد جارّيك
ـمـثل (بحث ـبـحث النـظـرى عن فن ا  RICا
 A SHORT TREA- (مثل قصير فى فن ا
 TISE ON ACTINGعـــام 1744م لـــيُـــنـــظّــر
ـــســرح يـــجــمع أن الــتـــمـــثــيل أعـال خــشـــبــة ا
AR- الـــنـــطق بـــالــــلـــفظ والـــصـــوت الـــســـاكن
 TICULATIONوحـركـة اجلـسـد واحملـاكـاة
ا يستدعى والـتقليد عـبر حتريك العيـن 
لـــــدى اجلـــــمــــاهـــــيــــر أحـــــاســــيـس جــــســـــديــــة

وروحانيات أخرى.
وبــ أعـوام  1738 - 1750 يــــكـــتب لــــويـــجى
 LUIGIومن بـــــعـــــده ولـــــده فـــــرانـــــســـــســـــكــــو
  FRANCESCO RIC- ريــــــــــــــكـــــــــــــوبـــــــــــــونـى
 COBONI نــــــظـــــريــــــة فـى فن الــــــتــــــمــــــثــــــيل
L'ART DU ــــــــــعـــــــــنــــــــــونـــــــــة ـــــــــســــــــــرحـى ا ا
 THÉÂTRE A'MADAME XXX تُــحــدد
ُرتد نـعكس ا مثل للـفعل الالإرادى ا فَـهْم ا
 REFLEX وطــبــيـعــته  ثم يُــقــلّـد ذلـك عـلى
ــســرح وفى مــراقــبــة تــامــة لـتــعــبــيــراته .. ا
مـركـز الـســيـطـرة سـاعـة الـتـمـثـيل. وفى عـام
 1749يُـــصــدر الـــفــرنــسـى بــيــيـــر دوســانت –
PIERRE R. DE SAINTE- ألـــــــــــــــــبــــــــــــــــ
LE CO- (ـــــــمــــــثل  ALBINE نــــــظــــــريــــــة (ا
ـمثـل فى  MÉDIEN لـتحـدد احتـيـاجات ا

أعمالهم محدداً االحتياجات فى التالى:
ُـــدرك والـــفـــطـــنــة  –اإلحـــســـاس – الـــعـــقل ا

احلماسة.
DENIS ثم يـبرز الـفـرنـسى ديـنـيس ديـديرو
 DIDEROT بنـظريـته (التـناقض الـظاهرى
LE PARADOXE SUR LE CO- (للممثل
 MÉDIEN عـــام 1830م والـــتى لـم تــنـــتـــشــر
أوروبـيـاً إالّ بـعـد عام 1875م. كـمـا تـتبـع عام
 1867 نــظــريــة عـمــيــد الــنــقـاد الــفــرنــســيـ

FRANCISQUE فـــــرانــــســــيــــسـك ســــارسى
D'ES- ــــــســــــرح  SARCY جـــــــمــــــالــــــيـــــــات ا
 THÉTIQUE DE THÉÂTRE والــــــــــــــــــتـى
GENER- ـى جـــــــــــامـع تـــــــــــذكـــــــــــر "فـن عـــــــــــا

 الدراما
البريختية ال
تسير باجتاه
األحاسيس 

مثل  إعداد ا
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تـتـبــنـاه قـطـاعـات عـريـضـة من الـشــعب نـتـيـجـة لـثـقـافـة
الـفـقـر وهى مـركب ثـقـافي مـتـرابط الـعـنـاصـر الـظـلم
ــســكن ــرض والــهــزال الــزي ا ــعــانــاة الــقــذارة ا وا
اجلـــهل.... هـــذه األوضـــاع الــنـــاجتـــة عن عالقـــة غـــيــر
مــنــطــقـيــة بــ الــســلــطــة والــشـعـب احلــاكم واحملــكـوم
فنجـد األمثال التي تـتحول إلي قـواعد حاكمـة لسلوك

الناس:
- "إن دخــلت بــلـــد ولــقــيــتــهم بــيـــعــبــدوا الــعــجل.. حش

وارمي له"
- "أرقص للقرد فى دولته"

ركب والزوادة" - "ابن الريس حمل على ا
ك.. إن طعته يضيمك" - "حاكمك غر
- "السلطان إللي ما يعرفش السلطان"

ـا تـشــوفـوا إلـلي - "مـا تـفـرحــوش في إلـلي انــعـزل إال 
نزل"

- "اتوصوا علـينا يالـلي حكمتـوا جديد.. إحنـا عبيدكم
وانتم علينا سيد"

- "إللي يأكل عيش األمير يضرب بسيفه"
- "زى كـرابـيج الـسـلـطـان إلـلي يـفـوتك أحـسن من إلـلي

يحصلك"
" نطاع وآخر العاصي - "كون أول ا

صري وولعهم بالهزل حتى ويعكس النص سخريـة ا
في أشد األوقـات جديـة ومحـنـة وهي صفـة عكـستـها
ـصرى وطـبائـعه فيـقول كتـابـات كثـيرة عن شـخصـية ا
عـبد الرحمن بن خـلدون "أهل مصر كـأنهم فرغوا من

احلساب" أي كأنهم جتاوزوا كل ما هو جاد.
قـريـزى فكـان أشـد صـراحة مـنه عـنـدما أمـا تلـمـيـذه ا
قـال "من أخالق أهـل مـصـر اإلعـراض عـن الـنـظـر في
ـــــلـــــذات واالنـــــشـــــغــــال الـــــعـــــواقب واالنـــــهـــــمـــــاك فـي ا
ـلق والـبـشـاشـة إلى حد بـالـتـرهـات وهم بـارعـون في ا

التفوق على كل من تقدم ومن تأخر".
ويــبـــدو رغـم مـــرور الـــزمــان إال أن هـــذه الـــصـــفـــات لم
تـتــغـيـر فــيالحظ أحـمـد أمــ في الـقـرن الــعـشـرين أن
أشـــد الـــنـــاس بـــؤسًـــا وأســـوأهم عـــيـــشـــة وأقـــلـــهـم مــاالً
وأخالهم يــدًا أكــثــرهم ســخـريــة وهم صــنــاع الــنــكـات
ـقـاهى الـشـعـبــيـة فـابن الـنـكـتــة بـيـنـهم مـحـبـوب عـلـى ا

مقدر يفتقد إذا غاب"
صـرية (والد الـبلـد) في النص وتعـكس الشـخصـيـات ا
ـــؤذن واجلالد هــــذه الـــســـمــــات فـــنــــجـــد شــــخـــصـــيــــة ا
واإلسكاف وصاحب أحلان ال تخـلو لغتهم وتصرفاتهم
ــــريــــر من ســـــخــــريــــة شــــديــــدة وتـــــعــــالٍ عــــلى الـــــواقع ا

بالسخرية منه

لـهاة قد ركـدت ولم تتـقدم أكـثر بـاستـثناء ـلهـاة األسطـورية اإلسـبانيـة عنـدما كـانت أشكـال ا > ظـهرت ا
ـدهش للدراما اإلليـزابيثية حـاالت نادرة. التزمت. الـبيوريتانـية اإلجنليزيـة قضت تمامـاً على التطور ا

ما أسفر عن تشذيب ألشكالها أسفر عن عروض موسيقية صاحبتها وفرة فى السينوغرافيات.

ـباحث أصـحـاب الكـالب األيرلـندى.. ويـبـلغ عنه رجـال ا
ورغم ذلك يـظل احلب فـى قـلب أحـمـد بـل يـتـأزم مـوقف
نورا عـلى اجلانب اآلخر وتمـرض بعد أن فقدت حـبيبها

ؤلف العاشق لها. ورفضت إغراءات ا
ـؤلف إنقاذ نورا فـيستدعى ويظل الصراع بـينهمـا ويحاول ا
ـؤلف أن الــطــبـيـب لـعالجــهــا. ويـفــشل الــطــبـيـب ويـضــطــر ا

يستدعى أحمد من سجنه لتعود احلياة إلى نورا.

ــوضــوع قــضــيــة كــبـرى? وهــنــا يــكــون الــسـؤال هـل هـذا ا
ـؤلف نـفـسه بــالـطـبع ال.. لـكـنـه مـوضـوع يـطـرح انـتــقـال ا
ـنعـونه ويضـعون الـقيـود علـيه فهـو نفسه ن  إلى شـبيه 
يسـعى إلى حتطيم اآلخر كمـا فعلت اجملمـوعة الغامضة
أو كــمــا تـفــعل الــقــوانــ الــصـارمــة الــتى تــضع الــكل فى

تهم بل واخلارج عن القانون. مصاف ا
من خالل هذا النص انـطلق اخملـرج محمـد ربيع سـاعيًا
ـشـهد االفـتتـاحى أى مشـهد الـفرقـة التى إلى أن يـكون ا
تــمــثل الــنص الــقـصــيــر فى نــهــايــته تــثــور عــلى مــؤلــفــهـا
ومخرجها وهو ما يذكـرنا بالعديد من األعمال األجنبية
مــثـل أعـمــال بــيــرانــديــلــلــو فى ست شــخــصــيــات اعــتــمـد
مـحــمـد ربـيـع عـلى تـقــد شـكل يـبــدو سـاذجًـا من خالل
ـطى وتـقـلـيـدى يـبـدو ـمـثـلــ لألداء بـشـكل  مـحـاوالت ا
مثلون بعيدين عن األداء العميق حيث اعتمد على فيه ا
مثل يعارض دوره الذى يقدمه احملاكاة التهكمـية وكأن ا
وال يــقـتـنـع به وهـو مـا أدى إلـى تـفـجــيـر الـضــحك بـسـبب
هذا األداء الهزلى الكاريكاتيرى الساخر. وقد أدى ذلك
إلى تهـيئـة اجلـمهـور منـذ البـدايـة للـضحك رغم الـدخول
فيما بـعد إلى موضـوع آخر أكثر جـدية لكن الـغرابة فيه
أدت إلى بــعض الــكــومـيــديــا وفــجــرت الــضــحك وهــو مـا
حــدث فى تـــصــاعـــد احلــدث إلى حلـــظــات الــذروة وهى

سرح الفرنسى أصولها الكرنـفالية حيث كان الباليه والقناع عناصر > لـم تنس خشبة ا
لوك رغم أن معلميهم كانوا يلحون فضل لدى ا تكميلية صبت فى اجلنس البالطى ا

على احترام القواعد التى كان يطالب بها العقل. 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرحى «حار جاف صيفا» تأليف وإخراج رضا حسن لفرقة مسرح الشباب. >  الفنان سيد الفيومى يشارك حاليا بالتمثيل فى العرض ا
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«الكالب األيرلندى» .. عرض كوميدى ومواهب مبشرة
قدمته إحدى الشركات اخلاصة

 هل من حق
ؤلف تغيير ا
مجرى

األحداث?

¬ª«YR óªëe

ومــثل أحـمـد إبـراهـيم دور احلــبـيب "أحـمـد" لـيـؤدى دورًا
قــد يــخـــالف شــكــله اخلـــارجى لــكــنـه اســتــطــاع أن يــقــدم
إحــسـاس الــشـخــصـيــة وإصـرارهــا عـلى احلـب وحتـمــلـهـا
ـا أوضح أن الشخـصية تـبدو مقابالً لكل التـهديدات. 
للمؤلف الذى رضخ للتهديدات بينما احلبيب حتمل ولم
ــكـافـأة احلـقـيـقـيــة لـلـشـخـصـيـة هى يـرضخ لـذلك فـإن ا

حتقيق أحالمها وحتويلها إلى الواقع.
ـوهـبــة الـتى حتــتـاج إلى أمـا مــنى شـريف فــهى تــمـتـلـك ا
عـنــايـة وجـهـد أكــبـر فـلـديــهـا حس ومـشـاعــر أبـرزتـهـا من
خالل أداء دور نـــورا وســعـت إلى الـــتــأكـــيـــد عــلى حـــبـــهــا
للـبطل أحـمد. لـكنـها تـعتـمد أكـثر عـلى الشـكل اخلارجى

ثلة واعدة. واجلمال وإن كانت تبشر بقدوم 
بــيــنــمــا كـانـت مـنــال عــبــد احلــلـيـم - رغم قــصـر دورهــا فى
شخـصية غادة - أكـثر قدرة عـلى التعـبير عن طـبيعـة الفتاة
التـى تسـعى إلى استـقطـاب أى رجل وتغـريه. واعتـمدت فى
ذلك عـلى مـخـزونهـا من الـذاكرة لـهـذه الشـخـصيـة الـنمـطـية

فكانت موفقة وقادرة على تفجير الضحك.
ويــنــطــبق ذلك عــلى خــالــد ربــيع فـى دور شــيــكــات الـذى
اعـتـمـد على تـنـميـط للـشـخصـيـة من خالل الـشخـصـيات
ـسـرحـيات ـعـروفـة والـتى تـناولـتـهـا األفالم وا اجلـاهـزة ا
ـــال وفى نـــفـس الـــوقت بال مـــؤهالت لـــلـــرجل صـــاحب ا
عـــلــمـــيــة وهى شـــخــصـــيــة انــتـــشــرت فـى الــســبـــعــيـــنــيــات
والثمانينيات. من خالل ذلك أدى خالد ربيع الشخصية

فى شكل كاريكاتيرى ساخر فجر الضحك.
وهذا الـشـكل السـاخـر هو مـا انـتهـجتـه اجملمـوعة األولى
للمشهد: األول عطـا الله محمد فى دور الغفير وحسن
بخيت شيخ الغفر ولـطفى يوسف العمدة ومحمد على
 ومـحــمــد زيــنــهم ورضــوى عــادل حــيث اعــتــمـدوا عــلى
األداء السـاخـر التـهـكمى عـلى احلـدث وعلى الـشـخصـية
نـفسـها دون أن يـسعـوا إلى التـوحد مع الـشخـصيـة فجاء
األداء متـناغمًا مع الهـدف ومفجرًا للـضحك مؤكدًا على
وضوعـات النمـطية الـساذجة وإن كانت السخريـة من ا
شهـد القـصير بـاحلضور رضوى عـادل تتمـيز فى هـذا ا

وتبشر أيضًا جنومية فى مسرح الهواة. 

وإذا كان اخملـرج محمد ربـيع اعتمد بـشكل أساسى على
ـــمــــثل فـــإنـه ســـعى إلـى طـــرح رؤيــــة فـــكـــريــــة من خالل ا
البس التى استخدام لغة الـصورة فاعتمد على رمزية ا
جتـــمع بــ الـــلــونــ األبـــيض واألســـود لــتــأكـــيــد الـــنــقــاء
واحلـب من خالل األبــــيض حـــيث ألــــوان مالبس أحـــمـــد
البس الــسـوداء لـلــمـجــمـوعـة الــسـلــطـويـة ونـورا مـقــابل ا
ؤلف الغامضة أصحاب الـكالب األيرلندى. بينما مزج ا

. ب األبيض واألسود لتأكيد تأرجحه ب اجلانب
ـشهـد األول الـقـصـيـر فـى مـسـرحـية بـيـنـمـا اعـتـمـد فـى ا
البس "الـــعـــمـــدة" عـــلـى مالبس تـــنــــاسب فـــكـــرتـه وهى ا

التقليدية اجللباب والبالطو والطاقية الفالحى.
كــان الــديـكــور الــثــابت أقـل الــعــنـاصــر حــيـث اعـتــمــد فى
ـكـانى وتـأكـيدًا الـبـدايـة على بـانـوهـات عـلـيهـا الـتـحـديد ا
عــلى أنه فى قـريــة وهـو مـنــظـر فــقـيـر فــنـيًـا بـل إنه أكـثـر
تـــشــــوهًـــا بـــاإلصـــرار عــــلى وجـــود كـــرسـى لـــلـــعـــمـــدة دون

استخدام; إال أن يكون إعالنا للشركة.
شهد الثانى الرئيسى الذى يعتمد وينطبق احلال على ا
عـلى الـوجه اآلخـر لـلـبـانـوهـات مع وجـود أحـبـال تـتـكـامل
مع الــعـــمق بـــوجــود شـــكل يــوحـى بــالـــعــنـــكــبـــوت لــتـــأكــيــد
احلــــصــــار والــــقــــيــــود مـع وجــــود شــــكل عــــنــــيف لــــلــــكــــلب
اإليـرلــنـدى الـذى يــتـحـرك فــمه. لـكن حــتى هـذه الــفـكـرة
أفـسـدهـا لـون البـانـوه الـذى لم يـتـناسق مع لـون اخلـلـفـية
األسـود والـتى من األفـضل يـجب توحـيـدهـا. كـذلك تأتى
األشـعار واألحلـان والـصوت الـغنـائى لـرامى عبـد العـزيز
بال إضـافــة لـلـعـرض بل إن حـذفـهــا قـد يـضـيف لـلـعـرض
خــاصـــة وأن الــكــلــمـــات لــيــست ســـوى تــعــلــيـق وتــلــخــيص

للحظات الدرامية.
زج عمومًـا فقد حـقق العرض أهـدافه بتقـد مسرح  

تلقى. تعة والفكر ويحترم ا ب ا

ـســرح بــاعـتــبــاره أحــد وسـائل تــهــتم بــعض الــشـركــات بــا
تعة وإذا كـان هذا االهتمام طـبيعيًا التنميـة الثقافـية وا
من الــشـركــات الـكـبــرى وشـركــات الـقـطــاع الـعــام وقـطـاع
األعـــمـــال فـــإن اجلــديـــد هـــو اهـــتـــمــام شـــركـــة صـــغـــيــرة
وخـاصـة بـهـذا الـفن حــيث قـدمت هـذه الـشـركـة عـرضًـا
مــســرحـيًــا عــلى مــســرح فــيــصل نــدا هــو عـرض الــكالب
األيرلـنـدى تألـيف حـسام الـغـمرى وإخـراج محـمـد ربيع
سرح من داخل وشـارك فيه مجمـوعة من شبـاب هواة ا

وخارج الشركة.
ولــعل هــذا االهـتـمــام هـو مــا يـؤكــده رئـيس مــجـلس إدارة
ـهــنـدس فـتــحى الـصـيــفى بـقــوله إن الـفـلــسـفـة الـشــركـة ا
ـا كــانـوا احملــرك الــرئـيــسى لــلـتــقـدم والـفن واألدب لــطــا

عرفة. العلمى وتقدم اجملتمعات نحو احلرية وا
ـهـنـدس أحمـد عـبـد الـوهاب ـصـانع ا بـينـمـا مـديـر عام ا
ـــســــرح فى الــــشـــركـــة يــــقـــدم مـن أجل احلب يـــؤكــــد أن ا

عرفة الثقافية واالنتماء. والعطاء والصدق وا
سرحى فى شروع ا من هنـا كان توفيق الـقائم عـلى ا
اخـتـيـار نص الــكالب األيـرلـنـدى وكــذلك اخـتـيـار اخملـرج
محـمـد ربيع لـقـيـادة العـرض حـيث أتاح الـعـرض جوانب
عــديـدة أهـمــهـا تــقـد روايـة عــمـيــقـة واعـيــة تـتالقى مع
ـسـتـويـ االجـتـمـاعى مــقـدرات الـلـحـظـة الـراهـنـة عـلى ا
والــســيــاسى. وفـى نــفس الــوقت تـــقــدم هــذه الــرؤيــة فى
ـتع من خالل الشكل الكوميدى الذى إطار جماهيرى 

يجذب اجلمهور.
ـطـيًـا يــنـطـلق الـنص من فـرقـة مـسـرحـيـة تـقـدم عـرضًـا 
مكررًا وساذجًا عن ابن العمدة الذى يستولى على أرض
البسطاء حتت مظلـة والده لكن فى النهاية يثور اجلميع

على العمدة ويتركه أعوانه وحيدًا محاصرًا.
ـــثـــلى هـــذا الـــعــرض الـــنـــمــطـى يــرفـــضـــون هــذه ولـــكن 
الـنـوعــيـة الـتى فى رأيـهم سـاذجــة وبـالـتـالى يـثـورون عـلى
ــؤلف اخملــرج ويـتـوعــدونه فى حلــظـة حتــيـة اجلــمـهـور ا
تـلك الــلـحـظــة الـتى تــفـجــر احلـدث وتـغــيـر مــسـاره حـيث

ؤلف عن وسيلة للكتابة اجلادة. يبحث ا
رغـم أنــنى أعــتـــقــد أن اجلــزء األول لـــيس هــابـــطًــا. كــمــا
تـعــتـقـد الـفـرقـة فــهـو يـبـحث عن خـطــر اغـتـصـاب حـقـوق
الــغــيــر لــكن األداء الــتـــمــثــيــلى ولــيس الــنص هــو مــا كــان
ؤلف كى هزليًا حسب الهـدف أو التبرير الذى أوجده ا
هـم حيـنمـا يـسعى يـجعل بـطـله يبـحث عن كـتـابة جـادة (ا
ــؤلف لـلـكـتـابـة اجلـادة تـظـهــر له الـقـوى الـتى تـكـبـله من ا
ـبـاحث أو خالل مـجــمـوعـة غــامـضــة تـبـدو وكــأنـهـا مـن ا
اخملـــابــرات أو الـــرقــابـــة ال نــعـــرف من أين تـــأتى وال أين
تـذهب وهل هى حـقـيقـيـة أم مـجـرد أوهـام وخـياالت فى

ؤلف?  رأس ا
هـذه الـقـوى تـعـمل عـلى تـقـيـيـد حريـتـه. وانطـالق أفـكاره
ـــــــــؤلف لـم يـــــــــسـع إلـى كــــــــتـــــــــابــــــــة ـالحـظ أن ا رغـم أن ا
موضوعات خـطيرة أو مـناقشة وحتـليل أوضاع سـياسية
أو حتى اجتماعيـة. ويبدو أن الكاتب الذى نوى فقط أن
يــقـدم قــضـايــا كــبـرى آثــر أن يـقــدم قـضــيـة إنــسـانــيـة من
خالل قصـة حب تقليـدية ب شاب هـو أحمد وفتاة هى
ـؤلف أول خـيوطـها نورا إنـها قـصـة حب تقـلـيديـة يضع ا
مـــؤكــــدًا أن غـــيـــاب أحــــد األحـــبـــة مـــعــــنـــاه مـــوت اآلخـــر.
ولتستمر األحداث الـتى تتداعى تقليدية حتى نصل إلى
ــؤلف بــنـورا الــشــخـصــيـة حلــظـة الــتــعـقــيـد حــيث يــفـ ا

اخليالية التى رسمها.
ويعـيش قـصـة حب معـهـا لـتتالقى بـذلك حلـظـات الواقع
مع الــوهـم تــمـــامــا كـــمــا حـــدث اســتـــدعــاء لـــلــمـــجــمـــوعــة
ـــمـــكن أن تــكـــون وهـــمًــا فى رأس الـــغــامـــضــة الـــتى من ا
ـــثــلـث الــتـــقــلـــيــدى ـــؤلف. ويـــكــون ذلك احلـب مــكـــونًــا ا ا
لــلــمــيــلــودرامــا (الــزوج - الــزوجــة - الــعــشــيق) مع بــعض
ـســرحــيـة الــتــعـريــفــات حــيث يـصــبح الــصــراع فى هــذه ا
ـســرحـيـة ــؤلف بـ أطــراف ا الـداخــلـيــة الـتى يــكـتــبـهـا ا
الـداخـلــيـة من جــهـة وهــمـا نــورا وأحـمـد احلــبـيــبـان وبـ
ــؤلـف لــكـــنه فى نـــفس الـــوقت هــو طـــرف خــارجى هـــو ا
ـــتــــحـــكم فى مـــصـــيـــر ـــتـــحـــكـم فى خـــيـــوط الـــلـــعـــبـــة وا ا

الشخصيات.
ــؤلف تــغـيــيـر مــجـرى وهــنـا يــكــون الـســؤال هل من حق ا
ــــؤلـف بــــنى األحــــداث فـــــجــــأة? بـــــالــــطـــــبع ال. ذلـك ألن ا
مــسـرحـيـته عـلـى مـوت نـورا إذا مـا افـتـرقـت عن حـبـيـبـهـا
وتـكـون هـذه الـنــقـطـة الـتى تـصل بـنــا إلى زيـادة الـتـعـقـيـد
ــؤلف إبــعــاد وبــالــتــالـى إلى ذروة األحــداث حــيث يــقــرر ا
أحــمـد عن نــورا بل يـغــريه بــفـتــاة لـعــوب وبـأشــيـاء أخـرى

ـــؤلف إنـــقـــاذ حــيـــاة نــورا ـــشــاهـــد الــتـى حــاول فـــيـــهــا ا ا
ـفــاجـأة فـى أداء الـطــبـيب فـاســتـدعى الــطــبـيب ولــتــكن ا
ـمـثل هـو أحد الـذى يـأتى سـاخرًا مـنـطـلـقًا من أن هـذا ا
الــكـومـبــارسـات بــاعـتـبــار أن دور الـطــبـيب دور صــغـيـر ال
يقوم به إال كـومبارس من هـنا يـأتى األداء معتـمدًا على
الـتنـاقض بـ مـفهـوم الـكـومبـارس الـذى يصـوره الـعرض
بـأنـه قلـيل الـفـهم وبـيـد طـبـيـعـة شـخـصـيـة الـطبـيب حـيث
ــثل دور الــطــبــيـب (صالح ســعــيــد) عــلى آداء يــعـــتــمــد 
كــــاريـــكــــاتـــيـــرى ســــاخـــر يـــحــــمل ســـذاجــــة الـــشـــخــــصـــيـــة
الـكــومـبـارس ولــيس مالمح الـطــبـيب وهـو مــا يـتـوافق مع
هدف اخملـرج فى العرض بإظـهار التنـاقض ب عا ;
وضـوع العام. عالم احلقـيقة وعـالم الوهم كمـا هو فى ا
كــمـا أن هــذا األداء الـذى جنـح فـيه صـالح سـعــيـد فــجـر
تعة لـلجمهور مـن خالل قدرته على توظيف الضـحك وا
جـسـده الـضـخـم فى صـالح الـشـخـصـيـة والـتـعـبـيـر عـنـها
ـــســـرح بـــعـــد أن وكـــذلـك من خالل تـــكـــرار دخــــوله إلى ا
ــؤلف ويــصـرفـه ويـســتــدعى آخــر وهــنــا يــكـون يــرفــضه ا
ـوجـود الـتـكـرار مــبـررًا ومـعـتــمـدًا عـلى أنه الـكــومـبـارس ا

كن أن يقوم بأى دور صغير (أداء اندماجى). الذى 
بـيــنــمـا اعــتــمــد الـعــرض عــلى أداء انــدمـاجـى صـادق من
ـؤلف الــذى قـدمه ولـيـد الـشــخـصـيـات األخــرى خـاصـة ا
شـــحــاته بــقـــدرات فــنــيــة وإحـــســاس عــالٍ بــالـــشــخــصــيــة
قـهورة التى تـعانى قهـر الرقابـة والسلـطة وجتعـله يغير ا
أفـكـاره أو يكـبـتـهـا داخـله وبـذلك فـإنه يـحـيـا حـيـاة الوهم
الــتى تــمـتــزج بـواقــعه فــيـقع فـى عـشق بــطـلــة مــسـرحــيـته
الــوهــمــيـــة بل يــســعى إلى تــدمـــيــر الــعالقــة بــيــنــهــا وبــ
ـؤلف حتول إلى حـبيـبهـا التى نـسجـها هـو بنفـسه وكأن ا
سـلـطـة تدمـر كل مـا هـو جـميل. فـاسـتـطاع ولـيـد شـحاته
الـتـعـبـيــر عن هـذا الـتـنـاقض بـ مــعـتـقـداته وبـ أفـعـاله
مـــبـــرزًا حـــاالت الـــغـــضب الـــداخـــلـى والــقـــهـــر والـــضـــعف

والتشوق إلى احلب.

اعتماد العرض على االندماج الصادق

 الديكور أقل عناصر العرض حالياً

 ح يثور
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مسرح احلكيم أنثروبولوجيا
"اجلالد: (لـلـمحـكـوم عـليه) بـالـتأكـيـد... من مصـلـحتك
أن أكـون فى راحـة تـامـة وصحـة جـيـدة جـسمًـا ونـفـسًا;
ألني حـ أكون متعبًـا ضيق الصدر مـتوتر األعصاب
فـإن يـدي تصـاب بـالرعـشـة وعنـدمـا تصـاب بـالرعـشة

فإني أؤدي عملي أداءً سيئًا..
احملكوم عليه: وما شأني بعملك?!

اجلالد: يا أحـمق - عمـلي متـصل برقـبتك - وإن سوء
األداء مــعــنــاه أن رقـــبــتك لن تــقــطـع قــطــعًــا حــســنًــا..."

(السلطان احلائر ص ٩)
"اجلالد: أعــني أن هـــنــاك تــلــفًــا يـــحــتــاج إلى إصالح..
خـــادمــتك الـــنــشــيـــطــة أخـــرجت مــا كـــان فى رأسي من
أل فـراغ رأسي?!" (الـسلـطـان احلـائر نشـوة فـمن ذا 

ص ٢٥)
ـــــاذا أغــــــلق أنــــــا?! أألنـــــهـم يـــــبــــــيـــــعـــــون "اإلســـــكــــــاف: و

السلطان?!"
"الـطفل: السـلطـان!.. اشترى لي الـسلـطان" (السـلطان

احلائر ص٦١)
أال يــذكـركـم مـشــهـد تــكـالب بــعض أفــراد الـشــعب عـلى
ــثل الـشـعـبي "مــالـقـوش أكل يـاكـلـوه شــراء الـسـلـطـان بـا

جابوا عبد يربوه"
"اإلســكــاف: "لــلــخــمــار": عــشــرة آالف ديــنــار?.. فــقط?
يـالـلثـمن الـبخـس: انظـر إلى هـذه اليـاقـوته الكـبـيرة في

عمامته!.. إنها وحدها تساوي مائة ألف دينار"
"اخلــمَّــار: لــســنــا وحــدنــا فى هــذا يــا مــوالنــا الــوزيــر..
كثـيـرون مثـلنـا الـليـلة بـ اجلـماهـير يـتـراهنـون!.. حتى

ؤذن واجلالد قد تراهنا". ا
وال يـخــلـو حـوار احلــكـيم من جـدل حــول األفـكـار وهـو
في حــقـيـقـته مــوقف اجـتـمـاعـي أي أنه وقـائع حتـددهـا
وتـوجـههـا أفكـار وقيم ومـبـاد هذه الـوقائع بـطـبيـعتـها
ـــبــاد ظـــاهـــرة واضــحـــة في حـــ تـــكـــون األفــكـــار وا
خـفية ويجرى احلـديث ب أشخاص يشـغلون مكانات
اجتـمـاعيـة مـعيـنة حتـدد الـعالقات االجـتـماعـيـة واللـغة
كـانات وموضوعات التي يسـتخدمونهـا تفرضهـا تلك ا
ــــوقف ورغم ـــصــــالح الــــتي يــــفــــرضـــهــــا ا احلـــديـث وا
رونـة التي اسـتخـدام احلـكيم لـلغـة تتـميـز بـالسـهولـة وا
صرية وروحها إال أنه تـعكس بعض تركيـبات العاميـة ا
حـــرص عـــلى تـــنـــاسب احلـــوار ومـــســـتـــواه مـع طـــبـــيـــعــة
الـشــخـصـيـة وانـتـمــائـهـا الـطـبـقي ووضــعـهـا االجـتـمـاعى
وهـو مـا نالحـظه في الـفـروق بـ جـمل حـوار الـغـانـية
الــــســـلــــطـــان الــــقـــاضـي اإلســـكــــاف صــــاحب احلـــان

اجلالد...إلخ.
ــصـريــة عـلى ويــعـكـس احلـكــيم كـذلك قــدرة الــثـقــافـة ا
تنـاقضات واجلمع بيـنها في إطار واحد الـتعايش مع ا
ــســجــد واإلســكــاف بــجـوار فــنــجــد الــعـاهــرة بــجــوار ا
احلـان والــقـصــر الـســلـطـانـي بـجـوار مــسـاكن الــشـعب

اجلد بجوار الهزل التعقل بجوار الطيش.
وجند التسامح الذي قد يصل إلي التساهل.

ـرأة في الـتنـظيم ـكـانة ا وال يـفوت احلـكيـم االهتـمام 
االجـــتـــمـــاعي فـــإذا كـــان قـــد ســـبق لـه تــقـــد (إيـــزيس
وشـهـرزادوشمس الـنهـار) فـهنـا يقـدم شخـصـية الـغانـية
ـــعـــرفــــة والـــوعي يـــفـــوق الـــتي تـــمــــتـــلك مـــســـاحــــة من ا
الـكـثيـرين كـمـا أنهـا بـحذقـهـا ومهـارتـهـا أصبـحت تـملك
الـذروة تــمــلك الــقــرار كــمــا أنــهــا تــمـلـك الــقـدرة عــلى
اجلـدل مع قاضي القضاة بـعلمه وثقافـته وخبرته كما
أنهـا تستطيع توصيف حـالتها وحالة مجـتمعها بوضوح

وسالسة. 
ـعاني ـا سبـق جند أن تـوفـيق احلـكيم يـتـعـامل مع ا و
الــتـي تــخــتــفي وراء الـــســلــوك والــتـى تــوجــد في أذهــان
ـــــصــــريـــــ ويــــضـــــاف إلي ذلـك أنه يـــــعي األغــــراض ا
والـدوافع وهي في حقيـقتهـا عنـاصر ثقـافية مـصرية
ــــعــــاني ومـن ثم فــــهـي مــــعـــانٍ تــــدخـل ضــــمن أنــــســــاق ا
صرية وما دام األمر كذلك فهي موجودات الثقافية ا
ثـقـافـيـة وبـالـتـالـي حـقـائق وهـذه أمـور من اخـتـصـاص

. األنثروبولوجي الثقافي
ــعـرفــة مالبـســات تـألـيف وسـؤال يــتـبــادر إلي ذهـني 
سرحـية "السلطان احلائر" هل نحتاج توفيق احلكيم 
اآلن جــمــيــعًــا حــكــامًـا ومــحــكــومــ إلى قــراءة مــتــأنــيـة

للمسرحية?

تــوفـيق احلــكــيم كـاتب مــسـرحـي ابن ثـقــافـة مــجـتــمـعه
خـــضع لـــعــمـــلـــيـــة غــرس ثـــقـــافي مـــنـــذ مــيـالده شــكـــلت
شـخــصـيـته بـطـابـعــهـا وبـقـدر انـتـمــائه وانـدمـاجه فـيـهـا
بــقــدر انــعــكــاســهــا فــيـــمــا يــبــتــكــر من إبــداعــات فــنــيــة
فـالعالقة وثيقة بـ سلوكه الذي يعـكس قيمه ومبادئه
ومــثــله من نــاحــيــة ومـــنــتــجــاته اإلبــداعــيــة من نــاحــيــة
أخــرى (لـالطالع عــلى جــانب من شــخــصــيــة احلــكــيم
ــكن الــرجــوع إلي "تــوفـيق وتــأثـيــر هــذا عــلى إبــداعه 
احلكيم ضاحكًا" تأليف إبراهيم عبد العزيز ٢٠٠٧).
لذلك مـن الصـعب فـهم جـانب مـعـ من جـوانب إبداع
تـوفـيق احلـكيـم إذا  إغفـال الـسـيـاق الـثـقـافي فـالفن
هو اإلدراك اجلـمالي لـلواقع إدراك مـشروط بـظروف
وعـوامل تـاريـخـيـة واجـتـمـاعـيـة مـعـيـنـة وإذا كان األدب
نـوع أو قـسم مـن أقسـام الـفـن فإنـه يـقـوم أساسًـا عـلى
ــــــواقف اســــــتــــــخــــــدام الــــــلـــــغــــــة كــــــأداة وعــــــلـي خـــــلـق ا
ـــواقف والـــشـــخـــصــــيـــات اخلـــيــــالـــيـــة. غـــيــــر أن هـــذه ا
ــؤلف من ــتـــخــيــلـــة ال تــهـــبط عــلـى ا والــشــخـــصــيـــات ا
ا هي في التحليل النهائي تعبير عن رؤية السماء وإ

األديب وموقفه من الواقع.
ويعـمد إبـداع احلكـيم (كمـا سنـجد الحقًـا) إلي تـصوير
الــــوجـــود االجــــتـــمــــاعي مــــفـــصـــحًــــا فـــيـه عن طــــبـــقـــات
وجـمـاعـات تـقــوم بـيـنـهـا عالقــات اجـتـمـاعـيــة تـشـكـلـهـا
مـواقع هذه اجلماعات في عـملية اإلنـتاج الرئيسي في
دي الـذي تصل إليه قوة هـذا اجملتمع ومصـاحلها وا
كل جــــمــــاعـــة ونــــفــــوذهـــا االقــــتــــصـــادي واالجــــتـــمــــاعي

والسياسي سواء داخل القرية أم خارجها.
وقـد بـرع تـوفـيق احلــكـيم وأبـدع مـســرحًـا نـقل اجملـتـمع
بـقـضـايـاه ومشـكالته مـفـسـرًا وشارحًـا األسـبـاب وطرق
ـعرفـة الدقـيقـة باجملـتمع العالج نـاقالً في مسـرحه ا
ـسرح ألنـه أكثـر األشكـال الـفنـية وحتـيز احلـكيـم لفن ا
حتقـيقًا ألهـداف الفن الـنفسـية واجلمـالية واالتـصالية
والـتـعــلـيــمـيـة بل وكــذلك الـوظــيـفــة االجـتـمــاعـيــة لـلـفن
ولـهذا جاء مـسرح احلـكيم مـعبرًا عن مـواقف سيـاسية
وأيــديـولــوجـيـات انــتـمـى لـهــا بـفـكــره وكـتــابـات احلــكـيم
األدبيـة تكـشف عن اجلـو الثـقـافي واالجتـمـاعي وبوجه
خــاص اجلــو الــســيــاسى في مــصــر وألنــهــا - وحــسب
قام األول رأي الـسيد حامـد - نصوص سيـاسية في ا
تـركـز على الـتنـظـيم والبـنـاء السـياسي ضـمن بـناء أكـبر
هـو الـبـنـاء االجـتـمـاعي; إذ أدب احلـكـيم أكـثـر الـتـحـامًا
شكالت صـري ومجـتمعه سـواء ا واطن ا شـكالت ا
االجتمـاعية أم االقـتصـادية أم التـعليـميـة أم السيـاسية
فـي ضـــوء اهـــتـــمـــامـــات وقـــضــــايـــا عـــصـــره في الـــقـــرن
الـــعــشـــرين وقــد جلـــأ في مـــعــاجلـــته لـــهــذه الـــقــضـــايــا
ـــشـــكالت إلي الـــرمـــزيــة واجلـــدل بـــ األفــكـــار إلي وا
ـــســـرح الـــدرجــــة الـــتى أطـــلق مـــعـــهــــا عـــلى مـــســـرحه "ا
الـــذهــني أو الـــفــلـــســفـي". وكــانت لـــلــحـــكــيـم مــشـــاركــته
اإليـجـابـية في عـمـلـيـة النـهـضـة التى كـانت تـهم الـكُـتّاب
صريون وأكثـر تعبيرًا عنه وعن ثقفـ ا ـفكرين وا وا
ـصــريـة ومن ثم تــعـتـبــر دراسـة أدبه ثـقــافـيًـا الـذاتــيـة ا

دراسة فى أنثروبولوجيا مصر.
ومـوتــيــفــة األذان في غــيــر أوانه لــغـايــات شــخــصــيـة أو
أمــنـيــة تـكــرر في أكــثـر من حــكـايــة شــعـبــيـة مــدونـة في

التراث القصصي العربي.
وعنصر "األذان" الذي ظل محتفظًا بإيحاءاته ودالالته
الــرمـزيـة الـشـرعـيـة أو الـقـانـونـيـة (وهـو الـعـنـصـر الـذي
ــســرحي اتــكــأ عـــلــيه مــعــظم الــبــنــاء الـــدرامي لــلــنص ا
لـلـحـكـيم) مـن حـيث إن األذان نص ثـقـافي شـرعي وله
كن - إذا معنى مـحدد ووظـيفة مـحددة ولكن أيـضًا 
ًـا أو لم تــصــدق الــنــوايــا - أن يــتم الــتالعب بـه تــقــد
تأخـيرًا وعـندئذ يـفقد مـضمونه وشـرعيته أو وظـيفته

. في احلال
كن أن كـالـقـانون سـواء بـسـواء إذ أن لـلـقـانـون أيـضًـا 
يكـون نصًـا بال روح إذا  التالعب به وتـفسـيره - عن
هـوى - وتزييفه لـصالح األقوى تمـامًا كما  التالعب

سرحية: باألذان في ا
"الـــقــاضـي: نــعـم وســأقـــضي إلـــيك بـــاألمـــر لــيـــطـــمــئن
قــــلـــــبك!.. إنـك إذا أذنت لـــــصـالة الــــفـــــجـــــر اآلن فــــإن
ــــنـــزل حـــرًا الــــســـلــــطـــان يـــخــــرج فى احلــــال من هـــذا ا
... فهمت اآلن?!" وضوع فى كلمت طليقًا.. هذا كل ا
ـؤذن سـيـحـاكم بـالــطـبع عـلى خـطـئه... "الـقـاضـي: إن ا

ولـكن هذا ال يـغـيـر شـيئـًـا من طـبـيـعة الـواقع: وهـو أنـنا
ــؤذن يـؤذن لــصالة الــفـجــر من فـوق جـمــيـعًــا ســمـعــنـا ا
ـتـرتـبـة عـلى مــئـذنـته .. وإذن فـكل الـنـتـائج الــقـانـونـيـة ا
ذلك يـجب أن تـأخـذ مـجـراهـا.. وفي احلـال!... هـلـمي

إذن ووقعي"
"الـســلــطــان: لــقـد خــاب ظــني:.. خــيــبت ظــني فــيك يـا
قــاضي الـــقــضــاة!.. أهــذا هــو الـــقــانــون فى رأيك?!...

اجتهاد وبراعة في التحايل والتالعب".
وأرى أنه بقراءة مجمل أعمال احلكيم - وخاصة التي
تعـتمـد على حـكايـات تراثـية شعـبيـة تشـكل جزءًا كـبيرًا
مـن وجــدان الــشــعب واجملــتــمع وقــيــمه - أن ســمــة من
سـمــات كــتــابــاته االعــتــمــاد عــلى الــعــنــاصــر الــثــقــافــيـة
الشـعبـية فالـواقعيـة اإلثنوجـرافية أولى خـصائص فنه

األدبي فيقول احلكيم:
ـألـوف عـنـد أهل "ومـا جلـأت إلـيه من أسـلــوب لـيس بـا
ـضـمـون مـتـخـيل في الـسـيـاسـة والـتـاريخ ال يـعــني أن ا
كل األحـــوال بل هي حــقــائـق شــاهــدتــهـــا وشــخــصــيــات
كن االعـتماد على واقعها التاريخي وعلى عرفتها و
صدق انـطبـاعاتهـا فى نـفس محـايدة لـكاتب مـعاصر..
ــضــمــون حـــقــيــقـي" (تــوفــيق األســلـــوب مــتــخـــيل لــكـن ا

احلكيم. حتت شمس الفكر ص ١٠٤)
ـسرحـية - الـعز بن عـبد السالم وفـتوى الـقاضى فى ا
فى الـواقـعـة التـاريـخـية - جـدل بـ الـقانـون والـسيف

العدل والقوة احلاكم والشعب.
"القاضي: نعم أيها الـسلطان.. القانون.. أنت فى نظر

الشرع والقانون لست سوى عبد رقيق....
عامالت وعلى هذا فـأنت فاقد األهـلية; الـتعاقـد فى ا

العادية التى يزاولها بقية الناس األحرار.
السلطان: أهذا هو القانون?

القاضي: نعم"
لك ويحكم وجنـد منطق السـيف والقوة ومنـطق من 
ن يحكم أن يعـكسه قول الـوزير ":لـيس من الضـروري 
يــحـمل فـى يـديه الــوثــائق واحلــجج!.. لـديــنــا أروع مـثل
عز وأقواه فى األسرة الفاطمـية وكلنا يذكر ما فعل "ا
لدين الله الفاطمي" يوم جاء يزعم أنه من نسل رسول
الـله "صلى الـله عـليه وسـلم" وأنه بـهذا الـنسب له حق
احلـكم في أرض مــصـر; فـلــمـا لم يــصـدقه الــنـاس قـام
فـــيـــهم شــاهـــرًا ســـيـــفه وفـــاحتًــا صـــنـــاديق ذهـــبه وهــو
يــقــول.. هـذا حَــسَــبـي.. وهـذا نَــسَــبِـي فـســكـت الــنـاس
وحــكم هــو وذريــتـه من بــعــد هــادئـــ هــانــئــ ألجــيــال

طويلة"
وقــول الـــوزيــر هــذا - ومــا يـــحــتــويه مـن خــطــاب - قــد

 توفيق احلكيم

 احلكيم
ابن
ثقافة
مجتمعه

óª°üdG óÑY ÚeCG óªëe

cyan magenta yellow black File: 10- 23�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سـارح بـسحـرة وسـاحريـن وهو مـا تـثبـته عـناويـن مثل: «سـاحـر مغـول سـاحر بـروكـاريو > لـقـد امـتألت ا
سـاحر أسـتراكـون ساحـر قطـالونـيا» وعـلى وجه اخلصـوص «الورقـة السـاحرة» وهـو العـمل األكثـر جناحاً

ب القرن الثامن عشر والتاسع عشر.

ـلهـاة السـحـرية خالل عـقود وفـرضت نفـسـها عـلى أى عرض مـكرر فى > لـقـد جنحت ا
ـلـهـاة البـسـيطـة فـإن دخل شـباك الـعـصـر الذهـبى. ورغم أن تـكـلفـتـهـا كانت أعـلى من ا

داخيل خالل هذه السنوات. التذاكر كان على الغرار نفسه وهو ما تظهره دراسة ا 22
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

» للمؤلف محمد الشربينى التى ستقدمها لفرقة قصر اجليزة. نعم انضم لفريق عمل مسرحية «اجملان مثل أمير عبد ا > ا
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ها بالبحرين مؤخراً بطولة محمد احلالل شعاع توفيق منى محمد. > مسرحية «حكايات مشفرة»  تقد

هاملت  اليابانية
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ــجـنــون وهــذه احلــالــة األكـثــر خــطــورة مـا
بـ الــعـقل واجلــنـون .. وبــالـعـودة إلـى حـالـة
الــكــاتب عــنـدمــا كــتب هــذا الـعــمل فــهــو كـان
حتت تـــــــأثــــــيــــــر مــــــوت أبـــــــيه الـــــــذى أصــــــابه
بهستيريـا ما ب العقل واجلنون إضافة إلى
امتزاج ذلك بهذا األلم الذى بعث من جديد
ـشــاعـر الـتى  فـمــوت أبـيه أعــاد إلـيه تــلك ا
أحس بها عند فقده لولده والذى كان اسمه

هامنت .. وهنا تتضح الرؤية" ...
ــــســـرحــــيـــة تـــعــــد أكـــثـــر وفــــنـــيــــا فـــإن هـــذه ا
الـــنــــصـــوص الـــتى قـــدمت عـــروضـــهـــا ومـــنـــذ
ــر شـهـر إال كــتـابــتـهـا عــلى اإلطالق .. فال 
وجنـد عرض هـامـلت هنـا وهـناك .. إضـافة
إلـى أن الــــنص قــــد تــــرجـم إلى كل الــــلــــغــــات
تعارف عليـها .. ويعد النص الوحيد الذى ا
سرحـية واألدبية ـعاهد الـفنيـة وا تقوم كل ا
وكل أقـسـام األدب والفـنـون فى كل جـامـعات
الـــــعــــالم وكـــــذلك كل أقـــــســــام عــــلـم الــــنــــفس
واالجــتــمــاع بـهــا بــفــرض دراسـتـه وحتـلــيالته

على أبنائها..
ولـم تــــتــــرجم فــــقط بـل قــــدمت مــــســــرحــــيــــة
هــامــلت بــكل لــغــات الــعــالم  وعــنــدمــا نــذكـر
هــامــلـت فالبــد أن نـــذكــر الـــنــجم األمـــريــكى
liev Shreiber "الـــبــولـــنـــدى "لــيـف شــرايـــبــر
والــذى ظل مــهــمال رغم قــدراته الــتــمــثــيــلــيـة
الــــفـــذة حــــتى قــــام بـــأداء دور هــــامـــلـت عـــلى
مسـرح شكـسـبيـر عام  2000 فـتهـافتت عـليه
شـــــركــــات اإلنـــــتـــــاج وأصــــبـح من أهـم جنــــوم
هــــولــــيــــود ويــــراهـن عــــلــــيـه الــــكــــثــــيــــرون فـى
ــمــثــلــة "ديــانـا ــســتــقــبـل الــقــريـب وكـذلـك ا ا
فــــــيــــــنــــــورا"  Diane Venora والـــــــتى بــــــدأت
حيـاتها العـملية بأداء دور هـاملت فكان هذا
أفــضل بـــدايــة لـــهــا  حـــصــلت بـــعــدهـــا عــلى
أدوار مــا كــانت تــنــالــهــا لــوال هــامــلت  فــقـد
قـــامت بـــأدوار فـــارســـة ومـــحـــاربـــة ورئـــيـــســة
عـــصــابـــة وغـــيــرهـــا .. وقــد قـــدمت هـــامــلت
سيـنـمـائيـا مـرات عـديـدة وكـــان أهـمـهــا مــن
خـــالل اخملـــــــــرج األســــــــطــــــــــورى "لــــــــورانـس

Laurence Olivier  "أوليفييه
وحــتـى اآلن فــإن هـــامـــلت فى كل مـــكـــان وبــكل
ــســرح الــلــغــات .. وفى هــذه الــلــحــظــة يــقــدم ا
ــة .. ــ ــت بـالفـرنـسـي ــ ــة هـامـل ــدى مـسـرحـيـ ــ الـكـن
Dean Paul"ــــا "ديـان بــول جــيـبــسـون ويــخـرجــه
ـــى مـــــــســـــــــرح ـــــــــة عـــــــلـ ــ ـــــــانـــــــي Gib son وبـــــــاأل
"دريــســدن" Schauspiel Dresden وتــخــرجــهــا
Sylvia Richter "ســـــــيـــــــلــــــــفـــــــيـــــــا ريــــــــخـــــــتـــــــر"
ــــتـــحـــدة وبــــاإلجنـــلــــيـــزيـــة تــــقـــدم بــــالـــواليـــات ا
Shake- األمــريــكـــيــة عــلى مـــســرح شــكـــســبــيــر
 speare Theatre ويــــــــخــــــــرجـــــــهــــــــا "مــــــــايــــــــكل
كـان" Michael Kahn وعـلى مـسـرح شـيـنـاندوه
 Shenandoah Theatre ويـــــخــــرجــــهـــــا أيــــضــــا
"مــــــورى روس"  Murray Ross كــــــمــــــا تــــــقــــــدم
Nationalبـالكـوريـة عـلى مـسـرح كـوريـا الـوطنى
 Theater of Korea ويـــــــقــــــوم بـــــــإخــــــراجـــــــهــــــا
كـــوجنــــســــون شـــان  Kyungsoon  Chunكـــمـــا
ــــــســــــرح الــــــروسى الــــــشــــــهــــــيــــــر يــــــســــــتـــــــعــــــد ا
"الــبـولــشـوى" Bolshoi Theatre لــتــقـد بــالـيه
هـــــامــــلـت بــــقـــــيــــادة أوركـــــســــتـــــرا "لــــدمـــــيــــتــــرى
Dmitri Shostakovich"شــــوســـــتــــاكـــــوفــــيـــــتش
وغــيـرهــا .. وتــبــقى مـســرحــيــة هـامــلت مــثــيـرة
للـجدل ومصدر قلق لـلمخرج وللـنقاد ومتعة
للـجمـهـور .. ويحـسب لـشكـسبـيـر التـخلص من
ة الدينيـة والكنسية سرحية الـقد الطـقوس ا
والتـحرر منهـا .. وتقد ما يـساير عصره وكل

العصور وحتى يومنا هذا ...
وعـلى اجلـانب اإلعالمى فــقـد نـسـتـدل عـلى
مـدى تـأثـيـر هـذا االسم هـامـلت وعـلى ذكـاء
من اختاره عندما جنـد هذا االنتشار الكبير
له  فهناك استوديـو هاملت بفرنسا وكذلك
فــنـــدق هــامـــلت بــأمـــريــكـــا.. وكــأس هـــامــلت
ـصـارعـة لـلــتـنس بـإجنـلـتـرا .. وكـذلك بـطل ا
ـدرب الـكروى احلـرة هـامـلت بـرومانـيـا .. وا
الشـهيـر هامـلت بإيطـاليـا .. وقاعـدة هاملت
الـــدراســـيـــة بـــهـــولــــنـــدا .. ومـــديـــنـــة هـــامـــلت
ـــارك.. وغــــيـــر ذلك مـن األشـــخـــاص بـــالــــد
ــــؤســــســــات واألمــــاكـن الــــتى حتــــمل هــــذا وا
االسم .. وكـذلك اجلـمـيع يـكـتب عن هـاملت

وكأن لهاملت سحرا خاصا يجذبنا إليه.

وحــــتـى وقــــتــــنــــا هـــذا قــــد قــــمـن بــــأداء هـــذه
ـتـفـرجـ وعـشـاق الـشـخـصـيـة .. ورغم أن ا
ـسـرح فى البـدايـة اسـتهـجـنـوا قيـام الـنـساء ا
بـــــــأدوار الـــــــرجـــــــال عـــــــامـــــــة .. إال أنـه ورغم
صعوبة ذلك أصبح هاملت بوابة لكل مخرج
ثـلة لالنطالق ـثال كان أو  أو مـخرجة  
نـــحـــو الـــنـــجــومـــيـــة وحب اجلـــمـــهــور وكـــذلك

إلثبات قدراته التمثيلية ...
ولـــنـــأخــذ من تـــأثــيـــرات مـــســرحـــيــة هـــامــلت
دى إلى جانـب يـؤكدان أن تأثـيرهـا واسع ا
حـــــد قـــــد ال نــــــتـــــخـــــيـــــله  أحــــــدهـــــمـــــا فـــــنى
سـيـكــولـوجى واآلخـر إعالمـى  من الـنـاحـيـة
الـنفـسـية والـفنـيـة فمـنـذ خروجـهـا للـنور وكل
عــلــمــاء الـســيــكـولــوجى تــنــاولــوا شـخــصــيـات
هاملت بـالتحـليل وأكـدوا أنها حتـوى وحدها
أكــثـــر من نــصف مـــا يــحــويـه عــلــمـى الــنــفس
واالجـتــمـاع.. وأكـدوا كـذلك عــلى أن الـهـمـوم
ــشــاكل الــتى يـنــاقــشــهـا هــذا الــنص تــكـاد وا
تكون هـموم ومشـاكل عامة تـنعكس أشـعتها
ـخـتلف أفـكـارهم ومـيـولهم علـى كل البـشـر 

ويقول فرويد محلل هاملت :
"إن الــكـاتب يـصـور لـنــا مـريـضـا شـارف عـلى
اجلــــنـــون .. وأنـه بـــعــــيــــد عن أن يــــصـــور فى
صـورة إنـسـان فـقد كـل قـدرة عـلى الـتـصرف
.. فــــنـــحـن نـــراه يــــتــــصـــرف ولــــكن دون وعى
سـواء عـنـدما يـطـعن اخملـتبئ وراء الـسـتار ..
أم عـنـدمـا  يــدبـر مـوت زوج أمه .. وقـد كـان
ا ال قـاصدا فى األولى وماكـرا فى الثانـية و
فــــهــــو شــــارف عــــلى اجلــــنـــــون ولــــكــــنه لــــيس

لهـذا العـمل اخلالـد هو استـيعـاب شخـصية
هــــامـــلت لــــعـــدد ال يــــحـــصـى من الــــتـــأويالت
والـــتـــفـــســـيـــرات اخملــــتـــلـــفـــة فى عـــمل واحـــد
وخـالل مـنـظـومـة واحـدة فـكـريـة مـتـكـامـلة ..
ـكن فــبـعـد فـرضــيـة هـامـلـت كـبـطل لـلــعـمل 
خملــرجه الــتالعب بــالــشــخـصــيــات الــتى بـ
يـديـه.. ولـكن عـلــيه أوال أن يـســتـوعب كل مـا
كــان يــرمى إلـيـه شـكــسـبــيــر.. وأن يـســتـوعب
ـيـزاتـها شـخـصيـة هـامـلت بـالـتـحـديـد بـكل 
وخلفيـتها الثـقافية وتـعقيداتهـا وأسباب تلك
التـعـقـيـدات .. وبـعد ذلك سـيـكـون مـا قام به
هـذا اخملــرج انــتــحــارا.. ومــثــلــمــا يــتـمــنى أى
مــــخــــرج أن يــــتـــنــــاول هــــذا الــــنص فى عــــمل
درامى مسرحى أو سينمـائى  مثلما يصيبه
الرعب عـندمـا يقتـرب منه .. كـذلك فإن كل
ـثل يطـمح أن تكـون شـخصـية هـاملت هى
ــــا يــــجــــعل هــــذه نــــقــــطـــــة انــــطالق لـه .. و
الشخـصية مـناسبـة ألن تكون نقـطة انطالق
هى أن هــامـــلت كــان شـــابــا صـــغــيــرا .. ومن
أكــثـر مــا يـدل عـلى أهــمـيــة وتـقـديــر اجلـمـيع
عـلى وألجـيــال وسـنـوات لـشـخـصـيـة هـامـلت 
Stageــسـرح الــبـريــطـانــيـة حـد قــول مـجــلـة ا
ال يــوجــد الــشــهــيــرة أنـه وبــعــد بــحث طــويل 
ــائــة عـام مــثـقف واحــد فى الــعــالم وخالل ا
ــاضــيــة لم يــقـرأ هــامــلت .. ودلــيل الــعـشق ا
أن لـــهـــذا الـــعــمـل ولـــهــامـــلـت بــشـــكـل خــاص 
ــثالت من كـــل الــعــصــــــور ومــنـــــذ هــنـــاك 
Elizabeth"اإلجنـلـيـزيــــة "إليـزابـيـث ويـلـسون
 Wilson فى مـنـتـصف الـقـرن الـثـامن عـشـر

لـيس الـنص الـدرامـى أيـا كـان نـوع الـدرامـا 
مجموعـة مشاهد كـتبها مـؤلفها لـشخصيات
تــتــحــاور .. ولــكــنـــهــا مــنــظــومــة وضــعــهــا من
كن ألحـد سواه أن يـنظـمها وضعهـا .. وال 
بـــهــــذا الـــشــــكل والــــتـــرتـــيـب احملـــكـم .. فـــفى
الــبـدايــة شىء  يـقــصـده ولــكل كـلــمـة وحـرف
مـعــنى يـريـده ولـلــنـهـايـة مــغـزى يـرمى إلـيه ..
فيكون نتاج ذلك إبداعا نحن نرجوه ونرغبه
.. ونـــســـتــمـــتـع به .. ونـــنـــشــغـل ونـــفــكـــر فـــيه
ونــتــجـاذب احلــوار عــنه .. ونـتــعــارك أحـيــانـا
عـراكـا فـكـريا .. وقـد نـظل لـسـنـوات طـويـلة
قـد تــمــتـد لــقــرون أو حـتى قــيــام الـســاعـة ..
وجيالً بعـد جيل كـلما شـاهدنـا هذا اإلبداع

نفكر ونتناقش ونتعارك ...
ــســرحـــيــة الــتى تــعــد ومن بــ الـــنــصــوص ا
الـذى ال يزول ـوذجا مـثـالـيـا لـهـذا اإلبـداع 
ـــلك كـــتـــاب نص مـــســــرحـــيـــة هـــامـــلـت  أثـــره
ــــســـرح اإلجنــــلـــيــــزى ولـــيـم شـــكــــســـبــــيـــر .. ا
واحلقـيقة فـهذا النص يعـد حلم كل مخرج 
ــــا يــــحـــويـه من تــــفــــســـيــــرات عــــديـــدة ورؤى
مـختـلفـة قـابلـة للـتشـكيل .. ورغم أن الـبعض
يرى أن شـكسبير لم يـبتعد كثـيرا عن طبيعة
وموضوعية الكـتابة التى كانت معروفة وقت
كـتابته .. وأنه لم يكن يـصنع عمال مـسرحيا
سـرحية يعيـش ألجيال قـادمة إال أن هـذه ا
والــتى كـتـبــهـا عـام  1601 وقـدمت مــسـرحـيـا
ألول مـــرة عـــام  1603 تــــســـطــــر لــــنـــفــــســــهـــا
ــسـرح.. ولــصـاحــبــهــا صـفــحــات فى تــاريخ ا
وكــذلك فى تـــاريخ الــعــلـــوم الــســيــكـــولــوجــيــة
واالجتـماعيـة  فهو عمل واسع الـتأثير  من
يــقــرأه يـــتــوقف عــنـــده كــثــيــرا رغـــمــا عــنه ..
ويـــتـــســـاءل عن أشـــيـــاء كــثـــيـــرة مـــخــتـــلـــفــة ..
ومــعـانى أكــثـر اخــتالفـا .. وكــلـمـا مــر الـزمن
أثـــارت من يـــعــاود قـــرأتــهـــا وجـــعــلـــته يـــطــرح
تــــــســـــاؤالت أخــــــرى .. وهــــــكـــــذا تــــــســـــاؤالت
وتـــســاؤالت خالل تــاريـــخــهــا الــطـــويل حــتى
ـثـابة لـغـز مـحيـر .. واألكـثر أصبح هـامـلت 
غرابـة أنه عنـد حتـويل هذا الـنص إلى عمل
ـــتـــفــــرجـــ من درامـى ال يـــقـــبـل جـــمـــهــــور ا
ن يقـدمونه عشـاق مـسرح وفن شـكسـبيـر 
أيـة تـعـديالت أو تـغـيـيـرات .. ولـو بـحذف أو
إضـافــة كـلـمـة وهم بــذلك  يـؤكـدون عـلى أن
ــســرحــيــة مــتــكــامــلـة .. ــوذج  هــذا الــعــمـل 
عـن النـظـر جنـد أن أهم مـا كتب وعـنـدمـا 

هاملت
أمنية أى مخرج.. ومكمن الرعب ألى مخرج!

هاملت الصينيةليف شرايبر في دور هاملت

ائة عام فى ا
األخيرة.. ال يوجد
مثقف فى العالم
لم يقرأ هاملت!

نص يحوى نصف
موضوعات علمى

النفس واالجتماع..
ويدرّس 

فى كل أقسام
األدب والفنون..

عـــلـى الـــعــــالم اإلنـــســــانى الــــرومـــانـــتــــيـــكى
الـسـريع والـذى يـبـدو فـيه أن الـفـرقـة قـد
تـدربت جيداً عـلى ذلك النوع مـن التقد
بــــالــــقــــدر الــــذى ال يــــقـل عن أهم الــــفــــرق
شهد مع الزائرة إن لم يكن يـزيد فهذا ا
مـشـهـد الـنـهـايـة - الـقط الـذى يـحـتـضر -
مثل الراقص قد لعبـا جيداً على صورة ا
ــشـــهــد الــراقص بــالــتــفــاصــيل فى نــسج ا
ـوضوع وفى نـفس الوقت التى تـعـبر عن ا
عـن قــــــدرة الـــــراقـص فـى امـــــتـالك أدواته

التعبيرية.
ـشـاهـد تـعـبـيـراً هـو تـعـبـير وقـد كـان أقل ا
الـقـطـة / الـراقـصـة عن عالقـتـهـا بـقـطـهـا
اخلـاص فـلم يكن هـذا الـصوت مـفـيدا إال
فى بـيـان اخـتالف األصـوات واجلـنـسـيات
وضوع هذا بالرغم فى عالقتها بـنفس ا
من الـقدرة اجلسديـة للممثـلة / الراقصة
(إيــفــا بــالــســتــر) والــتى تــبــدت أفــضل فى
شـهد االفـتتاحى ومـشهـد القط توم مع ا

مثل (عادل عنتر). ا
شـهـد الكـوميـدى الـوحيـد بالـعرض وفى ا
وضـوع بال أهمية حتى لدى بدا كم كان ا
ـتخـصـص من األطـباء الـذين يعـاجلون ا
احلـيـوانــات فـهم يـحـتـفــظـون بـصـورة غـيـر
حـــقــيـــقـــيـــة أو مــســـتـــغــربـــة لـــهـــؤالء الــذين
يـرتـبـطـون بعـالقـات جادة مـع حـيوانـاتـهم
فـمـجـمـوعـة األسـئـلـة الـسـريـعة الـتى دارت
أظـــهــرت هــؤالء األطــبــاء فـى عــالم بــعــيــد
تـمــامـاً عن تــلك الـعالقــات اخلـاصــة الـتى
تـــربـط بـــ بـــعض الــــبـــشـــر واحلـــيـــوانـــات
ـــؤلــــفـــة (خــــاصـــة الــــقـــطـط). واتـــخــــذت ا
ـــتـــهـــكم الـــكـــومـــيـــدى مـن هــؤالء ـــوقف ا ا
الــــذين يـــــرمــــون بــــاألســـــئــــلــــة الـــــســــريــــعــــة
ويـحــرصـون دائـمـاً عـلى الــتـعـجب من تـلك
شـهد بـتلـخيص تـصور العالقـة وينـتـهى ا
هـــؤالء األطـــبـــاء لـــتـــلك الـــعالقـــة فـــهـــنـــاك
صوت قـوى يقول: (قـوليـلى بقى احلقـيقة

إنتى فعالً عايزه تنقذى القط?!).
وعلى الرغم من أهمية السينوغرافيا فى
هـذه النـوعـيـة من الـعـروض إال أن اإلنـتاج
ــســتـقـل والـذى يــعــتــمــد عــلى مــجــمــوعـة ا
الـعــمل لـيس فى اســتـطــاعـتـه تـوفــيـر هـذه
ـا هــو فـقط يـعــتـمـد عـلى اإلمـكــانـيـات وإ
الــقــدرة الـــبــدنـــيــة واجلــمـــالــيــة جملـــمــوعــة
ــتـلـقى ومن الـراقــصـ فى نــسج خـيـال ا
ثم كــانت الـــســيــنـــوغــرافــيـــا فى مــجـــمــلــهــا
ضـعــيـفــة ال تـفــيـد الــعـرض وال تــضـعه فى
صــورتـه احلــقـيــقــيــة الــتى يــجـب أن يــكـون
عليها بـاإلضافة لتقد العرض فى قاعة
روابط صـــاحـــبـــة اإلمـــكـــانـــيـــات الـــواهـــيـــة
زعجةشلمجموعة واألصوات اخلارجية ا
الـــورش احملــــيـــطـــة لـــلـــقــــاعـــة لـــقـــد وضع
الـعـرض فى بيـئـة غـير مـفـيدة فـبـدا وكأنه
كـان عليه أن يـنحت فى الصـخر كى يقدم
مـــوضـــوعه اجلـــمـــالى األمـــر الـــذى يـــؤثــر
سلبـاً على روح العـمل ومقدمـيه وبالتـبعية
اذا مـتلـقـيه األمر الـذى يـجعـلنـا نـتسـاءل 
ال يـــحــتـــضن مـــركـــز اإلبــداع تـــقـــد هــذه
ــسـتــقـلـة اجلــيـدة فــهـو أمـر لن الـعـروض ا
يكـلفه شـيـئاً ولـكنه سـيسـمح لهـؤالء الذين
ـؤسـســة بـالـتـعـبـيـر يـعـمـلــون خـارج نـطـاق ا
ـركـز لو فـعل اجلـمـالى اخلـاص بـهم إن ا
هـذا األمـر سـيـكون لـه دور حقـيـقى والمع
يـحـسب له ولوزيـر الـثقـافـة الذى أظن أنه
ـــبـــدعــ مـــؤمن حـــقـــاً بـــتـــجـــارب هـــؤالء ا
ـسـتـقلـ فـهل يـسـتـجيب الـقـائـمـون على ا
ستـقل ركـز ويقدمـون عروض هـؤالء ا ا
اخملـضرمـ الذين يحـلمـون بالكـثيـر للفن

صرى?! سرحى ا ا

ــــا يــــخـــتــــار حـــسـب مـــزاجـه وإن كـــان وإ
اجلميع يعتـقد أنه ضعيف البنية أو القوة
اجلــنــســيــة فــإن فــتــاته / قــطــته هى الــتى
ــتع فـى هـذه ســوف حتــكى لــكم كم هــو 
الـــعالقـــة اخلــاصـــة وهــذه الـــطــريـــقــة فى
الكتابة برغم أقدميتها وبساطتها إال أنها
هــنـا فى هـذا الــعـرض قـد اتــخـذت شـكال
تـتـمــاهى فـيه الــشـخـصــيـتـان احملــكى عـنه
واحلـاكى بــقـدر بـسـيط والفت يـتـكئ عـلى
ـتـلـقى الـذى يحـلل سـرعـة الـبـديـهـة لـدى ا
الـــعـالقـــات واإلشــــارات الــــتى يــــضـــيــــئــــهـــا

العرض للحظات قليلة.
وفى الـــــــوقـت الــــــذى يـــــــخـــــــفت فـــــــيـه ذلك
الصوت صاحب الـقط توم تظهر القطة/
الــبــنت الــتى هى فــتــاة أحالمه فـى صـورة
مـشهـدية راقـصة جتمـعه وإياهـا للـحظات
تــخـتــفى فــيـهــا حـركــات  الــقـطط وتــنــفـتح

والــذى يــظـهــر الــفــرقــة فى شــكل جــمـالى
شهدية التى تؤسس لدى يهتم بالصـورة ا
ـشاهـد مـجـمـوعـة الـراقـصـ / الـقطط ا
فـى حـــركــــاتـــهــــا الـــبــــســـيــــطـــة والــــعـــنــــيـــفـــة
ـشـهد ـؤلفـة لـنـهايـة ا واحلمـيـمـية تـلـجـأ ا
بـاالنـسـحـاب الـتدريـجـى لـلـمجـمـوعـة الـتى
أصــبح كـل واحـد مــنــهــا يـلــعب عــلى تــيــمـة
تـخــصه هـو وهـو أمـر يــشى بـتـنـوع الـرؤى

للموضوع الواحد.
شهد الثانى بصوت مختلف صوت يبدأ ا
الـــقط (الــذكـــر) والـــذى يــعـــرض صـــاحــبه
لـقـطه احملـبـوب (تـوم) ذلك الـذى ال يـلـجـأ
ا حلـركـات أو أكالت الـقطط الـعـاديـة وإ
هــو صــاحب صــوت مــتــفــرد وحــاد وقـوى
وأثناء احلـكى الراقص فى بعض األحيان
تـتـمـاهى الــشـخـصـيــتـان الـقط / الـراقص
فــهــو أيــضــا ال يــخــضع لــنــداءات أى أنــثى

لم يــــبــــتــــعــــد الــــعــــرض اجلــــديــــد لــــفــــرقــــة
«المـوزيـكـا» كــثـيـراًَ عن طــريـقـة نـورا أمـ
فى نــسج مـــوضــوعــهــا اجلــمـــالى ولــكــنــهــا
ـــــرة أن تـــــزيـــــد عــــدد حـــــاولت فـى هـــــذه ا
األصوات لـتـضع فيـمـا بيـنـها حتـاوراً حاداً
فى بعض األحيان ورومـانتيكياً فى أحيان
أخـــرى لـــتـــطـــرح عـــدة جـــوانب لـــلـــقـــضـــيــة
الــبــســيــطــة لــلــمــوضــوع الــذى يــخــلط بــ
الــرقـص والــتـــنـــاول الـــواقــعـى الــتـــقـــلـــيــدى
وضوع ما ولم تـكن هناك حبكة أو أزمة
ـا مجموعـة مشاهـد متجاورة تقلـيدية وإ
ـا ال يـخل الـتـناول ـكن إعـادة ترتـيـبـهـا 
ــشــهــد االفــتــتـاحى لــو  احلــفـاظ عــلى ا
ؤلفة واخلتامى واللذين يـشيران لعالقة ا
بـــالــقـــطط مـــنــذ زمـن طــويل هـــو عــمـــرهــا
تــقـــريـــبـــاً حــيـث تــبـــدأ درامـــا الـــعــرض من
خالل مشـهد تـقول فـيه نورا: «كـان عندى
ـا شـفت ألول .. أنـا فـاكـره...  سـبع ســنـ
مـرة فى حـيـاتى قط مـيت.. فى احلـقـيـقة
هى كــانت قــطـة صــغــيــرة... لــسه بــيـبى..
ـــوت فـى الـــقـــطط من وأنـــا كـــنت أصال 

قبل ده ما يحصل بكتير».
ـشـاهد بـالـرقصـة احلزيـنـة التى وتـنـتهى ا
تـؤديـهـا نـورا مـستـعـرضـة آالم قـطـهـا أثـناء
احـتـضـاره ومـوته حيـث تسـتـلـهم احلـركات
الـراقـصــة من حـركـات الـقـطــة احلـقـيـقـيـة
لـتـتــمـاهى الـشـخـصــيـتـان فى جـسـد واحـد
ــســرح فى مــشــهــد يــرقــد فى مــنـــتــصف ا
ـــؤلـــفـــة / مـــؤثـــر يـــبـــدى كـــيف تـــفـــاعـــلت ا
الراقـصة مع قطـها أثـناء احتـضاره وموته
ـوضـوع وكــأن روحـ قـد الـوحـيــد فـبــدا ا
سـكنا هنـاك فى جسد واحد حـزين يفقد
قــدرته عــلى احلــيــاة شــيــئــاً فــشــيــئــا حــتى

النهاية.
ـا كـان مـوضـوع (قط يـحـتـضـر) ال يـعول و
كــثـيــراً عــلى الـتــجـاور مع قــضـايــا الـعــصـر
فـإن اإلشارات الـتى حاولـت إقامـة عالقة
بــ مــشـاهــد الــعــرض ومــشــاكل اإلنــسـان
ــصـرى فى الــعـصــر الـراهن كــانت حـادة ا
ـــوظف احلــكـــومى الــذى بـــشــكل الفـت فــا
ـشـهـد الـرابع أو اخلـامس كـان ظـهـر فـى ا
يـــحـــمل صـــوتـــاً جـــاهالً بـــأهـــمـــيـــة عـالقــة
احليـوان بـاإلنـسان بـشـكل عام وكـان يـعلق
تــعــلــيـقــات كــتــلك الــتى يــطــلـقــهــا (قــاطــعـو
الــشــجــر الــعــتـــيق فى اجلــيــزة) أو هــادمــو
ـة فى قـلب الـقـاهـرة ألنـهـا الـعـمـارة الـقـد

لم تعد مناسبة للعصر األسمنتى?!!
ثل شيئاً بالنسبة له وضوع برمتـه ال  فا
لدرجـة أنه يستـه بتـلك اجلمعـيات التى
تـقام فى حب احلـيـوانـات وباإلحـصـائـيات
الــتى تـشــيـر إلى أنــواع الـقــطط فى بــلـدنـا
وكم هى سـالالت نـــادرة ال تـــوجـــد إال فى
ـة هــذا الـبــلــد وتــنــتـمى لــلــسالالت الــقــد
عــنــد الـفــراعــنـة الــذين كــانـوا يــقــدسـونــهـا
ـــشــاهــد أهــمــيــة كــثــيــراً بـــحــيث يالحظ ا
الـوحــات اجلـداريـة بـاألقـصـر وأسـوان فى
حـــــيــــــاة الـــــفـــــراعــــــنـــــة هـى أو الـــــكالب أو
اجلعـارين أو الـقرود أو الـتمـاسيح... إلخ
ورغم أنـى ال أذكـر االسـم الـذى اســتــخـدم
فـيـه الــقط كــإله إال أنــنى أذكــر أن الـكــلب
مــثالً كـان يــســمى (بــاإلله أنـوبــيس الــكـلب
النباح) والذى يـظهر فى اآلثار الفرعونية
كـتمثـال شامخ وقوى ال مـثيل له فى اآلثار

ة. ية القد العا
ــــــســــــرحـى قــــــد قــــــسم وكــــــان الــــــعــــــرض ا
مـــــوضــــوعـه عـــــلى عـــــدة مــــشـــــاهـــــد بــــدت
كـــأصــــوات مــــتـــجــــاورة تــــبــــدى الـــعـالقـــات
اخملــتـــلــفـــة جملــمـــوعـــة الــعـــرض بــالـــقــطط
ــوضـوع بــالــقــدر الــذى يــقــتــرب تــارة مـن ا
االجـتـمــاعى ويـبــتـعـد تــارات أخـرى لــبـيـان
أهـــمـــيـــة الـــقـــطط فى حـــيـــواتـــهم فـــبـــعـــد
االفـــتــتــاح الــراقص الـــذى يــأخــذ حــركــاته
وتـــكــويــنه اجلــمــالـى من حــركــات الــقــطط

نورا أم تراهن فقط
على قدرات الراقص
تلقى فى نسج خيال ا

اذا ال يحتضن مركز
اإلبداع تقد مثل
هذه العروض

 عرض متعدد الدالالت

القدرة البدنية واجلمالية ألبطال العرض

«قط يحتضر»
سرح فى قاعة روابط ومأساة ا
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> حـقق إخراج األوبـرا تطـوراً أكبر وهى اجلـنس الذى ولـد فى إيطـاليا فى الـقرن الـسابع عشـر لكـنها لم
ـدن األوروبية حتى الـقرن الثـامن عشر. وهى كجـنس حتميه الـسلطة تـتميز بـتطوير تـستقـر تماماً فى ا
الئـكة سـحب تتـحرك حتـول البـحر إلى سـهل به زهور ـاكيـنـة التى تـسمح بـتمـثيل سـماوات مـغطـاة با ا

وضع الشخوص فى كهوف مفزعة وتكوينات عديدة أخرى مدهشة وكبيرة. 12
 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

لك لير» بحضور الفنان يحيى الفخرانى ناقشة مسرحية «ا اضى ندوة خاصة  سرح احلر نظمت مساء الثالثاء ا > جمعية ا
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≈∏Zôa ìÓ°U
سرحى محمد عبد احلافظ ناصف صدرت له مؤخراً مسرحية «حضرة صاحب البطاقة» ضمن مطبوعات هيئة الكتاب. > الكاتب ا

21
 ájó©ŸG وبـفـضل نـوعـيـة األوبـرا الـفـكـاهيـة الـتى بـدأت فى بـاريس فى الـقـرن الـثـامن عـشـر أصـبحت <

ُـغنى ـسـرح ا ـاكـيـنـة شـعـبيـة ووصـلت إلى مـراكـز اإلنـتـاج الرئـيـسـة. وقـد اسـتنـدت عـلى تـاريخ ا ا
ـكن أن تكمن احللقة األولى فى «لـعبة روبن وماريون» من القرن الـثامن عشر لتصبح األوبرا و

الفكاهية تمثيالً بغناء.
سرحي جريدة كل ا
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 عرض يجمع ب طاغور واحلالج
 ورابعة العدوية وابن الفارض

وأخــرجه اخملــرج اإليــرانى الــشـهــيــر داريـوس
مـيـهـرجى والـذى أخـرج له أيـضـا عـمـال آخــر
بـعدهـــا بعـــدة سـنــوات وهـــو الدائـــرة وقدم
أيـضـا مـسـرحـيـة صمـت فى حـضور اآلخـرين
والـتى قدمها بـاللغة اإلجنـليزية ألول مرة فى
ــلــكــى ــســــرح ا إيــران قـــبل أن تــقــدم عــلى ا
بــلــنــــدن فى نــفس الــعـام... وهــو عـام 1973
ثـــم قـــدمـــهــــــا اخملــــــرج الـــشـــهـــيـــــــر نـــاصــــــر
تــاغــفـــــى  ســيــنــمــائــيــا...وكـان آخــر مــا كــتب
روايــــتـه اكــــتــــئــــاب مــــرضـى " والــــتى قــــدمــــهــــا
ســيـنــمــائــيـا اخملــرج مــحـمــد بــغـيــر خــصـراوى
وجــســـدهـــا جنـــوم الـــســـيـــنـــمـــا اإليــرانـــيـــة فى
عـصـرهــا الـذهــبى عـنــايـات بـاخــشى ومـريـــم
فــــــروخ نـــيــــــا  ريــــزا كــــرم ريـــزاى وقـــد كـــتب
غالم عــددا كــبــيــرا مـن اجملــلــدات الــثــقــافــيـة
ـسـرحـيـة... والـتى تـدرس اآلن فى أقـسـام وا

األدب والفنون باجلامعات اإليرانية....
وبـالـعـودة إلى مـسـرحيـة الـبـقـرة والـتى تـعد من
األعــمـال األسـطــوريـة مـسـرحــيـا وسـيـنــمـائـيـا 
هـــنـــاك فـــهى حتـــكـى عن فالح ارتـــبـط كـــثـــيــرا
بــبــقــرتـه وراح يــدلــلــهــا... ثم تــزوج ولم يـــنــجب
وبـات تـعـلـقه أكـبـر بـبــقـرته  حـيث أثـار تـدلـيـله
لــهــا جــمــيع الــفالحــ اآلخــرين وكــثـرة جتــوله
مــعــهــا بـاحلــقــول حـتـى أن زوجـته بــدأت تــغـار
مــنـــهــا... وفـــرح كــثـــيــرا ومـــنى نــفـــسه عـــنــدمــا
حـملت... وراح يـحـلم بـولـيـدهـا الـصـغـيـر ولـكن
حــظه كــان عـــســرا فــقــد مــاتت الــبــقــرة أثــنــاء
الـوالدة.. ولم يـنجـوا ولـيدهـا أيـضا... فـأصابه
ـيــنـا ويــسـارا احلــزن والـغم... وراح يـتــجــول 
يدعوا الـله أن يعيـد إليه بقـرته فهو ال يـتخيل
حــــيــــاته مـن غـــيــــرهـــا... وبــــعــــد فــــتـــرة أصــــابه
الــيـأس... وانــهـارت أعــصــابه تــمــامـا... فــبـات
يدور فى احلـقول... ويـسير عـلى أربع كالـبقرة
و يـقــلــدهـا فى وقــفـتــهــا ومـشــيـتــهـا... ويـتــنـاول
احلـشائش ومـا كانت تـأكله... وحـاولت زوجته
ومــعــهــا الــفالحــون إنـقــاذه وإعــادته إلـى رشـده
إال أنـه ظل هـكــذا حـتى مــات.. وهـكــذا صـور
لـــنــا غالم هـــذا االرتــبـــاط الــنـــادر بــ إنـــســان
وحــيـوان... فـمــا بـالــكم بــإنـســان أحب وارتـبط
ارتــبـــاطــا حــقـــيــقـــيــا بــإنـــســان آخــر... إن هـــذه
ـــشـــاعــــر الـــتى وصــــفـــهـــا... وتـــلك األحـــداث ا
ـا تــشـيـر إلى أن اإلنــسـان الـذى الـرمـزيـة... إ
يـتخيل أنه قـوى هو أضعف من أن يـتحمل  ما
اعـــتـــمـــر به قـــلـــبه... فـــأرهـف مـــا خـــلــــقه الـــله

لإلنسان هو القلب....
وهــكـــذا قـــاد غالم حــســـ ســـاعــدى مـــســرح
بـالده وبـــلـغ به آفـــاقــــا كـــبــــيـــرة... وحـــمـل هـــو
وزمالؤه وأبـــنــــاؤه الـــســـيــــنـــمــــا عـــلى جــــنـــاحى
ــــســــرح وطــــاروا بــــهــــا وحــــلــــقــــوا بــــعــــيــــدا... ا
فــأصـــبــحت الــســيــنــمـــا اإليــرانــيــة بــعــيــدا عن
هى الــعــمــلــة الــســائــدة اإلســفــاف والــركــاكـــة 
ــــيــــا اآلن  ذات شـــأن كــــبـــيــــر بــــفـــكــــرهـــا عـــا
وتقنـياتها... وأصـبح الفـيلم اإليرانى مـرشحا
ـــهـــرجـــانــات دائـــمـــا لـــلـــجـــوائـــز األولى بـــكـل ا
الــكـــبــرى والـــفـــضل يــعـــود أوال وأخـــيــرا  إلى
سرح وأبنائه... بإسهاماتهم وكتاباتهم... يا ا
لــيت يــســـتــطــيع مــســرحـــنــا الــعــربى أن يــقــود
الـسينـما عنـدنا إلى هذه اآلفاق... بل يا لـيته

يقود نفسه أوال....

ال والـسلـطة... تـلكـون ا األشـخاص الـذين 
وهــاجم قـــانـــون الــغـــابــة الـــذى يـــحــكـم الــبالد
هـناك خالل هـذه الـفـترة... وقـد  اعـتـقاله
لـــــفـــــتــــرة قـــــصـــــيـــــرة عــــام  1959 ثـم أطـــــلق
ــرحـلـة قـبل تـخـرجه سـراحه... وكـانت هـذه ا
من اجلـامـعـة  ثم تـخـرج من كـلـيـة الـطب من
جـــامــــعـــة تـــبـــريـــز عـــام  1963وبـــعـــدهـــا بـــدأ
الـكــتــابـة الــروائــيـة بــالــقـصـص الـقــصــيـرة ثم
مـجـمـوعة مـسـرحـيات مـزج فـيـها بـ الـقد
واحلـــديث  فـــتـــجـــد نــكـــهـــة احلـــاضـــر وجتــد
ة  كما جتد فكرا احلضارة الفارسية القد
بـــــنـــــاءً وقـــــويــــا... وأضـف إلى ذلـك كــــمـــــا من
اجلــــمـــالـــيـــات  الــــتى كـــانت نــــادرة فى أكـــثـــر
ـــا كــان األعــمـــال اإليـــرانـــيـــة عـــلى الـــرغـم 
يـــــتـــــحـــــلى بـه األدب الـــــفـــــارسى الـــــقـــــد من
جمـاليات... وبـعدها تـولى بقوة مـجموعة من
ـســارح بـطـهـران... وأراد أن يـجـعل مـسـارح ا
ـسارح لـندن وبرودواى طـهران مـنافـسا قـويا 
ــتــحــدة األمــريــكــيــة وغــيــرهــا... بــالــواليــات ا
وتابع خالل ذلـك نشـاطـاته الـسيـاسـيـة والتى
أدت إلى اعــــتـــقـــالـه مـــرة أخـــرى عـــام 1974
ومـن أهم مـا كـتب لــلـمـســرح ونـقـلـه لـلـســيـنـمـا
مـسـرحـيـة البـقـرة  والـتى قـدمهـا عـلى مـسرح
ـهـا ببـاريس وحـققت طهـران  ثم أعـاد تقـد
جنــاحــا كــبــيـرا... وكــذلك قــدمت بــالــسـيــنــمـا
واعتـبرت أفـضل فيـلم إيرانى قـدم حتى اآلن

والذين أخـذوا على عـاتقـهم فى بدايـة القرن
سرح... ولم يدر بـخلدهم الـعشـرين تطويـر ا
أنــهم ســيــحــمــلــونه ومــعه الــســيــنــمـا إلـى هـذه
اآلفاق الـبعيدة... فـقد نشـطت حركة تـرجمة
ـيـة لـكبـار الـكـتاب  كـبـرى لـلمـسـرحـيـات العـا
أمـثـال شـكـسـبـيـر وفـولتـيـر ومـولـيـيـر.. وكـانت
أول مسـرحـيـة ترجـمت وقـدمت هى الـطـبيب
الــطـــائـــر وتــوالـت بــعـــدهــا الـــعـــروض لــكـــتــاب
... وسط أوروبــيـــ وكـــذلك كــتـــاب إيــرانـــيــ
ـسرح والـثقـافة ومـا زال حتى شـباب مـولع با
اآلن الـشباب اإليـرانى لديه نفس الـولع ويعد
ــسـرحى قــائـد هــذه الـثــورة الـفــنـيـة الــكـاتب ا
غـــالم حـــســـيــن ســـاعـــدى  1985 – 1936
والــذى أســـهم بــدراســاته وكــتـــابــاته كــثــيــرا...
بـدع وله أيـضا إسـهامات وقاد جـيال من ا
كـــبــيـــرة فى الــســيـــنــمــا... وقــد صـــبغ كــتـــابــته
بصبغـة اجتماعـية سياسـية وجد فيـها ما هو
شــديــد الـصــلــة بــاجملــتــمع ومــصــالح الــشــعب
اإليـرانى... بــجــانب أن له عـــدة مــجــمــوعــات
من القـصص القـصيـرة التى يـنتـهجـها شـباب

القصاص اليوم....
ـديـنــة تـبـريــز الـتـاريــخـيـة... لــقـد ولــد غالم 
ن درســــوا فى وتــــتــــلــــمــــذ عــــلى يــــد بــــعـض 
أوروبا... وبـدأ نـشـاطـا سيـاسـيـا كبـيـرا بـعـمله
صــحــفــيـا... وهــاجم الــنــظــام الــذى ال يــعــمل
ـــصــــلــــحـــة لــــصــــالح الــــشــــعب بــــقــــدر عـــمــــلـه 

فى الـــفــتـــرة األخــيــرة  ,كــانـت هــنــاك دراســة
فــرنــســيـة قــام بــهــا مــجــمــوعــة من الــبــاحــثـ
الـنـشـط يـؤكـدون فـيهـا أن الـفـنون اإليـرانـية
قــد تــطــورت كــثــيــرا فــكـــريــا وتــقــنــيــا بــشــكل
ـسـرح اإليـرانى بـاتا كـبـيـر... وأن الـسـيـنـمـا وا
عـلى عـتـبـة مـنـافـسـة ألكـبـر مـدارس الـسـيـنـما
ـــــســـــرح فى الـــــعــــالم... ولـم يـــــعــــد هـــــنــــاك وا
مــهــرجــان ســيـــنــمــائى أو مــســـرحى كــبــيــر إال
وجتــد عــمال إيــرانـيــا قــويــا يـشــارك ويــنـافس
بــقــيــة األعــمـال... وقــد عــادت الــدراســة بــنــا
لــــلـــخــــلـف عــــدة ســــنـــوات... لـــتــــنــــاقش كــــيف
اســـتـــطـــاعت روافــــد الـــفن أن تـــتـــطـــور بـــهـــذا
الشكل.. وهل كانت مـفاجأة أن هناك حراكاً
وإرهـــاصـــات... وعـــمالً وجـــهـــداً طـــويالً وراء

ذلك....
ــســرح اإليــرانى لــقــد أكـــدت الــدراســات أن ا
ورجاله قـادوا شتى اجملـاالت الفـنيـة وخاصة
الــســيــنـمــا إلى مــا هى عــلـيه اآلن  لــذا فــقـد
ــســرح فــوجــدوا أن بــحــثـــوا فى تــاريخ هـــذا ا
بــدايــته كـانـت مـخــتــلـفــة عــمـا هــو عــلـيه اآلن
سـرح فى إيران يشـير إلى أن أغلب فـتاريخ ا
عـــروضه كــانت ديــنــيــة... وبــالــتــحـــديــد أكــثــر
رثـــائـــيــة مـــرتـــبـــطــة ارتـــبـــاطـــا كــبـــيـــرا بــبـــعض
األحداث التاريخـية الدينية.. والبعض اآلخر

عروض شعبية ترفيهية أو نقدية....
أمـا مـسـرح الـرثـاء فـكـان جتـسـيدا لـبـعـض ما
ـــتـــعــلق يـــرويه الـــتــاريـخ الــديـــنى اإلسالمى وا
باستشهاد اإلمـام حس حفيد الرسول عليه
ــذهب الــصالة والـــسالم أى أنه مـــرتــبط بـــا
ــنــتــشــر بــشــدة فى إيــران... ومـا الــشــيــعى وا
تـــرتب عـــلى ذلك من صـــراعــات وبـــرز خالله
الـــــصـــــراع بــــ اخلـــــيـــــر والـــــشــــر... والــــــنـــــور
والــــظالم... وبــــ مــــا هــــو ظــــاهــــر ومــــا هــــو
مـــخــــتـــبئ بــــبـــاطن األمـــور... وأمـــا الـــعـــروض
الـشـعـبـية فـهى عن حـكـايـات وأساطـيـر وسـير
األبطال... ومـا أكثرها فى الـثقافة الـفارسية
ـة.. والتى تـعـد أسـاسـا لـكل مـا أبدعه الـقـد
كــبــار الــكــتــاب فى أوروبــا... ومــا يــقــدم مــنـذ
مــائــة عــام من قـصـص وحـواديت بــالــسـيــنــمـا
ـــســـرح بـــأنـــواعه خـــاصـــة مـــســـرح الـــطـــفل وا
وشـخــصـيـات مـا زالت تـعـيش بـ الـنـاس فى
شــتـى دول الـعــالم أمــثــال شــهــرزاد وســنــدبـاد
ومــلـكـة الـثـلـج واألقـزام وغـيـرهـا... ولــكن كـان
يغيب عنها حـسن الصنعة خاصة فى الكتابة
واإلخـراج  فــلم يـكـن يـهــتم مـقــدمـوهــا بـذلك
ـسرح قـدر اهـتـمامـهـم بـاإلمـتاع... ولم يـكـن ا
ـثل وسـيـلة تـرويـحـية  ـثل فـكـرا بـقدر مـا 
حتى كـانت النـقلـة الكـبرى عـلى يد مـجمـوعة
من الــكـــتــاب والــدارســـ لــلـــمــســـرح بــأوروبــا

 غالم حس 
اكتئاب مرضي

≈ZGôŸG ∫ÉªL

كرنفال الطيور
«محاولة للبحث عن الذات اإللهية»

«أنت حياتى وسر قلبى فحينما كنت كنت أنت»
وتـنوع فى األشـعار اخملـتارة مـن شعـراء كطـاغور وجالل
الــــــدين الــــــرومـى ورابـــــعــــــة الــــــعــــــدويـــــة واحلـالج وابن
الــفــارض لــتــزداد حــالــة الـوجــد واحلب لـإلله تــمــيـزت
وسيقية واحلـركات التى قام بها اإليقـاعات والتركيبـة ا
اخملــرج من تـشـكـيالت واسـتــخـدام اإلكـسـسـوار اخلـاص
بالـبيـئة بـيئـة الطـيـر من عصى واسـتخـدامهـا فى عمل
ـسـتخـدم بـالـطـبـلة إيـقـاعـات تـتحـاور مع اإليـقـاع الـعـام ا
وتـــداخل اإليـــقـــاعـــات الــصـــوتـــيـــة من أصـــوات الـــطـــيــور
واألصـوات النـاجتة عـن اإلكسـسوار لـلتـعبـير عن احلـالة
الشعـورية من فرح وغـضب وخوف وانـسجام تـب مدى
اكـتــشـاف الــطـيــر لـوجــود إله لــهـذا الــعـالم فى الــنـهــايـة
اعــتـــمـــد الــعـــرض عـــلى قـــراءة حــرة فـى كــتـــاب «مـــنــطق
الـطـير» لـلـصـوفى فريـد الـدين الـعطـار وبـعض األشـعار
األخرى كما ذكرت وهى تتنـاول بأفكار صوفية وأسئلة

حول الذات ذات اإلله كما يبحث العرض.
يــتم الــعـرض كـمــا ذكـرت فـى وكـالـة الــغـورى واســتـغالل
ــسـتــوى األول حـول هــذا الــفـراغ من خـالل مـســتـويــ ا
الـنـافـورة ومــجـمـوعـة مــتـنـاثـرة من الــبـرامـيل واألقـفـاص
وزعة فى اجلوانب يتداخل كل والقش وبعض العصى ا
ــتــفــرجــ لــتــتــداخل األســئــلــة مــنــذ هــذا مـع صــفــوف ا
البداية وأن هذه األسـئلة تخص كل العوالم وليس عالم
ـسـرح ـسـتــوى اآلخـر وهـو خـشــبـة ا الــطـيـور فــقط ثم ا
فى األعــلـى وتــوزيع بــعـض اإلكــســســـوارات من أقــفــاص
وبــرامـيل وعــصى ثم مــرآتـ فى الــنـهـايــة يـتم الــكـشف
عـــنــهــمــا لــيــؤكــد أن حـــالــة الــبــحث الــتـى تــتم عن طــريق
الــطــيــور تــتــمــاس مع احلــالــة الــعــامــة احلــالــة اخلــاصـة
تفـرج أيضا وأكـد مهندس الـديكور هـذا العالم عالم با
الــطـيــور من خالل هـذه األشــيـاء الـواقــعـيـة والــتى تـرمـز
إلى حــــالــــة الـــــطــــيــــور وحــــيــــاتــــهـم فى هــــذه احلــــظــــيــــرة
واســـتـــخـــدام أزيـــاء ذات ألـــوان زاهـــيـــة تـــؤكـــد الـــطـــيـــور
بـاخـتـالفـات بـسـيــطـة رمـزيـة لـم يـظـهـرهــا بـشـكل واضح
وأدت إلى الــكـــثــيـــر من الــتـــداعــيـــات الــتى شـــغــلت ذهن
ــتـفـرج فى الـبـحث عن مــاهـيـة ودالالت كل طـائـر عـلى ا
ـوســيـقى فـإنـهــا تـمت عـلى مـســتـويـ أيـضـا حـدة أمـا ا
ــتـفـرج ــسـرح أمـام ا مــسـتـوى واقــعى يـتم عــلى خـشــبـة ا
ــمــثـــلــ «مــجـــمــوعــة وهـى الــتى تـــنــتج عن مـــجــمــوعـــة ا
الــــطــــيــــور» فى اســــتــــخــــدام أصــــواتـــــهم ثم اســــتــــخــــدام
اإلكـســسـوار من عــصى والـتــخـبــيط بـهــا لـتــنـتـج أصـواتـاً
تـكـون أشبـه باإليـقـاعـات فى حـلقـات الـذكـر تـتداخل مع
سـتوى اآلخـر وصوت الـطبلـة الذى يـرمز بـصوت آخر ا
يـؤكـد حالـة الـبحـث ويوجه الـطـيـور إلى الطـريق الـسـليم
ولــعــمل خط مــواز حملــاولــة الــبــحث عن الــذات اإللــهــيـة
طـوال الــعــرض واســتـخــدام أشــعــار تـؤكــد نــفس احلــالـة
الــشــعــوريــة الــصــوفــيـــة فى الــبــحث عن الــذات اإللــهــيــة
أيــضـا. أمــا عن اجلــانب الــتـمــثــيــلى فـلـم يـكن االعــتــمـاد
وسـيـقى واحلـركة ـمـثل بل علـى ا الكـلى الـواضح عـلى ا
فــلم يــتـمــيــز من اجملــمـوعــة فــرد عن اآلخــر بـالــرغم من
مثـل أمثال: حمادة شوشة جيهان وجود العديد من ا
ســرور هــبـة عــصــام شــريف شــلـقــامى وائل الــصــيـاد
مــــصـــطــــفى شــــاهـــ أشــــرف عـــبــــد الـــرؤوف وتــــأديـــة
األشــعــار بـشــكل جــمــاعى طــوال الـعــرض ســوى مــنـاطق
يؤديـها بشكل فـردى كل من: هبة عصـام ووائل الصياد
تـلكـان مساحـة صوتيـة جيـدة يعتـمد كل منـهما الـلذان 
عـــلـى مـــوهــــبـــة جـــيــــدة فى الــــغـــنــــاء كـــانت واضــــحـــة فى

استقاللهما بهذا الشكل.
أمـا عن اجلانب اإلخراجى وضح اهـتمام اخملـرج سعيد
ـوســيـقى واعـتــمـد عـلـى اإليـقـاعـات سـلـيــمـان بـالــشـكل ا
ومحـاولة االهـتمام بـاجلانب الـطقسى من هـذه النـاحية
ـمـثـل واعـتـمـاده عـلى احلـركـة التى لـم يسـتـطع أغـلب ا
األداء احلـركى بشـكل واضح مـتسق مع اآلخـرين نـتيـجة
عـــدم الـــتـــدريب بــالـــشـــكل اجلـــيـــد وضــاعـت فى مـــعــظم
ـقصودة والـتى أدت إلى إجهاد ذهن الـعرض الدالالت ا
قصودة واكتفت شاهد فى معرفة مدلوالت األشياء ا ا
بالنتيجة بأن العرض ما هو إال بحث فى ماهية التراث

اإللهى دون العناء بالبحث وراء مدلوالت األشياء.

«كرنفال الطيور» عـرض مسرحى تعبيرى راقص يعتمد
ــوسـيــقى قــدم عـلى اعــتـمــاداً كـلــيــاً عـلى اإليــقــاعـات وا
وكــالــة الــغـورى مـن إنــتـاج فــرقــة الــغــد الــتــابــعــة لــقــطـاع
ـقدمة موسـيقيـة على العود ثم سرح يبـدأ العرض  ا
مثلون إلى مكـان العرض كل يأخذ مكانه فينام يدخل ا
ـكــان الـذى يــشـبه اجلـمــيع وكـأنــهم مـنــبـوذون فـى هـذا ا
اإلسـطــبل يـتـجـمــعـون فـيه ويـبـدأون الــبـحث عن مـلك أو
كبير أو سلطان لـهم يتحكم فى كل شىء تفكر كل منهم
ويــحـاول أن يــجـد مــلـكــاً فـيــبــدأ اجلـمــيع بـهــمـهــمـات فى
بـدايـة الـعـرض تـعـطى داللـة أولـيـة بـأن كـلمـة «هـو» الـتى
وضوع الذى سنبحث عنه تصدر عنهم هى األسـاس وا
معـهم يتبعها آهـات متنوعة ب اجلـميع وكأنها حوارات
مـــتـــداخــلـــة حـــول هـــذا الـــهــو ويـــبـــدأ الـــكل فـى الــبـــحث
ـسرح فى اخلـلف للبـحث عن هذا فيـصعـدون خلشـبة ا
ــــلك والــــســــلـــطــــان وحــــوار بـــ اإليــــقــــاعـــات والــــعـــود ا
ـبنية على هـذه اإليقاعات فمرة واإليقـاعات وحركتهم ا
نــرى اجلــمـيـع يــجــلـســون وكــأنــهم يــســجــدون مع تــوجــيه
الــنــظـــرة والــرأس ألعــلى ومــرة أخـــرى نــراهم يــوجــهــون
اجلــسم كـله ألعــلى مع ارتــكـازهم عــلى األرض بـاألرجل
واأليـــدى ومــحـــاولـــة تــوجـــيه الــنـــظــرة ألعـــلى أيـــضــا ثم
توجـيه األيدى ألعـلى وكأنـها إثـبات مـسبق عـلى أن هذا
الـهو ما هـو إال إله لهذه األرض يـسقط ريش من أعلى
وكــأنه رسـالــة من الـلـه لـهم بــأنه مـوجــود يـفـرح اجلــمـيع
ـنظمة بذلك وتتـداخل تشكيالت عـبر هذه اإليـقاعات ا
اجلــمـيـلــة ونـزول أحـد هـذه الــطـيـور إلى جــوار الـنـافـورة
ـنـظم الـتـابع لإليـقـاعـات الـسـمـعـية ثم ـاء والـرقص ا وا
ظـهـور الـهـدهـد الــذى يـريـد أن يـتـحـدى الـكل لـيـثـبت أنه
لك وأنه سـلطـانهم ويـبدأ الـصراع بـ الكل بـ فائز ا
ومغلوب أمام هذا الطـائر القوى بتشكيالت توحى بهذا
الــصــراع وتـغــلب الــهــدهـد عــلى الــكل وجتــمع الــكل مـرة
ـكـان والـعـودة وطـرده من هذا أخـرى بعـد أن تـركـوا له ا
طلوب لك ا كان ألنهم يعلمـون جيداً بأنه ليس هذا ا ا
ـفردات الـذى يـبـحـثـون عنـه ويـتجـه كل مـنـهم لـيـمـسك 
من الـبـيـئـة تـوحى بـأنهـا من عـنـد الـله فـهـنـاك من يزرع
ـــسك بـــنـــبـــات ـــسك بـــوردة وآخـــر  الـــبــــذرة وآخـــر 
ـاء تتـمـسح به وكـأنه هـو الـسبب فى وأخرى تـمـسك بـا
كل هـذه احليـاة فكـل منـهم يعـتقـد بأن مـا ب يـديه هو
اإلله أو الـرب حـتى يحـضر الـهدهـد الـقوى ويـتنـكر فى
زى شــيخ يـحــدثـهم عن الــرب واإلله وهـو يـلــبس الـذقن
ــسـك بــالــســبــحــة مــحــاوالً جــذبــهم بــحــديــثه الــديــنى و
ـعسـول فيـفرح اجلـميع ويـتراقـصون من خالل وكالمه ا
ـدى الـتــداخالت والـتــشـكــيالت اجلـمــيـلــة الـتى تــوحى 
الـسعـادة الـتى تغـمـرهم وتعـبـر عن فرحـتـهم فـينـزل هذا
ـــسـك بـــالـــكـــربـــاج ويـــجـــرى خـــلف الـــكل الـــشـــيخ وهـــو 
ليـحبسهم فى حـجرة تمثل السـجن للكل ثم ضربه لكل
الـــنــمــاذج الـــتى كــانت تـــمــثل اإلله لـــكل مــنــهـم فــيــضــرب
ــاء لـيــقف وحــيـداً أمــامـهم الــنـبــات والــورد والـبــذر ثم ا
أمـام الـسجن الـذى وصـفـهم فـيه لـيبـ لـهم بـأنه الـقوى
الــوحــيـد ويــســتــعــرض قـوتـه ألنه انــتـصــر عــلى الــكل مع
تــــــداخل أصـــــوات الــــــطـــــيـــــور مـن داخل هـــــذا الــــــســـــجن
نـاجاة واالبـتهـال لإلله وتوضيح وتداخالت فرديـة فى ا
مـــاهـــيـــة اإلله فـــيـــعـــود الـــكل مـــتـــجـــمـــعـــ بــكـل حـــمــاس
ـزيف صراع ويـتصـارعون مع هـذا الطـائـر هذا اإلله ا
الكل مع الفرد واستعـراض القوة قوة اجلميع معاً ضد
ـتـســلط واسـتـخـدام إيـقــاعـات خـاصـة بـهم هــذا الـفـرد ا
كـاخلــبط عـلى األيــدى واألرجل واجلـســد واخلـبط عـلى
األرض واســـتـــخـــدام أشـــيـــاء من الـــبـــيـــئـــة مـــثل الـــعـــصى
واألخـــشــاب وإصــدار إيـــقــاعـــات راقــصــة أو إيـــقــاعــات
مـتـداخلـة وكـأنه حـوار بـ هـذه اإليقـاعـات واإليـقـاعات
ــنـظــمـة الـتـى تـرد عـلــيـهم لــتـظــهـر وتــبـ لـهـم الـطـريق ا
الـسلـيم لـيـتم احتاد الـكل فى الـنـهايـة ومـعهم اإليـقـاعات
التى كانت تتداخل معـهم وجلوس الكل يقسمون الريش
وكـــأنه نـــتـــيــجـــة لـــهـــذا الـــبــحـث وأنه جـــزء من اإلله وأنه
امــتـداد لـه يـبــتــســمــون يـحــتــضــنــون الـريـش ويـبــتــســمـون
وتــتــداخل اإليــقــاعــات مع مــوســيــقـى الــعــود مــرة أخـرى
ـــا بـــدأوه فى الـــبـــحـث عن اإلله فى هـــذا وكـــأنـه خـــتـــام 
لك فى تـناقض حـيث اكـتشـفوا أن كـالً منـهم  الـعـالم ا
نــفـــسه جــزءاً مـن اإلله ويــطـــلــبــون الـــكل بــالـــنــظــر داخل
نــفــسه فـــيــجــد اإلله ويــتـــجــهــون لــلــخــلـف فــنــجــد مــرايــا
تظـهرهم وتنعكس علـينا وكأنها دعـوة للبحث فى ماهية

بالظن والوهم نحو احلق مطلبهم
نحو الهواء يناجون السموات
والرب بينهم فى كل منقلب

محل حاالتهم فى كل الساعات
وما خال منه طرف العين عقلوا
وما خال منهم فى كل األوقات
كلهم يعبدوك من خوف نار
ويرون النجاة حظاً جزيال
أو ألن يدخلوا اجلنان

فيحظوا بنعيم ويشربوا سلسبيالً
ليس لى فى اجلنان والنار حظ

أنا ال أبغى بحبى بديالً
ــطــلب األســاسى وهى أشــعــار صــوفــيــة تــمــثل وحتــدد ا
الـذى ال يــتم أو ال يــبــدل فى هــذا احلب حب اإلله وأنه
ال يـنـتـظـر منـه نتـيـجـة أو مـطـلـباً لـدخـول اجلـنـة أو الـنار
ولكن احلب هو األساس حب اإلله وتتنوع األشعار التى
ــطــلـوب ــعــنى والــتى تــمــثل كــيـنــونــة اإلله ا تـمــثل هــذا ا
والتـى تتجلى واضـحة فى أشعار واضـحة البن الفارض
ـشـتـعـل لـلـطـيــور ويـسـتــغـلـهـا والــتى تـزيـد حــالـة الـوجــد ا
اخملرج فى طقس شعائرى لـلجسد الساكن واإليقاعات

تداخلة. تحركة ا ا

ـطلب هـو مطلب اإلله وبشـكل جاد وواضح وكـأن هذا ا
ــتــفــرج وهى أن يــتــفــكــر فــيــمن حــوله ثم الــعــرض من ا
يتـفكر فى نفسه كـكل ألنه عندما يرى نـفسه جيداً فإنه
سـيـرى اإلله وهى مـقـولــة أسـاسـيـة لـلـصـوفـيـ وهى أن
الـله داخــلــنـا فــهـو جــزء فــيـنــا ونـحـن جـزء مــنه وأن هـذا
ـقـولـة اجلـزء مــا هـو إال رمـز لـلـكل. وكـرر اخملـرج هـذا ا
الــصــوفــيــة فى مــنــاطق كــثـيــرة فى الــعــرض ومن خالل
األشـعــار الـتى اســتـخــدمــهـا بــتـنــوع من أشـعــار مـخــتـلــفـة

وجود مثل: ولكنها فى النهاية تدل على اإلله ا
مع أنك وحيد فى السماء

وجسمك منهمك
أراك ترفع متمتماً
صالة صامتة

ستترة وراء احلجاب نحو اآلفاق ا
مع أن الظالم مخيم على العالم

أيها الطائر يا طائرى
ال تطو جناحيك

لك أو اإلله وهى مـحاولة فى الـبحث عن هذا الـطائر ا
اخلـاص بــهم ومــحـاولــة الـبــحث عن الــهـو مــنــذ الـبــدايـة
ومــنــذ أول حـركــة لـهـم ثم تـداخـل احلـوار حــول مـاهــيـة

هذا اإلله.

مثل  عدم التدريب أربك حركة ا

 اإليقاعات  والطقوس 
من أهم مالمح العرض

عرض البقرة

غالم حس ساعدى 
قائد الثورة الفنية اإليرانية احلديثة

 أحد عرو ض غــالم حسيـن ساعدي

سرح  حمل ا
على جناحى
فن السينما

 قاد مسرح
بالده إلى آفاق
كبيرة
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> كـان الفن الدرامى قد انتشـر فى مبانٍ واسعة مناسـبة ألى ضرورة تقنية أطـلق عليها مسارح.
مـسارح على الطريـقة اإليطاليـة ازدهرت فى جميع أركان أوربـا وكذلك فى أمريكا وأخفت وراء

ستاراتها أجهزة سحرية تقدم روائع للجمهور.
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تأليف:
 ثورنتون ويلدر

ترجمة :
 إبراهيم محمد إبراهيم

جــورج تـــذكــر كـل األوقــات األخـــرى. حـــ وصــلت الـــبـــراكــ إلـى الــفـــنــاء
اخلـلــفى. وحـ أكـلت الــديـدان كل ورقـة نــبـات وعـود عــشب وكل احلـبـوب
والـســبــانخ الــتى زرعـتــهــا بــيـديك. وذلـك الـصــيف الــذى كــانت حتــدث فـيه

الزالزل كل ليلة. 
مستر انتروبوس:

هنرى! هنرى! 
(يضع يده على جبينه)

مستر انتروبوس: 
أنا بل نحن جميعا ملطخون بالدماء. 

مسيز انتروبوس:
رات الـتى كنت فـيه مسـرورا به وح كـنت فخـورا بنـفسك. ثم تذكـر كل ا
هنرى! هنرى! تعال هنا واتل على أبيك جدول الضرب الذى تردده بشكل

جميل. 
(هـنـرى يـجثـو عـلى ركـبـة واحـدة بـجانب أبـيه ويـبـدأ فى الـهـمس بـجدول

الضرب) 
هنرى:

أخيرا. اثنان فى ستة اثنـا عشر; ثالثة فى ستة ثمان عشر; ال أعتقد أنى
أعرف جدول ستة. 

  (تدخل جالديس باخلف تشير إليها مسيز انتروبوس إشارات حادة)
مسيز انتروبوس: 

ادخلى وابذلى أقصى جهدك. 
(الضيوف اآلن يغنون "تن تن" جالديس تضع اخلف فى قدميه)

جالديس: 
ـدرســة الــيـوم. وقــالت مـيس بــابـا ... بــابـا ... لــقـد كــنت جــيـدة جــدا فى ا
كونوفـر أمام الفصل لـو أن جميع الـبنات لـهن أخالق جالديس انتروبوس

لكان العالم مكانا مختلفا يصلح ألن نعيش فيه. 
مسيز انتروبوس: 

لقد ألقيت مقطوعة فى اجلمعية أليس كذلك? القها أمام أبيك. 
جالديس: 

بابا هل تريد أن تسمع ما ألقيته فى الفصل? 
(ترمقها أمها بنظرة توجيهية حادة) 

جالديس: 
النجم. تأليف هنرى وادسويرث لوجنفيلو. 

مستر انتروبوس: 
انـتـظـرى!!! الـنـار تــنـطـفئ. ال يـوجـد مـا يـكــفى من خـشب! هـنـرى! اصـعـد

قاعد وأبدا فى حتطيم األسرة.  وأحضر جميع ا
غنون بـصوت ال يزال خفـيضا فى غنـاء "دقى أيتها (يخـرج هنرى. يعـود ا

األجراس") 
جالديس: 

انـظـر يـا بـابـا هـذه هى شـهـادتى. انـظـر إلـيـهـا. الـسـلـوك انـظـر. انـظـر يا
بـــابـــا. بــابـــا أتـــريــد أن تـــســـتــمـع إلى "الــنـــجم" تـــألـــيف هـــنــرى وادســـويــرث
لــوجنــفــيــلـو? بــابــا أنت لــست غــاضــبــا مــنى ألــيس كــذلك? اعــلم أن اجلـو
كننا سوف يـصبح أكثر دفئا. قريـبا سوف يصبح الطقس مـثل الربيع. و
أن نخرج فى نـزهة خلـوية فى حديـقة هيـبيريـان للتـنزه كمـا حتب أن تفعل

دائما أال تتذكر? بابا فقط انظر إلىّ مرة. 
قاعد.) (يدخل هنرى ومعه بعض ا

مستر انتروبوس: 
ألقيت مقطوعة فى اجلمعية أليس كذلك? 

(تومئ برأسها بلهفة) 
مستر انتروبوس: 

قطوعة?  ولم تنس ا
جالديس: 

تازة.  ال!!! بل كنت 
(صمت. ثم يـنهض مستر انتروبوس ويتجه إلى الباب األمامى ويفتحه.
ينـسحب الالجـئون فى خجل; وتـتوقف األغـنيـة; ينظـر بحـدة من الباب;

ثم يغلقه. فجأة يتحدث بحزم)
مستر انتروبوس: 

اشـعـلــوا الـنـار! فـاجلـو بــارد. اشـعـلـوا الـنــار. سـوف نـفـعل كل مــا نـسـتـطـيع.
ـدفـأة جـمـيـعـا. على ـزيـد من اخلـشب. تـعـالـوا حول ا سـابـيـنا أحـضـرى ا

ا ينجو الصغار. هنرى هل تناولت شيئا?  األقل ر
هنرى: 

نعم يا بابا. 
مستر انتروبوس: 

جالديس هل تناولت شيئا للعشاء? 
جالديس: 

طبخ يا بابا.  لقد أكلت فى ا
مستر انتروبوس: 

إذا اجـتـزتـمـا هـذه احملـنـة فـمـاذا سـتــسـتـطـيـعـان أن تـفـعال? مـاذا تـعـرفـان?
هنرى هل ألقيت نظرة جيدة إلى هذه العجلة? 

هنرى: 
أجل يا بابا.

(مستر انتروبوس يجلس على مقعده)
... ستة فى اثن

هنرى: 
اثـنـا عــشـر; سـتـة فـى ثالث ثـمـان عــشـر سـتــة فى أربـعـة بــابـا اجلـو حـار

وبارد. إنه يضحكنى. إنه يجعلنى أشعر بالنعاس! 
(مستر انتروبوس يضربه على كتفه) 

مستر انتروبوس: 
استـيـقظ أنا ال يـهـمنى إذا كـانت رأسك تـشـعر بـالـنعـاس. ستـة فى أربـعة 

 ( تفرج حديثها إلى ا
سابينا: 

تـفـضـلـوا بـتـسـلـيم مـقاعـدكم. إذ إنـنـا سـنـحـتـاج إلى كل شىء من أجـل هذه
ــتــفـرجــ أن يــتـكــرمـوا الـنــار. انــقـذوا اجلــنس الــبـشــرى. عــلى مــرشـدى ا

قاعد إلى هنا! شكرا.  بإحضار ا
هنرى: 

ستة فى تسعة أربعة وخمسون. ستة فى عشرة ستون. 
ـتفـرج يـندفع قـاعد فى خـلفـية صـالة ا ـكنـنا سـمـاع صوت خـلع ا )

قاعد ويسلمونها)  مرات وهم يحملون ا العمال فى ا
جالديس: 

"والله دعا النور نهارا والظلمة دعاها ليال." 
سابينا: 

ليسلم اجلميع مقاعدهم. انقذوا اجلنس البشرى. 
(ستار)

يتبع

أربعة وعشرون. ستة فى خمسة
هنرى: 

ثالثون. يا بابا! 
مستر انتروبوس: 

ا تستطيع أن تستخدمه.  ماجى ضعى شيئا فى رأس جالديس إذ ر
مسيز انتروبوس: 

ماذا تعنى يا جورج? 
مستر انتروبوس: 

قدس.  ستة فى ستة ست وثالثون. علميها بداية الكتاب ا
جالديس: 

لكن يا ماما اجلو بارد جدا وخانق. لقد راح هنرى فى نوم عميق. 
(أبوه يصفعه بحدة ويستمر الدرس) 

مستر انتروبوس: 
فى البدء خلق الله السماوات واألرض; وكانت األرض خربة وخالية وعلى

وجه القمر ظلمة"
(يـبـدأ الغـناء مـرة أخـرى بصـوت أعال وقد عـادت سابـيـنا بـاخلشب. وبـعد
ـسـرح األمـامـيـة وتوجه  ـدفـأة تـتـجه نـحو أضـواء ا وضع اخلـشب عـلى ا

اضى بديالً لهالة فاخر. > الفنانة سوسن بدر انضمت إلى مسرحية «ذكى فى الوزارة» األسبوع ا
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 أنتهى الشاعر مسعود شومان  من كتابة نص مسرحى جديد بعنوان «سوكسيه».
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يتناوالن عشاءهما اآلن. وأنا بالطبع أريد أن أرياك. 
ميس م. ميوز: 

كم لديك من أطفال يا مسيز انتروبوس? 
مسيز انتروبوس: 

لدى طفالن ولد وبنت. 
موزيز: 

(بصوت خفيض) كنت أعلم أن لديك ولدين يا مسيز انتروبوس. 
(مـســيـز انـتــروبـوس تـتــألم حـتى أنــهـا ال تـرى أمـامــهـا تـســيـر فى اجتـاه

األضواء األمامية. وتتحدث بصوت خفيض)
مسيز انتروبوس: 

هابيل! هابيل! يا بنى! هابيل يا بنى! 
(يتحـرك الالجئـون بضع خطـوات نحوهـا كى يطيـبوا خاطـرها بكـلمات
ـانيـة إلخ. تسـمع صرخـة شديدة من بـاليـونانـية والـعبـرية والـعربـية واأل

طبخ من سابينا تستدير الرؤوس)  ا
مستر انتروبوس: 

ما هذا? 
(تدخل سابينا وهى تغلى غضبا وتخلع قفازها)

سابينا: 
مـستـر انـتـروبـوس ابـنك هـذا هـذا الـولـد هـنـرى انتـروبـوس لن أبـقى فى
ـنــزل حلـظـة واحـدة! إنه ال يـصـلح لـلـمــعـيـشـة بـ أنـاس مـحـتـرمـ هـذا ا

هذه حقيقة. 
مسيز انتروبوس: 

ال تتفوهى بكلمة أخرى يا سابينا. سوف أعود حاال. 
طبخ)  (دون أن تنتظر جوابا تعبر إلى ا

سابينا: 
مستر انتروبوس لقد ألقى هنرى حجرا مرة أخرى. وإذا لم يكن قد قتل
ـنـزل اجملاور لـنـا أكـون مـخـطئـة. لـقـد انـتهى ذلك الـولد الـذى يـسـكن فى ا
من تـنــاول عـشــائه وخـرج لــيـلـعـب; وسـمـعت شــجـارا شــديـدا; ثم رأيت كل

ة قتل سافرة.  شىء. رأيت كل شىء بعينى. ويبدو األمر جر
ـطبخ حتـجب هنـرى الذى يـتبـعها. (مـسيـز انتـروبوس تـظهـر عنـد باب ا
وح تتـنحى نرى على جبـهة هنرى شكل عـملة معدنـية صفراء وندبة
قــرمـزيـة عــلى شـكـل حـرف ق. يـنــدفع مـســتـر انـتــروبـوس نــحـوه. صـمت

قصير)
هنرى:

(الهثا) كان سيأخذ العجلة منى. وبدأ فى إلقاء حجر علىّ فى البداية. 
مسيز انتروبوس: 

جورج لم يكن هذا سوى اندفاع صبيانى. تذكر كم هو صغير. 
(بصوت أعال وبإحلاح)

مسيز انتروبوس: 
إن عمره ال يزيد على أربعة آالف سنة. 

سابينا: 
وكان كل شىء يسير بشكل غاية فى اللطف! 

دفأة)  (صمت مستر انتروبوس يعود إلى ا
مستر انتروبوس: 

اطـفـئـوا الـنـار! اطـفــئـوا الـنـار جـمـيـعـا. (بـعنف): ال عـجب فى أن الـشـمس
تبرد. 

دفأة) (يضرب بيده على ا
مسيز انتروبوس: 

أيها الطبيب! أيها القاضى! ساعدانى! جورج هل فقدت عقلك? 
مستر انتروبوس: 

ليس ثمة عـقل. لن نحاول أن نعيش. (يوجه كالمه للضيوف) استسلموا!
تخلوا عن احملاولة! 

(مسيز انتروبوس تمسك به) 
سابينا: 

مستر انتروبوس إنى خجلة منك بكل تأكيد. 
مسيز انتروبوس: 

تناول بعض القهوة يا جورج. جالديس! أين ذهبت  جالديس? 
(جالديس تخطو داخلة وهى مذعورة)

جالديس: 
ها أنا  يا ماما. 

مسيز انتروبوس: 
اصـعدى واحـضرى خف أبـيك. كيف تـنسـى شيـئا كـهذا وأنت تـعلـم كم

هو متعب? 
(مـســتـر انـتـروبـوس يــجـلس عـلى مـقــعـده. يـغـطى وجـهـه بـيـده ومـسـيـز

( انتروبوس تستدير إلى الالجئ
مسيز انتروبوس: 

أال يـسـتـطـيع بـعـضـكم الـغـنـاء? إن وظـيـفـتـكم فى احلـيـاة هى الـغـنـاء ألـيس
كذلك? سابينا!

عدة نساء: 
إحم! (بتردد)

(يـتـجمـعن حـول جـيـتـار هـومـيـروس بـوجوه مـرتـعـدة. هـومـيـروس يـعزف
بـعض النغـمات. ويبدآن فى الغـناء بصوت ال يـكاد يكـون مسموعـا بقيادة

سابينا) 
غنيات:  ا

"دقى أيتها األجراس" 
(مــســيــز انــتــروبــوس تـواصـل الــتـحــدث مع مــســتــر انــتــروبــوس بــصـوت

منخفض وهى تخلع له حذاءه)
مسيز انتروبوس: 

سرح سلطته الرمزية مثلما حدث مع اليوناني فرغم واقعية رسوم الستار > اسـترد ا
واحملـافل فإن اجملـاالت التى أعـيد بنـاؤها كـانت تسـتحضـر للـمشاهـد أمكـنة مسـتحـيلة
ا تـشـرح ما رآه الـرمـزيون فى مـسـمـوح بهـا فـقط فى خيـاله. هـذه الظـاهـرة هى الـتى ر

النصف الثانى من القرن التاسع عشر.

الفصل األول
شاشة عرض فى منتصف الستار.

سرح وهذه الكلمات: أخبار وأحداث العالم.  أول شريحة: اسم ا
مذيعة:

يسر اإلدارة أن تذيع عليكم أخبار وأحداث العالم. 
(شريحة: الشمس تظهر فوق األفق)

ذيعة: ا
فـرى بــورت لـوجن إيالنـد: أشــرقت الــشــمس هــذا الــصــبــاح فى الــســادســة
واثـنــ وثالثـ دقـيـقـة لـقـد كـانت مـسـيـز دوروثى أول من أبـلغ بـهـذا الـنـبـأ
وهى من فــرى بــورت بـلــوجن إيـالنـد. ولــقــد قــامت عــلى الــفــور بــاالتــصـال
تـلـيـفـونـيـا بـالـعـمـدة. وعـقـدت جـمـعـيـة تـأكـيـد نـهـايـة الـعـالم مـبـاشـرة جـلـسـة
خـاصـة وأجـلت حـدوث هـذا احلـدث ألربع وعـشـرين سـاعة. ونـحـن نتـوجه
ـسـيـز سـتـيـتـسـون عـلى مـا تـتـحـلى به من روح اخلـدمـة بـالـشـكـر والـتـقـديـر 

العامة. 
(مـديـنة نـيـو يورك شـريـحة فـانـوس سحـرى لألبـواب األمامـيـة للـمـسرح
ـسـرحــيـة; ثالث من عــامالت الـنــظـافــة مـعـهن الــذى تـعــرض فـيه هــذه ا

ساحات وجرادل)
ذيعة:  ا

ــســرح عــثــر عــلى عــدد من مــســرح س. أثــنــاء الــتــنــظــيف الــيــومى لــهــذا ا
ـعـتـاد بـواسـطــة الـسـيـدات سـيـمـســون وبـاتـيـسـلـوسـكى ـفـقــودة كـا األشـيـاء ا
ومــوريـارتـى. من بــ األشـيــاء الــتى عــثــر عــلــيـهــا الــيــوم هــنــاك خـا زواج
مـكتوب علـيه إلى «حواء من آدم» سفـر التكوين من  1 إلى 18. سوف تتم

إعادة اخلا لصاحبته أو أصحابه إذا كانت أوراق إثباتهم سليمة. 
(تيبيهاتشى فيرمونت شريحة تمثل نهراً جليدياً)

ذيعة: ا
ـسـبـوق فى هــذا الـصـيف حـالـة لم يـتم لـقـد أحـدث الـطـقـس الـبـارد غـيـر ا
تفـسيـرهـا بعـد تفـسيـرا مرضـيا. وهـنـاك نبـأ عن حترك جـدار من اجللـيد
ـوجة جـنـوبا عـبر هـذه البالد. ولـقـد جعل انـقطـاع االتـصاالت الـناجت عن ا
ـعـلــومـات الـدقــيـقـة أمـرا الـبــاردة الـتى تـعــبـر الـبـالد اآلن احلـصـول عــلى ا
ـصداقية للشائعـة القائلة بأن اجلليد صعـبا ولكن هناك قدراً قليالً من ا
قد دفع بكاتـدرائية مونـتريال حتى وصلت إلى سـينت أولبانـز; بفيرمونت.

علومات عليكم مطالعة صحفكم اليومية.  للمزيد من ا
نزل مـتواضع بالضواحى. إنه منزل (إكسيـلسيور نيو جـيرزى شريحة 
مستـر جورج انتـروبوس مخـترع العـجلة. إن اكـتشاف الـعجلـة الذى جاء
مباشـرة بعد اكتشاف الرافـعة قد ركز انتباه الـبالد على مستر انتروبوس
ـنـطقـة الـسكـنـيـة فى هـذه الضـاحـيـة اجلذابـة. وهـذا هو الـقاطـن بهـذه ا
منـزله عبـارة عن منـزل فسـيح مـريح يتـكون من سـبع حجـرات. وهو فى
موقع مالئم بالقرب من مدرسة عامة وكنيسة ميثودية ومحطة إطفاء.
ستر انـتروبوس على درجات السلم األمـامية وهو يبتسم هناك شـريحة 
سك بـعجلة. ومسـتر أنتروبوس صنـوعة من القش. إنه  ويرفع قـبعته ا
ة جـدا. وقد شق طريـقه تقريـبا من العدم. نفـسه ينحـدر من عائلـة قد
ويقـال إنه كان فى وقت من األوقات بسـتانياً لـكنه ترك هذا الوضع حتت
ظـروف تـضاربت األقـوال حـولهـا. كمـا أن مـستـر انتـروبـوس محـارب قد
حارب فى حـروب ضد جـيوش أجـنبـية ويـحمل جـسده عـددا من الندوب
ـرأة الـسـاحـرة الـعـطـوفـة. إنـها فى كل نـاحـيـة. وهـذه مـسـيز انـتـروبـوس ا
رئـيسـة نـادى األمهـات باإلكـسيـلسـيور. ومـسـيز انـتروبـوس حائـكة مالبس
ــريــلـة الــتى جــرت عـلــيــهــا الـكــثــيـر من ــتــازة. فــهى الـتـى اخـتــرعت ا
التغييرات بعد ذلك. شريحة باألسرة وسابينا وهنا نشاهد آل انتروبوس
بطـفليـهمـا هنـرى وجالديس  والصـديقـة. إن الصـديقـة التى تـظهر فى

اخللف هى ليلى سابينا اخلادمة.) 
ذيعة: ا

أعـرف أننـا جمـيعـا نريـد أن نهـنئ هذه األسـرة األمريـكيـة النـموذجيـة على
ـسـتــر انـتـروبـوس. واآلن مــا تـقـوم به. ونــتـمـنى جــمـيـعــا مـسـتـقــبال نـاجـحــا 

نزل.  تأخذكم اإلدارة فى زيارة قصيرة إلى داخل هذا ا
ـعيـشـة فى مـنزل مـتـنقـل - امرأة شـقـراء طلت (يـرتفـع السـتار) حـجـرة ا
خديهـا وشفتيها بلون أحمر ثقيل - إنها تقف بجانب النافذة فى اخللف

سرح وحتت مرفقها منفضة.  من وسط خشبة ا
سابينا:

نـزل بـعـد. إنى أدعـو الله أو! أو! أو! إنـها الـسـادسـة والسـيـد لم يـعـد إلى ا
أال يكون شـيئا خـطيرا قـد وقع له أثنـاء عبوره نـهر هادسـون. فلو أن شـيئا
حدث له لن جند ما يعزينا عـنه وسوف نضطر إلى االنتقال إلى منطقة
سـكــنـيـة أقل راحـة. حـقـيـقـة األمـر أنى لـست أدرى مـاذا سـيـحـدث لـنـا. هـا
نـحن فى مــنـتـصف أغـســطس ومع ذلك فـهـذا أشــد أيـام الـسـنـة بـرودة. إن
مـرات اجلـانـبـية; هل فى وسع الـطـقس مـتجـمـد; والـكالب مـنكـمـشـة فى ا
أحد تـفـسـيـر ذلك? كال. لـكن هـذا ال يـدهـشنـى. فالـعـالم يـضـرب أخـمـاسا
ـنزل عـلى رؤوسنـا منـذ وقت طويل فـهذه فى أسداس أمـا عدم سـقوط ا

معجزة بالنسبة لى. 
سـرح. سابـينـا تنـظر ن يبـدو مهـتزا فـوق خـشبـة ا (جـزء من اجلـدار األ

إليه بعصبية فيصلح اجلدار نفسه ببطء)
سابينا:

فى كل لـيـلـة نـعـانى هـذا الـقـلق وأتـسـاءل عـمـا إذا كـان الـسـيـد سوف يـصل
إلى الـبيـت بسالم: وعـمـا إذا كـان سـوف يـجـلب شـيئـا لـنـأكـله. فى عـنـفوان

وت لم يقل أحد شيئا أصدق من هذا.  احلياة نحن فى خضم ا
(يطير جزء اجلدار إلى أعال. فتعقد الدهشة لسان سابينا وتهز كتفيها

ا فى ذلك قاعدته) وتأخذ فى تنفيض مقعد مستر انتروبوس 
  سابينا:

ـتاز وأحـد أعمدة مسـتر انـتروبوس بـالطـبع رجل طـيب وهو زوج وأب 
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> كـان الـشعـراء يـحكـون فى إرشـادات طـويلـة الـوسط الذى كـان يـجب أن يتـحـرك فيه أبـطـالهم.
ـكـنـنـا ـكـان الـتى كـانت تـتـوفـر عـلـيـهـا لـسـيـر أفـعـالـهم.  ـاذج الحـتـمـاالت ا كـانـت الـديـكـورات 

استخدام أى دراما رومانسية كنموذج من «فاوست» إلى «دون خوان تينوريو».

سرحي جريدة كل ا

سرح قصر ثقافة بنها. > اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة استقرت على عقد فعاليات مهرجان النوادى 
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الـكنـيـسة ويـحمل فـى قلـبه كل اخليـر لـلمـجتـمع. وبـالطـبع يـكون فى غـاية
االنـتـبـاه كـلـمـا مــر بـرجل شـرطـة; لـكن مـا أعــتـقـده هـو أن ثـمـة اتـهـامـات ال
ـــكن أن أضـــيـف: ال يـــجب الـــســـمـــاح يـــجـب تـــوجـــيـــهـــهــــا بل أعـــتـــقـــد أنـى 

بتوجيهها. فنحن جميعا بشر; من منا ليس كذلك? 
(تقوم بتنفيض مقعد مسيز انتروبوس الهزاز)

سابينا:
ـرء فى رؤيته. وهى ومـسيـز انتـروبوس امـرأة طـيبـة. فهى خـير مـن يأمل ا
ال تـعــيش إال من أجل طــفـلــيـهــا; بل هى عــلى اسـتــعـداد ألن تــرانـا جــمـيــعـا
مــوتى حتت قـدمــيـهــا دون أن تـهــتـز لــهـا شـعــرة واحـدة لــو كـان فى ذلك أى
فائـدة تعود على طفلـيها - هذه هى احلقيقـة. فإذا كنت ترغب فى معرفة
زيد عن مـسيز انتـروبوس فما عـليك إال أن تذهب وأن تمـعن النظر إلى ا
رة. أمـا عن الـطفـل - حـسن هنـرى انتـروبوس صـبى أمريـكى حقـيقى
درسـة الـثـانويـة يـوما مـا لـو أنهم حـسن الـقسـمـات. وسـوف يتـخـرج فى ا
تازا ح يكون فى أجروا تـسهيالت على األبجـدية. وهنرى يجد هدفـا 
يـده حجـر; إذ إنه فى وسـعه التـصـويب على أى شـىء ابتـداء من الـعصـفور
ـؤكـد أن الـصـغـيــر إلى األخ األكـبـر أو لم أقــصـد أن أقـول ذلك! لــكن من ا
نزل. وابنة ذلك كـان حادثا مؤسفا وكان مـن العسير إخراج الشـرطة من ا
مـسـتر ومـسـيز انـتروبـوس تـدعى جالديس. وهى سـوف تكـون زوجـة طيـبة
لزوج طـيب يومـا ما إذا ما بـرز من شاشة الـسينـما وطلب يـدها. إذن ها
ا تمكـنا من العثور نحن أوالء! لقد تـمكنا من الـبقاء لبعض الـوقت اآلن 
ـوت عـلـيه ثـمـيــنـا كـان أم هـزيال وإذا لم تـدهـســنـا الـديـنـاصـورات حـتى ا
وإذا لم يــأكل الــدود حـديــقـتــنــا فـلــسـوف نــحـيــا جـمــيــعـا إلى أن تــأتى أيـام
أفضل (تـمسك اخلـشب): فكل طـفل جديـد يولـد آلل انتـروبوس يبـدو لهم
ا ـوت يبـدو لـهم وكـأ أنه سـبب كاف لـتـحـريك الـكون بـأسـره; وكل طـفل 
جنـا من دنــيـا مــلـيــئــة بـاألحــزان واآلالم أمـا نــهـايــة ذلك كــله فـهــذا سـؤال
مفتـوح ينتـظر الرد. لـقد كافـحنا وعـشنا خالل احلـر والبرد لـبعض الوقت

اآلن.
(جـزء من اجلـدار اآلن فـوق البـاب من نـاحـية الـيـمـ يطـيـر فى الـهواء

ويختفى.) 
سابينا: 

ونـصيـحتى لـكم اآلن هى أال تنـشغـلوا بـتوجيه األسـئلـة واكتـفوا بـاالستـمتاع
بـتـناول اآليس كـر مـا دام فى طـبقـكم - هـذه هى فلـسـفتى - وال تـنـسوا
أننـا منذ سـنوات قلـيلة قـد اجتزنـا الكساد بـشق األنفس! ولست أدرى أين

سنكون لو اعتصرنا مأزق آخر. 

ى الذى يبدأ نهاية مارس القادم. سرح العا سرحية يستعد حاليا لدورة هذا العام من مهرجان ا > معهد الفنون ا
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مستر انتروبوس: 
ماجى هناك رجل مسن وهو بالتحديد صديق لى 

مسيز انتروبوس: 
لن أصغى لك

مستر انتروبوس: 
إنه هو حقا الذى بدأ األبجدية. 

مسيز انتروبوس: 
أنـا ال أعـبأ لـو أنه تالشى. فـفى وسعـنا االسـتـغنـاء عن القـراءة أو الـكتـابة.

لكننا ال نستطيع االستغناء عن الطعام. 
مستر انتروبوس:

إذن لــيـأتى اجلــلـيـد!! اشـربـى قـهـوتك!! أمــا أنـا فال أريـد أيــة قـهـوة إذا لم
 . يكن فى وسعى أن أحتسيها مع بعض الناس الطيب

مسيز انتروبوس: 
كف عن الصياح. ومن غير هؤالء أيضا يحاول أن يزيحنا عن مكاننا? 

مستر انتروبوس: 
حسن هناك الرجل ... الذى يسن جميع الشرائع. القاضى موزيز! 

مسيز انتروبوس: 
ال يستطيع القضاة مساعدتنا اآلن. 

مستر انتروبوس: 
ومـاذا إذا انـصهـر اجلـلـيد? ... وإذا اجـتـزنا هـذه احملـنة? هل كـنـا أنا وأنت

قادرين على تربية هنرى? ماذا فعلنا? 
مسيز انتروبوس: 

ومن هؤالء النسوة العجائز? 
مستر انتروبوس:

(يـسعل) هنـاك فى البـلدة تسـع شقـيقات. يـوجد ثالث أو أربـع منهـن هنا.
وسيقى ... وواحدة منهن تنشد وواحدة منهن.  إنهن نوع من مدرسات ا

مسيز انتروبوس:
ـوت. دع ! اآلن عــلــيك أن تــخــتــار احلــيــاة أو ا يــكــفى هــذا. فــرقــة مــغــنــ

أطفالك يتضورون جوعا أمام عينيك. 
مستر انتروبوس:

(بـرفق) هــؤالء الــنــاس ال يـأخــذون الــكــثـيــر. فــهم مــعــتـادون عــلى الــتــضـور
جـــوعـــا. وســـوف يـــنـــامـــون عـــلى األرض. بـــاإلضـــافـــة إلى ذلك يـــا مـــاجى
ـنزل سـوى سابـينا? وسـابيـنا خـائفة اسمـعى: كال اسمـعى: من لديـنا فى ا
دائـمـا من أن أســوأ شىء سـوف يـقع. فـمن تـســتـطـيع أن تـقـدم الـعـون? أمـا
هؤالء الـناس فال يستسلـمون أبدا يا ماجى. إذ إنهـم يعتقدون أنهم سوف

يعيشون ويعملون إلى األبد. 
(مسيز انتروبوس تمشى ببطء عبر احلجرة)

مسيز انتروبوس: 
وهـو كـذلك. دعـهم يـدخـلـون. دعـهم يـدخـلـون. فـأنت الـسـيـد هـنا. (بـصوت
خــفــيض) لـــكن هـــذه احلــيـــوانـــات يـــجب أن تـــذهب هـــذا يــكـــفى. إذ إنـــهم

سرعان ما يكبرون ويحطمون اجلدران على أى حال خذهم بعيدا. 
مستر انتروبوس:

ـاموث!! تعال يا بيبى تعال فريدريك. (بحزن) وهو كذلك. الديناصور وا
هيا نتمشى. يا له من رفيق صغير طيب! 

الديناصور: 
اجلو بارد. 

مستر انتروبوس: 
أجل هواء بارد لطيف منعش. 

(يـسـتـعـد ويـفـتح الـبـاب عـلى مـصـراعـيه واحلـيـوانـات تـخـرج. يـشـيـر إلى
كن أصدقـائه. الالجئون يـشبهـون كبـار السن الذين ال يـعملـون والذين 
رؤيتـهم فى شوارع نـيويـورك هذه األيـام الـقاضى مـوزيز يـرتدى قـلنـسوة
. تــدخل اجملـمـوعـة الــبـائـسـة وهــومـيـروس شـحــاذ أعـمى يـحـمـل جـيـتـاراً
وتـنــتـظـر بـخـضــوع وتـرقب. ومـسـتـر انــتـروبـوس يـقـدمــهم لـزوجـته الـتى

تنحنى لكل منهم انحناءة جليلة من رأسها)
مستر انتروبوس:

 استريحوا اعتبروا أنـفسكم فى بيتكم. ماجى هذا هو الطبيب ... م ...

سـتـكــون الـقـهـوة جـاهـزة حـاال. ... أيــهـا األسـتـاذ هـذه زوجـتى. ... وا: ...
القاضى ... ماجى إنك تعرف القاضى. 

(رجل أعمى معه جيتار)
مستر انتروبوس: 

مـاجى أنتِ تــعــرفـ .. هـل تـعــرفـ هــومــيـروس? تــفــضل أيـهــا الــقـاضى!
مـيـس مـيــوز هل تـوجــد هـنــا بـعض أخــواتك? ادخــلن. ... مـيس أى مــيـوز

وميس ت ميوز وميس م ميوز. 
مسيز انتروبوس: 

سعيدة بلقائكم. استريحوا. سوف يكون العشاء جاهزا حاال. 
(تخرج فجأة) 

مستر انتروبوس:
اعتبروا أنفسكم فى منزلكم أيها األصدقاء. سوف أعود حاال. 

(يـخـرج. يـنـظـر الالجـئـون حـولـهم بـفـزع. وعـلى الـفـور تـبـدأ الـعـديـد من
األصوات فى الهمس) "هوميروس! هوميروس!" 

(هـومــيـروس يــعـزف نــغـمــة أو نـغــمـتــ عـلى اجلــيـتــار. يـبــدو عـلى وجه
هوميـروس أنه غارق فى التـفكير والـتذكر فـتموت الكـلمات عـلى شفتيه.

كذلك الالجئون يومئون بتذكر حالم)
الالجئون: 

موزيز! موزيز!
(يغرق مـوزيز أيضا فى التفكير والتـذكر. كذلك الالجئون ينسحبون إلى
الــتـذكــر وبـعـضــهم يـقـول "أجل أجل" يــقــطع هــذه احلــالــة دخــول مــســتـر
ومسـيز انتروبوس وسابينا يحـملون أطباقا مليئـة بالشطائر وإناءً كبيراً به

قهوة. سابينا تتوقف وحتملق فى الضيوف).
مستر انتروبوس: 

سابينا وزعى الشطائر. 
سابينا: 

كـنت أعتـقد أنى أعـمل فى منـزل مـحتـرم به ضيـوف محـترمـون. إنى أقدم
أشعارى 

مستر انتروبوس: 
أسبوعان هذا هو القانون. سابينا! وزعى الشطائر. 

سابينا: 
أسبوعان هذا هو القانون. 

مستر انتروبوس: 
هناك القانون. هذا هو موزيز. 

سابينا :
) هـذا هــو أسـوأ ســطـر (لـلـمـتـفـرج (حتـمـلق) الــوصــايــا الــعــشـر أوف! 

اضطررت إلى قوله على أى خشبة مسرح. 
مستر انتروبوس: 

أعــتـقــد أن خــيــر مـا تــفــعــلــيـنه هــو أال تــلــتــزمى بــالـشــكــلــيـات ولــكن وزعى
. أيـهـا الـقـاضى  تـفـضل وخـذ واحدا من الشـطـائـر من الـيـسـار إلى الـيـم

هذه. 
مسيز انتروبوس: 

هل صحيح ما سمعته من أن الطرق غاصة بالناس? 
الضيوف :

ـكـنك تــخـيل مـا يــحـدث... يـصـعب (يـتـحـدثـون مـعا) أو يـا سـيـدتـى ال 
عليك أن جتدى موطئا لقدم... والناس يدهس بعضهم بعضا. 

(صمت مفاجئ) 
مسيز انتروبوس:

حسن أتعرفون ما أعتقد? ... أعتقد أنها بقع شمسية. 
الضيوف: 

(بـحـصـافـة) آو أنتِ عــلى صـواب يــا مـسـيــز انـتــروبـوس ... هــذا هـو مـا
حدث. هذا ما كنت أقوله منذ أيام. 

(صمت مفاجئ)
مستر انتروبوس: 

حسن ال أعتقد أن العالم كله سوف يستحيل إلى جليد.
(جميع العيون تتثبت عليه فى ترقب)

مستر انتروبوس: 
ال أســتـطـيع أن أصــدق ذلك. هل كـنــا نـعـمل لالشـىء أيـهـا الـقــاضى? أيـهـا

األستاذ هل فشلنا فى كل شىء? 
مسيز انتروبوس: 

ـؤكـد أن هـذا غـريب جـدا من حـسن احلـظ أنـنا مـن جـانبـى األسرة من ا
نـنـحـدر عن ساللـة قـويـة. أيهـا الـطـبـيب أريـد مـنك أن تـرى طـفـلى. إنـهـما

ـطبخ (هـذه الـعبـارة مـفـتـاح مـسـرحى. سـابيـنـا تـنـظـر بـغـضب إلى بـاب ا
فتاح) وتكرر ا

سابينا: 
لقـد اجـتـزنـا الـكسـاد بـشق األنـفس ولـست أدرى أين سـنـكون لـو اعـتـصـرنا

مأزق آخر. 
ن; ثـم تذهـب إلى الـنـافذة (تـخـتـلج وتـنـظـر خالل الـشق فى اجلـدار األ

وتعيد افتتاح الفصل) 
سابينا:

ـنزل بـعـد. إنـى أدعو أو أو أو! الـسـاعـة الـسادسـة والـسـيـد لم يـعـد إلـى ا
الله أال يكون قد حدث له شىء خطير أثناء عبوره نهر هادسون. ها نحن
أوالء فى مــنـــتــصف أغـــســطس وهـــذا أشــد أيـــام الــســـنــة بــرودة. الـــطــقس
ببساطـة متجمد; والـكالب منكمشـة. لست أدرى أين سنكون لـو اعتصرنا

مأزق آخر? 
سرح: ابتكرى شيئا! اخترعى شيئا! صوت من خارج خشبة ا

سابينا:
ــؤكــد أن هــذا بــيت أمــريــكى جــيـد ... وا ... آه ... حــسن ... آه .... من ا

واجلميع سعداء جدا .... وا آه ... 
(فجـأة تنفض عنهـا التصنع فى الريح وتـتحدث بحنق وهى تـتقدم نحو

سرح) أسفل خشبة ا
سابينا:

ـسـرحـيـة ويـسـرنى أنى ال ال أسـتـطـيع اخـتـراع أيـة كــلـمـات من أجل هـذه ا
ـســرحــيــة وأكــره كل كــلــمــة فــيــهـا. أســتــطــيع فــعل ذلك. فــأنــا أكــره هــذه ا
بـالــنـســبـة لى فـأنــا ال أفـهم كــلـمــة واحـدة مـنــهـا عــلى أى حـال - كــلـهـا عن
تاعب التى كابدهـا اجلنس البشرى هاكم موضوع! باإلضافة إلى ذلك ا
ـؤلف لم يحـزم رأيه السـخيف فـيمـا إذا كنا جـميـعا عـدنا لـلعيش فى فإن ا
الــكـهـوف أم فـى نـيـو جــيـرزى الـيــوم وأن هـذا هـو احلــال دائـمـا. أو لم ال
كـنـنا أن تـكـون لديـنا مـسـرحيـات كـتلك الـتى كـانت لـدينـا دائمـا - بـيج يا
حـبــيــبــتى وابـتــسم دائــمــا وغـيــر ذلك مـن الـتــســلـيــة مع وجــود رســالـة فى
ـكـنك أن حتـمـلـهـا مـعك إلى الـبـيت. لـقـد وافـقت عـلى الـقـيـام ـسـرحـيـة  ا
دة بـهذا الـعمل الـبـغيض ألنى اضـطـررت إلى ذلك. إذ إنى ظلـلت جـالسـة 
عـام فى حجرتى أعيش على سـاندويتش وفنجـان من الشاى يوميا فى
انــتـظـار قـدوم أوقــات أفـضل لـلــمـسـرح. وانـظــروا إلى اآلن: أنـا - أنـا الـتى
بول والـسيدة األولى - يا ـطر وآل باريت بـشارع و مثلت فى مـسرحية ا

إلهى! 
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> إن الـرمـزيـة بـقـصـورهـا الـعـمـلى وهـوسـهـا الـظـرفى كـانت آخـر سـابـقـة فى اسـتـخدام
شـهديـة قـبل التـطور الـعظـيم فى الـقرن الـعشـرين. وشـعار «فى الـبدايـة كانت ـاكـينـة ا ا
الــروح» الـذى قـاله دوجـرادان مـتـبـعـاً خـطى هـيــغل وفُـسـر عـلى أنه الـوضع اجلـمـالى -

ادة الواقع قاعدتها. الفلسفى جلبهة كانت ا

> مسرحية األطفال «جزيرة احلياة» للمؤلف حسان عبد العزيز واخملرج شاذلى فرح  عرضها مؤخراً على مسرح ثقافة قنا.
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وجود فى اجلدار) (يبرز اخملرج رأسه من الثقب ا
مستر فيتزباتريك:

ميس سومرسيت!! ميس سومرسيت! 
سابينا:

ـائــة عـام عــلى أى حـال لــيس هــنـاك مــا يـهم! إذ ســيــظل احلـال كــمـا هــو 
(بـصوت مـرتفع) لـقد اجـتـزنـا الكـسـاد بشق األنـفس - هـذا صـحيح! وأين

سنكون إذا ما اعتصرنا مأزق آخر?
(تدخل مسيز انتروبوس إنها أم)

مسيز انتروبوس: 
دفأة  تنطفئ.  سابينا لقد تركت ا

سابينا:
(بـغضب) كل مـرة بكالم; لـست أدرى ما إذا كـنت فى كامل قـواى العـقلـية.

ضطرب.  نزل ا بل قد أكون ميتة وقد أكون على قيد احلياة فى هذا ا
مسيز انتروبوس:

ــدفــأة تـــنــطــفـئ. هــذا أكــثـــر أيــام الـــســنــة بـــرودة ونــحن فى لـــقــد تــركـتِ ا
دفئة تنطفئ.  منتصف شهر أغسطس وأنتِ تركتِ ا

سابينا:
مـســيـز انـتــروبـوس إنى أريــد أن أقـدم أشـعــار األسـبـوعــ اخلـاص بى يـا
ـكــنـهـا احلـصـول عـلى وظـيـفـة فى مـسـيــز انـتـوربـوس ذلك أن فـتـاة مـثـلى 
ـا يكـفى ألن يكـون لديـهم تدفـئة مـنزل حـيث يـكون الـناس فـيه من الثـراء 
فى كل حجرة يا مـسيز انتروبـوس وليس على الفـتاة أن تتحمل مـسئولية
ـنـزل كــله عـلى كـتـفـيـهـا. بل ومـنــزل بال أطـفـال يـا مـسـيـز انـتـروبـوس ألن ا
األطــفـال يــا مـســيـز انــتـروبــوس شىء ال يــطـيــقه ســوى الـوالــدين حـيث ال
هذبات الالتى حتـترمن أنفسهن حـ يلتقى بهن يدغدغ السـيد الفتيـات ا
فى دهــلـــيــز مـــظــلم. أنـــا ال أذكــر أســمـــاء وال أوجه اتـــهــامــات. لـــذا لــديك
أشعارى يا مسيز انتروبوس. وأرجو أن يكون ذلك واضحا تمام الوضوح.

مسيز انتروبوس:
اموث?  دفأة تنطفئ! هل حلبتِ ا لقد تركت ا

سابينا: 
اموث.  سرحية. أجل حلبت ا لست أفهم كلمة واحدة من هذه ا

مسيز انتروبوس:
ـنزل ال يـوجد لـديـنا طـعام وال يـوجد إلى أن يـعـود مسـتر انـتروبـوس إلى ا

لدينا نار. يحسن بكِ أن تذهبى إلى اجليران وتقترضى بعض الوقود.
سابينا:

مــســيــز انــتــروبـوس! ال أســتــطــيع! إذ إنى ســوف أمــوت فى الــطــريق وأنت
ـمرات تـعـرفـ ذلك. فـالـطـقس أسـوأ من يـنـايـر. والـكالب مـنـكـمـشـة فى ا

اجلانبية. سوف أموت.
مسيز انتروبوس:

حسن سوف أذهب أنا. 
(تزداد حيرتها وارتباكها وتتقدم إلى األمام وجتسو على ركبتيها)

سابينا:
لن تعودى إلـينا حـية أبدا; سـوف نزول جـميعـا; لو لم تكـونى هنا فـلسوف
نزول. كيف نعرف أن مسـتر انتروبوس سوف يعود? ال ندرى. إذا خرجت

فسوف أقتل نفسى. 
مسيز انتروبوس:

انهضى يا سابينا. 
سابينا:

ـوت ــا أم لن يــعـود? ســوف  نـفس الــشىء فى كـل لـيــلـة. هـل سـيــعــود سـا
ــوت أم هـل ســيـــقــتـــلــنــا ــوت من الـــتــجـــمــد أم نـــغــلى حـــتى ا جــوعـــا أم 
ـاذا نـسـتـمر اذا نـسـتـمـر فى احلـياة? لـست أدرى  الـلـصـوص? لـست أدرى 

وت أكثر سهولة;  فى احلياة على اإلطالق. فا
ائدة وتـدفن رأسها فـيهـما. فى كل من األحاديث (تلـقى بذراعيـها عـلى ا
التالية ترفع رأسها - وأحيانا يديها - ثم تدفن رأسها بسرعة مرة أخرى)

مسيز انتروبوس:
نفس الشىء! دائمـا ما تستسـلم يا سابـينا. دائما ما تـعلن عن موتك.
لــكن لـــو حــصــلـت عــلى قـــبــعـــة جــديــدة - أو طـــبق آيس كـــر - أو تــذكــرة

سينما فسترغب فى أن حتيى إلى األبد. 
سابينا: 

ـوت كل مـا تـهـتـمـ به أولـئـك األطـفال. أنت ال تـعـبـئـ إن كـنـا نـعـيش أو 
ددين موتى إذا كان فى ذلك فائدة لهما.  وسوف يسرك أن ترينا 

مسيز انتروبوس:
ا يسرنى ذلك.  حسن ر

سابينا: 
ـاذا يـهـتــمـون هم? بـأنـفـسـهم  هــذا كل مـا يـهـتـمـون به. (تـصرخ) إنـهـمـا و
يـسـخـران مـنك من وراء ظـهـرك. وال تـقــولى لى: إنـهـمـا يـخـجالن مـنك. إذ
إنهـما لنصف الـوقت يتصـنعان أنهـما ابنا شـخص آخر. وال ينالك مـنهما

سوى القليل من الشكر. 
مسيز انتروبوس:

إنى ال أريد أى شكر. 
سابينا:

ومــســتـــر انــتــروبــوس إنك ال تـــفــهــمــيــنـه. كل ذلك الــعــمـل الــذى يــقــوم به 
مـحـاولـة اكـتــشـاف األبـجـديـة وجـدول الـضـرب. إذ كــلـمـا حـاول تـعـلم شىء

تصارع ضد ذلك الشىء. 
مسيز انتروبوس:

أو سابـيـنـا إنى أعرفك. لـقـد اغتـصـبك مـستـر انـتروبـوس وأحـضرك إلى
نزل من تالل ساب فعل ذلك إلهانتى. فعلها من أجل وجهك اجلميل ا
ـدة عـام أو عـام ولـكى يـهـيـنـنى. كـنت الـزوجة اجلـديـدة ألـيس كـذلك? و

كـنت تـرقديـن علـى فراشك طـوال الـنـهـار وتـطـلـ أظـافـر يـديك وقـدميك.

مسيز انتروبوس:
من أنت? ماذا تريد? 

عامل التلغراف:
دينة.  سيز انتروبوس من مستر انتروبوس فى ا معى برقية 

سابينا:
ا كان ذلك شركا!  هل أنت متاكد هل أنت متاكد? ر

مسيز انتروبوس:
كننا أن نفتح الباب.  إنى أعرف صوته يا سابينا. 

(يــدخل عـــامل الـــتــلـــغــراف عـــمــره  12ســـنــة ويـــرتــدى الـــزى. يــدخل
اموث بجانـبه خلسة إلى احلجرة ويـستقران فى منتصف الديـناصور وا

 ( سرح من ناحية اليم ا
مسيز انتروبوس:

أنا آسـفـة إذ جعـلـناك تـنتـظـر. فكـمـا تعـلم يجـب أن نكـون حذرين. (توجه
(يــومـئـان) هل ـــكن أن تــصـــمــتــا?  ) إحم! ... هل  احلـديث لــلـحــيـوانـ
تناولتما عشاءكما? (يومئان) هل أنتما مستعدان للدخول? (يومئان) أيها

وقد هل تسمح?  الشاب هل معك أى نار? إذن أشعل ا
ـدفـأة (يـومئ  يــخـرج شــيـئــاً أشـبه بــقـطــعـة الــفـحم ويــجـثــو بـجـانـب ا

تخيلة فى وسط األضواء األمامية. فترة صمت) ا
مسيز انتروبوس:

ماذا تقولون أيها الناس عن هذا الطقس البارد? 
(يهز كتفيه عالمة على التشكك) 

مسيز انتروبوس:
وقد.  سابينا خذى هذه العصا واذهبى واشعلى ا

سابينا:
تـمـامـا كـمــا قـلت لك يـا مـسـيـز انـتـروبـوس; أسـبـوعـان. هـذا هـو الـقـانـون.

أرجو أن يكون ذلك واضحا تمام الوضوح (تخرج)
مسيز انتروبوس:

ماذا عن هذا الطقس البارد? 
عامل التلغراف:

) بـالطبع أنا ال أعـرف أى شىء ... لكنـهم يقولون إن (بـعين خفيضت
هــنــاك جــداراً من اجلــلــيــد يــتــحــرك من الــشــمــال هــذا مــا يــقــولــونه. وال
نـســتــطـيع االتــصـال بــبــوسـتــون عن طـريـق الـبــرق والـنــاس يـحــرقـون آالت
الـبـيـانـو فى هـارتـفـورد. ... إنـهـا تـكــتـسح كل شىء فى طـريـقـهـا الـكـنـائس

 . دن. أنا شخصيا أعيش فى بروكل ومكاتب البريد وقاعات ا
مسيز انتروبوس: 

ماذا يفعل الناس إزاء ذلك? 
عامل التلغراف:

كن أن تفعليه فى يوم من أيام حسن ... يتحدثون معظم الوقت. أو ما 
ن يحـاولون أن يـذهبـوا إلى اجلنـوب والطرق  فبرايـر. وهنـاك البـعض 

صـفف وتـلـقيـنـهـا إلى الـسقف. ـا يـسـقط من شـعـرك ا وتصـنـعـ كرات 
وكنت أغسل مالبـسك الداخلـية وأعد لك حسـاء الدجاج. وحـملت أطفاال
ـسحـوق الـذى كـنت تـضـعـيـنه علـى وجهك. ـشـقـة بل كـنت أعـد ا وكابـدت ا

غير أنى كنت أعلم أنك لن تدومى. ولم تدومى.
سابينا:

لكـنى أنا التى شجعت مسـتر انتروبوس على أن يصـنع األبجدية. يؤسفنى
أن أقـــول ذلك يـــا مـــســيـــز انـــتــروبـــوس لـــكـــنك لـــست امـــرأة جــمـــيـــلــة وال
تسـتطـيعـ معـرفة مـا فى وسع الرجل فـعلـه إذا ما حاول. إن الـفتـيات من
أمثالى هن الالتى يلهمن الرجال بجدول الضرب. يؤسفنى أن أقول ذلك
لـكـنك لـست امـرأة جـمـيـلـة يـا مـسـيـز انـتـروبـوس هـذه هى احلـقـيـقـة أمام

الرب. 
مسيز انتروبوس:

ــطـبـخ. ومــاذا تـراك تــفــعــلــ هــنـاك? وأنتِ لم تــدومـى - بل هــبـطـت إلى ا
دفأة تنـطفئ! ال غرو فى أنه يبـدو لك من األسهل إن تموتى. إن تـدع ا
الـقــراءة والـكـتـابـة والـعـد عــلى أصـابـعك أشـيـاء جــيـدة جـدا فى حـد ذاتـهـا
ــنــزل. هــا هــو ذلك الــديــنــاصــور مــرة أخــرى عــلى لــكــنى أنــا الــتى تــديــر ا

نزل. شششش ابتعد! ابتعد.  العشب أمام ا
(الديناصور الرضيع يضع رأسه فى النافذة)

الديناصور:
اجلو بارد. 

مسيز انتروبوس:
نزل فهذا مكانك.  اذهب إلى خلف ا

الديناصور:
اجلو بارد. 

(الدينـاصور يـذهب ومسيـز انتروبـوس تخرج بـهدوء. سابـينا تـرفع رأسها
. اجلـزء األوسط من احلــائط يــرتـفع ــتـفــرجــ بـبطء وتــتــحـدث إلى ا

ويتوقف ويختفى فى أعال)
سابينا: 

ـتفرجون تستمعون إلى هذا فإنى أفهم ا أنكم أنتم أيضا أيها ا واآلن 
سرحية بشكل أفضل قليال. أتمنى أن تصبح الساعة احلادية عشر; أنا ا

سرحية مرة أخرى.  ال أريد أن أستدرج فى هذه ا
ـسرح (يرى عـامل التـلغـراف يـدخل بجـانب اجلدار اخلـلـفى من خشـبة ا

من الناحية اليمنى. إنها تراه وتنادى)
سابينا: 

مـسـيـز انـتـروبـوس مـسـيـز انـتـروبـوس! الـنجـدة! هـنـاك رجـل غريـب يـتـقدم
نزل. إنه يتسلق اجلدار النجدة!  نحو ا

(تدخل مسيز انتروبوس متأهبة ولكن متماسكة)
مسيز انتروبوس:

ساعدينى بسرعة. 
(يسدان الباب بتكديس األثاث خلفه)

مستر انتروبوس: 
ليس أمام األطفال!!! 

(يصفع هنرى صفعة قوية)
هنرى: 

بابا لقد ضربتنى!
مستر انتروبوس: 

حسن تذكـر ذلك. هذه الـصفـعة كى جتـعلك تتـذكر هـذا اليـوم. اليوم. إنه
ـائة ـائـة -  ا اليـوم الـذى أعـدت فـيه األبـجـديـة; والـيوم الـذى رأيـنـا فـيه ا
كتب! ألق ائة شىء ال نـهاية له. لقـد كان يوما شـاقا فى ا ـائة ا ائة ا ا
نـظـرة إلى هـذه الـعـجـلـة يـا مـاجى! حـ أقـوم بـتـعـديـلـهـا سـوف تـريـن شـيـئا

عجيبا. إنها مكافأة لك على ما تكبدته من مشى. 
مسيز انتروبوس: 

ماذا تعنى? 
رتفع وينظر إلى النار بفزع) سند ا (مستر انتروبوس يجلس على ا

مستر انتروبوس: 
كن عمله. إذ وجة. وليس ثـمة شىء كثيـر  ماجى لقد وصـلنا إلى قمـة ا

إننا بلغنا النهاية!
زاجية هذه بحدة) (مسيز انتروبوس تخرجه من حالته ا

مسيز انتروبوس: 
وماذا عن اجلليد? 
مستر انتروبوس: 

اجلليد! 
(هنرى يلعب بالعجلة)

هنرى: 
كنك وضع مقعد على هذه.  بابا 

مستر انتروبوس:
ـكـنه الـعـبس بــهـا اآلن لـكـنى فـكـرت فى ذلك (بـتـفكـير) نـعم! أى أحــمق 

أوال. 
مسيز انتروبوس: 

ــطـــبخ. إذ إنى أريــد أن أحتــدث مـع أبــيــكــمــا اذهــبــوا أيــهـــا األطــفــال إلى ا
وحدى. 

  (يخـرج الطفالن. ومسـتر انتروبـوس انتقل إلى مقـعده فى أعال اليسار.
ويـأخـذ وعاء سـمك الـزينـة عـلى حـجره; ويـجـذب قفص الـكـناريـا بـحيث
يصبح فى مستوى وجهه. ويضع احليوانان مخالبيهما على ذراع مقعده

ومسيز انتروبوس تواجهه عبر احلجرة كالقاضى)
مسيز انتروبوس: 
حسن ماذا تريد? 
مستر انتروبوس: 

اجلو بارد. كيف كانت تسير األمور? وكيف حالك يا ميليسينت? 
مسيز انتروبوس: 

أعلم أن اجلو بارد. 
مستر انتروبوس:

(يـحدث الكناريا) ال تبعـثروا بذر عبـاد الشمس آه? وال تـغنوا بعـد انطفاء
األنوار. أتفهمون ما أعنيه? 

مسيز انتروبوس: 
وت أال تـسـتـطـيع? أتـسـطيع ـكـنك أن حتـاول مـنعـنـا من الـتـجـمـد حتـى ا
ــكـنـنــا أن نـنـتــقل عـلى ـكـنــنـا أن نــبـدأ فى االنـتــقـال. أو  عـمـل أى شىء? 

ظهور احليوانات. 
مستر انتروبوس: 

إن أفضل ما فى احليوانات أنها ال تستطيع أن تتحدث كثيرا. 
اموث:  ا

اجلو بارد. 
مستر انتروبوس: 

آه آه آه! تفرجى عـلى هذا! عند مـنتصف اللـيل سوف نتحـول إلى جليد.
إن الــطــرق اآلن غــاصـة بــالــنــاس الـذين بــالــكــاد يـحــركــون قــدمـا مـن عـلى
األرض. والعـشب فى اخلارج مـثل احلـديد لـقـد تذكـرت لدى إبـرة أخرى

لك. والناس فى الشمال أين هم? جتمدوا انسحقوا... 
مسيز انتروبوس: 

وهل هذا ما سيقع لنا? هال أجبتنى? 
مستر انتروبوس: 

لــسـت أدرى. ال أعــرف أى شىء. فـــالـــبــعض يـــقــولـــون إن اجلـــلــيـــد يــزحف
بـسرعة أبـطأ. والبـعض يقـولون إنه توقف. إن الـشمس آخـذة فى البرودة.
كـننـا فعـله سوى أن مـاذا فى وسعى أن أفـعله حـيال ذلك? لـيس ثـمة مـا 
ــنــزل وأعـمــدة الــســور واجلـرن. ونــبــقى عــلى الــنـار نــحــرق كل شىء فى ا

وت.  مشتعلة. وح تنفد النار 
مسيز انتروبوس: 

اذا لم تقل ذلك فى البداية?  حسن 
(مـسـيـز انـتـروبـوس عـلى وشك اخلـروج حـ تـلـمح اثـن مـن الالجـئ

سرح وسرعان ما حلق بهما آخرون)  ظهرا فى خلفية جدار ا
الالجئون: 

مستر انتروبوس! مستر انتروبوس! مستر انتروبوس! 
مسيز انتروبوس: 

من هذا? من يناديك? 
مستر انتروبوس: 

(بشعور بالذنب) إحم! فالرى! 
(اثنان من الالجئ يتجهان نحو النافذة) 

 : أحد الالجئ
كـننـا أن ندفئ أيـادينـا حلظـة يا مـستـر انتـروبوس? اجلـو بارد جدا هل 

يا مستر انتروبوس. 

الجئ آخر: 
مـستـر انـتروبـوس إنى أتـسـاءل عمـا إذا كـانت لـديك قـطعـة خـبز أو شىء

كنك االستغناء عنه. 
(صـمت. يـنـتـظـرون فى خـضوع. مـسـيـز انـتـروبـوس تـتـسـمـر على األرض.
فجـأة يسمـع طرق على الـباب ثم تـسمع يـداً أخرى تطـرق البـاب طرقات

سريعة قصيرة) 
مسيز انتروبوس:

اذا جاءوا إلى من هؤالء النـاس? ويحى إنهم جـميعـا فى الفنـاء األمامى. 
هنا? 

(تدخل سابينا) 
سابينا: 

شردين يطرقون على الباب اخللفى.  مسيز انتروبوس هناك بعض ا
مسيز انتروبوس: 

جــورج قل لــهــؤالء الــنـاس أن يــبــتــعــدوا. قل لــهم أن يــذهــبــوا فــورا. سـوف
أذهب وأطردهم من الباب اخللفى. تعالى معى يا سابينا.

(تخرج بهمة) 
مستر انتروبوس: 

سابينا! ابقى هنا! لدى ما أقوله لك. 
(يتجه نحو الباب ويفتح فتحة صغيرة ويتحدث من خاللها)

مستر انتروبوس: 
سـيــداتى ســادتى! ســوف أضــطــر إلى أن أطــلب مــنــكم أن تــنــتــظـروا بــضع
دقـائق أخرى. كل شىء سـيكـون عـلى ما يـرام. ... أثنـاء انـتظـاركم ليـجذب
كل منكم عـصا من العـمود الذى يسـند السـور. إذ إننا سـنحتـاج إليهـا كلها

دفأة. ستكون هناك قهوة وشطائر حاال.  من أجل ا
(ســابـيـنـا تـنـظـر إلى اخلــارج فـوق كـتـفه وفـجـأة تــمـد ذراعـهـا وهى تـشـيـر

وتصرخ) 
سابينا: 

مـســتـر انـتـروبــوس مـا هـذا"? ذلك الـشىء األبــيض الـكـبـيــر? إنه جـلـيـد يـا
مستر انتروبوس. إنه جليد!! 

مستر انتروبوس: 
طبخ وتعدى الكـثير من القهوة. أعدى سابـينا أريد منك أن تذهـبى إلى ا

إناء كبيرا حتى آخره. 
سابينا: 

إناء كبير حتى آخره!! 
مستر انتروبوس:

(وهو يشير بيده) وشطائر!! ... أكداس منها ... هكذا. 
سابينا: 

مستر انترو
ـسـرحيـة وتـتـحدث بـشـخـصهـا بـاعتـبـارهـا ميس (فـجأة تـخـرج عن نص ا

سومرسيت بدهشة)
سابينا: 

 . سرحية! هذا معناه الجئ كننى أن أفهم ما معنى هذا اجلزء من ا
(تخطو إلى أمام الستار)

سابينا: 

اجستير اخلاص به. سرح انتهى من إعداد بحث ا عهد ا عيد  > الناقد حا حافظ ا
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نـاسبـة (ليس أقـل حضـوراً وأكثر > إذا كـانت الـلغـة األدبية وجـدت فى الـشعـر وسيلـتهـا ا
سـرحيـة افـتقـرت إلى صيغ قـادرة على اسـتـحضـاراً من حوار شـعرى) فـإنـها فى الـلغـة ا

الدخول فى خصومة مع التطور الطبيعى.

سرحي جريدة كل ا
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أو ال أحب ذلك. ال أحب ذلك. 
(تستند إلى أمام الستار وتنهمر الدموع من عينيها) 

مستر انتروبوس: 
ميس سومرسيت! 

سرح) سرح (يسمع من خارج خشبة ا مدير خشبة ا
دير:  ا

ميس سومرسيت! 
( تفرج (سابينا تتحدث بقوة إلى ا

سابينا: 
ـسرحيـة على مـحمل اجلد. فـالعالم ال سـيداتى سادتى! ال تـأخذوا هذه ا
يـتــجه نـحـو نــهـايـته. أنــتم تـعــرفـون أنه لـيس كــذلك. الـنــاس هـنـا يــبـالـغـون!
فـمــعــظم الـنــاس لــديــهم حـقــا مــا يـكــفى إلطــعــامـهـم ولـديــهم ســقف يــظـلل
ــوت جــوعــا - إذ بـإمــكــانــكم دائــمـا أن تــأكــلـوا رؤوســهم. ولــيس ثـمــة من 
العشب أو ما إلى ذلك. أما مسألـة اجلليد هذه ويحى لقد كان ذلك منذ
زمن بـعيد جدا. باإلضـافة إلى ذلك هم لم يكونـوا سوى همج. والهمج ال

يحبون أطفالهم ليس كما نفعل. 
سرح:  مستر انتروبوس ومدير ا

ميس سومرسيت!!
(يتجدد الطرق على الباب) 

سابينا: 
سرحية.  كتوب غير أنى لن أفكر فى ا وهو كذلك. سوف أقول ا
( تفرج (تدخل مسيز انتروبوس وتشير سابينا إشارة وداع إلى ا

سابينا: 
سرحية.  كما أنصحكم أنتم أيضا بأال تفكروا فى ا

(تخرج سابينا)
مسيز انتروبوس: 

نزل. شـردون يقولـون إنك طلـبت منهـم أن يحضـروا إلى ا جـورج هؤالء ا
فما معنى هذا? 

(طرق على الباب)
مستر انتروبوس: 

فـقط ... آه ... هـنـاك القـلـيل من األصـدقاء يـا مـاجى التـقـيت بـهم على
الطريق. إنهم أناس غاية فى اللطف ونافعون جدا. 

(مسيز انتروبوس تعود إلى الباب)
مسيز انتروبوس: 

واآلن ال تـطـلب مـنـهـم أن يـدخـلـوا! جـورج لن أســمح ألحـد بـالـدخـول إلى
هنا ولو على جثتى. 

مستر انتروبوس: 
نزل. ماجى هـناك طبيب بينـهم. ولن يضيرنا أن يكون لـدينا طبيب فى ا
ـكــنك أن تـعـرفى إذ إنـنــا فـقـدنــا عـددا من األطـفــال بـشـكـل أو آخـر. وال 

متى تنسد حنجرة أحد األطفال. أن ما مر بنا أنا وأنت! 
(يضع يده على حنجرته ويقلد الدفتيريا)

مسيز انتروبوس: 
حـسن شـخص واحـد فـقط إذن الـطـبـيب. أمـا اآلخـرون فـفى وسـعـهم أن

يسيروا فى الطريق. 
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رء ال يستطـيع أخذ الشيـوخ واألطفال مسافـة بعيدة جدا مزدحمة; لـكن ا
فى مثل هذا البرد. 

مسيز انتروبوس: 
ما هذه البرقية التى حتملها لى? 

(عامل التلغراف يضع أطراف أصابعه على جبينه)
عامل التلغراف: 

لو انتظرت دقيقة واحدة فقط; على أن أتذكرها.
(احلـيـوانان تـركـا ركـنهـمـا ويـتشـمـمانـه. وفى احلال يـتـخذان أمـاكن على

جانبيه ويستندان إلى مقعدته بطريقة منذرة)
عامل التلغراف:

هــذه الـــبــرقــيـــة أرســلت من مـــرى هــيل إلـى اجلــامــعـــة! ثم من مــرتـــفــعــات
ـصبـاح من سـتيت ايالنـد إلى بلـينـفيـلد اجلـامعـة إلى سـتيت ايالنـد. ثم با
نــيــو جـــيــرزى. مــاذا كـــتب لك فـــيــهــا بـــحق الــله! (يــتـنــحـنح) "إلى مــســـيــز
انتروبوس اكسيلسيـور نيو جيرزى زوجتى العزيزة سوف أتأخر ساعة.
كتب. ال تزعـجى الطفل بـسبب البرد اجعـليهما لدى يوم مشـحون فى ا

يتدفآن واحرقى كل شىء ما عدا شكسبير" (صمت)
مسيز انتروبوس:

يا لـهؤالء الـرجال! إنه يـعلـم أنى على اسـتعـداد ألن أحرق عـشرة شـكسـبير
كى أمـــنع أحـــد أطـــفـــالى مـن لـــفـــحــة بـــرد واحـــدة فـى رأسه. ومـــاذا تـــقــول

البرقية بعد ذلك? 
(تدخل سابينا)

عامل التلغراف:
لقد قمت باكتشافات عظيمة اليوم إذ فصلت ألف نون عن ألف ميم. 

سابينا: 
أعــرف مـعـنى هــذا إنـهــا األبـجـديــة نـعم هى. إن مــسـتـر انــتـروبـوس أذكى
رجل. أجل حـ يــنــتـهـى من األبـجــديــة سـوف نــكـون قــادرين عــلى الــتـنــبـؤ

ستقبل وكل شىء.  با
عامل التلغراف:

ـنـقـوطـة تـعنى إذن اسـمـعى هـذا: «عـشـر عـشـرات تـصـنع مـائة الـفـاصـلـة ا
تعداد شىء» 

(ينتظر أثر ما قاله)
مسيز انتروبوس:

األرض تــتــحـــول إلى جــلــيـــد وكل مــا يـــســتــطــيـع فــعــله هـــو اخــتــراع أعــداد
جديدة. 

ـنــزل. إنك (بـصــوت أقـرب إلى الــصـراخ) لــيس لــديــنــا ســوى إبـرتــ فـى ا
نزل. لك سوى اثنت فى ا تعلم يا مسيز انتروبوس أننا ال 

(بعد أن تنظر مسيز انتروبوس إلى سابينا تأخذ إبرة من ياقتها)
مسيز انتروبوس: 

كننى االستغناء عن هذه.  بالطبع أجل 
عامل التلغراف: 

كـننـى أن أطلب شـيئا (خـافضا بصره) شكـرا يا مـسيز انـتروبـوس. هل 
آخـر يـا مـســيـز انـتـروبــوس? فـأنـا لـدى ولـدان; وإذا مــا أصـبح الـبـرد أشـد

سوءاً ماذا فى وسعى أن أفعل? 
سابينا: 

أعـتــقـد أنـنـا ســوف نـتالشى جـمــيـعـا هـذا هــو مـا أعـتـقــده. بـرد كـهـذا فى
أغسطس هو بالضبط نهاية العالم (صمت)

مسيز انتروبوس: 
لست أدرى. وماذا يـفعل اإلنسـان فى نهايـة األمر حيـال أى شىء? يحاول
أن يسـتدفئ بـقدر ما يـستطـيع. وال جتعل زوجتك وأبـناءك يشـعرون بأنك

قلق. 
عامل التلغراف: 

نعم ... شكرا يا مسيـز انتروبوس. يستحسن أن أذهب. أو لقد نسيت!
هــنـــاك جــمــلــة أخــرى فى الــبــرقــيــة. "ثـالث صــيــحــات تــشــجــيع اخــتــرعت

العجلة." 
مسيز انتروبوس: 

العجلة? وما العجلة? 
عامل التلغراف: 

لست أدرى. هذا ما تقوله البرقية. عالمتها هكذا. حسن إلى اللقاء.
رأتـان تصـحبـانه إلى البـاب مع كلـمات الـوداع وحركـات كى جتعـلهـما (ا

ريلة على عينيها وتولول)  يستدفئان. سابينا تضع ا
سابينا: 

يبدو لى يا مسيز انتروبوس أن جميع رجال العالم الطيب قد تزوجوا;
ولست أعلم سبب ذلك. (تخرج) 

(مسيز انتروبوس فى حالة من التفكير حتدث احليوانات)
مسيز انتروبوس: 

هل سمعتم أحداً يروى عن برد كهذا فى أغسطس? 
(احليوانات تهز رؤوسها)

مسيز انتروبوس: 
هل سمعتم عن هذا من جداتكم أو أى أحد? 

(يهزون رؤوسهم)
مسيز انتروبوس: 

هل لديكم أية اقتراحات? 
(يــهـزون رؤوســهم جتـذب شــالـهــا حـولــهــا وتـتــجه نـحــو الـبــاب األمـامى

وتفتحه قليال وتنادى) 
مسيز انتروبوس: 

هنرى جالديس أيها األطفال! ادخال حاال! واستدفئا. ال ال ح تقول
مـامـا شـيـئـا فــهى تـعـنى مـا تـقـول. هــنـرى! هـنـرى ضع هـذا احلـجـر. أنت
ـاضـية. (تـصرخ) هـنـرى! ضع هـذا احلـجر! ـرة ا تـعـرف مـاذا حدث فـى ا

جالديس! اخفضى فستانك! حاولى أن تكونى سيدة. 
ـدفـئة. يـخـلعـان أشـياءهـمـا الشـتـوية (يـقفـز الـطفالن ويـنـدفعـان نـحو ا

ويتركانها مكدسة على األرض) 
جالديس: 

ماما إنى جائعة. ماما ما سبب هذا اجلو البارد? 
هنرى :

(فى نـفس الوقت) لم ال يهـطل اجللـيد? مـاما مـتى يكـون العـشاء جـاهزا?
ا يهطل اجلليد ويصنع كرات من الثلج.  إذ ر

جالديس: 
اجلو شديد البرودة حتى أنى لن أحتمل دقيقة واحدة بعد ذلك. 

مسيز انتروبوس: 
اجلسا واهدآ أنتما االثنان. فأنا أريد أن أحتدث إليكما. 

ـسرح من األمـام فوق فـتحة (جتذب مـسنـدا مرتـفعـا وجتلس فى وسط ا
ـدفــأة الـوهــمــيـة. الــطــفالن يـتــمــددان عـلى األرض األوركــسـتــرا أمــام ا
مـسـتنـدين عـلى حـجرهـا. لـوحـة من رسم رافائـيل احلـيـوانان يـحـضران

ثلث) ويكمالن ا
مسيز انتروبوس: 

ـا أقـول: حـ يـحضـر أبـوكـما إنهـا نـوبـة بـاردة من نوع مـا. واآلن اسـتـمـعا 
إلى الـبـيت أريـد مـنـكـمـا أن تـكـونـا فى غـايـة الـهـدوء. فـأنـا ال أدرى إن كـان
ــزاجـيـة. لـقــد تـلـقــيت تـوا بـرقــيـة مـنه; إنه سـيــكـون فى حـالــة من حـاالته ا
سعيد وفى حـالة من اإلثارة وأنتـما تعرفان مـا يعنيه ذلك. إن طـبع أبيكما
لـيـس مـعـتـدال; أظــنـكـمــا تـعـرفـان ذلك. (تـصـرخ) هـنــرى! هـنـرى! كـيف أال
تـستـطيـع أن تتـذكر أن تـسدل شـعرك عـلى جبـينك? يـنبـغى أن تخـفى هذه
الندبة. أال تـعرف أن أباك ح يـراها يفقـد السيطـرة على نفسه? بل إنه

وت.  يجن. ويريد أن 
(بـعد حلـظة يـأس تسـتـجمع نـفسـها بـحزم وتـبل ذيل مـريلـتهـا بلـعابـها

وتأخذ فى مسح جبينه بقوة) 
مسيز انتروبوس: 

ارفع رأسك. كف عن االهـتزاز. فـليـباركـنى الـله أحيـانا أعـتقـد أنهـا تزول
- فإذا بها موجودة وحمراء كما كانت دائما. 

هنرى: 
. ـدرسـ نـسـيـا ونـاديـانى بـاسـمى الـقد درسـة اثـنـان من ا الـيوم فـى ا
لقد نسيـا يا ماما. يستحـسن أن تكتبى خطابـا آخر للمدير حـتى يبلغهما

بأنى غيرت اسمى. إذ إنهم فى وسط الفصل ناديانى: قابيل. 
(مــسـيــز انـتــروبـوس تــضع يــدهـا عــلى فــمه بـعــد فــوات الـوقت بــصـوت

عامل التلغراف: 
حسن يـا مسيز انتروبوس كـما قال الرئيس فى مكتـبنا: ما هو إال القليل

من االكتشافات مثل هذه وسنكون جديرين بالتجمد. 
مسيز انتروبوس: 

وماذا قال غير ذلك? 
عامل التلغراف: 

أنا ... ال أستطـيع أن أؤدى هذا اجلزء األخير أداء جيدا ... إحم (يغنى)
"عيد زواج سعيد لك عيد زواج سعيد لك" 

(تبدأ احليوانات فى العويل بحزن; تصدر سابينا صرخة فرح)
مسيز انتروبوس:

دولى! فريدريك! اصمتا. 
(صوت عامل التلغراف فوق الضجيج)

عامل التلغراف: 
"عيد زواج سعيد يا حواء العزيزة! عيد زواج سعيد لك."

مسيز انتروبوس: 
هل هـذا مكـتـوب فى البـرقيـة? هل يـغنـون الـبرقـيات اآلن? (يومئ) األرض

صارت سخيفة فال عجب فى أن تبرد الشمس. 
سابينا: 

مـســيـز انــتـروبـوس أريــد أن أسـتــرد األشـعـار الــتى أعـطــتـيـهــا لك. إنى يـا
مسيز انتروبوس ال أريد أن أتـرك منزال يحصل على مثل هذه البرقيات

اللطيفة وإنى آسفة على كل ما قلته. آسفة حقا. 
مسيز انتروبوس: 

أيــهـــا الــشــاب أريــد أن أعـــطــيك شــيـــئــا مــقــابـل كل هــذا الــتـــعب ومــســتــر
ـنــزل بــعــد; ولــيس لــدى أى نــقــود أو طـعــام فى انـتــروبــوس لم يــصل إلـى ا

البيت.
عامل التلغراف: 

مـسـيـز انتـروبـوس ... أنـا ال أحب أن .... أبـدو وكأنى أطـلب شـيـئـا ولكن
 ...

مسيز انتروبوس: 
ما هو الشىء الذى تطلبه? 

عامل التلغراف: 
ـكـنك االســتـغـنـاء عــنـهـا? ذلك أن زوجـتى ـكن أن يـكـون لــديك إبـرة  هـل 

نزل طوال النهار تفكر فى اإلبر.  جتلس فى ا
سابينا: 

سرحى أسامة عبد الرؤوف يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «أطياف حكاية» ليس الضوى بأبو تيج. > اخملرج ا
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> يـرى اإلجنليزى غوردون كـريغ أن جوهر الفن يكـمن فى تقد قيمـة درامية إلى اخلط واللون
اءات الواقعية مـع احلركة. وكان يقول «إذا قـبلنا أن اإلنسان من شـحم وحلم يعبر بواسطـة اإل

ائياً واقعياً? كن أن يتحمل تمثيالً إ شهدى  فلماذا ال نقبل أيضاً أن الواقع ا

سرحي جريدة كل ا
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ـاكـينـة فى قـرن اإلخراج فى قـرن التـجـديد الـتـقنى دخـلت حتت طـابع التـقدم. > لـقـد دخلت ا
ورغـم أن نيتنا كانت احلفر فى وظـائفها السابقـة لعصرنا فيكـفى أن أشير إلى أمرين ملموس
. أحـدهمـا هـو عـدم الـتـقـديـر الـدائم لهـا من جـانب كـبـار مـبـدعى الـقـرن واآلخـر هو تـكـمـيـلـيـ

االستخدام غير احملدود الذى سهلته التكنولوجيات اجلديدة.

سرحية. > اخملرج محمد شحات دسوقى يستعد لتقد مسرحية «طرح الصبار» للمؤلف محمد موسى لفرقة كوم أومبو ا

سرحي جريدة كل ا
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مبحوح)
مسيز انتروبوس: 

ال تنطقه.
(تمسح جبينها بشكل محموم)

مسيز انتروبوس: 
إذا كـنت ولــدا طـيــبــا فـســوف يـنــسـونه. هــنــرى أنت لم ... تـضــرب أحـدا

اليوم أليس كذلك? 
هنرى: 

أو كال اا! 
ــا تــقـــوم به ودون أن تــنــظــر إلى (مـــســيــز انــتــروبــوس مـــا زالت تــقــوم 

جالديس)
مسيز انتروبوس: 

وأنتِ يـا جالديس أريـد مـنكِ أن تـكـونى لـطـيـفـة بشـكل خـاص مع أبـيك
الـلـيـلة. فـأنت تـعـرفـ مـاذا يـسـمـيك حـ تكـونـ طـيـبـة مالكه الـصـغـير
وجنـمه الـصغـيـر. اخـفضى فـسـتـانك إلى أسـفل كسـيـدة صـغيـرة. واجـعلى
ادة احلمراء التى صوتـك لطيفا خفـيضا. جالديس انتروبوس!! مـا هذه ا

تضعينها على وجهك? (تصفعها) إنك طفلة قذرة بغيضة! 
(تنهض بالفعل وعلى وجهها اليأس واالستنكار)

مسيز انتروبوس: 
ابـتعـدا عنـى أنتـما االثـنان! أتـمنى لـو لم أراكمـا أو أسمع صـوتكـما. لـيأتى

البرد! إنى ال أطيق ذلك. ال أريد االستمرار. 
(تمشى بعيدا وجالديس تبكى)

جالديس: 
درسة يفعلن ذلك يا ماما.  جميع الفتيات فى ا

مسيز انتروبوس :
(صـارخـة) لــقــد انــتــهــيت مــنك هــذا هـو كـل شىء! ســابـيــنــا! ســابــيــنـا! أال
تـعـلـمـ أن أبـاك سـيـجن لـو رأى ذلك الـطالء عـلى وجـهك? أال تـعـلـم أن
أبـاك يـعـتــقـد أنك بال عـيب? أال تـعــلـمـ أنه ال يـسـتــطـيع أن يـعـيش إذا مـا

اعتقد أنك غير كاملة اخللق? سابينا!
(تدخل سابينا)

سابينا: 
نعم يا مسيز انتروبوس? 

مسيز انتروبوس: 
طبخ واغسلى وجهها باللوف.  خذى هذه البنت إلى ا

(يــسـمـع مـســتــر انـتــروبــوس من اخلــارج يـزأر) "كــنت أعـــمل فى الـــســكــة
ـكان فى احلـديـدية طـوال الـنهـار إلخ" تـبـدأ احليـوانـات فى اجلرى حـول ا

دوائر وتصدر أصواتا وتندفع سابينا نحو النافذة.
مسيز انتروبوس: 

سابينا ما هذه الضوضاء فى اخلارج? 
سابينا: 

مستر انتروبوس: 
كيف كان سلوكهما يا ماجى? 

مسيز انتروبوس: 
كـان حـسـنــا يـجب أن أقـول لـقـد كـانـا كــالـعـسل. ولم أضـطـر إلى أن أرفع

صوتى ولو مرة واحدة. بل لست أدرى ماذا جرى لهما. 
(مستر انتروبوس يجثو أمام جالديس)

مستر انتروبوس: 
حـبيبـة بابا الـصغيرة آه? (لـسابينا) سـابينـا هناك بعـض الطعام لك. أنت

سنجاب بابا الصغير?
(جالديس تضع ذراعيها حول رقبته)

جالديس: 
بابا إنك دائما تشاكسنى. 

مستر انتروبوس: 
وماذا عـنك يا هـنرى? آمل أال تـكون قـد ارتكبـت عمال طـائشا الـيوم. ألم

تقم بعمل طائش? 
هنرى: 

كال يا بابا. 
مستر انتروبوس: 

(يـزأر) حـسن هـذا جــيـد. هـذا جـيـد أراهن عـلى أن ســابـيـنـا تـركت الـنـار
تنطفئ. 
سابينا: 

مستر انتروبوس لقـد قدمت أشعارى. وسوف أترك العمل بعد أسبوع
من اليوم. إنى آسفة لكنى سوف أرحل. 

مستر انتروبوس :
ـوت لــذا اذهـبى (يـزأر) حــسن إذا ذهـبت اآلن ســوف تـتــجـمــدين حــتى ا

واطهى العشاء. 
سابينا: 

أسبوعان هذا هو القانون (تخرج)
مستر انتروبوس: 

هل تسلمتم برقيتى? 
مسيز انتروبوس: 

أجل ما هى العجلة? 
(يشـير إلى العجـلة بنظـرة سريعة وهـنرى يدحرجـها على األرض. حوار

سريع بصوت مبحوح) 
مسيز انتروبوس: 

ما معنى هذا الطقس البارد? احلرارة حتت التجمد 
مستر انتروبوس: 

ليس أمام األطفال.
مسيز انتروبوس: 

أال يجب أن نفعل شيئا? نبدأ أال يجب أن نتحرك? 

إنه مـتسكع ثـمل. إنه عمالق يا مـسيز انـتروبوس. سـوف نقتل جـميعا فى
فراشنا أعلم ذلك! 

مسيز انتروبوس: 
ساعدينى بسرعة. بسرعة. كل شىء.

(مـرة أخـرى يكـدسـان جمـيع األثـاث خلـف البـاب. مـستـر انـتروبـوس يدق
ويصيح) 

مسيز انتروبوس: 
من? ماذا تريد? سابينا هل لديك مياه تغلى? من هذا? 

مستر انتروبوس: 
أيتها الناقة احملطمة افتحى هذا الباب. 

مسيز انتروبوس:
احلـمــد لـله! إنه أبـوكـمـا! دقــيـقـة واحـدة يـا جـورج! سـابــيـنـا أخـلى الـبـاب

بسرعة. جالديس تعالى هنا حتى أنظف وجهك القبيح. 
مستر انتروبوس: 

اعز العاهـرة سوف أهشمن كل عظمة من عظام جسدك. دعينى أيتها ا
نزل.  أدخل وإال حطمت ا

مسيز انتروبوس: 
دقيقة واحدة يا جورج ثمة عطل فى القفل. 

مستر انتروبوس:
افــتـــحى الـــبــاب وإال مـــزقت كــبـــدك. ســوف أحـــطم رأسك عـــلى الـــســقف

وليأخذ الشيطان مؤخرتك. 
مسيز انتروبوس: 

كنك أن تفتحى الباب يا سابينا. أنا مستعدة.  اآلن 
(ينـفتح الباب على مصراعيه صمت مـستر انتروبوس بوجه رجل شرطة
كـومـيـدى يـقف وهـو يـرتـدى قـبــعـة من الـفـراء وبـطـانـيـة. ويـداه حتـمالن
ا فى ذلك عجلة من احلجر لها مركز. فى لفوفة  الكـثير من األشياء ا
إحـدى يـديه يحـمل مـصبـاح عـامل سكـة حـديد. وفـجـأة ينـطـلق فى فرح

صاخب)
مستر انتروبوس: 

اكرة?  حسن كيف حال كل األسرة ا
(ارتـيـاح وضحـك ودموع. وتـقـافـز. واحلـيوانـات تـقـفـز فى مـكانـهـا مـسـتر
انتـروبوس يضع ما يحمله على األرض. ويلقـى بقبعته وبطانيته كذلك.

ا فى ذلك سابينا)  عناق بطولى. خليط من احليوانات والبشر 
مستر انتروبوس: 

لتحل عـلى اللـعنة والـعار إذا لم يـستطـع الرجل أن يحـصل على الـقليل من
الـتـرحـيب حـ يـعـود إلـى داره. حـسن يـا مـاجى أيـتـهـا الـزكـيـبـة اخلـشـنة
كيـف حال الدجـاجة الـتى هدهـا الطـقس البـارد? وأنت يـا سابيـنا يـا طعم
السمك أيتها السنجاب القبيح. واألطفال كيف حال هؤالء احليوانات? 

جالديس: 
بابا بابا بابا بابا بابا.
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رء ال يستطـيع أخذ الشيـوخ واألطفال مسافـة بعيدة جدا مزدحمة; لـكن ا
فى مثل هذا البرد. 

مسيز انتروبوس: 
ما هذه البرقية التى حتملها لى? 

(عامل التلغراف يضع أطراف أصابعه على جبينه)
عامل التلغراف: 

لو انتظرت دقيقة واحدة فقط; على أن أتذكرها.
(احلـيـوانان تـركـا ركـنهـمـا ويـتشـمـمانـه. وفى احلال يـتـخذان أمـاكن على

جانبيه ويستندان إلى مقعدته بطريقة منذرة)
عامل التلغراف:

هــذه الـــبــرقــيـــة أرســلت من مـــرى هــيل إلـى اجلــامــعـــة! ثم من مــرتـــفــعــات
ـصبـاح من سـتيت ايالنـد إلى بلـينـفيـلد اجلـامعـة إلى سـتيت ايالنـد. ثم با
نــيــو جـــيــرزى. مــاذا كـــتب لك فـــيــهــا بـــحق الــله! (يــتـنــحـنح) "إلى مــســـيــز
انتروبوس اكسيلسيـور نيو جيرزى زوجتى العزيزة سوف أتأخر ساعة.
كتب. ال تزعـجى الطفل بـسبب البرد اجعـليهما لدى يوم مشـحون فى ا

يتدفآن واحرقى كل شىء ما عدا شكسبير" (صمت)
مسيز انتروبوس:

يا لـهؤالء الـرجال! إنه يـعلـم أنى على اسـتعـداد ألن أحرق عـشرة شـكسـبير
كى أمـــنع أحـــد أطـــفـــالى مـن لـــفـــحــة بـــرد واحـــدة فـى رأسه. ومـــاذا تـــقــول

البرقية بعد ذلك? 
(تدخل سابينا)

عامل التلغراف:
لقد قمت باكتشافات عظيمة اليوم إذ فصلت ألف نون عن ألف ميم. 

سابينا: 
أعــرف مـعـنى هــذا إنـهــا األبـجـديــة نـعم هى. إن مــسـتـر انــتـروبـوس أذكى
رجل. أجل حـ يــنــتـهـى من األبـجــديــة سـوف نــكـون قــادرين عــلى الــتـنــبـؤ

ستقبل وكل شىء.  با
عامل التلغراف:

ـنـقـوطـة تـعنى إذن اسـمـعى هـذا: «عـشـر عـشـرات تـصـنع مـائة الـفـاصـلـة ا
تعداد شىء» 

(ينتظر أثر ما قاله)
مسيز انتروبوس:

األرض تــتــحـــول إلى جــلــيـــد وكل مــا يـــســتــطــيـع فــعــله هـــو اخــتــراع أعــداد
جديدة. 

ـنــزل. إنك (بـصــوت أقـرب إلى الــصـراخ) لــيس لــديــنــا ســوى إبـرتــ فـى ا
نزل. لك سوى اثنت فى ا تعلم يا مسيز انتروبوس أننا ال 

(بعد أن تنظر مسيز انتروبوس إلى سابينا تأخذ إبرة من ياقتها)
مسيز انتروبوس: 

كننى االستغناء عن هذه.  بالطبع أجل 
عامل التلغراف: 

كـننـى أن أطلب شـيئا (خـافضا بصره) شكـرا يا مـسيز انـتروبـوس. هل 
آخـر يـا مـســيـز انـتـروبــوس? فـأنـا لـدى ولـدان; وإذا مــا أصـبح الـبـرد أشـد

سوءاً ماذا فى وسعى أن أفعل? 
سابينا: 

أعـتــقـد أنـنـا ســوف نـتالشى جـمــيـعـا هـذا هــو مـا أعـتـقــده. بـرد كـهـذا فى
أغسطس هو بالضبط نهاية العالم (صمت)

مسيز انتروبوس: 
لست أدرى. وماذا يـفعل اإلنسـان فى نهايـة األمر حيـال أى شىء? يحاول
أن يسـتدفئ بـقدر ما يـستطـيع. وال جتعل زوجتك وأبـناءك يشـعرون بأنك

قلق. 
عامل التلغراف: 

نعم ... شكرا يا مسيـز انتروبوس. يستحسن أن أذهب. أو لقد نسيت!
هــنـــاك جــمــلــة أخــرى فى الــبــرقــيــة. "ثـالث صــيــحــات تــشــجــيع اخــتــرعت

العجلة." 
مسيز انتروبوس: 

العجلة? وما العجلة? 
عامل التلغراف: 

لست أدرى. هذا ما تقوله البرقية. عالمتها هكذا. حسن إلى اللقاء.
رأتـان تصـحبـانه إلى البـاب مع كلـمات الـوداع وحركـات كى جتعـلهـما (ا

ريلة على عينيها وتولول)  يستدفئان. سابينا تضع ا
سابينا: 

يبدو لى يا مسيز انتروبوس أن جميع رجال العالم الطيب قد تزوجوا;
ولست أعلم سبب ذلك. (تخرج) 

(مسيز انتروبوس فى حالة من التفكير حتدث احليوانات)
مسيز انتروبوس: 

هل سمعتم أحداً يروى عن برد كهذا فى أغسطس? 
(احليوانات تهز رؤوسها)

مسيز انتروبوس: 
هل سمعتم عن هذا من جداتكم أو أى أحد? 

(يهزون رؤوسهم)
مسيز انتروبوس: 

هل لديكم أية اقتراحات? 
(يــهـزون رؤوســهم جتـذب شــالـهــا حـولــهــا وتـتــجه نـحــو الـبــاب األمـامى

وتفتحه قليال وتنادى) 
مسيز انتروبوس: 

هنرى جالديس أيها األطفال! ادخال حاال! واستدفئا. ال ال ح تقول
مـامـا شـيـئـا فــهى تـعـنى مـا تـقـول. هــنـرى! هـنـرى ضع هـذا احلـجـر. أنت
ـاضـية. (تـصرخ) هـنـرى! ضع هـذا احلـجر! ـرة ا تـعـرف مـاذا حدث فـى ا

جالديس! اخفضى فستانك! حاولى أن تكونى سيدة. 
ـدفـئة. يـخـلعـان أشـياءهـمـا الشـتـوية (يـقفـز الـطفالن ويـنـدفعـان نـحو ا

ويتركانها مكدسة على األرض) 
جالديس: 

ماما إنى جائعة. ماما ما سبب هذا اجلو البارد? 
هنرى :

(فى نـفس الوقت) لم ال يهـطل اجللـيد? مـاما مـتى يكـون العـشاء جـاهزا?
ا يهطل اجلليد ويصنع كرات من الثلج.  إذ ر

جالديس: 
اجلو شديد البرودة حتى أنى لن أحتمل دقيقة واحدة بعد ذلك. 

مسيز انتروبوس: 
اجلسا واهدآ أنتما االثنان. فأنا أريد أن أحتدث إليكما. 

ـسرح من األمـام فوق فـتحة (جتذب مـسنـدا مرتـفعـا وجتلس فى وسط ا
ـدفــأة الـوهــمــيـة. الــطــفالن يـتــمــددان عـلى األرض األوركــسـتــرا أمــام ا
مـسـتنـدين عـلى حـجرهـا. لـوحـة من رسم رافائـيل احلـيـوانان يـحـضران

ثلث) ويكمالن ا
مسيز انتروبوس: 

ـا أقـول: حـ يـحضـر أبـوكـما إنهـا نـوبـة بـاردة من نوع مـا. واآلن اسـتـمـعا 
إلى الـبـيت أريـد مـنـكـمـا أن تـكـونـا فى غـايـة الـهـدوء. فـأنـا ال أدرى إن كـان
ــزاجـيـة. لـقــد تـلـقــيت تـوا بـرقــيـة مـنه; إنه سـيــكـون فى حـالــة من حـاالته ا
سعيد وفى حـالة من اإلثارة وأنتـما تعرفان مـا يعنيه ذلك. إن طـبع أبيكما
لـيـس مـعـتـدال; أظــنـكـمــا تـعـرفـان ذلك. (تـصـرخ) هـنــرى! هـنـرى! كـيف أال
تـستـطيـع أن تتـذكر أن تـسدل شـعرك عـلى جبـينك? يـنبـغى أن تخـفى هذه
الندبة. أال تـعرف أن أباك ح يـراها يفقـد السيطـرة على نفسه? بل إنه

وت.  يجن. ويريد أن 
(بـعد حلـظة يـأس تسـتـجمع نـفسـها بـحزم وتـبل ذيل مـريلـتهـا بلـعابـها

وتأخذ فى مسح جبينه بقوة) 
مسيز انتروبوس: 

ارفع رأسك. كف عن االهـتزاز. فـليـباركـنى الـله أحيـانا أعـتقـد أنهـا تزول
- فإذا بها موجودة وحمراء كما كانت دائما. 

هنرى: 
. ـدرسـ نـسـيـا ونـاديـانى بـاسـمى الـقد درسـة اثـنـان من ا الـيوم فـى ا
لقد نسيـا يا ماما. يستحـسن أن تكتبى خطابـا آخر للمدير حـتى يبلغهما

بأنى غيرت اسمى. إذ إنهم فى وسط الفصل ناديانى: قابيل. 
(مــسـيــز انـتــروبـوس تــضع يــدهـا عــلى فــمه بـعــد فــوات الـوقت بــصـوت

عامل التلغراف: 
حسن يـا مسيز انتروبوس كـما قال الرئيس فى مكتـبنا: ما هو إال القليل

من االكتشافات مثل هذه وسنكون جديرين بالتجمد. 
مسيز انتروبوس: 

وماذا قال غير ذلك? 
عامل التلغراف: 

أنا ... ال أستطـيع أن أؤدى هذا اجلزء األخير أداء جيدا ... إحم (يغنى)
"عيد زواج سعيد لك عيد زواج سعيد لك" 

(تبدأ احليوانات فى العويل بحزن; تصدر سابينا صرخة فرح)
مسيز انتروبوس:

دولى! فريدريك! اصمتا. 
(صوت عامل التلغراف فوق الضجيج)

عامل التلغراف: 
"عيد زواج سعيد يا حواء العزيزة! عيد زواج سعيد لك."

مسيز انتروبوس: 
هل هـذا مكـتـوب فى البـرقيـة? هل يـغنـون الـبرقـيات اآلن? (يومئ) األرض

صارت سخيفة فال عجب فى أن تبرد الشمس. 
سابينا: 

مـســيـز انــتـروبـوس أريــد أن أسـتــرد األشـعـار الــتى أعـطــتـيـهــا لك. إنى يـا
مسيز انتروبوس ال أريد أن أتـرك منزال يحصل على مثل هذه البرقيات

اللطيفة وإنى آسفة على كل ما قلته. آسفة حقا. 
مسيز انتروبوس: 

أيــهـــا الــشــاب أريــد أن أعـــطــيك شــيـــئــا مــقــابـل كل هــذا الــتـــعب ومــســتــر
ـنــزل بــعــد; ولــيس لــدى أى نــقــود أو طـعــام فى انـتــروبــوس لم يــصل إلـى ا

البيت.
عامل التلغراف: 

مـسـيـز انتـروبـوس ... أنـا ال أحب أن .... أبـدو وكأنى أطـلب شـيـئـا ولكن
 ...

مسيز انتروبوس: 
ما هو الشىء الذى تطلبه? 

عامل التلغراف: 
ـكـنك االســتـغـنـاء عــنـهـا? ذلك أن زوجـتى ـكن أن يـكـون لــديك إبـرة  هـل 

نزل طوال النهار تفكر فى اإلبر.  جتلس فى ا
سابينا: 

سرحى أسامة عبد الرؤوف يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «أطياف حكاية» ليس الضوى بأبو تيج. > اخملرج ا
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> يـرى اإلجنليزى غوردون كـريغ أن جوهر الفن يكـمن فى تقد قيمـة درامية إلى اخلط واللون
اءات الواقعية مـع احلركة. وكان يقول «إذا قـبلنا أن اإلنسان من شـحم وحلم يعبر بواسطـة اإل

ائياً واقعياً? كن أن يتحمل تمثيالً إ شهدى  فلماذا ال نقبل أيضاً أن الواقع ا

سرحي جريدة كل ا
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ـاكـينـة فى قـرن اإلخراج فى قـرن التـجـديد الـتـقنى دخـلت حتت طـابع التـقدم. > لـقـد دخلت ا
ورغـم أن نيتنا كانت احلفر فى وظـائفها السابقـة لعصرنا فيكـفى أن أشير إلى أمرين ملموس
. أحـدهمـا هـو عـدم الـتـقـديـر الـدائم لهـا من جـانب كـبـار مـبـدعى الـقـرن واآلخـر هو تـكـمـيـلـيـ

االستخدام غير احملدود الذى سهلته التكنولوجيات اجلديدة.

سرحية. > اخملرج محمد شحات دسوقى يستعد لتقد مسرحية «طرح الصبار» للمؤلف محمد موسى لفرقة كوم أومبو ا

سرحي جريدة كل ا
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مبحوح)
مسيز انتروبوس: 

ال تنطقه.
(تمسح جبينها بشكل محموم)

مسيز انتروبوس: 
إذا كـنت ولــدا طـيــبــا فـســوف يـنــسـونه. هــنــرى أنت لم ... تـضــرب أحـدا

اليوم أليس كذلك? 
هنرى: 

أو كال اا! 
ــا تــقـــوم به ودون أن تــنــظــر إلى (مـــســيــز انــتــروبــوس مـــا زالت تــقــوم 

جالديس)
مسيز انتروبوس: 

وأنتِ يـا جالديس أريـد مـنكِ أن تـكـونى لـطـيـفـة بشـكل خـاص مع أبـيك
الـلـيـلة. فـأنت تـعـرفـ مـاذا يـسـمـيك حـ تكـونـ طـيـبـة مالكه الـصـغـير
وجنـمه الـصغـيـر. اخـفضى فـسـتـانك إلى أسـفل كسـيـدة صـغيـرة. واجـعلى
ادة احلمراء التى صوتـك لطيفا خفـيضا. جالديس انتروبوس!! مـا هذه ا

تضعينها على وجهك? (تصفعها) إنك طفلة قذرة بغيضة! 
(تنهض بالفعل وعلى وجهها اليأس واالستنكار)

مسيز انتروبوس: 
ابـتعـدا عنـى أنتـما االثـنان! أتـمنى لـو لم أراكمـا أو أسمع صـوتكـما. لـيأتى

البرد! إنى ال أطيق ذلك. ال أريد االستمرار. 
(تمشى بعيدا وجالديس تبكى)

جالديس: 
درسة يفعلن ذلك يا ماما.  جميع الفتيات فى ا

مسيز انتروبوس :
(صـارخـة) لــقــد انــتــهــيت مــنك هــذا هـو كـل شىء! ســابـيــنــا! ســابــيــنـا! أال
تـعـلـمـ أن أبـاك سـيـجن لـو رأى ذلك الـطالء عـلى وجـهك? أال تـعـلـم أن
أبـاك يـعـتــقـد أنك بال عـيب? أال تـعــلـمـ أنه ال يـسـتــطـيع أن يـعـيش إذا مـا

اعتقد أنك غير كاملة اخللق? سابينا!
(تدخل سابينا)

سابينا: 
نعم يا مسيز انتروبوس? 

مسيز انتروبوس: 
طبخ واغسلى وجهها باللوف.  خذى هذه البنت إلى ا

(يــسـمـع مـســتــر انـتــروبــوس من اخلــارج يـزأر) "كــنت أعـــمل فى الـــســكــة
ـكان فى احلـديـدية طـوال الـنهـار إلخ" تـبـدأ احليـوانـات فى اجلرى حـول ا

دوائر وتصدر أصواتا وتندفع سابينا نحو النافذة.
مسيز انتروبوس: 

سابينا ما هذه الضوضاء فى اخلارج? 
سابينا: 

مستر انتروبوس: 
كيف كان سلوكهما يا ماجى? 

مسيز انتروبوس: 
كـان حـسـنــا يـجب أن أقـول لـقـد كـانـا كــالـعـسل. ولم أضـطـر إلى أن أرفع

صوتى ولو مرة واحدة. بل لست أدرى ماذا جرى لهما. 
(مستر انتروبوس يجثو أمام جالديس)

مستر انتروبوس: 
حـبيبـة بابا الـصغيرة آه? (لـسابينا) سـابينـا هناك بعـض الطعام لك. أنت

سنجاب بابا الصغير?
(جالديس تضع ذراعيها حول رقبته)

جالديس: 
بابا إنك دائما تشاكسنى. 

مستر انتروبوس: 
وماذا عـنك يا هـنرى? آمل أال تـكون قـد ارتكبـت عمال طـائشا الـيوم. ألم

تقم بعمل طائش? 
هنرى: 

كال يا بابا. 
مستر انتروبوس: 

(يـزأر) حـسن هـذا جــيـد. هـذا جـيـد أراهن عـلى أن ســابـيـنـا تـركت الـنـار
تنطفئ. 
سابينا: 

مستر انتروبوس لقـد قدمت أشعارى. وسوف أترك العمل بعد أسبوع
من اليوم. إنى آسفة لكنى سوف أرحل. 

مستر انتروبوس :
ـوت لــذا اذهـبى (يـزأر) حــسن إذا ذهـبت اآلن ســوف تـتــجـمــدين حــتى ا

واطهى العشاء. 
سابينا: 

أسبوعان هذا هو القانون (تخرج)
مستر انتروبوس: 

هل تسلمتم برقيتى? 
مسيز انتروبوس: 

أجل ما هى العجلة? 
(يشـير إلى العجـلة بنظـرة سريعة وهـنرى يدحرجـها على األرض. حوار

سريع بصوت مبحوح) 
مسيز انتروبوس: 

ما معنى هذا الطقس البارد? احلرارة حتت التجمد 
مستر انتروبوس: 

ليس أمام األطفال.
مسيز انتروبوس: 

أال يجب أن نفعل شيئا? نبدأ أال يجب أن نتحرك? 

إنه مـتسكع ثـمل. إنه عمالق يا مـسيز انـتروبوس. سـوف نقتل جـميعا فى
فراشنا أعلم ذلك! 

مسيز انتروبوس: 
ساعدينى بسرعة. بسرعة. كل شىء.

(مـرة أخـرى يكـدسـان جمـيع األثـاث خلـف البـاب. مـستـر انـتروبـوس يدق
ويصيح) 

مسيز انتروبوس: 
من? ماذا تريد? سابينا هل لديك مياه تغلى? من هذا? 

مستر انتروبوس: 
أيتها الناقة احملطمة افتحى هذا الباب. 

مسيز انتروبوس:
احلـمــد لـله! إنه أبـوكـمـا! دقــيـقـة واحـدة يـا جـورج! سـابــيـنـا أخـلى الـبـاب

بسرعة. جالديس تعالى هنا حتى أنظف وجهك القبيح. 
مستر انتروبوس: 

اعز العاهـرة سوف أهشمن كل عظمة من عظام جسدك. دعينى أيتها ا
نزل.  أدخل وإال حطمت ا

مسيز انتروبوس: 
دقيقة واحدة يا جورج ثمة عطل فى القفل. 

مستر انتروبوس:
افــتـــحى الـــبــاب وإال مـــزقت كــبـــدك. ســوف أحـــطم رأسك عـــلى الـــســقف

وليأخذ الشيطان مؤخرتك. 
مسيز انتروبوس: 

كنك أن تفتحى الباب يا سابينا. أنا مستعدة.  اآلن 
(ينـفتح الباب على مصراعيه صمت مـستر انتروبوس بوجه رجل شرطة
كـومـيـدى يـقف وهـو يـرتـدى قـبــعـة من الـفـراء وبـطـانـيـة. ويـداه حتـمالن
ا فى ذلك عجلة من احلجر لها مركز. فى لفوفة  الكـثير من األشياء ا
إحـدى يـديه يحـمل مـصبـاح عـامل سكـة حـديد. وفـجـأة ينـطـلق فى فرح

صاخب)
مستر انتروبوس: 

اكرة?  حسن كيف حال كل األسرة ا
(ارتـيـاح وضحـك ودموع. وتـقـافـز. واحلـيوانـات تـقـفـز فى مـكانـهـا مـسـتر
انتـروبوس يضع ما يحمله على األرض. ويلقـى بقبعته وبطانيته كذلك.

ا فى ذلك سابينا)  عناق بطولى. خليط من احليوانات والبشر 
مستر انتروبوس: 

لتحل عـلى اللـعنة والـعار إذا لم يـستطـع الرجل أن يحـصل على الـقليل من
الـتـرحـيب حـ يـعـود إلـى داره. حـسن يـا مـاجى أيـتـهـا الـزكـيـبـة اخلـشـنة
كيـف حال الدجـاجة الـتى هدهـا الطـقس البـارد? وأنت يـا سابيـنا يـا طعم
السمك أيتها السنجاب القبيح. واألطفال كيف حال هؤالء احليوانات? 

جالديس: 
بابا بابا بابا بابا بابا.
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> إن الـرمـزيـة بـقـصـورهـا الـعـمـلى وهـوسـهـا الـظـرفى كـانت آخـر سـابـقـة فى اسـتـخدام
شـهديـة قـبل التـطور الـعظـيم فى الـقرن الـعشـرين. وشـعار «فى الـبدايـة كانت ـاكـينـة ا ا
الــروح» الـذى قـاله دوجـرادان مـتـبـعـاً خـطى هـيــغل وفُـسـر عـلى أنه الـوضع اجلـمـالى -

ادة الواقع قاعدتها. الفلسفى جلبهة كانت ا

> مسرحية األطفال «جزيرة احلياة» للمؤلف حسان عبد العزيز واخملرج شاذلى فرح  عرضها مؤخراً على مسرح ثقافة قنا.
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وجود فى اجلدار) (يبرز اخملرج رأسه من الثقب ا
مستر فيتزباتريك:

ميس سومرسيت!! ميس سومرسيت! 
سابينا:

ـائــة عـام عــلى أى حـال لــيس هــنـاك مــا يـهم! إذ ســيــظل احلـال كــمـا هــو 
(بـصوت مـرتفع) لـقد اجـتـزنـا الكـسـاد بشق األنـفس - هـذا صـحيح! وأين

سنكون إذا ما اعتصرنا مأزق آخر?
(تدخل مسيز انتروبوس إنها أم)

مسيز انتروبوس: 
دفأة  تنطفئ.  سابينا لقد تركت ا

سابينا:
(بـغضب) كل مـرة بكالم; لـست أدرى ما إذا كـنت فى كامل قـواى العـقلـية.

ضطرب.  نزل ا بل قد أكون ميتة وقد أكون على قيد احلياة فى هذا ا
مسيز انتروبوس:

ــدفــأة تـــنــطــفـئ. هــذا أكــثـــر أيــام الـــســنــة بـــرودة ونــحن فى لـــقــد تــركـتِ ا
دفئة تنطفئ.  منتصف شهر أغسطس وأنتِ تركتِ ا

سابينا:
مـســيـز انـتــروبـوس إنى أريــد أن أقـدم أشـعــار األسـبـوعــ اخلـاص بى يـا
ـكــنـهـا احلـصـول عـلى وظـيـفـة فى مـسـيــز انـتـوربـوس ذلك أن فـتـاة مـثـلى 
ـا يكـفى ألن يكـون لديـهم تدفـئة مـنزل حـيث يـكون الـناس فـيه من الثـراء 
فى كل حجرة يا مـسيز انتروبـوس وليس على الفـتاة أن تتحمل مـسئولية
ـنـزل كــله عـلى كـتـفـيـهـا. بل ومـنــزل بال أطـفـال يـا مـسـيـز انـتـروبـوس ألن ا
األطــفـال يــا مـســيـز انــتـروبــوس شىء ال يــطـيــقه ســوى الـوالــدين حـيث ال
هذبات الالتى حتـترمن أنفسهن حـ يلتقى بهن يدغدغ السـيد الفتيـات ا
فى دهــلـــيــز مـــظــلم. أنـــا ال أذكــر أســمـــاء وال أوجه اتـــهــامــات. لـــذا لــديك
أشعارى يا مسيز انتروبوس. وأرجو أن يكون ذلك واضحا تمام الوضوح.

مسيز انتروبوس:
اموث?  دفأة تنطفئ! هل حلبتِ ا لقد تركت ا

سابينا: 
اموث.  سرحية. أجل حلبت ا لست أفهم كلمة واحدة من هذه ا

مسيز انتروبوس:
ـنزل ال يـوجد لـديـنا طـعام وال يـوجد إلى أن يـعـود مسـتر انـتروبـوس إلى ا

لدينا نار. يحسن بكِ أن تذهبى إلى اجليران وتقترضى بعض الوقود.
سابينا:

مــســيــز انــتــروبـوس! ال أســتــطــيع! إذ إنى ســوف أمــوت فى الــطــريق وأنت
ـمرات تـعـرفـ ذلك. فـالـطـقس أسـوأ من يـنـايـر. والـكالب مـنـكـمـشـة فى ا

اجلانبية. سوف أموت.
مسيز انتروبوس:

حسن سوف أذهب أنا. 
(تزداد حيرتها وارتباكها وتتقدم إلى األمام وجتسو على ركبتيها)

سابينا:
لن تعودى إلـينا حـية أبدا; سـوف نزول جـميعـا; لو لم تكـونى هنا فـلسوف
نزول. كيف نعرف أن مسـتر انتروبوس سوف يعود? ال ندرى. إذا خرجت

فسوف أقتل نفسى. 
مسيز انتروبوس:

انهضى يا سابينا. 
سابينا:

ـوت ــا أم لن يــعـود? ســوف  نـفس الــشىء فى كـل لـيــلـة. هـل سـيــعــود سـا
ــوت أم هـل ســيـــقــتـــلــنــا ــوت من الـــتــجـــمــد أم نـــغــلى حـــتى ا جــوعـــا أم 
ـاذا نـسـتـمر اذا نـسـتـمـر فى احلـياة? لـست أدرى  الـلـصـوص? لـست أدرى 

وت أكثر سهولة;  فى احلياة على اإلطالق. فا
ائدة وتـدفن رأسها فـيهـما. فى كل من األحاديث (تلـقى بذراعيـها عـلى ا
التالية ترفع رأسها - وأحيانا يديها - ثم تدفن رأسها بسرعة مرة أخرى)

مسيز انتروبوس:
نفس الشىء! دائمـا ما تستسـلم يا سابـينا. دائما ما تـعلن عن موتك.
لــكن لـــو حــصــلـت عــلى قـــبــعـــة جــديــدة - أو طـــبق آيس كـــر - أو تــذكــرة

سينما فسترغب فى أن حتيى إلى األبد. 
سابينا: 

ـوت كل مـا تـهـتـمـ به أولـئـك األطـفال. أنت ال تـعـبـئـ إن كـنـا نـعـيش أو 
ددين موتى إذا كان فى ذلك فائدة لهما.  وسوف يسرك أن ترينا 

مسيز انتروبوس:
ا يسرنى ذلك.  حسن ر

سابينا: 
ـاذا يـهـتــمـون هم? بـأنـفـسـهم  هــذا كل مـا يـهـتـمـون به. (تـصرخ) إنـهـمـا و
يـسـخـران مـنك من وراء ظـهـرك. وال تـقــولى لى: إنـهـمـا يـخـجالن مـنك. إذ
إنهـما لنصف الـوقت يتصـنعان أنهـما ابنا شـخص آخر. وال ينالك مـنهما

سوى القليل من الشكر. 
مسيز انتروبوس:

إنى ال أريد أى شكر. 
سابينا:

ومــســتـــر انــتــروبــوس إنك ال تـــفــهــمــيــنـه. كل ذلك الــعــمـل الــذى يــقــوم به 
مـحـاولـة اكـتــشـاف األبـجـديـة وجـدول الـضـرب. إذ كــلـمـا حـاول تـعـلم شىء

تصارع ضد ذلك الشىء. 
مسيز انتروبوس:

أو سابـيـنـا إنى أعرفك. لـقـد اغتـصـبك مـستـر انـتروبـوس وأحـضرك إلى
نزل من تالل ساب فعل ذلك إلهانتى. فعلها من أجل وجهك اجلميل ا
ـدة عـام أو عـام ولـكى يـهـيـنـنى. كـنت الـزوجة اجلـديـدة ألـيس كـذلك? و

كـنت تـرقديـن علـى فراشك طـوال الـنـهـار وتـطـلـ أظـافـر يـديك وقـدميك.

مسيز انتروبوس:
من أنت? ماذا تريد? 

عامل التلغراف:
دينة.  سيز انتروبوس من مستر انتروبوس فى ا معى برقية 

سابينا:
ا كان ذلك شركا!  هل أنت متاكد هل أنت متاكد? ر

مسيز انتروبوس:
كننا أن نفتح الباب.  إنى أعرف صوته يا سابينا. 

(يــدخل عـــامل الـــتــلـــغــراف عـــمــره  12ســـنــة ويـــرتــدى الـــزى. يــدخل
اموث بجانـبه خلسة إلى احلجرة ويـستقران فى منتصف الديـناصور وا

 ( سرح من ناحية اليم ا
مسيز انتروبوس:

أنا آسـفـة إذ جعـلـناك تـنتـظـر. فكـمـا تعـلم يجـب أن نكـون حذرين. (توجه
(يــومـئـان) هل ـــكن أن تــصـــمــتــا?  ) إحم! ... هل  احلـديث لــلـحــيـوانـ
تناولتما عشاءكما? (يومئان) هل أنتما مستعدان للدخول? (يومئان) أيها

وقد هل تسمح?  الشاب هل معك أى نار? إذن أشعل ا
ـدفـأة (يـومئ  يــخـرج شــيـئــاً أشـبه بــقـطــعـة الــفـحم ويــجـثــو بـجـانـب ا

تخيلة فى وسط األضواء األمامية. فترة صمت) ا
مسيز انتروبوس:

ماذا تقولون أيها الناس عن هذا الطقس البارد? 
(يهز كتفيه عالمة على التشكك) 

مسيز انتروبوس:
وقد.  سابينا خذى هذه العصا واذهبى واشعلى ا

سابينا:
تـمـامـا كـمــا قـلت لك يـا مـسـيـز انـتـروبـوس; أسـبـوعـان. هـذا هـو الـقـانـون.

أرجو أن يكون ذلك واضحا تمام الوضوح (تخرج)
مسيز انتروبوس:

ماذا عن هذا الطقس البارد? 
عامل التلغراف:

) بـالطبع أنا ال أعـرف أى شىء ... لكنـهم يقولون إن (بـعين خفيضت
هــنــاك جــداراً من اجلــلــيــد يــتــحــرك من الــشــمــال هــذا مــا يــقــولــونه. وال
نـســتــطـيع االتــصـال بــبــوسـتــون عن طـريـق الـبــرق والـنــاس يـحــرقـون آالت
الـبـيـانـو فى هـارتـفـورد. ... إنـهـا تـكــتـسح كل شىء فى طـريـقـهـا الـكـنـائس

 . دن. أنا شخصيا أعيش فى بروكل ومكاتب البريد وقاعات ا
مسيز انتروبوس: 

ماذا يفعل الناس إزاء ذلك? 
عامل التلغراف:

كن أن تفعليه فى يوم من أيام حسن ... يتحدثون معظم الوقت. أو ما 
ن يحـاولون أن يـذهبـوا إلى اجلنـوب والطرق  فبرايـر. وهنـاك البـعض 

صـفف وتـلـقيـنـهـا إلى الـسقف. ـا يـسـقط من شـعـرك ا وتصـنـعـ كرات 
وكنت أغسل مالبـسك الداخلـية وأعد لك حسـاء الدجاج. وحـملت أطفاال
ـسحـوق الـذى كـنت تـضـعـيـنه علـى وجهك. ـشـقـة بل كـنت أعـد ا وكابـدت ا

غير أنى كنت أعلم أنك لن تدومى. ولم تدومى.
سابينا:

لكـنى أنا التى شجعت مسـتر انتروبوس على أن يصـنع األبجدية. يؤسفنى
أن أقـــول ذلك يـــا مـــســيـــز انـــتــروبـــوس لـــكـــنك لـــست امـــرأة جــمـــيـــلــة وال
تسـتطـيعـ معـرفة مـا فى وسع الرجل فـعلـه إذا ما حاول. إن الـفتـيات من
أمثالى هن الالتى يلهمن الرجال بجدول الضرب. يؤسفنى أن أقول ذلك
لـكـنك لـست امـرأة جـمـيـلـة يـا مـسـيـز انـتـروبـوس هـذه هى احلـقـيـقـة أمام

الرب. 
مسيز انتروبوس:

ــطـبـخ. ومــاذا تـراك تــفــعــلــ هــنـاك? وأنتِ لم تــدومـى - بل هــبـطـت إلى ا
دفأة تنـطفئ! ال غرو فى أنه يبـدو لك من األسهل إن تموتى. إن تـدع ا
الـقــراءة والـكـتـابـة والـعـد عــلى أصـابـعك أشـيـاء جــيـدة جـدا فى حـد ذاتـهـا
ــنــزل. هــا هــو ذلك الــديــنــاصــور مــرة أخــرى عــلى لــكــنى أنــا الــتى تــديــر ا

نزل. شششش ابتعد! ابتعد.  العشب أمام ا
(الديناصور الرضيع يضع رأسه فى النافذة)

الديناصور:
اجلو بارد. 

مسيز انتروبوس:
نزل فهذا مكانك.  اذهب إلى خلف ا

الديناصور:
اجلو بارد. 

(الدينـاصور يـذهب ومسيـز انتروبـوس تخرج بـهدوء. سابـينا تـرفع رأسها
. اجلـزء األوسط من احلــائط يــرتـفع ــتـفــرجــ بـبطء وتــتــحـدث إلى ا

ويتوقف ويختفى فى أعال)
سابينا: 

ـتفرجون تستمعون إلى هذا فإنى أفهم ا أنكم أنتم أيضا أيها ا واآلن 
سرحية بشكل أفضل قليال. أتمنى أن تصبح الساعة احلادية عشر; أنا ا

سرحية مرة أخرى.  ال أريد أن أستدرج فى هذه ا
ـسرح (يرى عـامل التـلغـراف يـدخل بجـانب اجلدار اخلـلـفى من خشـبة ا

من الناحية اليمنى. إنها تراه وتنادى)
سابينا: 

مـسـيـز انـتـروبـوس مـسـيـز انـتـروبـوس! الـنجـدة! هـنـاك رجـل غريـب يـتـقدم
نزل. إنه يتسلق اجلدار النجدة!  نحو ا

(تدخل مسيز انتروبوس متأهبة ولكن متماسكة)
مسيز انتروبوس:

ساعدينى بسرعة. 
(يسدان الباب بتكديس األثاث خلفه)

مستر انتروبوس: 
ليس أمام األطفال!!! 

(يصفع هنرى صفعة قوية)
هنرى: 

بابا لقد ضربتنى!
مستر انتروبوس: 

حسن تذكـر ذلك. هذه الـصفـعة كى جتـعلك تتـذكر هـذا اليـوم. اليوم. إنه
ـائة ـائـة -  ا اليـوم الـذى أعـدت فـيه األبـجـديـة; والـيوم الـذى رأيـنـا فـيه ا
كتب! ألق ائة شىء ال نـهاية له. لقـد كان يوما شـاقا فى ا ـائة ا ائة ا ا
نـظـرة إلى هـذه الـعـجـلـة يـا مـاجى! حـ أقـوم بـتـعـديـلـهـا سـوف تـريـن شـيـئا

عجيبا. إنها مكافأة لك على ما تكبدته من مشى. 
مسيز انتروبوس: 

ماذا تعنى? 
رتفع وينظر إلى النار بفزع) سند ا (مستر انتروبوس يجلس على ا

مستر انتروبوس: 
كن عمله. إذ وجة. وليس ثـمة شىء كثيـر  ماجى لقد وصـلنا إلى قمـة ا

إننا بلغنا النهاية!
زاجية هذه بحدة) (مسيز انتروبوس تخرجه من حالته ا

مسيز انتروبوس: 
وماذا عن اجلليد? 
مستر انتروبوس: 

اجلليد! 
(هنرى يلعب بالعجلة)

هنرى: 
كنك وضع مقعد على هذه.  بابا 

مستر انتروبوس:
ـكـنه الـعـبس بــهـا اآلن لـكـنى فـكـرت فى ذلك (بـتـفكـير) نـعم! أى أحــمق 

أوال. 
مسيز انتروبوس: 

ــطـــبخ. إذ إنى أريــد أن أحتــدث مـع أبــيــكــمــا اذهــبــوا أيــهـــا األطــفــال إلى ا
وحدى. 

  (يخـرج الطفالن. ومسـتر انتروبـوس انتقل إلى مقـعده فى أعال اليسار.
ويـأخـذ وعاء سـمك الـزينـة عـلى حـجره; ويـجـذب قفص الـكـناريـا بـحيث
يصبح فى مستوى وجهه. ويضع احليوانان مخالبيهما على ذراع مقعده

ومسيز انتروبوس تواجهه عبر احلجرة كالقاضى)
مسيز انتروبوس: 
حسن ماذا تريد? 
مستر انتروبوس: 

اجلو بارد. كيف كانت تسير األمور? وكيف حالك يا ميليسينت? 
مسيز انتروبوس: 

أعلم أن اجلو بارد. 
مستر انتروبوس:

(يـحدث الكناريا) ال تبعـثروا بذر عبـاد الشمس آه? وال تـغنوا بعـد انطفاء
األنوار. أتفهمون ما أعنيه? 

مسيز انتروبوس: 
وت أال تـسـتـطـيع? أتـسـطيع ـكـنك أن حتـاول مـنعـنـا من الـتـجـمـد حتـى ا
ــكـنـنــا أن نـنـتــقل عـلى ـكـنــنـا أن نــبـدأ فى االنـتــقـال. أو  عـمـل أى شىء? 

ظهور احليوانات. 
مستر انتروبوس: 

إن أفضل ما فى احليوانات أنها ال تستطيع أن تتحدث كثيرا. 
اموث:  ا

اجلو بارد. 
مستر انتروبوس: 

آه آه آه! تفرجى عـلى هذا! عند مـنتصف اللـيل سوف نتحـول إلى جليد.
إن الــطــرق اآلن غــاصـة بــالــنــاس الـذين بــالــكــاد يـحــركــون قــدمـا مـن عـلى
األرض. والعـشب فى اخلارج مـثل احلـديد لـقـد تذكـرت لدى إبـرة أخرى

لك. والناس فى الشمال أين هم? جتمدوا انسحقوا... 
مسيز انتروبوس: 

وهل هذا ما سيقع لنا? هال أجبتنى? 
مستر انتروبوس: 

لــسـت أدرى. ال أعــرف أى شىء. فـــالـــبــعض يـــقــولـــون إن اجلـــلــيـــد يــزحف
بـسرعة أبـطأ. والبـعض يقـولون إنه توقف. إن الـشمس آخـذة فى البرودة.
كـننـا فعـله سوى أن مـاذا فى وسعى أن أفـعله حـيال ذلك? لـيس ثـمة مـا 
ــنــزل وأعـمــدة الــســور واجلـرن. ونــبــقى عــلى الــنـار نــحــرق كل شىء فى ا

وت.  مشتعلة. وح تنفد النار 
مسيز انتروبوس: 

اذا لم تقل ذلك فى البداية?  حسن 
(مـسـيـز انـتـروبـوس عـلى وشك اخلـروج حـ تـلـمح اثـن مـن الالجـئ

سرح وسرعان ما حلق بهما آخرون)  ظهرا فى خلفية جدار ا
الالجئون: 

مستر انتروبوس! مستر انتروبوس! مستر انتروبوس! 
مسيز انتروبوس: 

من هذا? من يناديك? 
مستر انتروبوس: 

(بشعور بالذنب) إحم! فالرى! 
(اثنان من الالجئ يتجهان نحو النافذة) 

 : أحد الالجئ
كـننـا أن ندفئ أيـادينـا حلظـة يا مـستـر انتـروبوس? اجلـو بارد جدا هل 

يا مستر انتروبوس. 

الجئ آخر: 
مـستـر انـتروبـوس إنى أتـسـاءل عمـا إذا كـانت لـديك قـطعـة خـبز أو شىء

كنك االستغناء عنه. 
(صـمت. يـنـتـظـرون فى خـضوع. مـسـيـز انـتـروبـوس تـتـسـمـر على األرض.
فجـأة يسمـع طرق على الـباب ثم تـسمع يـداً أخرى تطـرق البـاب طرقات

سريعة قصيرة) 
مسيز انتروبوس:

اذا جاءوا إلى من هؤالء النـاس? ويحى إنهم جـميعـا فى الفنـاء األمامى. 
هنا? 

(تدخل سابينا) 
سابينا: 

شردين يطرقون على الباب اخللفى.  مسيز انتروبوس هناك بعض ا
مسيز انتروبوس: 

جــورج قل لــهــؤالء الــنـاس أن يــبــتــعــدوا. قل لــهم أن يــذهــبــوا فــورا. سـوف
أذهب وأطردهم من الباب اخللفى. تعالى معى يا سابينا.

(تخرج بهمة) 
مستر انتروبوس: 

سابينا! ابقى هنا! لدى ما أقوله لك. 
(يتجه نحو الباب ويفتح فتحة صغيرة ويتحدث من خاللها)

مستر انتروبوس: 
سـيــداتى ســادتى! ســوف أضــطــر إلى أن أطــلب مــنــكم أن تــنــتــظـروا بــضع
دقـائق أخرى. كل شىء سـيكـون عـلى ما يـرام. ... أثنـاء انـتظـاركم ليـجذب
كل منكم عـصا من العـمود الذى يسـند السـور. إذ إننا سـنحتـاج إليهـا كلها

دفأة. ستكون هناك قهوة وشطائر حاال.  من أجل ا
(ســابـيـنـا تـنـظـر إلى اخلــارج فـوق كـتـفه وفـجـأة تــمـد ذراعـهـا وهى تـشـيـر

وتصرخ) 
سابينا: 

مـســتـر انـتـروبــوس مـا هـذا"? ذلك الـشىء األبــيض الـكـبـيــر? إنه جـلـيـد يـا
مستر انتروبوس. إنه جليد!! 

مستر انتروبوس: 
طبخ وتعدى الكـثير من القهوة. أعدى سابـينا أريد منك أن تذهـبى إلى ا

إناء كبيرا حتى آخره. 
سابينا: 

إناء كبير حتى آخره!! 
مستر انتروبوس:

(وهو يشير بيده) وشطائر!! ... أكداس منها ... هكذا. 
سابينا: 

مستر انترو
ـسـرحيـة وتـتـحدث بـشـخـصهـا بـاعتـبـارهـا ميس (فـجأة تـخـرج عن نص ا

سومرسيت بدهشة)
سابينا: 

 . سرحية! هذا معناه الجئ كننى أن أفهم ما معنى هذا اجلزء من ا
(تخطو إلى أمام الستار)

سابينا: 

اجستير اخلاص به. سرح انتهى من إعداد بحث ا عهد ا عيد  > الناقد حا حافظ ا
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نـاسبـة (ليس أقـل حضـوراً وأكثر > إذا كـانت الـلغـة األدبية وجـدت فى الـشعـر وسيلـتهـا ا
سـرحيـة افـتقـرت إلى صيغ قـادرة على اسـتـحضـاراً من حوار شـعرى) فـإنـها فى الـلغـة ا

الدخول فى خصومة مع التطور الطبيعى.

سرحي جريدة كل ا
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أو ال أحب ذلك. ال أحب ذلك. 
(تستند إلى أمام الستار وتنهمر الدموع من عينيها) 

مستر انتروبوس: 
ميس سومرسيت! 

سرح) سرح (يسمع من خارج خشبة ا مدير خشبة ا
دير:  ا

ميس سومرسيت! 
( تفرج (سابينا تتحدث بقوة إلى ا

سابينا: 
ـسرحيـة على مـحمل اجلد. فـالعالم ال سـيداتى سادتى! ال تـأخذوا هذه ا
يـتــجه نـحـو نــهـايـته. أنــتم تـعــرفـون أنه لـيس كــذلك. الـنــاس هـنـا يــبـالـغـون!
فـمــعــظم الـنــاس لــديــهم حـقــا مــا يـكــفى إلطــعــامـهـم ولـديــهم ســقف يــظـلل
ــوت جــوعــا - إذ بـإمــكــانــكم دائــمـا أن تــأكــلـوا رؤوســهم. ولــيس ثـمــة من 
العشب أو ما إلى ذلك. أما مسألـة اجلليد هذه ويحى لقد كان ذلك منذ
زمن بـعيد جدا. باإلضـافة إلى ذلك هم لم يكونـوا سوى همج. والهمج ال

يحبون أطفالهم ليس كما نفعل. 
سرح:  مستر انتروبوس ومدير ا

ميس سومرسيت!!
(يتجدد الطرق على الباب) 

سابينا: 
سرحية.  كتوب غير أنى لن أفكر فى ا وهو كذلك. سوف أقول ا
( تفرج (تدخل مسيز انتروبوس وتشير سابينا إشارة وداع إلى ا

سابينا: 
سرحية.  كما أنصحكم أنتم أيضا بأال تفكروا فى ا

(تخرج سابينا)
مسيز انتروبوس: 

نزل. شـردون يقولـون إنك طلـبت منهـم أن يحضـروا إلى ا جـورج هؤالء ا
فما معنى هذا? 

(طرق على الباب)
مستر انتروبوس: 

فـقط ... آه ... هـنـاك القـلـيل من األصـدقاء يـا مـاجى التـقـيت بـهم على
الطريق. إنهم أناس غاية فى اللطف ونافعون جدا. 

(مسيز انتروبوس تعود إلى الباب)
مسيز انتروبوس: 

واآلن ال تـطـلب مـنـهـم أن يـدخـلـوا! جـورج لن أســمح ألحـد بـالـدخـول إلى
هنا ولو على جثتى. 

مستر انتروبوس: 
نزل. ماجى هـناك طبيب بينـهم. ولن يضيرنا أن يكون لـدينا طبيب فى ا
ـكــنك أن تـعـرفى إذ إنـنــا فـقـدنــا عـددا من األطـفــال بـشـكـل أو آخـر. وال 

متى تنسد حنجرة أحد األطفال. أن ما مر بنا أنا وأنت! 
(يضع يده على حنجرته ويقلد الدفتيريا)

مسيز انتروبوس: 
حـسن شـخص واحـد فـقط إذن الـطـبـيب. أمـا اآلخـرون فـفى وسـعـهم أن

يسيروا فى الطريق. 
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يتناوالن عشاءهما اآلن. وأنا بالطبع أريد أن أرياك. 
ميس م. ميوز: 

كم لديك من أطفال يا مسيز انتروبوس? 
مسيز انتروبوس: 

لدى طفالن ولد وبنت. 
موزيز: 

(بصوت خفيض) كنت أعلم أن لديك ولدين يا مسيز انتروبوس. 
(مـســيـز انـتــروبـوس تـتــألم حـتى أنــهـا ال تـرى أمـامــهـا تـســيـر فى اجتـاه

األضواء األمامية. وتتحدث بصوت خفيض)
مسيز انتروبوس: 

هابيل! هابيل! يا بنى! هابيل يا بنى! 
(يتحـرك الالجئـون بضع خطـوات نحوهـا كى يطيـبوا خاطـرها بكـلمات
ـانيـة إلخ. تسـمع صرخـة شديدة من بـاليـونانـية والـعبـرية والـعربـية واأل

طبخ من سابينا تستدير الرؤوس)  ا
مستر انتروبوس: 

ما هذا? 
(تدخل سابينا وهى تغلى غضبا وتخلع قفازها)

سابينا: 
مـستـر انـتـروبـوس ابـنك هـذا هـذا الـولـد هـنـرى انتـروبـوس لن أبـقى فى
ـنــزل حلـظـة واحـدة! إنه ال يـصـلح لـلـمــعـيـشـة بـ أنـاس مـحـتـرمـ هـذا ا

هذه حقيقة. 
مسيز انتروبوس: 

ال تتفوهى بكلمة أخرى يا سابينا. سوف أعود حاال. 
طبخ)  (دون أن تنتظر جوابا تعبر إلى ا

سابينا: 
مستر انتروبوس لقد ألقى هنرى حجرا مرة أخرى. وإذا لم يكن قد قتل
ـنـزل اجملاور لـنـا أكـون مـخـطئـة. لـقـد انـتهى ذلك الـولد الـذى يـسـكن فى ا
من تـنــاول عـشــائه وخـرج لــيـلـعـب; وسـمـعت شــجـارا شــديـدا; ثم رأيت كل

ة قتل سافرة.  شىء. رأيت كل شىء بعينى. ويبدو األمر جر
ـطبخ حتـجب هنـرى الذى يـتبـعها. (مـسيـز انتـروبوس تـظهـر عنـد باب ا
وح تتـنحى نرى على جبـهة هنرى شكل عـملة معدنـية صفراء وندبة
قــرمـزيـة عــلى شـكـل حـرف ق. يـنــدفع مـســتـر انـتــروبـوس نــحـوه. صـمت

قصير)
هنرى:

(الهثا) كان سيأخذ العجلة منى. وبدأ فى إلقاء حجر علىّ فى البداية. 
مسيز انتروبوس: 

جورج لم يكن هذا سوى اندفاع صبيانى. تذكر كم هو صغير. 
(بصوت أعال وبإحلاح)

مسيز انتروبوس: 
إن عمره ال يزيد على أربعة آالف سنة. 

سابينا: 
وكان كل شىء يسير بشكل غاية فى اللطف! 

دفأة)  (صمت مستر انتروبوس يعود إلى ا
مستر انتروبوس: 

اطـفـئـوا الـنـار! اطـفــئـوا الـنـار جـمـيـعـا. (بـعنف): ال عـجب فى أن الـشـمس
تبرد. 

دفأة) (يضرب بيده على ا
مسيز انتروبوس: 

أيها الطبيب! أيها القاضى! ساعدانى! جورج هل فقدت عقلك? 
مستر انتروبوس: 

ليس ثمة عـقل. لن نحاول أن نعيش. (يوجه كالمه للضيوف) استسلموا!
تخلوا عن احملاولة! 

(مسيز انتروبوس تمسك به) 
سابينا: 

مستر انتروبوس إنى خجلة منك بكل تأكيد. 
مسيز انتروبوس: 

تناول بعض القهوة يا جورج. جالديس! أين ذهبت  جالديس? 
(جالديس تخطو داخلة وهى مذعورة)

جالديس: 
ها أنا  يا ماما. 

مسيز انتروبوس: 
اصـعدى واحـضرى خف أبـيك. كيف تـنسـى شيـئا كـهذا وأنت تـعلـم كم

هو متعب? 
(مـســتـر انـتـروبـوس يــجـلس عـلى مـقــعـده. يـغـطى وجـهـه بـيـده ومـسـيـز

( انتروبوس تستدير إلى الالجئ
مسيز انتروبوس: 

أال يـسـتـطـيع بـعـضـكم الـغـنـاء? إن وظـيـفـتـكم فى احلـيـاة هى الـغـنـاء ألـيس
كذلك? سابينا!

عدة نساء: 
إحم! (بتردد)

(يـتـجمـعن حـول جـيـتـار هـومـيـروس بـوجوه مـرتـعـدة. هـومـيـروس يـعزف
بـعض النغـمات. ويبدآن فى الغـناء بصوت ال يـكاد يكـون مسموعـا بقيادة

سابينا) 
غنيات:  ا

"دقى أيتها األجراس" 
(مــســيــز انــتــروبــوس تـواصـل الــتـحــدث مع مــســتــر انــتــروبــوس بــصـوت

منخفض وهى تخلع له حذاءه)
مسيز انتروبوس: 

سرح سلطته الرمزية مثلما حدث مع اليوناني فرغم واقعية رسوم الستار > اسـترد ا
واحملـافل فإن اجملـاالت التى أعـيد بنـاؤها كـانت تسـتحضـر للـمشاهـد أمكـنة مسـتحـيلة
ا تـشـرح ما رآه الـرمـزيون فى مـسـمـوح بهـا فـقط فى خيـاله. هـذه الظـاهـرة هى الـتى ر

النصف الثانى من القرن التاسع عشر.

الفصل األول
شاشة عرض فى منتصف الستار.

سرح وهذه الكلمات: أخبار وأحداث العالم.  أول شريحة: اسم ا
مذيعة:

يسر اإلدارة أن تذيع عليكم أخبار وأحداث العالم. 
(شريحة: الشمس تظهر فوق األفق)

ذيعة: ا
فـرى بــورت لـوجن إيالنـد: أشــرقت الــشــمس هــذا الــصــبــاح فى الــســادســة
واثـنــ وثالثـ دقـيـقـة لـقـد كـانت مـسـيـز دوروثى أول من أبـلغ بـهـذا الـنـبـأ
وهى من فــرى بــورت بـلــوجن إيـالنـد. ولــقــد قــامت عــلى الــفــور بــاالتــصـال
تـلـيـفـونـيـا بـالـعـمـدة. وعـقـدت جـمـعـيـة تـأكـيـد نـهـايـة الـعـالم مـبـاشـرة جـلـسـة
خـاصـة وأجـلت حـدوث هـذا احلـدث ألربع وعـشـرين سـاعة. ونـحـن نتـوجه
ـسـيـز سـتـيـتـسـون عـلى مـا تـتـحـلى به من روح اخلـدمـة بـالـشـكـر والـتـقـديـر 

العامة. 
(مـديـنة نـيـو يورك شـريـحة فـانـوس سحـرى لألبـواب األمامـيـة للـمـسرح
ـسـرحــيـة; ثالث من عــامالت الـنــظـافــة مـعـهن الــذى تـعــرض فـيه هــذه ا

ساحات وجرادل)
ذيعة:  ا

ــســرح عــثــر عــلى عــدد من مــســرح س. أثــنــاء الــتــنــظــيف الــيــومى لــهــذا ا
ـعـتـاد بـواسـطــة الـسـيـدات سـيـمـســون وبـاتـيـسـلـوسـكى ـفـقــودة كـا األشـيـاء ا
ومــوريـارتـى. من بــ األشـيــاء الــتى عــثــر عــلــيـهــا الــيــوم هــنــاك خـا زواج
مـكتوب علـيه إلى «حواء من آدم» سفـر التكوين من  1 إلى 18. سوف تتم

إعادة اخلا لصاحبته أو أصحابه إذا كانت أوراق إثباتهم سليمة. 
(تيبيهاتشى فيرمونت شريحة تمثل نهراً جليدياً)

ذيعة: ا
ـسـبـوق فى هــذا الـصـيف حـالـة لم يـتم لـقـد أحـدث الـطـقـس الـبـارد غـيـر ا
تفـسيـرهـا بعـد تفـسيـرا مرضـيا. وهـنـاك نبـأ عن حترك جـدار من اجللـيد
ـوجة جـنـوبا عـبر هـذه البالد. ولـقـد جعل انـقطـاع االتـصاالت الـناجت عن ا
ـعـلــومـات الـدقــيـقـة أمـرا الـبــاردة الـتى تـعــبـر الـبـالد اآلن احلـصـول عــلى ا
ـصداقية للشائعـة القائلة بأن اجلليد صعـبا ولكن هناك قدراً قليالً من ا
قد دفع بكاتـدرائية مونـتريال حتى وصلت إلى سـينت أولبانـز; بفيرمونت.

علومات عليكم مطالعة صحفكم اليومية.  للمزيد من ا
نزل مـتواضع بالضواحى. إنه منزل (إكسيـلسيور نيو جـيرزى شريحة 
مستـر جورج انتـروبوس مخـترع العـجلة. إن اكـتشاف الـعجلـة الذى جاء
مباشـرة بعد اكتشاف الرافـعة قد ركز انتباه الـبالد على مستر انتروبوس
ـنـطقـة الـسكـنـيـة فى هـذه الضـاحـيـة اجلذابـة. وهـذا هو الـقاطـن بهـذه ا
منـزله عبـارة عن منـزل فسـيح مـريح يتـكون من سـبع حجـرات. وهو فى
موقع مالئم بالقرب من مدرسة عامة وكنيسة ميثودية ومحطة إطفاء.
ستر انـتروبوس على درجات السلم األمـامية وهو يبتسم هناك شـريحة 
سك بـعجلة. ومسـتر أنتروبوس صنـوعة من القش. إنه  ويرفع قـبعته ا
ة جـدا. وقد شق طريـقه تقريـبا من العدم. نفـسه ينحـدر من عائلـة قد
ويقـال إنه كان فى وقت من األوقات بسـتانياً لـكنه ترك هذا الوضع حتت
ظـروف تـضاربت األقـوال حـولهـا. كمـا أن مـستـر انتـروبـوس محـارب قد
حارب فى حـروب ضد جـيوش أجـنبـية ويـحمل جـسده عـددا من الندوب
ـرأة الـسـاحـرة الـعـطـوفـة. إنـها فى كل نـاحـيـة. وهـذه مـسـيز انـتـروبـوس ا
رئـيسـة نـادى األمهـات باإلكـسيـلسـيور. ومـسـيز انـتروبـوس حائـكة مالبس
ــريــلـة الــتى جــرت عـلــيــهــا الـكــثــيـر من ــتــازة. فــهى الـتـى اخـتــرعت ا
التغييرات بعد ذلك. شريحة باألسرة وسابينا وهنا نشاهد آل انتروبوس
بطـفليـهمـا هنـرى وجالديس  والصـديقـة. إن الصـديقـة التى تـظهر فى

اخللف هى ليلى سابينا اخلادمة.) 
ذيعة: ا

أعـرف أننـا جمـيعـا نريـد أن نهـنئ هذه األسـرة األمريـكيـة النـموذجيـة على
ـسـتــر انـتـروبـوس. واآلن مــا تـقـوم به. ونــتـمـنى جــمـيـعــا مـسـتـقــبال نـاجـحــا 

نزل.  تأخذكم اإلدارة فى زيارة قصيرة إلى داخل هذا ا
ـعيـشـة فى مـنزل مـتـنقـل - امرأة شـقـراء طلت (يـرتفـع السـتار) حـجـرة ا
خديهـا وشفتيها بلون أحمر ثقيل - إنها تقف بجانب النافذة فى اخللف

سرح وحتت مرفقها منفضة.  من وسط خشبة ا
سابينا:

نـزل بـعـد. إنى أدعـو الله أو! أو! أو! إنـها الـسـادسـة والسـيـد لم يـعـد إلى ا
أال يكون شـيئا خـطيرا قـد وقع له أثنـاء عبوره نـهر هادسـون. فلو أن شـيئا
حدث له لن جند ما يعزينا عـنه وسوف نضطر إلى االنتقال إلى منطقة
سـكــنـيـة أقل راحـة. حـقـيـقـة األمـر أنى لـست أدرى مـاذا سـيـحـدث لـنـا. هـا
نـحن فى مــنـتـصف أغـســطس ومع ذلك فـهـذا أشــد أيـام الـسـنـة بـرودة. إن
مـرات اجلـانـبـية; هل فى وسع الـطـقس مـتجـمـد; والـكالب مـنكـمـشـة فى ا
أحد تـفـسـيـر ذلك? كال. لـكن هـذا ال يـدهـشنـى. فالـعـالم يـضـرب أخـمـاسا
ـنزل عـلى رؤوسنـا منـذ وقت طويل فـهذه فى أسداس أمـا عدم سـقوط ا

معجزة بالنسبة لى. 
سـرح. سابـينـا تنـظر ن يبـدو مهـتزا فـوق خـشبـة ا (جـزء من اجلـدار األ

إليه بعصبية فيصلح اجلدار نفسه ببطء)
سابينا:

فى كل لـيـلـة نـعـانى هـذا الـقـلق وأتـسـاءل عـمـا إذا كـان الـسـيـد سوف يـصل
إلى الـبيـت بسالم: وعـمـا إذا كـان سـوف يـجـلب شـيئـا لـنـأكـله. فى عـنـفوان

وت لم يقل أحد شيئا أصدق من هذا.  احلياة نحن فى خضم ا
(يطير جزء اجلدار إلى أعال. فتعقد الدهشة لسان سابينا وتهز كتفيها

ا فى ذلك قاعدته) وتأخذ فى تنفيض مقعد مستر انتروبوس 
  سابينا:

ـتاز وأحـد أعمدة مسـتر انـتروبوس بـالطـبع رجل طـيب وهو زوج وأب 
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> كـان الـشعـراء يـحكـون فى إرشـادات طـويلـة الـوسط الذى كـان يـجب أن يتـحـرك فيه أبـطـالهم.
ـكـنـنـا ـكـان الـتى كـانت تـتـوفـر عـلـيـهـا لـسـيـر أفـعـالـهم.  ـاذج الحـتـمـاالت ا كـانـت الـديـكـورات 

استخدام أى دراما رومانسية كنموذج من «فاوست» إلى «دون خوان تينوريو».

سرحي جريدة كل ا

سرح قصر ثقافة بنها. > اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة استقرت على عقد فعاليات مهرجان النوادى 
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الـكنـيـسة ويـحمل فـى قلـبه كل اخليـر لـلمـجتـمع. وبـالطـبع يـكون فى غـاية
االنـتـبـاه كـلـمـا مــر بـرجل شـرطـة; لـكن مـا أعــتـقـده هـو أن ثـمـة اتـهـامـات ال
ـــكن أن أضـــيـف: ال يـــجب الـــســـمـــاح يـــجـب تـــوجـــيـــهـــهــــا بل أعـــتـــقـــد أنـى 

بتوجيهها. فنحن جميعا بشر; من منا ليس كذلك? 
(تقوم بتنفيض مقعد مسيز انتروبوس الهزاز)

سابينا:
ـرء فى رؤيته. وهى ومـسيـز انتـروبوس امـرأة طـيبـة. فهى خـير مـن يأمل ا
ال تـعــيش إال من أجل طــفـلــيـهــا; بل هى عــلى اسـتــعـداد ألن تــرانـا جــمـيــعـا
مــوتى حتت قـدمــيـهــا دون أن تـهــتـز لــهـا شـعــرة واحـدة لــو كـان فى ذلك أى
فائـدة تعود على طفلـيها - هذه هى احلقيقـة. فإذا كنت ترغب فى معرفة
زيد عن مـسيز انتـروبوس فما عـليك إال أن تذهب وأن تمـعن النظر إلى ا
رة. أمـا عن الـطفـل - حـسن هنـرى انتـروبوس صـبى أمريـكى حقـيقى
درسـة الـثـانويـة يـوما مـا لـو أنهم حـسن الـقسـمـات. وسـوف يتـخـرج فى ا
تازا ح يكون فى أجروا تـسهيالت على األبجـدية. وهنرى يجد هدفـا 
يـده حجـر; إذ إنه فى وسـعه التـصـويب على أى شـىء ابتـداء من الـعصـفور
ـؤكـد أن الـصـغـيــر إلى األخ األكـبـر أو لم أقــصـد أن أقـول ذلك! لــكن من ا
نزل. وابنة ذلك كـان حادثا مؤسفا وكان مـن العسير إخراج الشـرطة من ا
مـسـتر ومـسـيز انـتروبـوس تـدعى جالديس. وهى سـوف تكـون زوجـة طيـبة
لزوج طـيب يومـا ما إذا ما بـرز من شاشة الـسينـما وطلب يـدها. إذن ها
ا تمكـنا من العثور نحن أوالء! لقد تـمكنا من الـبقاء لبعض الـوقت اآلن 
ـوت عـلـيه ثـمـيــنـا كـان أم هـزيال وإذا لم تـدهـســنـا الـديـنـاصـورات حـتى ا
وإذا لم يــأكل الــدود حـديــقـتــنــا فـلــسـوف نــحـيــا جـمــيــعـا إلى أن تــأتى أيـام
أفضل (تـمسك اخلـشب): فكل طـفل جديـد يولـد آلل انتـروبوس يبـدو لهم
ا ـوت يبـدو لـهم وكـأ أنه سـبب كاف لـتـحـريك الـكون بـأسـره; وكل طـفل 
جنـا من دنــيـا مــلـيــئــة بـاألحــزان واآلالم أمـا نــهـايــة ذلك كــله فـهــذا سـؤال
مفتـوح ينتـظر الرد. لـقد كافـحنا وعـشنا خالل احلـر والبرد لـبعض الوقت

اآلن.
(جـزء من اجلـدار اآلن فـوق البـاب من نـاحـية الـيـمـ يطـيـر فى الـهواء

ويختفى.) 
سابينا: 

ونـصيـحتى لـكم اآلن هى أال تنـشغـلوا بـتوجيه األسـئلـة واكتـفوا بـاالستـمتاع
بـتـناول اآليس كـر مـا دام فى طـبقـكم - هـذه هى فلـسـفتى - وال تـنـسوا
أننـا منذ سـنوات قلـيلة قـد اجتزنـا الكساد بـشق األنفس! ولست أدرى أين

سنكون لو اعتصرنا مأزق آخر. 

ى الذى يبدأ نهاية مارس القادم. سرح العا سرحية يستعد حاليا لدورة هذا العام من مهرجان ا > معهد الفنون ا
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مستر انتروبوس: 
ماجى هناك رجل مسن وهو بالتحديد صديق لى 

مسيز انتروبوس: 
لن أصغى لك

مستر انتروبوس: 
إنه هو حقا الذى بدأ األبجدية. 

مسيز انتروبوس: 
أنـا ال أعـبأ لـو أنه تالشى. فـفى وسعـنا االسـتـغنـاء عن القـراءة أو الـكتـابة.

لكننا ال نستطيع االستغناء عن الطعام. 
مستر انتروبوس:

إذن لــيـأتى اجلــلـيـد!! اشـربـى قـهـوتك!! أمــا أنـا فال أريـد أيــة قـهـوة إذا لم
 . يكن فى وسعى أن أحتسيها مع بعض الناس الطيب

مسيز انتروبوس: 
كف عن الصياح. ومن غير هؤالء أيضا يحاول أن يزيحنا عن مكاننا? 

مستر انتروبوس: 
حسن هناك الرجل ... الذى يسن جميع الشرائع. القاضى موزيز! 

مسيز انتروبوس: 
ال يستطيع القضاة مساعدتنا اآلن. 

مستر انتروبوس: 
ومـاذا إذا انـصهـر اجلـلـيد? ... وإذا اجـتـزنا هـذه احملـنة? هل كـنـا أنا وأنت

قادرين على تربية هنرى? ماذا فعلنا? 
مسيز انتروبوس: 

ومن هؤالء النسوة العجائز? 
مستر انتروبوس:

(يـسعل) هنـاك فى البـلدة تسـع شقـيقات. يـوجد ثالث أو أربـع منهـن هنا.
وسيقى ... وواحدة منهن تنشد وواحدة منهن.  إنهن نوع من مدرسات ا

مسيز انتروبوس:
ـوت. دع ! اآلن عــلــيك أن تــخــتــار احلــيــاة أو ا يــكــفى هــذا. فــرقــة مــغــنــ

أطفالك يتضورون جوعا أمام عينيك. 
مستر انتروبوس:

(بـرفق) هــؤالء الــنــاس ال يـأخــذون الــكــثـيــر. فــهم مــعــتـادون عــلى الــتــضـور
جـــوعـــا. وســـوف يـــنـــامـــون عـــلى األرض. بـــاإلضـــافـــة إلى ذلك يـــا مـــاجى
ـنزل سـوى سابـينا? وسـابيـنا خـائفة اسمـعى: كال اسمـعى: من لديـنا فى ا
دائـمـا من أن أســوأ شىء سـوف يـقع. فـمن تـســتـطـيع أن تـقـدم الـعـون? أمـا
هؤالء الـناس فال يستسلـمون أبدا يا ماجى. إذ إنهـم يعتقدون أنهم سوف

يعيشون ويعملون إلى األبد. 
(مسيز انتروبوس تمشى ببطء عبر احلجرة)

مسيز انتروبوس: 
وهـو كـذلك. دعـهم يـدخـلـون. دعـهم يـدخـلـون. فـأنت الـسـيـد هـنا. (بـصوت
خــفــيض) لـــكن هـــذه احلــيـــوانـــات يـــجب أن تـــذهب هـــذا يــكـــفى. إذ إنـــهم

سرعان ما يكبرون ويحطمون اجلدران على أى حال خذهم بعيدا. 
مستر انتروبوس:

ـاموث!! تعال يا بيبى تعال فريدريك. (بحزن) وهو كذلك. الديناصور وا
هيا نتمشى. يا له من رفيق صغير طيب! 

الديناصور: 
اجلو بارد. 

مستر انتروبوس: 
أجل هواء بارد لطيف منعش. 

(يـسـتـعـد ويـفـتح الـبـاب عـلى مـصـراعـيه واحلـيـوانـات تـخـرج. يـشـيـر إلى
كن أصدقـائه. الالجئون يـشبهـون كبـار السن الذين ال يـعملـون والذين 
رؤيتـهم فى شوارع نـيويـورك هذه األيـام الـقاضى مـوزيز يـرتدى قـلنـسوة
. تــدخل اجملـمـوعـة الــبـائـسـة وهــومـيـروس شـحــاذ أعـمى يـحـمـل جـيـتـاراً
وتـنــتـظـر بـخـضــوع وتـرقب. ومـسـتـر انــتـروبـوس يـقـدمــهم لـزوجـته الـتى

تنحنى لكل منهم انحناءة جليلة من رأسها)
مستر انتروبوس:

 استريحوا اعتبروا أنـفسكم فى بيتكم. ماجى هذا هو الطبيب ... م ...

سـتـكــون الـقـهـوة جـاهـزة حـاال. ... أيــهـا األسـتـاذ هـذه زوجـتى. ... وا: ...
القاضى ... ماجى إنك تعرف القاضى. 

(رجل أعمى معه جيتار)
مستر انتروبوس: 

مـاجى أنتِ تــعــرفـ .. هـل تـعــرفـ هــومــيـروس? تــفــضل أيـهــا الــقـاضى!
مـيـس مـيــوز هل تـوجــد هـنــا بـعض أخــواتك? ادخــلن. ... مـيس أى مــيـوز

وميس ت ميوز وميس م ميوز. 
مسيز انتروبوس: 

سعيدة بلقائكم. استريحوا. سوف يكون العشاء جاهزا حاال. 
(تخرج فجأة) 

مستر انتروبوس:
اعتبروا أنفسكم فى منزلكم أيها األصدقاء. سوف أعود حاال. 

(يـخـرج. يـنـظـر الالجـئـون حـولـهم بـفـزع. وعـلى الـفـور تـبـدأ الـعـديـد من
األصوات فى الهمس) "هوميروس! هوميروس!" 

(هـومــيـروس يــعـزف نــغـمــة أو نـغــمـتــ عـلى اجلــيـتــار. يـبــدو عـلى وجه
هوميـروس أنه غارق فى التـفكير والـتذكر فـتموت الكـلمات عـلى شفتيه.

كذلك الالجئون يومئون بتذكر حالم)
الالجئون: 

موزيز! موزيز!
(يغرق مـوزيز أيضا فى التفكير والتـذكر. كذلك الالجئون ينسحبون إلى
الــتـذكــر وبـعـضــهم يـقـول "أجل أجل" يــقــطع هــذه احلــالــة دخــول مــســتـر
ومسـيز انتروبوس وسابينا يحـملون أطباقا مليئـة بالشطائر وإناءً كبيراً به

قهوة. سابينا تتوقف وحتملق فى الضيوف).
مستر انتروبوس: 

سابينا وزعى الشطائر. 
سابينا: 

كـنت أعتـقد أنى أعـمل فى منـزل مـحتـرم به ضيـوف محـترمـون. إنى أقدم
أشعارى 

مستر انتروبوس: 
أسبوعان هذا هو القانون. سابينا! وزعى الشطائر. 

سابينا: 
أسبوعان هذا هو القانون. 

مستر انتروبوس: 
هناك القانون. هذا هو موزيز. 

سابينا :
) هـذا هــو أسـوأ ســطـر (لـلـمـتـفـرج (حتـمـلق) الــوصــايــا الــعــشـر أوف! 

اضطررت إلى قوله على أى خشبة مسرح. 
مستر انتروبوس: 

أعــتـقــد أن خــيــر مـا تــفــعــلــيـنه هــو أال تــلــتــزمى بــالـشــكــلــيـات ولــكن وزعى
. أيـهـا الـقـاضى  تـفـضل وخـذ واحدا من الشـطـائـر من الـيـسـار إلى الـيـم

هذه. 
مسيز انتروبوس: 

هل صحيح ما سمعته من أن الطرق غاصة بالناس? 
الضيوف :

ـكـنك تــخـيل مـا يــحـدث... يـصـعب (يـتـحـدثـون مـعا) أو يـا سـيـدتـى ال 
عليك أن جتدى موطئا لقدم... والناس يدهس بعضهم بعضا. 

(صمت مفاجئ) 
مسيز انتروبوس:

حسن أتعرفون ما أعتقد? ... أعتقد أنها بقع شمسية. 
الضيوف: 

(بـحـصـافـة) آو أنتِ عــلى صـواب يــا مـسـيــز انـتــروبـوس ... هــذا هـو مـا
حدث. هذا ما كنت أقوله منذ أيام. 

(صمت مفاجئ)
مستر انتروبوس: 

حسن ال أعتقد أن العالم كله سوف يستحيل إلى جليد.
(جميع العيون تتثبت عليه فى ترقب)

مستر انتروبوس: 
ال أســتـطـيع أن أصــدق ذلك. هل كـنــا نـعـمل لالشـىء أيـهـا الـقــاضى? أيـهـا

األستاذ هل فشلنا فى كل شىء? 
مسيز انتروبوس: 

ـؤكـد أن هـذا غـريب جـدا من حـسن احلـظ أنـنا مـن جـانبـى األسرة من ا
نـنـحـدر عن ساللـة قـويـة. أيهـا الـطـبـيب أريـد مـنك أن تـرى طـفـلى. إنـهـما

ـطبخ (هـذه الـعبـارة مـفـتـاح مـسـرحى. سـابيـنـا تـنـظـر بـغـضب إلى بـاب ا
فتاح) وتكرر ا

سابينا: 
لقـد اجـتـزنـا الـكسـاد بـشق األنـفس ولـست أدرى أين سـنـكون لـو اعـتـصـرنا

مأزق آخر. 
ن; ثـم تذهـب إلى الـنـافذة (تـخـتـلج وتـنـظـر خالل الـشق فى اجلـدار األ

وتعيد افتتاح الفصل) 
سابينا:

ـنزل بـعـد. إنـى أدعو أو أو أو! الـسـاعـة الـسادسـة والـسـيـد لم يـعـد إلـى ا
الله أال يكون قد حدث له شىء خطير أثناء عبوره نهر هادسون. ها نحن
أوالء فى مــنـــتــصف أغـــســطس وهـــذا أشــد أيـــام الــســـنــة بــرودة. الـــطــقس
ببساطـة متجمد; والـكالب منكمشـة. لست أدرى أين سنكون لـو اعتصرنا

مأزق آخر? 
سرح: ابتكرى شيئا! اخترعى شيئا! صوت من خارج خشبة ا

سابينا:
ــؤكــد أن هــذا بــيت أمــريــكى جــيـد ... وا ... آه ... حــسن ... آه .... من ا

واجلميع سعداء جدا .... وا آه ... 
(فجـأة تنفض عنهـا التصنع فى الريح وتـتحدث بحنق وهى تـتقدم نحو

سرح) أسفل خشبة ا
سابينا:

ـسـرحـيـة ويـسـرنى أنى ال ال أسـتـطـيع اخـتـراع أيـة كــلـمـات من أجل هـذه ا
ـســرحــيــة وأكــره كل كــلــمــة فــيــهـا. أســتــطــيع فــعل ذلك. فــأنــا أكــره هــذه ا
بـالــنـســبـة لى فـأنــا ال أفـهم كــلـمــة واحـدة مـنــهـا عــلى أى حـال - كــلـهـا عن
تاعب التى كابدهـا اجلنس البشرى هاكم موضوع! باإلضافة إلى ذلك ا
ـؤلف لم يحـزم رأيه السـخيف فـيمـا إذا كنا جـميـعا عـدنا لـلعيش فى فإن ا
الــكـهـوف أم فـى نـيـو جــيـرزى الـيــوم وأن هـذا هـو احلــال دائـمـا. أو لم ال
كـنـنا أن تـكـون لديـنا مـسـرحيـات كـتلك الـتى كـانت لـدينـا دائمـا - بـيج يا
حـبــيــبــتى وابـتــسم دائــمــا وغـيــر ذلك مـن الـتــســلـيــة مع وجــود رســالـة فى
ـكـنك أن حتـمـلـهـا مـعك إلى الـبـيت. لـقـد وافـقت عـلى الـقـيـام ـسـرحـيـة  ا
دة بـهذا الـعمل الـبـغيض ألنى اضـطـررت إلى ذلك. إذ إنى ظلـلت جـالسـة 
عـام فى حجرتى أعيش على سـاندويتش وفنجـان من الشاى يوميا فى
انــتـظـار قـدوم أوقــات أفـضل لـلــمـسـرح. وانـظــروا إلى اآلن: أنـا - أنـا الـتى
بول والـسيدة األولى - يا ـطر وآل باريت بـشارع و مثلت فى مـسرحية ا

إلهى! 
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> كـان الفن الدرامى قد انتشـر فى مبانٍ واسعة مناسـبة ألى ضرورة تقنية أطـلق عليها مسارح.
مـسارح على الطريـقة اإليطاليـة ازدهرت فى جميع أركان أوربـا وكذلك فى أمريكا وأخفت وراء

ستاراتها أجهزة سحرية تقدم روائع للجمهور.
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تأليف:
 ثورنتون ويلدر

ترجمة :
 إبراهيم محمد إبراهيم

جــورج تـــذكــر كـل األوقــات األخـــرى. حـــ وصــلت الـــبـــراكــ إلـى الــفـــنــاء
اخلـلــفى. وحـ أكـلت الــديـدان كل ورقـة نــبـات وعـود عــشب وكل احلـبـوب
والـســبــانخ الــتى زرعـتــهــا بــيـديك. وذلـك الـصــيف الــذى كــانت حتــدث فـيه

الزالزل كل ليلة. 
مستر انتروبوس:

هنرى! هنرى! 
(يضع يده على جبينه)

مستر انتروبوس: 
أنا بل نحن جميعا ملطخون بالدماء. 

مسيز انتروبوس:
رات الـتى كنت فـيه مسـرورا به وح كـنت فخـورا بنـفسك. ثم تذكـر كل ا
هنرى! هنرى! تعال هنا واتل على أبيك جدول الضرب الذى تردده بشكل

جميل. 
(هـنـرى يـجثـو عـلى ركـبـة واحـدة بـجانب أبـيه ويـبـدأ فى الـهـمس بـجدول

الضرب) 
هنرى:

أخيرا. اثنان فى ستة اثنـا عشر; ثالثة فى ستة ثمان عشر; ال أعتقد أنى
أعرف جدول ستة. 

  (تدخل جالديس باخلف تشير إليها مسيز انتروبوس إشارات حادة)
مسيز انتروبوس: 

ادخلى وابذلى أقصى جهدك. 
(الضيوف اآلن يغنون "تن تن" جالديس تضع اخلف فى قدميه)

جالديس: 
ـدرســة الــيـوم. وقــالت مـيس بــابـا ... بــابـا ... لــقـد كــنت جــيـدة جــدا فى ا
كونوفـر أمام الفصل لـو أن جميع الـبنات لـهن أخالق جالديس انتروبوس

لكان العالم مكانا مختلفا يصلح ألن نعيش فيه. 
مسيز انتروبوس: 

لقد ألقيت مقطوعة فى اجلمعية أليس كذلك? القها أمام أبيك. 
جالديس: 

بابا هل تريد أن تسمع ما ألقيته فى الفصل? 
(ترمقها أمها بنظرة توجيهية حادة) 

جالديس: 
النجم. تأليف هنرى وادسويرث لوجنفيلو. 

مستر انتروبوس: 
انـتـظـرى!!! الـنـار تــنـطـفئ. ال يـوجـد مـا يـكــفى من خـشب! هـنـرى! اصـعـد

قاعد وأبدا فى حتطيم األسرة.  وأحضر جميع ا
غنون بـصوت ال يزال خفـيضا فى غنـاء "دقى أيتها (يخـرج هنرى. يعـود ا

األجراس") 
جالديس: 

انـظـر يـا بـابـا هـذه هى شـهـادتى. انـظـر إلـيـهـا. الـسـلـوك انـظـر. انـظـر يا
بـــابـــا. بــابـــا أتـــريــد أن تـــســـتــمـع إلى "الــنـــجم" تـــألـــيف هـــنــرى وادســـويــرث
لــوجنــفــيــلـو? بــابــا أنت لــست غــاضــبــا مــنى ألــيس كــذلك? اعــلم أن اجلـو
كننا سوف يـصبح أكثر دفئا. قريـبا سوف يصبح الطقس مـثل الربيع. و
أن نخرج فى نـزهة خلـوية فى حديـقة هيـبيريـان للتـنزه كمـا حتب أن تفعل

دائما أال تتذكر? بابا فقط انظر إلىّ مرة. 
قاعد.) (يدخل هنرى ومعه بعض ا

مستر انتروبوس: 
ألقيت مقطوعة فى اجلمعية أليس كذلك? 

(تومئ برأسها بلهفة) 
مستر انتروبوس: 

قطوعة?  ولم تنس ا
جالديس: 

تازة.  ال!!! بل كنت 
(صمت. ثم يـنهض مستر انتروبوس ويتجه إلى الباب األمامى ويفتحه.
ينـسحب الالجـئون فى خجل; وتـتوقف األغـنيـة; ينظـر بحـدة من الباب;

ثم يغلقه. فجأة يتحدث بحزم)
مستر انتروبوس: 

اشـعـلــوا الـنـار! فـاجلـو بــارد. اشـعـلـوا الـنــار. سـوف نـفـعل كل مــا نـسـتـطـيع.
ـدفـأة جـمـيـعـا. على ـزيـد من اخلـشب. تـعـالـوا حول ا سـابـيـنا أحـضـرى ا

ا ينجو الصغار. هنرى هل تناولت شيئا?  األقل ر
هنرى: 

نعم يا بابا. 
مستر انتروبوس: 

جالديس هل تناولت شيئا للعشاء? 
جالديس: 

طبخ يا بابا.  لقد أكلت فى ا
مستر انتروبوس: 

إذا اجـتـزتـمـا هـذه احملـنـة فـمـاذا سـتــسـتـطـيـعـان أن تـفـعال? مـاذا تـعـرفـان?
هنرى هل ألقيت نظرة جيدة إلى هذه العجلة? 

هنرى: 
أجل يا بابا.

(مستر انتروبوس يجلس على مقعده)
... ستة فى اثن

هنرى: 
اثـنـا عــشـر; سـتـة فـى ثالث ثـمـان عــشـر سـتــة فى أربـعـة بــابـا اجلـو حـار

وبارد. إنه يضحكنى. إنه يجعلنى أشعر بالنعاس! 
(مستر انتروبوس يضربه على كتفه) 

مستر انتروبوس: 
استـيـقظ أنا ال يـهـمنى إذا كـانت رأسك تـشـعر بـالـنعـاس. ستـة فى أربـعة 

 ( تفرج حديثها إلى ا
سابينا: 

تـفـضـلـوا بـتـسـلـيم مـقاعـدكم. إذ إنـنـا سـنـحـتـاج إلى كل شىء من أجـل هذه
ــتــفـرجــ أن يــتـكــرمـوا الـنــار. انــقـذوا اجلــنس الــبـشــرى. عــلى مــرشـدى ا

قاعد إلى هنا! شكرا.  بإحضار ا
هنرى: 

ستة فى تسعة أربعة وخمسون. ستة فى عشرة ستون. 
ـتفـرج يـندفع قـاعد فى خـلفـية صـالة ا ـكنـنا سـمـاع صوت خـلع ا )

قاعد ويسلمونها)  مرات وهم يحملون ا العمال فى ا
جالديس: 

"والله دعا النور نهارا والظلمة دعاها ليال." 
سابينا: 

ليسلم اجلميع مقاعدهم. انقذوا اجلنس البشرى. 
(ستار)

يتبع

أربعة وعشرون. ستة فى خمسة
هنرى: 

ثالثون. يا بابا! 
مستر انتروبوس: 

ا تستطيع أن تستخدمه.  ماجى ضعى شيئا فى رأس جالديس إذ ر
مسيز انتروبوس: 

ماذا تعنى يا جورج? 
مستر انتروبوس: 

قدس.  ستة فى ستة ست وثالثون. علميها بداية الكتاب ا
جالديس: 

لكن يا ماما اجلو بارد جدا وخانق. لقد راح هنرى فى نوم عميق. 
(أبوه يصفعه بحدة ويستمر الدرس) 

مستر انتروبوس: 
فى البدء خلق الله السماوات واألرض; وكانت األرض خربة وخالية وعلى

وجه القمر ظلمة"
(يـبـدأ الغـناء مـرة أخـرى بصـوت أعال وقد عـادت سابـيـنا بـاخلشب. وبـعد
ـسـرح األمـامـيـة وتوجه  ـدفـأة تـتـجه نـحو أضـواء ا وضع اخلـشب عـلى ا

اضى بديالً لهالة فاخر. > الفنانة سوسن بدر انضمت إلى مسرحية «ذكى فى الوزارة» األسبوع ا

20
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سرحي جريدة كل ا

18 من فبراير  2008 العدد 32

 أنتهى الشاعر مسعود شومان  من كتابة نص مسرحى جديد بعنوان «سوكسيه».
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> حـقق إخراج األوبـرا تطـوراً أكبر وهى اجلـنس الذى ولـد فى إيطـاليا فى الـقرن الـسابع عشـر لكـنها لم
ـدن األوروبية حتى الـقرن الثـامن عشر. وهى كجـنس حتميه الـسلطة تـتميز بـتطوير تـستقـر تماماً فى ا
الئـكة سـحب تتـحرك حتـول البـحر إلى سـهل به زهور ـاكيـنـة التى تـسمح بـتمـثيل سـماوات مـغطـاة با ا

وضع الشخوص فى كهوف مفزعة وتكوينات عديدة أخرى مدهشة وكبيرة. 12
 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

لك لير» بحضور الفنان يحيى الفخرانى ناقشة مسرحية «ا اضى ندوة خاصة  سرح احلر نظمت مساء الثالثاء ا > جمعية ا

18 من فبراير  2008 العدد 32

≈∏Zôa ìÓ°U
سرحى محمد عبد احلافظ ناصف صدرت له مؤخراً مسرحية «حضرة صاحب البطاقة» ضمن مطبوعات هيئة الكتاب. > الكاتب ا
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 ájó©ŸG وبـفـضل نـوعـيـة األوبـرا الـفـكـاهيـة الـتى بـدأت فى بـاريس فى الـقـرن الـثـامن عـشـر أصـبحت <

ُـغنى ـسـرح ا ـاكـيـنـة شـعـبيـة ووصـلت إلى مـراكـز اإلنـتـاج الرئـيـسـة. وقـد اسـتنـدت عـلى تـاريخ ا ا
ـكن أن تكمن احللقة األولى فى «لـعبة روبن وماريون» من القرن الـثامن عشر لتصبح األوبرا و

الفكاهية تمثيالً بغناء.
سرحي جريدة كل ا
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 عرض يجمع ب طاغور واحلالج
 ورابعة العدوية وابن الفارض

وأخــرجه اخملــرج اإليــرانى الــشـهــيــر داريـوس
مـيـهـرجى والـذى أخـرج له أيـضـا عـمـال آخــر
بـعدهـــا بعـــدة سـنــوات وهـــو الدائـــرة وقدم
أيـضـا مـسـرحـيـة صمـت فى حـضور اآلخـرين
والـتى قدمها بـاللغة اإلجنـليزية ألول مرة فى
ــلــكــى ــســــرح ا إيــران قـــبل أن تــقــدم عــلى ا
بــلــنــــدن فى نــفس الــعـام... وهــو عـام 1973
ثـــم قـــدمـــهــــــا اخملــــــرج الـــشـــهـــيـــــــر نـــاصــــــر
تــاغــفـــــى  ســيــنــمــائــيــا...وكـان آخــر مــا كــتب
روايــــتـه اكــــتــــئــــاب مــــرضـى " والــــتى قــــدمــــهــــا
ســيـنــمــائــيـا اخملــرج مــحـمــد بــغـيــر خــصـراوى
وجــســـدهـــا جنـــوم الـــســـيـــنـــمـــا اإليــرانـــيـــة فى
عـصـرهــا الـذهــبى عـنــايـات بـاخــشى ومـريـــم
فــــــروخ نـــيــــــا  ريــــزا كــــرم ريـــزاى وقـــد كـــتب
غالم عــددا كــبــيــرا مـن اجملــلــدات الــثــقــافــيـة
ـسـرحـيـة... والـتى تـدرس اآلن فى أقـسـام وا

األدب والفنون باجلامعات اإليرانية....
وبـالـعـودة إلى مـسـرحيـة الـبـقـرة والـتى تـعد من
األعــمـال األسـطــوريـة مـسـرحــيـا وسـيـنــمـائـيـا 
هـــنـــاك فـــهى حتـــكـى عن فالح ارتـــبـط كـــثـــيــرا
بــبــقــرتـه وراح يــدلــلــهــا... ثم تــزوج ولم يـــنــجب
وبـات تـعـلـقه أكـبـر بـبــقـرته  حـيث أثـار تـدلـيـله
لــهــا جــمــيع الــفالحــ اآلخــرين وكــثـرة جتــوله
مــعــهــا بـاحلــقــول حـتـى أن زوجـته بــدأت تــغـار
مــنـــهــا... وفـــرح كــثـــيــرا ومـــنى نــفـــسه عـــنــدمــا
حـملت... وراح يـحـلم بـولـيـدهـا الـصـغـيـر ولـكن
حــظه كــان عـــســرا فــقــد مــاتت الــبــقــرة أثــنــاء
الـوالدة.. ولم يـنجـوا ولـيدهـا أيـضا... فـأصابه
ـيــنـا ويــسـارا احلــزن والـغم... وراح يـتــجــول 
يدعوا الـله أن يعيـد إليه بقـرته فهو ال يـتخيل
حــــيــــاته مـن غـــيــــرهـــا... وبــــعــــد فــــتـــرة أصــــابه
الــيـأس... وانــهـارت أعــصــابه تــمــامـا... فــبـات
يدور فى احلـقول... ويـسير عـلى أربع كالـبقرة
و يـقــلــدهـا فى وقــفـتــهــا ومـشــيـتــهـا... ويـتــنـاول
احلـشائش ومـا كانت تـأكله... وحـاولت زوجته
ومــعــهــا الــفالحــون إنـقــاذه وإعــادته إلـى رشـده
إال أنـه ظل هـكــذا حـتى مــات.. وهـكــذا صـور
لـــنــا غالم هـــذا االرتــبـــاط الــنـــادر بــ إنـــســان
وحــيـوان... فـمــا بـالــكم بــإنـســان أحب وارتـبط
ارتــبـــاطــا حــقـــيــقـــيــا بــإنـــســان آخــر... إن هـــذه
ـــشـــاعــــر الـــتى وصــــفـــهـــا... وتـــلك األحـــداث ا
ـا تــشـيـر إلى أن اإلنــسـان الـذى الـرمـزيـة... إ
يـتخيل أنه قـوى هو أضعف من أن يـتحمل  ما
اعـــتـــمـــر به قـــلـــبه... فـــأرهـف مـــا خـــلــــقه الـــله

لإلنسان هو القلب....
وهــكـــذا قـــاد غالم حــســـ ســـاعــدى مـــســرح
بـالده وبـــلـغ به آفـــاقــــا كـــبــــيـــرة... وحـــمـل هـــو
وزمالؤه وأبـــنــــاؤه الـــســـيــــنـــمــــا عـــلى جــــنـــاحى
ــــســــرح وطــــاروا بــــهــــا وحــــلــــقــــوا بــــعــــيــــدا... ا
فــأصـــبــحت الــســيــنــمـــا اإليــرانــيــة بــعــيــدا عن
هى الــعــمــلــة الــســائــدة اإلســفــاف والــركــاكـــة 
ــــيــــا اآلن  ذات شـــأن كــــبـــيــــر بــــفـــكــــرهـــا عـــا
وتقنـياتها... وأصـبح الفـيلم اإليرانى مـرشحا
ـــهـــرجـــانــات دائـــمـــا لـــلـــجـــوائـــز األولى بـــكـل ا
الــكـــبــرى والـــفـــضل يــعـــود أوال وأخـــيــرا  إلى
سرح وأبنائه... بإسهاماتهم وكتاباتهم... يا ا
لــيت يــســـتــطــيع مــســرحـــنــا الــعــربى أن يــقــود
الـسينـما عنـدنا إلى هذه اآلفاق... بل يا لـيته

يقود نفسه أوال....

ال والـسلـطة... تـلكـون ا األشـخاص الـذين 
وهــاجم قـــانـــون الــغـــابــة الـــذى يـــحــكـم الــبالد
هـناك خالل هـذه الـفـترة... وقـد  اعـتـقاله
لـــــفـــــتــــرة قـــــصـــــيـــــرة عــــام  1959 ثـم أطـــــلق
ــرحـلـة قـبل تـخـرجه سـراحه... وكـانت هـذه ا
من اجلـامـعـة  ثم تـخـرج من كـلـيـة الـطب من
جـــامــــعـــة تـــبـــريـــز عـــام  1963وبـــعـــدهـــا بـــدأ
الـكــتــابـة الــروائــيـة بــالــقـصـص الـقــصــيـرة ثم
مـجـمـوعة مـسـرحـيات مـزج فـيـها بـ الـقد
واحلـــديث  فـــتـــجـــد نــكـــهـــة احلـــاضـــر وجتــد
ة  كما جتد فكرا احلضارة الفارسية القد
بـــــنـــــاءً وقـــــويــــا... وأضـف إلى ذلـك كــــمـــــا من
اجلــــمـــالـــيـــات  الــــتى كـــانت نــــادرة فى أكـــثـــر
ـــا كــان األعــمـــال اإليـــرانـــيـــة عـــلى الـــرغـم 
يـــــتـــــحـــــلى بـه األدب الـــــفـــــارسى الـــــقـــــد من
جمـاليات... وبـعدها تـولى بقوة مـجموعة من
ـســارح بـطـهـران... وأراد أن يـجـعل مـسـارح ا
ـسارح لـندن وبرودواى طـهران مـنافـسا قـويا 
ــتــحــدة األمــريــكــيــة وغــيــرهــا... بــالــواليــات ا
وتابع خالل ذلـك نشـاطـاته الـسيـاسـيـة والتى
أدت إلى اعــــتـــقـــالـه مـــرة أخـــرى عـــام 1974
ومـن أهم مـا كـتب لــلـمـســرح ونـقـلـه لـلـســيـنـمـا
مـسـرحـيـة البـقـرة  والـتى قـدمهـا عـلى مـسرح
ـهـا ببـاريس وحـققت طهـران  ثم أعـاد تقـد
جنــاحــا كــبــيـرا... وكــذلك قــدمت بــالــسـيــنــمـا
واعتـبرت أفـضل فيـلم إيرانى قـدم حتى اآلن

والذين أخـذوا على عـاتقـهم فى بدايـة القرن
سرح... ولم يدر بـخلدهم الـعشـرين تطويـر ا
أنــهم ســيــحــمــلــونه ومــعه الــســيــنــمـا إلـى هـذه
اآلفاق الـبعيدة... فـقد نشـطت حركة تـرجمة
ـيـة لـكبـار الـكـتاب  كـبـرى لـلمـسـرحـيـات العـا
أمـثـال شـكـسـبـيـر وفـولتـيـر ومـولـيـيـر.. وكـانت
أول مسـرحـيـة ترجـمت وقـدمت هى الـطـبيب
الــطـــائـــر وتــوالـت بــعـــدهــا الـــعـــروض لــكـــتــاب
... وسط أوروبــيـــ وكـــذلك كــتـــاب إيــرانـــيــ
ـسرح والـثقـافة ومـا زال حتى شـباب مـولع با
اآلن الـشباب اإليـرانى لديه نفس الـولع ويعد
ــسـرحى قــائـد هــذه الـثــورة الـفــنـيـة الــكـاتب ا
غـــالم حـــســـيــن ســـاعـــدى  1985 – 1936
والــذى أســـهم بــدراســاته وكــتـــابــاته كــثــيــرا...
بـدع وله أيـضا إسـهامات وقاد جـيال من ا
كـــبــيـــرة فى الــســيـــنــمــا... وقــد صـــبغ كــتـــابــته
بصبغـة اجتماعـية سياسـية وجد فيـها ما هو
شــديــد الـصــلــة بــاجملــتــمع ومــصــالح الــشــعب
اإليـرانى... بــجــانب أن له عـــدة مــجــمــوعــات
من القـصص القـصيـرة التى يـنتـهجـها شـباب

القصاص اليوم....
ـديـنــة تـبـريــز الـتـاريــخـيـة... لــقـد ولــد غالم 
ن درســــوا فى وتــــتــــلــــمــــذ عــــلى يــــد بــــعـض 
أوروبا... وبـدأ نـشـاطـا سيـاسـيـا كبـيـرا بـعـمله
صــحــفــيـا... وهــاجم الــنــظــام الــذى ال يــعــمل
ـــصــــلــــحـــة لــــصــــالح الــــشــــعب بــــقــــدر عـــمــــلـه 

فى الـــفــتـــرة األخــيــرة  ,كــانـت هــنــاك دراســة
فــرنــســيـة قــام بــهــا مــجــمــوعــة من الــبــاحــثـ
الـنـشـط يـؤكـدون فـيهـا أن الـفـنون اإليـرانـية
قــد تــطــورت كــثــيــرا فــكـــريــا وتــقــنــيــا بــشــكل
ـسـرح اإليـرانى بـاتا كـبـيـر... وأن الـسـيـنـمـا وا
عـلى عـتـبـة مـنـافـسـة ألكـبـر مـدارس الـسـيـنـما
ـــــســـــرح فى الـــــعــــالم... ولـم يـــــعــــد هـــــنــــاك وا
مــهــرجــان ســيـــنــمــائى أو مــســـرحى كــبــيــر إال
وجتــد عــمال إيــرانـيــا قــويــا يـشــارك ويــنـافس
بــقــيــة األعــمـال... وقــد عــادت الــدراســة بــنــا
لــــلـــخــــلـف عــــدة ســــنـــوات... لـــتــــنــــاقش كــــيف
اســـتـــطـــاعت روافــــد الـــفن أن تـــتـــطـــور بـــهـــذا
الشكل.. وهل كانت مـفاجأة أن هناك حراكاً
وإرهـــاصـــات... وعـــمالً وجـــهـــداً طـــويالً وراء

ذلك....
ــســرح اإليــرانى لــقــد أكـــدت الــدراســات أن ا
ورجاله قـادوا شتى اجملـاالت الفـنيـة وخاصة
الــســيــنـمــا إلى مــا هى عــلـيه اآلن  لــذا فــقـد
ــســرح فــوجــدوا أن بــحــثـــوا فى تــاريخ هـــذا ا
بــدايــته كـانـت مـخــتــلـفــة عــمـا هــو عــلـيه اآلن
سـرح فى إيران يشـير إلى أن أغلب فـتاريخ ا
عـــروضه كــانت ديــنــيــة... وبــالــتــحـــديــد أكــثــر
رثـــائـــيــة مـــرتـــبـــطــة ارتـــبـــاطـــا كــبـــيـــرا بــبـــعض
األحداث التاريخـية الدينية.. والبعض اآلخر

عروض شعبية ترفيهية أو نقدية....
أمـا مـسـرح الـرثـاء فـكـان جتـسـيدا لـبـعـض ما
ـــتـــعــلق يـــرويه الـــتــاريـخ الــديـــنى اإلسالمى وا
باستشهاد اإلمـام حس حفيد الرسول عليه
ــذهب الــصالة والـــسالم أى أنه مـــرتــبط بـــا
ــنــتــشــر بــشــدة فى إيــران... ومـا الــشــيــعى وا
تـــرتب عـــلى ذلك من صـــراعــات وبـــرز خالله
الـــــصـــــراع بــــ اخلـــــيـــــر والـــــشــــر... والــــــنـــــور
والــــظالم... وبــــ مــــا هــــو ظــــاهــــر ومــــا هــــو
مـــخــــتـــبئ بــــبـــاطن األمـــور... وأمـــا الـــعـــروض
الـشـعـبـية فـهى عن حـكـايـات وأساطـيـر وسـير
األبطال... ومـا أكثرها فى الـثقافة الـفارسية
ـة.. والتى تـعـد أسـاسـا لـكل مـا أبدعه الـقـد
كــبــار الــكــتــاب فى أوروبــا... ومــا يــقــدم مــنـذ
مــائــة عــام من قـصـص وحـواديت بــالــسـيــنــمـا
ـــســـرح بـــأنـــواعه خـــاصـــة مـــســـرح الـــطـــفل وا
وشـخــصـيـات مـا زالت تـعـيش بـ الـنـاس فى
شــتـى دول الـعــالم أمــثــال شــهــرزاد وســنــدبـاد
ومــلـكـة الـثـلـج واألقـزام وغـيـرهـا... ولــكن كـان
يغيب عنها حـسن الصنعة خاصة فى الكتابة
واإلخـراج  فــلم يـكـن يـهــتم مـقــدمـوهــا بـذلك
ـسرح قـدر اهـتـمامـهـم بـاإلمـتاع... ولم يـكـن ا
ـثل وسـيـلة تـرويـحـية  ـثل فـكـرا بـقدر مـا 
حتى كـانت النـقلـة الكـبرى عـلى يد مـجمـوعة
من الــكـــتــاب والــدارســـ لــلـــمــســـرح بــأوروبــا

 غالم حس 
اكتئاب مرضي
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كرنفال الطيور
«محاولة للبحث عن الذات اإللهية»

«أنت حياتى وسر قلبى فحينما كنت كنت أنت»
وتـنوع فى األشـعار اخملـتارة مـن شعـراء كطـاغور وجالل
الــــــدين الــــــرومـى ورابـــــعــــــة الــــــعــــــدويـــــة واحلـالج وابن
الــفــارض لــتــزداد حــالــة الـوجــد واحلب لـإلله تــمــيـزت
وسيقية واحلـركات التى قام بها اإليقـاعات والتركيبـة ا
اخملــرج من تـشـكـيالت واسـتــخـدام اإلكـسـسـوار اخلـاص
بالـبيـئة بـيئـة الطـيـر من عصى واسـتخـدامهـا فى عمل
ـسـتخـدم بـالـطـبـلة إيـقـاعـات تـتحـاور مع اإليـقـاع الـعـام ا
وتـــداخل اإليـــقـــاعـــات الــصـــوتـــيـــة من أصـــوات الـــطـــيــور
واألصـوات النـاجتة عـن اإلكسـسوار لـلتـعبـير عن احلـالة
الشعـورية من فرح وغـضب وخوف وانـسجام تـب مدى
اكـتــشـاف الــطـيــر لـوجــود إله لــهـذا الــعـالم فى الــنـهــايـة
اعــتـــمـــد الــعـــرض عـــلى قـــراءة حــرة فـى كــتـــاب «مـــنــطق
الـطـير» لـلـصـوفى فريـد الـدين الـعطـار وبـعض األشـعار
األخرى كما ذكرت وهى تتنـاول بأفكار صوفية وأسئلة

حول الذات ذات اإلله كما يبحث العرض.
يــتم الــعـرض كـمــا ذكـرت فـى وكـالـة الــغـورى واســتـغالل
ــسـتــوى األول حـول هــذا الــفـراغ من خـالل مـســتـويــ ا
الـنـافـورة ومــجـمـوعـة مــتـنـاثـرة من الــبـرامـيل واألقـفـاص
وزعة فى اجلوانب يتداخل كل والقش وبعض العصى ا
ــتــفــرجــ لــتــتــداخل األســئــلــة مــنــذ هــذا مـع صــفــوف ا
البداية وأن هذه األسـئلة تخص كل العوالم وليس عالم
ـسـرح ـسـتــوى اآلخـر وهـو خـشــبـة ا الــطـيـور فــقط ثم ا
فى األعــلـى وتــوزيع بــعـض اإلكــســســـوارات من أقــفــاص
وبــرامـيل وعــصى ثم مــرآتـ فى الــنـهـايــة يـتم الــكـشف
عـــنــهــمــا لــيــؤكــد أن حـــالــة الــبــحث الــتـى تــتم عن طــريق
الــطــيــور تــتــمــاس مع احلــالــة الــعــامــة احلــالــة اخلــاصـة
تفـرج أيضا وأكـد مهندس الـديكور هـذا العالم عالم با
الــطـيــور من خالل هـذه األشــيـاء الـواقــعـيـة والــتى تـرمـز
إلى حــــالــــة الـــــطــــيــــور وحــــيــــاتــــهـم فى هــــذه احلــــظــــيــــرة
واســـتـــخـــدام أزيـــاء ذات ألـــوان زاهـــيـــة تـــؤكـــد الـــطـــيـــور
بـاخـتـالفـات بـسـيــطـة رمـزيـة لـم يـظـهـرهــا بـشـكل واضح
وأدت إلى الــكـــثــيـــر من الــتـــداعــيـــات الــتى شـــغــلت ذهن
ــتـفـرج فى الـبـحث عن مــاهـيـة ودالالت كل طـائـر عـلى ا
ـوســيـقى فـإنـهــا تـمت عـلى مـســتـويـ أيـضـا حـدة أمـا ا
ــتـفـرج ــسـرح أمـام ا مــسـتـوى واقــعى يـتم عــلى خـشــبـة ا
ــمــثـــلــ «مــجـــمــوعــة وهـى الــتى تـــنــتج عن مـــجــمــوعـــة ا
الــــطــــيــــور» فى اســــتــــخــــدام أصــــواتـــــهم ثم اســــتــــخــــدام
اإلكـســسـوار من عــصى والـتــخـبــيط بـهــا لـتــنـتـج أصـواتـاً
تـكـون أشبـه باإليـقـاعـات فى حـلقـات الـذكـر تـتداخل مع
سـتوى اآلخـر وصوت الـطبلـة الذى يـرمز بـصوت آخر ا
يـؤكـد حالـة الـبحـث ويوجه الـطـيـور إلى الطـريق الـسـليم
ولــعــمل خط مــواز حملــاولــة الــبــحث عن الــذات اإللــهــيـة
طـوال الــعــرض واســتـخــدام أشــعــار تـؤكــد نــفس احلــالـة
الــشــعــوريــة الــصــوفــيـــة فى الــبــحث عن الــذات اإللــهــيــة
أيــضـا. أمــا عن اجلــانب الــتـمــثــيــلى فـلـم يـكن االعــتــمـاد
وسـيـقى واحلـركة ـمـثل بل علـى ا الكـلى الـواضح عـلى ا
فــلم يــتـمــيــز من اجملــمـوعــة فــرد عن اآلخــر بـالــرغم من
مثـل أمثال: حمادة شوشة جيهان وجود العديد من ا
ســرور هــبـة عــصــام شــريف شــلـقــامى وائل الــصــيـاد
مــــصـــطــــفى شــــاهـــ أشــــرف عـــبــــد الـــرؤوف وتــــأديـــة
األشــعــار بـشــكل جــمــاعى طــوال الـعــرض ســوى مــنـاطق
يؤديـها بشكل فـردى كل من: هبة عصـام ووائل الصياد
تـلكـان مساحـة صوتيـة جيـدة يعتـمد كل منـهما الـلذان 
عـــلـى مـــوهــــبـــة جـــيــــدة فى الــــغـــنــــاء كـــانت واضــــحـــة فى

استقاللهما بهذا الشكل.
أمـا عن اجلانب اإلخراجى وضح اهـتمام اخملـرج سعيد
ـوســيـقى واعـتــمـد عـلـى اإليـقـاعـات سـلـيــمـان بـالــشـكل ا
ومحـاولة االهـتمام بـاجلانب الـطقسى من هـذه النـاحية
ـمـثـل واعـتـمـاده عـلى احلـركـة التى لـم يسـتـطع أغـلب ا
األداء احلـركى بشـكل واضح مـتسق مع اآلخـرين نـتيـجة
عـــدم الـــتـــدريب بــالـــشـــكل اجلـــيـــد وضــاعـت فى مـــعــظم
ـقصودة والـتى أدت إلى إجهاد ذهن الـعرض الدالالت ا
قصودة واكتفت شاهد فى معرفة مدلوالت األشياء ا ا
بالنتيجة بأن العرض ما هو إال بحث فى ماهية التراث

اإللهى دون العناء بالبحث وراء مدلوالت األشياء.

«كرنفال الطيور» عـرض مسرحى تعبيرى راقص يعتمد
ــوسـيــقى قــدم عـلى اعــتـمــاداً كـلــيــاً عـلى اإليــقــاعـات وا
وكــالــة الــغـورى مـن إنــتـاج فــرقــة الــغــد الــتــابــعــة لــقــطـاع
ـقدمة موسـيقيـة على العود ثم سرح يبـدأ العرض  ا
مثلون إلى مكـان العرض كل يأخذ مكانه فينام يدخل ا
ـكــان الـذى يــشـبه اجلـمــيع وكـأنــهم مـنــبـوذون فـى هـذا ا
اإلسـطــبل يـتـجـمــعـون فـيه ويـبـدأون الــبـحث عن مـلك أو
كبير أو سلطان لـهم يتحكم فى كل شىء تفكر كل منهم
ويــحـاول أن يــجـد مــلـكــاً فـيــبــدأ اجلـمــيع بـهــمـهــمـات فى
بـدايـة الـعـرض تـعـطى داللـة أولـيـة بـأن كـلمـة «هـو» الـتى
وضوع الذى سنبحث عنه تصدر عنهم هى األسـاس وا
معـهم يتبعها آهـات متنوعة ب اجلـميع وكأنها حوارات
مـــتـــداخــلـــة حـــول هـــذا الـــهــو ويـــبـــدأ الـــكل فـى الــبـــحث
ـسرح فى اخلـلف للبـحث عن هذا فيـصعـدون خلشـبة ا
ــــلك والــــســــلـــطــــان وحــــوار بـــ اإليــــقــــاعـــات والــــعـــود ا
ـبنية على هـذه اإليقاعات فمرة واإليقـاعات وحركتهم ا
نــرى اجلــمـيـع يــجــلـســون وكــأنــهم يــســجــدون مع تــوجــيه
الــنــظـــرة والــرأس ألعــلى ومــرة أخـــرى نــراهم يــوجــهــون
اجلــسم كـله ألعــلى مع ارتــكـازهم عــلى األرض بـاألرجل
واأليـــدى ومــحـــاولـــة تــوجـــيه الــنـــظــرة ألعـــلى أيـــضــا ثم
توجـيه األيدى ألعـلى وكأنـها إثـبات مـسبق عـلى أن هذا
الـهو ما هـو إال إله لهذه األرض يـسقط ريش من أعلى
وكــأنه رسـالــة من الـلـه لـهم بــأنه مـوجــود يـفـرح اجلــمـيع
ـنظمة بذلك وتتـداخل تشكيالت عـبر هذه اإليـقاعات ا
اجلــمـيـلــة ونـزول أحـد هـذه الــطـيـور إلى جــوار الـنـافـورة
ـنـظم الـتـابع لإليـقـاعـات الـسـمـعـية ثم ـاء والـرقص ا وا
ظـهـور الـهـدهـد الــذى يـريـد أن يـتـحـدى الـكل لـيـثـبت أنه
لك وأنه سـلطـانهم ويـبدأ الـصراع بـ الكل بـ فائز ا
ومغلوب أمام هذا الطـائر القوى بتشكيالت توحى بهذا
الــصــراع وتـغــلب الــهــدهـد عــلى الــكل وجتــمع الــكل مـرة
ـكـان والـعـودة وطـرده من هذا أخـرى بعـد أن تـركـوا له ا
طلوب لك ا كان ألنهم يعلمـون جيداً بأنه ليس هذا ا ا
ـفردات الـذى يـبـحـثـون عنـه ويـتجـه كل مـنـهم لـيـمـسك 
من الـبـيـئـة تـوحى بـأنهـا من عـنـد الـله فـهـنـاك من يزرع
ـــسك بـــنـــبـــات ـــسك بـــوردة وآخـــر  الـــبــــذرة وآخـــر 
ـاء تتـمـسح به وكـأنه هـو الـسبب فى وأخرى تـمـسك بـا
كل هـذه احليـاة فكـل منـهم يعـتقـد بأن مـا ب يـديه هو
اإلله أو الـرب حـتى يحـضر الـهدهـد الـقوى ويـتنـكر فى
زى شــيخ يـحــدثـهم عن الــرب واإلله وهـو يـلــبس الـذقن
ــسـك بــالــســبــحــة مــحــاوالً جــذبــهم بــحــديــثه الــديــنى و
ـعسـول فيـفرح اجلـميع ويـتراقـصون من خالل وكالمه ا
ـدى الـتــداخالت والـتــشـكــيالت اجلـمــيـلــة الـتى تــوحى 
الـسعـادة الـتى تغـمـرهم وتعـبـر عن فرحـتـهم فـينـزل هذا
ـــسـك بـــالـــكـــربـــاج ويـــجـــرى خـــلف الـــكل الـــشـــيخ وهـــو 
ليـحبسهم فى حـجرة تمثل السـجن للكل ثم ضربه لكل
الـــنــمــاذج الـــتى كــانت تـــمــثل اإلله لـــكل مــنــهـم فــيــضــرب
ــاء لـيــقف وحــيـداً أمــامـهم الــنـبــات والــورد والـبــذر ثم ا
أمـام الـسجن الـذى وصـفـهم فـيه لـيبـ لـهم بـأنه الـقوى
الــوحــيـد ويــســتــعــرض قـوتـه ألنه انــتـصــر عــلى الــكل مع
تــــــداخل أصـــــوات الــــــطـــــيـــــور مـن داخل هـــــذا الــــــســـــجن
نـاجاة واالبـتهـال لإلله وتوضيح وتداخالت فرديـة فى ا
مـــاهـــيـــة اإلله فـــيـــعـــود الـــكل مـــتـــجـــمـــعـــ بــكـل حـــمــاس
ـزيف صراع ويـتصـارعون مع هـذا الطـائـر هذا اإلله ا
الكل مع الفرد واستعـراض القوة قوة اجلميع معاً ضد
ـتـســلط واسـتـخـدام إيـقــاعـات خـاصـة بـهم هــذا الـفـرد ا
كـاخلــبط عـلى األيــدى واألرجل واجلـســد واخلـبط عـلى
األرض واســـتـــخـــدام أشـــيـــاء من الـــبـــيـــئـــة مـــثل الـــعـــصى
واألخـــشــاب وإصــدار إيـــقــاعـــات راقــصــة أو إيـــقــاعــات
مـتـداخلـة وكـأنه حـوار بـ هـذه اإليقـاعـات واإليـقـاعات
ــنـظــمـة الـتـى تـرد عـلــيـهم لــتـظــهـر وتــبـ لـهـم الـطـريق ا
الـسلـيم لـيـتم احتاد الـكل فى الـنـهايـة ومـعهم اإليـقـاعات
التى كانت تتداخل معـهم وجلوس الكل يقسمون الريش
وكـــأنه نـــتـــيــجـــة لـــهـــذا الـــبــحـث وأنه جـــزء من اإلله وأنه
امــتـداد لـه يـبــتــســمــون يـحــتــضــنــون الـريـش ويـبــتــســمـون
وتــتــداخل اإليــقــاعــات مع مــوســيــقـى الــعــود مــرة أخـرى
ـــا بـــدأوه فى الـــبـــحـث عن اإلله فى هـــذا وكـــأنـه خـــتـــام 
لك فى تـناقض حـيث اكـتشـفوا أن كـالً منـهم  الـعـالم ا
نــفـــسه جــزءاً مـن اإلله ويــطـــلــبــون الـــكل بــالـــنــظــر داخل
نــفــسه فـــيــجــد اإلله ويــتـــجــهــون لــلــخــلـف فــنــجــد مــرايــا
تظـهرهم وتنعكس علـينا وكأنها دعـوة للبحث فى ماهية

بالظن والوهم نحو احلق مطلبهم
نحو الهواء يناجون السموات
والرب بينهم فى كل منقلب

محل حاالتهم فى كل الساعات
وما خال منه طرف العين عقلوا
وما خال منهم فى كل األوقات
كلهم يعبدوك من خوف نار
ويرون النجاة حظاً جزيال
أو ألن يدخلوا اجلنان

فيحظوا بنعيم ويشربوا سلسبيالً
ليس لى فى اجلنان والنار حظ

أنا ال أبغى بحبى بديالً
ــطــلب األســاسى وهى أشــعــار صــوفــيــة تــمــثل وحتــدد ا
الـذى ال يــتم أو ال يــبــدل فى هــذا احلب حب اإلله وأنه
ال يـنـتـظـر منـه نتـيـجـة أو مـطـلـباً لـدخـول اجلـنـة أو الـنار
ولكن احلب هو األساس حب اإلله وتتنوع األشعار التى
ــطــلـوب ــعــنى والــتى تــمــثل كــيـنــونــة اإلله ا تـمــثل هــذا ا
والتـى تتجلى واضـحة فى أشعار واضـحة البن الفارض
ـشـتـعـل لـلـطـيــور ويـسـتــغـلـهـا والــتى تـزيـد حــالـة الـوجــد ا
اخملرج فى طقس شعائرى لـلجسد الساكن واإليقاعات

تداخلة. تحركة ا ا

ـطلب هـو مطلب اإلله وبشـكل جاد وواضح وكـأن هذا ا
ــتــفــرج وهى أن يــتــفــكــر فــيــمن حــوله ثم الــعــرض من ا
يتـفكر فى نفسه كـكل ألنه عندما يرى نـفسه جيداً فإنه
سـيـرى اإلله وهى مـقـولــة أسـاسـيـة لـلـصـوفـيـ وهى أن
الـله داخــلــنـا فــهـو جــزء فــيـنــا ونـحـن جـزء مــنه وأن هـذا
ـقـولـة اجلـزء مــا هـو إال رمـز لـلـكل. وكـرر اخملـرج هـذا ا
الــصــوفــيــة فى مــنــاطق كــثـيــرة فى الــعــرض ومن خالل
األشـعــار الـتى اســتـخــدمــهـا بــتـنــوع من أشـعــار مـخــتـلــفـة

وجود مثل: ولكنها فى النهاية تدل على اإلله ا
مع أنك وحيد فى السماء

وجسمك منهمك
أراك ترفع متمتماً
صالة صامتة

ستترة وراء احلجاب نحو اآلفاق ا
مع أن الظالم مخيم على العالم

أيها الطائر يا طائرى
ال تطو جناحيك

لك أو اإلله وهى مـحاولة فى الـبحث عن هذا الـطائر ا
اخلـاص بــهم ومــحـاولــة الـبــحث عن الــهـو مــنــذ الـبــدايـة
ومــنــذ أول حـركــة لـهـم ثم تـداخـل احلـوار حــول مـاهــيـة

هذا اإلله.

مثل  عدم التدريب أربك حركة ا

 اإليقاعات  والطقوس 
من أهم مالمح العرض

عرض البقرة

غالم حس ساعدى 
قائد الثورة الفنية اإليرانية احلديثة

 أحد عرو ض غــالم حسيـن ساعدي

سرح  حمل ا
على جناحى
فن السينما

 قاد مسرح
بالده إلى آفاق
كبيرة
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سـارح بـسحـرة وسـاحريـن وهو مـا تـثبـته عـناويـن مثل: «سـاحـر مغـول سـاحر بـروكـاريو > لـقـد امـتألت ا
سـاحر أسـتراكـون ساحـر قطـالونـيا» وعـلى وجه اخلصـوص «الورقـة السـاحرة» وهـو العـمل األكثـر جناحاً

ب القرن الثامن عشر والتاسع عشر.

ـلهـاة السـحـرية خالل عـقود وفـرضت نفـسـها عـلى أى عرض مـكرر فى > لـقـد جنحت ا
ـلـهـاة البـسـيطـة فـإن دخل شـباك الـعـصـر الذهـبى. ورغم أن تـكـلفـتـهـا كانت أعـلى من ا

داخيل خالل هذه السنوات. التذاكر كان على الغرار نفسه وهو ما تظهره دراسة ا 22
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

» للمؤلف محمد الشربينى التى ستقدمها لفرقة قصر اجليزة. نعم انضم لفريق عمل مسرحية «اجملان مثل أمير عبد ا > ا
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سرحي جريدة كل ا
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ها بالبحرين مؤخراً بطولة محمد احلالل شعاع توفيق منى محمد. > مسرحية «حكايات مشفرة»  تقد

هاملت  اليابانية

¢ù«ªN óªMCG

ــجـنــون وهــذه احلــالــة األكـثــر خــطــورة مـا
بـ الــعـقل واجلــنـون .. وبــالـعـودة إلـى حـالـة
الــكــاتب عــنـدمــا كــتب هــذا الـعــمل فــهــو كـان
حتت تـــــــأثــــــيــــــر مــــــوت أبـــــــيه الـــــــذى أصــــــابه
بهستيريـا ما ب العقل واجلنون إضافة إلى
امتزاج ذلك بهذا األلم الذى بعث من جديد
ـشــاعـر الـتى  فـمــوت أبـيه أعــاد إلـيه تــلك ا
أحس بها عند فقده لولده والذى كان اسمه

هامنت .. وهنا تتضح الرؤية" ...
ــــســـرحــــيـــة تـــعــــد أكـــثـــر وفــــنـــيــــا فـــإن هـــذه ا
الـــنــــصـــوص الـــتى قـــدمت عـــروضـــهـــا ومـــنـــذ
ــر شـهـر إال كــتـابــتـهـا عــلى اإلطالق .. فال 
وجنـد عرض هـامـلت هنـا وهـناك .. إضـافة
إلـى أن الــــنص قــــد تــــرجـم إلى كل الــــلــــغــــات
تعارف عليـها .. ويعد النص الوحيد الذى ا
سرحـية واألدبية ـعاهد الـفنيـة وا تقوم كل ا
وكل أقـسـام األدب والفـنـون فى كل جـامـعات
الـــــعــــالم وكـــــذلك كل أقـــــســــام عــــلـم الــــنــــفس
واالجــتــمــاع بـهــا بــفــرض دراسـتـه وحتـلــيالته

على أبنائها..
ولـم تــــتــــرجم فــــقط بـل قــــدمت مــــســــرحــــيــــة
هــامــلت بــكل لــغــات الــعــالم  وعــنــدمــا نــذكـر
هــامــلـت فالبــد أن نـــذكــر الـــنــجم األمـــريــكى
liev Shreiber "الـــبــولـــنـــدى "لــيـف شــرايـــبــر
والــذى ظل مــهــمال رغم قــدراته الــتــمــثــيــلــيـة
الــــفـــذة حــــتى قــــام بـــأداء دور هــــامـــلـت عـــلى
مسـرح شكـسـبيـر عام  2000 فـتهـافتت عـليه
شـــــركــــات اإلنـــــتـــــاج وأصــــبـح من أهـم جنــــوم
هــــولــــيــــود ويــــراهـن عــــلــــيـه الــــكــــثــــيــــرون فـى
ــمــثــلــة "ديــانـا ــســتــقــبـل الــقــريـب وكـذلـك ا ا
فــــــيــــــنــــــورا"  Diane Venora والـــــــتى بــــــدأت
حيـاتها العـملية بأداء دور هـاملت فكان هذا
أفــضل بـــدايــة لـــهــا  حـــصــلت بـــعــدهـــا عــلى
أدوار مــا كــانت تــنــالــهــا لــوال هــامــلت  فــقـد
قـــامت بـــأدوار فـــارســـة ومـــحـــاربـــة ورئـــيـــســة
عـــصــابـــة وغـــيــرهـــا .. وقــد قـــدمت هـــامــلت
سيـنـمـائيـا مـرات عـديـدة وكـــان أهـمـهــا مــن
خـــالل اخملـــــــــرج األســــــــطــــــــــورى "لــــــــورانـس

Laurence Olivier  "أوليفييه
وحــتـى اآلن فــإن هـــامـــلت فى كل مـــكـــان وبــكل
ــســرح الــلــغــات .. وفى هــذه الــلــحــظــة يــقــدم ا
ــة .. ــ ــت بـالفـرنـسـي ــ ــة هـامـل ــدى مـسـرحـيـ ــ الـكـن
Dean Paul"ــــا "ديـان بــول جــيـبــسـون ويــخـرجــه
ـــى مـــــــســـــــــرح ـــــــــة عـــــــلـ ــ ـــــــانـــــــي Gib son وبـــــــاأل
"دريــســدن" Schauspiel Dresden وتــخــرجــهــا
Sylvia Richter "ســـــــيـــــــلــــــــفـــــــيـــــــا ريــــــــخـــــــتـــــــر"
ــــتـــحـــدة وبــــاإلجنـــلــــيـــزيـــة تــــقـــدم بــــالـــواليـــات ا
Shake- األمــريــكـــيــة عــلى مـــســرح شــكـــســبــيــر
 speare Theatre ويــــــــخــــــــرجـــــــهــــــــا "مــــــــايــــــــكل
كـان" Michael Kahn وعـلى مـسـرح شـيـنـاندوه
 Shenandoah Theatre ويـــــخــــرجــــهـــــا أيــــضــــا
"مــــــورى روس"  Murray Ross كــــــمــــــا تــــــقــــــدم
Nationalبـالكـوريـة عـلى مـسـرح كـوريـا الـوطنى
 Theater of Korea ويـــــــقــــــوم بـــــــإخــــــراجـــــــهــــــا
كـــوجنــــســــون شـــان  Kyungsoon  Chunكـــمـــا
ــــــســــــرح الــــــروسى الــــــشــــــهــــــيــــــر يــــــســــــتـــــــعــــــد ا
"الــبـولــشـوى" Bolshoi Theatre لــتــقـد بــالـيه
هـــــامــــلـت بــــقـــــيــــادة أوركـــــســــتـــــرا "لــــدمـــــيــــتــــرى
Dmitri Shostakovich"شــــوســـــتــــاكـــــوفــــيـــــتش
وغــيـرهــا .. وتــبــقى مـســرحــيــة هـامــلت مــثــيـرة
للـجدل ومصدر قلق لـلمخرج وللـنقاد ومتعة
للـجمـهـور .. ويحـسب لـشكـسبـيـر التـخلص من
ة الدينيـة والكنسية سرحية الـقد الطـقوس ا
والتـحرر منهـا .. وتقد ما يـساير عصره وكل

العصور وحتى يومنا هذا ...
وعـلى اجلـانب اإلعالمى فــقـد نـسـتـدل عـلى
مـدى تـأثـيـر هـذا االسم هـامـلت وعـلى ذكـاء
من اختاره عندما جنـد هذا االنتشار الكبير
له  فهناك استوديـو هاملت بفرنسا وكذلك
فــنـــدق هــامـــلت بــأمـــريــكـــا.. وكــأس هـــامــلت
ـصـارعـة لـلــتـنس بـإجنـلـتـرا .. وكـذلك بـطل ا
ـدرب الـكروى احلـرة هـامـلت بـرومانـيـا .. وا
الشـهيـر هامـلت بإيطـاليـا .. وقاعـدة هاملت
الـــدراســـيـــة بـــهـــولــــنـــدا .. ومـــديـــنـــة هـــامـــلت
ـــارك.. وغــــيـــر ذلك مـن األشـــخـــاص بـــالــــد
ــــؤســــســــات واألمــــاكـن الــــتى حتــــمل هــــذا وا
االسم .. وكـذلك اجلـمـيع يـكـتب عن هـاملت

وكأن لهاملت سحرا خاصا يجذبنا إليه.

وحــــتـى وقــــتــــنــــا هـــذا قــــد قــــمـن بــــأداء هـــذه
ـتـفـرجـ وعـشـاق الـشـخـصـيـة .. ورغم أن ا
ـسـرح فى البـدايـة اسـتهـجـنـوا قيـام الـنـساء ا
بـــــــأدوار الـــــــرجـــــــال عـــــــامـــــــة .. إال أنـه ورغم
صعوبة ذلك أصبح هاملت بوابة لكل مخرج
ثـلة لالنطالق ـثال كان أو  أو مـخرجة  
نـــحـــو الـــنـــجــومـــيـــة وحب اجلـــمـــهــور وكـــذلك

إلثبات قدراته التمثيلية ...
ولـــنـــأخــذ من تـــأثــيـــرات مـــســرحـــيــة هـــامــلت
دى إلى جانـب يـؤكدان أن تأثـيرهـا واسع ا
حـــــد قـــــد ال نــــــتـــــخـــــيـــــله  أحــــــدهـــــمـــــا فـــــنى
سـيـكــولـوجى واآلخـر إعالمـى  من الـنـاحـيـة
الـنفـسـية والـفنـيـة فمـنـذ خروجـهـا للـنور وكل
عــلــمــاء الـســيــكـولــوجى تــنــاولــوا شـخــصــيـات
هاملت بـالتحـليل وأكـدوا أنها حتـوى وحدها
أكــثـــر من نــصف مـــا يــحــويـه عــلــمـى الــنــفس
واالجـتــمـاع.. وأكـدوا كـذلك عــلى أن الـهـمـوم
ــشــاكل الــتى يـنــاقــشــهـا هــذا الــنص تــكـاد وا
تكون هـموم ومشـاكل عامة تـنعكس أشـعتها
ـخـتلف أفـكـارهم ومـيـولهم علـى كل البـشـر 

ويقول فرويد محلل هاملت :
"إن الــكـاتب يـصـور لـنــا مـريـضـا شـارف عـلى
اجلــــنـــون .. وأنـه بـــعــــيــــد عن أن يــــصـــور فى
صـورة إنـسـان فـقد كـل قـدرة عـلى الـتـصرف
.. فــــنـــحـن نـــراه يــــتــــصـــرف ولــــكن دون وعى
سـواء عـنـدما يـطـعن اخملـتبئ وراء الـسـتار ..
أم عـنـدمـا  يــدبـر مـوت زوج أمه .. وقـد كـان
ا ال قـاصدا فى األولى وماكـرا فى الثانـية و
فــــهــــو شــــارف عــــلى اجلــــنـــــون ولــــكــــنه لــــيس

لهـذا العـمل اخلالـد هو استـيعـاب شخـصية
هــــامـــلت لــــعـــدد ال يــــحـــصـى من الــــتـــأويالت
والـــتـــفـــســـيـــرات اخملــــتـــلـــفـــة فى عـــمل واحـــد
وخـالل مـنـظـومـة واحـدة فـكـريـة مـتـكـامـلة ..
ـكن فــبـعـد فـرضــيـة هـامـلـت كـبـطل لـلــعـمل 
خملــرجه الــتالعب بــالــشــخـصــيــات الــتى بـ
يـديـه.. ولـكن عـلــيه أوال أن يـســتـوعب كل مـا
كــان يــرمى إلـيـه شـكــسـبــيــر.. وأن يـســتـوعب
ـيـزاتـها شـخـصيـة هـامـلت بـالـتـحـديـد بـكل 
وخلفيـتها الثـقافية وتـعقيداتهـا وأسباب تلك
التـعـقـيـدات .. وبـعد ذلك سـيـكـون مـا قام به
هـذا اخملــرج انــتــحــارا.. ومــثــلــمــا يــتـمــنى أى
مــــخــــرج أن يــــتـــنــــاول هــــذا الــــنص فى عــــمل
درامى مسرحى أو سينمـائى  مثلما يصيبه
الرعب عـندمـا يقتـرب منه .. كـذلك فإن كل
ـثل يطـمح أن تكـون شـخصـية هـاملت هى
ــــا يــــجــــعل هــــذه نــــقــــطـــــة انــــطالق لـه .. و
الشخـصية مـناسبـة ألن تكون نقـطة انطالق
هى أن هــامـــلت كــان شـــابــا صـــغــيــرا .. ومن
أكــثـر مــا يـدل عـلى أهــمـيــة وتـقـديــر اجلـمـيع
عـلى وألجـيــال وسـنـوات لـشـخـصـيـة هـامـلت 
Stageــسـرح الــبـريــطـانــيـة حـد قــول مـجــلـة ا
ال يــوجــد الــشــهــيــرة أنـه وبــعــد بــحث طــويل 
ــائــة عـام مــثـقف واحــد فى الــعــالم وخالل ا
ــاضــيــة لم يــقـرأ هــامــلت .. ودلــيل الــعـشق ا
أن لـــهـــذا الـــعــمـل ولـــهــامـــلـت بــشـــكـل خــاص 
ــثالت من كـــل الــعــصــــــور ومــنـــــذ هــنـــاك 
Elizabeth"اإلجنـلـيـزيــــة "إليـزابـيـث ويـلـسون
 Wilson فى مـنـتـصف الـقـرن الـثـامن عـشـر

لـيس الـنص الـدرامـى أيـا كـان نـوع الـدرامـا 
مجموعـة مشاهد كـتبها مـؤلفها لـشخصيات
تــتــحــاور .. ولــكــنـــهــا مــنــظــومــة وضــعــهــا من
كن ألحـد سواه أن يـنظـمها وضعهـا .. وال 
بـــهــــذا الـــشــــكل والــــتـــرتـــيـب احملـــكـم .. فـــفى
الــبـدايــة شىء  يـقــصـده ولــكل كـلــمـة وحـرف
مـعــنى يـريـده ولـلــنـهـايـة مــغـزى يـرمى إلـيه ..
فيكون نتاج ذلك إبداعا نحن نرجوه ونرغبه
.. ونـــســـتــمـــتـع به .. ونـــنـــشــغـل ونـــفــكـــر فـــيه
ونــتــجـاذب احلــوار عــنه .. ونـتــعــارك أحـيــانـا
عـراكـا فـكـريا .. وقـد نـظل لـسـنـوات طـويـلة
قـد تــمــتـد لــقــرون أو حـتى قــيــام الـســاعـة ..
وجيالً بعـد جيل كـلما شـاهدنـا هذا اإلبداع

نفكر ونتناقش ونتعارك ...
ــســرحـــيــة الــتى تــعــد ومن بــ الـــنــصــوص ا
الـذى ال يزول ـوذجا مـثـالـيـا لـهـذا اإلبـداع 
ـــلك كـــتـــاب نص مـــســــرحـــيـــة هـــامـــلـت  أثـــره
ــــســـرح اإلجنــــلـــيــــزى ولـــيـم شـــكــــســـبــــيـــر .. ا
واحلقـيقة فـهذا النص يعـد حلم كل مخرج 
ــــا يــــحـــويـه من تــــفــــســـيــــرات عــــديـــدة ورؤى
مـختـلفـة قـابلـة للـتشـكيل .. ورغم أن الـبعض
يرى أن شـكسبير لم يـبتعد كثـيرا عن طبيعة
وموضوعية الكـتابة التى كانت معروفة وقت
كـتابته .. وأنه لم يكن يـصنع عمال مـسرحيا
سـرحية يعيـش ألجيال قـادمة إال أن هـذه ا
والــتى كـتـبــهـا عـام  1601 وقـدمت مــسـرحـيـا
ألول مـــرة عـــام  1603 تــــســـطــــر لــــنـــفــــســــهـــا
ــسـرح.. ولــصـاحــبــهــا صـفــحــات فى تــاريخ ا
وكــذلك فى تـــاريخ الــعــلـــوم الــســيــكـــولــوجــيــة
واالجتـماعيـة  فهو عمل واسع الـتأثير  من
يــقــرأه يـــتــوقف عــنـــده كــثــيــرا رغـــمــا عــنه ..
ويـــتـــســـاءل عن أشـــيـــاء كــثـــيـــرة مـــخــتـــلـــفــة ..
ومــعـانى أكــثـر اخــتالفـا .. وكــلـمـا مــر الـزمن
أثـــارت من يـــعــاود قـــرأتــهـــا وجـــعــلـــته يـــطــرح
تــــــســـــاؤالت أخــــــرى .. وهــــــكـــــذا تــــــســـــاؤالت
وتـــســاؤالت خالل تــاريـــخــهــا الــطـــويل حــتى
ـثـابة لـغـز مـحيـر .. واألكـثر أصبح هـامـلت 
غرابـة أنه عنـد حتـويل هذا الـنص إلى عمل
ـــتـــفــــرجـــ من درامـى ال يـــقـــبـل جـــمـــهــــور ا
ن يقـدمونه عشـاق مـسرح وفن شـكسـبيـر 
أيـة تـعـديالت أو تـغـيـيـرات .. ولـو بـحذف أو
إضـافــة كـلـمـة وهم بــذلك  يـؤكـدون عـلى أن
ــســرحــيــة مــتــكــامــلـة .. ــوذج  هــذا الــعــمـل 
عـن النـظـر جنـد أن أهم مـا كتب وعـنـدمـا 

هاملت
أمنية أى مخرج.. ومكمن الرعب ألى مخرج!

هاملت الصينيةليف شرايبر في دور هاملت

ائة عام فى ا
األخيرة.. ال يوجد
مثقف فى العالم
لم يقرأ هاملت!

نص يحوى نصف
موضوعات علمى

النفس واالجتماع..
ويدرّس 

فى كل أقسام
األدب والفنون..

عـــلـى الـــعــــالم اإلنـــســــانى الــــرومـــانـــتــــيـــكى
الـسـريع والـذى يـبـدو فـيه أن الـفـرقـة قـد
تـدربت جيداً عـلى ذلك النوع مـن التقد
بــــالــــقــــدر الــــذى ال يــــقـل عن أهم الــــفــــرق
شهد مع الزائرة إن لم يكن يـزيد فهذا ا
مـشـهـد الـنـهـايـة - الـقط الـذى يـحـتـضر -
مثل الراقص قد لعبـا جيداً على صورة ا
ــشـــهــد الــراقص بــالــتــفــاصــيل فى نــسج ا
ـوضوع وفى نـفس الوقت التى تـعـبر عن ا
عـن قــــــدرة الـــــراقـص فـى امـــــتـالك أدواته

التعبيرية.
ـشـاهـد تـعـبـيـراً هـو تـعـبـير وقـد كـان أقل ا
الـقـطـة / الـراقـصـة عن عالقـتـهـا بـقـطـهـا
اخلـاص فـلم يكن هـذا الـصوت مـفـيدا إال
فى بـيـان اخـتالف األصـوات واجلـنـسـيات
وضوع هذا بالرغم فى عالقتها بـنفس ا
من الـقدرة اجلسديـة للممثـلة / الراقصة
(إيــفــا بــالــســتــر) والــتى تــبــدت أفــضل فى
شـهد االفـتتاحى ومـشهـد القط توم مع ا

مثل (عادل عنتر). ا
شـهـد الكـوميـدى الـوحيـد بالـعرض وفى ا
وضـوع بال أهمية حتى لدى بدا كم كان ا
ـتخـصـص من األطـباء الـذين يعـاجلون ا
احلـيـوانــات فـهم يـحـتـفــظـون بـصـورة غـيـر
حـــقــيـــقـــيـــة أو مــســـتـــغــربـــة لـــهـــؤالء الــذين
يـرتـبـطـون بعـالقـات جادة مـع حـيوانـاتـهم
فـمـجـمـوعـة األسـئـلـة الـسـريـعة الـتى دارت
أظـــهــرت هــؤالء األطــبــاء فـى عــالم بــعــيــد
تـمــامـاً عن تــلك الـعالقــات اخلـاصــة الـتى
تـــربـط بـــ بـــعض الــــبـــشـــر واحلـــيـــوانـــات
ـــؤلــــفـــة (خــــاصـــة الــــقـــطـط). واتـــخــــذت ا
ـــتـــهـــكم الـــكـــومـــيـــدى مـن هــؤالء ـــوقف ا ا
الــــذين يـــــرمــــون بــــاألســـــئــــلــــة الـــــســــريــــعــــة
ويـحــرصـون دائـمـاً عـلى الــتـعـجب من تـلك
شـهد بـتلـخيص تـصور العالقـة وينـتـهى ا
هـــؤالء األطـــبـــاء لـــتـــلك الـــعالقـــة فـــهـــنـــاك
صوت قـوى يقول: (قـوليـلى بقى احلقـيقة

إنتى فعالً عايزه تنقذى القط?!).
وعلى الرغم من أهمية السينوغرافيا فى
هـذه النـوعـيـة من الـعـروض إال أن اإلنـتاج
ــســتـقـل والـذى يــعــتــمــد عــلى مــجــمــوعـة ا
الـعــمل لـيس فى اســتـطــاعـتـه تـوفــيـر هـذه
ـا هــو فـقط يـعــتـمـد عـلى اإلمـكــانـيـات وإ
الــقــدرة الـــبــدنـــيــة واجلــمـــالــيــة جملـــمــوعــة
ــتـلـقى ومن الـراقــصـ فى نــسج خـيـال ا
ثم كــانت الـــســيــنـــوغــرافــيـــا فى مــجـــمــلــهــا
ضـعــيـفــة ال تـفــيـد الــعـرض وال تــضـعه فى
صــورتـه احلــقـيــقــيــة الــتى يــجـب أن يــكـون
عليها بـاإلضافة لتقد العرض فى قاعة
روابط صـــاحـــبـــة اإلمـــكـــانـــيـــات الـــواهـــيـــة
زعجةشلمجموعة واألصوات اخلارجية ا
الـــورش احملــــيـــطـــة لـــلـــقــــاعـــة لـــقـــد وضع
الـعـرض فى بيـئـة غـير مـفـيدة فـبـدا وكأنه
كـان عليه أن يـنحت فى الصـخر كى يقدم
مـــوضـــوعه اجلـــمـــالى األمـــر الـــذى يـــؤثــر
سلبـاً على روح العـمل ومقدمـيه وبالتـبعية
اذا مـتلـقـيه األمر الـذى يـجعـلنـا نـتسـاءل 
ال يـــحــتـــضن مـــركـــز اإلبــداع تـــقـــد هــذه
ــسـتــقـلـة اجلــيـدة فــهـو أمـر لن الـعـروض ا
يكـلفه شـيـئاً ولـكنه سـيسـمح لهـؤالء الذين
ـؤسـســة بـالـتـعـبـيـر يـعـمـلــون خـارج نـطـاق ا
ـركـز لو فـعل اجلـمـالى اخلـاص بـهم إن ا
هـذا األمـر سـيـكون لـه دور حقـيـقى والمع
يـحـسب له ولوزيـر الـثقـافـة الذى أظن أنه
ـــبـــدعــ مـــؤمن حـــقـــاً بـــتـــجـــارب هـــؤالء ا
ـسـتـقلـ فـهل يـسـتـجيب الـقـائـمـون على ا
ستـقل ركـز ويقدمـون عروض هـؤالء ا ا
اخملـضرمـ الذين يحـلمـون بالكـثيـر للفن

صرى?! سرحى ا ا

ــــا يــــخـــتــــار حـــسـب مـــزاجـه وإن كـــان وإ
اجلميع يعتـقد أنه ضعيف البنية أو القوة
اجلــنــســيــة فــإن فــتــاته / قــطــته هى الــتى
ــتع فـى هـذه ســوف حتــكى لــكم كم هــو 
الـــعالقـــة اخلــاصـــة وهــذه الـــطــريـــقــة فى
الكتابة برغم أقدميتها وبساطتها إال أنها
هــنـا فى هـذا الــعـرض قـد اتــخـذت شـكال
تـتـمــاهى فـيه الــشـخـصــيـتـان احملــكى عـنه
واحلـاكى بــقـدر بـسـيط والفت يـتـكئ عـلى
ـتـلـقى الـذى يحـلل سـرعـة الـبـديـهـة لـدى ا
الـــعـالقـــات واإلشــــارات الــــتى يــــضـــيــــئــــهـــا

العرض للحظات قليلة.
وفى الـــــــوقـت الــــــذى يـــــــخـــــــفت فـــــــيـه ذلك
الصوت صاحب الـقط توم تظهر القطة/
الــبــنت الــتى هى فــتــاة أحالمه فـى صـورة
مـشهـدية راقـصة جتمـعه وإياهـا للـحظات
تــخـتــفى فــيـهــا حـركــات  الــقـطط وتــنــفـتح

والــذى يــظـهــر الــفــرقــة فى شــكل جــمـالى
شهدية التى تؤسس لدى يهتم بالصـورة ا
ـشاهـد مـجـمـوعـة الـراقـصـ / الـقطط ا
فـى حـــركــــاتـــهــــا الـــبــــســـيــــطـــة والــــعـــنــــيـــفـــة
ـشـهد ـؤلفـة لـنـهايـة ا واحلمـيـمـية تـلـجـأ ا
بـاالنـسـحـاب الـتدريـجـى لـلـمجـمـوعـة الـتى
أصــبح كـل واحـد مــنــهــا يـلــعب عــلى تــيــمـة
تـخــصه هـو وهـو أمـر يــشى بـتـنـوع الـرؤى

للموضوع الواحد.
شهد الثانى بصوت مختلف صوت يبدأ ا
الـــقط (الــذكـــر) والـــذى يــعـــرض صـــاحــبه
لـقـطه احملـبـوب (تـوم) ذلك الـذى ال يـلـجـأ
ا حلـركـات أو أكالت الـقطط الـعـاديـة وإ
هــو صــاحب صــوت مــتــفــرد وحــاد وقـوى
وأثناء احلـكى الراقص فى بعض األحيان
تـتـمـاهى الــشـخـصـيــتـان الـقط / الـراقص
فــهــو أيــضــا ال يــخــضع لــنــداءات أى أنــثى

لم يــــبــــتــــعــــد الــــعــــرض اجلــــديــــد لــــفــــرقــــة
«المـوزيـكـا» كــثـيـراًَ عن طــريـقـة نـورا أمـ
فى نــسج مـــوضــوعــهــا اجلــمـــالى ولــكــنــهــا
ـــــرة أن تـــــزيـــــد عــــدد حـــــاولت فـى هـــــذه ا
األصوات لـتـضع فيـمـا بيـنـها حتـاوراً حاداً
فى بعض األحيان ورومـانتيكياً فى أحيان
أخـــرى لـــتـــطـــرح عـــدة جـــوانب لـــلـــقـــضـــيــة
الــبــســيــطــة لــلــمــوضــوع الــذى يــخــلط بــ
الــرقـص والــتـــنـــاول الـــواقــعـى الــتـــقـــلـــيــدى
وضوع ما ولم تـكن هناك حبكة أو أزمة
ـا مجموعـة مشاهـد متجاورة تقلـيدية وإ
ـا ال يـخل الـتـناول ـكن إعـادة ترتـيـبـهـا 
ــشــهــد االفــتــتـاحى لــو  احلــفـاظ عــلى ا
ؤلفة واخلتامى واللذين يـشيران لعالقة ا
بـــالــقـــطط مـــنــذ زمـن طــويل هـــو عــمـــرهــا
تــقـــريـــبـــاً حــيـث تــبـــدأ درامـــا الـــعــرض من
خالل مشـهد تـقول فـيه نورا: «كـان عندى
ـا شـفت ألول .. أنـا فـاكـره...  سـبع ســنـ
مـرة فى حـيـاتى قط مـيت.. فى احلـقـيـقة
هى كــانت قــطـة صــغــيــرة... لــسه بــيـبى..
ـــوت فـى الـــقـــطط من وأنـــا كـــنت أصال 

قبل ده ما يحصل بكتير».
ـشـاهد بـالـرقصـة احلزيـنـة التى وتـنـتهى ا
تـؤديـهـا نـورا مـستـعـرضـة آالم قـطـهـا أثـناء
احـتـضـاره ومـوته حيـث تسـتـلـهم احلـركات
الـراقـصــة من حـركـات الـقـطــة احلـقـيـقـيـة
لـتـتــمـاهى الـشـخـصــيـتـان فى جـسـد واحـد
ــســرح فى مــشــهــد يــرقــد فى مــنـــتــصف ا
ـــؤلـــفـــة / مـــؤثـــر يـــبـــدى كـــيف تـــفـــاعـــلت ا
الراقـصة مع قطـها أثـناء احتـضاره وموته
ـوضـوع وكــأن روحـ قـد الـوحـيــد فـبــدا ا
سـكنا هنـاك فى جسد واحد حـزين يفقد
قــدرته عــلى احلــيــاة شــيــئــاً فــشــيــئــا حــتى

النهاية.
ـا كـان مـوضـوع (قط يـحـتـضـر) ال يـعول و
كــثـيــراً عــلى الـتــجـاور مع قــضـايــا الـعــصـر
فـإن اإلشارات الـتى حاولـت إقامـة عالقة
بــ مــشـاهــد الــعــرض ومــشــاكل اإلنــسـان
ــصـرى فى الــعـصــر الـراهن كــانت حـادة ا
ـــوظف احلــكـــومى الــذى بـــشــكل الفـت فــا
ـشـهـد الـرابع أو اخلـامس كـان ظـهـر فـى ا
يـــحـــمل صـــوتـــاً جـــاهالً بـــأهـــمـــيـــة عـالقــة
احليـوان بـاإلنـسان بـشـكل عام وكـان يـعلق
تــعــلــيـقــات كــتــلك الــتى يــطــلـقــهــا (قــاطــعـو
الــشــجــر الــعــتـــيق فى اجلــيــزة) أو هــادمــو
ـة فى قـلب الـقـاهـرة ألنـهـا الـعـمـارة الـقـد

لم تعد مناسبة للعصر األسمنتى?!!
ثل شيئاً بالنسبة له وضوع برمتـه ال  فا
لدرجـة أنه يستـه بتـلك اجلمعـيات التى
تـقام فى حب احلـيـوانـات وباإلحـصـائـيات
الــتى تـشــيـر إلى أنــواع الـقــطط فى بــلـدنـا
وكم هى سـالالت نـــادرة ال تـــوجـــد إال فى
ـة هــذا الـبــلــد وتــنــتـمى لــلــسالالت الــقــد
عــنــد الـفــراعــنـة الــذين كــانـوا يــقــدسـونــهـا
ـــشــاهــد أهــمــيــة كــثــيــراً بـــحــيث يالحظ ا
الـوحــات اجلـداريـة بـاألقـصـر وأسـوان فى
حـــــيــــــاة الـــــفـــــراعــــــنـــــة هـى أو الـــــكالب أو
اجلعـارين أو الـقرود أو الـتمـاسيح... إلخ
ورغم أنـى ال أذكـر االسـم الـذى اســتــخـدم
فـيـه الــقط كــإله إال أنــنى أذكــر أن الـكــلب
مــثالً كـان يــســمى (بــاإلله أنـوبــيس الــكـلب
النباح) والذى يـظهر فى اآلثار الفرعونية
كـتمثـال شامخ وقوى ال مـثيل له فى اآلثار

ة. ية القد العا
ــــــســــــرحـى قــــــد قــــــسم وكــــــان الــــــعــــــرض ا
مـــــوضــــوعـه عـــــلى عـــــدة مــــشـــــاهـــــد بــــدت
كـــأصــــوات مــــتـــجــــاورة تــــبــــدى الـــعـالقـــات
اخملــتـــلــفـــة جملــمـــوعـــة الــعـــرض بــالـــقــطط
ــوضـوع بــالــقــدر الــذى يــقــتــرب تــارة مـن ا
االجـتـمــاعى ويـبــتـعـد تــارات أخـرى لــبـيـان
أهـــمـــيـــة الـــقـــطط فى حـــيـــواتـــهم فـــبـــعـــد
االفـــتــتــاح الــراقص الـــذى يــأخــذ حــركــاته
وتـــكــويــنه اجلــمــالـى من حــركــات الــقــطط

نورا أم تراهن فقط
على قدرات الراقص
تلقى فى نسج خيال ا

اذا ال يحتضن مركز
اإلبداع تقد مثل
هذه العروض

 عرض متعدد الدالالت

القدرة البدنية واجلمالية ألبطال العرض

«قط يحتضر»
سرح فى قاعة روابط ومأساة ا
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تـتـبــنـاه قـطـاعـات عـريـضـة من الـشــعب نـتـيـجـة لـثـقـافـة
الـفـقـر وهى مـركب ثـقـافي مـتـرابط الـعـنـاصـر الـظـلم
ــســكن ــرض والــهــزال الــزي ا ــعــانــاة الــقــذارة ا وا
اجلـــهل.... هـــذه األوضـــاع الــنـــاجتـــة عن عالقـــة غـــيــر
مــنــطــقـيــة بــ الــســلــطــة والــشـعـب احلــاكم واحملــكـوم
فنجـد األمثال التي تـتحول إلي قـواعد حاكمـة لسلوك

الناس:
- "إن دخــلت بــلـــد ولــقــيــتــهم بــيـــعــبــدوا الــعــجل.. حش

وارمي له"
- "أرقص للقرد فى دولته"

ركب والزوادة" - "ابن الريس حمل على ا
ك.. إن طعته يضيمك" - "حاكمك غر
- "السلطان إللي ما يعرفش السلطان"

ـا تـشــوفـوا إلـلي - "مـا تـفـرحــوش في إلـلي انــعـزل إال 
نزل"

- "اتوصوا علـينا يالـلي حكمتـوا جديد.. إحنـا عبيدكم
وانتم علينا سيد"

- "إللي يأكل عيش األمير يضرب بسيفه"
- "زى كـرابـيج الـسـلـطـان إلـلي يـفـوتك أحـسن من إلـلي

يحصلك"
" نطاع وآخر العاصي - "كون أول ا

صري وولعهم بالهزل حتى ويعكس النص سخريـة ا
في أشد األوقـات جديـة ومحـنـة وهي صفـة عكـستـها
ـصرى وطـبائـعه فيـقول كتـابـات كثـيرة عن شـخصـية ا
عـبد الرحمن بن خـلدون "أهل مصر كـأنهم فرغوا من

احلساب" أي كأنهم جتاوزوا كل ما هو جاد.
قـريـزى فكـان أشـد صـراحة مـنه عـنـدما أمـا تلـمـيـذه ا
قـال "من أخالق أهـل مـصـر اإلعـراض عـن الـنـظـر في
ـــــلـــــذات واالنـــــشـــــغــــال الـــــعـــــواقب واالنـــــهـــــمـــــاك فـي ا
ـلق والـبـشـاشـة إلى حد بـالـتـرهـات وهم بـارعـون في ا

التفوق على كل من تقدم ومن تأخر".
ويــبـــدو رغـم مـــرور الـــزمــان إال أن هـــذه الـــصـــفـــات لم
تـتــغـيـر فــيالحظ أحـمـد أمــ في الـقـرن الــعـشـرين أن
أشـــد الـــنـــاس بـــؤسًـــا وأســـوأهم عـــيـــشـــة وأقـــلـــهـم مــاالً
وأخالهم يــدًا أكــثــرهم ســخـريــة وهم صــنــاع الــنــكـات
ـقـاهى الـشـعـبــيـة فـابن الـنـكـتــة بـيـنـهم مـحـبـوب عـلـى ا

مقدر يفتقد إذا غاب"
صـرية (والد الـبلـد) في النص وتعـكس الشـخصـيـات ا
ـــؤذن واجلالد هــــذه الـــســـمــــات فـــنــــجـــد شــــخـــصـــيــــة ا
واإلسكاف وصاحب أحلان ال تخـلو لغتهم وتصرفاتهم
ــــريــــر من ســـــخــــريــــة شــــديــــدة وتـــــعــــالٍ عــــلى الـــــواقع ا

بالسخرية منه

لـهاة قد ركـدت ولم تتـقدم أكـثر بـاستـثناء ـلهـاة األسطـورية اإلسـبانيـة عنـدما كـانت أشكـال ا > ظـهرت ا
ـدهش للدراما اإلليـزابيثية حـاالت نادرة. التزمت. الـبيوريتانـية اإلجنليزيـة قضت تمامـاً على التطور ا

ما أسفر عن تشذيب ألشكالها أسفر عن عروض موسيقية صاحبتها وفرة فى السينوغرافيات.

ـباحث أصـحـاب الكـالب األيرلـندى.. ويـبـلغ عنه رجـال ا
ورغم ذلك يـظل احلب فـى قـلب أحـمـد بـل يـتـأزم مـوقف
نورا عـلى اجلانب اآلخر وتمـرض بعد أن فقدت حـبيبها

ؤلف العاشق لها. ورفضت إغراءات ا
ـؤلف إنقاذ نورا فـيستدعى ويظل الصراع بـينهمـا ويحاول ا
ـؤلف أن الــطــبـيـب لـعالجــهــا. ويـفــشل الــطــبـيـب ويـضــطــر ا

يستدعى أحمد من سجنه لتعود احلياة إلى نورا.

ــوضــوع قــضــيــة كــبـرى? وهــنــا يــكــون الــسـؤال هـل هـذا ا
ـؤلف نـفـسه بــالـطـبع ال.. لـكـنـه مـوضـوع يـطـرح انـتــقـال ا
ـنعـونه ويضـعون الـقيـود علـيه فهـو نفسه ن  إلى شـبيه 
يسـعى إلى حتطيم اآلخر كمـا فعلت اجملمـوعة الغامضة
أو كــمــا تـفــعل الــقــوانــ الــصـارمــة الــتى تــضع الــكل فى

تهم بل واخلارج عن القانون. مصاف ا
من خالل هذا النص انـطلق اخملـرج محمـد ربيع سـاعيًا
ـشـهد االفـتتـاحى أى مشـهد الـفرقـة التى إلى أن يـكون ا
تــمــثل الــنص الــقـصــيــر فى نــهــايــته تــثــور عــلى مــؤلــفــهـا
ومخرجها وهو ما يذكـرنا بالعديد من األعمال األجنبية
مــثـل أعـمــال بــيــرانــديــلــلــو فى ست شــخــصــيــات اعــتــمـد
مـحــمـد ربـيـع عـلى تـقــد شـكل يـبــدو سـاذجًـا من خالل
ـطى وتـقـلـيـدى يـبـدو ـمـثـلــ لألداء بـشـكل  مـحـاوالت ا
مثلون بعيدين عن األداء العميق حيث اعتمد على فيه ا
مثل يعارض دوره الذى يقدمه احملاكاة التهكمـية وكأن ا
وال يــقـتـنـع به وهـو مـا أدى إلـى تـفـجــيـر الـضــحك بـسـبب
هذا األداء الهزلى الكاريكاتيرى الساخر. وقد أدى ذلك
إلى تهـيئـة اجلـمهـور منـذ البـدايـة للـضحك رغم الـدخول
فيما بـعد إلى موضـوع آخر أكثر جـدية لكن الـغرابة فيه
أدت إلى بــعض الــكــومـيــديــا وفــجــرت الــضــحك وهــو مـا
حــدث فى تـــصــاعـــد احلــدث إلى حلـــظــات الــذروة وهى

سرح الفرنسى أصولها الكرنـفالية حيث كان الباليه والقناع عناصر > لـم تنس خشبة ا
لوك رغم أن معلميهم كانوا يلحون فضل لدى ا تكميلية صبت فى اجلنس البالطى ا

على احترام القواعد التى كان يطالب بها العقل. 10
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سرحي جريدة كل ا

سرحى «حار جاف صيفا» تأليف وإخراج رضا حسن لفرقة مسرح الشباب. >  الفنان سيد الفيومى يشارك حاليا بالتمثيل فى العرض ا
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«الكالب األيرلندى» .. عرض كوميدى ومواهب مبشرة
قدمته إحدى الشركات اخلاصة

 هل من حق
ؤلف تغيير ا
مجرى

األحداث?
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ومــثل أحـمـد إبـراهـيم دور احلــبـيب "أحـمـد" لـيـؤدى دورًا
قــد يــخـــالف شــكــله اخلـــارجى لــكــنـه اســتــطــاع أن يــقــدم
إحــسـاس الــشـخــصـيــة وإصـرارهــا عـلى احلـب وحتـمــلـهـا
ـا أوضح أن الشخـصية تـبدو مقابالً لكل التـهديدات. 
للمؤلف الذى رضخ للتهديدات بينما احلبيب حتمل ولم
ــكـافـأة احلـقـيـقـيــة لـلـشـخـصـيـة هى يـرضخ لـذلك فـإن ا

حتقيق أحالمها وحتويلها إلى الواقع.
ـوهـبــة الـتى حتــتـاج إلى أمـا مــنى شـريف فــهى تــمـتـلـك ا
عـنــايـة وجـهـد أكــبـر فـلـديــهـا حس ومـشـاعــر أبـرزتـهـا من
خالل أداء دور نـــورا وســعـت إلى الـــتــأكـــيـــد عــلى حـــبـــهــا
للـبطل أحـمد. لـكنـها تـعتـمد أكـثر عـلى الشـكل اخلارجى

ثلة واعدة. واجلمال وإن كانت تبشر بقدوم 
بــيــنــمــا كـانـت مـنــال عــبــد احلــلـيـم - رغم قــصـر دورهــا فى
شخـصية غادة - أكـثر قدرة عـلى التعـبير عن طـبيعـة الفتاة
التـى تسـعى إلى استـقطـاب أى رجل وتغـريه. واعتـمدت فى
ذلك عـلى مـخـزونهـا من الـذاكرة لـهـذه الشـخـصيـة الـنمـطـية

فكانت موفقة وقادرة على تفجير الضحك.
ويــنــطــبق ذلك عــلى خــالــد ربــيع فـى دور شــيــكــات الـذى
اعـتـمـد على تـنـميـط للـشـخصـيـة من خالل الـشخـصـيات
ـسـرحـيات ـعـروفـة والـتى تـناولـتـهـا األفالم وا اجلـاهـزة ا
ـــال وفى نـــفـس الـــوقت بال مـــؤهالت لـــلـــرجل صـــاحب ا
عـــلــمـــيــة وهى شـــخــصـــيــة انــتـــشــرت فـى الــســبـــعــيـــنــيــات
والثمانينيات. من خالل ذلك أدى خالد ربيع الشخصية

فى شكل كاريكاتيرى ساخر فجر الضحك.
وهذا الـشـكل السـاخـر هو مـا انـتهـجتـه اجملمـوعة األولى
للمشهد: األول عطـا الله محمد فى دور الغفير وحسن
بخيت شيخ الغفر ولـطفى يوسف العمدة ومحمد على
 ومـحــمــد زيــنــهم ورضــوى عــادل حــيث اعــتــمـدوا عــلى
األداء السـاخـر التـهـكمى عـلى احلـدث وعلى الـشـخصـية
نـفسـها دون أن يـسعـوا إلى التـوحد مع الـشخـصيـة فجاء
األداء متـناغمًا مع الهـدف ومفجرًا للـضحك مؤكدًا على
وضوعـات النمـطية الـساذجة وإن كانت السخريـة من ا
شهـد القـصير بـاحلضور رضوى عـادل تتمـيز فى هـذا ا

وتبشر أيضًا جنومية فى مسرح الهواة. 

وإذا كان اخملـرج محمد ربـيع اعتمد بـشكل أساسى على
ـــمــــثل فـــإنـه ســـعى إلـى طـــرح رؤيــــة فـــكـــريــــة من خالل ا
البس التى استخدام لغة الـصورة فاعتمد على رمزية ا
جتـــمع بــ الـــلــونــ األبـــيض واألســـود لــتــأكـــيــد الـــنــقــاء
واحلـب من خالل األبــــيض حـــيث ألــــوان مالبس أحـــمـــد
البس الــسـوداء لـلــمـجــمـوعـة الــسـلــطـويـة ونـورا مـقــابل ا
ؤلف الغامضة أصحاب الـكالب األيرلندى. بينما مزج ا

. ب األبيض واألسود لتأكيد تأرجحه ب اجلانب
ـشهـد األول الـقـصـيـر فـى مـسـرحـية بـيـنـمـا اعـتـمـد فـى ا
البس "الـــعـــمـــدة" عـــلـى مالبس تـــنــــاسب فـــكـــرتـه وهى ا

التقليدية اجللباب والبالطو والطاقية الفالحى.
كــان الــديـكــور الــثــابت أقـل الــعــنـاصــر حــيـث اعـتــمــد فى
ـكـانى وتـأكـيدًا الـبـدايـة على بـانـوهـات عـلـيهـا الـتـحـديد ا
عــلى أنه فى قـريــة وهـو مـنــظـر فــقـيـر فــنـيًـا بـل إنه أكـثـر
تـــشــــوهًـــا بـــاإلصـــرار عــــلى وجـــود كـــرسـى لـــلـــعـــمـــدة دون

استخدام; إال أن يكون إعالنا للشركة.
شهد الثانى الرئيسى الذى يعتمد وينطبق احلال على ا
عـلى الـوجه اآلخـر لـلـبـانـوهـات مع وجـود أحـبـال تـتـكـامل
مع الــعـــمق بـــوجــود شـــكل يــوحـى بــالـــعــنـــكــبـــوت لــتـــأكــيــد
احلــــصــــار والــــقــــيــــود مـع وجــــود شــــكل عــــنــــيف لــــلــــكــــلب
اإليـرلــنـدى الـذى يــتـحـرك فــمه. لـكن حــتى هـذه الــفـكـرة
أفـسـدهـا لـون البـانـوه الـذى لم يـتـناسق مع لـون اخلـلـفـية
األسـود والـتى من األفـضل يـجب توحـيـدهـا. كـذلك تأتى
األشـعار واألحلـان والـصوت الـغنـائى لـرامى عبـد العـزيز
بال إضـافــة لـلـعـرض بل إن حـذفـهــا قـد يـضـيف لـلـعـرض
خــاصـــة وأن الــكــلــمـــات لــيــست ســـوى تــعــلــيـق وتــلــخــيص

للحظات الدرامية.
زج عمومًـا فقد حـقق العرض أهـدافه بتقـد مسرح  

تلقى. تعة والفكر ويحترم ا ب ا

ـســرح بــاعـتــبــاره أحــد وسـائل تــهــتم بــعض الــشـركــات بــا
تعة وإذا كـان هذا االهتمام طـبيعيًا التنميـة الثقافـية وا
من الــشـركــات الـكـبــرى وشـركــات الـقـطــاع الـعــام وقـطـاع
األعـــمـــال فـــإن اجلــديـــد هـــو اهـــتـــمــام شـــركـــة صـــغـــيــرة
وخـاصـة بـهـذا الـفن حــيث قـدمت هـذه الـشـركـة عـرضًـا
مــســرحـيًــا عــلى مــســرح فــيــصل نــدا هــو عـرض الــكالب
األيرلـنـدى تألـيف حـسام الـغـمرى وإخـراج محـمـد ربيع
سرح من داخل وشـارك فيه مجمـوعة من شبـاب هواة ا

وخارج الشركة.
ولــعل هــذا االهـتـمــام هـو مــا يـؤكــده رئـيس مــجـلس إدارة
ـهــنـدس فـتــحى الـصـيــفى بـقــوله إن الـفـلــسـفـة الـشــركـة ا
ـا كــانـوا احملــرك الــرئـيــسى لــلـتــقـدم والـفن واألدب لــطــا

عرفة. العلمى وتقدم اجملتمعات نحو احلرية وا
ـهـنـدس أحمـد عـبـد الـوهاب ـصـانع ا بـينـمـا مـديـر عام ا
ـــســــرح فى الــــشـــركـــة يــــقـــدم مـن أجل احلب يـــؤكــــد أن ا

عرفة الثقافية واالنتماء. والعطاء والصدق وا
سرحى فى شروع ا من هنـا كان توفيق الـقائم عـلى ا
اخـتـيـار نص الــكالب األيـرلـنـدى وكــذلك اخـتـيـار اخملـرج
محـمـد ربيع لـقـيـادة العـرض حـيث أتاح الـعـرض جوانب
عــديـدة أهـمــهـا تــقـد روايـة عــمـيــقـة واعـيــة تـتالقى مع
ـسـتـويـ االجـتـمـاعى مــقـدرات الـلـحـظـة الـراهـنـة عـلى ا
والــســيــاسى. وفـى نــفس الــوقت تـــقــدم هــذه الــرؤيــة فى
ـتع من خالل الشكل الكوميدى الذى إطار جماهيرى 

يجذب اجلمهور.
ـطـيًـا يــنـطـلق الـنص من فـرقـة مـسـرحـيـة تـقـدم عـرضًـا 
مكررًا وساذجًا عن ابن العمدة الذى يستولى على أرض
البسطاء حتت مظلـة والده لكن فى النهاية يثور اجلميع

على العمدة ويتركه أعوانه وحيدًا محاصرًا.
ـــثـــلى هـــذا الـــعــرض الـــنـــمــطـى يــرفـــضـــون هــذه ولـــكن 
الـنـوعــيـة الـتى فى رأيـهم سـاذجــة وبـالـتـالى يـثـورون عـلى
ــؤلف اخملــرج ويـتـوعــدونه فى حلــظـة حتــيـة اجلــمـهـور ا
تـلك الــلـحـظــة الـتى تــفـجــر احلـدث وتـغــيـر مــسـاره حـيث

ؤلف عن وسيلة للكتابة اجلادة. يبحث ا
رغـم أنــنى أعــتـــقــد أن اجلــزء األول لـــيس هــابـــطًــا. كــمــا
تـعــتـقـد الـفـرقـة فــهـو يـبـحث عن خـطــر اغـتـصـاب حـقـوق
الــغــيــر لــكن األداء الــتـــمــثــيــلى ولــيس الــنص هــو مــا كــان
ؤلف كى هزليًا حسب الهـدف أو التبرير الذى أوجده ا
هـم حيـنمـا يـسعى يـجعل بـطـله يبـحث عن كـتـابة جـادة (ا
ــؤلف لـلـكـتـابـة اجلـادة تـظـهــر له الـقـوى الـتى تـكـبـله من ا
ـبـاحث أو خالل مـجــمـوعـة غــامـضــة تـبـدو وكــأنـهـا مـن ا
اخملـــابــرات أو الـــرقــابـــة ال نــعـــرف من أين تـــأتى وال أين
تـذهب وهل هى حـقـيقـيـة أم مـجـرد أوهـام وخـياالت فى

ؤلف?  رأس ا
هـذه الـقـوى تـعـمل عـلى تـقـيـيـد حريـتـه. وانطـالق أفـكاره
ـــــــــؤلف لـم يـــــــــسـع إلـى كــــــــتـــــــــابــــــــة ـالحـظ أن ا رغـم أن ا
موضوعات خـطيرة أو مـناقشة وحتـليل أوضاع سـياسية
أو حتى اجتماعيـة. ويبدو أن الكاتب الذى نوى فقط أن
يــقـدم قــضـايــا كــبـرى آثــر أن يـقــدم قـضــيـة إنــسـانــيـة من
خالل قصـة حب تقليـدية ب شاب هـو أحمد وفتاة هى
ـؤلف أول خـيوطـها نورا إنـها قـصـة حب تقـلـيديـة يضع ا
مـــؤكــــدًا أن غـــيـــاب أحــــد األحـــبـــة مـــعــــنـــاه مـــوت اآلخـــر.
ولتستمر األحداث الـتى تتداعى تقليدية حتى نصل إلى
ــؤلف بــنـورا الــشــخـصــيـة حلــظـة الــتــعـقــيـد حــيث يــفـ ا

اخليالية التى رسمها.
ويعـيش قـصـة حب معـهـا لـتتالقى بـذلك حلـظـات الواقع
مع الــوهـم تــمـــامــا كـــمــا حـــدث اســتـــدعــاء لـــلــمـــجــمـــوعــة
ـــمـــكن أن تــكـــون وهـــمًــا فى رأس الـــغــامـــضــة الـــتى من ا
ـــثــلـث الــتـــقــلـــيــدى ـــؤلف. ويـــكــون ذلك احلـب مــكـــونًــا ا ا
لــلــمــيــلــودرامــا (الــزوج - الــزوجــة - الــعــشــيق) مع بــعض
ـســرحــيـة الــتــعـريــفــات حــيث يـصــبح الــصــراع فى هــذه ا
ـســرحـيـة ــؤلف بـ أطــراف ا الـداخــلـيــة الـتى يــكـتــبـهـا ا
الـداخـلــيـة من جــهـة وهــمـا نــورا وأحـمـد احلــبـيــبـان وبـ
ــؤلـف لــكـــنه فى نـــفس الـــوقت هــو طـــرف خــارجى هـــو ا
ـــتــــحـــكم فى مـــصـــيـــر ـــتـــحـــكـم فى خـــيـــوط الـــلـــعـــبـــة وا ا

الشخصيات.
ــؤلف تــغـيــيـر مــجـرى وهــنـا يــكــون الـســؤال هل من حق ا
ــــؤلـف بــــنى األحــــداث فـــــجــــأة? بـــــالــــطـــــبع ال. ذلـك ألن ا
مــسـرحـيـته عـلـى مـوت نـورا إذا مـا افـتـرقـت عن حـبـيـبـهـا
وتـكـون هـذه الـنــقـطـة الـتى تـصل بـنــا إلى زيـادة الـتـعـقـيـد
ــؤلف إبــعــاد وبــالــتــالـى إلى ذروة األحــداث حــيث يــقــرر ا
أحــمـد عن نــورا بل يـغــريه بــفـتــاة لـعــوب وبـأشــيـاء أخـرى

ـــؤلف إنـــقـــاذ حــيـــاة نــورا ـــشــاهـــد الــتـى حــاول فـــيـــهــا ا ا
ـفــاجـأة فـى أداء الـطــبـيب فـاســتـدعى الــطــبـيب ولــتــكن ا
ـمـثل هـو أحد الـذى يـأتى سـاخرًا مـنـطـلـقًا من أن هـذا ا
الــكـومـبــارسـات بــاعـتـبــار أن دور الـطــبـيب دور صــغـيـر ال
يقوم به إال كـومبارس من هـنا يـأتى األداء معتـمدًا على
الـتنـاقض بـ مـفهـوم الـكـومبـارس الـذى يصـوره الـعرض
بـأنـه قلـيل الـفـهم وبـيـد طـبـيـعـة شـخـصـيـة الـطبـيب حـيث
ــثل دور الــطــبــيـب (صالح ســعــيــد) عــلى آداء يــعـــتــمــد 
كــــاريـــكــــاتـــيـــرى ســــاخـــر يـــحــــمل ســـذاجــــة الـــشـــخــــصـــيـــة
الـكــومـبـارس ولــيس مالمح الـطــبـيب وهـو مــا يـتـوافق مع
هدف اخملـرج فى العرض بإظـهار التنـاقض ب عا ;
وضـوع العام. عالم احلقـيقة وعـالم الوهم كمـا هو فى ا
كــمـا أن هــذا األداء الـذى جنـح فـيه صـالح سـعــيـد فــجـر
تعة لـلجمهور مـن خالل قدرته على توظيف الضـحك وا
جـسـده الـضـخـم فى صـالح الـشـخـصـيـة والـتـعـبـيـر عـنـها
ـــســـرح بـــعـــد أن وكـــذلـك من خالل تـــكـــرار دخــــوله إلى ا
ــؤلف ويــصـرفـه ويـســتــدعى آخــر وهــنــا يــكـون يــرفــضه ا
ـوجـود الـتـكـرار مــبـررًا ومـعـتــمـدًا عـلى أنه الـكــومـبـارس ا

كن أن يقوم بأى دور صغير (أداء اندماجى). الذى 
بـيــنــمـا اعــتــمــد الـعــرض عــلى أداء انــدمـاجـى صـادق من
ـؤلف الــذى قـدمه ولـيـد الـشــخـصـيـات األخــرى خـاصـة ا
شـــحــاته بــقـــدرات فــنــيــة وإحـــســاس عــالٍ بــالـــشــخــصــيــة
قـهورة التى تـعانى قهـر الرقابـة والسلـطة وجتعـله يغير ا
أفـكـاره أو يكـبـتـهـا داخـله وبـذلك فـإنه يـحـيـا حـيـاة الوهم
الــتى تــمـتــزج بـواقــعه فــيـقع فـى عـشق بــطـلــة مــسـرحــيـته
الــوهــمــيـــة بل يــســعى إلى تــدمـــيــر الــعالقــة بــيــنــهــا وبــ
ـؤلف حتول إلى حـبيـبهـا التى نـسجـها هـو بنفـسه وكأن ا
سـلـطـة تدمـر كل مـا هـو جـميل. فـاسـتـطاع ولـيـد شـحاته
الـتـعـبـيــر عن هـذا الـتـنـاقض بـ مــعـتـقـداته وبـ أفـعـاله
مـــبـــرزًا حـــاالت الـــغـــضب الـــداخـــلـى والــقـــهـــر والـــضـــعف

والتشوق إلى احلب.

اعتماد العرض على االندماج الصادق

 الديكور أقل عناصر العرض حالياً

 ح يثور
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مسرح احلكيم أنثروبولوجيا
"اجلالد: (لـلـمحـكـوم عـليه) بـالـتأكـيـد... من مصـلـحتك
أن أكـون فى راحـة تـامـة وصحـة جـيـدة جـسمًـا ونـفـسًا;
ألني حـ أكون متعبًـا ضيق الصدر مـتوتر األعصاب
فـإن يـدي تصـاب بـالرعـشـة وعنـدمـا تصـاب بـالرعـشة

فإني أؤدي عملي أداءً سيئًا..
احملكوم عليه: وما شأني بعملك?!

اجلالد: يا أحـمق - عمـلي متـصل برقـبتك - وإن سوء
األداء مــعــنــاه أن رقـــبــتك لن تــقــطـع قــطــعًــا حــســنًــا..."

(السلطان احلائر ص ٩)
"اجلالد: أعــني أن هـــنــاك تــلــفًــا يـــحــتــاج إلى إصالح..
خـــادمــتك الـــنــشــيـــطــة أخـــرجت مــا كـــان فى رأسي من
أل فـراغ رأسي?!" (الـسلـطـان احلـائر نشـوة فـمن ذا 

ص ٢٥)
ـــــاذا أغــــــلق أنــــــا?! أألنـــــهـم يـــــبــــــيـــــعـــــون "اإلســـــكــــــاف: و

السلطان?!"
"الـطفل: السـلطـان!.. اشترى لي الـسلـطان" (السـلطان

احلائر ص٦١)
أال يــذكـركـم مـشــهـد تــكـالب بــعض أفــراد الـشــعب عـلى
ــثل الـشـعـبي "مــالـقـوش أكل يـاكـلـوه شــراء الـسـلـطـان بـا

جابوا عبد يربوه"
"اإلســكــاف: "لــلــخــمــار": عــشــرة آالف ديــنــار?.. فــقط?
يـالـلثـمن الـبخـس: انظـر إلى هـذه اليـاقـوته الكـبـيرة في

عمامته!.. إنها وحدها تساوي مائة ألف دينار"
"اخلــمَّــار: لــســنــا وحــدنــا فى هــذا يــا مــوالنــا الــوزيــر..
كثـيـرون مثـلنـا الـليـلة بـ اجلـماهـير يـتـراهنـون!.. حتى

ؤذن واجلالد قد تراهنا". ا
وال يـخــلـو حـوار احلــكـيم من جـدل حــول األفـكـار وهـو
في حــقـيـقـته مــوقف اجـتـمـاعـي أي أنه وقـائع حتـددهـا
وتـوجـههـا أفكـار وقيم ومـبـاد هذه الـوقائع بـطـبيـعتـها
ـــبــاد ظـــاهـــرة واضــحـــة في حـــ تـــكـــون األفــكـــار وا
خـفية ويجرى احلـديث ب أشخاص يشـغلون مكانات
اجتـمـاعيـة مـعيـنة حتـدد الـعالقات االجـتـماعـيـة واللـغة
كـانات وموضوعات التي يسـتخدمونهـا تفرضهـا تلك ا
ــــوقف ورغم ـــصــــالح الــــتي يــــفــــرضـــهــــا ا احلـــديـث وا
رونـة التي اسـتخـدام احلـكيم لـلغـة تتـميـز بـالسـهولـة وا
صرية وروحها إال أنه تـعكس بعض تركيـبات العاميـة ا
حـــرص عـــلى تـــنـــاسب احلـــوار ومـــســـتـــواه مـع طـــبـــيـــعــة
الـشــخـصـيـة وانـتـمــائـهـا الـطـبـقي ووضــعـهـا االجـتـمـاعى
وهـو مـا نالحـظه في الـفـروق بـ جـمل حـوار الـغـانـية
الــــســـلــــطـــان الــــقـــاضـي اإلســـكــــاف صــــاحب احلـــان

اجلالد...إلخ.
ــصـريــة عـلى ويــعـكـس احلـكــيم كـذلك قــدرة الــثـقــافـة ا
تنـاقضات واجلمع بيـنها في إطار واحد الـتعايش مع ا
ــســجــد واإلســكــاف بــجـوار فــنــجــد الــعـاهــرة بــجــوار ا
احلـان والــقـصــر الـســلـطـانـي بـجـوار مــسـاكن الــشـعب

اجلد بجوار الهزل التعقل بجوار الطيش.
وجند التسامح الذي قد يصل إلي التساهل.

ـرأة في الـتنـظيم ـكـانة ا وال يـفوت احلـكيـم االهتـمام 
االجـــتـــمـــاعي فـــإذا كـــان قـــد ســـبق لـه تــقـــد (إيـــزيس
وشـهـرزادوشمس الـنهـار) فـهنـا يقـدم شخـصـية الـغانـية
ـــعـــرفــــة والـــوعي يـــفـــوق الـــتي تـــمــــتـــلك مـــســـاحــــة من ا
الـكـثيـرين كـمـا أنهـا بـحذقـهـا ومهـارتـهـا أصبـحت تـملك
الـذروة تــمــلك الــقــرار كــمــا أنــهــا تــمـلـك الــقـدرة عــلى
اجلـدل مع قاضي القضاة بـعلمه وثقافـته وخبرته كما
أنهـا تستطيع توصيف حـالتها وحالة مجـتمعها بوضوح

وسالسة. 
ـعاني ـا سبـق جند أن تـوفـيق احلـكيم يـتـعـامل مع ا و
الــتـي تــخــتــفي وراء الـــســلــوك والــتـى تــوجــد في أذهــان
ـــــصــــريـــــ ويــــضـــــاف إلي ذلـك أنه يـــــعي األغــــراض ا
والـدوافع وهي في حقيـقتهـا عنـاصر ثقـافية مـصرية
ــــعــــاني ومـن ثم فــــهـي مــــعـــانٍ تــــدخـل ضــــمن أنــــســــاق ا
صرية وما دام األمر كذلك فهي موجودات الثقافية ا
ثـقـافـيـة وبـالـتـالـي حـقـائق وهـذه أمـور من اخـتـصـاص

. األنثروبولوجي الثقافي
ــعـرفــة مالبـســات تـألـيف وسـؤال يــتـبــادر إلي ذهـني 
سرحـية "السلطان احلائر" هل نحتاج توفيق احلكيم 
اآلن جــمــيــعًــا حــكــامًـا ومــحــكــومــ إلى قــراءة مــتــأنــيـة

للمسرحية?

تــوفـيق احلــكــيم كـاتب مــسـرحـي ابن ثـقــافـة مــجـتــمـعه
خـــضع لـــعــمـــلـــيـــة غــرس ثـــقـــافي مـــنـــذ مــيـالده شــكـــلت
شـخــصـيـته بـطـابـعــهـا وبـقـدر انـتـمــائه وانـدمـاجه فـيـهـا
بــقــدر انــعــكــاســهــا فــيـــمــا يــبــتــكــر من إبــداعــات فــنــيــة
فـالعالقة وثيقة بـ سلوكه الذي يعـكس قيمه ومبادئه
ومــثــله من نــاحــيــة ومـــنــتــجــاته اإلبــداعــيــة من نــاحــيــة
أخــرى (لـالطالع عــلى جــانب من شــخــصــيــة احلــكــيم
ــكن الــرجــوع إلي "تــوفـيق وتــأثـيــر هــذا عــلى إبــداعه 
احلكيم ضاحكًا" تأليف إبراهيم عبد العزيز ٢٠٠٧).
لذلك مـن الصـعب فـهم جـانب مـعـ من جـوانب إبداع
تـوفـيق احلـكيـم إذا  إغفـال الـسـيـاق الـثـقـافي فـالفن
هو اإلدراك اجلـمالي لـلواقع إدراك مـشروط بـظروف
وعـوامل تـاريـخـيـة واجـتـمـاعـيـة مـعـيـنـة وإذا كان األدب
نـوع أو قـسم مـن أقسـام الـفـن فإنـه يـقـوم أساسًـا عـلى
ــــــواقف اســــــتــــــخــــــدام الــــــلـــــغــــــة كــــــأداة وعــــــلـي خـــــلـق ا
ـــواقف والـــشـــخـــصــــيـــات اخلـــيــــالـــيـــة. غـــيــــر أن هـــذه ا
ــؤلف من ــتـــخــيــلـــة ال تــهـــبط عــلـى ا والــشــخـــصــيـــات ا
ا هي في التحليل النهائي تعبير عن رؤية السماء وإ

األديب وموقفه من الواقع.
ويعـمد إبـداع احلكـيم (كمـا سنـجد الحقًـا) إلي تـصوير
الــــوجـــود االجــــتـــمــــاعي مــــفـــصـــحًــــا فـــيـه عن طــــبـــقـــات
وجـمـاعـات تـقــوم بـيـنـهـا عالقــات اجـتـمـاعـيــة تـشـكـلـهـا
مـواقع هذه اجلماعات في عـملية اإلنـتاج الرئيسي في
دي الـذي تصل إليه قوة هـذا اجملتمع ومصـاحلها وا
كل جــــمــــاعـــة ونــــفــــوذهـــا االقــــتــــصـــادي واالجــــتـــمــــاعي

والسياسي سواء داخل القرية أم خارجها.
وقـد بـرع تـوفـيق احلــكـيم وأبـدع مـســرحًـا نـقل اجملـتـمع
بـقـضـايـاه ومشـكالته مـفـسـرًا وشارحًـا األسـبـاب وطرق
ـعرفـة الدقـيقـة باجملـتمع العالج نـاقالً في مسـرحه ا
ـسرح ألنـه أكثـر األشكـال الـفنـية وحتـيز احلـكيـم لفن ا
حتقـيقًا ألهـداف الفن الـنفسـية واجلمـالية واالتـصالية
والـتـعــلـيــمـيـة بل وكــذلك الـوظــيـفــة االجـتـمــاعـيــة لـلـفن
ولـهذا جاء مـسرح احلـكيم مـعبرًا عن مـواقف سيـاسية
وأيــديـولــوجـيـات انــتـمـى لـهــا بـفـكــره وكـتــابـات احلــكـيم
األدبيـة تكـشف عن اجلـو الثـقـافي واالجتـمـاعي وبوجه
خــاص اجلــو الــســيــاسى في مــصــر وألنــهــا - وحــسب
قام األول رأي الـسيد حامـد - نصوص سيـاسية في ا
تـركـز على الـتنـظـيم والبـنـاء السـياسي ضـمن بـناء أكـبر
هـو الـبـنـاء االجـتـمـاعي; إذ أدب احلـكـيم أكـثـر الـتـحـامًا
شكالت صـري ومجـتمعه سـواء ا واطن ا شـكالت ا
االجتمـاعية أم االقـتصـادية أم التـعليـميـة أم السيـاسية
فـي ضـــوء اهـــتـــمـــامـــات وقـــضــــايـــا عـــصـــره في الـــقـــرن
الـــعــشـــرين وقــد جلـــأ في مـــعــاجلـــته لـــهــذه الـــقــضـــايــا
ـــشـــكالت إلي الـــرمـــزيــة واجلـــدل بـــ األفــكـــار إلي وا
ـــســـرح الـــدرجــــة الـــتى أطـــلق مـــعـــهــــا عـــلى مـــســـرحه "ا
الـــذهــني أو الـــفــلـــســفـي". وكــانت لـــلــحـــكــيـم مــشـــاركــته
اإليـجـابـية في عـمـلـيـة النـهـضـة التى كـانت تـهم الـكُـتّاب
صريون وأكثـر تعبيرًا عنه وعن ثقفـ ا ـفكرين وا وا
ـصــريـة ومن ثم تــعـتـبــر دراسـة أدبه ثـقــافـيًـا الـذاتــيـة ا

دراسة فى أنثروبولوجيا مصر.
ومـوتــيــفــة األذان في غــيــر أوانه لــغـايــات شــخــصــيـة أو
أمــنـيــة تـكــرر في أكــثـر من حــكـايــة شــعـبــيـة مــدونـة في

التراث القصصي العربي.
وعنصر "األذان" الذي ظل محتفظًا بإيحاءاته ودالالته
الــرمـزيـة الـشـرعـيـة أو الـقـانـونـيـة (وهـو الـعـنـصـر الـذي
ــســرحي اتــكــأ عـــلــيه مــعــظم الــبــنــاء الـــدرامي لــلــنص ا
لـلـحـكـيم) مـن حـيث إن األذان نص ثـقـافي شـرعي وله
كن - إذا معنى مـحدد ووظـيفة مـحددة ولكن أيـضًا 
ًـا أو لم تــصــدق الــنــوايــا - أن يــتم الــتالعب بـه تــقــد
تأخـيرًا وعـندئذ يـفقد مـضمونه وشـرعيته أو وظـيفته

. في احلال
كن أن كـالـقـانون سـواء بـسـواء إذ أن لـلـقـانـون أيـضًـا 
يكـون نصًـا بال روح إذا  التالعب به وتـفسـيره - عن
هـوى - وتزييفه لـصالح األقوى تمـامًا كما  التالعب

سرحية: باألذان في ا
"الـــقــاضـي: نــعـم وســأقـــضي إلـــيك بـــاألمـــر لــيـــطـــمــئن
قــــلـــــبك!.. إنـك إذا أذنت لـــــصـالة الــــفـــــجـــــر اآلن فــــإن
ــــنـــزل حـــرًا الــــســـلــــطـــان يـــخــــرج فى احلــــال من هـــذا ا
... فهمت اآلن?!" وضوع فى كلمت طليقًا.. هذا كل ا
ـؤذن سـيـحـاكم بـالــطـبع عـلى خـطـئه... "الـقـاضـي: إن ا

ولـكن هذا ال يـغـيـر شـيئـًـا من طـبـيـعة الـواقع: وهـو أنـنا
ــؤذن يـؤذن لــصالة الــفـجــر من فـوق جـمــيـعًــا ســمـعــنـا ا
ـتـرتـبـة عـلى مــئـذنـته .. وإذن فـكل الـنـتـائج الــقـانـونـيـة ا
ذلك يـجب أن تـأخـذ مـجـراهـا.. وفي احلـال!... هـلـمي

إذن ووقعي"
"الـســلــطــان: لــقـد خــاب ظــني:.. خــيــبت ظــني فــيك يـا
قــاضي الـــقــضــاة!.. أهــذا هــو الـــقــانــون فى رأيك?!...

اجتهاد وبراعة في التحايل والتالعب".
وأرى أنه بقراءة مجمل أعمال احلكيم - وخاصة التي
تعـتمـد على حـكايـات تراثـية شعـبيـة تشـكل جزءًا كـبيرًا
مـن وجــدان الــشــعب واجملــتــمع وقــيــمه - أن ســمــة من
سـمــات كــتــابــاته االعــتــمــاد عــلى الــعــنــاصــر الــثــقــافــيـة
الشـعبـية فالـواقعيـة اإلثنوجـرافية أولى خـصائص فنه

األدبي فيقول احلكيم:
ـألـوف عـنـد أهل "ومـا جلـأت إلـيه من أسـلــوب لـيس بـا
ـضـمـون مـتـخـيل في الـسـيـاسـة والـتـاريخ ال يـعــني أن ا
كل األحـــوال بل هي حــقــائـق شــاهــدتــهـــا وشــخــصــيــات
كن االعـتماد على واقعها التاريخي وعلى عرفتها و
صدق انـطبـاعاتهـا فى نـفس محـايدة لـكاتب مـعاصر..
ــضــمــون حـــقــيــقـي" (تــوفــيق األســلـــوب مــتــخـــيل لــكـن ا

احلكيم. حتت شمس الفكر ص ١٠٤)
ـسرحـية - الـعز بن عـبد السالم وفـتوى الـقاضى فى ا
فى الـواقـعـة التـاريـخـية - جـدل بـ الـقانـون والـسيف

العدل والقوة احلاكم والشعب.
"القاضي: نعم أيها الـسلطان.. القانون.. أنت فى نظر

الشرع والقانون لست سوى عبد رقيق....
عامالت وعلى هذا فـأنت فاقد األهـلية; الـتعاقـد فى ا

العادية التى يزاولها بقية الناس األحرار.
السلطان: أهذا هو القانون?

القاضي: نعم"
لك ويحكم وجنـد منطق السـيف والقوة ومنـطق من 
ن يحكم أن يعـكسه قول الـوزير ":لـيس من الضـروري 
يــحـمل فـى يـديه الــوثــائق واحلــجج!.. لـديــنــا أروع مـثل
عز وأقواه فى األسرة الفاطمـية وكلنا يذكر ما فعل "ا
لدين الله الفاطمي" يوم جاء يزعم أنه من نسل رسول
الـله "صلى الـله عـليه وسـلم" وأنه بـهذا الـنسب له حق
احلـكم في أرض مــصـر; فـلــمـا لم يــصـدقه الــنـاس قـام
فـــيـــهم شــاهـــرًا ســـيـــفه وفـــاحتًــا صـــنـــاديق ذهـــبه وهــو
يــقــول.. هـذا حَــسَــبـي.. وهـذا نَــسَــبِـي فـســكـت الــنـاس
وحــكم هــو وذريــتـه من بــعــد هــادئـــ هــانــئــ ألجــيــال

طويلة"
وقــول الـــوزيــر هــذا - ومــا يـــحــتــويه مـن خــطــاب - قــد

 توفيق احلكيم

 احلكيم
ابن
ثقافة
مجتمعه
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كرنفال الطيور
«محاولة للبحث عن الذات اإللهية»

سرحي جريدة كل ا

صـ12

طول للـمسرح وظيفة بارزة كتلك اكينـة فى فجر التاريخ ا > لـقد افتتحت ا
ساعدة على نـقل األسطورة األصلية. هذا الـنقل  بفضل القيمة اخلـاصة با

الرمزية التى تمتع بها مثل هذا النوع من األدوات. 24
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

ها على خشبة مسرح السالم منذ أيام. امة بيضا» للمخرج حسام الدين صالح تقرر وقف تقد > مسرحية «
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احلياة ليست نزهة فى النمسا

«الكالب األيرلندى» .. عرض
كوميدى ومواهب مبشرة

صـ 10

 عرض ينتمى
إلى مسرح
الصورة

سرح النمساوى  أحد عروض ا

∞°Sƒj OÉjR  

الـــتى بـــدى بـــهـــا فــــريق الـــعـــرض من حـــيث
طـواعية أجسامـهم للحركات الـصعبة التى
يــؤدونـهــا بــشـكـل جـمــيل وبــسـيـط فى نـفس
الوقت فالرقص جاء خـالياً من التشنجات
الــــعــــضــــلــــيــــة الــــتى نـالحــــظــــهــــا فى بــــعض
ـوسـيـقى الـعــروض الـراقـصــة كـمـا جــاءت ا
ــوالت من بــيع وشــراء مــعــبــرة عـن حــالــة ا
وصـــخـب. أمـــا اإلضـــاءة فـــقـــد لـــعـــبت دورا
مــهــمـا فـى نـقـل أمـاكـن الـتــمــثــيل من خالل
نـــــــقـل بـــــــؤر اإلضــــــاءة حـــــــيـث اعـــــــتـــــــمــــــدت
الـسـيـنـوغـرافـيـا بـشـكل كـامل عـلى اإلضاءة
ــسـرح خــاو تــمـامــا بـاســتــثـنــاء بـانــورامـا فـا

بيضاء .
فى النهاية الـعرض لم يكن مبهرا ولم يكن
ســيـئــا لـلـغــايـة إذ جـاء عــاديـا عـلى مــسـتـوى
الــتــقـنــيــة إال أن الــفـكــرة قــد تـبــدو جــديـدة
ــدنى احلـديث إلى وهى: حتـول اجملــتـمع ا
مــجـتــمـع اسـتــهـالكى آلى يــفــقــد إنــسـانــيــته

ومشاعره الرقيقة بالتدريج.

البس لـيحـدثوا الـعالم ويـذهبـوا الختـيار ا
مـجــمــوعــة من اإلفــيــهـات الــلــفــظــيــة حـيث
شاهدين ويسأل يشير أحـدهم إلى أحد ا
زميله ما رأيك فى األحمر فيرد زميله أنه
ل وهــكــذا إال أنــنى ال أحب هــذا الــنــوع
عـتـمـد علـى التـريـقـة على من اإلضـحـاك ا
ــــشــــاهــــدين ونــــصل إلـى الــــكــــلــــمـــة أحــــد ا
ـــــوالت: هل أســـــتــــطـــــيع الـــــشـــــهــــيـــــرة فى ا
مـســاعـدتك ? والــتى تـتــكـرر بــشـكل مــتـتـال
ـؤدين واجلمـهـور لـيـنـفـلت أحد وحتـاصـر ا
ـنـظـومــة ويـطـلب فى الـنـهـايـة ـؤدين من ا ا
شخصـاً طبيـعياً لديه مـشاعر يـستطيع أن
يــتــواصل مــعه ويــســتــطـيـع أن يـحــبه إال أن
هذا ال يـحدث ويبـقى فى النـهايـة اإلنسان
وحــيــدا وسط هــذا اجملــتــمع الــذى أصــبح
اســتــهال كــيــا بال أى شك مــتــوهــمــ أنــنــا
نشعر بالراحة بينمانغرق أنفسنا فى أشد

أنواع العذاب وهو الشره .
إن الــعـرض مـتــرهل عـلى مــسـتــوى اإليـقـاع
العام حـيث استغرق  55دقيـقة تدور حول
فـكـرة بـسـيـطـة ولــذا بـدت الـفـكـرة مـتـكـررة
رئيـة أمامنا غير أن حـتى بتغييـر الصور ا
هـذا ال يـقــلل من مـسـتــوى الـلـيـاقــة الـفـنـيـة

توهـجا هـو مشـهد الـسـلم الكـهربـائى حيث
يـقف األربـعــة فى طـابـور أمـام بـؤرة إضـاءة
تـمـثل الـسلم ولـكن الـطـابـور ال يـتـحرك من
الـزحــام فـيــحـاول أحــدهم أن يــأخـذ مــكـان
اآلخر ثم يظهر سـلم آخر فيتحرك األخير
إلـــــيـه ويــــصـــــبـح هــــو األول واألول يـــــصـــــبح
شاهدين ا أثار ضحك ا األخير وهكذا 
ــشـاهـد وضــوحـا من ـشــهـد أكــثـر ا وكـان ا
حــيث الــداللــة  ثم نــرى شــابــا نــائــمــا عــلى
األرض وبــالـــرغم من ذلك فـــهــو فـى حــالــة
جــرى مــتـواصل مـن الـوضـع نـائــمــا حـتى ال
يــفــوته دوره فى الــشــراء لــيــتــحـول إلـى آلـة
تــهــتـــز بــعــنـف شــديــد مع وجـــود أشــخــاص
يـــعـــبــرون فـى اخلــلـــفـــيــة فـى حــالـــة تـــســوق
ول مـستـمر ثم نـنـتقل إلى مـكان آخـر فى ا
وهـــو مــــحالت الــــطــــعــــام والـــتـى يــــتـــنــــافس
اجلــمـــيع عــلى الـــتــهــام الـــكــثــيـــر مــنه وهــذا
شهـد أيضـا قد صنع جـيدا حيث يـجتمع ا
اجلـميع فى بؤرة إضاءة يـستنشـقون رائحة
الطـعام محـاول االحتـفاظ به أطـول فترة
حـــتـى كـــادوا يـــخــــتـــنــــقـــون من تــــكـــرار ذلك
ليأخذنا فريق الـعمل ويغنون لنا أغنية عن
ماكدونالدز والـذى ال يخلو منه مكان حول

يعتمد عـلى وجود حدث رئيسى يقع غالبا
ــســرح وحــدث فـى مــقــدمــة أو مــنــتــصف ا
ـسـرح وهـو مـا مـتـواز يـحـدث فى خـلـفـيـة ا
ــتــلــقى مــنــذ الــلــحـظــة األولى أرهـق عـ ا
الــتى نــســـمع فــيــهـــا أصــواتــا تــأتـــيــنــا عــبــر
شــــريـط الــــصـــــوت تــــعــــبـــــر عن حـــــالــــة من
ول التـداخل بـ الـبشـر احملـتـشـدين فى ا
بـ من يـتـحدث فى الـتـلـيـفـون ومن يـطلب
فـــنــــجـــانـــاً مـن الـــقـــهــــوة وآخـــر وآخـــر هـــذه
األصـوات سـوف تـظل مـوجـودة فى مـعـظم
ـسرح تـدريجـيا أوقـات العـرض ثم يضـاء ا
ـــؤدون األربـــعـــة ولـــدان وبـــنـــتــان لـــيـــخــرج ا
لـيؤدوا لنا مـجموعة حـركات كل على حدة
فى بؤرة إضاءة منفصـلة لشخصيات تقوم
ــول فــأحـدهـم يـنــقل بــعــمل أشــيــاء داخل ا
شـــيــئـــا ثــقــيـال يــجــره عـــلى األرض واآلخــر
يـــقــــدم الـــشـــراب وأخــــرى تـــتـــحــــدث عـــبـــر
الهـاتف وتـدور الرابـعـة حـولهم لـتـخرج فى
سـرح تـمامـا لتـبقى لـنا الـنهـاية  ثم يـخلـو ا
ــؤديـات مع ظل لــهـا فى اخلـلــفـيـة إحـدى ا
لــتـــعــبــر عـن حــالــة الـــشــره لــلـــشــراء وتــأتى
األخــرى لــتـســرق شــيــئـا مـن أحـد احملالت
الــتـــجــاريــة ولـــعل أكــثـــر مــشــاهـــد الــعــرض

قــــــــدمت فــــــــرقــــــــة "سى الروك هــــــــيــــــــلـــــــ
ـلـتقى فـاينـتـسـيـرل" الـنمـسـاويـة فى إطـار ا
ـــتـــوسط الــذى اإلبــداعـى لــفـــرق الــبـــحــر ا
ـكـتـبـة اإلسـكـنـدريـة عـقـده مـركـز الـفـنـون 
ـسـرحى "احلـيـاة لـيـست نـزهـة " الـعــرض ا
والــــعـــرض يــــنــــتـــمـى إلى مــــســـرح الــــصـــورة
الراقص وخصـوصا الرقص احلديث هذا
الـــعــرض فــجـــر ســؤاال بــداخـــلى: هل عــلى
اخملــرج أن يـــحـــدد مــضـــمـــون الــرســـالــة أو
الـهـدف من الـعـرض مـسـبـقـا وإذا لم تـصل
فــقـد أخــفـق فى تــوصــيل الــرســالـة? أم أن
ــتــلـــقى هــو الـــذى يــحـــدد هــذة الـــرســالــة ا
طــبــقــا لــثــقــافــته الــشــخــصــيــة ومــجــمــوعـة

تراكمة بداخله ? عرفية ا اخلبرات ا
اذا طرحت هذا السؤال ?  لكن 

ـــــشــــاهـــــدة الــــعــــرض اصـــــطــــحـــــبت مـــــعى 
ـسرح مـجمـوعة أصـدقاء بـعضـهم يدرس ا
ــــيـــة الــــفـــنـــون وبــــعـــضــــهم هـــواة فى أكـــاد
وسـألــتـهم عــمــا شـاهــدوه فـأجــاب أحـدهم
بثقـة متنـاهية: الـعرض يطـرح العالقة ب
ــرأة وأيـهــمــا يـتــســيــد اآلخـر فى الــرجل وا
ـرأة مـجـتــمـعــنـا احلــالى والـذى أصــبـحت ا
ـتـسـيـد. فـرد اآلخـر: ال الـعـرض فـيه هى ا
يــــطـــرح مــــأســـاة امــــرأة حتـــتــــاج إلى احلب
ـــدنــيــة احلــديـــثــة الــتى واجلـــنس فى ظل ا
حـولت الـبـشر إلـى مـجمـوعـة آالت واحلق
أن الـــعــــرض اليـــتـــحــــدث عن هـــذا أو ذاك
الـــعــــرض يــــدور حـــول حتــــول الـــبــــشـــر إلى
عابـدين لـلمـوالت التـجـارية الـتى أصـبحت
رور دورا جديـدة للعـبادة وأصـبح البـشر 
الـــوقت أكــثـــر أنــانـــيــة وشـــراســة ولـــكن قــد
يـــخـــطــر بـــبـــال الـــقـــارىء ســـؤالً: مـــا الــذى
ـا أن هــنـاك جـعــلـنى مــتـأكــدا من ذلك طــا
اخــتالفــا فى اآلراء ? هل أنــا أبــو الــعـريف
مـثـال? احلق أقــول إنـنى قــد حــصـلـت عـلى
ـلـتـقى يعـطى فـكرة كـتيب مـن مطـبـوعات ا
عـامـة حول كـل عرض مـسـرحى عـلى حدة
وهـــذا هـــو مـــاقــرأتـه حـــول هـــذا الـــعــرض"
عـابد اجلـديدة للـعصر نـلتقى عـند مـركز ا
ـوالت الـتجـارية _عـنـد الـسلم احلـديث _ا
الـكهـربـائى الـذى يحـاكى حـسـا باالنـسـياب
ويـــجـــبـــرنـــا عـــلى ســـرعـــة مـــعـــيـــنـــة جـــارفـــا
ـسـتجـيـبـ مـنـا إلى فـقـاعـة من الـسـرعة ا

واألصوات.
وهــــكـــــذا فـــــإن أصــــدقـــــائى قــــد أخـــــطــــأوا
التـفسيـر ألنهم لم يـقرأوا الكـتيب هل هذا
جـائـز? أم أن مـجـمـوعـة الـعـمل لم تـسـتـطع
أن تـعبر بـأدواتهـا الفـنية عـما تـريد قوله ?

احتمال.
عـــــفـــــوا لــــــقـــــد اســـــتـــــطـــــردت كــــــثـــــيـــــرا فى
ــا قـــد يــخـــرجــنـــا عن كــون الـــتــســـأوالت 
قال مقاال نـقديا ألحد العروض ولنرجع ا
ــــرئــــيـــة إلـى حتــــلـــيـل عـــنــــاصــــر الــــعـــرض ا

سموعة وا
فـى الــبـــدايـــة يــجـب أن نــقـــول إن الـــعــرض

 هل على اخملرج
أن يحدد الهدف
من العرض
مسبقاً

سرح ..  نظريات ا
سرح وما أدراك ما نظريات ا

أما ثالث الالنظريـات  فهى عند الفرنسى
أنـتـونـان آرتـو (1896- 1948) صـاحب كــتـاب
LE THÉÂTRE ET (ـــــســــــرح وقــــــريــــــنه (ا
 SON DOUBLE أقـــــول صــــــاحـب كــــــتـــــاب

ولــيـس صــاحب مـــذهب أو نـــظــريـــة . تــقــود
سرح القسوة  وإلى أفكاره إلى ما سُـمى 
أن مـــســرحه كـــان يــتــوق إلـى إعــادة تــنـــظــيم
(الــوجـــود) اإلنــســـانى كـــوســـيــلـــة عـــظــمى ..
ــعـــنى تـــغـــيــيـــر الــقـــوة الـــنــفـــســـيــة شـــديــدة
احلـسـاسـيـة لـلـقــوى الـروحـيـة عـنـد اإلنـسـان
 PSYCHICولــــــــــو بــــــــــدون الـــــــــنــــــــــظــــــــــر إلى

اخلـارجــيـات فــيـهــا  فـالـنــظـر إلى احلــقـائق
النـفسـيـة أبقى وأعـظم. لـذلك عـندمـا أعلن
ـــــســــرح آرتـــــو فى بـــــدايـــــات كــــتـــــابــــاتـه عن ا
الــســحــرى  MAGIC ثم مــســرح االجنــذاب
الـــصـــوفى   ECSTATIC وحـــيث ال تـــذهب
ـسارح اجلمـاهـيـر إلى مثـل هذا الـنـوع من ا
بل وتغُض الـبصـر عنهـا لكـنها  –اجلمـاهير
 –فـى الـــوقت نــــفـــسه تــــعـــتـــقــــد بـــامـــتـالئـــهـــا

ـصطـلحـات الكرْب   ANGUISH الشـعور
CON SCIOUSNESS ـــعــــصـــيـــة بـــاإلثـم وا
 TRI- اإلحـــســاس بــالـــنــصــر OF GUILT  

SATIS- الـــــرضــــاUMPHAL FEELING  

 FACTION فكلها أوضاع نفسية ال يرغب

ـسرحى فى الـدخول إلـيها . إذن شـاهد ا ا
 أعـطى مـسـرح الــقـسـوة سـوء فـهــمـاً كـبـيـراً
ـسرحـيـة. وطـبـيـعى أن يـكشف فى احلـيـاة ا
سـرح عن مرض نـفسى ولـيس فيـروسياً  ا
إن لم يـكن وبــاءً أو طـاعـونـاً بـعـد أن قـرر أن
احلالت (النفـسى والفيروسى) بقسوتيهما
تـتطـلـبـان الـكـشف والـتـعـريـة لـتـراهـمـا عـيون
اجلـماهيـر  ألن كل منحـرف وضال وفاسد
ومـضـاد لـرغـبـات اإلنـسـان يشـد إلى دائـرته

الفرد فالشعب كله.
إن كـل مـا جــاء بــكـتــابــات الــثالثـة الــكــبـار
(سـتـانـسالفـسـكى  بـريـخت  آرتـو) مـا هى
ـــســرح  وعن إال أحــاديـث عن تــعـــقــيــدات ا
وظـــائـــفه فـى احلـــيـــاة  أو عـن خـــصـــائـــصه

اجلوهرية.
ــــوضـــوع  ثم إن الــــنـــظــــريــــة تــــتـــعــــامـل مع ا
وتــشـتــغل به . كــمــا أن الـنــظــريـة ال تــتــعـامل
كـذلك مع كل ما يـخطر عـلى البال  وال مع
ـوضـوعـات . وهى ال تـنـتـمى إلى أى تـوابع ا
ـسرحـية. كـما أن تـأثيـر مسـتـقل قد تـثيـره ا
وضوع النظريـة ال تقبل االجتاه إلى نفس ا
FROM THE SAME DIREC-  ـــطـــروح ا
  TION فـضالً عن أنـهـا لــيـست هى الـوجه

ـــســتـــقل لــلـــمــوضـــوع  كــمـــا ال تــقـــوم عــلى ا
عالقـة مــعه  خـاصــة فى األعـمـال الــزائـفـة
ـتــكـلّـفـة  ARTIFICIAL أو حـتى األعـمـال ا
SYNTHETIC الــتــركـيــبــيــة االصــطــنــاعــيـة
وال األعـــــــمــــــال الـــــــتـى تــــــأتـى إلى الـــــــوجــــــود
بـالتـشـخُّص حـيـنمـا يُـطـور الـفرد شـخـصـيته
اخلـاصـة . ال تـأتى الـنـظـريـة (بِـلـوْى) الذراع

عُنوة إلدخال مِسْحةً جمالية اضطراراً .
إذن  وفى النهاية .. إن الـنظريات األصلية
MODEL ـوديل تـشـتـغل عـلى الـنـمـوذج  – ا

لكنها تختلف مع القوان وتشذُّ عنها.
وال أرى  كـمــا ال تــرى الــنـظــريــة أن أعــمـال
الثالثـة الكبـار تنـتمى إلى واحـد أو أكثر من

عناصرها.

التفـسيـر ال تتوافق مع (الـطريقـة) عنده من
أنــهــا مـعــادلـة لــلـعــقل الالواعى عــنـد فــرويـد
 . UNCONSCIOUS ويـصعب عـلينـا هنا –
ومـع الـــــــطـــــــريـــــــقــــــة  –أى نـــــــوع مـن اإلبــــــداع
ـسـرحى أراد سـتـانـسـالفـسـكى تـشـكـيـله? : ا
فاجـتمـاعيـاً  هل أراد بتـفسـيراته شـخصـية
حــقـيــقـيـة أصــيـلـة?  AUTHENTIC أم فــكّـر
فى شـــخــصـــيــة مـــثــالـــيــة?   IDEAL أم كـــان
يـريــد خــلط هــذه بــتــلك لــتـصــبح شــخــصــيـة

SYMBOLIC  ?رمزية
أمــا الــثــانى بــرتــولت بــريــخت(1898- 1956)
  فـــمـــعـــروف أنه فـى كـــتـــابـــاته + جتـــديـــداته
الـدرامــيـة + أعـمــاله اإلبـداعـيــة قـد تـعـارض
تــمــامــاً مـع ســتــانــسالفــســـكى . كــمــا انــتــقــد
بـــريــــخت ســـتــــانـــسـالفـــســــكى مــــتـــهــــمـــاً إيـــاه
ـــــحـــــسن رسم بــــالـــــطـــــبــــيـــــعــــيـــــة  وبـــــأنه لم يُ
شـخصـياته بـعد أن ضـيّق علـيها اخلـناق فى
الـعالقـة بـينـهـا وب بـيـئتـهـا سواء من نـاحـية
الــــعالقــــة األســــريـــة أو مـن نــــاحـــيــــة عـالقـــة
الــعـــمل. صــحــيح أن بــريــخت قــد أبــرز هــذه
الــعالقــات  لــكـنه لـم يُـكــمل تــمـامــاً الــعالقـة
ب اإلنـسان  – الـشـخـصـيـة ودورهـا الـكـبـير
فـى اجملــــتـــــمع. لـــــذلك تـــــدعــــو الـــــدرامــــات-
ــوذج إنــســان ــلـــحــمــيــة الــبــريــخـــتــيــة إلى  ا
الــعــصــر احلـديـث لــيــصــحـو ويــنــهـض داعــيـاً
الحـظــة دقـيــقـة اجملــتــمع إلى الـتــغــيـيــر . و
سـرحية لـلدراما الـبريـختيـة وكل عروضـها ا
لـــنـــجــد أنـــهـــا ال تـــســـيــر إلـى األحــاســـيس أو
الـعــواطف  لـكـنـهــا أرادت الـتـأثـيــر بـطـريـقـة
(انتلـكتواليـة) نابعـة من العقل ومـرتكزة على
ـــعــنى لــيس الــدرس والـــتــفــكــيـــر والــتــأمل. 
الـــهـــدف مــنـه تــكـــوين شـــخـــصــيـــة بـــلــحـــمـــهــا
وشـحـمـهـا ولـكن إلبـداع شخـصـيـة تـعـبر عن
ـا تــنـسـجه اخلـطـوط الــقـويــة فى اجملـتــمع 
هـذه اخلــطـوط من آراء وأفـكــار. ولم تـكـتف
ائـات عند الشـخصية الـدرامات بوضع اإل
الـبريـخـتـيـة فى حالـة ذاتـيـة غـير مـوضـوعـية
ـرئى أنـهــا نـقـلـتـهـا إلى  SUBJECTIVEبل ا
ـوضوعية   OBJECTI   ITY بل ولم حالة ا
ــضـامـ تـكـتـف بـذلك  بل وربــطـتـهــا بـكل ا

وضوعية كذلك . االجتماعية  وا

 AL+UNIVERSAL أو مـــــكــــــانـى مـــــحــــــلى
 LOCAL ومـحدود  PAROCHIAL يـجمع
ETERNAL بــــ األبـــــديــــة والـالنــــهـــــائــــيــــة
ــــؤقـت إلى حــــ  TEMPORARILY إذ وا
ـسـرح تـظـهر حـيـاة اإلنـسان ـسـاعدة فن ا
عـلى اخلــشـبـة لـتــقـدم لـلــجـمـاهـيــر خـداعـيـة

احلقيقة.
بــعـد الــكــشف عن هــذه الــنـظــريــات الـتى
تـضيف بـعداً بل وأبـعادا فـكريـة ومهنـية إلى
ـسرح. تـنتقـل رسالة الـباحث أصـول مهـنة ا
إلى اجلزء األخطر منها. وهو لُب الرسالة
واجلــــديـــد فـى نـــتــــائـــجـه. تـــذكــــر الـــرســــالـــة
حتــــــديــــــداً " أتـى الــــــقــــــرن الـــــــعــــــشــــــرون فى
ــســرح ثالثــيــنــيــاتـه بــعــدة نــظــريــات !! فى ا
خــرج إلى الــعــالم ثالثــة رجــال قــدمــوا هـذه
ـعـمــلـيــة والـعـمــلـيـة. الـنـظــريـات بــجـهـودهـم ا
والبــد أن نـقــول اآلن إنــهــا لـيــست نــظــريـات
ــــســــرح  وهم : ســــتــــانــــسالفــــســــكى  فى ا

بريخت  آرتو.
األول قـسـطـنـطـ سـتـانسـالفسـكى -1863)
ــسـرح بـصــورة جـديـدة  (1938 ربـط تـقـدم ا
مـثل وبـنظـام عـلمى يـتـبعه. فـكـتابه إلبـداع ا
ـــمــثـل" ومــوضـــوعه لـــيس نـــظـــريــة "إعـــداد ا
ــمـثل فى مـســرحـيــة  لـكــنه طـريـق إلبـداع ا
ــــــــســــــــرحـى . يــــــــكــــــــتب فـن الــــــــتـــــــمــــــــثــــــــيـل ا
ســتـانــسالفــسـكى عن الــطـريــقـة  – الـنــظـام
ــــصــــادر   METHOD والــــتـى تــــتــــحـــــقق بـــــا
الـشعـوريـة والنـفسـيـة. إحدى الـعـناصـر (لو)
الـــســـاحـــرة الســـتــــدعـــاء اخلـــيـــال والـــذاكـــرة
ـــمـــثل ومـــشـــاعـــره . ثم وتـــقـــويـــة عـــواطـف ا
ـسـرحى إلى تـفـتـيت وتـفـكــيك حـيـاة الـدور ا
وحـدات صغـيرة .. هـذا التـفتيـت والتفـكيك
لـيس روحـيـاً  SPIRITUAL بل هـو طـريـقـة
ــــصــــدر الــــداخـــــلى كــــمــــا يــــراه لـــــتــــحــــريــــر ا
ســتــانــسالفــســكى لــتــحــقــيق اكــتــمــال الــدور
سـرحى  وكمـا يطـلق هو عـليه (األحداث ا
ــمـــثل عــلى الـــفــيــزيــكـــيــة) . فــإذا مـــا عــثــر ا
ناسـبة فإنـه يستـبدلها البواعث لألحـداث ا
لـيــبـرز الـوجه الـروحى  – الــنـفــسى لـدواخل

الشخصية.
ُحلـلة لهذا مع أن كتابـات ستانـسالفسكـى ا

رسـالــة عـلــمـيــة لـدرجــة دكـتـوراه الــدولـة فى
اآلداب الـدرامــيـة اجملــرى الـراحل (2006م)
ــيـة الــدكــتـور بــيــتـشـى تـومــاش عــضـو أكــاد
الــعـــلــوم اجملــريـــة عــلـى قــضــيـــة الــنـــظــريــات

سرحية . ا
ولـعل أهم مـا لفت نـظـرى فى هذه الـرسـالة
ـعرفة هـو اعتراف مـؤلفـها بسـيادة نـظرية ا
(EPISTEMOLOGY) اإلبـــســـتـــيــمـــولـــوجى
فـى الــــتــــفــــكــــيــــر األوروبـى احلــــديث والــــتى
مــهّــدت لــظــهــور مــوجــتــ فى عــلـوم اآلداب
ANTHROPOLOGYهـما: األنـثروبولـوجيا
SOCIOLOGY وبـــحــوث الـــســســـيــولـــوجــيــا
والــلــذان أتــيــا بـالــتــفــكــيــر اجلــديــد حلــمــايـة
الـوجـود. ثم  نـتـائـج جـديـدة أخـرى  لـكـنـها
نـا العربى  رة. ال أقـول لعـا صادمـة هذه ا

بل لكل مسارح أوروبا.
ـــســــرحى عن بــــعــــد أن يـــكــــشف الــــبـــاحـث ا
سـرحيـة (تاريـخيـاً) وأكثـرها ال النـظريـات ا
نــعـلـم مـنــهـا غــيـر الــنــادر: نـظــريـة اإليــطـالى
 FRANCESCO فـــرانــســـســكـــو روبــورتـــلــلــو
 ROBORTELLOالــــتى تُــــصــــنّـف الــــفـــروق
سرحى حتـديداً ب الـكاتب وب الـعرض ا
فـى عــصــر الـــنــهــضـــة األوروبى. ثم نـــظــريــة
 ALONSO األسبانى ألونزو لـوباز بنسيانو
ـعـنـونة  LOPEZ PINCIANOعـام 1596م ا
 PHILOSOPHIA ـــــســـــرحى فـى عـــــمـــــلـه ا
ـــــقـــــرر أن  ANTIGUA POETICAوالـــــتى تُ
ـــمــثل وحــركـــاته تــكــون مـــنــاســبــة ــاءات ا إ
ومُـــعــبّــرة عن األهــمــيــات إذا كــانت الــدرامــا
تُـعـلن عن الـعـالم الـداخـلى لـلـمـمـثل . ويـقدم
 DAVID GAR- اإلجنـليـزى دافـيـد جارّيك
ـمـثل (بحث ـبـحث النـظـرى عن فن ا  RICا
 A SHORT TREA- (مثل قصير فى فن ا
 TISE ON ACTINGعـــام 1744م لـــيُـــنـــظّــر
ـــســرح يـــجــمع أن الــتـــمـــثــيل أعـال خــشـــبــة ا
AR- الـــنـــطق بـــالــــلـــفظ والـــصـــوت الـــســـاكن
 TICULATIONوحـركـة اجلـسـد واحملـاكـاة
ا يستدعى والـتقليد عـبر حتريك العيـن 
لـــــدى اجلـــــمــــاهـــــيــــر أحـــــاســــيـس جــــســـــديــــة

وروحانيات أخرى.
وبــ أعـوام  1738 - 1750 يــــكـــتب لــــويـــجى
 LUIGIومن بـــــعـــــده ولـــــده فـــــرانـــــســـــســـــكــــو
  FRANCESCO RIC- ريــــــــــــــكـــــــــــــوبـــــــــــــونـى
 COBONI نــــــظـــــريــــــة فـى فن الــــــتــــــمــــــثــــــيل
L'ART DU ــــــــــعـــــــــنــــــــــونـــــــــة ـــــــــســــــــــرحـى ا ا
 THÉÂTRE A'MADAME XXX تُــحــدد
ُرتد نـعكس ا مثل للـفعل الالإرادى ا فَـهْم ا
 REFLEX وطــبــيـعــته  ثم يُــقــلّـد ذلـك عـلى
ــســرح وفى مــراقــبــة تــامــة لـتــعــبــيــراته .. ا
مـركـز الـســيـطـرة سـاعـة الـتـمـثـيل. وفى عـام
 1749يُـــصــدر الـــفــرنــسـى بــيــيـــر دوســانت –
PIERRE R. DE SAINTE- ألـــــــــــــــــبــــــــــــــــ
LE CO- (ـــــــمــــــثل  ALBINE نــــــظــــــريــــــة (ا
ـمثـل فى  MÉDIEN لـتحـدد احتـيـاجات ا

أعمالهم محدداً االحتياجات فى التالى:
ُـــدرك والـــفـــطـــنــة  –اإلحـــســـاس – الـــعـــقل ا

احلماسة.
DENIS ثم يـبرز الـفـرنـسى ديـنـيس ديـديرو
 DIDEROT بنـظريـته (التـناقض الـظاهرى
LE PARADOXE SUR LE CO- (للممثل
 MÉDIEN عـــام 1830م والـــتى لـم تــنـــتـــشــر
أوروبـيـاً إالّ بـعـد عام 1875م. كـمـا تـتبـع عام
 1867 نــظــريــة عـمــيــد الــنــقـاد الــفــرنــســيـ

FRANCISQUE فـــــرانــــســــيــــسـك ســــارسى
D'ES- ــــــســــــرح  SARCY جـــــــمــــــالــــــيـــــــات ا
 THÉTIQUE DE THÉÂTRE والــــــــــــــــــتـى
GENER- ـى جـــــــــــامـع تـــــــــــذكـــــــــــر "فـن عـــــــــــا

 الدراما
البريختية ال
تسير باجتاه
األحاسيس 

مثل  إعداد ا
ليس نظرية
لكنه طريق
لإلبداع
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ـسرحى فى ـعـلقـة فى الـديكـور وأشـكال أخـرى عـديـدة كى يظـهـر القـوس ا > ألـغـيت سـتارات األقـمـشة ا
ـناسـبات فـتوحـة فى كافـة أبـعادهـا مع احلوائط عـاريـة فى عدد من ا أصـفى صـوره وارتفـاعه اخلشـبـة ا
وقـد حتولت اخلشبة إلى فضاء تـتقاسمه الدرجات الواسـعة الهياكل اجلميـلة والصناعية من اخلشب أو

صاعد واللوحات الهيدروليكية التى كانت تهبط أو تصعد إلى مستوى اخلشبة. احلديد وا

> إن أول مـسرح تمت كهـربته تماماً كـانت أوبرا بودابست الـتى افتتحت فى سبـتمبر عام
ـاكيـنـات فى غـايـة احلداثـة. كـانت اخلـشـبة مـقـسـمة خـمـسـة أجزاء 1884 وقـد جـهـزت 

متحركة تدار بطريقة هيدروليكية ترتفع بشكل فردى أو جماعى وبواسطة سالسل. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج محمد شوقى بدأ بروفات مسرحية األطفال «رحلة فى أعماق البحار» تأليف وأشعار حمدى شيبة بفرع ثقافة اإلسماعيلية.
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غرب نهاية مارس القادم. > مسرحية «آخر الشارع» لنادى مسرح الفيوم تشارك ضمن فعاليات شفشاون الدولى با

الـنـصـوص الـتى ال تـوافق هـوى مــعـيـنـا.. فـنـوافق عـلـيـهـا
لكننا ال نحبها..

سرح التجارى? تقصدين وجود إسفاف كما فى ا
.. وحينما جتلس الرقابة أحيانا جتدين كلمة أو كـلمت
جتــديـن االلــتــزام من الــقــائــمـــ عــلى الــعــرض.. لــذلك
جمـيل أن نـحب الرقـابة أحـيـانا.. ألنـها تـسـكت األلسـنة

عن كالم ال يصح قوله.. بخاصة فى وجودها..
هل اعـتـرض مــخـرجـو الـقـطــاع اخلـاص أمـثـال طـارق
? وإبـراهـيم الــغالل وغـيـرهم عـلى الـعـلـى وداود حـسـ

وجود مثل هذه الرقابة.
بــالــعـكـس هم فــنـانــون جــيــدون ومــلـتــزمــون كــذلك عــبـد
سَـلّم تـربطـهم عالقـات جيـدة متـآلـفة فى حب العـزيـز ا
ـسـألـة فال جدال الـعـمل.. وهم مـتفـهـمون جـيـدا لـهذه ا

فيها وال عداء.
ـــســـارح ـــا أنـك أول ســـيـــدة تـــتـــولى مـــنـــصب إدارة ا
سرح رأة عـلى خشبة ا األهلـية.. أال ترين ندرة وجود ا

كممثلة.. إال القليالت وراء الستار?
ـئـات من الـفـتيـات يـتـخـرجن من مـعـهد هذا صـحـيح.. ا
ـسرح "الـتمـثيل" سـرحيـة لكـنهـن ال يشـتغـلن با الـفنـون ا
لــــكـن يــــقـــــمن بــــأعـــــمــــال أخـــــرى كــــالــــديـــــكــــور األزيــــاء

اإلضاءة..إلخ.
ألن نـرى قـممـا مسـرحـية جـديدة تـقـترب هـاماتـها من
العـبقريات الكويتيات! "مـر الغضبان مر الصالح

?" وهدى حس
أعـتــرف لك أنـهـم بـالــفـعل قــلـيـالت فـلم جنــد حـتى اآلن
مـن الـــفــــنــــانــــات الــــكـــويــــتــــيــــات مَنْ يــــســــد فــــراغ هـــؤالء

الراحالت..
هل هناك قيود مجتمعية تؤدى إلى ذلك التراجع?

بــالــطــبـع مــا تــزال نــظــرة اجملــتــمع قــاصــرة فى مــســألــة
ــفــتـرض أن ـرأة مــكــانـهــا من ا الــفن.. حــيث يــرون أن ا
يكـون فى الـبـيت.. ولم تـقـتـصـر هـذه الـنـظـرة علـى الفن
ــا كــانـت لــفــتــرة وجــيــزة ــســـرح خــاصــة إ عــمــومًــا أو ا
تـقتـرب من اإلعالم أيـضـا.. وأتـذكـر أن مر الـغـضـبان
يرحمـها الله أول من كسـرت هذه القـواعد االجتـماعية

سرح بكل تقدير واحترام. ووقفت على خشبة ا
ـســرحــيـيـى الـكــويت مــوقــفًـا من مــهــرجـان أعــرف أن 
قاطعة للمهرجان" القاهـرة للمسرح التجريبى وهو "ا

وقف أم لك رأى آخر? هل توافق على هذا ا
ــــوقف مــــســــرحــــيــــو الــــكــــويـت لــــديــــهم احلـق فى هــــذا ا
لتعـرضهم ألكثـر من موقف محـرج وال يليق بـهم كأناس
ـهـرجــان الـتــجـريـبى ـســرح ويـقــدرون دور ا يــحـتــرمـون ا
ـيته وأهمـيته.. فقـد طُلبت منـا فى أكثر من دورة "" لعا
ـــشـــاركـــة بـــأحــد عـــروضـــنـــا عـــلى أن يـــكـــون الـــعــرض ا
ــســابـــقــة الــرســمــيـــة وبــعــد أن يــذهب ـــشــارك داخل ا ا
الــفــريق بــعـــرضه يــفــاجـــأ أنه عــلى الــهـــامش وأنه لــيس

سابقة الرسمية. داخل ا
أعرف أن انسحابا ما كاد سيحدث فى أحد األعوام من
التـجريبى ولكن حـدث أن تراجع القائـمون على الوفد

الكويتى عن ذلك.
نـــــعـم .. فى إحـــــدى الــــــســـــنـــــوات حـــــدث ذلك.. وكـــــادوا
ـشاركة معـلنةً أن وجودنا ينسحـبون إال أننى أقنـعتهم با
فى مـصـر لـلـمـشـاركـة مـكـسب كـبـيـر ونـحن ال نـريـد فـتح

باب اخلالف بسبب مسرحية.
سـرح مـوسـمى فـى الكـويـت.. أال يؤدى هـذا إلـى ركود ا

سرحية? احلركة ا
اآلن صــارت لـــديــنـــا مـــســارح تـــقــدم عـــروضــهـــا صــيـــفــا
ـســلم طــارق الـعــلى وآخـرون كـمــســارح عـبــد الـعــزيــز ا

كذلك يعرضون فى اإلجازات والعطالت.
ــســرحـيــة بــالــكــويت.. هل اســتــطـاعت ـهــرجــانــات ا ا

سرحى الراكد? حتريك الوضع ا
إلى حـد مـا.. ألن الـكـتـابـات الـتــطـبـيـقـيـة عـلى الـعـروض
ـا عمل عـلى ترك استـطاعـت  تشـريحـها وحتـليـلـها.. 
بصمـة جيـدة على النـقاش واحلـوار وأدت إلى وجود ما
ـسـرحـيـة وهـذا بـدوره يـسـمى بـتالقح األفـكـار مـا بـعـد ا
ـسرح ـشاهـدين واخملـرج يـهـتمـون با ينـتج نـوعًا من ا
وتــطـويــره كـمـا تــخـلق جــيال يـسـتــمع لـتــجـارب اآلخـرين.
وذلك من خالل نـــدوات الـــتـــجـــارب ونــدوات مـــنـــاقـــشــة

هرجانات. العروض فى ا
هل مجـرد تـكـر فنـان عـربى أو اسـتضـافـة عرض من
هرجان صفة العربية?  دولة عربية ما يكفى إلعطاء ا
ـرحـلة نـحن نـكـتفى بـذلك حـالـيًـا وال أقـول إنـنا وصـلـنـا 
أن نـقـيم مهـرجـانـا عـربيًـا نـسـتـضيف فـيه مـائـة فـنان أو
خمس عرضا متنوعًا لكننى أعتقد أننا بصدد ترتيب

العديد من هذه األمور ألنها حتتاج جهدا كبيرًا.

قوبل تعييني
بالدهشة..
فأثبتّ
جدارتي
وجنحت

محمد تيمد وعزلة طنجة

أنا أول سيدة تتولى
سارح األهلية إدارة ا

 كاملة  العياد
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"إنــنى واحــدة ست" لــكــنى اســتــخــدمت إرادتى وقــدرتى
ــســئــولــيـة عــلى إثــبــات ذاتى فـى أى مــكــان أتـولـى فــيه ا
ا كان لتطوير وخدمة الوطن من قبل كنت مسئولة طا
ــيـة.. عن ثــقــافــة الـطــفـل.. حـتـى وصــلت بــهــا إلى الــعــا
وســعت نــشــاطى فى كــثــيــر من الــدول الــعــربــيــة مــصـر
تــونس.. وغــيـرهــا.. وأنـا فى مــكـانى هــذا عالقــتى بـكل
ــســرح الـتــجـارى.. ــســرحـيــ طـيــبــة حـتى ا ــسـارح وا ا

هرجانات والقائم عليها.. كذلك الشباب.. كذلك ا
هل الـلـجـان مـتـعـاونـة وصـادقـة مع اإلدارة أم أن هـنـاك

شاكسات? بعض ا
هــنــاك تـعــاون.. وهـنــاك تـرتــيب وظــيـفى ومــهــنى مـهم..
فلجنة القراءة ال تـعمل شيئا.. فلدى جلنة إجازة النص
سرح يجاز النص ويقال إنه يصلح للعرض من خارج ا
أم ال.. ثـم اخلـطــوة الـثــانــيـة خــطـوة الــرقــابـة وهى بــيـد
شـبــاب يــقـولــون أيــضــا يـصــرح لــلــعـرض أم ال وأحــيــانـا
جتـدين الـنص ولـيس بـه عـيب أو خـروج.. لـكـنه نـوع من

أنت بــنــفــسك رأيت هــنــا كــيف يــتم انــتــقــاد الــســلـطــة من
خالل الـوزارة ومـجـلـس األمـة واجملـلس الـبــلـدى والـوزيـر
هــذا بــالــنــســبــة لــلــعــمل احلــكــومى لــكـن ال أنــتــقــد الـذات
األمــيــريــة مــثــلــمــا ال يــجب أن يــنــتــقــد اإلنــســان والــده أو
والـدته.. فــاألمــيـر رمــز الـبالد; أعــمـالـه يـجب أن حتــتـرم
ونـحن غيـر منـفصـل عن األسـرة احلاكـمة فـالشـعب كله
سرح فى التحام معها.. تـخيلى.. مشهد اغتصاب على ا
ــســرح الــتى تــتــمـاشى مــاذا يــفــيـد? إنــنــا نــؤمن بــرســالـة ا
وأولــويـات اإلنــسـان فى كل مــكـان وزمــان فـاإلبـداع يــخـلق
صـــورة من الــصـــوت واحلــركــة واإلضـــاءة واإلكــســســوار
صــورة راقـــيــة فى مــجـــال اإلبــداع فــيـــهــا إبــداع الــتـــمــثــيل
بـــالــكالم بــالــتــألــيف بــالــلـــون بــاحلــركــة لــكن بــعــيــدا عن

اإلسفاف.
ـا أنـك أول سـيـدة تـديـر هذا هل واجـهـتك انـتـقـادات 

نصب احليوى والهام? ا
ـســئـولـيـة كــانت االنـتـقـادات .. بـالـفــعل حـيـنـمــا تـولـيت ا

ــســارح األهــلــيــة فى الـــكــويت.. مــاذا تــعــنى.. وكــيف ا
أنشئت وما عددها?

سارح التابعة للدولة وقد أنشئت سارح األهلية هى ا ا
بـــقـــرار مـن وزارة الـــشـــئـــون قـــبل حتـــويـــلـــهـــا إلى قـــطـــاع
الـــفـــنـــون ثم أحـــيـــلـت إلى اجملـــلس الـــوطـــنى لـــلـــثـــقـــافـــة
وعددهـا أربعة هى الكـويتى الشعـبى اخلليج والعربى
ـســارح عـلى يــد الـرواد الـذيـن أحـبـوا وقــد بـدأت هــذه ا

هذا الفن وأخلصوا له.
نعم.. حتى بالنسبة للشركات اإلنتاجية اخلاصة.

سارح األهلية? من أين يتم تمويل ا
من اجمللس الوطنى للثقافة والفنون.

سارح األهلية أيديولوجية خاصة هل لكل مسرح من ا
ـسـرح الــشـعـبى.. هل يـقـدم ـثـال.. ا به.. عـلى سـبــيل ا
سـرح الذى يعـتمـد على الـتراث والفـرجة الـشعـبية.. ا

سارح الثالثة األخرى? وهكذا ا
لــيـسـت لـلــمـســارح األهـلــيـة أيــديـولــوجـيــة مـعــيـنــة.. فـكل
مسـرح يـقدم مـا يريـد.. فال يـعتـمد أحـدهـا على تـقد

لون دون اآلخر.
ه على ا يـتم تـقـد إذا هـذه الـتسـمـيـة ال عالقة لـهـا 

سرح ذاته? خشبة ا
نـــعم.. فـــاألفــكـــار مـــطــروحـــة ولــكل مـــنـــهم أن يــأخـــذهــا

بطريقته.
سارح األهلية? فاآلليات التى تقوم عليها إدارة ا

ــسـارح لـهــا مـيــزانـيـة.. ويــسـتــطـيع أحــدهـمـا أوالً هـذه ا
ــيــزانــيـة أو أن عـمـل عـرض مــعــ يــريــده ثم يــأتــيـنــا 
ـسارح احملـليـة أو الـعربـية عـلى حد يـشـارك فى بعض ا
ـــيــزانـــيــة يـــحــصل عـــلــيـــهــا من خالل الـــســواء.. وهــذه ا
اجملـلس الـوطـنى لـلـثـقـافـة والـفـنـون حتت إشـرافـنا وتـتم

محاسبتهم كل عام من قبِل اجمللس.
فترض أن يقدم كل مسرح عمالً على األقل? من ا

ـسرح "احمللى" الذى يقام كل عام. نعم.. ألن مهرجان ا
يـتحـتم على كل مـسرح أن يـقدم فـيه عمالً. إضـافة إلى
سـارح تـقـدم أكـثر من عـمل سـنـويـا وشاركت أن بـعض ا
سرحيتها هذه فى مشاركات خليجية ودولية كما أن

سارح قدمت دراما تليفزيونية أيضا. هذه ا
تـــقــــصـــدين أنـــهـم عـــمـــلـــوا كـــمـــنــــتـــجـــ لـــلـــدرامـــا

التليفزيونية?
ـــيــزانــيــة.. ألنـــنــا فــقط نــعـم.. لــكن ذلك ال يـــدخل فى ا

سرح. نهتم ونحاسب على أى فعل مسرحى متعلق با
ـسارح األهليـة مسرحًا سيـاسيًا.. أو مسرح هل قدمت ا

مقاومة وخاصة بعد األزمة ب العراق والكويت?
ـسـارح.. فـبـعـد الـغزو نـحن ال نـفـنـد نـوعـيـة مـا تـقـدمه ا
أنـتجـت عدة مـسرحـيات وكـانت عبـارة عن موجـة تتـكلم
عـن الــغـــزو مــثـل مــســـرحــيـــة "صــوت الـــزمن" لـــلــمـــخــرج
ـنصور" والتى نفذها والفـنان الكويتى الكـبير "منصور ا
من خـالل فــــضــــاء مــــســــرحى بــــديل رائـع عــــلى شــــاطئ
الــبـــحــر اشـــتــركت فـــيه بــعـض قــوات اجلـــيش الــكـــويــتى

وتالحم معه اجلمهور بصدق شديد.
سارح? من موقعك اإلدارى كيف ترين الرقابة على ا
لـديـنـا بـالـكـويت حـريـة الـرأى وبـإمـكـانك قـراءة عـشرات
ــتـبـايـنـة لـتـقـفى عـلى ذلك.. فـهـذا يـشـتم فى الـصـحف ا
ــجـد فــيــهــا.. لـكـن اخـتالف اآلراء ال احلــكــومـة وهــذا 
يفسد للود قضية كما يقولون لكننا حينما نكون بصدد

وافقة عليها تكن لنا عدة آليات. تقييم مسرحية أو ا
ما هذه اآلليات?

يـهـمـنا قـبل كل شىء اسـتـقـطاب األسـر.. وال نـعـمل كـما
ـسـرح الشـبـاب والنـساء يـقال عـلى اسـتقـطـاب الشـباب 
ـــا نــحـن نــســـعى خلـــلق ــفـــردهن والـــرجـــال.. إلخ.. إ
مــســـرح األســـرة الـــذى كــنـــا ونـــحن صـــغـــار نــذهـب إلــيه
مقتطع من مصروفنا دراهم قليلة لنستمتع به.. اآلن

نود أن تعود هذه الروح مرة أخرى.
ـسـرح الـتـجارى الـذى يـعـتـمد مـا رأيك فـيـما يـقـدمه ا
ـبتـذلـة والـرقص جلذب وضـوعـات ا عـلى اإلفـيـهـات وا

اجلمهور?
ـسـرح ويـصـيـر كـبـاريه.. "يـبقى إذا سمـحن أن يـتـحـول ا
بالش مـنه خـالص" فـلـيس له داع ولن يـسـمى مـسـرحـاً
ـسرح فلـلـكبـاريه مكـانه.. وكل مـكان له خـصوصـيـته فا
احملــتــرم له دوره .. الـذى يــربى اجلــمـهــور لـلــمــسـتــقـبل
عـلم لـلـقـيم ال أنـكـر وجود سـلـبـيـات فى احلـيـاة.. لكن ا
ستوى أفكارنا ومجتمعنا ليصبح هذا ال يعنى النزول 
ـــاءات" ــــســــرح "كــــشـف ولــــبس ورقـص وعــــبــــارات وإ ا
ــا فـــنـــحن ال نـــضع الـــضـــوابط لـــنـــحـــد مـن أى إبـــداع إ

ساس بالقيم والعادات والتقاليد. نضعها كى ال يتم ا
سرح رقابيا? نهى عن تناوله على خشبة ا اذكرى لى ا
الـشـروط األســاسـيـة الــتى يـجب أن تـتــبع فى إجـازة الـنص
ــسـاس بــالــذات اإللـهــيـة.. ألن فى ومن ثـم الـعــرض عـدم ا
هـذا اسـتـهانـة بـالـعـقـيـدة ثم الـذات األمـيـريـة التـى هى رمز
الـــبالد.. أو اإلســـاءة ألى رمـــز مـن رمـــوز الـــدول الـــعـــربـــيــة

الشقيقة.
أليس لديكم نقد للسلطة?

مـعـجـونـة في الـعـمل الـثـقـافـي والتـنـمـوي لـشـوشـتـهـا.. حتب األطـفـال.. قـدمت لـهم
سرح لتربـطهم بهويتـهم العربية.. وعمـلت في مجاالت التربـية وحقوق اإلنسان ا
دافـعت عن حــقـهم في احلــيـاة.. شـاعــرة.. كـتــبت الـقـصــائـد عــشـقًـا في تــراب مـصـر
ـسـارح األهـلـيـة بـالـكـويت.. إنـها والـكـويت.. وأول سـيـدة تـتـولى مـنـصب مـدير إدارة ا
ـسرحـنـا" معـها هـذا احلوار الـذي حتدثت فـيه بصـراحة "كـاملـة العـياد" الـتي كان "
ـهـرجـانـات الـعـربـيـة األخرى  ـسـرحـيـ بـا ـسـرح الـكـويـتي.. وعالقـة ا عن أحـوال ا

سرح التجريبي بالقاهرة. وال سيما مهرجان ا

سارح بالكويت "كاملة العياد" مدير إدارة ا

أسعى إلى
ترسيخ "مسرح
األسرة" فال
سرح حاجة 

الكباريه!

طبخ" بصدد تأمل فى مسرحية "كاهنة ا

وضعـت للـتـخـطى. إنـهـما «شـغـوفـان بـاجلذور واألشـجـار والـسـجالت ونـقاط
الـتـشجـيـر واخلصـائص.. عـوض الـتفـكـير فـى رسم اخلطـوط واتـباع الـقـناة:

الصيرورة(2)».
وت? كيف نستجيب لنداء ا

الـسـمـة احلاسـمـة لـنـصـوص مـحـمد تـيـمـد - تـلك األخـيـرة الـتى كـتـبـها فى
عزلـته بطـنجة- أنـها تسـقط قنـاع اليوتـوبيات الـتى وسمت فن الـستيـنيات
والـسـبـعـيـنـيـات. تـيـمـد يـحـكى الـعـتـمـات الـتى تـرخى بـسـدولـهـا عـلى الـعـالم
بـأسـره ولـيس عـلـى الـعـرب وحـدهم وهـذا مـهم جــدا. مـحـمـد تـيـمـد كـمـا
ـصـرى مـيـخـائـيل الـلـبـنـانى عـصـام مـحـفـوظ واجلـزائـرى كـاتب يـاسـ وا
رومـان كـلـهم نـحــتـوا اخلـطـوة األولى فى فن الـهـروب الــكـبـيـر نـحـو الـكـونى
واإلنــسـانى بـامـتـيـاز كل من مـوقـعه ورؤيــته لـلـعـالم. بـهـذا كـان من الـسـهل
حاء: على محمد تيمد أن يستجيب لنداء موته غير هياب من فكرة اال
الزمن اآلتى زمن تيمد وكل الكوني من أمثاله بامتياز.. زمن ال قدم فيه

ا هو ضيق ومحدود.. حذار النقاء غالبا ما ندفع ثمنه غاليا!..

طبخ سمـة التفـرد ببناء ـنح بنيـة كاهنـة ا الكرونوطـوب (الزمكـانية) بدوره 
مزدوج. الـفنـدق الذى يـحتـضن األحداث مـكان مـحايـد والزمـان غيـر محدد
ـكــان هـنـا يـكـتـسى أبـعـادا غـيــر واقـعـيـة أو حـتى حـقـيـقـيـة. ـرة. هـذا ألن ا بـا

Didascalie: ى ذكور فى اإلرشاد التقد كان هنا ليس ذلك ا ا
ـنـظــر عـمـود كـهــربـائى فى رأسه مــصـبـاح الـوقـت لـيل خـلف الــعـمـود بـاب ا

فندق وحانوت خمار.
ـكان عـبـر اللـغـة بحـيث تـصـير الـكـلمـات أحـيانـا حـدثا فى ـا يتـشـكل ا وإ
ـتــلـقى يــسـتــشـعــر الـزمــان بـشــكل حـدسـى كـمـا ــكـان. فــا خـضم الــزمـان وا
ـاضى الـسعـيـد) وما الـشـخصـيـات: الزمـان يـأتى مـضغـوطـا ب مـا ولى (ا
ــســرحــيـة بــرمــتــهــا تـبــدو وكــأنــهــا لـقــطــة زوم لــهـذه ســيـأتـى (اجلـمــود) وا
ــلـفــوظــات تـعــبــر بـدورهــا فى عــمـومــهــا عن هـذه الــلـحــظــة. األفـعــال فى ا
الـثـنائـيـة: (ماض ولى أو مـسـتـقبل وشـيك) إذ ال وجـود ألفعـال حتـيل على
اضى البعيد (الصـيرورة/ احلاضر) ألنه مغيب. كـلها األفعال تنـتقل من ا
ــسـتــقـبـل الـوشــيك وهـو مــا يـشــكل عــتـبــة إدراك حـسى ـاضى نــحـو ا أو ا
ضيق ومحسور ب استعـادة للماضى وانتظار للموت الذى ال يأتى. بهذا
ــعـطـوب بـاالنـتـظـارات. فـالـكـرونـوطـوب يـأخــذ شـكل الـعـتـبــة لـهـذا الـعـالم ا
ــكـان اخملـصص لـكل الــعـودة ال تـأتى إال مــقـتـرنـة بــاحلـداد واحلـداد هـو ا

 . عطوب ا

سرح ليرهن صـيرورته. أن يصيـر كاتب مسرح لم يكن يكتب محـمد تيمـد ا
بـاخــتـيــاره وهـو فـى عـزلــته بـطــنـجــة. تـيــمـد كــان مـجــبـرا عــلى الـكــتـابــة الـتى
أفحـمته فى صلب احلـقيقـة: احلياة موات بـطىء ولكنـنا نحـاول أن نتناسى
وتى. لـقد حـكم تـيمـد على على الـدوام حـقيـقة أنـنـا مجـرد موتى نـخـاطب ا
ـسـتـقبـل (سيـتم فـهم أعـمالـى بعـد كـذا عـام) وليس من نـفـسه انـطالقا من ا
ـاضى. وهذا ما يضىء بعـضا من جوانب عنوان مـسرحيته األخيرة خالل ا
ـستـقبل». إنه يـبدو من خالل نـصوصه كـكائن كـونى بامـتياز «ماض اسمه ا
يحـمل فى طـيـاته هـويـات هـاربة ال تـعـتـنق األحـكام الـسـائـدة ومن ثم فـإنـها

تلتحق باإلنسان من تلقاء ذاتها.
ـطـبخ» فـرع من شـجـرة األقـليـات الـهـامـشيـة الـتى لم يـسـمع بـها إن «كـاهـنة ا
أحـد من قـراء الـعـربيـة رغم أنـهـا ألـفت مـنذ مـا يـنـيف عن عـقـدين ونصف
ونــشــرت فـى طــبـعــة مــحــدودة مــنــذ عــقــد كــامل. غــيــر أن خــطــهــا الــهــروبى
سيقودهـا إلينـا ال محالة بـالعربـية أو بأية لـغة أخرى حيـث سينشـأ االلتقاء
الـذى سـيـدفع كل طـرف مـنـا إلى الـولوج فى الـطـرف اآلخـر لـيـقـودهـما إلى
ـوطـنـية. احـذروا فى أعـمال تـيـمـد ال يتـعـلق األمر بـاحملـاكاة ـغادرة ا نـفس ا

بل باالرتباط.
ـسـرح ـبــدع رافـضـا عــلى الـدوام فــكـرة احـتــراف ا هــذا مـا جـعـل من هـذا ا
مـتـشـبـثـا بــإطـاره كـهـاٍو بـعـيـدا عن الـضـوء قـائال فى آخـر ورقـة ألـقـاهـا أمـام

غربية: سرحية ا هرجانات ا العموم فى إحدى ا
"  لـقـد تركت لـهم اجملـال مـتـسعـا وانـسحـبت من االزدحـام لـلـوصول بـسـرعة
ــســرحــنــا إلى الــكــراسى األمــامــيــة  ودائــمــا أهــرب من األضــواء الــبــاهــتــة 

الوطنى  لعلنى أنسى من أعرفهم جيدا "
الهوامش
طبخ) / مسرحية محمد تيمد (كاهنة ا
مطبعة سيندى- مكناس الطبعة األولى 1997
جيل دولوز و كلير بارنى (حوارات) / ترجمة: على أزرقان وأحمد العلمى
منشورات أفريقيا الشرق  –الدار البيضاء  .1998

. أطالل مادمنا ال نـسبح فى النهـر مرت كمـا ال يكرر التـاريخ نفسه مرت
    

ــســرحــيـة كــلــهــا تــأتى كــاشــفـة عن ـرأة  Soliloque فى هــذه ا مــنـاجــاة ا
ـرارات الــفـشل: (فــشل زواج فـشل إحــبـاط نـهــايـة الــعـمــر حـيث الــشـعــور 
حيـاة..) اندحـار يوتوبـيات فى عالم نـخرته األنانـيات العـضال. االسم الذى
يــسـنـده مـحـمـد تــيـمـد لـلـفــنـدق:(فـنـدق الـعــدالـة) يـرتـقى إلى مــرتـبـة الـدلـيل.
اديـة للـعالم. الفـندق من حيث مساحـة اللعب عـند بـابه تشيـر إلى احلدود ا
الـهـيــئـة اخلــارجـيــة: قـد مــتـآكل يــنـخــره الـبــوار..  وفى ذاك إحـالــة عـلى
ـكــان هــنــا مــؤشــر عـلى أيـقــونــة األرض الــيــبـاب حــيث تــضــمــحل احلــيــاة. ا
ـفـارقات الـتى تـتـفاعل فى ذهن إفالس الـعالم. دلـيل الـعـدالة مـخـتزل لـكل ا
ـدلـول. الــعـجـوز مــعـتـوه ـتــلـقى. إنه تــشـكـيل لــفـقـدان الــتـوازن بـ الــدال وا ا
وأحمق فى نظر اجلميع ألنه منـشغل بتأليف كتاب عن العدالة!!.. وعندما

يقترب من إكماله تهب ريح عاتية فتتلف كل أوراقه لتضيع إلى األبد.

ـا كـتــابـته لـلــمـسـرح ـســرحـيــة وإ ـطـا لــلـكـتــابـة ا ال يــقـتـرح مــحـمــد تـيـمــد 
ط وجـود يـسـتـدعى فـيـنـا كـل مـا هـو مـوسـوم سـلـفـا بـالـفـقدان. تـسـتـشـرف 
ط حياة فاقـد لكل سيـادة أو انتماء لـلمركـز.. لكل قياس أو طـبخ  كاهـنة ا
سـلـطـة. يـكـتب مـحـمـد تـيـمد لـيـمـارس الـتـرحـال ولـيـحـيـا ضـد كل أسـطرة أو
ــنـزوى فى ركن مـنـسـى من هـذا الـعـالم تـمـثل ارتــكـاسى. الـقـاضـى الـعـجـوز ا
رير يـعى جيـدا بأن الـعدم مـصير مـحتـوم وأن اخلروج من هـذا العالم ال ا
تقاعد يشتعل عالقة له بأى منظور ميتافيزيقى- غيبى.. داخل القاضى ا

النفى ويورق االغتراب وتعلن العزلة.
رأة الـعـجوز كـرغبـة لكـنـها مـعطـلـة من كل أوهام احلـفاظ  بـدورها تـتـبلـور ا
ـأساة دون أن علـى البـقـاء.. مـفـصولـة عن قـدرتـهـا عـلى الفـعل. تـعـلق عـلى ا

قدورها. تتمكن من فعل أى شىء وليس ذلك 
كائنات تيمد موسومة بالسلـبية والسلبية هنا خاصية إنسانية بامتياز. قال
الــنــفــرى: ( كل ذى عـدة مــهــزوم). إنــهـا كــائــنــات تـعــيش عــلى حــافــة احلـزن
تقـتات منه لتكتسب منـاعة السيرورة والسيرورة هـنا اندحار نحو احلافة..
وت ولكـنها ال تنتهى سوى مزيـج من القلق واجلشع. إنها كـائنات تأمل فى ا
إلى عــذاب ســيـزيــفى ســرمــدى دون أن حتـظى بــأى مــوت فـقـط بـاجلــمـود:

وت. وحدهم األحرار من يحظون بشرف ا
كـائـنــات مـحـمــد تـيـمــد تـعـجــز دومـا عن اخـتــراق اآلفـاق والـدخــول فى حـيـاة
أخرى. تعـجز عن إدراك فـتنة الـهروب ومـعنـاه: الهروب هـنا لـيس تخاذال أو
قاومـة ال مقاومة أكثر نشاطا من الهروب فى حد ذاته عزوفا عن نشاط ا
ــطــبخ ال عـالقـة مـع اخلـارج ســوى ذلك (دولـوز  .(Deleuze فى كــاهــنـة ا
الــطــفل الـذى يــأتى عــلى مــ دراجــته حــامال اجلــرائـد تــارة وخــبــر احلـكم
الــنـــهــائى بـــإغالق الــفـــنــدق تــارة أخـــرى. اخلــارج فى عـــرف الــعـــجــوزين هــو
ا يشى بـعدم قدرتـهما عـلى ابتكار الكارثة وتـشبثـهما بـالفندق (الـداخل) إ
أرض جديدة وفهم أن الفنـدق احلقيقى موجود خارج الفندق وأن احلدود

 مع  1980 سـيـجـد مـحـمـد تـيـمـد نـفـسـه أسـيـر عـزلـة طـنـجـة الـتى سـتـكـون
مالذه األخــيــر. فى طـنــجـة ســيــغـزو الــبـوار جتــاربه الـرائــدة كــمـا ســتـنــتـهى
أسـطــورته كـمـخـرج مـجـرب ظـل يـحـصـد الـتـقـديــرات واجلـوائـز فى مـخـتـلف
تـعـاقبـة. سـيخـرج مسـرحـية الـعدو ـسـرح الهـواة ا ـهرجـان الـوطنى  دورات ا
سرح الوطنى محمد اخلامس - أكبر مسارح التى ستبرمج فى ريبرطـوار ا
ــغـــرب- وفى آخـــر حلــظـــة ســـيــعـــتــذر عـن تــقـــد الـــعــرض. ســـيــعـــلن عن ا
ـثليه مشـاركته فى إحـدى مهـرجانـات الهواة فـى أواخر الثـمانـينـات ولكن 

الطنجوي سيخذلونه ويتخلون عنه فى آخر حلظة قبيل السفر. 
منذ ذلك احل سيركن أكثر فأكثر إلى العزلة مع كؤوسه احملرمة ليصير
وحـيدا مـنبـوذا من لدن اجلـميع. وذات لـيلـة من ربيع  1993 سيـسلم الروح
هـتـر بشـقـته الفـارغـة بشـارع فـاس بعـدمـا نبـذه حـتى أقرب فـوق فـراشه ا

ن فيهم أسرته الصغيرة.  قرب  ا
مــات مــحــمـد تــيــمــد وهــو فى نــظــر اجلــمــيع فــنــان فـاشـل. لــكن بــعـد مــوته
ستـنفـجر األصـوات نعـيا عـلى فقـد مبـدع اعتـبروه خـسارة حـقيـقيـة ورحيال
مفـاجئا قـبل األوان!!.. البعيـد كما القـريب سينـعيه على صفـحات اجلرائد
وهـبتـه أكثـر اجلبـهات أصـوليـة. أخيـرا أقروا بـحسه الـتجـريبى وستـشيـد 
الــذى كــان ســابـقــا لــعــصـره. ســيــكــرمه مــهــرجـان مــكــنــاس الـثــانى لــلــمــسـرح
ـدينة- ولى إسمـاعيل كـتيـبا خـاصا عن ابن ا اجلامـعى وستـصدر جـامعـة ا
ـعـروف ـغــربى ا وهـو مــا لم يـحــدث أبـدا فى حــيـاته-. وحـتـى الـتـلــيـفـزيــون ا
سرح التجريبى سـينتج حلقة خاصة عنه وسيعترف فيها بالمباالته إزاء ا
ـغـربـى. سـيـصـيـر مـحـمـد تـيـمـد ـسـرح ا اجلـمـيـع بـدوره الـبـارز فى حتـديث ا
ـاته بؤرة الـذى عاش ومـات مـنبـوذا فى الـهـامش وفى أقل من شـهر عـلى 

مركز تلوك سيرته األلسن ويسند اسمه للفرق حديثة النشأة. 
ـغـربى بال ــسـرح ا ـنـيــعى عـمـيـد ا وحـده صـديـقه احلــمـيم الـدكـتــور حـسن ا
منـازع آثر الـصـمت منـصرفـا كـعادته إلى الـعمل: مـحقـقـا وناشـرا بعـضا من
أعمـاله التى لم يـسبق نـشرهـا من قـبل وظلت حـبرا عـلى ورق لكن من دون
طـلبه فى حتقـيق ونشر أعـمال مـحمد تـيمد أن تسـتجيـب أية جهـة رسميـة 

الكاملة.
ــؤلف. فى عــزلـته فى طــنــجـة الــتى فــيــهـا مــات تــيــمـد اخملــرج ولــد تـيــمــد ا
ــطـلــة عــلى أوروبـا ســيــكـتب أروع ــديــنـة اإلفــريــقـيــة ا االضــطـراريــة بــهـذه ا
وأنـضج نـصـوصه الـتى لــبت طـمـوحه فى ابـتـكـار مـسـرح حـداثى يـعـكس قـلق
تـخيل الـعربى. فى طـنجة اإلنسـان الوجـودى ويعـمق السـمات الكـونيـة فى ا

ستقبل. طبخ وماض اسمه ا سيكتب رائعتيه: كاهنة ا

ـفعم بـالعـزلة ـطبخ عـلى تـمثـيل جد مـكثف لـلوضع اإلنـسانى ا تقـوم كاهـنة ا
واإلحباط. العـالم مختزل فى فـندق والفعل مقـتصر على سـجال عقيم ب
الـقاضى وزوجـته وهـمـا فى حـالة انـتـظـار زبائـن قد تـأتى أو ال تـأتى إلنـقاذ
فــنـدقـهــمـا من الــبـوار. حـواراتــهـمـا ال تــكـاد تـراوح مــكـانـهــا فى تـشــكل لـولـبى

ساجالت حاضرة- ماضية. وامتداد متشدد 
ـسرحـيـة من فـصـلـ وهـو تـمـرد على من الـنـاحـية الـشـكـلـيـة تـتـألف هـذه ا
الـتـقــسـيـمـات الـتـأصــيـلـيـة الـتى اقــتـرحـتـهـا نـصــوص الـسـبـعـيـنــيـات الـتـراثـيـة:
ثيله (النفس اللـوحة السفرة التـرقيمات..). هذا الـتقسيم الذى يـذكرنا 
فـى مــــســــرحــــيــــة فى انــــتــــظــــار غــــودو   En attendant Godot لم يــــرد
ركزة الـتى ينهض علـيها شكل كثفـة وا ـا عكس تلك الوحـدة ا اعتـباطا وإ
النص. استخـدام الفصل هنا  اليـعنى التماهى والـوظيفة الكالسـيكية التى
نظر فى كال الفصل حتده بـبداية وانتهاء حدث مـا داخل منظر بعينه. فـا
هـو نـفـسـه ال يتـغـيـر واحلـدث ال وجـود لـه عـلى أسـاس الـتـراتـبـيـة- اخلـطـية
ـؤلف يـعـمــد إلى إحـبـاط تـوقـعـات (بـدايــة- عـقـدة- حل). فـمـنـذ الــبـدايـة وا
ــاضى تـارة ــتــدة فى ا مــتـلــقــيه دافــعــا به فى جلــة مــســارات حـلــزونــيــة 
ومـتـحـولة إلى احلـاضـر تـارة أخـرى. يـسايـر مـحـمـد تيـمـد الـفـصل بـذكاء ال

ليكرسه بل ليفجره.
ـسـرحيـة عـجز قـاض وزوجـته عن جلب من حـيث الـنـسق السـردى تـعكس ا
زبـائن لـفـنـدقـهـمـا الـذى شـيـداه علـى ضفـاف بـحـيـرة سـتـعـمـد الـسـلطـات إلى
ـغـلـقة إقـفـالـها بـعـد نـفـاذهـا من الـسـمك. رحـيل الـسـيـاح وعـمـال الـبـحـيـرة ا
نـطقة الـتى كانت مـزدهرة بـاألمس إلى صحراء وهـو ما سـيعمق سيحـول ا
من عـزلــتـهـمــا. سـيـبــور الـفــنـدق كـمــا احلـانـة وســيـظل الــعـجـوزان وحــدهـمـا
يـســتـرجـعـان شــريط الـذكـريـات يـغــزوهـمـا أحـيــانـا أمل فى قـدوم زبـون ضل
الطـريق. ما من رابط صـار يربط بـينـهمـا وب العـالم اخلارجـى سوى طفل
يـنـقل إلـيـهـمـا رسـائل صـاحب اجلـرائـد أو إنـذار السـلـطـات بـضـرورة تـنـفـيذ
حـكم اإلفـراغ لـتـحـويل الـفـنـدق إلى مـتـحف أثـرى. عنـدمـا سـيـحـاوالن تـنـفـيذ
ا حـراك لـيصـيـرا بدورهـمـا قطـعا من احلـكم سـيجـمدان فـى مكـانهـمـا دو

تحف. أثريات ا
ـاضى تـفــصـيل وحــدات احملـكى بــهـذا الــتــبـســيط يـكــشف عن تــقـابل بــ ا
ـفــجع (كــوابـيس/ بــذكـريــاته اجلــمـيــلــة (أحالم/ طــمـوح/ حب) واحلــاضــر ا
إفالس/ خـصـام) وهـو مـا يـذكـرنـا بـتلـك الـتـقـابالت الـشـهـيرة  –ب شـباب
ا حتمله من وحدة وعزلة  –التى نصادفها يستحيل استعـادته وشيخوخة 
Old مــثل األيـــام اخلــوالى Harold Pinter  فى أعــمــال: هـــارولــد بــنــتــر
 Times وصـامـويل بـكـيت  Samuel Beckett فى: آه..األيـام الـسـعـيدة
 ..Oh, les beaux jours وكـلــيــهـمــا يـســجالن أفــول فـكــرة الـتــشـرد فى
اضى أو مـحاولـة اسـتعـادته. فكـرة العـودة هنـا مـستـحيـلة وال جـدوى منـها ا
ـوت إال عــنـدمـا يــفـقـد مــسـوغــات اسـتـمــراره فى احلـاضـر. ألن الــشىء ال 
ا آل إلى النـسيان حتمى واإلنسان كـائن الفقدان بامتيـاز: فقدان الشعور 

طبخ» تمثيل للوضع « كاهنة ا
فعم بالعزلة واإلحباط  اإلنسانى ا
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طبخ كاهنة ا

عطلة الرغبات ا

الكرونوطوب

محمد تيمد مسافرا
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حــتى مــواعـيــد الــعـرض.. حــتى مــســرح ديـوان
عــام احملــافــظــة.. ال يــســتــخــدم إال بــقــرار من

احملافظ.

فـتــحى إدريس مــهـنــدس ديـكــور قـال: إن أهم
ــنــيـا ــسـرح فى ا ــشـاكـل الـتى تــواجه هــواة ا ا
هـى عـــدم وجـــود بـــرامـج تـــثـــقــــيـــفـــيـــة ودورات
تــدريب لـــلــمـــمــثــلـــ والــعـــامــلــ فـى مــجــاالت
الـــديـــكـــور واإلضـــاءة وكـل عـــنـــاصـــر الـــعـــرض
ــســـرحى.. كــذلك عــدم االحـــتــكــاك بــالــفــرق ا
األخـرى وتبـادل الزيـارات مـعهـا.. وهذا يـجعل
خـبـرات الـفـرقـة مـحـدودة. وأضـاف: إن لـديـنـا
سـرح اخلاص إحسـاسـاً بأن عـدم اسـتكـمـال ا
بـالـثـقـافـة اجلـماهـيـريـة والـتـبـاطـؤ فى إنـشـائه

> إن الـتحول الضوئى األكثر أهمـية حدث فى مجال اإلضاءة الكهربـائية فيما بعد كان
سارح ابـتداءً من عام ـتوهج الذى اكـتشفـه إديسون عام 1878 ورُكـب فى ا ـصباح ا إدراج ا
ـاكيـنـات واإلخـراج فى الـثلث األخـيـر من الـقرن لـحق اخملـصص لإلضـاءة وا 1882 فـى ا

التاسع عشر.

ا ـتـوهـجة الـبـدائيـة ذات الـفتـيل الـكـربونى ضـعـيـفة فى بـنـيتـهـا  ـصـابيح ا >  كـانت ا
عـدنى صـنـعت مـا ب صـابـيح ذات الـفـتيـل ا يـجـعـلـها تـسـخن. الـتـجـارب األولى علـى ا
عــامى 1910 و 1913 وكــان قــد أطـلـق عـلــيه فــتـيـل الـنــتــرات رغم أنه كــان مـصــنــوعـاً من
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اضية إيرادات غير مسبوقة وصلت إلى 200 ألف جنيه. > السيرك القومى حقق األسابيع ا
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سرحي جريدة كل ا

اضى برفقة إحدى فرق قطاع الفنون الشعبية. سرحى خالد جالل سافر إلى الهند األسبوع ا > اخملرج ا

18  من فبراير 2008  العدد 32

 صفة الشعبية تربط
سرح واحلكاية ب ا

ــســـرح كــان ســبــبـــا في مــوت كل وظف مــســـرحــيــا أم لم يـــوظف) ألن ا
مـظـاهـر الفـرجـة الـتـقـلـيـديـة الـعربـيـة وبـالـتـالي غـاب االهـتـمـام  بـإعادة
احلـيـاة إلى احلـكـايـة الـشـعـبـيـة أو الـقـصّـة الـشـعـبـيـة ألن الـشـر قـد وقع
ـسـتحـيل حتّـى لو كـان ذلك عن طريق دواء وأصـبحت إزالـته من باب ا
ثل العربي معبرا أصدق تعبير: «ال سرح ويـصبح ا ناجع وناجح مثل ا

يصلح العقار ما أفسده الدهر»  والعباد أيضا.
تــســطّح جــانب مـن اخلــيــال فــضــاع جــانب من الـــعــجــيب والــغــريب من
تـراثــنـا الـشــعـبـي الـذي كـان مــصـدر مــتـعــة وتـســلـيـة ومــعـرفــة إلنـســانـنـا
ــهــدّدة في كــيـانه الــعـربـي الـرّازح حتـت نـيــر الــواقع بــآالمه وأحــزانه وا

شلول اإلرادة.  سخ والتشويه وا با
ــســرح بــشــكل عــام الــعــودة إلى احلــكـايــة الــشــعــبــيــة ووظــفــهـا  حــاول ا
نـاسـبات وأعـطـاها نـفـسا جـديـدا وأعـاد إليـهـا احليـاة في الـكثـيـر من ا
مـثـلمـا وقع مع حـكـايات ألف لـيـلة ولـيـة ولكن عـنـدما عـاد إلـيهـا مـسرح
مــســرح ــوجــهــة لــلــطــفل ــســارح ا الــطــفل ( وأقـــصــد بــذلك كل أنــواع ا

الصغار (6- 10 سنوات ) 
أو األحـداث ( 10-  15سـنــة ) أو الـذي يـقــدمه الـصــغـار لـلــصـغـار أو
الـكــبــار لـلــصــغـار.كل هــذه األنــواع من مــسـارح الــطــفل عـنــدمــا أدخـلت
احلـكاية الشعـبية أو القـصّة الشعبـية أفسدتهـا وشوّهتها بل مـسختها
فال هي ربطت الـطفل بـجذوره وواقعه والهي حـبّبت إليه هـذا التّراث
ـهـدد بـاالنـقـراض وكـانت الـنـتـيـجـة أنـهـا لم تـمـنـح لـهـذا الـتـراث حـياة ا

جديدة ووظيفة جديدة ورؤية جديدة.فما هو السبب يا ترى ?
نـعـتقـد أن مـسـرح الـطـفل لم يـؤخـذ بشـكل جـدّي ولم يـنـظـر إلـيه نـظرة
ــعـرفـة واخلـبـرة هي الـتي حتـرّك احـتــرام ونـادرا مـا كـانت الـقـنـاعـة وا
هـتم شـرف عـليه بل هـناك أسبـاب أخرى هي الـتي كانت تـدفع ا ا

ه ومنها: به لولوج عا
ـوجه إلى الــطـفل وتــرويـجــهـا بـاعــتـبـار أن 1- ســهـولـة تــوزيع الـعــرض ا
األطـفـال يـقــبـلـون عـلى االحــتـفـال والـتــجـمـهـر وعـادة مــا يـكـون الـعـرض

مجانيا أو بأسعار زهيدة.
ــســرحــيــة وقــصــر مــدة الـــتــمــارين بــســبب مــدة  2 - ســهــولـــة إعــداد ا

العرض ( في حدود الساعة غالبا).
ثلون نصوص.....)  3- قلّة تكاليف العرض ( ديكور 

4 - سهولة احلصول على التأشيرة من وزارة الثقافة.
ـسـرحـيـة ألنـهم ـتـابـعـ لــلـحـركـة ا  5 -عـدم وجــود خـوف من الـنـقـاد ا

كثيرا ما يهملون هذا اإلنتاج.
 6 -عدم مـتابعـة مصالح الـرقابـة  لنتـاجات مسـرح األطفال ألنه بـعيد
عن الــسـيـاســة والـدين واجلــنس  ذلك الـثــالـوث الـرهــيب الّـذي يـرعب

السلطة السياسية.
لـذلك لم جند كاتـبا مسرحـيا كبيـرا كتب نصـوصا مسرحـية لألطفال
سرحي ثال كبيرا قام بالتمثيل في هذا النوع من اإلنتاج ا وال رأينا 
البس وال عـثـرنــا عـلى مـخــتص مـعـروف في الــقـيـافـة أو الــديـكـور أو ا
سـاهم بـحــرفـيـة عــالـيـة في إعــداد هـذه الـعـنــاصـر األسـاسـيــة لـلـعـرض
ـوسـيـقيّ المع المس هـذا الـنوع وال سـمـعـنا  وجّـه للـطـفل ـسـرحي ا ا
من اإلنــتـاج وال قـرأنـا عن مــخـرج كـبـيــر تـصـدّى لـعـمـل كـهـذا ألنّ كـبـار
ـسـرح بل يحـتقـرونه ولـذلك فإن  عـملـية اخملرجـ يـنفـرون من هذا ا
اإلخــراج في مـسـرح األطـفــال في الـغـالب يـقــوم بـهـا الـهــواة ونـتـيـجـة
لذلك بقـي مسرح األطفـال دون مستوى مسـرح الكهول.إن مـالحظاتنا
السـالفة انـتهت بنـا إلى االعتقـاد بأن مسـرح األطفال مـحتقـر من كبار
ـثــقـفـ فــكـيف ـســرحـيـ واحلــكـايــة الـشــعـبــيـة مـهــمّـشــة من كـبــار ا ا

سيكون النتاج اإلبداعي الصادر من زواجهما?
إذن إنه  بــالـتـأكـيـد لن يـكـون رائـعـا وال مـرغّـبـا وال يـدعـو إلى االفـتـخـار
ـسـوخــا وبـقـيت ــسـرح وكـانت احملــصّـلـة  مــولـودا  بـهـذا الــنـوع  من ا
احلكـاية الشـعبية تـلفظ أنفـاسها األخـيرة متـخبطـة في أوحال مسرح
يــدّعي أنه لألطـفــال في عـصـر الــتـقـنـيــات احلـديـثــة ووسـائل االتـصـال
ــسـرح لـيــنـقـذ احلــكـايـة ــسـمـوعــة واكـتــمـلت الـصــورة: جـاء ا ــرئـيـة وا ا
الـشــعـبــيـة الــغـارقــة في بـحــر الـنــسـيــان فـغــرق االثـنــان ونـسـي األطـفـال
ـسرح واحلكاية الشعـبية معا وتوجهـوا إلى وسائل أخرى أكثر سهولة ا

وإغراء وأشدّ حيوية وإبهارا.
ــســـرح البـــدّ أن نـــركّـــز عـــلى وإذا أردنـــا أن نـــوظّف هـــذا الـــتّـــراث فـي ا
ـثل وإذا لم مـثل  االخـتـصـاص فـالـكـاتب كـاتب واخملـرج مـخـرج وا
سرح  ولن تـنقذه نفـعل ذلك فعـلى تراثنـا الشـعبي السالم لن يـفيـده ا
ـكــتـبــات الــوطـنــيـة واحلــمالت الــتـدويــنـيــة ولن يــحـفــظه بـعض رفــوف ا
الـبـاحثـ الّذين يـنـتمـون إلى أصول ريـفـية ويـرون فيـه توازن شـخصـيّة

سخ ولكن إلى متى?  هدد با اإلنسان العربي ا
وعسى أن أكون متشائما....

ـسـرح كـان سـبـبـا في الـقـطــيـعـة الـتي وقـعت مع الـتّـراث الـفـرجـوي إنّ ا
ثل أغلبه بقصصه وحكاياته أثور الشعبي  بشكل عام والذي كان ا
ـسـرح إذ بــقـدر مـا كـان الـتّــراث يـدلّ عـلى الــتـخـلف واالنـحــطـاط كـان ا
يـدلّ عـلى الـتقـدّم والـتحـديث والـتـغريب حـسب مـا كـان يعـتـقد  مـفـكرو
الــنـــهــضــة عــلى اخــتالف رؤاهـم. وال شكّ أنّ اإلجــمــاع احلــاصل عــنــد
الباحث على أن التّراث الشـعبي قد وقعت معاملته بسلبية كبيرة إلى
درجـة الـتشـويه ومن ثمّ أصـبح من الـصعب إعـادة االعـتبـار إلـيه (سواء

احلـكاية الـشعبيـة ومسرح الطـفل موضوع إشـكالي. وأقرّ منـذ البداية
ــســألــتـ تــتــداخالن بــأنه عــلى قــدر كــبــيــر من  األهــمــيــة نــظــرا ألنّ ا
فـتـتصـادمـان حيـنـا وتتـآلفـان حـينـا آخـر باعـتـبار أنّ احلـكـاية الـشـعبـية
ـسرح في زاويت على األقلّ : كـانت في فترة من الفـترات تلتقي مع ا
األولى أنّ  احلـكـايــة الـشـعـبــيـة كـانت تـقــدّم عـرضـا فـرجــويـا ومن هـنـا
صطـلح «حكايـة» حيث جاء في عجـمي  ـكن أن نعـود إلى التعـريف ا
مـعـجـم الـقـامـوس احملـيط: « حـكـيـت فالنـا أو حـاكــيـته فـعــلت فـعـله أو
قــلت مــثل قـوله ســواء لم أجتــاوزه» وهـذا يــقـودنــا إلى تــعـريف أرســطـو
لـلـتراجـيديـا بـأنّهـا محـاكـاة لفـعل نبـيل.... وبـالنـتيـجـة يلـتقـي التـعريـفان
األرسـطي لـلـمـسـرح والـعـربي لـلـحـكايـة  بـأنـهـمـا إعـادة إحـيـاء ألحداث
ـقصـود هو تـقد سابـقة. وال غـرابـة أن يلـتقي تـعريـفا  احملـاكاة ألنّ ا
ـــشــاهــديـن في فــضـــاء مــعــلــوم عــرض فــرجـــوي أمــام مــجـــمــوعــة من ا
مـخـصص لـذلك. وأمّـا النـقـطـة الـثـانـيـة التي يـلـتـقي فـيـهـا االثـنـان فهي
صفـة الشـعبـية حيث كـان للـمسـرح احتفـال شعـبى يقـصد مـنه اإلمتاع
والـتـســلـيـة والــتـعـلـيـم كـمـا أنه مــسـتـمــدّ من مـواضـيع شــعـبـيــة. مـنـهـا أنّ
احلـــكــايــة الـــشــعــبـــيــة كـــانت صــفـــتــهــا دالّـــة  عــلـى أصــولــهـــا وجــذورهــا
االجتـماعـية أي وضـعها في خـانة "الـشعـبيـة". وهنا يـعتـرضنـا مصطل
«الــشــعــبي» الــذي لـم يــكن داال عــلى مــعــنى ســلــبي مــثــلــمــا نــفــهم اآلن
فالشعبي عند اليونان كان نبيال ساميا ألنّ الشعب  هو األساس وهو
الـغـايـة والـهـدف لـكل عـمل فـنّي وسـيـاسي واقـتـصـادي واجـتمـاعي ألنّ

الشعب هو صاحب الكلمة الفصل في صنع القرار صدورا وتنفيذا.
 أمّـا في عـصـرنا احلـاضـر فـقد أصـبح مـصـطلح "الـشـعـبي" مـصطـلـحا
ثقـف والبـاحث يـستعـملون حائـرا في دالالته  وإيحاءاته وكـثيـر من ا
صـطـلح لـكـنه يظـل ضبـابـيـا ومن هنـا اجـتـهـد البـعض واقـتـرحوا هـذا ا

التفريق ب الشعبي والشعبوي.
: الــواجــهــة األولى أنّ ــكـن أيــضــا أن يــقع الــتــصــادم عــلـى واجــهــتــ و
احلـكـايـة الـشـعـبـيـة كـانت عـرضـا فـرجـويـا مـبـنـيّـا أسـاسـا عـلى الـكـلـمـة

سرح جزء.  سرح فالفرجة كلّ وا والفرجة أعمّ وأشمل من ا
وهـذا اجلــزء رغم لـقـائه مع الـكـلّ إالّ أنّه يـتـمـيّـز بـخـصــوصـيـات تـقـنـيـة
وطـقـوسـيـة مـقـدّسـة تـخـتـلف اخـتالفـا جـوهـريـا عن الـفـرجـة احلـكـائـيـة
ودنـيويـتها. وإذا تـركنـا هذه الواجـهة األولى جـانبا ونـحونـا جتاه الثـانية
الـتى ترتبط باألولى ارتـباطا جذريا وهي أن هـذه احلكاية تطورت في
شـهدي دلـول ا مـفهـومهـا ومـدلولـها لـكي  تصـبح قصّـة ضعف فـيهـا ا
ـرئي لكي تصبح مركّزة  أسـاسا على الكلمة أي وخـفت منها اإليحاء ا
عرفية للثـقافة العربيّة اإلسالمية رجـعية ا سموع تماشيا مع ا عـلى ا
الــتي عـشـقت الـكــلـمـة وقـدّســتـهـا وجـعـلــتـهـا مـصـدر اإلعــجـاز والـبالغـة
والـفصـاحة فأصـبحت  دعـامة  أسـاسية لـثقـافة وتصـور ورؤية لـلعالم
واألشــيــاء مــقــتــديــة بــالــنـص الــقــرآني واألحــاديث الــنــبــويــة: كالم الــله
وأحـــــــاديث الـــــــرســــــول كــــــلّـه كالم.                                         
     ومع الـقصص واحلـكـايات يـصـعب التـفـريق ب مـا هـو شعـبي وما
ألنّ هـذا الـفن أي القـصص شـئـنا أم أبـيـنـا جنده في هـو  غـيـر شعـبي 
طـاف منعـوتا وموصوفـا بالشعـبي  سواء أكان ذلك تلـميحا أم نـهاية ا
ـكن أن جنـد قـمّـة هـذا االلـتـبـاس في الـقـصص الـقـرآني. تـصـريـحـا و
ــكن أن نــتــســاءل  هل مــا ورد في الــنصّ الــقــرآني هــو قـصص وهــنـا 
شـعــبي أم غــيــر شــعـبـي ? وهـذه مــســألــة لـلــنــقــاش ... أمّـا إذا وضــعــنـا
احلـكـايـة الـشّـعـبـيّـة أو الـقـصـة الــشّـعـبـيـة مع مـسـرح الـطّـفل فـإنـنـا جنـد
أنفـسـنا في حـيرة من أمـرنـا  فكـيف نضع تـعـبيـرة ضاربـة اجلذور في
الـقـدم وكـانت في زمـن من األزمـان تـقـدّم عـرضا فـرجـويـا أمـتع وآنس
ـسـرح شــعـوبــا وقـبــائل مع فن دخــيل عـلى الــثـقــافـة الــعـربــيـة أال وهــو ا
وتـقـنـيـاته وقـواعـده اإلغـريـقـيـة  الـصـارمـة . ونـحـن نـعـتـقـد أن احلـكـاية
الـشعـبيـة عـندمـا كانت تـقدّم عـرضا فـرجويـا كان إطـارها مالئـما أكـثر

لنفسية الطفل الّذي يكره القيود وينشد التحرّر. 
احلــكـايـة الــشـعـبـيــة أو الـقـصّــة  الـشـعــبـيـة تــعـني نـفـس الـنـتــاج الـفـكـري
اخلـــيـــالي الـــذي ال يـــخـــضـع أليـــة  قـــواعـــد وال أيـــة مـــقـــايـــيس (الـــلـــغـــة
واألســـلــوب والــواقع واخلـــيــال الــصـــدق والــكــذب)  إنّه نـــتــاج اخلــيــال
اجلـمــعي تـوارثــته  األجـيــال احلـاضــرة عن أخـرى ســبـقــتـهــا في الـزمن
بـطـريـقة  شـفـويـة  بـعـيـدا عن اإلبـداع الـرسـمي بـكل مـكـوناتـه وأنواعه
ـــخــتــلـف مــنــاهـــجــهــا وأطـــروحــاتـــهــا الــفـــكــريــة وتــدويـــنــاتـه ودراســاته 
واأليديولـوجية. أوليس في قـصص ألف ليلة ولـيلة مثـال على ما نقول
. اختلـفت اإلبداعات في احلكـاية الشعـبية وتنـوّعت وخاصّة من حيث
الطول والقصر ألنّ التصـرّف فيها جائز فهي تتمطّط وتتقلّص حسب

قام. ا
ـسرح ولـكن الـقـصص الـشـعـبي أو احلـكـايـات الـشـعـبـيـة في عالقـتـهـا 
األطـفال يصـبح موضوعا إشـكاليـا- كما ذكرت فـي البداية- فـاحلكاية
الــشـعـبـيـة مــدانـة من طـرف الـثــقـافـة الـرسـمــيـة كـمـا أديــنت كل الـفـنـون
الـشــعـبـيـة واإلبـداعـات الــشـعـبـيـة. ووقع اتــهـامـهـا بـالــتـخـلّف والـسـذاجـة
ــبـالـغـة والــتـركـيــز عـلى اخلـوارق من جـنّ وعـفـاريت وســحـر وشـعـوذة وا
وبــالــتــالـي أســاطــيـــر ال تــخــضع لـــلــمــنـــطق أو لــلــعـــقل فــوقع  مـــســخــهــا

والسخرية منها بل وإهمالها وانصراف الباحث عنها.

احلكاية الشعبية
ومسرح الطفل

سرح سبب القطيعة التى  ا
وقعت مع النص الفرجوى

نياوى يستغيثون: سرح ا فنانو ا

أوقفوا قرار هدم مسرح بنى مزار..
اسـتــضـافـة الــعـرض فى قــاعـة سـوزان
مـبارك وبـتـكلـيف من احملـافظ طلـبوا
مــنى خــمــســة آالف جــنــيه عن الــلــيــلــة
الـواحدة وطـالب التـونى بـتوفـير بـنود
اســـتــــضــــافـــة وإعــــاشـــة لــــلــــمـــخــــرجـــ

الـــــــوافـــــــديـن فى كـل مـــــــوقـع حـــــــتى ال
يــــضـــــطـــــر اخملـــــرج إلى الـــــتـــــســـــول من
احملـــافــظــة أو غــيــرهــا أو أن يــتــحــكم

وقع. فيه مدير ا
ــثل قــال: البــد من عـــثــمــان مــحــمــد 
إيــجـــاد وســيــلـــة لــتـــفــعـــيل الــبـــروتــوكــول
الثـقافى ب الـثقـافة واجلامـعة.. حتى
ـكــنـنـا الـعـرض عـلـى مـسـرح اجلـامـعـة
الــــــذى ال يــــــفـــــتـح أبــــــوابـه إال لــــــلــــــفـــــرق
ـــســـرحـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـى تـــأتى من ا

القاهرة.

ـــــــثل وطــــــالـب جــــــمـــــــال مــــــحــــــروس 
مـثل (منحة تـفرغ) بداية من بـإعطاء ا
حـضور اخملرج لتـنفيـذ العرض على أن
يتم ذلك من خالل احملـافظة واجلهات

سئولة. ا

وفى إطـار الـنـقـد الذاتـى أيـضـاً حتدث
بـــصـــراحــة اخملـــرج أســـامـــة طه قـــائالً:
الزمالء جـمـيعـاً حتـدثوا عـمـا لنـا وجاء
الدور ألحتـدث عما عـليـنا.. وعلـينا أن
نقتدى بتجربة نوادى األدب فى الهيئة
العـامة لـقصـور الـثقـافة. وأن يـكون لـنا
اجــتــمــاع أســبــوعى يــخــصص لاللــتــقـاء
والـتواصل بـاإلضافـة إلى عمل دورات
وورش تــدريـبـيـة تـتـم بـالـتـعـاون مع ذوى
اخلبـرة داخل احملافـظة نـفسـها وليس
ــــ من الــــضــــرورى اســــتــــدعــــاء أكــــاد
ومتخصص من القاهرة أو غيرها.
ــــشـــكـالت الـــتى يــــعـــانى وفى ســــيـــاق ا
نياوى أشار أسامة طه سرح ا منها ا
إلى أن قصر ثقـافة «أبو قرقاص» هو
ـــلك خـــشـــبــة ـــوقع الـــوحـــيــد الـــذى  ا
مـسرح مـجهزة لـلعـرض علـيهـا غير أن
هـناك بـعض الـسلـبـيات الـتى اسـتغـلـها
دنـى لوقف النشاط وطالب الدفاع ا
أســامـــة طه بــاإلســـراع فى عالج هــذه
الـــســـلـــبــيـــات الـــصـــغــيـــرة خـــاصــة وأن
اليــ ويــحــتــاج فــقط ــوقع تــكــلـف ا ا
إلى بـضـعــة آالف من اجلـنـيـهـات حـتى

يعود العمل من جديد.

وائل اخلـطـيب مـعـد برامـج فى الـقـناة
الـسـابـعة انـتـقـد إدارة الـقـنـاة الـسـابـعة
ألنــــهــــا قـــامـت بـــحــــذف بــــرنـــامــــجه عن
ــســـرح من خـــريــطـــة الــبـــرامج.. عــلى ا
الــرغم من أن هــذا الـبــرنــامج حتــديـداً
جنح فى تــغــطـيــة حــادث بـنـى سـويف..
كذلك انـتقد عـدم تعـاون إدارة الثـقافة
مع الــقــنــاة الــســابــعــة وعــدم إمــدادهــا
ببرامج العروض ومـواعيدها وبالتالى
ــســـرحــيــة ال يـــتم تـــغــطـــيــة األنـــشــطـــة ا

باألقاليم على الوجه الصحيح.

يــلـعب مــسـرح الـثــقـافـة اجلــمـاهـيــريـة وهـو
ــــســـرح الــــذى تـــقــــدمه فــــرق الـــهـــواة ذلك ا
اإلقليـميـة التابـعة لـهيـئة قصـور الثـقافة فى
جميع محافـظات مصر دورًا بالغ األهمية

صرى. سرحى ا فى إثراء الواقع ا
وانـــــطالقـــــا من هـــــذه األهـــــمــــيـــــة جتــــوب
«مــــســــرحــــنـــــا» كل مــــحـــــافــــظــــات مــــصــــر
ـســرحـيـ بـهـا والـتـعـرف لالقـتـراب من ا
ـــشــاكـل الــتـى تـــواجــهـــهم وكـــذلك عــلـى ا
الــقـــضـــايــا الـــتى يـــنــاقـــشـــهــا مـــســـرحــهم
واآلمال التى يعلـقونها على هذا النشاط
احلـــيــوى والـــفـــاعـل خــاصـــة أن إجـــمـــالى
عـدد هــذه الـفـرق مــا بـ قــومـيــة وبـيـوت
وقـصـور وأنـديـة يـصل إلى أكـثـر من 250

فرقة مسرحية.
وفى هـذا العدد تنـشر «مسرحـنا» الندوة
حافظة سرح  التى أقامتها مع فنانى ا
سرحى نيا وأدارها الـشاعر والكاتب ا ا
ـــنــيــاوى أشــرف عــتــريس الــذى اســتــهل ا
ـسـرحـنـا واحلـديث الـنـدوة بـالـتـرحــيب 
ــــنـــيـــاوى وعن ـــســـرح ا عن مـــشــــكالت ا

أحالمه أيضا. 

مــجـــدى أبــو زيـــد قــال: لـم يــكن احلـــصــاد
أبداً عـلى قدر مـا نـبذله من جـهد فى زرع
احملــصــول.. فــنــحن نــقــوم بــعــمل بــروفـات
كــثـيـرة إلنــتـاج أى عــرض مـســرحى وعـنـد
احلـصــاد أو الـعــرض نـصــاب بــخـيــبـة أمل
حـقـيـقـيـة حـيث ال يـشـاهـد الـعـرض سـوى
ـشــاهــدين من جلــنــة الــتــحــكـيـم وبـعـض ا
أقـارب وأصــدقــاء أعــضـاء الــفــرقــة الـذين
يــتــنــاقــصــون لــيــلــة بـــعــد لــيــلــة ثم يــنــفض
ــولـد.. نـفــسى أشـبع تــمـثـيـل فى حـضـور ا
جـمهور حـقيـقى وكبـير فلم يـعد اجلـمهور
مــتــواجـدًا كــمــا كــان احلــال مــنــذ عـشــرين
عـــــامــــًا.. وأنـــــا عـــــاصــــرت هـــــذه الــــفـــــتــــرة
ــنــيـا ــزدهــرة.. فـقــد عــمــلت مع فــرقــة ا ا
ـسرحـية مـنذ 1980.. واآلن أتسـاءل: ما ا
سرح هى األسـباب التى ذهـبت بجمـهور ا
بـعـيــداً.. هل مـا نــقـدمه ال يــشـكل عــنـصـر
جـذب?.. هل سـرقـتـه مـّنـا وسـائل اإلعالم
التكنولوجـية فى عصر الفضائيات?.. من
ــســئـول عـن عـودة الــثــقــة بــ اجلــمــهـور ا

ومسرحنا?.
وعن جــريــدة «مــســرحــنــا» قــال أبــو زيـد:
إننى سعيد بأن تكون لنا جريدة باسمنا
تــعــبــر عَــنــا وتــكــون وســـيــلــتــنــا لــتــوصــيل
ــسـئـولـ وإلى ـنـا إلى ا أصـواتــنـا وتـقــد
اجلــــمـــهــــور.. وتـــكــــون وســـيـــلــــتـــنــــا كـــذلك
للـتواصل بـ فنـانى األقالـيم.. وأنا واثق
من أن هـــذه اجلـــريـــدة ســـتـــكـــون دعـــامــة
لنا.. وستكون طـريقنا إلى تأكيد وإظهار
سـرحية كـما ستـكون سـبباً فى هـويتنـا ا
ـــســــرحـــيـــة فـى أقـــالـــيم إثــــراء احلـــركـــة ا
مصر.. وقد بـدأت بالفعل تمارس دورها
مــــــنــــــذ أعــــــدادهــــــا األولـى.. ونــــــرجـــــو أن

تستكمله بنجاح.. ونحن معها..
وفى نـــهــايــة حــديــثـه تــســاءل مــجــدى أبــو
ـنيا.. متى يتم اإلفراج زيد: أين مسرح ا
عـنه.. ومـتى يـرى الـنـور? وتـسـاءل أيـضـا:
ــاذا ال يـكـون لــفـنـانى األقــالـيم احلق فى

هن التمثيلية? عضوية نقابة ا

ــنــيـا وحــدد يــاســر فـؤاد عــضــو فــرقـة ا
ثالث مـشكالت قال إنـها تؤثر سـلباً على
ـــســـرح ـــســـرح فـى األقـــالـــيم خـــاصـــة ا ا
ـنــيـاوى أولـهــا: أن تـوقــيـتــات الـعـرض ال ا

(مـقصـود) لعـرقلـة أى نشـاط تنـويرى فى
نيا.. فال توجـد أسباب تمنع استكماله ا
ونـحن نـعـرف أن هنـاك اعـتـمـادات مـالـية
كثـيرة تـصرف جلـهات أخـرى.. يا ناس..
البد من استكمال إنـشاء مسرحنا ليكون
ثـقـف فى مـتـنفـسـاً لـلمـسـرحيـ ولـكل ا

احملافظة.

أحـمـد سـامى عـمـر مـديـر إنـتـاج بـفـرع
نـيـا حتـدث غـاضـبـاً عن قرار ثـقـافـة ا
لـلمحافظ بـهدم مسـرح بنى مزار وهو
ـــــــــســـــــــرح الـــــــــذى قـــــــــام عـــــــــلـى جـــــــــمع ا
الــتــبــرعــات.. وتــعـــمل من خالله فــرقــة
مـتـمـيـزة هى فـرقـة بـنى مـزار.. أضـاف
أحــمـــد أســامـــة: إنه يـــتــمـــنى أن تـــنــجح
احملاوالت واجلهود الـتى تبذلها مديرة
ــوقع احلــالـيــة الـســيــدة سـمــيـرة عــبـد ا
ـــســئــولـــ بــعــدم الــرحــمـن فى إقــنــاع ا

سرح. هدم ا
مـحمد ناجى عـبد العزيـز عضو فرقة
ــكـتب الــفـنى ــنــيـا الــقـومــيـة ورئــيس ا ا
ســابـقـاً ورئــيس مـجــلس إدارة جـمــعـيـة
ـنـيـا تـساءل: مـحـبى الـفنـون واآلداب بـا
ركز ثل عـلى ا مـاذا بعد حـصول أى 
األول على مـستـوى اجلمـهوريـة? وكيف
ـتـمـيـزة ـواهب ا ـكن االسـتـفـادة من ا

على مستوى األقاليم?
وحتـدث عماد الـتونى مخـرج مسرحى
قـــائالً: لن أضـــيف كـــثـــيــراً عـــمـــا قــاله
الــــزمالء فــــأنـــــا أتــــفق مــــعـــــهم فى أن
مــشـــكـــلــتـــنــا الـــكـــبــرى هى عـــدم وجــود
مـسـرح تـقـدم عــلـيه الـفـرقــة مـا لـديـهـا
ـــســـارح األخــرى من مـــواهب وغـــلـق ا
.. ولـكنى أضيف سـرحي فى وجـوه ا
ــثــال أنــنـى قــمت بــعــمل عــلى ســبـــيل ا
نـاسبـة مـرور خمـس عـاماً أوبـريت 
علـى ثورة يـولـيـو وكان ذلك فى 2002
 وعـــــنــــــدمـــــا طــــــلـــــبـت من اجلــــــامـــــعـــــة

أتموا بناء مسرحنا
.. فنحن بال مسرح

 نفسى أشبع تمثيل 
فى حضور جمهور كبير

سئول عن عودة الثقة من ا
ب اجلمهور ومسرحنا

خيبة أمل

نقطة االنطالق

هدم مسرح بنى مزار

منحة تفرغ

نقد ذاتى
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إما هواية وإما احتراف

خريطة البرامج

عماد التونىعثمان محمدحسن رشدى

 أشرف عتريس فتحى إدريسفؤاد عبدالرازق

تـــــتــــنــــاسب مـع اجلــــمــــهــــور الــــذى يــــكــــون
مــــــنـــــــشـــــــغـالً.. بل وفـى حـــــــالـــــــة طــــــوار

اسـتعـداداً لالمتـحـانات.. وتـساءل يـاسر:
ـــاذا ال تـــقــدم الـــعـــروض فى الـــصـــيف..
ـــشــكـــلــة وهــو مـــوسم اإلجـــازات?.. أمــا ا
الـثـانــيـة فـهى عــدم وجـود خـشــبـة مـسـرح
ـنـيـا تـابـعــة لـهـيــئـة قـصـور الــثـقـافــة فى ا
ـــــــســـــــارح األخــــــــرى فى وجـــــــوه وإغـالق ا
فــنــانــيــهـــا مــثل مــســرح اجلـــامــعــة.. عــلى
الــرغم مـن وجــود بــروتــوكــول تــعــاون بــ
اجلـامعة والهـيئة.. وأكد يـاسر أن مسرح
اجلـامعـة ال يفـتح إال السـتقـبال الـعروض
الـقـادمـة من الـقـاهـرة وعـروض اجلـامـعة
ــســرح الــرومــانى فــقط وأشــار إلى أن ا
غــــيــــر صـــالـح لـــكـل الـــعــــروض وهــــو تـــابع
ـشــكالت الــتى لــلــمـحــافــظــة أمــا ثـالـث ا
حتـدث عــنـهــا يـاســر فـهــمى فــهى اخلـلط
بـ الـهـوايـة واالحـتـراف مـشـيـراً إلى أن
الـفنان يتـقاضون بالفعـل أمواالً ولكنها
قـليلـة جداً.. وعـليه إمـا أن تكون الـعمـلية
ـــســـرحــيـــة هـــوايـــة خـــالـــصـــة.. وإمــا أن ا

يحصل الفنانون على (فلوس كويسة).

ـســرح أيـضـاً قـال وعن مـشـكــلـة خـشــبـة ا
ــســرح فــؤاد عــبــد الــرازق: إن مــشــكــلــة ا
ـنياوى تتـمحور حول عـدم وجود خشبة ا
مـسرح صاحلـة للـعرض عـليهـا.. فخـشبة
ـســرح هى نـقـطــة االنـطالق احلـقــيـقـيـة ا
ــــكـن من خاللــــهـــــا عــــمل خــــطط الــــتى 
ـــؤلف.. ــــمـــثـل بل واخملــــرج وا إلعــــداد ا
نـيا وكـذلك اجلمـهور ونـحن نـشكـو فى ا
من عــــدم وجــــود هـــذه اخلــــشـــبــــة.. عـــلى
الــــرغـم من وجــــود مـــــســــارح كــــثــــيــــرة فى
ـــديـــنـــة ال يــتم اســـتـــعـــمــالـــهـــا لــلـــنـــشــاط ا
ــسـرحـى.. وفى حــالـة إعــادتــهـا لــفــرقـة ا
ـسارح ـنـيا.. فـإن الـقـائمـ عـلى هـذه ا ا
يـتـحـكــمـون فى كل شىء بـشــكل تـعـسـفى
من أول الـتــحـكم فى مــواعـيـد الــبـروفـات

تباطؤ مقصود

cyan magenta yellow black File: 7-26�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـسارح حـوالى عام 1885 عـن ظهـور مئـات العـروض الـتى جعـلت منـها > أسـفـرت كهـربة ا
بـطالً. كـان الهـدف إظهـار بريـقهـا. فى بريـطانـيـا كان مـسرح الـهامـبرا ثـيتـر وفى فرنـسا

بادرات بشكل أوسع. سارح التى طورت هذه ا كازينو باريس وشارليه وفاريتى هى ا
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 سيد النظافة

ـسرحى ـبنى ا عـمار الـذى يـؤسس ويحـدد ا ـقـام األول هى ا ـسرحـية فى ا ـاكـينـة ا > ا
عـمارى وتشـكيله ـعينـة للتـمثيل ولـلمشـاهدين. الهـيكل ا وهـى التى حتدد الـفضاءات ا
يـتيحان ميكنة مـسرحية محددة أدوات إضاءة وصوت تـوازن مسافات خطوط بصرية

منظورات. 6
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سرحي جريدة كل ا

18  من فبراير 2008  العدد 32

اضى «جروباً خاصاً» للفرقة على موقع الفيس بوك. سرحية أطلقت األسبوع ا > فرقة البؤرة ا

27
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سرحي جريدة كل ا

ية الفنون يتم افتتاحه الشهر القادم بعد انتهاء عمليات تطويره. > مسرح سيد درويش التابع ألكاد
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مسرح الثقافة اجلماهيرية حتول إلى كوكتيل من الغناء والرقص

أكروبات ال
تغرى أحدًا
شاهدة با

.. والنوادى 
هى األمل
الوحيد

سرح جذب جمهور القنوات الفضائية إليه? هل يستطيع هذا ا

أوجـاعـهـا? ويـجـد فـيـهـا مـا يـدفـعه إلى مـغـادرة
مقعده الدافئ فى بيته الهاد إلى مقعد بارد
فى أحــــد مـــســــارح الـــثـــقــــافـــة اجلــــمـــاهــــيـــريـــة
ـــة الـــراهــــنـــة? هـل ســـنــــواجه حتــــديــــات الـــعــــو
ومـجـمـوعـات (تـقـريـر لوجـان) لـتـخـفـيـض عدد
نـاطق (اخلامـلة)?! سـكان الـعـالم خاصـة فى ا
أو مــنــاطق (الــعبء) بــهــذه الـوصــفــة? وتــنــبـغى
اإلشـارة بــارتـيــاح إلى مـحــاوالت بـعض (كــتـاب
الـــظل) فـى فـــرق األقـــالــــيم والـــطــــامـــحـــ فى
ــســرح إلى إيــجـاد شــكل بــديل حـركــة نــوادى ا
لــلـمــســرح بــطــرح رؤى مـغــايــرة ومــفــاهـيم ذات
طابع مـسـتقـبـلى تسـتـشرف عـالم الـغـد وتبـشر
بــقــيم الــتــطـــور وضــرورة الــتــغــيــيــر وقــد يــرى
الـبـعض أن الـرأسـمـالـيـة مـا زالت مـسـتـقـلـة بل
مـتوحشة وأن االقطـاع قد عاد متشـحًا بأقنعة
احلــداثــة وأن االســتــعــمــار لم يــعــد اقــتــصــاديًـا
فقط بل عاد ثقافـيا أيضا وعليه فإن الوصفة
الزالت ســـحـــريـــة والـــطـــبـــخـــة مـــازالت شـــهـــيــة
وســـاخـــنـــة فى مـــســـرح األقــالـــيـم وخــاصـــة فى
مجـتـمع يـعانى من ٥٧% مـنه من آمـية أبـجـدية
ـــــزيـج) مـــــا زال األوفق وأن (الـــــكـــــوكــــــتـــــيـل) (ا
لـــلــتـــنـــويـــر  وحــيث إن مـــيـــراث الــقـــهـــر مــازال
ضـاغــطًـا ونـظـرًا ألن شـعــبـنـا فى األصل مـغنٍ
ـــيـــراث احلــزين ويـــعــشـق الــغـــنـــاء فــإن شـــعــر ا
لــنــجـيـب سـرور مــازال مالئــمًــا لــلــطـرح وأرض
مــحـــمــود ديــاب مــازالـت ال تــنــبت زهــورا..!?..
ـومـة ورغم أنـنــا ال نـحــاجى فى اســتـمــرار ود
أشــكــال الـقــهــر واألسـتالب الــتى يــعـانـى مـنــهـا
ـــصـــريـــون إال أنـــنـــا نــؤكـــد عـــلى أن اجملـــتـــمع ا
ـصــرى فى الـثالثـ سـنـه األخـيـرة قـد شـهـد ا
أعــلـى نــســـبـــة حــراك اجـــتـــمــاعـى فى تـــاريــخه
احلـديث لدرجة جـعلت تفـاصيل هذا احلراك
غـامـضـة ومــطـروحـة لــلـبـحث واالســتـقـراء مـا
ألم بـنا من تـغيـرات تكـاد تكـون جذريـة خاصة
الــــهـــــجــــرة لــــلـــــخــــارج والــــغـــــربــــة فـى الــــداخل
ـواطنة والـفقـدان شبه الـتام لـروح االنتـماء وا
وبــالــتـالى فــإنــنـا نــظن أن الــوصـفــة الــسـحــريـة
الــتى نــتــجت عـن مـحــاولــة الــوصــايــة وتــطـبــيق
سرح فى خدمـة التنمية لم تعد قائمة شعار ا
بل فـقـدت صالحـيتـهـا تـمامًـا وفى تـصـورنا أن
ــســرح اجلــمــاهـيــرى اآلن فـى أمس احلــاجـة ا
إلى أشكال جديدة إلحـياء التراث واستلهامه
وأخرى لالشـتبـاك مع مكـونات الـواقع الراهن
ـستـمر والسـتجالء غـوامضه ومتـاعبـة تغـيره ا
ــــكــــال تــــعــــتــــمــــد عــــلى ــــراوغـــــة  ــــتــــعــــددة وا ا
ــغـايــرة وخـاصـة مــسـرح احلــلـقـة الـفــضـاءات ا
والــبــنــاء فـى الــقــاعــة ذات الــطـــابع احلــمــيــمى
لـــطــرح قـــضــايــا الـــنــقـــاش والــبـــوح من نـــاحــيــة
ـــســـرح الــقـــائم عـــلى الـــتـــشــخـــيص وأشــكـــال ا
لـحمى يـتـاتيـاترو واألسـاليب ذات الـطـابع ا وا
بهـدف حل مـشـاكل التـوصـيل وجذب  جـمـهور
ـسـرح ولن الـقـنـوات الـفـضـائـيـة إلى قـاعـات ا
يـــتــأتى هــذا إال بـــإشــاعــة مــنـــاخ احلــريــة ورفع
ـســرح وبـذلك نـعـود مـسـتـوى الــتـمـويل لــهـذا ا
إلى ضـرورة تـعـديل مـفـهـوم مـسـرح الـدولـة من
أســـــاسه وإلـى أى مــــدى أصـــــبح لـه (جــــدوى)
فــنــيــة وعــمــلــيــة مــطــروحــة من وجــهــة الــنــظــر
الـــســـيـــاســـيـــة وإلى أى مـــدى صـــارت الـــدولـــة
نـــفــســـهـــا فى احــتـــيـــاج إلــيه. وإذا اســـتـــطــاعت
نفـذة فى اجلناح البيرقراطى للدولة النخب ا
اإلجـابـة عــلى هـذه الـتـسـاؤالت بـاإليـجـاب فـإن
األمــر سـيــكـون مــطـروحًــا والـكــرة سـتــكـون فى
ـــــســـــرح فى مـــــلـــــعـب صـــــنـــــاع عـــــروض هـــــذا ا

ستقبل. ا

مــنـــذ أكـــثـــر من خـــمـــســة وســـبـــعـــ عــامـــا من
"وصــايــة" الــدولــة أو ســيــطــرة احلـكــومــة عــلى
ــســـرح ســواء فـى إطــار "الـــفــرقـــة الــقـــومــيــة ا
سـرح الـشـعـبى  الـثـقـافة ـسـرح  ا مـؤسـسـة ا
اجلـــمــاهـــيـــريــة" ومـــا زالـت أصــداء صـــيـــحــات
فـاهيم والفـلسفات ضبط الـبوصلة وحتـديد ا
تـتـردد فى األرجـاء مـطالـبـة بـصـيـاغات أوضح
ـرحــلـتـ ـدلــول "اجلـمــاهـيـريــة" الـتى مــرت 

: رئيسيت
األول عـندمـا كان الـقائـمون عـليه يـهدفون إلى
ـتــلــقى عـبــر قــافـلــة (الــثـقــافـة) الــوصــول إلى ا
ــســرح وكــان هــدفــهم وقــتــئــذ لــنــقل فــكــرة ا
الــبــســاطــة والــوضـوح واإلرشــاد والــتــعــلــيم من
خالل أسـاليب الكـوميديا (والـفارس) وأشكال
ـــســـرح.. خـــيـــال الــظـل األراجــوز وظـــواهـــر ا
حلـقـة احلاوى فـنـون الرقص الـشـعبى ألـعاب

السيرك....إلخ
ـرحلة التالية ليعمل حتت فهوم فى ا وتطور ا
سرح فى خدمـة التنمية) خاصة بعد شعار (ا
اسـتالم العـسكـر للـسلـطة كـطلـيعـة شعـبية (أى
بـتأييد من الطبـقات الشعبيـة وشرائح الطبقة
الــوســـطى) وذلك فـى عــام ١٩٥٢ ومـــا تالهــا
عــنــدمــا تــطــورت مــصــلــحــة الـفــنــون إلى وزارة
اإلرشـاد القومى وتولت هـذه الهيئـة السيطرة
عـلى عمـلية اإلنـتاج الـفنى للـمسـرح التى كانت
ـــلــكـى تــابـــعـــة لـــوزارة األشـــغــال أيــام الـــعـــهـــد ا

عارف العمومية. العمومية أو ا
والتناول البيـروقراطى هنا يفيد فى استيعاب
ـفهـوم االجـتـمـاعى للـفن ووظـيـفـته من وجـهة ا
ـنــفـذة الـتـى تـتـولى نــظـر الــسـلــطـة والـطــبـقــة ا
الـتـحـكم والسـيـطـرة والـتـوجيه وصـيـاغـة شـعار
ــسـرح من الــعــمل والــذى هـو كــمــا أشــرنــا (ا
أجل التـنمـية)  وفى الـوقت الذى كـان الهدف
توسـطة اجلديدة منه التـبشير بـقيم الطبـقة ا
ـسـاواة والـعـدل الـقـائـدة حلــركـة اجملـتـمع فى ا
وتـكـافـؤ الـفـرص فى مـجـتـمع (الـكـفـايـة) حتول
ـــــؤلــــفـــــون واخملــــرجـــــون وصـــــنــــاع الـــــعــــروض ا
ـسرحية إلى طـرح  تيمات الـقهر واالستالب ا
ومـوضـوعــات عالقـة الــفـرد وأسـطــورة الـبـطل

لخص)....إلخ (ا
وقد انـعـكس ما كـان يـتم فى مسـرح الـعاصـمة
ـــســرحــيــة - الــفــرقــة الــقــومــيــة أو (الــبــيــوت ا
ـســرح - قـطـاع ـســرح الـقــومى - مـؤســسـة ا ا
سرح الـدراما - البيت الـفنى للمـسرح) على ا
ـسـرح الـشــعـبى أو الـثــقـافـة اجلــمـاهـيــريـة أو ا
اإلقلـيمى - أو هـيـئة قـصور الـثقـافة فـتم نقل
ـوضــوعـات والـنــصـوص الـتى كـان الـتــيـمـات وا
يـتم تـداولـهـا فى مـسـرح الـعـاصـمـة لـكـتـاب من
أمثـال توفـيق احلـكيم نـعمـان عاشـور آلفـريد
فـــرج مــيــخــائـــيل رومــان ســعـــد الــدين وهــبه
يـــــــوسف إدريـس جنــــــيـب ســــــرور مـــــــحــــــمــــــود
ـسـرح الـشـعـبى بـاعـتـبـارهم ديـاب...إلخ إلى ا

كـتابًا معـتمدين باإلضـافة إلى كتاب آخرين 
اسـتـنـبـاتـهم وظـلت أعـمـالـهم غـالـبًـا مـا تـعـرض
عــلى (مـنــصــات الـظـالم) فى مـســرح الــثـقــافـة
اجلـمـاهــيـريـة الــغـائب عن اإلعالم ال يــعـرفـهم
أحــد فى الــعــاصـمــة ومـســارحــهـا الــغــارقـة فى
األضـواء إال باسـتـثـنـاءات بسـيـطـة مـثل أعـمال
يسـرى اجلنـدى وأبو الـعال السالمـونى وبعض
أعــمــال بــهــيج إســمــاعــيل لــلــمــســرح الــتــجـارى
وأعـمال أخرى تتـميز باألصالـة واجلدة لكتاب
ال يــعـرف عــنــهم الـعــائــشـون فـى دائـرة الــضـوء
فى الـعــاصــمــة األم أى شىء وهـؤالء الــكــتـاب
الـذين نعنـيهم أجيـال متعاقـبة منـذ الستـينيات
وحـتى اآلن مـثل: رأفت الـدويرى وسـمـير عـبد
الـبـاقى واخلضـرى عـبـد احلمـيـد وأنور جـعـفر
والـسـيد صـلـيب ومحـمـد نصـر ياسـ وفـتحى
فــضل وآخــرين وجـيل أخــر مــثل حــمـدى عــبـد
الــعـزيــز عــبــد الـفــتــاح الـبــيه مــحــمــد عـايش 

ـــهـــا - الـــثـــنـــائى يـــســـرى الـــتى بـــرع فى تـــقـــد
اجلندى وعبد الـرحمن الشافعى كما برز فى
ـواهب - رأفت الدويرى إعـدادها - مـتعدد ا
ـؤدجلة سـارية وقـدم عبـاس أحمـد التـجارب ا
الــطـابـع وظـهــر "كـوكــتـيل الــكـبــاريه الـســيـاسى"
ـه نــبـــيل بـــدران كـــمــا الــذى تـــفـــوق فى تـــقــد
قـــدمـت أعـــمـــال جنـــيـب ســـرور (مـــزيـــجـــا بـــ
الــلــونــ مــعــا) واعــتــمــدت كــافــة الــصــيغ عــلى
ــزيج) عــلى تــيــمـات (الــطــبـخــة - الــكــوكــتــيل ا
متـعـددة تـتمـحـور غـالـبيـتـهـا حول قـصـة الـبطل
الشعبى الذى ينذر حياته ويضحى بنفسه فى
ــــتــــلــــقـى يــــعــــايش ســــبـــــيل اجملــــمــــوع وجـــــعل ا
انـتــصـارات وأفـراح الــبـطل (اخملــلص) ويـعـانى
مـــرارة هــزائــمـــة وآالم انــكــســاراتـه.. مــتــوحــدا
مــعه وقــد يــبــادر الــفــنــان بــالــدعــوة إلى الــثـأر
ـــقــاومـــة أعــدائه ـــقــتـل الــبـــطل والـــتــحـــريض 
وقــتــالــهم وهم غــالــبــا: اإلقــطــاع االســتــعــمـار
ــــون.. وكـــان الــــرأســــمــــالــــيــــة احلــــكــــام الــــظــــا
األســلــوب الــغـنــائى والــلــغـة اخلــطــابــيـة غــالــبـة
ومـسـيـطـرة. وبـعـد قـلـيل من بـدء احلـركـة سـاد
ــــســـرحــــيـــة االســــتـــعــــراضـــيــــة وخـــاصـــة لـــون ا
(الـــنـــمــــوذج الـــشـــافـــعـى) ثم انـــتــــهى األمـــر إلى
ط (االسكـتش) أى الفواصل (النِمَر) سيادة 
تـتابعـة فى صيغـة: غناء + رقص + تـمثيل + ا

غناء.. حتى النهاية.
ــــنــــوعــــات ثم تـــــدهــــور الــــنــــمط إلـى مــــســــرح ا
واحلـــشــو بــتـــابــلـــوهــات مــا يـــســمى (بـــالــرقص
الـشـعـبى) واألغـانى (الـتراثـيـة) ثم بـاألكـروبات
واألراجـــوز وفــنـــون الــســـيــرك ... إلـخ بــدعــوى
أنـــهــــا فـــنــــون الـــشــــعب..!? ومــــا زال فـــنــــانـــونـــا
ــسـرحـيـة (الـطـبـخـة يـقـدمـون هـذه الـوصـفـة ا
ـزيج) كل حــسب قـدرته  وأصـبح الـكـوكـتــيل ا
كل مـــا يـــقـــدم فى إطـــار هـــذه الـــوصـــفـــة الـــتى
سادت سيادة تامـة عالمة على مسرح الثقافة
الً اجلمـاهيريـة الذى صار بـالتدريج جـهمًا 
بل مـكـرورًا ومـزعــجًـا فـانـفض اجلــمـهـور عـنه
ـــقــــاعـــد إال بـــعض الــــصـــبـــيـــة ولم يـــبـق عـــلى ا

. وعابرى السبيل وأصدقاء وأقرباء الفنان
ــطـــروح عــلـــيــنـــا اآلن: هل يـــحــتــاج والــســـؤال ا
جـــمــهـــور الــقـــنــوات الـــفــضـــائــيـــة والــســـمــاوات
ــفــتـــوحــة هــذه الــوصــفــة لــتــشــفى روحه من  ا

الــشـــريف وآخـــرين وجـــيل أخـــر مــثـل ســعـــيــد
حـجـاج حـسام الـغـمـرى متـولى حـامـد أشرف
عـتـريس وأحــمـد الــصـعـيــدى وآخـرين ومـازال
عــطــاء كــتــاب الــظل مــســتــمــرًا عــلـى مــنــصـات

مسرح الثقافة اجلماهيرية فى كل مكان.
وقـــد حــاول كــتــاب الــظـل هــؤالء أن يــعــارضــوا
(كــــتــــاب االعــــتــــمــــاد) من خـالل طــــرح وجــــهـــة
ــتـمـثــلـة فى تــيـمـات رفض نـظـرهم اجلــديـدة ا
الدولة البوليسية احلق فى احلياة احلق فى
ـــــواطـــــنـــــة.. إلخ وذلـك من خـالل أســـــالـــــيب ا
مـسـرح احلـلـقــة ومـسـرح الـقـاعـة والـتـشـخـيص
ـــتــــلـــقى فى الـــقـــائم عــــلى أســـالــــيب إشـــراك ا
احلـــــدث بـــــاإلضـــــافـــــة إلـى أســـــلـــــوب مـــــســـــرح
ــهــتم بــطــرائق الــبــوح واإلفــضـاء احلــمــيـمــيــة ا
والــتــنــفــيس لــتــحــقــيق الــتــوازن الــنــفــسى عــبــر
الـتـوحـد مع اآلخـر أو حتى الـتـفـريغ الـعـاطفى
والـوجـدانى وقد جتـلى هـذا األمر بـشـكل قوى
ــسـرح الـتى تــواجـدت عـلى فى حــركـة نـوادى ا
هــامـش حــركـة فــرق األقــالــيـم فـكــانـت حــركـة
ـسرح وهى  تـتمـيز بهـامش ضخم من نوادى ا
احلـريــة فى طـرح األفــكـار وتــنـفــيـذ األســالـيب
اجلـديـدة تـســتـهـدف الـوجــود فى مـقـابل آخـر
رافض ومنكـر على طول اخلط إال أنها كانت
رغم ذلـك تــــصب فـى حــــركــــة فـــــرق األقــــالــــيم
ـوازاة فـتــعـود إلى (الـتــمـاهى) بـطـرح تــيـمـات ا
مع مـسـرح الـعــاصـمـة ولـكن االشــتـبـاك الـدائم
ـــتـــأثـــرة بـــ مـــا يــــطـــرح فى فــــرق األقـــالـــيـم ا
ـسـرح ـسـرح الـعـاصـمـة وبـ حـركـة نـوادى ا
كــان يـــؤدى إلى تالقح مـــســتــمـــر أنــتج مـــفــهــوم

سرح اإلقليمى فى النهاية. وشكل ا
سـرح على طـرح تيمات واعتـمد مفـهوم هذا ا
(التـنـوير) فى مـواجهـة (ظالمـية) طـاغيـة على
ـتوترة اجملـتمع بـعد أن كـانت تيـمات الـعالقة ا
بــ احلـاكم واحملــكــوم هى الــغـالــبــة واعـتــمـد
تتابعة بعد أن الشكل على أسلـوب الفواصل ا
ـســيـطـرة بل ـلــحـمـيــة فى األداء هى ا كـانت ا
وصـل األمــــر إلى تــــدنـى الــــنــــمط إلى مــــســــرح
ــــنـــوعـــات الــــقـــائـم عـــلـى اإلقـــحــــام واحلـــشـــو ا
ــــشــــاهــــد الـــغــــنــــاء والــــرقص اخلــــارجــــة عن
ــرتـبــطــة عــضــويًــا بــهـا فــفى الــدرامــا وغــيــر ا
ـوروث الـشـعـبى)  الـبـدايــة تـبـلـورت (طـبـخــة ا

 تيمات
التنوير 
فى
مواجهة
ظالمية
طاغية
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ـسرح عـمـر اجلـاسم قدمت مـؤخـراً مسـرحـية سـرحـية الـتـابعـة  فـرقة «فـنـون جـدة» ا
«سيد النـظافة» والتى أنتـجت بالتعاون مع وزارة الـصحة السعـودية و عرضها فى
الريـاض بـحـضور د. خـالـد الزهـرانى وكـيل وزارة الصـحـة لـلطب الـوقـائى وعدد من

مسئولى القطاع الصحى واإلعالمى بالسعودية.
ــســرحــيــة هى بــاكــورة ســلــسـلــة من عــمــر اجلــاســر بــطل ومــخــرج الــعـرض قــال إن ا
رحـلة األولى حلـملـة «النـظافة األعمـال يتم إنـتاجـها حالـيا لـتعـرض ضمن فـعالـيات ا
الـشخـصـيـة» والـتى تـهـتم بتـوعـيـة األطـفـال بـأهمـيـة الـنـظـافة وتـرعـاهـا وزارة الـصـحة
ـسرحيـة لتتـناسب وعقـلية الـطفل كمـا اشتمل ولذلك يـتم مراعاة بـساطة مـفردات ا
الـعـمل عـلـى مـونـولـوج هـادف عن الـتـوعـيــة كـتب خـصـيـصـاً لـهــا وحلـنه الـفـنـان سـمـيـر

سالم.
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مــــســـــرح «أوال» اخــــتــــتـم مــــهـــــرجــــانـه الــــرابع
ـــســرح ـــبــجل»  ـــاضى بـــعــرض «ا األســـبــوع ا
ترجم الريف وأصـدر بالتـعاون مع النـاقد وا
مــحـمـد اخلــزاعى كـتــاب «حـسـاء شــكـســبـيـر»
الـــذى ســـبق وصـــدر له كـــتـــاب «دراســـات فى
ـسرحى» و«البـدايات: دراسة مـقارنة األدب ا
سرح عند العرب». هذا لنشأة وتطور أدب ا
إضـافة إلى كـتابه اجلـديد «رابـعة الـساحرات

ومقاالت مختارة».
ه لــكـتـابه وقــال اخلـزاعى فى مــعـرض تــقـد
اجلــــديــــد الــــذى يــــقع فى 861 صــــفـــحــــة من
ــقــاالت فى الــقــطع الــصــغــيــر تــتــنــاول هـذه ا
غالبيتـها موضوع الدراما كنص أدبى من ب
مـا تتـنـاوله من مـوضـوعـات ظـهرت جـمـيـعـها

فى أوقات متفرقة فى صور مختلفة.
وتـتــوزع مــادة الـكــتــاب عـلـى ثـمــانــيـة فــصـول
ـرأة فى أدب شـكـسـبـيـر عـنـاويـنـهـا: تـكـوين ا
ـــســرحى: هـــامــلـت الــلـــيــدى مـــكــبث: أهى ا

رابعة الساحرات?
بـــ عــطـــيل لــولـــيم شـــكــســـبــيـــر وديــدمـــونــة
لـيوسف صائغ مالحـظات عـابرة على نص
ـأسـاة مـاكبث شـكسـبـيـرى ورؤيـة جتـريبـيـة 
مـالحـــــظـــــات حــــول جتـــــربـــــة الـــــعـــــريض فى
سرحى يـوج يونسـكو وصدفة التـأليف ا
ـــســـرح فن الـــتـــرجـــمــة الـــرحـــيل فى يـــوم ا

وأخيراً مقوالت فى الترجمة.

ؤلف: يحتل وليم شكسبير نصيب ويشرح ا
ـقــاالت من خالل تــنـاولى األســد فى هــذه ا
لـــثالث مـن مـــآســـيه الـــشـــهـــيـــرة ولـــو قـــيض
لـلـمــلك لـيـر مع بـنــاته الـثالث أن يـكـونـوا من
ـوضوع بـيـنـهـا لـكانت تـراجـيـديـاته الـكـبـرى ا
ــقـاالت. مـضــيـفــا: يـعــتـبـر الـرئــيـسى لــهـذه ا
ـــــرأة عـــــنـــــد شــــــكـــــســـــبــــــيـــــر من مـــــوضــــــوع ا
عـ الـذى ال يـنضب ـوضـوعات الـثـريـة وا ا
عـنـدمـا يـتــنـاوله الـنـقـاد ويــبـحـثه الـدارسـون.
فــهـذا اخملــلـوق الــعـجــيب يـتــخـذ صــوراً عـدة
راحـل التى كـتـبت فـيـها تـخـتـلف بـاخـتالف ا
األعــــمــــال وقــــال فى هــــذا الــــصــــدد: فــــفى
األعــمــال األولى (لــشــكـســبــيــر) لم تــضــطـلع
شخـوصه األنثويـة على أدوار محـورية كتلك
ـآسـى الـكـبــرى الـتى الــتى ظـهــرت بـهــا فى ا
ـسرحـيات تزيـد أهمـيـتهـا عن أدوارها فى ا
الـتـاريـخـيـة والرومـانـيـة حـيث كـلـيـوبـاترا هى

االستثناء.
قـاالت أو الـدراسات الـتى تـتـحدث وسـوى ا
عن نساء شكسبيـر وتسبر أغوارهن فبقية
مـحتـويات هـذا اإلصدار اجلديـد تتـنقل ب
مـــقـــاربــة مـــســـرحـــيــات إبـــراهـــيم الـــعــريض
ومـــســرح الالمـــعـــقــول كـــمــا جـــســده يـــوجــ
ـتـبـقـيـان قـليالً ـقـاالن ا يـونـسـكـو.. ويـبـتـعد ا
ـــســرحــيــة عـن أجــواء مــقــاربـــة الــنــصــوص ا

قارن والترجمة. ليقتربا من األدب ا

 بروفة جنرال

بعد ليلة عرضها األولى
âjƒµdÉH ≈æWƒdG ìô°ùŸG ≈a áeRCG ô«ãJ ∫GôæL áahôH

مــسـرحــيــة «بــروفــة جـنــرال» لــلــمـؤلـف مـحــمــد اخلــشـاوى 
ـــســـرح الــقـــومى ــاضـى عـــلى خـــشــبـــة ا عـــرضــهـــا األســـبـــوع ا
بالـكويـت بطولـة: حمـد الشـكنـانى منـال اجلار الـله مـنصور
ـنـصـور حـس ـنصـور عـبـد الـرحـمن الـسـلـمـان واإلخـراج  ا
ــنـصــور أزيـاء مــجــدولـ الــربـيــعـان ــنـصــور ديـكــور مـهــا ا ا

وسيقى حملمد احلملى. ا
ة اإلحـباط عـانـاة الفـنان الـذى يـحاول هـز سـرحيـة  تـقـدم ا
الذى يـسيطـر على الـوطن مع حث رجل الشـارع على ضرورة

التفاعل مع القضايا اخملتلفة التى حتاصره.
ـــســـرحـــيـــة مـــحــمـــد اخلـــشـــاوى عن ســـعـــادته وعـــبـــر مـــؤلف ا

ــسـرحــيـة مـؤكــدا عـلى أن بـالــتـجـربــة األولى له فى الــكـتــابـة ا
تـصفيق اجلمهور وعـبارات اإلشادة التى استـقبل بها العرض
حتمله مسئولية ضرورة احلفاظ على تقد أعمال متميزة.
يذكر أن مسـرحية «بروفـة جنرال» تعـرضت لهجوم كـبير بعد
بـاشرة فى طـرح موضوعـها وهو مـا اضطر عـرضها بـسبب ا
نـصـور لـلـدفاع عن عـمـله مـشـيرا مخـرجـهـا مـنصـور حـسـ ا
ـوضــوعـات وتـنـاول احلـدث ـبـاشــرة فى طـرح ا حلـقــيـقـة أن ا
بــكل شـفــافـيــة ودون تـعــقـيـد مـن الـوســائل الـنــاجـحــة إليـصـال

رسالة العمل الفنى للمتلقى.

≈°ùfƒJ QÉæjO ±’BG Iô°ûY
ìô°ùŸG ≈ØdDƒe QÉ¶àfG ≈a ... 

ـسـرحى من أى جـائـزة فى الـتـألـيف ا
أى جــــهــــة مـع ضــــرورة ذكـــــر عــــنــــوان
مـــؤلف الــــعـــمل ووســـائـل االتـــصـــال به
بـخط واضح عــلى أن تـرسـل األعـمـال
ـسـجل إلى جلنـة جائـزة أبو بـالبـريد ا
الـــقـــاسم الـــشــابـى - الــدورة الـــثـــانـــيــة
والـعــشـرون - الــبــنك الـتــونـسى - 2 -
نـهج تـركـيـا 1001 تـونس - اجلـمـهـورية

التونسية.

زهيرة  بن عمار

¿ÉLô¡e ≈a QÉªY øH Iô«gR

≈Hô©dG ìô°ùŸG
اخملـرجـة الـتـونـسـيـة زهـيـرة بن عـمـار انـتـهت
ـــســرحـــيــة من وضـع الــلـــمــســـات الــنـــهــائـــيــة 
نتظر مشاركته فى الدورة «سنديانة» ومن ا
ـســرح الـعــربى الـذى ـهــرجـانــات ا الــقـادمــة 

سرح. صرية لهواة ا تنظمه اجلمعية ا
سـرحية تأليف وتـمثيل زهيـرة بن عمار أيضا ا
ــوســـيــقى ألركـــان يــوجالبــيـه ســيــنـــوغــرافــيــا وا
ــســـرحـــيـــة تــتـــنـــاول مــشـــكالت صـــالح بـــركـــة. ا
ـسـتــقـبل الـذى االنـتــمـاء والـهــويـة واخلـوف مـن ا

تعيشه الشخصية محور األحداث.
يــــذكــــر أن زهـــيــــرة بن عــــمــــار ســـاهــــمت فى
ــــســـرح الــــتــــونــــسى مــــنـــذ نــــهــــضــــة حـــركــــة ا

الثمانينيات.

iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T

إيه األخبار..?

أشرف زكى

ــاضـى عــمـــلـــيــة > بـــدأت األســـبـــوع ا
تـطوير وجتـديد قاعـة مسرح السالم

بالقصر العينى.
د. أشـــرف زكـى رئـــيس الـــبـــيت الـــفـــنى
سرح للمسـرح قال إن خطة حتديث ا
مـؤجلـة مـنـذ عـام وتـقـرر تنـفـيـذهـا بـعد
نفذة عـلى تسليم االتـفاق مع الشركـة ا
ـسـرح خالل مـايو الـقـادم بـيـنـمـا أكد ا
سرح احلديث أن هشام جمعة مدير ا
ــســرح ســوف تــزود بــأحــدث خـــشــبــة ا
ــســرح احلـديــثــة لــتــتــنـاسب تــقـنــيــات ا
والـــعــــروض الــــتى حتــــتــــاج إلى وســــائل

 نور سليمانتكنولوجية متطورة.

> فــــريق مــــســـرج كــــلـــيــــة الـــطب
بــــــجـــــامـــــعــــــة بـــــنى ســــــويف بـــــدأ
ـــــســــرحى بــــروفــــات الـــــعــــرض ا
«الــــــراجل الــــــلـى ضــــــحـك عــــــلى
األبـالــسـة» لــلـكــاتب عــلى سـالم
إخـــــراج إســـــمـــــاعـــــيـل شـــــاهــــ

أشـعــار نــور سـلــيـمــان واألحلـان
لــطــارق لـــبــيب لــلـــمــشــاركــة فى
ــهـــرجـــان الــســـنـــوى لــلـــمـــســرح ا
اجلــامـعى الــذى تــبـدأ فــعـالــيـاته
25 مـارس الـقـادم عـلى مـسـرح

حسن الوزيرجامعة بنى سويف.

ـــــديــــر > اخملـــــرج حـــــسـن الـــــوزيـــــر ا
احلـــالـى لـــفـــرقـــة «الـــســـامـــر» يـــعـــقــد
اجـــتـــمـــاعـــا أســـبــــوعـــيـــًا مع أعـــضـــاء
الـــفــــرقـــة فى مـــحـــاولـــة لـــرصـــد أهم
ــشــكـالت الــتى تــواجه الـــفــرقــة مع ا
دراســة احــتــيـــاجــاتــهــا اخملــتــلــفــة فى
سرحى. مختلف عناصر العرض ا
الـوزيـر يـدرس حـالـيـا إنـشـاء شـعـبة
جــديـــدة بـــاسم «شـــبــاب الـــســـامــر»
لـتــقــد عـروض مــســرحـيــة تــتـسم
ــــغـــامــــرة بــــعــــيــــداً عن بــــاجلــــرأة وا
األعـمـال الـتـقـلـيـديـة مع االسـتـفـادة
بـالــطــاقـات الــشــابـة الــتى انــضـمت

للفرقة خالل اآلونة األخيرة.

جلـــنــــة جـــائــــزة أبـــو الـــقــــاسم الــــشـــابى
ــاضى عن بــتـــونس أعــلـــنت األســبـــوع ا
فـتح بـاب الـترشـيح جلـائـزتـهـا اخلـاصة
ــسـرحى - الـدورة الــثـانـيـة بـالــتـألـيف ا
والــــــعــــــشــــــرون لــــــســــــنــــــة 2008 شــــــروط
الــتــرشــيح أن يـكــون الــعــمل تـألــيــفًـا «ال
مـقتـبـسًـا وال متـرجـمـاً» ومكـتـوبـاً بالـلـغة
الــــعـــــربــــيــــة الــــفــــصــــحى مـع صالحــــيــــة
سرح لإلخراج والـتمثـيل على خـشبـة ا
ه أمــــــام اجلـــــمــــــهـــــور أو ســـــبـق تـــــقــــــد
ــــســـرحـى مع بــــيــــان مــــكــــان الــــعـــرض ا
وتــاريــخه وقــائــمــة الــعــامــلــ فــيه وأن
يـكون النص مـنشوراً فى طـبعته األولى
فى الـفـتـرة من 1 يـنـايـر 2005 وحـتى 15

يونيو 2008.
ـــــتـــــســــابـق بــــخـــــمس نـــــسخ ويــــتـــــقــــدم ا
مـطـبـوعـة من الـعـمل إضـافـة إلى طـلب
تـرشيحه لـلمـسابـقة مع نبـذة مخـتصرة

من سيرته الذاتية.
سابقـة أال يكون النص كـما تشتـرط ا
ــرشح قــد أحــرز به مــؤلــفه من قــبل ا

أبو القاسم الشابى 

 أمير احلشاش من عروض الثقافة اجلماهيرية
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ـان» والـتـى تـغـيـر مـدلـوالت الدوال لألسـبـاب الـتى ذكـرهـا عـالم الـلـغـة «أو
وهى «لـغويـة - تاريـخيـة - اجتـماعـية - نـفـسيـة - تأثـير أجـنبى - أسـماء

عصرية».
ـسـرح» ينـاقش الـباحث أربع ـبحث الـثـانى: «مراوغـة الـعالمة فى ا وفى ا
» فــيــشـــيــر إلى وجــود نــصـــ لــلــعــمل نــقــاط أولـــهــا «الــعالمــة بـــ نــصــ
ــســرحى نص درامى وآخــر مــســرحى وبـالــتــالى ســيــمــيـولــوجــيــا لــلـنص ا
وأخـرى لـلعـرض وأن الـعالقة بـيـنهـمـا - كمـا يـرى بافـيـز - لم تتـضح بـعد
ويـؤكـد الــبـاحث عـلى حـيــويـة الـنص الـدرامى عــنـد جتـسـيــده عـلى خـشـبـة

سرح ألسباب يلخصها اآلتى: ا
١ - أن النص ال يتحقق إال بتجسيده مسرحياً.

سرحى يحدث فى أماكن محددة يجسدها العرض. ٢ - أن احلوار ا
ـؤلف ويـفـرق ـمـثل تـعــد لـغـة أكـثــر كـفـاءة من إرشــادات ا ٣ - أن حـركــة ا
ـكتـوبة لـغـرض العـرض والتى تـصبح الـبـاحث ب نـوع من الـنـصوص: ا
ــكــتـوبــة لـغــرض الـقــراءة فـهى فـيــهـا الــعالمـات مــوضع الــقـول والــفـعل وا

ليست للعرض ولكنها عمل مكتمل فى حد ذاته.
أما الـنقطـة الثانـية فيـتفق فيـها البـاحث مع النظـرية الشـكالنيـة الروسية
التى تعـلن أن األدب كى يصبح أدباً يـجب أن يستخـدم لغة خاصـة منتقاة
ــألـوف لـيس مـبـتــكـرة تـتــسم بـالـتــشـويه اخلالق الـذى يــجـعل الـطــبـيـعى وا
طبـيعيـاً أو مألوفاً لـتصوير واقع جـديد بهـدف رؤية العالم ولـيس التعرف
علـيه ويفـرق البـاحث ب هـذه اللـغة والـلغـة العـملـية الـتى ترتـبط بـأفعال
التوصيل ويـؤكد أن الوصول إلى تلك الـلغة األدبية الـفنية يتـطلب تدمير
ـدلـول عـلى نـحـو جزئى أو الـعالقة االرتـبـاطـيـة االعـتبـاطـيـة بـ الدال وا
كـلى ارتــكــازاً عـلى عــنــصـر الــركـيــزة وتــصـبح اخلــاصــيـة األولى لــلــعالمـة
اللغوية الفنية هى جتديد العالقة ب عناصر العالمة وهذا بدوره يؤدى
إلى مـراوغـة العـالمة وعـلى ذلك يـحـدد الـبـاحث سمـات اخلـطـاب الـفنى

كاآلتى:
١ - وجـود ركائـز منـطقـية فى الـعالمة الـصغـرى وهى الركـيزة بـ الدال

بتكر. دلول ا عروف وا ا
٢ - وجود ركائـز منـطقيـة فى العالمـة الكبـرى فى اجلمـلة أو الفـقرة ب
ـبــتـكــر ويــطـلق عــلـيــهـا ـدلــول ا الــدال (مــجـمــوع الـعالمــات الــصـغــرى) وا

الباحث ركائز سياقية منطقية.
: ستخدمة - إلى نوع ويقسم الباحث النثر - تبعاً للغة ا
١ - نثر فنى يحمل لغة خاصة منتقاة ومبتكرة (لغة فنية).

ألوفة ٢ - نثـر غير فنى يفتقر لسـمات العالمة الفنية مكـتفياً بالعالقة ا
دلول. االعتيادية ب الدال وا

ـسـرح» يشـيـر الـباحث إلى وفى الـنـقـطة الـثـالـثة: «مـراوغـة العالمـة فى ا
سرحى هو فن جمعى يـشتمل على عالمات لغـوية وغير لغوية أن الـفن ا
البس واإلضـــاءة ـــائـى وا تـــتـــمـــثـل فى أنـــظـــمـــة الـــتــــعـــبـــيـــر احلـــركى واإل
ـؤثرات الـصوتـية وهى الـعنـاصر الـسمـعبـصريـة وهذا أدى ـوسـيقى وا وا
لتخـبط نقاط الـنظم السـيميـولوجيـة. والذين اعتـمدوا على نـظم العالمة
الـلــغـويــة فى مـنــهـجــهم الـتــحـلــيـلى وقــد قـوبــلـوا بــهـجــوم عـنــيف من جـانب
«مـارتن إســلن» ألنـهم يــعـتــقـدون تــشـابــهـاً بــ الـنـظــام الـعـالمـاتى الــلـغـوى
ــســرحى ويـشــتـرط الــبـاحث ــتـنــوعـة فى الــعـرض ا وأنــظـمــة الـعـالمـات ا

سرح وجود عامل هما: لتجنب مراوغة العالمة فى ا
نطقـية كى تنتج داالً مفرداً مركبًا ١- ضرورة تـكاملية الدوال السمـعبصرية ا
يــحـمل مـدلــوًال واحـدًا ولـيس عــدة مـدلـوالت تــعـطى رسـائل مــتـنـاقــضـة تـعـوق

ستهدف.. سرحى الصحيح جلمهور العرض ا عملية إيصال اخلطاب ا
٢- عـدم االسـتـعـانـة بـعالمـات طـبـيـعـيـة من بـيـئـة جـغـرافـيـة مـعـيـنـة فى بـيـئـة
أخرى مـخـالـفة وفى هـذه احلـالـة ستـصـبح الركـائـز غـير مـنـطقـيـة والدوال
ـتـفــرج الـتـواصل مع بـال مـدلـوالت وتـقــتـطع الـعالمــة من جـذورهـا ويـفــقـد ا

العرض.
وفى النقـطة الـرابعـة: «األنظمـة - اإلمسـاك بالعالمـة» يؤكـد الباحث أن
ـسـرحى يـجـعـلـهـا قـابـلة اسـتـخـدام الـعالمـات اخلـاصـة بـنـظـريـة الـعـرض ا
للـتكـيف فى أية بيـئة أخـرى ذلك ألنها عالمـات سمـعبصـرية مـتفق علـيها
نـفـرد (سـولو) ـثل واحـد والـعـزف ا سـلـطـة على  مـثل: بقـعـة الـضـوء ا
ـونولـوج وجمـيعـهم دال على الـشعـور بالـوحدة الـذى ينـتاب الـشخـصية وا

سرحى.. ية لغة العرض ا ا يقودنا إلى عا سرحية  ا

ــاذج وفى الــفـــصل الــثــالث: وحتـت عــنــوان «إمــكــانــيـــات االســتــفــادة من 
اس وأوبـرسفـيلد فى التـحلـيل السـيميـولوجى عـند: بـروب سوريو جـر
ـبـحث األول تـلك الـنـماذج حتـلـيل الـفـعل الـدرامى» يـنـاقش الـبـاحث فى ا
ير وذج «الـعوامل» لـلنـاقد الـشكالنى الـروسى فالد األربعـة فيذكـر أن 
بروب والذى وضعه فى كـتابه «مورفولـوجيا احلكايـة الشعبـية» يتكون من
كلف البطل ساعد األمـيرة ا سـتة عناصر; وهى: «الشـرير الواهب ا
ـوذج العـوامل الـثانى والـذى وضعه سـوريـو فهـو يتـكون من ـزيف» أما  ا
ـــيــزان ـــريخ ا ســتـــة عــوامـل أيــضـــاً وهى: «األســـد الــشـــمس األرض ا
ـاس فى كـتـابه «عـلم الـداللة ـوذج الـعـوامل الـذى وضـعه جـر الـقـمـر» و
ـرسل إلـيه  ـرسل ا ـفـعـول ا الـبـنـيـوى» عــلى الـنـحـو الـتـالى: «الـفـاعـل ا

> لـقـد حـدث الـتـزاوج بـ األدب والـتـكـنـولـوجـيـا وبـدأت أمـارات مـا يـحمـلـه األدب من لـقاح
التـكـنـولوجـيـا فى الـظهـور عـلـيه فظـهـرت تـغيـرات عـلى طـبيـعـة الـعمـلـية اإلبـداعـيـة وعلى
عناصـره واطردت التـغيرات فى األجـناس األدبيـة لتجمع بـ األدبية واإللـكترونـية وهو ما

اصطُلح عليه فى األوساط األدبية والنقدية احلديثة باسم األدب التفاعلى.
سرحي جريدة كل ا
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سرح الكتاب: مدخل إلى علم العالمات فى اللغة وا
ؤلف: د. عصام الدين أبو العال ا

: د. منى صفوت تقد
صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

> إن حتلـيل اإلخـراج يـعـنى تـعـريف وتـقـيـيم حلـمـة تـركـيبـيـة تـشـكـلـهـا سـلـسـلة من
العناصر التعبيرية التى تشكل ماديتها على أن يتم تعريف وتقييم كل عنصر على

حدة. وهذه العناصر مرتبة بشكل هيراركى حسب كينونتها احلاكمة لوظيفتها. 28
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سرح الدولة من تأليفه وإخراجه. > د. سامح مهران يستعد لتقد عرض مسرحى جديد 

 قراءة العالمة مسرحياً

يـنـاقش البـاحث إشكـاليـة مراوغـة العالمـة اللـغويـة أى ازدواجيـة وتعـددية
. دلول بالنسبة للدال فى مبحث ا

بحث األول: يعالج أربع نقاط هى: ا
أوالً: أسس الـعالمــة الـلـغـويـة والــتى يـعـتـمــدهـا الـبـاحث فى بــنـيـة الـعالمـة

دلول/ الركيزة. عند بيرس الدال/ ا
: مراوغة العالمة اللغـوية فيشير الباحث إلى قضيت هامت عند ثانياً
سوسير وهما قضية اعتباطية العالمة اللغوية الناجتة عن اندماج الدال
ـدلـول حـيث إن معـنى كـلـمة مـا لـيس له أيـة عالقة بـأصـوات احلروف وا
ـمكن أن تدل أصـوات حروف أخرى على التى تشـكل تلك الكـلمة فمن ا
ـطلـوب والقـضـية األخـرى تتـمـثل فى كلـمـة اجلمـاعة وهى عـنى ا نـفس ا
تـرتـبـط بـالـقـضــيـة األولى (اعـتــبـاطـيـة الــعالمـة) حـيث يــوضح الـبـاحث أن
الـلغة العـربية مـثالً لم تكن لغـة جماعة واحـدة فقد تـعددت األلسن التى
تنـطق العربية تبعاً لـلمناطق اجلغرافية وبـنزول القرآن أصبحت لغته هى
ثاليـة للعرب القـدامى وتتنوع اللـغة العربيـة الفصحى تبـعاً لنوعية اللـغة ا
الـدراســة أو الـلــغــة الـدارجــة والـتى تــمــثل قـضــيـة مــجـتــمــعـيــة الـلــغـة عــنـد

سوسير والتى تتلخص فى نقطت هما:
ـوذج لغـوى واحـد من حيث الـلفظ ١- عـدم احتـواء اللـغـة الدارجـة على 
ــنـــاطق وبــالـــتــالى تـــنــوع الــظـــروف والــعــادات أو الــقــاعـــدة وذلك لــتـــنــوع ا
والـتـقـالـيـد والــسـلـوك وبـذلك تـخـتـلف داالً ومــدلـوالً أى نـطـقـاً ومـفـهـومـاً

وبذلك تشتمل القومية الواحدة على أكثر من لغة.
هنية وطرق التعليم ٢- تعدد ألسنة اللغة العربية الدارجة لتنوع الفئات ا
وتــصـبح بـذلك الـعـالمـة الـلـغـويــة مـراوغـة  عـرضـة لــدراسـة عـلم الـتـأويل

والتفسير (الهرمنيوطيقا).
ــراوغـة» وفى هــذه الــنـقــطـة يــخــتـلف ثــالـثــاً: «انــشـطــار الـعـالمـة أســاس ا
دلـول هو نـفسه األثـر النـفسى الـباحث مع وجـهة نـظر سـوسيـر فى أن ا
حـيث يرى أن األثـر النـفسى لـلمـدلول يـطرأ عـليه بـعض التـغيـرات النـابعة
من الـتحوالت االجـتمـاعية والـسيـاسية عـلى مر الـسن فـيشـير مثالً إلى
ستـعمر دلول كـلمـة أجنبى الـتى حتول معـناهـا من ا تغـير األثـر النفـسى 
ـصـاحبـة لـلدال تـبـعاً أو احملـتل إلى غـيـر العـربى وذلك لـتغـيـر الـظروف ا

ـفـاضــلـة بـ «الــسـيـمـيــولـوجـيـا» تـطـرح مــقـدمـة الــكـتـاب بـقــوة إشـكـالــيـة ا
ـفـهـومـ جـديـر بـاالسـتـخـدام و«الـســيـمـيـوطـيـقـا» أو بـطـريـقـة أخــرى أى ا
ـســرحى? حــيث يــذكـر بــاتــريس بـاڤــيــز فى كــتـابه كــمــنـهـج فى الـتــحــلـيـل ا
ا يـرجع إلى بنية سرح» أن االخـتالف بينـهما لـيس لفظـياً وإ «قـاموس ا
ـوضـوعة / ـدلـول عـند سـوسـيـر والـثالثـيـة ا الـعالمـة الثـنـائـيـة الـدال / ا
ــفـــســرة / الــركــيــزة عـــنــد بــيــرس وقـــد تــراوح اســتــخــدام الـــنــقــاد لــكال ا
ـاس يسـتخـدم مصـطلـح السـيمـيولـوجيا صـطلـح فـمثالً جنـد أن جر ا
عـنى» معـتمـداً على مـباد سـوسير فـى كتـابيه «عـلم الداللـة البـنيـوى» و«ا
فى حـ اسـتـخدم سـيـبـوك مـصـطـلح الـسـيـمـيـوطـيـقا ألنـه يرى أن عـالقة
ـدلول فـسرة / الـركيـزة أكثـر إقنـاعاً من عالقـة الدال / ا ـوضوعـة / ا ا
عنـد سوسـير ولـقد حتـفظ سوسـير نـفسه عـلى مصـطلـح السـيمـيولـوجيا
وأحـل محـله مـصـطلـحـاً آخـر وهو الـسـيـنولـوجـيـا فالـسـيـميـولـوجـيا تـعـتـبر
اللغات الـطبيعـية أدوات شارحة ومـفسرة بيـنما تقـوم السيمـيوطيقـا ببناء
لغـة شارحـة أو مـيتـا لغـة وفى الوقت الـذى تسـتخـدم فيه الـسيـميـولوجـيا
اللغات اللفظية وغير اللفظية: كالتصوير والعمارة ترفض السيميوطيقا
ــنـهج مــثل ذلك االســتـخــدام وعــلى ذلك أصـبــحت الــسـيــمــيـولــوجـيــا هى ا
ـنـهج الـذى يـرجع إلى ـسـرحى وهـو ا الئم فى حتـلـيـل الـفـعل ا الـعـلـمى ا
ـاضى وقد تـفـرعت عنـها مـدرسـة براغ الـتـشيـكيـة فى ثالثـينـيـات القـرن ا
عدة مناهج نقدية مثل: (أ) الـبراجماتية التى تدرس آليات احلوار وتهتم
بالـداللـة واحلدث واإلخـراج والتـلقى (ب) الـفيـنوسـيـنولـوجيـا التى تـنتـقد
تـــفـــتـــيت الـــنص إلـى دالالت ألن إدراك احلـــدث فى مـــفـــهـــومـــهـــا يـــتـــصف

بالشمولية..

فــفى الـــفــصل األول من فــصـــول هــذا الــكــتــاب اخلـــمــســة وحتت عــنــوان
«أسس الـعـالمـة الــلـغــويــة بـ ســوســيـر وبــيـرس» يــعــنى الـبــاحث بــدراسـة
الفـرق ب الـسيـميولـوجيـا والسـيميـوطيـقا من خالل عـرض مجمل اآلراء
فهوم عـند سوسير ـدلول أو ا حول ثنائـية الدال أو الصورة الـسمعية/ ا
فسـرة / الركيزة عـند بيـرس والتى يقـترح الباحث وضوعـة / ا ثالثـية ا
ـدلـول مع اإلبقـاء على فـسـرة با وضـوعـة بالـدال واسـتبـدال ا اسـتبـدال ا
الــركــيــزة لــتــكــتــمل بــنــيــة الــعالمــة الــلــغــويــة مــوضــحــاً جــوانب االخــتالف

واالتفاق عن طريق عقد مقارنة ب خصائص العالمة عند كل منهما.
ـبـحث األول: «طـبـيـعـة الـعالمـة الـلـغـويـة وشـروطـهـا عـنـد سـوسـيـر» فــفى ا
يـدرس الــبـاحث خــصـائص الــعالمـة أى طــبـيــعـة الـعـالقـة الـتـى تـربط بـ

دلول فيشير إلى أنها: الدال وا
دلول يرجع إلى ما تعارف : اعتباطية عرفـية أى أن ارتباط الدال با أوالً

. واتفق عليه الناس فى نسق مجتمعى مع
ثـانيـاً: خطـيـة زمنـيـة ألن الدال له طـبيـعـة أو صورة سـمـعيـة حتدث خالل
ــثـل بُــعــد (ب) يــقــاس هـذا الــزمـن ومن ثم يــكــتــسب صــفــاته وهى: (أ) 
نحنى اخلطى وعلى ذلك تتصف العالمة البعد من منحنى واحـد وهو ا

بخاصية الالتزامنية فالدال يحتاج إلى زمن إلدراك مدلوله.
ثالـثاً: تبادليـة والتبادليـة (مبدآ الثبـات والتغير) فـالعالمة اللغـوية ثابتة ال
تتغيـر ألن الزمن يحرص عـلى استمراريـتها وفى الوقت نـفسه يعمل على
ـدلـول ويـظل ـدلـول ثـابـتــاً ويـتـغـيـر ا تـغـيــيـرهـا فـقـد يـتـغـيــر الـدال ويـظل ا

الدال ثابتاً..
ـوذج الــعـالمـة وأقــســامــهــا عــنــد بــيــرس «يـنــاقش ــبـحـث الــثـانـى:  وفـى ا

الباحث تصنيف العالمات إلى ثالثيات عند بيرس على النحو التالى:
أوالً: تـوضح الـثالثـيـة األولى ماهـيـة الـعالمـة باعـتـبـارها عُـرفـاً عـاماً (١)
عالمــة مـتــفــردة (٢) عالمــة نــوعـيــة (٣) عالمــة عــرفـيــة وبــذلك تــكـون
العالمـة شيـئاً واقعـياً يـكتسب صـفة الـعالمة عن طريق نـوعيـتها وبـالتالى

تشتمل على عالمة أو عالمات عرفية متعددة.
ثـانيـاً: تـوضح الـثالثـيـة الـثـانـية وظـيـفـة الـعالمـة والـعالقـة الـتى تـربط ب
ثل صفة الرابطة فسرة من خالل عـنصر الركيزة الـذى  ـوضوعة / ا ا
ــؤشــر (٣) الــرمـز حــيث ــفــســرة (١) األيــقــون (٢) ا ــوضـوعــة وا بــ ا
ـفـسرة ـوضوعـة وا تـكـون الـركيـزة فى األيـقـون هى صـفة الـتـمـاثلـيـة بـ ا
ـؤشر هى صـفة االرتبـاطيـة بينـما تكـون فى الرمـز هى صفة وتكون فى ا
االعـتباطية والعرفـية ويورد الباحث األمثـلة التى ذكرها مارتن إسلن فى
ثل ـثل األيـقون بـالـصورة الـفوتـوغـرافيـة و كـتابه مـجال الـدرامـا حيث 
ــيــزان الــذى يــرمــز إلى ــثل الــرمـــز بــا ــرور و ــؤشــر بــأســهـم الفــتــات ا ا

العدل.
فسرة كـعالمة إما بـاعتبارها: (١) ثالـثاً: توضح الثـالثية الثالـثة تصويـر ا
عالمـة عــلى أمـور احـتـمـالـيـة (٢) عالمــة عـلى أمـور واقـعـيـة (٣) عالمـة
على أمور عـقليـة وتتم عملـية التـصوير بـاحللول مـحل الشىء أو بالـنيابة
فوض إذن عنه مثل الناطق بلسان جهة ما والنائب واحملامى والوكيل وا

صورة تمثل جهة مادية أو مجردة. فالعالمة األخيرة هى ا
كن أن تـكون عـليـها ويشـيـر البـاحث إلى تقـسـيم بيـرس للـمجـاالت التـى 

وضوعة وهى خمسة مجاالت: ا
عتقدات ٣- الصفات ٤- العالقات ٥- التراكيب. عارف ٢- ا ١- ا

ـسرح» أمـا الـفصـل الثـانى: وحتت عـنوان «مـراوغـة العالمـة فى الـلغـة وا

أسس العالمة اللغوية

 التحليل السيميولوجى

تــســتـــعــد فــرقــة بــنى ســويـف الــقــومــيــة حــالــيــاً لــبــدء
ـســرحى لـلــمـوسـم اجلـديــد بـعـد بــروفـات عــرضـهــا ا
تـرشيح د. رضا غـالب إلخراج العمل وجـارى اختيار

النص.
يــذكـــر أن الــفــرقــة قـــدمت من قــبل أعـــمــاالً نــاجــحــة
ــــــركـــــــز األول أكــــــثــــــر مـن مــــــرة فى وحــــــازت عـــــــلى ا
مـهرجـانـات هيـئـة قصـور الـثقـافـة ويشـارك بـالتـمـثيل
ان عبد احلليم فى عروضها: كامل عبد العزيز إ
فتـحى عبد الوهـاب إسماعـيل شاه محـمد عبد

عطى. ا
ومن جانب آخر قال كـمال عالم مدير ثقافة الفشن
إن اخملــرج ســـمـــيــر اخلـــلــيـــلى بـــدأ مـــؤخــراً بـــروفــات
ــرعب» لــلـكــاتب يــوسف مــســرحــيــة «مـولــد ســيــدى ا

ها على مسرح قصر ثقافة الفشن. عوف لتقد
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د. رضا غالب

 من عروض فرق الفنون الشعبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة
وغــــنــــاء شـــــعــــبى لـــــفــــرقــــتـى شــــبــــ
الـــقـــنـــاطـــر وســـلـــيـــمـــان جـــمـــيل يـــوم
االثن 4 فبراير وعرض موسيقى
وغناء شعبى لـفرقتى شبرا اخليمة
وكــــفــــر الـــــشــــرفــــا يــــوم الـــــثالثــــاء 5
فــبـــرايـــر وكـــذلـك عـــرض لـــلـــفـــنــون
الـتـلـقـائـيـة لفـرق أبـو قـيـر الـواحات
الــبــحــريــة بــدو الــفـيــوم وذلـك يـوم
األربـعاء 6 فـبـرايـر بيـنـمـا  عرض
رقص شـــعــبى لـــكل من فــرق بـــنــهــا
بــنى ســـويف وعــرض رقـص شــعــبى
لـــفــــرقـــة الــــفـــيــــوم يـــوم اجلــــمـــعـــة 8

فبراير.

يـقـام يوم الـثالثاء 26 فـبـرايـر عرض
رقص شـعبى لفـرقتى الغـربية وغزل
احمللة ويقام يوم األربعاء 27 فبراير
عـرض رقص شـعـبى لـفـرقـة مـطروح
فيـمـا يقـام يوم اخلـميس 28 فبـراير
عرض للـموسيـقى والفنـون التلـقائية
ـــنـــوفــيـــة الـــغــربـــيــة لــفـــرق كل من ا

سيوة.
ـســابـقـة قــد بـدأت بــإقـلـيم وكــانت ا
الـقــاهـرة الـكـبـرى وشــمـال الـصـعـيـد
الـثــقـافى عـلـى مـسـرح قـصــر ثـقـافـة
الــفــيــوم خالل الــفــتــرة من 4 إلى 8
فبـراير حـيث أقيم عـرض موسـيقى

للـموسـيقى والـغـناء الـشعـبى لفـرقتى
بورسـعيـد والـسويس بـينـمـا يقـام يوم
اجلــمـــعـــة عـــرض مـــوســـيـــقـى وغـــنــاء
شـعــبى لـفـرق اإلسـمـاعــيـلـيـة والـطـور

التلقائية ورفح التلقائية.
أمــا فى إقــلــيم غــرب ووسـط الــدلــتـا
سـابقة عـلى مسرح الثقـافى فتـقام ا
قـصـر ثـقافـة بـرج الـعـرب حـيث تـبدأ
ـنــوفـيـة ــسـابــقـة بــعـرض لــفـرقــتى ا ا
واحلريـة للـرقص الـشعـبى وذلك يوم
األحد 24 فبـرايـر ويقـام يوم االثـن
25 فبـرايـر عـرض لـلـرقص الـشـعبى
لـفـرقـتى األنـفـوشى والـبـحـيـرة بـيـنـما

حتت رعــايـــة د. أحـــمــد نـــوار رئــيس
الـــهــيــئـــة الــعــامـــة لــقـــصــور الــثـــقــافــة
تـــــتــــواصـل خالل فـــــبــــرايـــــر اجلــــارى
ــسـابــقـة ومــارس الـقــادم فـعــالــيـات ا
الـــثــانـــيــة لـــفـــرق الــفـــنــون الـــشـــعــبـــيــة
بـاألقالـيم الـثقـافيـة اخلـمسـة الـتابـعة
ـــشـــاركـــة 53 فـــرقـــة فى لـــلـــهــــيـــئـــة 
ـوســيـقى واألداء احلـركى مـجـاالت ا

والفنون التلقائية.
ـسـابـقـة الـتى بـدأت بـعـرض لـفـرقـة ا
الـــوادى اجلــــديــــد ومــــلــــوى لـــلــــرقص
اضى تاله الشعبى يوم 11 فبراير ا
عرض رقص شعـبى لفرقتى أسوان
ـنــيـا الـثالثــاء فـيـمــا أقـيم األربـعـاء وا
ـاضى عـرض راقص لـفـرقـتى قـنـا ا
وســوهــاج وأقــيم يــوم اخلــمــيس 14
فــــبـــرايـــر عــــرض مـــوســـيــــقى وغـــنـــاء
شـــعـــبـى لـــفـــرق ســــوهـــاج األقـــصـــر
الـــقــومـــيــة وأقــيـم يــوم اجلـــمــعــة 15
فــــبـــرايـــر عــــرض مـــوســـيــــقى وغـــنـــاء
شــــعـــبـى لـــفــــرق شالتـــ األقــــصـــر
توشـكى والسبت 16 فبـراير عرض
فنـون تلقـائية لـفرق كل من الـداخلة

أحمد بهاء الدين الفرافرة.
وتـتـسـابق فـرق إقـلـيم الـقـنـاة وسـيـناء
الــثـقــافى عـلـى مـســرح قـصــر ثـقــافـة
الــــعـــريش حـــيث تـــقـــدم أول عـــروض
ـسـابــقـة بــعـرض لــفـرقـتـى الـعـريش ا
ــســابــقــة حــيث تـــقــدم أول عــروض ا
لفـرقتى العـريش وبورسـعيـد للرقص
الشعبـى بعد غد الثالثاء 19 فبراير
ويــقـــام األربــعــاء 20 فــبـــرايــر عــرض
لـفــرقــة اإلســمــاعــيــلــيــة فــيــمــا يــقـام
اخلـــــــمـــــــيس 21 فــــــبـــــــرايـــــــر عــــــرض
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ـعـلـومات وأدوات > ساعـدت الـتـكـنـولـوجـيا فى إيـجـاد بـيـئـة جـديـدة من خالل تـكـنولـوجـيـا ا
االتـصـال األمـر الذى أسـفـر عن حـدوث ظـاهـرة استـحـواذ األشـيـاء على اإلنـسـان بـعـيداً عن
وازنة ب احلافز يل إلى اإلحساس با ة  أدائها العملى فالكثير من األدوات فى زمن الـعو

الداخلى والبيئة اخلارجية وهو ما يقرب اآللة من سمات العمل الفنى. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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اضى باجليزويت من تأليف وإخراج محمد حمدى. > مسرحية «مرايا الروح»  عرضها األسبوع ا

 مصطفى حزين
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ــوذج الـعــوامل عـنــد أوبــرسـفــيـلــد والـتى ـعــارض» وأخــيـراً  ــسـاعــد ا ا
ـســرح» والـتى جتـرى فــيه تـعـديالً طــفـيـفـاً - وضـعـتـه فى كـتـابــهـا «قـراءة ا
ـاس حـيث تـقـوم بـإحالل عـامـلى الـفاعل ـوذج جر ولـكـنه هـامـاً - عـلى 
ــفـعـول مـحل بـعـضــهـمـا الـبـعض وجــعل الـعالقـة الـتى تــربـطـهـمـا عالقـة وا
فعول فى اجتاه واحد فى تبادلية بعد ما كـانت موجهة من الفاعل نحو ا
ـاس وبالـنـسـبـة لـنمـوذج بـروب يـقـترح الـبـاحث إمـكـانـية دمج ـوذج جـر

ساعد. ساعد فى عامل واحد وهو ا عاملى الواهب وا
ـبــحـث الــثـانـى: «إمــكــانـات حتــلــيـل الـفــعـل الــدرامى تــطــبــيـقــاً عــلى وفـى ا
مسرحـية «السـلطان احلـائر» لتوفـيق احلكيـم يقوم البـاحث بتطـبيق تلك
ــنــظـرون ــســرحــيــة وهــو مــا لم يــأت به ا الــنــمــاذج الــســابــقـة عــلـى هـذه ا
الغـربيـون حيث اكـتفوا بـالتـنظيـر دون مراعـاة التطـبيق وهـو شىء يحسب
للـباحث مع عـقد مـقارنـة ب تلك الـنمـاذج جميـعاً لـيرى أكـثرهم مالءمة
اس هو وذج جر لـتحليل الفـعل الدرامى حيث يخلص الـباحث إلى أن 
ــواقف ــرونــة فى الــتــكــيف مـع بــنـيــة ا أكــثــرهم صـالحــيـة ألنـه يــتــمـيــز بــا
وذجـا بروب وسوريـو يحـتويـان على عوامل ال ـتنـوعة بيـنمـا  الدرامـية ا
وظـيــفـة لـهــا أو غـمـوض فى تـفــاصـيـلــهـا األمـر الـذى تــصـعب مـعه عــمـلـيـة
الــتـطـبـيـق ويـشـيــر إلى تـعـديالت أوبــرسـفـيــلـد حـيث يــرى أنـهـا تــنـحـو إلى
الـتـنـظـيـر وفى حـالــة الـتـطـبـيق يـتـسـاوى األمـر بــ الـبـدء بـالـفـاعل انـتـهـاءً

فعول أو العكس. با

وفى الــفـصل الــرابع: وحتت عـنــوان «دراسـة الــشـخـصــيـة الــدرامـيــة ولـغـة
احلـوار» يـدرس البـاحث مسـتويـات وجود الـشـخصـية كـما ذكـرها بـاتريس

سرح» وهى: بافيز فى كتابه «لغات خشبة ا
ـسـتـوى احلـامـل لـلـمـعـنى الـذى يـشـمل ١- مـسـتـوى الـبـنــيـة األولـيـة: وهـو ا

.« عالقات «التناقض - التضاد - التضم
٢- مستوى العوامل: تكون فيه الـعوامل عناصر عامة غير إنسانية وغير

مادية مثل: السالم احلب السياسة.
٣- مـسـتــوى الـشـخـصـيــة: وهـو مـسـتـوى األدوار; وهـى وحـدات تـصـويـريـة
عــامــة مـثـل: اجلـبــان اخلـائـن ويـنــتـمـى الـدور لــنـوعــ من الــبـنــيــة: بـنــيـة

سردية مثل: اخلونة وأخرى نصية مثل طرطوف وهو نوع من اخلونة.
ـفـهـومـه الـتـقـنى كـمـا ـمـثل  ـسـرحى أو مـسـتــوى ا ٤- مـسـتـوى الــعـرض ا
يعـرض الباحث خالصـة منهج آن أوبـرسفيلـد فى التحلـيل السيـميولوجى
لــــلـــشــــخـــصــــيـــة بــــدءاً من الـــشــــروط الـــواجـب تـــوافــــرهـــا وهـى: (أ) بـــحث
باحث تـبعاً للـخطة التـاريخية (ج) ال تتم الشـخصية كـلياً (ب) تخـتلف ا
دراسة الـشخـصية مـنعـزلة وبـعد ذلك يتم حتـديد وظـيفة الـشخـصية فى
ــوذج الــعـوامـل ومـعــرفــة مـا إذا كــانت الــشــخــصـيــة هى فــاعل اخلــطـاب
ومــوضــوع اخلــبــر أم أن اخلــطــاب يـــتم بــواســطــة شــخــصــيــات أخــرى فى
عرفة هدف الـشخصية بعد حصـر احلدث فى جملة قصيرة سـرحية  ا
ثم يــتم بــعــد ذلك حتــلــيل خــطـاب الــشــخــصــيــة وتـشــيــر أوبــرســفــيـلــد إلى
ـصورة ازدواجـيـة األخبـار حـيث تـتكـلم الـشخـصـيـة بوصـفـها الـشـخـصيـة ا
ـعـبـرة عن فـكـره وثـقـافتـه فى حلـظات ـؤلف وا وأحـيانـاً بـوصـفـهـا لـسـان ا
معينة حـيث تتصنع الشخصـية خطابها فـيبدو غير متمـاشياً مع جتربتها

وثقافتها.
إذن تتلخص نتائج دراسة الشخصية سيميولوجيا فيما يلى:

أوال: الشخصية بوصفها مفردة تمثل العامل أو الفاعل.
١- الكناية: تؤدى الشخصية وظيفة جزء من كل.

٢- االستعارة: تؤدى الشخصية دوراً استعارياً فتعنى مثالً القوة.
ــرجع: تـلـعب الـشـخـصـيـة دوراً مـرجـعـيـاً تـاريـخـيـاً مـثل شـخـصـيـة من ٣- ا

اجملتمع البورجوازى.
٤- اإليحاء: تمثل الشخصية عدة إيحاءات مستمدة من األسطورة.

ثانياً: دراسة الشخصية بوصفها كال سيميولوجيا من خالل:
١- الوظيفة التمثيلية العواملية مثل الفاعل كوحدة داللية.

٢ - التفرد: يدل اسم الشخصية على مدلولها.
ـــيـــلـــودرامـــا أو ـــاط الـــكـــومــــيـــديـــا ديـــلالرتـى أو ا ٣- اجلـــمـــعـــيـــة: مــــثل أ

التجريدات االجتماعية..
ثم يـقـوم الـبـاحث بـتـطـبيـق هذه الـنـتـائج فى حتـلـيل شـخـصـيـات مـسـرحـية

«السلطان احلائر» لتوفيق احلكيم.
وفى الــفــصل اخلــامس: وحتت عــنــوان «دراســة الــزمن والــنــصــوص غــيـر
ـباحـث ثالثة الـكالمـيـة» يوضح الـبـاحث أن الـزمن فى الـدرامـا يـرتـبط 

هى:
ـسرحـيـات الكالسـيكـية ١- الـعـصر الـذى تعـرض فيـه األحداث كـما فى ا

والتاريخية.
سرحى (أو الزمن الداخلى) أى الزمن الذى تستغرقه ٢- زمن العرض ا

سرح. سرحية على خشبة ا أحداث ا
٣ - الــزمن الـدرامى (أو الــزمن اخلـارجى) وهــو مـجـمــوع وحـدات الـزمن

سرحية. كما تقدمها أحداث ا
ويـــشـــيــــر الـــبـــاحـث إلى وجــــود عالقـــة وطــــيـــدة بـــ الــــزمـــنـــ الــــداخـــلى
ـطابـقة الـزمنـية بـينـما سـرحـية الـطبـيعـية تـسعى  واخلـارجى ويبـ أن ا
سرحيـة الكالسيكية سرحيـة العبثيـة حتدث فجوة على حـ جند أن ا ا
تــقـدم عالقــة مـتــوازنــة بـيــنـهــمـا وتــفـهـم الـدالالت اإلشــاريـة الــزمـنــيـة من

سياقها حتى لو كانت إشارات مكانية..

> لقـد أسـهـمت الـتـكـنـولـوجـيـا فى وجـود صـراع بـ اجتـاهـ جـمـالـيـ أحـدهـما يـرى فى
الـتفـرد والنـدرة والذوق أسـساً لإلنـتاج اجلـمالى لـآللة وثـانيـهمـا يرى أن األشـكال اجلـديدة

تعكس قيما جمالية ال تعتمد التفرد والندرة والذوق جملموعة ضئيلة من البشر.

اضى. > مسرحية «كيف ها التمثيل معك?» للمؤلف واخملرج كميل سالمة  عرضها ببيروت األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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دراسة الشخصية الدرامية

 شفيقة ترتدى قناع أوديب

ــــشــــابــــهــــة الــــبــــنــــائــــيــــة ومـن أهم مـالمح ا
سرحية األخرى ب حكايـة شفيقة فى ا
وحــكــايــة أوديب كــمــا رصــدهــا. الــنــاقــد
اســتـدعــاء عــرافــتـ إلى جــانب أمــشــيـر
ليـؤدى ثالثـتـهم عمـل الكـاهن الـذى نـعرفه
فـى حـــكـــايـــة أوديـب مـــحـــركًــــا ألحـــداثـــهـــا
ودرامـــــاهـــــا. تـــــبــــدأ األحـــــداث بـــــنــــبـــــوءته
ويــســقط الــقـــدر عــلى رأس أوديب بــهــا -
غـــيــــر أن الـــنـــاقــــد وهـــو يـــشــــيـــر إلى هـــذه
ـــشـــابــهـــة فـــإنه يـــؤكــد عـــلى أن الـــنـــبــؤءة ا
الـكــاذبـة لــلـعــرافـتــ وألمـشـيــر قـد جــعـلت
قــدر شـــفــيــقــة يــصــطــنـــعه لــهــا الــعــمــدة ال
اآللـــهـــة مـــشـــيــــرًا إلى أن إحالل الـــعـــمـــدة
مـــحل اآللـــهـــة يــؤدى إلـى تــغـــلـــيب الـــداللــة
االجــتــمــاعــيــة الــنــاقـدة لــلــســلــطــة ولــنــفـوذ
الـســلــطــة الــعــلــيــا الــغــنــيـة.. وهـى الــداللـة

سرحية. اجلوهرية فى ا
ــسـرحــيــة حتـمـل هـمًــا اجــتـمــاعــيًـا إذن فــا
تـــعـــاجلـه من خالل هـــذا الـــتـــنـــاص حـــيث
تـعالج فكرة الـصراع ب أبنـاء الفقراء أو
ـهـمـشـة وب الـسـلـطة الـطبـقـات الـدنـيا ا
الـطـامــعـة فى االسـتــحـواذ عـلى الــطـبـقـات

إن مــســـرحــيــة "أوديب وشــفـــيــقــة" ألحــمــد
األبـلج ليـست فى جوهـرها إالّ لـعبـة فنـية
ارسه فى قدر يلتذ صاحبها بالتناص و
غـير قليل من احملـبة وقدر غـير قليل من

تعة.  ا
ـسـرحـيـة - عـلى وجه اخلـصوص فهـذه ا
عـزل عن لـعـبة الـتـناص ـكن فهـمـهـا  ال 

هذه على أى نحو من األنحاء.
بــهـــذه الـــكــلـــمــات قـــدَّم د. مـــجــدى تـــوفــيق
ــوذجًــا شــديــد لــلــمــســرحــيــة يــعــتــبــرهــا 
الوضـوح للعـبة الـتنـاص مدلالً على ذلك
سـرحية نـفسه "أوديب وشفـيقة" بعنـوان ا
والـذى يـسـتـدعى نـصـ آخـرين اسـتـدعاء
صـــريـــحًــا هـــمـــا: نص "أوديـب" اإلغــريـــقى
عروف شـهور ونص "شفـيقـة ومتـولى" ا ا
ــــصـــــرى مــــعــــرفــــة فى األدب الــــشـــــعــــبى ا
واسـعـة.. وقـد تــوصل الـنـاقـد إلى أن هـذا
اجلمع ب النـص فى عنوان واحد يولَّد
الـسخـرية وكـأنه يـريد اجلـمع ب الـشرق
والغرب معًـا. ويوضح د. مجدى توفيق ما
ـسرحـية مـشيرًا إلى يـعنيـه بالتـناص فى ا
أن الــتــنــاص لــيس إعــادة روايــة لــلــحــكــايــة
التى يستدعيها النص كما يفعل التضم
واالقـــتـــبـــاس بـل هـــو إنـــشـــاء جـــديـــد لـــهــا
يـحــولـهــا إلى صـورة جــديـدة مــخـتـلــفـة عن
ــة تــؤدى مــعــنى جــديــدًا صــورتــهــا الــقــد
مــخـتـلــفًـا ومــبـنـيًــا عـلى أن هــذه الـطـبــيـعـة
لــــــلـــــتــــــنــــــاص أشــــــد وضــــــوحًــــــا مع الــــــنص

اإلغريقى..
سـرحية كما أكـد توفـيق أن أهم ما تفـعله ا
فى احلكاية الشعبية من تصرف أنها تعيد
بنـاءها على نـحو يـشابه حـكاية أوديب إلى
درجــــــــــة أن قـــــــــار الــــــــــنـص ال يــــــــــكـف عن
اإلحــسـاس - فى الـفـصل الــثـانى بـخـاصـة
شـاهـد األخـيرة عـلى وجه الـتـحـديد وفى ا
- أن شــفـيــقــة هى أوديب الــشــرق الـذى لم
يــقــتل أبــاه ولم يــتــزوج أمه ولــكــنه مــلــعـون
كـأوديب لعـنـة قـدر الـضحـيـة الـتى تـنتـهـبـها

السلطة انتهاًبا.

الكتاب: أوديب وشفيقة
ؤلف: أحمد األبلج  ا
تقد : د. مجدى

 أحمد توفيق 
الناشر: الهيئة العامة

لقصور الثقافة

الفقيرة وامتصاص خيراتها وقد قدمت
ذلـك فى صـــورة الـــعـــمـــدة الـــذى يـــريـــد أن

يتزوج شفيقة الفقيرة..
ويــشـيــر د. مــجــدى تـوفــيق إلى اســتــخـدام
ـــــســــرحـــــيــــة داخل الـــــكــــاتـب لــــتــــقـــــنــــيــــة "ا
ـسرحية" والـتى جتعل شخـصيات النص ا
تشارك فى تمثـيل شخصيات أخرى تلك
الـتـقـنيـة الـتى تـولـد الـسـخـريـة اإلضـحاك
عـنـد تبـادل الـشـخـصيـات ألدوارهـا - كـما
تـــنـــجح فى مـــزج الـــواقع بـــاخلــيـــال وكـــمــا
تمـزج مـشهـد مولـد احلـناوى (الـشـعبى )/

شهد (أوديب) معًا..
ــسـرحـيـة نــهـايـة سـعــيـدة يـراهـا وتــنـتـهى ا
النـاقد ضروريـة ما دام النـص لعبـة تناص
وتمـثـيل ساخـرة فـاخلاتـمة تـنـحاز لإلدارة
ـة واخلـضوع اإلنـسـانـيـة فى مـقـابـل الـهـز
الــــيــــائس .. تــــنـــحــــاز لــــلـــعــــقل فـى مـــقــــابل
ــســـيــطـــرة تـــنــحـــاز لألمل فى اخلــرافـــة ا

مقابل اليأس واإلحباط.

محمود احللوانى

ة مسرحيات حتذر من فخاخ العو
إن اإلنـســان الــعـربى فى حــاجـة إلى أن
يـعـيد الـنـظـر فى كل الـقيم الـتى قـدمـها
لـــنــا الــغـــرب لــنــعـــود أســيــادًا لـــوطــنــنــا
حــكــامًــا عـلـى مــقــدراتــنـا فـال تــخــدعــنـا
ــقــدم لــنـا.. إلى الـبــهــرجــة وال الـزيف ا
هـذه الـنــتـيــجـة انــتـهى د. أحــمـد شـمس
الــدين احلـجــاجى فى مــقـدمــته لـكــتـاب
"اجلـمــيالت والــكـيــمـيــا" لــلـكــاتـبــة هـدى
شــــعـــراوى الــــذى يـــحــــتـــوى عــــلى ثالث
مـسرحـيات قصـيرة وقـد اعتـبرهـا معًا
ـة وضـد تـمـثل وقـفـة الــتـزام ضـد الـعـو
تـردى اإلنــسـان. واصـفًـا الـكــاتـبـة بـأنـهـا
صاحـبـة مـوقف إنـسـانى نـبيـل وموقف
وطــــنى مــــخـــلص أرادت أن تــــســـتــــخـــدم
الـــرمـــز لــتـــقـــول الـــكــثـــيـــر إلى اإلنـــســان

صرى والعربى..  ا
سرحيات الثالث التى شملها الكتاب ا
هى: "اجلــمــيالت والــكــيـمــيــا" "اجلـدار
ى" وعـلى الـرغم الـثـانى" و "مـواطن عـا
ـــــســـــرحـــــيـــــات ومن ثم من اخـــــتـالف ا
الـشـخــصـيــات والـعــوالم .. فـقــد عـدَّهـا
الـــنـــاقـــد "حــلـــقـــة واحــدة أقـــرب إلى أن
تكـون مـسرحـيـة واحـدة.. حيث تـعـبّر -
رغـم اخـتالفــاتـهــا - عن أزمـة اإلنــسـان

عاصر بعمق وحدة. ا
فهى تـعـكس أزمة هـذا اإلنسـان وحتكم
اآللــة فى حـيــاته والـقـوى الــرأسـمــالـيـة
الـــتـى حتــــاول أن جتـــعـل مــــنه عــــاجـــزًا

مسلوب اإلرادة فاقد احلرية.

ــســرحــيــة األولى تــدور أحــداثـهــا فى فــا
ـــوتـى وهى جـــزيـــرة ثــــلـــجـــيـــة مـــديــــنـــة ا
معزولة بينـما فى "اجلميالت والكيميا"
ـــكـــان فى جـــنــاح لـــلـــجـــمــيالت يـــتـــمــدد ا
ـهـذبـات كـذلك تـدور أحـداث "مـواطن ا
ى" فى منزل مواطن جدرانه شديدة عا
الـــبـــيــاض.. ومـع هـــذا االخــتـالف يـــؤكــد
ــكـان لـم يـبــتــعــد كــثـيــًرا عن الــنــاقــد أن ا
األمـاكن األخرى فمـازال العالم مـرتبًطا
ــــــة كــــــونــــــيـــــة حتــــــدد ســــــلـــــوك بــــــتــــــهـــــو
شـخصـيـاته.. ويكـمل الـزمان اجلـو الذى
تـدور فــيه األحـداث حـيث ال يـدرك فى
مسـرحـية  "اجلـدار الـثـانى" إّال باعـتـباره
حلـظـة من الـزمـان ال تـدرك لـيـست فى
ـــــاضـى.. ويــــــذهب احلــــــاضــــــر وال فـى ا
ـســرحـيـات الـنــاقـد إلى أن الـزمــان فى ا
الـثـالث زمن واحـد الــهـدف مــنه هـو أن
تــدور األحــداث فى دائــرة واحـدة جتــعل
الــرمــوز قــائــمـــة فى عــالم اإلنــســان فى
عــقـله وحـيـاته.. ويــصل الـنـاقـد من هـذه
المح التى رصدها إلى أن شخصيات ا
ــســرحــيــات جــمـــيــعــهــا تــدور فى إطــار ا

الفانتازيا..
ـسـرحــيـات بـعـد ذلك تــشـكل نـاقـوس وا
إنــذار تـقــرعه الـكــاتـبــة - بـطــريـقــتـهـا -
لـتــنــبــيه الــغــافـلــ إلى مــخــاطــر الــعـالم
ـــة والـــصــور ـــصـــنــوع وفـــخـــاخ الـــعـــو ا
سـتنسـمة إلى مـا ال نهايـة واألجهزة ا

والدعاية الرهيبة.

الكتاب: اجلميالت والكيميا
ؤلف: هدى شعراوى ا
: د. أحمد شمس تقد

الدين احلجاجى 
الناشر: الهيئة العامة لقصور

الثقافة

يــنــظم صـــنــدوق الــتــنــمــيــة الـــثــقــافــيــة بــرئــاســة
ـــلـــتــــقى الـــثـــانى الـــدكـــتــــور أحـــمـــد مـــجـــاهـــد ا
لـلـعـروسـة الــشـعـبـيـة ابـتـداء من 20 وحـتى 26
فــبــرايـــر فى بــيـت الــســحـــيــمى بـــحــارة الــدرب

. نطقة احلس عز  األصفر شارع ا
ـلــتــقى هــذا الـعــام عــددا من الـفــنــانـ يــقــدم ا

اجلـدد فى مـجـال صـنـاعـة العـرائس الـشـعـبـية.
ــلـــتـــقى بـــافـــتــتـــاح مـــعــرض وتـــبـــدأ فــعـــالـــيـــات ا
(عـــرايس وعــــرســـان) والـــذى يـــضـم أكـــثـــر من
150 عــروســـة شــعــبــيــة فـى مــخــتــلف اجملــاالت
كعرائس األراجوز - خـيال الظل - مولد النبى
- الــقـــمح - حـــد الــســـعف - لــعـب األطــفــال -
ـوجودة فى احلسـد.... وغـيـرها مـن النـمـاذج ا

. صري أشكال احلياة اليومية لدى ا
ــلــتـقـى أعـمــال عــدد من الـفــنــانـ كــمــا يـضم ا
الذين جـمعـهم ولعـهم بالـعروسـة الشـعبيـة مثل
زيـــنب الـــشـــرقــاوى مـــهـــيـــتــاب عـــبـــد الــلـه نــور
ســمـــيــر إسـالم عــلـى ومــنـــار نـــاشــد وســـمــاح

عماد ومحمد سعيد وعائشة محمد.
ـــلـــتـــقى مـــحـــاولـــة لـــربط شـــبـــاب الـــفـــنـــانـــ وا
وتيفات الشـعبية حيث يقدم خمسة عروض با
تـعـتمـد عـلى خـيـال الـظل واألراجـوز من تـأليف
وإخـراج د. نــبـيل بـهــجت أشـعـار ســيـد لـطـفى

ومن تـقد فـرقة ومضـة. وهى عرض «هروب
األمير وصـال» الذى يسـتلهم شـخصيـة األمير

وصال من بابة طيف اخليال.
أمـا الــعـرض الـثــانى فـهـو «عـلـى الـزيـبق» الـذى
ـتـحــدة ألكـثـر من 40 ألف قــدم فى الـواليــات ا
مــشـــاهــد فى 121 لـــيــلــة عـــرض ويــدور حــول
ــقــاومـة الــتى البــد لــهــا من االنــتــصـار فــكــرة ا
ويسـتلـهم العـرض القـصة الـشهيـرة فى الـسيرة

الشعبية.
أمــا الـعــرض الـثــالث فــهـو «أراجــوز دوت كـوم»
ـنفـذ محمـود حنـفى ويسـتلـهم قصة للمـخرج ا
«أنــدرســـون» الــشـــهـــيــرة «مالبـس اإلمــبـــراطــور
اجلديـدة» محـاوالً كشف الـزيف فى السـياسة

الدولية.
ـــديـــنــة» الـــعـــرض الـــرابـع هــو «جـــحـــا وحـــاكـم ا
ـنفـذ مـصـطفى عـز ويـستـلـهم بعض لـلـمخـرج ا
نـــوادر جــحـــا الــســـيـــاســيـــة ويــربـــطــهـــا بـــالــواقع

احلالى.
وأخـــيــراً «ســهـــرة مع خــيـــال الــظل واألراجــوز»
لـــلـــمــخـــرجـــ مـــحــمـــد ســـعــيـــد وإسالم عـــلى
ــر ويـــعـــتــمـــد عـــلى بـــابـــة الــتـــمـــســـاح وبــعـض 

األراجوز واالرجتال.
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ــســتــقــلــة تــســتــعــد فــرقــة «مـالمح» ا
لــتـــنـــظـــيم ورشـــة تـــدريـــبـــيـــة فى «فن
» بــــاالشـــــتــــراك مع جـــــمــــعــــيــــة ــــا ا
النهـضة العـلميـة «جيزويت الـقاهرة»
ـدة تـبــدأ يـوم 22 فـبــرايــر وتـســتـمــر 

ـدرب أســبــوعــ شـريـف شــعــبــان ا
األســـاسـى لـــلــــورشــــة حــــدد الــــهـــدف
مثل األساسى للورشة بأنه تدريب ا
عـلى طـريـقـة الـتـعـامل مع هـذا الـنوع
الـذى يعـتـمد عـلى طـاقة اجلـسد فى
ـمــثل مـصـطـفى حـزين حـ تـوقف ا
الذى يقوم بالتدريب أيضاً ليؤكد أن
» يـعــتـمــد عـلى اإلحــسـاس ــا «فن ا
ـــــمـــــثـل لـــــتـــــرجـــــمـــــة الـــــواعى لــــــدى ا
انفـعاالته لـلـمتـلقى بـبـساطـة ووضوح
ـــتــــلـــقى أن يـــصل إلى لـــيـــســـتـــطـــيع ا
ــــمــــثل احلـــــالــــة الــــتى يــــقـــــصــــدهــــا ا
ـــفــردات الـــوهـــمـــيــة والـــتـــعــامـل مع ا

للممثل على أنها واقع ملموس.
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ــســرحــيــة الــتى شــاركت فى مــهــرجــانــات عــدد من الــعــروض ا
ـهـرجـان الـعـربى» لـلـمـسرح اجلـامـعـة تـسـتـعـد لـلـمـشـاركـة فى «ا
ـسرح» أوائل ـصريـة لـهواة ا الذى تـنـظمـة «اجلـمعـية الـعـربيـة ا
مـارس الــقـادم فــتـشــارك جـامـعــة عـ شــمس بـثـالثـة عـروض;
ـة والعـقاب» لـفـريق كلـيـة التـربيـة إخـراج محـمد األول «اجلـر
صالح والثـانى كـلـيـة التـجـارة «هـانـيبـال» إخـراج مـحـمد خـلـيـفة
والـثـالث عـرض كـلـيـة اآلداب «أوهـام» إخـراج يـسـرا الـشـرقاوى
بينـما تشـارك جامـعة القـاهرة بعـرض مـسرحيـ هما «رأس
ـمـلـوك جـابـر» لـفريـق التـجـارة إخـراج أحـمـد مـحـارب ولـكـلـية ا
صلـوبون» إخراج حـسام الصـياد وقد حـصدت هذه اآلداب «ا
الــعـــروض الــعـــديـــد من اجلــوائـــز من خـالل مــهـــرجــان اإلنـــتــاج

الذاتى.
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تـــنـــظم "جـــمــــعـــيـــة تـــنـــمــــيـــة اجملـــتـــمع
احملــلى" بــالـســيــدة زيــنب احــتـفــالــيـة
فـــنــيـــة يـــوم ٢٣ فـــبـــرايــر بـــاحلـــديـــقــة
الــــثــــقــــافــــيـــة تــــضــــامــــنًــــا مـع أطــــفـــال
الــــشـــوارع حتــــيـــيــــهـــا فــــرقــــة (حـــكى
مـــصــاطـب) والــتـى تـــقــدم عـــددًا من
حكـايـات وقـصص األطـفال من أداء
ــــصـــرى والـــتى ســـوف حتـــكى مـــنى ا
حــــكـــــايـــــة (األمــــانـــــة واخلــــداع) وهى
حـكــايـة شـفـهــيـة من األدب األفـريـقى
جـمـعـهـا الكـاتب و.هـ. هـويـتـلى بـيـنـما
تـقــدم جنالء قــورة حــكــايــة (األصـيل
واخلـــســــيس) من كــــتــــاب "حـــكــــايـــات
الدقـهلـية" والـتى جمـعهـا فتـوح أحمد
ـمــثـلـة جــيـدة رضـوان بــيـنـمــا حتـكى ا

مـن الـــــقـــــصـص الـالتـــــيـــــنـى (تـــــونه -
يـونــيــتــا) ويــشـارك احلــكــاء رمــضـان
خـاطر بـحكـاية (نـقـطة الـعسل) وهى
ــنــقــولـة من احلــكــايــات الــشـفــهــيــة ا
ــسـرح وســوف تــقــدم فـرقــة (حــالــة) 
ــــســــرحى (أوزو الــــشــــارع الــــعــــرض ا
لـــذيـــذ) من تــألـــيف وإخـــراج مــحـــمــد
عــبــد الــفــتــاح وتــمـثــيـل عـلـى صـبــحى
كـر أبـو الــفـتـوح مـحـمــد أبـو الـفـتـوح
عـــلى خـــمـــيـس هــانـى طـــاهـــر أحـــمــد
ـنسق الـعام صالح أحمـد مصـطفى ا
لـلـبـرنــامج يـافـاجــويـلى ذكـرت أن ورًشـا
تدريبية ستـقام على هامش االحتفالية
لـتـعـلـيم األطـفـال فن الـرسم الـتـصـويـر
صاطب الفوتواغرفى تدوير مخلفات البيئة.  حالة فى حكى اا
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ن اخلشاب د.  أ ان إمام  إ

نـشاط مـسرحى مـكثف تـشهـده مديـنة اإلسـكنـدرية
حـاليـا من خالل أكـثـر من عرض مـسـرحى تقـدمـها

فرقة هيئة قصور الثقافة
مــسـرحـيـة الــعـادلـون أللـبــيـر كـامى يــقـدمـهـا اخملـرج
ن اخلـشــاب بـفـرقــة قـصــر ثـقـافــة األنـفـوشى د. أ
ويقـول اخلشاب إن إختيـاره للنص يعـود للتساؤالت
الـــتى يــطــرحــهــا حــول مــفـــاهــيم احلــريــة والــعــدالــة
وشــــرعــــيـــة اســــتـــخــــدام الـــعــــنف وهـى الـــتــــســـاؤالت

ستوى الدولى. طروحة حاليًا على ا ا
ـان إمـام مــحـمــد عـبــد الـقـادر الــعـرض بــطـولــة إ

محمد البيان محمد مكى محمد السيد.
بينما يقوم اخملرج مـحمد الطباع ببروفات العرض
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 مروة فاروق

تـلــقت إدارة الــثـقــافـة بــأسـوان
ــــــــقــــــــدمـــــــــة من ــــــــشــــــــاريـع ا ا
اخملـــرجـــ  لــلـــمـــشـــاركــة فى
ــســـرح لــهــذا نـــشــاط نـــوادى ا
الـعام وقـد بلغ عـدد العروض
ـــتــــقــــدمـــة ســــبـــعــــة عـــروض ا
أربعة منها فى أسوان وثالثة

دينة كوم أمبو.
فى أسـوان يـقـدم "أصـولى
مـرعى"  عـرض: جـنـون عادى
جـــــــدا. مـن تــــــــألـــــــيـف: مـــــــروة
فـاروق. بـينـمـا يقـوم " رمـضان
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عــلى شــبــكـــة الــبــرنــامـج الــثــقــافـى يــتــواصل تـــقــد الــســهــرات
سرحيات التالية: سرحية يوميا.. ونسهر هذا األسبوع مع ا ا
اليـوم االثن  : 18 -2  تـقـدم فى اجلزء األول من الـسـهرة
الـسـاعة الـعـاشرة مـساء مـسـرحيـة (فى انـتظـار جودو) من
تألـيف صمـويل بيـكيت وتـرجمـة د فايـز إسكـندر بـطولة:
شــفـــيـق نــور الـــدين أحـــمـــد اجلـــزيـــرى ســعـــد أردش من

إخراج بهاء طاهر.
وفـى اجلـــــــزء الــــــــثـــــــانـى من
الـســهـرة الــســاعـة الــواحـدة
وسـبع دقائق بـعـد مـنـتصف
الـلـيل تـذاع مـسـرحـيـة (زوج
مـــثــــالى) كــــتـــبـــهــــا أوســـكـــار
وايــــــلـــــد وتــــــرجـــــمــــــهـــــا إلى
الـــعــربـــيـــة فــوزى ســـمـــعــان;
بـــطــــولـــة: زكـى طـــلــــيـــمـــات
سـنـاء جـميـل أحمـد عالم
أمــــيـــــنــــة رزق ومـن إخــــراج

أحمد كامل مرسى.
 أمينة رزقيوم الثالثاء : 19-  2 سهرة

مع مسـرحـية (نص اوبـرا أورفيـو و أريـروديتش) وذلك فى
ـسـرحــيـة من تـألـيف تـمـام الـســاعـة الـواحـدة و الــنـصف ا
رايــنـيــرى دكــاســاجــيــجى وتــرجــمــة وإعــداد فــؤاد ســعــيـد
بـطـولـة حـسن عـبـد احلـمـيـد سـمـيـرة عـبـد الـعـزيـز مـفـيـد

عاشور شادية حسنى إخراج أحمد سليم.
يــوم اخلـمـيس : 21 - 2 نـســتـمع إلـى أحـد أعــمـال الــكـاتب
ــســرحى مـــولــيــيــر هى (احلب أفــضـل طــبــيب) فى تــمــام ا
الــواحــدة والــنــصف تــرجــمـة ســعــاد جنــيب وإخــراج رجب

احللوانى.
يـــوم اجلــمـــعــة  :22- 2 نــســـتــمـع من أعــمـــال بــريـــخت  إلى
مسـرحية (القـاعدة واالستثـناء) فى تمام الـساعة الواحدة
والنصف بـعد منـتصف الليـل ترجمة عـبد الغـفار مكاوى

وإخراج صالح عز الدين.
يوم السبت : 23 - 2 نستمع فى الساعة الواحدة والنصف
ــسـرحى (جــان فـيــلـور) إلى مــحـاورة درامــيـة عـن اخملـرج ا
بــطـــولــة: جـالل الــشــرقـــاوى مــحى الـــدين عــبـــد احملــسن

وإخراج الشريف خاطر.
   يوم األحد : 24 -  2 الساعة الـواحدة و النـصف نستمع
إلى  (دكتور اونول) مسرحية كتبها جيمس برنارد فاجان

ومن ترجمة وإخراج عبد اجمليد شكرى.
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حــــســــان" بـــإخــــراج عـــرض " بـال نــــوافـــذ" لــــيـــوسـف عـــز الــــدين.
و"إسـمــاعــيل عــمـارة" يــقــدم عـرض "فــكــرة جـديــدة" من تــألـيف:
محـمد الـشركى. والـعرض األخـير يقـوم بإخـراجه "أحمـد حسن

بدوى" وهو: ساعة واحدة. للمؤلف: صبرى عبد الرحيم.
اريـونت. من وفى كـوم أمـبـو يـقـدم "هـانى فـهـمى" عـرض: ثـورة ا
تــألــيف: حــازم مــصــطــفى. بــيـنــمــا يــقــوم "خــالــد عــبــد الــعـظــيم"
بإخـراج: البئر. للكـاتب: محمود أبو دومة. أمـا "خالد عطا الله"
شروع مونودراما من تأليفه و هو : انتظار أخير. فقد تقدم 
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ـســرحى "جتـاعــيـد" لــلـمــؤلف الـشــاب عـز درويش ا
صـاحب جتــربـة "كالم فى سـرى" لـلــمـخـرجـة ريـهـام

سرحية. عبد الرازق وتقدم العمل فرقة تمرد ا
وفى قصر ثقافة سيدى جابر يشهد اخملرج سامح
احلـضـرى بـدء بروفـات مـسرحـيـة. "هـاملت مـؤقـتا"
لــلــمـــؤلف ســامـح عــثــمـــان وهــو إعــداد عـن هــامــلت
لــشــكـســبــيــر ويـقــدم الــعــمل مـحــاولــة لــلـتــداخل مع
ـنــتـظـر عــرضه خالل مـارس الـنص األصــلى ومن ا
الــقـادم بــطــولــة عـادل عــنــتــر مـحــمــد الــعــمـروسى

سينوغرافيا إبراهيم الفرن
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> أصـبـح الـتـمـيـيـز بـ الـعـمل الـفـنى والـعـمل الـصـنـاعى يـرجع إلى نـظـرتـنـا نـحن له
وقــدرتــنـا عــلى الـتــفـرقــة بــيـنــهـمــا ذلك ألن الـتــداخل بــيـنــهـمــا أصـبـح كـبــيـرا بــفـضل
ـا أسـهم فى الــتـكـنـولـوجـيـا الـتى تـسـعى إلى إطـالق اإلمـكـانـات الـعـضـويـة لإلنـسـان 

تشكيل طرق جديدة للتعبير.

> سـاهمت التكنولوجيا فى تعـميم اإلنتاج وعدم ارتباطه بفئة معـينة وأصبحت النتيجة أننا
ال نـستطيع أن نتقبل فكريا الفوائد العملية لآللة دون أن نتقبل أوامرها األخالقية وأشكالها

اجلمالية ما دامت حتقق الغايات اإلنسانية.

سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ــســرحـيــ وفى عـدد تــدور فى أروقـة ا
من كـتـابـاتهم وأبـحـاثهـم مجـمـوعة من
سرح تصارعة حول تأصيل ا قوالت ا ا
الـعربى ومـد جذوره لـعدد من الـظواهر
ـسـرحـيـة الـشعـبـيـة كى يـبـرهـنـوا على ا
ـمــتــدة لـلــمـســرح فى تـراثــنـا اجلــذور ا
ـسرح الـعـربى بـينـمـا يـؤكد آخـرون أن ا
غــربى الــنــشـأة وظــنـى أن من يــعـودون
ـسـرحـنـا أو لـلـجــذور بـحـثـاً عن أصـول 
من يـعودون به إلى الـغرب يعـتركون فى

نتج. أرض لن تنبت إال اجلدل غير ا
إن هذه القضايا اخلالفية وغيرها البد
ــســرحى أن تــنــســحب عـــلى واقــعــنــا ا
وبــــدالً مـن اجلــــدل الــــذى يــــصل حــــد
الـــعـــراك حـــول هــذه الـــقـــضـــايــا عـــلى
سرحـي أن يعكـفوا على بحث أزمات ا
صرى اآلن سرح ا وقضايـا وجماليـات ا
بدايـة من مـسرح الـثقـافة اجلـماهـيرية
ـسرح ـسـرح الـدولـة وانتـهـاء بـا مروراً 
احلـر فــنــحن بـحــاجــة إلى من يــعـرّف
ـــســـرح بـــهـــذه اجلـــمـــالـــيـــات شـــبـــاب ا
دارس اجلـديدة الـتى تـنتـمى إليـها وبـا
هذه الـعروض أو حـتى وقـوعهـا فى أسر
ـزاوجـة ب الـقـواعـد الـكالسـيـكـيـة أو ا
عـــدة اجتــاهـــات فـــتــحـــلـــيل الـــعــروض
ا يدفعه سرح  سيخلق قارئاً واعياً با
ــتـابــعـة الـعــروض وبـالــتـالى ســيـفـتح
آلخــرين بــابــاً عــبــر هــذا الــوعى أظن
ولـيـس كل الـظن إثم أنـنـا بـحـاجـة إلى
ـسرح ودوره ـتـلـقـ بـأهـمـيـة ا تـوعـيـة ا
بوصـفه مـرآة نرى فـيهـا ذواتنـا بل نرى
رآة أن فـيهـا قـضايـا أمتـنـا وال أعنى بـا
ـا تــكـون انــعـكــاســاً بـلــيـداً لــلــواقع وإ
ـسـتــوى الـفـنى نــتـمـنــاه جـديـداً عــلى ا
واجلمـالى وهـو ما سـيـدفع الشـباب من
ــتــلــقــ له أن ــســرح وا ــهــتــمــ بـــا ا
ـتـلـكـوا وعـيـاً جـديـداً قـادراً عـلى فـهم
واسـتــيـعــاب مـا يــحـدث فى الــعـالم من
تــطــورات مــتــســارعــة حتــتــاج إلى هــذا
الـــــوعى الـــــذى نــــأمـل أن يــــتـــــراكم فى

عاصرة. الكتابات الشابة ا

> جيزويت القاهرة يقوم حالياً بتنفيذ ورشة لفرقة اخليال الشعبى بإشراف اخملرجة اإلسبانية «ببا».

تبدأ فعالياته الليلة وتستمر 50 ليلة

قصود إخراج عالء حسن. > كلية احلقوق بجامعة القاهرة تستعد لتقد مسرحية «عالم كورة» للكاتب جمال عبد ا
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ستقلة» أوسكار والسيدة الوردية... تفتتح مهرجان «ا
حـمـزة صالح الـدين شعـبـان عـباس
عـــبـــد الــرحـــيم عالم أحـــمـــد جــامع
هــدى سـعــد عـمــرو الــشـطــبى كـر
ــــوســــيــــقى عــــونى إيــــنــــاس حــــسن ا
ألســامـــة فــؤاد ســيــنــوغـــرافــيــا هــانى

عفيفى.
ويــــعـــتـــمــــد الـــعـــرض عــــلى مـــزج عـــدة
نــصــوص مــســرحــيــة مــنــهــا ريــتــشـارد
الـثــانى لــولـيم شــكــسـبــيـر ونــيـكــسـون

نيكسون لرامل ليز.
ومـن تـــــألـــــيف وإخـــــراج ســـــيـــــد فــــؤاد
اجلـــــنــــــارى تـــــقـــــدم فـــــرقـــــة احلـــــركـــــة
مــسـرحـيـة "فى بــيـتـنـا فـأر" من 7 إلى
13أبـــريل 2008    ويـــتــــنـــاول الــــعـــمل

الــــهـــــشــــاشــــة الـــــتى أصـــــابت األســــرة
ـتوسـطـة مع إعادة تـقد ـصريـة ا ا
ـنــولــوجــات الـتى قــدمــهـا مــوســيــقى ا
ـصريـة الراحل أسـطورة الـكومـيـديا ا
إسـماعـيل ياسـ ويشـارك بالـتمـثيل
فى الـــعـــمل حـــمـــادة بـــركـــات نـــرمــ
زعـــــزع حـــــمـــــادة شـــــوشـــــة عـــــطـــــيــــة
درديـرى عـمـرو رشاد عـادل صالح
حـــســــنــــ ســــيــــد اجلــــنــــارى هــــشـــام
مـنصور عزة احلـسينى محـمد عبد
اخلـالق أشعار إبـراهيم عبـد الفتاح
ن ـــــدوح مــــداح ديــــكــــور أ غــــنــــاء 

فتحى.

تـبدأ مساء الـيوم فعالـيات مشروع الـ
  50 لــيــلـــة مــســرحـــيــة الـــذى تــقــدمه
ـــســـتـــقـــلــــة بـــرعـــايـــة مـــركـــز الــــفـــرق ا
الــهـنــاجـر لــلـفــنـون وتــسـتـمــر حـتى 13
أبـــريـل الــــقـــادم عــــلـى مـــســــرح روابط

بوسط القاهرة.
تعـرض مـساء الـيـوم وحتى24 فبـراير
مسـرحية "أوسـكار والـسيـدة الوردية"
ــــانــــويل شــــمـــيت لــــلــــكـــاتب إيــــريك إ
ـتـنــاوى وتـقــدمـهـا واإلخــراج لـهـانـى ا
فــرقـة جـمــعـيــة الـدراســات والـتـدريب
ـستـقل من بطـولة مـاجدة لـلمـسرح ا

منير محمد صالح.
وتـــقـــدم فــرقـــة الـــقـــافـــلــة مـــســـرحـــيــة
"احلـياكة" لـساتروبى واإلخـراج لعفت
يـحـيى بـدايـة من 26 فـبـرايـر اجلـارى

وحتى مارس القادم.
أمـا مسرحـية "أنت دايس عـلى قلبى"
فــــتــــقـــــدم فى الــــفـــــتــــرة من 5 إلى 12
مــــــارس الـــــقـــــادم مـن إنـــــتــــــاج فـــــرقـــــة
ــــســــحــــراتـى إخــــراج عــــبــــيــــر عــــلى ا
وإعــداد عن "الـــســيـــدة الــتـى والــرجل
الـذى لم" لـصـبـرى مـوسى و "فـلـسـفـة
ــعـز بــجـانب الـزحــام" حملـمــد عـبــد ا
ـــــمـــــثــــلـــــ هـــــانى عـــــبــــد ارجتـــــاالت ا
الــــــنــــــاصــــــر دعـــــاء شــــــوقـى عــــــمـــــاد
إســمــاعــيل مـعــتــصم شــعـبــان ســهـام
عــبـــد الــسـالم ويــشـــارك بـــالــتـــمـــثــيل

مــســـرحـــيــة "هـــنــا الـــســـعــادة" تـــألــيف
وإخـراج وتـمـثيل نـورا أمـ ويـشارك
بـــالــــتـــمــــثـــيل فــــيـــروز كــــراويـــة جنالء
يـــونـس مـــحــــمـــد إســـمــــاعـــيـل هـــانى
حــــسن مـــحـــمــــد حـــبـــيـب نـــفـــرتـــارى
جــمـــال نــيـــفـــ الــتـــونى مـــصـــطــفى
حــزين مــايـــســة زكى ويــقــدم الــعــمل
فى قالب موسيقى غنائى راقص.. 
سرح تشـارك بالعرض فـرقة أتيلـيه ا
ـســرحى "ريـتــشـارد وريـتــشـارد ضـد ا
بـيــومى" إعـداد وإخــراج مـحـمــد عـبـد
اخلــــالـق فى الــــفــــتــــرة من 30 مــــارس
وحـتى 5 أبـريل الـقــادم تـمـثـيل بـيـومى
فــؤاد سـعــيـد مــصـطــفى ســيـد عــبـد
اخلــــــالق شـــــــادى الــــــدالى هــــــنــــــادى
موراللى محمد لطفى أسامة فؤاد

قطامش وإجنى جالل.
وتـــشـــارك فـــرقـــة الـــفـــجـــر بـــالـــعـــرض
سرحى "طعم الـصبار" تأليف سيد ا
 فـــؤاد عـــطـــيــة درديـــر خـــالـــد عـــبــد
الــــســــمـــيـع إخـــراج عــــزة احلــــســـيــــنى
والـــعـــمل مـــســــتـــوحى من مـــســـرحـــيـــة

"أنتيجون" لسوفوكليس.
والــبــطــولــة حلــمــدى أبـو الــعـال وفـاء
ون ألبير حمدى باسـم شريف  ر
عـمرو الـبـحـر إسالم يـوسـف أحـمد
جـمال هانى طـاهر عطـية درديرى
ن عــــبـــد ــــان شـــاهــــ ديـــكــــور أ إ
ــنـــعم غـــنــاء الـــشــيـخ بــدر وفـــرقــته ا

إضاءة خالد عبد السميع.
بــيــنــمــا تــقـــدم فــرقــة "المــوزيــكــا" فى
الـفـتـرة من 22 إلى 28 مـارس الـقـادم

شادى الدالى

محمد بطاوى.. والوفاء لصالح حامد
سـرح الـبـوابة الـواسـعـة التـى فتـحـهـا الراحل دخـل ا
صالح حـــــامــــد فى الـــــفــــيــــوم وحتــــديـــــدًا من خالل
عـرضـه "فـراخ فـيـومى" وألن رغـبـة "مـحـمـد بـطاوى"
ـمثـل احملـترمـ الذين فى االنضـمام إلى قـافلـة ا
قــدمـهم صالح حـامـد كــانت كـبـيـرة. فــإنه لم يـكـتف
ـــجـــرد عـــرض مــعـه.. وانــضـم لــورشـــة األســـتــاذ..
لـيتعلم الكـثير عن األداء احلركى والـصوتى وأهمية
الـليـاقـة الـبدنـيـة.. من اآلخر.. لـيـتـعلم كل شىء عن
فـن الـتـمـثـيل.. وبـدون مــقـابل.. كـذلك وجـهه صالح
حامد إلى القراءة اجلادة.. ليمتلك ثقافة مسرحية

واسعة تؤهله خلوض التجربة الفنية بثقة وثبات.
كــذلك أتـــاح له اخملـــرج الــراحـل عــددًا من الـــفــرص
ـسـرح ويعـلن عن مـوهبـته فـأشركه لـيـعتـلى خـشـبة ا
مـعه فى أعـمـاله "الـغـاب والـنـاب" "دورب األحالم"
"مـــســتــرجى شـــقــاوة عــيــال".. وهـــو الــعــرض الــذى
أكـمل إخـراجه الـبـطـاوى بـعـد وفـاة أسـتـاذة لـيـعرض

على اجلمهور.. 
سـرح الطفل فى قـصر ثـقافة "كـوّن بطاوى" شـعبـة 

عجزة منة الله حس .. الطفلة ا

 مصطفى مراد
.. حالم آخر بهاملت

إلى الطريق الصحيح.
عجـزة حتلم أيضًا الـطفلـة ا
بـأن تصل لنـجوميـة وموهبة
الـــــســـــنـــــدريـال وحتب مـــــنى
زكى وحـــــــنــــــان تــــــرك.. ومن
الــــرجـــال مــــحـــمـــد صــــبـــحى
وعــــــــــادل إمــــــــــام.. وســــــــــوف
تلتحق مـنة فى العام القادم
ــعــهـد - إن شــاء الــله  – بــا
الــعــالـى لــلــكــونــســرفــاتـوار..

بالتوفيق يا منّة.

اخملــرج هـشــام عــطــوه عـلى
مــــــســـــرح الــــــطـــــلــــــيـــــعــــــة فى
مسرحـية "البؤساء".. حيث
ة الـشخـصـيـة التى تـلعب مـنـَّ
جتـــســدهـــا "نـــرمـــ زعــزع"

عندما تبلغ العشرين..
مـنَّة تتـمنى أن تصـبح جنمة
مــــســـرحـــيــــة وســـيـــنــــمـــائـــيـــة
كــبــيـرة.. وتــتــوجه بــالــشــكـر
لـــكل من أتـــاح لــهـــا فـــرصــة
الــظـهــور وتــخص بـالــشــكـر
الـفنـانـة والء فريـد واخملرج
هـشـام عـطـوة لـنـصـائـحـهـما
ودعــمـهــمــا لــهــا وتـوجــيــهــهـا

وحــيـد ســيف وعالء مـرسى
فـى عرض "إحـنا آه.. وهـما
أله" .. ثــم تـــــــــــــشــــــــــــــارك فـى
عــرض "شــكـــرًا يــا ســمــسم"
ذلك قــــبل أن يــــخـــتــــطـــفــــهـــا
"محمد صبحى" لتعمل معه
فـى مـــــســــلـــــسـل "رجل غـــــنى
فــــقـــيــــر" كـــمـــا  شــــاركت فى

مسلسل "أوالد عزام".. 
.. أو مـــــــــنـه الــــــــلـه حـــــــــســــــــ
ـــعــجــزة  – كــمــا الــطـــفــلــة ا
يــطــلــقــون عــلــيــهـا  – تــعــمل
ــسـرح الـدولـة.. فـهى اآلن 
تـــــقــــــوم بـــــدور "كـــــوسـت" مع

تــفـجّــرت مــوهــبــتـهــا مــبــكـرًا
جــدًا فـــالــتـــقــطـــتــهـــا األعــ
ــــــديــــــنــــــتــــــهــــــا اخلــــــبــــــيــــــرة 
اإلســـكــنـــدريــة.. لــتـــمــنـــحــهــا
فــــرصــــة الــــتـــحــــقـق وتـــتــــيح
تعددة أن تتنفس واهبهـا ا
رقــصًـا وغـنـاء وتـمـثـيالً عـلى
ـــســــرح.. هــــكـــذا خـــشــــبــــة ا
استـعان بـها اخملـرج محـمود
أبــو جــلــيــلــة فى مــســرحــيــته
"لـــولـــو واجلن تـــوتـــو" والـــتى
قـــدمت عــــلى مـــســـرح عـــبـــد
ـنــعم جــابـر كــمـا اســتـعـان ا
بـها مـصطـفى رزق لتـشارك

محمد عبد الله
 .. مخرج يعشق
التمثيل والتأليف

الـفـيـوم وضـمـت الـشـعـبـة كـثــيـراً من تالمـيـذ صالح
حامـد الـذين قرروا أن يـسـيـروا على نـهج أسـتاذهم
ـــمـــثل ومن خالل هـــذه فـــأقـــامـــوا ورشـــة إلعــــداد ا
الـورشـة قـدمــوا عـددًا من الـعـروض مـنــهـا "يالّ بـيـنـا
نــتــعــلم" مـن تــألــيف الــبــطــاوى وإخــراج "جــمــاعى"
التعـرى قطعـة قطعة" تـأليف أسالفيـو مير  وجيك
إعـــداد عـالء عـــبــــد الــــقـــوى وشــــارك الـــعــــرض فى
ـــســرحـى كــمـــا أخــرج مـــهــرجـــان شــبـــرا اخلـــيــمـــة ا
بــــطـــاوى من تـــألــــيـــفه عـــرض "طـــريـق الـــضـــيـــاع" ثم
"عــفـاريت بــريـئـة" مـن تـألـيف ســمـيــر فـرج. وشـارك
كــمــمــثل فى عــرض "مــآذن احملــروســة" لــعـالء عــبـد

القوى.
بـطـاوى يـسـتـعـد حـالـًيــا لـتـشـطـيب عـرضـ هـمـا "كل
حــاجـة لــلـبــيع" وسـيــشـارك فى مــهـرجــان اجلـمــعـيـات
الثقافية و "سمـوم" تأليف ستراند بيرج وسيشارك
به فى عـــروض الــــنـــوادى هـــذا الـــعــــام. كـــذلك يـــقـــوم
الــبـطــاوى بــتـجــهـيــز عـرض لـألطـفــال بـعــنـوان "الــكـرة

الذهبية" عن إعداد لـ . منى عبد الرحيم.

اكـتـشـفه أستـاذه"حـمـدى حافظ" فـدفع به إلى مـسـرح الـثقـافـة اجلـماهـيـرية..
سـرح اجلامعى وبـالتوازى كـان مصطـفى يخـوض جتربة مـسرحـية ثريـة فى ا
ــثل فى مـن خالل فــرقـــة كــلــيـــة اآلداب.. وقــد حــصـل عــلى جـــائــزة أفــضـل 
مـهـرجـان اجلـامـعـة عن عـرض "جـثـة عـلى الـرصـيف" كـمـا حـصل عـلـى جـائزة

ثل "جامعات" مرة أخرى عن دوره فى عرض "عطيل". أحسن 
وفى الــثــقـافــة اجلــمــاهـيــريــة شـارك مــصــطــفى فى عــدد من الــعـروض مــنــهـا
"خــيــوط مـن فــضه" و "جــثــة عـــلى الــرصــيف" لـــلــمــخــرج حــســـنى أبــو جــويــله
"عطـيل" و "هاملت" مع اخملـرج أحمـد عباس.. "هـواجس شكـسبيـرية" إخراج
ــعـطـى "لـيــلــة عـرس شـريـف صـبــحى "الــبــوفـيـه" مع اخملـرج مــحــمــود عـبــد ا

سوداء" إلسماعيل شلبى..
اجته مـصــطـفى مـراد إلى اإلخـراج مـعـتــمـدًا عـلى ذخـيـرة جتـاربـه الـتـمـثـيـلـيـة
الـســابـقـة ورؤاه اجلــديـدة الـتـى اكـتـســبـهـا من الــرسم ; هـوايــته األولى فـبـدأ
بـعرض "طـفل زائد عن احلاجـة" وبعد ذلك تـوالت عروضه فقـدم "عند اإلله"
من تألـيفه وإخـراجه وهو الـعرض الـذى حصل به عـلى جائـزة أفضل إخراج
سرحى كما رشح جلائزة أفضل مخرج وأفضل عرض من مهرجان زفتى ا

فـى مــــــهــــــرجـــــــان شــــــبــــــرا اخلــــــيــــــمــــــة
سرحى. ا

كـذلك أخرج مصـطفى مـراد "أجساد
خـالـيــة لـلـبـيع" من تــألـيـفه أيـضًـا و
تـــصـــعـــيـــد الـــعـــرض لـــلـــمـــشـــاركـــة فى
مـهــرجـان الــنـوادى اخلـتــامى فى هـذا

العام.
ــشـهــد األخـيـر كــمـا شــارك عـرضه "ا
من مــــأســــاة فـــويــــسك" عــــلى هــــامش
مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى.
مـــــصــــطـــــفى يـــــحــــلـم بــــأن تـــــصل رؤاه
لــلــنـاس وأن يــقــوم بـإخــراج "هــامـلت"

على أن يكون هو من يقوم بالدور.
كما يتمنى أن يحقق االستمرارية فى

الفن الذى يعشقه.

جــلس فى الــصــالـة مــنـتــظــرًا أن يـنــتـهـى صـديــقه "مــجـدى كــامل" من بــروفـة
عـرض "لـيـلـة احلـنـة" لـيـنـطـلـقـا بـعـد ذلك لـشـئـونـهـمـا اخلـاصـة.. فـإذا مـؤلـفة
سرحية الـكاتبة فتحـية العسَّال تـطلب منه الصعود إلى اخلـشبة. لتقيس ا
عــلـيه أحـد األدوار.. ويـصـعـد بـالـفـعل.. وتــعـجب بـأدائه واسـتـعـداداته سـيـدة
ـوهبته سرح الـعربى "سـميحـة أيوب" وتسـند له الـدور بالفـعل.. ويرحب  ا
"هـشـام سلـيم" ويـشـجـعه علـى خوض الـتـجـربة.. ويـنـصـحه أيـضًا بـااللـتـحاق
ـزيـد من الـتـدريب كـمـا يرشـح له ورشة بـورش الـتـمثـيل لـيـصـقل مـوهـبتـه با
اخملـرج "سمـير الـعـصفـورى" لتـكون خـير مـدرَّب له كمـمثل.. ويـلتـحق شريف
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون بـالـورشـة ويـشـارك فى عـرض "روبـرتـاج" ومـنـهـا إلى "ا
ــزيـد مـن الـدراسـة والــتـدريـب والـفـرص ــسـرحــيـة".. رغـبــة فى اكــتـسـاب ا ا
تـميزة عهـد شارك شـريف العـجمى فى عـدد من العـروض ا أيضًا.. ومـن خالل ا
الئـكــة" لــتـوفــيق احلـكــيم و "مـيــجـازوس" مـع جالل الـشــرقـاوى ثم مــنـهــا "صالة ا
"الـبسـتـانى" و "احملـقق".. ويـشـارك فى مـهـرجـان زكى طـلـيـمـات بـعـرض أالؤونا من

إخراج أحمد السيد.. 
وتـــــلـــــفـت وســـــامـــــته وشـــــخـــــصـــــيـــــته
سرحية أنظار الشاشة الصغيرة ا
فـــتــلــتـــقــطه لـــيــشـــارك فى عــدد من
األعمـال الـدرامـية مـنـهـا "لن تـنسى
إنـــــهــــا امـــــرأة" من إخـــــراج  أحـــــمــــد
يــحــيى "عــيــون ورمــاد" مع تــيــســيـر
عـــــبــــود و "حـق مــــشـــــروع" لـــــربــــاب

. حس
شــريف الــعــجــمى يــتــمــنى أن يــكـون
ــــســــرح الــــذى جنــــمًــــا فى مــــجــــال ا
ـا فـيه يــعـشـقـه كـثـيــرًا .. بـالـرغـم 

من إرهاق وتعب..
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مـحمـد عـبـد الله.. كـعـشرات.. بـل ومئـات مـثله..
ـسـرحـية ـدرسى إلى الـتـجـربـة ا ـسـرح ا أدخـله ا
ـسرح ألول اجلـمـيـلـة.. فـمن خالله تـعـرف عـلى ا
مرة فعشقه ومارسه.. فعشقه أكثر.. ثم مارسه
ــــــســـــرح ــــــارسه وســــــيــــــظـل.. قــــــاده ا ومــــــا زال 
ـــدرسى إلـى مـــســـرح الـــثـــقـــافـــة اجلـــمـــاهـــيـــريــة ا
لـيشارك مع أم بـكير فى عـرض "الزفة" الذى
يـقــوده إلى الـعـمل فى الـفـرق احلـرة.. فـيـقـدم مع
فــرقـــة "جنــوم بــتـــحب مــصـــر" عــرض "الــكـــلــمــات
ــتـقــاطـعـة" و  "الــبـرانـويــا وأشـيـاء مــفـقـودة" من ا
إخـــراج مـــحــمـــد الـــكـــاشف ومع فـــرقـــة "الـــبــؤرة"
يــشـــارك فى عـــرض "الــبـــؤســـاء" إخــراج مـــحـــمــد
حــمـدى و "حــمـزة" إخــراج خــالـد رسالن ويــتـجه
مــحـــمــد عــبــد الــلـه إلى اإلخــراج فــيــشــارك أوالً
كــمــخــرج مــنـــفــذ فى عــرض "مــامـــا أمــريــكــا" من
إخـــراج إســمــاعـــيل عــطـــيــة وكـــذلك فى "أحــدب
نـــوتــردام" مـع رســام مـــدنى.. وإلـى جــانـب عــمـــله
كـمـخـرج مـنـفـذ فى هـذا الـعـرض فـقـد قـام أيـضًـا
بــتـصـمــيم اإلضـاءة  وحــصل عـلى جــائـزة أفـضل
إضــاءة من مــهــرجــان الــســاقــيــة اخلــامـس.. كــمـا
حــصـل مــحــمــد عــلى عــدد من اجلــوائــز األخــرى
مـنهـا جـائزة أفـضل إخـراج وأفضل ثـالث عرض
عـن عـــــرضـه "حـــــكـى" فى مــــــهــــــرجـــــان "حــــــدوته"
لـألطـــفــــال  أسس مــــحــــمـــد عــــبــــد الـــلـه فـــرقــــته
ـسرحـية احلـرة "إحساس" فى  2006 وقدم من ا
خاللــــهـــــا ثــــمـــــانــــيـــــة عــــروض مـــــنــــهـــــا: "هــــنــــد" و
ــراحـــيـض" وهــمـــا من تـــألـــيـــفه وإخـــراجه.. ثم "ا
ــتـقــاطـعــة" وبـهــا حـصـل عـلى جــائـزة "الـكــلـمــات ا
أحـــسن إخــــراج وأحـــسـن تـــمـــثــــيل من مــــهـــرجـــان
ـعـاهــد الـعـلـيـا ثم كـانـت عـروضه "عـفـريت لـكل ا
ـسخ قول إن شـاء الله" شـارك محـمد مواطن ا
" الـثــالث بـســاقـيـة ــا عــبـد الــله فى مـهــرجـان "ا
الصاوى بعرض هـما "مطلوب آنسة" و "مفترق

الطرق" من تأليفه وإخراجه.
مـحمـد يقـوم حـاليًـا بـعمل بـروفـات عرض "غـرفة
اإلرادة" مع فرقة "تاى" إخـراج أحمد رمزى كما
ـــاغــوط مع ــهـــرج" حملـــمــد ا يــســـتـــعــد إلخـــراج "ا

فرقته "إحساس".
ــثـل فى عــروضه عـــبــد الــله يـــؤكــد أنه ســـيــظل 
التى يقوم بإخراجها كذلك لن يتوقف عن كتابة

سرح. أى فكرة تثيره ليقدمها على ا

شريف العجمى
.. والع اخلبيرة
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عزة احلسينى

«  «وبعدين» ..حتتفل بـ.. «در
سـرحى "وبعـدين" قدمه فـريق در يومى 15 16  فبـراير العـرض ا
ـرور ـاضــيـ عــلى مـســرح األنـبــا أنـطــونـيــوس بـشــبـرا احــتـفــاالً  ا
سـرحيـة إخراج أمـير رفعت خمس سـنوات عـلى تأسـيس الفـريق. (ا
ثل وسـبق أن حازت عـلى جوائـز أفضـل عرض مسـرحى ومخـرج و
ـتــحـدة الــذى أقـيم عـام  2006 ــثـلــة فى مـهـرجــان فـرق الــدرامـا ا و
ركز الـثقافى الكـاثوليكى (حـصل فريق در خالل سنواته برعايـة ا
اخلـــمس عـــلـى الـــعـــديــد مـن اجلـــوائـــز مـــنـــهــا جـــائـــزة أفـــضـل عــرض
مـسرحى فى مهـرجان أسقفـية الشباب 2005 عن مسـرحية اخلوف
وجــائـزة أفـضل عـرض عــلى مـسـتـوى الــقـاهـرة فى مـســابـقـة الـكـرازه
ــسـرحــيـة جــائـزة ــوت. وعن نــفس ا عـام 2006 عن مــسـرحــيـة رداء ا

ثل دور ثانى وأفضل إدارة مسرحية. ثل أول وأفضل  أفضل 
ـسـرح الـعـربى الـذى ويـســتـعـد فـريق در لـلــمـشـاركـة فى مـهـرجــان ا

سرح. صرية لهواة ا تنظمه اجلمعية ا
بعرض (زمن األراجوزات)

من عروض فرقة در

أول ورشة فى فنون
سرح بدكرنس ا

ــنـــصــورة انــتـــهى من إعــداد بــيت ثـــقــافــة دكـــرنس بــا
ـسرح يشرف على برنامج ورشة تدريـبية فى فنون ا
تـنـفــيـذهـا د. عــبـد الـلــطـيف الـشــيـتى أســتـاذ الـتــمـثـيل
ـسـرحـيـة تـشـمل ـعـهـد الـعـالى لــلـفـنـون ا واإلخـراج بـا
الـورشـة الـتـدريـب عـلى الـتـمـثــيل واإلخـراج وحـرفـيـات
ـسـرح احلــديـثـة بـإشـراف األداء واإللـقـاء وتـقــنـيـات ا
اإلدارة العامة للمـسرح بهيئة قصور الثقافة فى إطار
ـواقـع الـثــقـافــيـة ــسـرحــيـة بــا خـطــة لـنــشــر الـثــقـافــة ا

ختلف أقاليم مصر.
يذكـر أن هـذه الورشـة هى األولى من نـوعهـا فى بيت
ثقافة دكـرنس الذى انتهى مؤخراً من إجراءات إعادة
ـسـرحـيـة اسـتـعـداداً لـتـقد هـيـكـلـة وتـشـكيـل فرقـته ا

عرض مسرحى جديد من إخراج أحمد ماهر.

محاضرات وفيلم تسجيلى
 عن احلكايات فى الوطن العربى

≈Øæ^◊G óªëe

هـرجان ـؤتمـر األول    عـقد بـفنـدق بالزا ا
ــهــرجــان (حــكـــايــا) يــومى 8  9  فــبــرايــر ا
الـذى تنـظـمه مؤسـسـة آنالـيـندا بـاالشـتراك
ــــؤســــســـات مع مــــؤســــســــة فــــورد وبـــعـض ا

األهـليـة األردنيـة وقد تـمت استـضافـة عدد
كـــبــيـــر من الـــفـــنـــانـــ من مـــخـــتــلـف الــدول
ناقشـة مركزيـة احلكاية العربـية واألوربيـة 
فى الـــعـــالم الـــعـــربى مـــتـــطــرقـــ إلـى جــزء
تعلـيمى عـن كيفـية مـحو األمـية والـترتـيبات
ــرحــلــة الــثــانــيــة من الالزمــة الســتـــكــمــال ا
نتـظر أن ينظم بالقاهرة العام هرجان وا ا
الــــقـــادم. اخملــــرج األردنى رائــــد عـــصــــفـــور
صـرى حـسن اجلـريتـلى ألـقـيـا عدًدا من وا
نطقة احملـاضرات حول طبيـعة احلكاية بـا
الـعـربـيـة كـما  عـرض فـيـلم تـسـجيـلى عن
بــعض الــتــجــارب الــســابــقــة لــكــيــفــيــة جــمع
احلـكـايـات الـشفـهـيـة من الـقرى الـنـائـية من

مناطق مختلفة فى مصر.

حسن اجلريتلى

  ¬∏dG óÑY ≈LÉf

QÉàîe Oƒªëe

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 هاملت مكمن
الرعب الذى
ينتظر

اخملرج 
صـ 22

فى أعدادنا القادمة 

> قدمت الـتكـنولوجـيا لـكافة أشـكال الفـن خدمات جـليلـة فأصـبح جماهـيريـاً غير نـخبوى
غـير مـقتـصر عـلى فئـة قلـيلـة من الـبشـر. وكانت الـنتـيجـة أن أسهـمت التـكنـولوجـيا فى رفع
ال الستخدامها فى اإلقبال على األعمال عيشة ما أسفر عن فائض مـن الوقت وا مستوى ا

الفنية وتذوقها.

تطـلبات حياته األسـاسية ووجود وقت كافٍ > اإلنسان ال يقبـل على الفنون واآلداب إال بـعد الوفاء 
لالهتـمام بـالهوايـات الفـنية والـثقـافية. وقـد أدى هذا لـزيادة نسـخ العمل الـفنى وانـتشاره من خالل

انتشار أدوات العرض واالستماع.
سرحي جريدة كل ا

قـام بتأسـيسـها الفـنان الكـوميـدى حسن فائق
عام  1920 ولم تـكن  الـفرقـة تعـمل بـانتـظام
فـكــانت تـتـوقف أحـيـانــا عن تـقـد عـروضـهـا
بانتظام و توقفها نهائيا وحلها عام 1932. 
الـفنان حسن فـائق من مواليد اإلسـكندرية
عام 1898وتوفى عام 1980 وبعـد حصوله
عــلى االبـتــدائـيــة عــمل  بـالــتـجــارة ومـارس
ـونــولــوجـات مع هــوايــته لـلــتــمـثــيل وإلــقــاء ا
مــجــمـوعــة من الـشــبــاب كـونــوا مـعــا احتـاداً
لــــهـــواة الــــتـــمــــثـــيـل ثم احــــتـــرف بــــعـــد ذلك
الـتـمـثــيل بـفـرقـة «عــزيـز عـيـد» الـفــودفـيـلـيـة
عام 1915 وتنقل بعد ذلك ب العديد من
ــــســــرحـــــيــــة من بـــــيــــنــــهــــا فــــرقــــة الــــفــــرق ا
«رمـسـيس» «يـوسف وهـبى» فـرقـة فـاطـمـة
رشـــدى فـــرقـــة أحــــمـــد الـــشــــامى وكـــذلك
فـرقـة الـريـحـانـى الـتى أمـضى بـهـا نـحـو 20
عـامــاً وقـدم خاللــهـا مــجــمـوعــة من أفـضل
ــــســـــرحـــــيـــــة ومـن أهـــــمـــــهــــا أدواره أدواره ا
سـرحـيات : الـدنيـا لم تـضحـك السـتات
مـــايـــعـــرفـــوش يـــكـــدبــــوا الـــدلـــوعـــة حـــسن
ومـرقص وكـوهــ إال خـمـسـة ثالثـ يـوم
فـى الـسـجن حــكم قـراقـوش» كــمـا شـارك
أيـــــضــــــاً حـــــسن فــــــائق فـى تـــــقــــــد بـــــعض
ـــســــرحـــيـــات بــــفـــرقـــة «إســـمــــاعـــيل يس» ا
ـسـرح الــغـنـائى وذلك بــالـطـبع بـخالف وبـا

تعددة. مشاركاته السينمائية ا
ــســرحــيــة تــشــكــلت فــرقــة «حـــسن فــائق» ا
األولـى عــام 1920 واســـتـــمـــرت حـــتى عـــام
1922 وتــــــــــكــــــــــونـت مـن بــــــــــعـض الــــــــــهـــــــــواة
واحملـتـرفــ ومن بـ أعـضـائــهـا:  صـاحلـة
ــلــيــجى ــثــلــة أولى» حــســ ا قــاصــ «

ؤلف: روسا دى دييغو ليديا سرح.. ا من كتاب التكنولوجيا وا
باثكيث.. ترجمة: د. خالد سالم .. الناشر : وزارة الثقافة - مهرجان

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
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

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

سرح العرائس. > مسرحية «ويل.. يا.. ويل» للمؤلف واخملرج وليد بدر تسافر إلى سراييفو للمشاركة فى مهرجانها 
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سرحية  فرقة حسن فائق ا

سرحية حسن فايق فى أحد  أعماله ا

قــاصــ فــردوس مــحــمــد ســعــاد صــبـرى
ـــة أحـــمـــد دورى لـــولـــيـه أديل لـــيـــفى كـــر
ــلـيـجى ـمـثــلـ حـسـ ريــاض حـسـ ا وا

محمود منصور مصطفى كامل الفلكى.
أحـــــيت الــــفــــرقــــة عـــــدة مــــواسم قــــصــــيــــرة
بــــالـــقــــاهــــرة واألقــــالــــيم حــــتـى عـــام 1932
وقدمت عدة مسرحـيات جديدة من بينها:
أريـــد احلــيــاة مــلــكــة اجلــمــال األعــراض

احلب بالعافية بنت الباشا.
قـــدمت عــروض الــفــرقــة بــالــقــاهــرة ورأس
نصـورة وطنطا والزقازيق وكان البر وا
ــســرحــيـات يــتــخــلل تــقــد فــصــول هــذه ا
فـقـرات «نِـمَـر» راقـصـة ومـونـولـوجـات يـقوم
ــلــيــجى حــسن فــائق بــإلــقــائــهــا حــســـ ا

محمد البربرى.
قــــام حـــسـن فــــائق بــــتــــقـــد بــــعـض عـــروض
الـــفـــرقــة مـن تــألـــيــفـه وإخــراجـه ومن بـــيــنـــهــا
«األعـراض» وهى كوميـديا مصـرية أخالقية
وبــنت الـبــاشـا وتـتــنـاول مـشــكـلـة الــصـراع بـ
اجلــيـل الـــقـــد واجلــيـل اجلـــديـــد وتــنـــتـــهى
باالنـحياز إلى اجلـيل اجلديـد كقانـون احلياة
وإن كـان هــذا ال يـنـفى أهـمـيـة االسـتـفـادة من

خبرات اجليل السابق.
ـا ســبق أن فـرقـة «حـسن فـايق» ويـتـضح 
ـسرحـية كـانت إحـدى الفـرق التى حـملت ا
ـسرحى باألقاليم عـلى عاتقهـا نشر الفن ا
ــســرحـيــات االجــتـمــاعــيـة أيــضــاً وتـقــد ا

الهادفة.

اضــطـــر الــفـــنــان حـــسن فـــائق إلى إيـــقــاف
نــشـــاط الــفـــرقــة لـــعــدة ســـنــوات كـــنــتـــيــجــة
ـــنـــافـــســـة بـــ الـــفــرق طـــبـــيـــعـــيـــة لـــشـــدة ا
ــســـرحـــيــة اخملـــتـــلــفـــة وكـــذلك لـــلــكـــســاد ا
االقـــتــــصـــادى الــــذى انـــعــــكس بــــدوره عـــلى
ضــعـف اإليــرادات وتـــكــبـــد الــفـــرقـــة بــعض

ادية. اخلسائر ا
قــام الـــفـــنــان حـــسن فــائـق بــإعـــادة تــشـــكــيل
الـفـرقـة عام 1929 وضم إلـيـهـا الـعـديـد من
تـميزة وخـاصة فى مجال العنـاصر الفـنية ا
ـمـثالت صـاحلة الـتـمـثـيل فـضمـت الفـرقـة ا

«أحــمـد وحــنــا» وتــتــنــاول أحـداثــهــا قــضــيـة
ـسـلـمـ واألقـبـاط الـوحـدة الــوطـنـيـة بـ ا
ويــؤكـــد خـــطـــابـــهـــا الـــدرامى عـــلـى ضــرورة
احلـفاظ عـلى هـذه الوحـدة والـتصـدى ألية
مـــحـــاوالت لـــبث الـــفـــتـــنـــة والـــتـــفـــرقـــة بـــ
طــــــوائـف الـــــــشـــــــعب وقـــــــد قـــــــدمـت هــــــذه

سرحية بدار األوبرا. ا
تـوالت عـروض الــفـرقـة فـقــدمت فى يـنـايـر
1921 مــــســـــرحــــيــــة «الــــفالح الـالســــلــــكى»
ـسـرح «أجـيـبـسـيـانـا» وبـعـدهـا مـسـرحـيـة

سرح «برنتانيا». أريد احلياة 

الــــشـــيخ حـــامــــد مـــرسى «مــــطـــربـــا» وكـــان
هـــدف الـــفــرقـــة هـــو تـــقـــد مـــســـرحـــيــات

فكاهية ودرامية بالقاهرة واألقاليم.
قــــدمـت الــــفــــرقـــــة أول عــــروضـــــهــــا فى 11
أكــتــوبــر عـام  1920 كــمــا جــاء بـصــحــيــفـة
«األفكـار اليـومـية» حـيث أفادت الـصـحيـفة
بأن الفرقة سـتقيم حفالً ساهرًا كبيرا فى
الـــســاعـــة الــســـادســة مـــســاءً يـــوم اجلــمـــعــة
بـــــكـــــازيــــــنـــــو «دى بـــــارى» تـــــقــــــدم خاللـــــهـــــا

مسرحيتى ملكة الغجر وخليها تعمر..
وسم مـسـرحـية قدمت الـفـرقـة فى نـفس ا

 حملت 
على عاتقها
نشر فن
سرح  ا

فى األقاليم

لوحة الغالف

ـرهف وتــضـعـهــا عـلى سـطـح الـلـوحـة ا
نـضـرة قـويـة ومـعـبـرة وهـو مـؤشـر قـوى
وواضح الحـتــواء األم احلـاضـنــة مـصـر
لوجـدان مبـدعـيهـا وفنـانـيهـا واختالط
شـاعرهم وعقولهم سيطرة تكوينها 
جتــعـل الــعــمـل اإلبــداعى يـــخــرج فى
تـلقـائـيـة نـادرة وفى إيـقاعـيـة بـصـرية
ـــيـــزة لـــلـــفــنـــان ذاتـه الــذى حتـــلى
بــقــدرته الـــنــادرة عــلى طــرح الــرمــوز
الـشــعـبــيـة األصــيـلــة مـحــمـلــة بـحس
يضرب بجذوره فى تاريخ مصر وبع
واعيـة ومـدركـة للـحـداثـة والتـجـديد
فيضع رموزه فى قالب مـتطور يحمل
فـى طـــــيـــــاتـه ثـــــقـــــافـــــة ووعـى وحس

الفنان.
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قرانهم 

الفنى عليها 
صـ 4

نياوى يسألون: سرح ا فنانو ا
من يعيد إلينا الثقة

 مع اجلمهور صـ 7

سرح  األمل فى إعادة  نوادى ا
  اجلمهور من جديدصـ 25

 أطول مارثون
فنى لألداء
احلركى

تنظمه قصور
الثقافة صـ 5

 د. محمد عبازة
يكتب عن

احلكاية الشعبية
وعالقتها

سرح صـ 26 با
بــراعــة وخــفـــة ورشــاقــة يــتــحــلى بــهــا
ـمتلئ باالنـفعال واألحاسيس الفنان ا
عبـرة وتزداد جـماالً وعمـقاً كلـما كان ا
بـدع منـتمـياً مـحبـاً لوطـنه نابـعاً من ا
ـؤثـر. وتتـضح أحـضـان تراثـه اخلالب ا
ــــــبــــــدع فى قــــــدرتـه عــــــلى مـــــــهــــــارة ا
اســتــخالص إحــســاسه وصــيــاغــته فى
أبــــسط صـــورة داالً مــــعـــبــــراً بـــقـــوة ال
ا يكون حتققها الـثرثرة أو الكـثرة وإ
الـوسيط أكـثـر تـعبـيـراً وتـأثيـراً عـنـدما
ـبدع أقـصر الـطرق وأقـربها يخـتار له ا

فى التعبير.
صرى «فرغلى ولوحة الغالف للفنان ا
عـبـد احلــفـيظ» حتت عــنـوان «عـروسـة
البـحـر» وقد صـاغـها بـاألكريـلـيك على
تـــوال ولـــكــنـــنى أراهـــا عـــروس الــنـــيل
عــــروس الـــوادى اخلــــصــــيب عــــروســـاً
ـهـرة من الصـناع تزيـنت بـالكـادح وا
والــصــيــاديـن تــزيــنت بــرمــوز عــمالقــة

وصنعت منهم تاجاً تألق على رأسها.
وتـتــضح عــبـقــريـة الــفـنــان فى قـدرته
عـلـى صـيــاغـة هــذه الـدالالت الــقـويـة
ـعـبـرة بـأسـلوب فـنـى بسـيـط ولكـنه وا
يــتـوسل بــالــفن الـشــعــبى لــيـصل إلى
الــقــلـب مــبــاشـــرة وهــذه هى مــواطن
اجلمال والقـوة فى لوحة فـرغلى عبد
احلــفـيظ الــفــنـان الــذى قــبض عـلى
قلب ووجدان احلس الـشعـبى وأطلقه
فى براءة وخفـة نادرة فى لوحـة مثلت
عروس الـنيل ولم يـكتف بـتاج تـزينت
المح ـعـبـرة عن ا به الـرأس الـدالة وا
ــصــريــة األفــريـــقــيــة بل امــتــد إلى ا
اجلسـد لـيـضع فيـه أقوى رمـوز اخلـير
مـتــمـثـالً فى أنـواع الــسـمك وهــو رمـز
شعـبى قوى دال عـلى النـماء والـبركة
هـذا األســلــوب اخملـضــرم فى صـيــاغـة
ـؤثـرة فـى لـوحـة تــشـكـيــلـيـة الـرمــوز ا
جتعل الفنان يركن إلى أبسط الطرق
وأعقدها فى نـفس الوقت الحتـياجها
إلى مــهــارة خــارقـة تــلــتــقط الــشــعـور
الـــداخـــلى وتـــمـــزجــهـــا بـــاإلحـــســاس

مثلون  على اخملرج عندما ثار ا
ؤلف فى «الكالب وا
األيرلندى» صـ 10

لوحات العدد 
صرى: للفنان ا
 فاروق شحاتة

تلقائية

عاصرحوار مع د. هدى وصفى سرح ا توظيف السينما فى عروض ا

عـنـونة بـ: سـاحـة هوامش الـدراسـة ا  حـذفت «مسـرحـنا» لـظـروف ا
ـسرحيـة» للدكـتور رضا غالب فى «أثر الـتكنـولوجيـا على الصورة ا
األعداد من 26 إلى 29 والتى رأينا مـن األمانة أثباتها وهى للباحث
: فولكـر فولـر بامـيال هاورد جـوليان هـيلـتون آن سـوجيـر جراهام
والن فـرانك هـوايـتـنج جـاك بـولــيـرى فـابـر يـتـزيـوكـروتـشـانى  د.
عـبدالـرحـمن الدسـوقى  د. عـبدالـناصـر اجلـميل د. سـيـد محـمود

الشرشابى.

تنـويـه

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

مجرد بروفة

 يسرى حسان
وليـلة» وتتـفرع مـنا احلكـايات وال نسـتطيع
ـهـا» مـثـلمـا لم يـسـتـطع سـنـاء شافع «لم» »
«روميو وجولـييت» حتى اآلن ومـثلما فشل
عــصـــام الــســـيــد فى أن يـــلم أوراق لـــيــنــ

بعثرة.. منه لله سامى مغاورى!.. الرملى ا
كنا بنتكلم فى إيه? آه «إنى أتفضل» ساءنى
أن أقـــرأهــا فى ســـيــاق حـــديث مع الـــنــجم
سـرح الكوميدى أحمد عـبد العزيـز مدير ا
الذى أعلن أنه يستعد لعرض مسرحى من
بـطولـته وإخـراجه وتألـيف الـشاعـر الـكبـير
سـيد حجـاب للـمسـرح الكـوميـدى الذى هو
مديـره مـؤكداً أنه لـيس هنـاك أى حرج فى
أن يخرج ويـقوم ببـطولة أول عـرض ينتجه
الكوميدى فى عهـده وقال إنه عندما يفعل
سرح الكوميدى. ذلك فإنه يتفضل على ا
لــو كـان هـذا الـكالم الــذى نـسب إلى أحـمـد
ـصدر عـبد الـعـزيز صـادقا - ال أشـكك فى ا
بـالـطـبع - فـإنه يـسـىء إلـيه إسـاءة بـالـغة..

وأعتقد أن التوفيق خانه فيه.
من حق أحمد عبد الـعزيز أن يخرج عرضاً
ويقـوم ببطـولته لـلمسـرح الكومـيدى.. هذا

مـــضض وضع صـــورتـــهــا بـــجـــوار صــورتى
بــشـــرط أن يـــكـــون هـــنــاك أفـــيش آخـــر به

صورتى وحدى.
ثم إن زوجتى هى األخـرى غاوية تـمثيل..
ـدرســيـة وتــريـد أن كـانـت رئـيــسـة اإلذاعــة ا
ــشـوار.. حــاولت إقــنـاعــهــا بـأنــهـا تــواصل ا
أصـبـحت أمـاً ألربع بـنـات ويـجـب أن تـتـفرغ
لتربيتـهن.. لكن راسها وألف سيف البد أن
تـمثـل.. زوجتى لـديهـا قـناعـة بـأنهـا ال تقل
موهبة عـن لقاء سويـدان.. وتقول دائماً إذا
ـا أردت الــتـمـثــيل رجـلى عــلى رجـلك.. ور
بسبب هـذا اإلصرار تعـطلت مشـاريع كثيرة
فـأنـا ال أريـد مـشـاكـل مع هـيـفـاء أو غـيـرهـا
ولـست مــسـتــعـداً ألن أطـرد كـل يـوم واحـدة
فى «حـجـمهـا» إرضـاء لـزوجتى!!.. مـجـنون

من يفعل ذلك.
ــسـتـقــبـلى الــفـنى الـذى ال تـشــغل بـالك 
ضـاع بــسـبـب إصـرارى عــلى أشــيـاء هى من
حقى تماماً وبـسبب إصرار زوجتى على أن

تكون معى دائماً.. وهذا حقها أيضا.
هـم وحتى ال تسـتهـوينـا تقنـية «ألف لـيلة ا

ysry_hassan@yahoo.com
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

العدد  32
شـــاهـــدت له «مـــأســـاة احلالج» وأشـــهـــد أنه
ــمــتــاز.. دعك من تــمــثــيــله مــخــرج فــوق ا
وعصبيته الزائدة.. لو هدأ قليالً سيكون له
شـأن آخـر فـمـوهـبـته لـيـست فى حـاجـة إلى

تأكيد.
عموماً.. كل واحـد حر فى أعصابه.. أنا عن
نفـسى أكثر مـنه عصبـية واحلمـد لله أننى
لم أخض جتـــربـــة الـــتــــمـــثـــيل حـــتى اآلن
بصراحة مازلت متردداً رغم األدوار الكثيرة
.. لم أجـد نـفـسى فى أى الـتى تــعـرض عـلىّ
مـنـهـا.. مـعـظـمـهـا بـطـولـة ثـانـيـة ألب أو أخ
ـطـلـقـة أكـبـر وأنـا ال أرضى عن الـبــطـولـة ا
بــديالً وال أرضى إال الـقـيــام بـدور فـتى أول
يـــحــــطم قــــلـــوب الــــعـــذارى وال مــــانع من
طلـقات أيضاً كـما أشترط حتطيم قـلوب ا
ـــفـــردى حتـــتل األفـــيش وضع صـــورة لى 
.. مــرفــوض تـمــامــاً أن يــشــاركـنى أى كــامالً
ثل فيه.. ولـو فكر مـدير مسرح فى وضع
صـورة أخــرى بـجـوارى فـالـويل له حـتى لـو
كــانت لـــهــيــفــاء وهـــبى ذات نــفـــســهــا.. من
ــــمـــــكن حتـت اإلحلــــاح أن أقـــــبل عـــــلى ا

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

مـكـسب بـالـتـأكيـد.. ولـيس مـعـنى أنه يـدير
سـرح أن ينـفى نفـسه كفـنان مـوهوب هـذا ا
ودارس.. وال أظن أن أحداً سيعترض.. لكن
ـاذا نـوسـعـهـا ونـقـول إنـنـا نـتـفـضل.. لـيس
لـطـيـفاً هـذا الـقول.. ولـيـست خـفيـفـة هذه
الـروح.. وليـست ظـريفـة هـذه البـداية.. من

تواضع لله رفعه يا أخى.
أخرج وقم ببـطولة مـا تشاء من مـسرحيات
لـــلـــكــــومـــيـــدى وغـــيـــره لـــكـن ال تـــقل «إنى

أتفضل».
لــيـس تــفــضًال مــنـك وال حــاجــة.. قل إنــهــا
مـساهـمة فى إزالـة آثار الـ «روايح» الـكريـهة..
اعـتـبـر نـفـسك رئـيس شـركـة نـظـافـة فـنـية..
مـسـحـوق غـسـيل فـنى.. عـلـبـة صـابـون طبى
يـكروبات.. أنا مـتأكد أنك إلزالة الـبكتـريا وا
سـتـغـسل أكـثـر بــيـاضـاً.. وأنك حتب الـشـغل
الـيـدوى ولـيس لك فى «الـفـول أوتـومـاتـيك»
ـستـفزة و«تـفضل» ابـتعـد عن التـصريـحات ا

اغسل.. قصدى «إخرج»!!

إنى أتفضّل !!
«بشق األنفس» نص جديد
لألمريكى ثورنتون ويلدر

صرى «فرغلى عبداحلفيظ»  اللوحة للفنان ا
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قصر ثقافة سوهاج يعودإلى اخلدمة اليوم

مسرح الثقافة
اجلماهيرية كوكتيل
من الرقص والغناء

حسن احللوجى

 محمد تيمد
وعزلة طنجة

 السيدة الوردية تفتتح
ستقلة مهرجان ا

نيا:  أوقفوا  فنانو ا
هدم مسرح بنى مزار

ــسـرح 1995م قــبل أن تــتـعــرض خـشــبـة ا
حلــريق عـام 2005م الــذى أدى إلى حـدوث

سرح. تدمير شامل لتجهيزات خشبة ا
وذكـر طـلـعت مـهــران وكـيل وزارة الـثـقـافـة
ورئــيس إقـــلــيم وسط وجـــنــوب الــصـــعــيــد
الــثـقــافى أن قــصــر ثــقـافــة ســوهــاج بــعـد
تطـويـره وحتـديـثه يـضـارع فى تـصـمـيـماته
ومـكونـاته األوبرا احلـديثـة إذ يـشتـمل على
مـسرح مكيف يتسع لـــ 800 مـقعد ومكتبة
كــبــرى بــهــا 20 ألف كــتــاب ومــرجع ونــادٍ
لـلـتـكـنــولـوجـيـا يـضم 12 جـهـاز كــمـبـيـوتـر
مرتـبط بـاإلنـترنت وصـالـة كبـيـرة تسـتـخدم
مـعـرضـاً للـفـنـون التـشـكـيلـيـة وقـاعة لـكـبار
الزوار بـاإلضافـة إلى مبـنى مستـقل لثـقافة
الــطـفـل به مـكــتــبـة لألطــفــال تـضم 7 آالف
كـتـاب وصـالـة لأللـعـاب والـهـوايـات ونـادى
تكـنولـوجيـا لألطفال وحـديقـة بهـا مجـموعة

من األلعاب التى تستهوى األطفال.  

واقع وأشـار إلى أن حتديث وتطـوير هذه ا
ـثــابـة إعـادة تــأهـيل لــهـا من أجل أن هــو 
تواصـل تأدية رسـالتـها فـى تثقـيف وتـنوير
ـواهب ورعـايـتـهـا اجلــمـاهـيـر واكـتـشــاف ا
ورفع مـــســتـــوى الـــوعى وتـــعـــمــيـق درجــة

االنتماء لدى مختلف الشرائح واألجيال.
قــال الـدكـتــور أحـمـد نــوار إن قـصـر ثــقـافـة
ـنـيف ال ســوهـاج هــذا الـصـرح الــثـقـافـى ا
ـا بإمـكـانيـاته وطـاقته بـانـية وعـمـاراته وإ
البشرية ونشاطاته وفعالياته الثقافية والفنية
سـيـكـون - بال شك من اآلن وكـعـهـدنـا به -
دائمـا مـنارة تـشع فـيمـا حولـهـا ومن حولـها
مـــزيــدا من مـــحـــفــزات الـــتــفـــكــيـــر الــواعى

والسلوك الراقى واإلحساس الرهيف.
ويقع قـصر ثقافة سوهـاج فى ميدان الثقافة
ـدينـة سوهـاج وقد  االنـتـهاء من إنـشاء
ـبـنى وافــتـتـاحه عـام 1965م وقـد أجـريت ا
عمـليات التجديد  لـلقصر آلخر مرة فى عام

يـفــتـتح وزيـر الــثـقـافــة الـفـنـان فــاروق حـسـنى
والـلــواء مـحـسـن الـنـعــمـانى مـحــافظ سـوهـاج
والـدكــتـور أحـمـد نـوار رئــيس الـهـيــئـة الـعـامـة
لـقـصـور الـثـقـافـة الـيـوم قـصـر ثـقـافـة سـوهاج
وقصـر ثقافة الطفل بعد حتديـثهما وتطويرهما

بتكلفة تبلغ أكثر من 7 مالي جنيه.
أكـد وزير الثقافة الـفنان فاروق حسنى أن
مواقع الـهـيـئة الـعـامة لـقـصـور الثـقـافة من
قـصـور وبـيـوت ومـكــتـبـات في الـصـدارة 
بالـنسبة لتحقيق أهم أهداف وزارة الثقافة
وهــو تـطــويــر وحتــديث الـبــنى األســاســيـة
ـواقع الثـقـافيـة وأضاف سـيادته خملـتلف ا
مـؤكداُ أن هيئـة قصور الثـقافة هى الذراع
الطـولى لوزارة الـثقافـة التى تمـتد لتالمس
ـصرى بـشكل مـبـاشر أعـصـاب اجملتـمع ا
فى الـقرى والكفور والعزب والنجوع حيث
يــقـطن الــقـطــاع األكـبــر واألولى بـالــرعـايـة

صرى.  قصر  ثقافة سوهاج بعد تطويره وجتديدهالثقافية من جماهير الشعب ا

فـتــرة - عـنـدمــا قـدم لـلــقـاهـرة - وكــان له صـديق اســمه سـيـد
فرده فـكان أقرب عنـانى وكان كبـير السـن غير مـتزوج يقـيم 
الـــنـــاس إلـــيه هـــو ويـــونس شـــلـــبـى وكم ســـانـــداه فى مـــواقف

إنسانية.. وعندما اشتهروا لم يتغيروا.
يرغنـى ود. صالح سعد ومن أيام الـسامر أيـضا يتـذكر بهـاء ا

وحسن عبده ونزار سمك  رحمهم الله.
ويسـتمر عم عنـبر فى حكى عالقة الـفنان بـالبوفيه فـيقول: أبو
العال الـسالمـونى ال يشـرب إال احللـبة ويـسرى اجلـندى يـعطى
لى الــنـقــود ويــطــلب مــنى أن أوزع الــطـلــبــات عــلى الــنـاس وال
أحاسب أحـداً وكانـا يـشتـهـران بكـثرة ضـيـوفهـمـا.. أما هـشام
سرح لـعمل البروفات عطـوة مدير مسـرح الشباب فكـان يأتى ا
وهـو ال يــزال طـالــبـاً فى اجلــامــعـة.. وأكــثـر من يــطـلب الــشـاى

والقهوة هو حمدى هيكل وأكرمهم عزب شو ومحمد شرف..
سـرحيـات التى يـعتـز بهـا عم عنـبر فى مـسرح السالم وأكثـر ا
ــلـك»  حــيث حـــطــمـت الــرقم الـــقــيـــاسى فى ــلك هـــو ا هـى «ا

شاريب أيضا. شاهدين وا ا

ـسرح السالم ـؤدية إلى القـاعة الـصغرى  فى نهـاية «الـطرقة» ا
وقبل الـسـلم الـذى يقـود لألسـفل ركن صغـيـر يـحتـله «بـوفيه» عم
ــبـالــغـة حــيـنــمـا يــقـول لك إن ــكن اتـهــامه بـا عــنـبــر... الـذى ال 
ـا األول.. فـ «فـريق عـمل» الـبـوفيه «البـوفـيه» هـو بـيـته الثـانى ور
يـضم زوجـته وابـنـيه عـصام وأحـمـد الـلـذين لم يحـل اشتـراكـهـما
سـرحـيـة دون مـشـاركـتـهـما » فى عـدد من الـعـروض ا «كـمـمـثـلـ
هنة التى احترفها قبل ما يزيد على الثالث عاما. لوالدهما فى ا
ـبلغ على لـسـان «عم عنـبر» وفى قـلـبه شكـوى أبديـة من ارتـفاع ا
الذى يـدفعه إيـجاراً شهـرياً لـلمسـرح والذى يـتجاوز الـستة آالف
جنـيه.. رغم أن الربح يرتـبط باإلقبـال اجلماهيـرى على العروض

وهو األمر الذى يتفاوت من يوم آلخر ومن مسرحية ألخرى.
بـدأ عم عـنــبـر الـعـمل فـى مـهـنـته الــتى ال يـعـرف غـيــرهـا فى مـسـرح
الـسـامـر ومـازال يـحـمل بـداخـله الـكـثـيـر من الـذكـريـات الـطـيـبـة لـهذا
كـان.. يقول عم عنـبر: أيام السـامر لن تعوض كـان أكثر زبائنه من ا
الـعـرب وكان الـبـوفـيه كـنزًا مـفـتـوحاً.. لـكن رحـمـة الله عـلى الـسـامر
تركته بعد أن قرروا هدمه ليبنوه من جديد لكنه هدم ولم يقم ثانية.
وعـن ذكريـاته فى الـسـامر يـتـوقف عم عـنـبر عـنـد الـفنـان أحـمد
زكى الـــذى كــان مـــوظــفـــاً هــنـــاك هــو ويـــونس شـــلــبى وهـــنــاء
ـسرح  عنبرالشـوربجى وحـمـدى الوزيـر ليـقول: أحـمد زكى أقـام با

أحمد زكى
سكن فى مسرح
السامر عندما
كان موظفا فيه
والشهرة
ماغيرتوش
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اشرب شاى من عند عم عنبر وقول: الله يرحم أيام السامر

 كاملة العياد:
 أنا أول سيدة تتولى
سارح األهلية إدارةا
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