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 أدوات اخملرج
هل تكـفى
 لصـناعة

البهـجــة?

مجرد بروفة

 يسرى حسان
ــكـن تــصـــعــد الـــدراجــة إال إذا قـــالـــوا له : ال 
.. الـدراجة من حـديد ولـيست طـويـتهـا نصـف
مـن قمـاش أو ورق.. شحـته يـعرف ذلك جـيداً..
ــثل أنه يــحــاول طــيــهــا.. ويـطــلب ومـع ذلك 
ــاذا يــا شـحــته? يــقـول: مــنــهم «جــردل مـاء».. 

!! كن تل
شـــحــته دمه خـــفــيف.. يــشــبـه إدارته تــمــامــاً..
اإلدارة فـى مـنــتــهى خـفــة الــدم.. سـمــعت أنــهـا
ـسرح قـسم األول سـتقـسم مهـرجان نوادى ا
يــقــام عـلـى مـســرح قـصــر ثــقـافــة كــفـر شــكـر..
والـثـانى يـقام فى نـفس الـتـوقيت عـلى مـسرح
قـصر ثـقافـة بنهـا.. باعـتبـار أن بنهـا وكفـر شكر
تـنتميـان إلى محافظة واحـدة.. وهناك اقتراح
زيـادة فى خفة الدم أن يكون اجلمهور فى بركة
ــنـوفــيـة الــســبع.. وبـذلـك حتـدث تــوأمـة بــ ا
والــقـلــيـوبـيــة ويـتم حــقن الـدمــاء بـيـنــهـمـا!!..
الـصراعات ب احملافظت ال تنتهى.. جاءتكم
ـسرح ليحـل السالم والطمـأنينة.. صراع إدارة ا
لـم يستطع كوفى عنان وال الكورى بان كى مون

حسمه.. هذا هو الشغل.
كـــفــر شــكــر مـــوقع جــديــد.. كـــان يــحــتــاج إلى
ـكان.. وحتى مـهرجـان كهـذا.. فرصـة لتـعمـير ا
لـو كـان مـسـرحه صـغـيـراً فالـشـاطـرة تـسـتـطيع
الـعـثور عـلى حلـول عمـلـية وسـريعـة لكن تـقول

وضوع. .. مالى أشتمّ رائحة شحته فى ا

يـؤمن بأن الـعقل الـسلـيم فى اجلسم الـسليم..
تسلم يا شحته.

شــحـته عـنـدمـا يـصل إلى مـقـر اجلـريـدة يـرفع
يـــديه كـــمن وصل إلى نـــقــطــة الـــنــهـــايــة وفــاز
ــسـرحـنـا بــالـسـبــاق الـدولى .. كل الـعــامـلـ 
يـعرفون موعد وصوله يـنتظرونه فى الشرفات
حــــــتى إذا وصـل ورفع يــــــديه عـالمـــــة الـــــفـــــوز
انـطـلـقت الـزغاريـد وانـهال الـتـصـفيـق.. بيـنـما
ـارة فى الــشـارع فـى تـنــظـيف مالبس انــشــغل ا

شحته ومداواة جروحه من أثر السقوط!!
يـنهض شحته سريعاً وكأن شيئاً لم يكن وبراءة
الـــدراجـــات فـى عــيـــنـــيه.. يـــحـــتـــضن دراجـــته
ويــحــاول إدخـالــهــا فى األســانـســيــر.. كـتب فى
مــذكـراته أنه ال يـطـيـق بـعـادهـا.. وهى أيـضـاً ال
تـطيق بـعاده.. دراجة مـحظـوظة بواحـد مثله..
وألن األســانــســيـر يــتــسع الثــنــ بـالــكــاد فـإن
الــدراجــة أبـداً ال تــدخل.. يــحــاول أفـراد األمن
مــنـعه وتـنـبــيـهه إلى أن األسـانـســيـر لـلـضـيـوف
فــــقط بـــدون دراجـــاتـــهـم ثم إن مـــســـاحـــته ال
تـسـتـوعب الـدراجـات.. لكن ألنـه شحـته فـكـلـما

قالوا له غلط.. قال: ف الزلط?!
فـــشــلت جتــربـــته فى أول أســبـــوع ولم تــصــعــد
الـدراجـة فـى األسـانـسـيـر.. اسـتـحـالـة تـصـعد..
لــكــنه يـصــر عــلى تـكــرارهـا عــلى مــدى ثالثـ
أسبوعاً.. مع أنه مواطن صالح وله ذاكرة.. مرة
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اســمه شـحـته.. صـديـقـنـا مـسـعـود شـومـان كـان
اســمه شـحــته أيـضـاً.. أمه لـم يـكن يـعــيش لـهـا
أوالد فـأسمته شحته لـيعيش.. وعاش مسعود..
كـتب ذلك فى إحـدى قصـائده اجلـميـلة.. شـكراً
لـلـست الوالـدة مـنحـتنـا أغـلى هديـة.. ال أعرف

ماذا كنا نفعل بدونها!!
شــحـته .. الــذى هـو لـيـس مـسـعــود شـومـان وال
يــكـتب شــعـراً عـامــيـاً .. كـان مــؤهالً ألن يـصـبح
ـثالً كـوميـدياً شـهيـراً لكن ألنه «شـحته» فـقد
ــسـرح بــهـيــئـة ســاقــته األقـدار لــلــعـمل بــإدارة ا
قـــصـــور الـــثـــقــافـــة.. لـم يــبـــتـــعـــد كـــثــيـــراً عن

الكوميديا.
لــو شـاهـدتـه حتـسـبه ســاذجـاً وبـريــئـاً من فـرط
خـبثه ومكره.. تعلب مكار.. شحته يسوق الهبل
عـلى الشيطـنه.. كيف يغفل عـنه مسرح الطفل
اذا ال تستعيره فاطمة فرحات من حـتى اآلن.. 
د. مـحـمـود نـسيم.. يـنـتـقل إلى إدارتهـا مـوسـماً
واحــداً يـحــرز لـهــا بـطــولـة مــسـرح الــطـفل ثم
يـنهى إعارتـه .. وفى االعتزال تـشترك اإلدارتان

ه. فى مهرجان تكر
شـحـته رجل بـركـة.. وإدارته كـذلك كـلـهـا بـركة..
شـحته يأتى إلينا كل أسبوع مندوباً عن إدارته..
دائـماً اإلدارات تخـتار أكفـأ رجالهـا للمـندوبية..
يـــأتى إلـــيــنـــا عــلى دراجـــته.. أرحم مـن زحــمــة
ـواصالت وبـهـدلتـها.. ثـم إنهـا رياضـة وشـحته ا

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

الـوقت أزف ولم تـعد هـنـاك فرصـة لـلتـسويف..

هرجان.. الـبعض يقول إن هناك مؤامرة على ا
رئـيس الـهيـئة ال يـتـأخر ويـستـجـيب دائمـاً لكل
ـسـرح وغـيـرهـا من اإلدارات.. مــا تـطـلـبه إدارة ا

اذا التأخير ال أحد يعرف. شكلة و لكن أين ا
تعثر.. إنتاج لـيس مهرجان النوادى فقط هو ا

وسم اجلديد متعثر أيضا. ا
اســـتـــهـــلـــكت اإلدارة طـــاقــتـــهـــا فى مـــهـــرجــان
اخملـرجة.. جمـيل مهـرجان اخملرجـة.. مهرجان
سـخى إال على شحته.. لـيس له فى مهرجانات

النساء.
مــسـرح الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة هـو أهم نـشـاط
ــسـرح لــهـا صـوالت ثــقـافى فـى مـصـر.. وإدارة ا
وجــوالت.. إجنـازاتــهـا تـاريــخـيـة ويــديـرهـا اآلن
مــثــقف مــرمــوق.. هــنــاك شىء غــامض وغــيـر
مـفهوم مثل قصـائد شعراء السبـعينيات.. متى
تـتـوقف اإلدارة عن مـحاولـة صـعـود األسانـسـير
بــالـدراجـة.. مـتى تـتـوقف عن تـقـلـيـد شـحـته..
دعـــوا شــحــته فى مــلــكــوته واتــركــوه لــدراجــته
تـــســـقط به أو يـــســـقط بـــهــا.. شـــحـــته حــوش

صاحبك عنا!!

يأتى إلينا بدراجته ويصر يصعد بها فى األسانسير!!
 كيف تعيش فى اليوم
عشر سنوات ? اإلجابة 
فى روابط
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سوزان مبارك افتتحت قصر ع حلوان 

 قطار النوادى تعطل والركاب محبطون

 بنات سوهاج يحتفلن فى الشارع

«سوهاج» يدخل
اخلدمة رغم تعطل
طائرة الوزير
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 ورش تدريبية
وكرنفاالت بالشوارع
فى مهرجان
غربى  شفشاون ا

سوزان
مبارك
افتتحت

قصر حلوان صرحان جديدان انضما إلى قاطرة قصور الثقافة

ــــوافـــقـــة فـــاروق حــــســـني وزيـــر انـــتـــهي 
الـثـقـافـة على مـنح فـرقـة سـوهاج لـلـفـنون
الــشــعــبــيــة ٤٠ ألف جــنــيه كــمــا وافق د.
أحـمد نوار رئيس الـهيئة عـلى منحها ٣٠

ألف جنيه أخرى.
شهـد حفل االفتـتاح طـلعت مـهران رئيس
إقـلـيم وسط وجـنــوب الـصـعـيـد الـثـقـافي
واحملـــــاسب عـــــلي شـــــوقي رئـــــيس اإلدارة
ـــالـــيـــة واإلداريـــة ـــركـــزيـــة لـــلــــشـــئـــون ا ا
والـفــنـان د. عــبــد الـوهــاب عـبــد احملـسن
ـركـزيـة لـلـشــئـون الـفـنـيـة رئــيس اإلدارة ا
والــشـــاعـــر ســعـــد عــبـــد الـــرحــمـن رئــيس
ـركــزيـة لــلـشــئــون الـثــقـافــيـة ود. اإلدارة ا
طـــــلـــــعـت شـــــاهـــــ مـــــديــــــر عـــــام اإلعالم
بالهـيئـة ومحمـد موسى توني مـدير عام

فرع ثقافة سوهاج.
يــذكـر أن الـهــيـئــة شـهــدت افـتـتــاح حـوالي
٣٠ مــــوقــــعًـــــا ثــــقــــافــــيًــــا خـالل الــــعــــامــــ
ـاضـي وهـنـاك أكثـر من مـوقع أصبح ا
جـاهـزًا لالفـتـتاح مـثل قـصـر ثـقـافـة مـنـيا
الـقـمح وقـصــر ثـقـافـة الـسـويس وقـصـر

نصورة وغيرها.  ثقافة ا

ــديـنـة الـتي تــزيـنت بالفـتــات الـتـرحـيب ا
واطن بعودة هذا والتعبيـر عن فرحة ا
الـــصــرح الـــثــقـــافي الـــذي يــعـــتــبـــر أوبــرا
الـصــعــيــد إلي اخلـدمــة بــعــد أن خـضع

لإلصالحات على مدى ثالث سنوات.
الـطـريف أن الـطـائـرة الـتي أقـلت الـوزيـر
رافق ورئـيس الهـيئة والـوفد اإلعالمي ا
لـــهـــمـــا تـــعـــطـــلـت في اجلـــو أثـــنـــاء رحـــلـــة
الذهاب واضطر قائدها إلي العودة إلي
مطـار القـاهرة مـرة أخرى ورغم تـشاؤم
البـعض واقـتراحـهم بـتـأجيل الـرحـلة إلي
موعد الحق خـاصة أن األحوال اجلوية
كـانت غاية في الـسوء فقـد أصر فاروق
حــسـني ود. أحــمـد نـوار عــلى اسـتــكـمـال
الـــرحـــلــة عـــلى طـــائـــرة أخـــرى حــتـى يــتم

االفتتاح في موعده.. وقد كان.
ووسـط الـــشــــوارع احملــــيـــطــــة بــــالـــقــــصـــر
ـــشـــاهــدة ـــواطـــنـــون بــاآلالف  اصـــطف ا
ـــوســيـــقــات فـــرق الــفـــنـــون الــشـــعـــبــيـــة وا
الــــعــــربـــيــــة والــــعــــســــكـــريــــة الــــتي قــــدمت
عــروضـهـا ثم انـتـقـلت إلي مـسـرح قـصـر
الــــثــــقـــافــــة الـــذي  جتــــهــــيـــزه بــــأحـــدث
الــتـقــنـيــات وأحـيـت حـفل االفــتـتــاح الـذي

ــوقع دعـمــاً لـلـعــمل الـثــقـافى وإثـراء له ا
ـشروع فى 24 يـقع وقـال إنه  تـنـفـيـذ ا
الــقــصـر عــلى مـســاحـة 3500 مـتــر مـربع
ويـــتـــكــون مـن طـــابــقـــ ويـــتـــضـــمن كـــافــة
األنـــشـــطــة الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافــيـــة ويـــضم
مــــســـــرحــــاً مــــكــــشـــــوفــــاً مــــزوداً بــــأحــــدث
الـتقـنيات ويـستوعب 500 كرسى ويضم
كـذلك مكـتبـة بها 20 ألف كتـاب فضالً
عن نـوادى األدب والـتكـنـولوجـيـا ومراسم

الفنان وفصول محو األمية.
الصـرح الـثانى هـو قـصر ثـقـافة  سـوهاج
فــقــد كــانت مــحـافــظــة ســوهــاج األســبـوع
ـــاضي عـــلى مـــوعـــد مع واحـــد من أهم ا
أحـــداثــهــا الــثـــقــافــيــة حـــيث جــرت وقــائع
افــتـتــاح الــقـصــر بــعـد تــرمــيـمه وتــطــويـره
بـــتـــكــلـــفـــة وصـــلت إلي حـــوالي ٧ مـاليــ

جنيه.
افـتــتـاح الــقــصـر الــذى جـرى في حــضـور
الـــفـــنـــان فــاروق حـــســـنى وزيـــر الـــثـــقـــافــة
والـــلــــواء مــــحـــسـن الـــنــــعــــمـــانـى مـــحــــافظ
ســوهــاج والــفــنــان د. أحــمــد نــوار رئــيس
هـيئة قصـور الثقافـة حتول إلي تظاهرة
ثقـافـية شـهـدت وقائـعهـا شـوارع ومداخل

صرحان ثقـافيان جديدان دخال اخلدمة
ــاضى ضــمن مـنــظـومــة هـيــئـة األســبـوع ا
قــصـور الــثـقــافـة الــتى تــهـدف إلى إقــامـة
قـصـر أو بـيت لـلـثـقـافـة أو مـكـتـبـة فى كل
مـــــــديــــــنــــــة أو قــــــريــــــة أو جنـع فى كــــــافــــــة

محافظات مصر احملروسة.
الـصــرح األول قـامـت بـافــتـتــاحه الـســيـدة
سوزان مـبارك قريـنة رئـيس اجلمـهورية
وهــــو قـــصـــر ثـــقــــافـــة عـــ حــــلـــوان بـــعـــد
تـــطـــويـــره وتــزويـــده بـــأحـــدث الــتـــقـــنـــيــات

بتكلفة إجمالية 4,5 مليون جنيه.
فـاروق حسـنى الـذى شهـد حـفل االفتـتاح
ـــــشــــروع يــــأتى فى إطــــار قــــال إن هــــذا ا
توجـيـهات الـرئـيس حسـنى مـبارك بـشأن
ــــواقع الــــتــــوسـع فى إنــــشــــاء وتـــــطــــويــــر ا
دن والقرى والنجوع ـختلف ا الثقافية 
فى شـتى احملافظـات بهدف تـنمية ودعم
الـــوعى الــثــقــافى والــفـــنى خملــتــلف أبــنــاء
الــوطن مـعـتــبـراً قـصـر عــ حـلـوان بـؤرة
ومركـز إشعاع ثـقافى وفـنى خلدمـة أبناء

ناطق اجملاورة. حلوان وا
مـن جــانــبه اعــتـــبــر د. أحــمــد نــوار قــيــام
الــســـيــدة ســوزان مـــبــارك بـــافــتـــتــاح هــذا
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> نحتاج إلى التـعليم متعـدد التخصصـات الذى يعتمـد على إعداد طالب قادر على أداء دور
ـارسات ـسـرح وبـالـتـالى أن يـصـبح فـنـانًـا كـامالً مـتـشـبـعًـا بـتـقـنـيـات و فى مـجـمل فـنـون ا

وجماليات كل الفنون األخرى.

من عروض خيال الظل

فى أعدادنا القادمة 

سـاعدة االستعـارات اخملتلفـة لألنظمة األخرى > إن هذا الطـراز من التعلم مـتعدد التخـصصات 
تسمح للطالب أن يطوّر فنه ويثرى أداءه ويكتـسب الراقص أو مصمم الرقصات بعدًا دراميًا فإنهما

يعطيان للرقص مسرحة حقيقية.
سرحي جريدة كل ا

قـام بـتـأسـيس هذه الـفـرقـة الـشقـيـقـان لؤى
ــنـتـج حـسن ووائل عــبــد الـله وهــمــا أبـنــاء ا
عـــبـــد الـــله فى عـــام 1989 حـــيـــنـــمـــا قـــامــا
بــتــقــد عــرض «مــيت مــســا» عــلى مــسـرح
«لــونــابــارك» بــاإلســـكــنــدريــة والــذى أعــيــد
ه بعد ذلك عـلى مسـرح مصر بـعماد تقـد

الدين.
قدمت الفـرقة خالل مـسيرتـها الفـنية (من
عــــام 1989 إلى عــــام 2002) اثـــــنى عـــــشــــر
ها نخبة كبيرة من عرضا شارك فى تقـد
جنـوم الـكــومـيـديـا حــيث لم تـعـتــمـد الـفـرقـة
عــــلى مـــجــــمــــوعـــة مــــحـــددة ثــــابـــتــــة فى كل

عروضها.
قــدمت الــفـــرقــة فى عــرضــهــا األول «مــيت
مـسـا» نـخــبـة من كـبـار الـنـجـوم ومن بـيـنـهم:
فـــريـــد شــــوقى يــــوسف شـــعــــبـــان ســــمـــيـــة
األلـفى حسن حـسـنى محـمد فـريد هـالة
فـاخـر سـمـيـرة صـدقى والـنص تـألـيف د.
عزت عبد الغفور وإخراج السيد راضى.
وقــد قـــدمت الـــفــرقـــة بــعـــد ذلك الـــعــروض
التـاليـة: «حـمرى جـمرى» «بـوم شـيكـا بوم»
(عـــام 1990) «جــوز ولــوز» (1991) «عـــلى
بـالطــة» (1993) «أنــــا والـــنــــظـــام وهـــواك»
» «تكسب يا (1994) «اجلميلة والوحش
خــيــشــة» (1994) «أل بالش كـده» (1995)
«بــهــلــول فـى اســطــنــبــول» (1995) «حــكــيم
عــــــيـــــون» (2000) «طــــــرائـــــيــــــعـــــو» (2002)
ويالحظ أنه أثـناء فـترات الرواج الـسياحى
ــســرحى لـفــرق الـقــطـاع وبــالـتــالى الـرواج ا
اخلــاص قــامت الــفــرقــة بــتــقــد أكــثــر من

عرض خالل نفس السنة.
شـارك فى بـطـولة هـذه األعـمـال مـجـمـوعة
مـن كــبـــار الـــنــجـــوم فى مـــقـــدمــتـــهم: فـــريــد
ـدوح عـبـد الـعـليم شـوقى سـمـير غـا 
يــوسف شــعـبــان عالء ولـى الـدين مــحــمـد
هــــنـــيــــدى عــــمـــاد رشــــاد حــــسن حــــســـنى

مثل جتميع وإشراف: آن ناهج اجلديدة فى إعداد ا من كتاب: ا
مارى جوردون  ترجمة د. سلوى لطفى مراجعة د. جوزين
جودت مهرجان القاهرة الدوى للمسرح التجريبى 2007.

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

ستقل. سرح ا مثل الشاب هانى طاهر يشارك بالتمثيل فى مسرحية «طعم الصبار» مع اخملرجة عزة احلسينى ضمن عروض ا > ا
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وسيقية فرقة «أوسكار».. تقد الكوميديا ا

 مشهد من مسرحية طرائيعو

البس. عبد العزيز فى ا
قـــام بــكـــتــابـــة األشــعـــار واألغــانى لـــعــروض
الـفرقة بعض كـبار الشعراء وفـى مقدمتهم
سـيـد حـجـاب بـهــاء الـدين جـمـال بـخـيت
بــهــاء جـــاهــ ســمــيــر الـــطــائــر كــمــا قــام
ــوســيـــقى الــتــصـــويــريــة بــوضع األحلـــان وا
ـــبـــدعــ ومـــنـــهم: عـــمــار مـــجـــمــوعـــة من ا
الــشــريـعى مــحـمــد عــلى سـلــيـمــان ريـاض
الـهـمـشرى عـصـام كـاريـكـا سـمـيـر حـبيب
حسن أبـو السـعود د. جـمال سالمـة على

سعد.
شـــــارك فى عــــروض الــــفــــرقـــــة بــــتــــصــــمــــيم
االســـــتــــعـــــراضـــــات مــــجـــــمـــــوعـــــة من كـــــبــــار
ـصـمـمـ وفى مـقـدمـتـهم: حـسن عـفـيفى ا
كمال نعيم حسن السبكى عاطف عوض.
قدمت الـفرقة عـروضهـا على عـدة مسارح
مــــثـل مــــســـــرح مـــــصــــر (بـــــعـــــمــــاد الـــــدين)
كــوزمـــوس الـــريـــحـــانى الـــزمـــالـك قـــصــر
الــنـــيل هــيــلـــتــون رمــســيـس وقــد حــصــلت
ـسـرح األخـير الفـرقـة عـلى حق اسـتغالل ا
لــــعــــدة ســــنــــوات فــــقـــــدمت عــــلــــيـه مــــعــــظم
عـروضهـا كمـا قدمت الـفرقـة أيضـا بعض
عـــروضــــهـــا بـــاإلســـكــــنـــدريـــة عــــلى مـــســـرح

«لونابارك».
اتسـمت عروض الـفرقـة بـالسـمة الـتجـارية
ـوســيـقــيـة وبــاإلنـتـاج وتــقـد الــكـومــيـديــا ا
الـضــخم وذلك بـاسـتـقـطــاب كـبـار الـنـجـوم
بـهـدف حتـقـيق الـربـحـيـة ولـكـن دون تـقد
اإلســـــفـــــاف أو اخلــــــروج عن الـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد
ـسرحية أو خـدش احلياء ويعـتبر عرض ا
«عـــلى بالطـــة» من أفـــضل الـــعـــروض الــتى
قــدمـتــهـا الــفـرقــة وإن كـان أكــثـرهــا جنـاحـا

جتارياً «حمرى جمرى وجوز ولوز».

عيون).
شــارك فـى إخــراج عـــروض الــفـــرقــة كـــبــار
ــــســـرح مـــثل: الــــســـيـــد راضى مـــخـــرجى ا
ســـمــيـــر الــعـــصــفـــورى فــهـــمى اخلــولى د.
هـــانى مــطـــاوع مــحـــمــد صـــبــحـى حــســ

كمال محمد عبد العزيز عصام السيد.
ـــجــمـــوعــة مـن كــبــار اســـتــعـــانت الــفـــرقــة 
مـصــمــمى الـديــكـور والــســيـنــوغـرافــيـا ومن
بــيـنــهم: نــهى بــرادة أشــرف نـعــيم حــسـ
الــعــزبـى نــهــاد بـــهــجت مـــحــمـــود حــجــاج
وسمير فرج فى تـصميم اإلضاءة وسامية

مر نوح انتصار ميار الببالوى.
قـدمت الفرقة نـصوصا لكـبار الكتاب وفى
مــقـــدمــتــهم د. عـــزت عــبــد الــغـــفــور (مــيت
مــسـا) أحــمــد عـفــيــفى (بــوم شـيــكــا بـوم)
مـــحــمـــود أبــو زيـــد (حــمـــرى جــمـــرى جــوز
ولـوز) مـهـدى يــوسف (عـلى بالطـة) عـبـد
الــرحـــمن شـــوقى (أنــا والـــنــظـــام وهــواك)
يـوسف مــعـاطـى (اجلـمــيـلــة والـوحــشـ أل
بالش كــده بـهـلـول فـى اسـطـنـبــول) لـيـنـ
الــرمــلى (تــكــسـب يــا خــيــشــة) نــبــيل أمــ
(طـــرائـــيـــعـــو) أحـــمـــد عـــبــــد الـــله (حـــكـــيم

ـــدوح مـــدحت صــــالح حـــسـن األســـمـــر 
ــوجى لـطـفى وافـى أحـمـد بــديـر جنـاح ا
لبـيب محمـود القلـعاوى صالح عـبد الله
مـــحــــمـــد فـــريــــد وكـــذلك عـــدد كــــبـــيـــر من
الـنـجـمـات مـن بـيـنـهن: هـالــة فـاخـر مـيـمى
جـــمــال صـــابــرين ســـنــاء يــونـس إحــســان
الــقـلــعـاوى عــايـدة ريــاض ســمـيــة األلـفى
لوسى هـنديـة جـيهـان نصـر لـيلى عـلوى
حنـان تـرك سعـاد نـصـر سمـيـرة صدقى
ألــــفت إمـــام نــــاديـــة عـــزت شــــاديـــة عـــبـــد
احلـمــيـد غـادة عــبـد الــرازق مـهــا أحـمـد

قصود يكتب عن خطأ النقد األوروبى غرب جمال عبدا هرجان الوطنى للمسرحية القصيرة با  ا
سرح العراقى. > مهرجان «خشبة وتصفيق» الذى شهدت فعالياته مدينة بغداد مؤخراً كرم الفنان يوسف العانى لدوره البارز فى ا
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تــــتـــــوارى خــــلـف الــــنـــــظــــرات أوجــــاع
وشــقــاء يـــوم طــويل تــعـــزف الــفــنــانــة
ـصريـة «زيـنب السـجـينى» مـعـزوفة ا
عــــلى أوتــــارهـــا الــــرقــــيـــقــــة نـــغــــمـــات
وقـــســمـــات وجه امـــرأة شــاردة وقــد
المح فاترة لكنها جد استسلـمت 

يزة.
فــــالــــلــــوحـــة لــــوجـه امـــرأة بــــدت فى
مهـارة وقوة لتـحقق إيـقاعاً مـتجانس
المح ذاتها الـتكـوين ووضعت هـذه ا
فى مـراحل تـكــوين وكل مـرحـلـة فى
إطــارهـا عـالم كـامـل مـغـلق عـلى ذاته
يــــحــــاكـــــيه ويــــحـــــكى مــــنـه ووضــــعت
الـفنـانة فى مـهارة وقـوة فى الـتعـبير
هــذا الـعـالم فـنـجـد وجه امـرأة وقـد
اســتــســلم لألمــر وذهــبت عــيــنـاه إلى
االســتـسـالم وأخـرى تـتــرقب وثــالـثـة
تــخــرج عن إطـارهــا وتــمـتــد لــوحـتــهـا
خــــارج الـــبــــرواز عن طـــريـق جـــدائل
ــنـــســدلــة لــكــنــهــا ال تــزال الــشــعــر ا
داخل الــــبــــرواز ومــــهــــارة الــــفــــنــــانـــة
وضوع الذى تطرقت واتساقها مع ا
إلـى مــــعــــاجلــــته تــــتـــــضح وبــــقــــوة من
المح الوجوه داخل التأثـير الشامل 
الـلـوحـة وكــأنـهـا مـتـسـقــة مع الـفـنـانـة
ذاتـــهـــا أو مـن ذاتــهـــا وفـى حلـــظــات

 مسرحنا تواصل
الرحلة فى

مسارح اإلمارات
والسعودية
واألردن وقطر

صـ5

بدعة إلى تنويع فى آسرة تطرقت ا
ـــيــنــاً احلــركـــة وفى اجتــاه الـــوجــوه 
ويــسـاراً وأعــلى وأسـفل مـع احلـفـاظ
الـــــدقـــــيـق عـــــلى جــــــمـــــال الـــــتـــــكـــــوين
ـــمـــيـــز ودهـــشـــته فـــهــــو من الـــنـــوع ا
ـــمـــتـــنع واســـتـــطـــاعت أن بـــالـــســـهل ا
حتـقق تعايشـاً وتباينـاً ملموساً داخل
الــــــلـــــــوحــــــة لـــــــوجـه واحــــــد وضـع فى
جـوانب حــيـاتــيـة مــتـنــوعـة ومــتـراتــبـة
وأخـــرجـه بـــهــــذا الـــتــــنـــوع من حــــالـــة
اجلـــمـــود إلـى احلــركـــة الـــتـى يـــنـــشــأ
عـنـهــا حـوار بـشــفـاه صـامـتــة لـيـكـون
الــصـــمت أبـــلغ من الـــكالم وهـــذا مــا
يــــتـــألـق فى تــــكــــوين الــــلــــوحــــة الـــذى
اخـتـارت له مــجـمـوعـة مــتـنـاغـمـة من
المح ـــتـــآلـــفـــة لــونـــيـــاً و الـــوجــوه ا
واحـــدة ولــكـــنـــهــا تـــبــدو فـى مــراحل
عــمـــريــة مـــتــنــوعـــة لــتـــحــصـــد رحــلــة
ـتـعـددة ـراحـلـهــا ا عـمـريــة كـامـلــة و
ـتـغيـرة هـذا الـعـالم يـدعو لألسى وا
ويحـرك فيك رغـبة احلـنو عـلى هذا
الــعـالم واإلشـفــاق عـلـيه كــمـا بـرعت
ــبـدعــة الـتـشــكـيـلــيـة أن تــمس بـوتـر ا
ـــــــرأة وأقــــــوى دقـــــــيق أدق دخـــــــائـل ا
أســلــحــتــهــا فى االســتــكــانــة والــهـدوء
لـــتـــطـــلق صـــرخـــة قـــويـــة مـــدويـــة من

خالل هذا الصمت الرهيب للخروج
من اعــــتــــيــــادهـــا الــــرتــــيب الــــرهــــيب
ويـجــعـلــهـا تــقـفــز من أثـبـت األشـكـال
ربـعة بـجدائل كانت مـنسـدلة باتت ا
مـــقـــصـــوصـــة ذلك الـــعـــالـم اخلــاص

لـلـمـرأة صـرخت به زيـنـب الـسجـيـنى
بـصـمت مـدوٍ يـسـمعه كـل من له ع

تقرأ.

لوحة الغالف حوار الصمت

هل تستطيع أن تعيش فى اليوم عشر سنوات
?هذا ما نتعرف عليه صـ9

 عبدالكر برشيد
يكشف لنا حكمة

اجلنون 
صـ28

سرح  رجائى فتحى ا
احلقيقى فى الثقافة
اجلماهيرية وال تسألنى

سارح عن بقية ا
صـ8

جزيرة احلياة تطرح السؤال: ما هو
طلوب من إدارة الطفل لتحقيق ا

رسالتها النبيلة? صـ 10

  انكفاء الشعراء علي ذواتهم
سرح صـ 29 أحد أسباب تأخر ا

لوحات العدد 
صرى:  للفنان ا

 عبدالوهاب عبداحملسن

سرح فى مصر  الرحالة وخيال الظل وظهور ا
سرح والسينما. التسلية األوروبيت ا

ــظــهـر الــثــالـث من هــذا الــتـراث الــقــد فـى فن الــقــره قـوز ويــتــمــثل ا
"األراجــوز" ذلك الــفن الــذى حــاول فـيه مــبــدعــوه أن يـكــونــوا أجـرأ فى
نـقـدهم االجتـماعى وحـاولـوا فيه أن يـتخـلـصوا من تـلك الـسلـبيـة التى
كـانـت أظـهـر مـا تـكـون فى مـسـرح خــيـال الـظل الـبـطئ احلـركـة والـذى
يـتوب فيه البطل وينـدم على ما قدمت يداه من أفـعال أما شخصيات
طـيـة مـثـل شـخـصـيات "األراجـوز" فـعـلى الـرغم مـن أنـهـا شـخـصـيـات 
خـيـال الـظل إال أنـها جـريـئـة فى حـديثـهـا وانـتـقامـهـا وقـد الحظ أحد
ـسـرحيـات فى العـقدين الـثانى سـتـشرقـ النـمط األراجوزى لـتلك ا ا
والــثــالث لــذلك الــقــرن عــلى أن بــعض عــروض األراجــوز هــذه لم تــكن
تـعرض فى ذلـك الوقت بـالـلـغة الـعـربـيـة بل بالـلـغـة التـركـيـة الـتى كانت
ـكـن لـنــا أن نالحظ بـعض حــيـنــئـذ لــغـة األســتـقــراطـيــ واألغـنــيـاء و

ن كان لهم نصيب فى تمويل العروض. وجهاء القوم وأثريائهم 
هـنـاك إذن من كـان يـتـصـدى لإلنفـاق عـلى بـعض هـذه الـعـروض وهذا
ـة عــنـدمـا كـان يـتـولى بـعض ـا كـان يــحـدث فى أثـيـنـا الـقـد يـذكـرنـا 
سرحيـة وقد يكون فى عـظمائهـا اإلنفاق والـتجهيـز لبعض العـروض ا
ذلك النـوع الوجـاهة االجـتمـاعيـة أو اتقـاء لسـان األراجوز الالذع الذى

ال يفلت أحد من لسانه.
ا كان تقد بعض هذه العـروض باللغة التركية راجعًا إلى طبيعة ور
الطبقات االجتـماعية التى كانت تتسلى فى ذلك الوقت وإن كان هذا
ال ينفى أن بعض العروض األقل مـستوى واألقصر جتهيزًا كانت تقدم
بـالعاميـة فى كثيـر من البيئـات الشعبـية واألقاليم الـريفية. أضف إلى
ذلك فـن السيرة والقص الشعـبى وما كان يستتـبعه من مظاهر أدائية
يــقـوم بــهـا الــشـاعــر الـشــعـبى أو الــقـاص تــقـريــبًـا لــلـمــعـنـى وتـرســيـخًـا
ــشـاهــدين وهـو مــا تـوفــرت فـيه ـســتـعــمـ وا لـلــمـضــمـون فى أذهــان ا
ـشـاهـدة من اسـتـخدام األذن عـنـاصـر األداء واحلـركـة واالسـتمـاع وا
ــا كــان يـــجــرى تــصــويــره واحلــديث عـــنه وكــلــهــا من ومــتــابـــعــة الــعــ 
ـصرية سـرح فى بيـئتـنا ا العـناصـر التى سـاعدت عـلى غرس مـفهـوم ا

والعربية.

انـــتــشـــارهـــا مــنـــذ أن أصــبـح فــنًـــا قــائـــمًـــا بــذاتـه عــلى يـــد "ابن دانـــيــال
ـوصـلى" الــذى رحل إلى الـقـاهـرة بــعـد سـقـوط بـغــداد فى يـد الـتـتـار ا
وقــــدم من خـالل هـــذا الــــفن نــــقــــده االجــــتـــمــــاعى الــــهــــادف من خالل

إضحاك اجلماهير الذى يصل إلى حد الفحش أحيانًا.
حـقـيـقة إن هـذا الـفن كـان يـصـاب بـاالزدهـار واالضـمـحالل واإلقـبال
واإلعـراض عـبر الـقـرون الـطويـلـة التى عـاشـهـا ولكـنه ظل الـفن الذى
تـعودت عـلـيه اجلـمـاهيـر وتـآلـفتـه خاصـة وأنه اصـطـنع لـنفـسه وسـيـلة
العرائس اجللدية أو اخلشبية أو الورقية التى حلت مشكلة استخدام

مثل. ا
سـرح خيـال الظل فـضل عظـيم أسداه إلى تـاريخ احلضـارة العـربية و
هـو أنه قـد حفـظ للـخـلف أفكـار الـسلف فـقـام بتـسـجيل الـقـليل مـنـها

وكذلك عادات تلك األجيال الغابرة.
ومن ناحية الفن يتضح لـنا أنه مهد األرض لوصول واستقبال وسيلتى

ـا ــصـريــة فى الـقـرن 19 مـن فـراغ وإ ـســرحـيـة ا لم تـنــشـأ احلــركـة ا
ـوضـوعـيــة الـتى أدت إلى ظـهـور كـانت هـنــاك مـجـمـوعـة من الــعـوامل ا
ـفـهـومه وشـكـله الـغـربـى وقـد تـضـافرت ـسـرح وقـبـول اجلـمـهـور له  ا
هـذه الـعــوامل فـكـونـت األرض اخلـصـبــة الـتى نـبــتت فـيـهــا هـذه الـبـذور
ــوهــا وأكــسـبــتــهــا حــصــانــة مــنــذ هــجــمـات ــنــقــولــة ســاعــدت عــلى  ا

الرجعية وطغيان احلكام وسلبية اجلماهير فى كثير من األحيان.
وسـنــســرد هــذه الـعــوامل فى ســبع نــقــاط أســاسـيــة ونــبـدأهــا بــالــعـامل

األول.
: ١ - التراث القد

سرحية التى ظاهر ا أول هذه العوامل هو التراث الـقد لكثير من ا
كانت ومازالت تقدم عروضها.

سرحية الهـزلية التى تقـترب فى شكلها فهنـاك الكثير من العـروض ا
ـسرح الـغـربى والـتى كـانت منـتـشرة إلى حـد كـبـير من شـكل عـروض ا
فى الـقـاهـرة واإلسـكـنـدريـة لـتـسـلـيـة اجلـمـاهـيـر وإدخال الـسـرور عـلى
ـســتـشـرقـ الـذين قـلــوبـهـا ولـقـد لــفـتت هـذه الـعــروض أنـظـار بـعض ا

زاروا مصر خالل القرن 19.
ظـاهر ويـبـدو أن هؤالء الـرحـالة لم يـكـونوا يـتوقـعـون وجود مـثل هـذه ا

فى بيئتنا الشرقية ومن ثم فقد حضروها وكتبوا عنها.
من هـذه العـروض ما شـاهـده الرحـالة "بـلـزونى" لعـرض مـسرحى سـنة
1815بـشـبرا وهـو عـرض «احلمـال الـغشـاش» كـما شـاهـد فى مقـطـوعة
سرحية كمضحك أخرى أحد الرحالة األوروبي الذى استخدم فى ا
" أحـد عــروض االرجتـال أو "بـلــيــاتـشــو" كـمــا شــاهـد "إدوارد ولــيم لــ
الهـزليـة التى تـصور إلى أى مـدى يقع الـظلم عـلى الفالحـ من جباة

الضرائب.
ــظـهــر الــثـانـى من الـتــراث الــقــد الـذى ســاد الــقـرن 19 هـو مــسـرح ا
خــيـــال الـــظل ومـــســـرحـــيـــات خـــيــال الـــظـل هى نـــوع من الـــتـــشــخـــيص
ـسرحى تؤديه هذه الظالل التى يـلقى بها على ستـارة شفافة مرئية ا
ــكن أن يــتـــســلى بــهــا ـــتــفــرجــ وهـى مــلــهــاة لـــقــطع الــوقـت   أمــام ا
اجلمـيع حـتى األغنـياء وعـليـة الـقوم ولـكنـها فى أسـاسـها يـنظـر إليـها
غلوبة على أمرها فى سائر البلدان. على أنها متعة الطبقات الدنيا ا
ـة الــتى كــان لـهـا  Üƒ≤©j ójôa É°VQومــسـرح خــيـال الــظل هـذا أثــر من تـلـك األثـار الــقـد

رحيل سامى صالح
تـــوفى إلى رحــــمـــة الـــله تــــعـــالى األســـبـــوع
ـاضى د. سـامى صالح  أسـتاذ الـتـمـثيل ا
ـــــعــــهــــد الـــــعــــالى لـــــلــــفــــنــــون واإلخــــراج بــــا

سرحية. ا
أسـهم الفقـيد الراحل فى تـكوين جيل من
ــــســـرحـــيـــ فـى مـــســـرح اجلــــامـــعـــة فى ا
الـسـبعـينـيات والـثـمانـينـيـات أصبح الـكثـير
ـصرى اآلن .. ـسـرح ا مـنهـم جنـومـاً فى ا
كمـا أسـهم فى ترجـمـة الـعديـد من الـكتب
ضــــمـن إصــــدارات مــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة
الـدولى لــلـمــسـرح الــتـجــريــبى فـضالً عن
ـــمــثل ــهـــمـــة وكــان آخـــرهـــا «ا مـــؤلـــفــاتـه ا
ـيـة الفـنون واحلـرباء» الـصـادر عن أكاد
ــــؤلـــفــــة عن فن ويـــعــــد من أهم الــــكــــتب ا

نطقة العربية. التمثيل فى ا
ورحيل أبو اخلير

 كـمـا تـوفى إلـى رحمـة الـلـه تـعالـى الـفـنان
مـصطـفى أبو اخلـير عـضو فـرقة الـسامر

سرحية. ا
أسـرة حتـريـر «مـسـرحـنـا» تـتـقـدم بخـالص

العزاء إلى أسرتى الفقيدين.

د. هدى وصفى وراء 
جناح «لير» الفخرانى صـ6
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>  ال يـكتفى فنانو السيرك بـأداء فقرة بسيطة ترتكـز على حركات روباتية ذات مخاطر
سرحى. ولكنهم يبحثون عن مسرحة أو تصميم وجودهم ا

مـثـلـ كـثافـة فى الـتـدريب اجلـسـدى لـلمـمـثل. ويـبـدو أنه تـمت إعادة >  يـالحظ فى إعـداد ا
ـسرح: مـثال ذلك: اكـتشـاف أهمـية اجلـسد فى نـهايـة القـرن العـشرين وكـذلك احلركـة على ا

سرحى للمسرح القومى فى ستراسبورج. درسة القومية العليا للفن ا ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ـكن أن تقوم حـركة مسـرحية دون هل 
إعــداد وجتـديــد مــسـارحــنــا وتـزويــدهـا
بـأحــدث األدوات والـتــقـنــيـات اإلجــابـة
مـعـروفـة: بـالـطـبع نـحـتـاج إلى جتـديـد
ـوجـود مـنـهـا وهـو مـسـارحـنـا وإعـداد ا
األمــر الـذى حــمــلــته الـهــيــئـة الــعــامـة
لـقـصـور الـثـقـافـة فـيـمـا يـخـص مـسارح
القصور والبيوت فباألمس القريب كنا
نفـتـتح قـصر ثـقـافـة دميـاط اجلـديدة
وكفـر شكـر وسوهـاج وفى الطـريق عدد
من قصـور الـثـقافـة لـنعـيـد إليـهـا كامل
طــاقـتــهــا فـتــفـتـح األبـواب من جــديـد
سرح ليس مكانًا للتمثيل للمواهب فا
فـحــسب لــكــنه بــيت الــفـنــان ومــصـدر
ـــتـــوج احلـــقـــيــقـى إلجنــازه أحالمه وا
ـــســرح يـــبـــدأ احلـــلم وعـــلـــيه فــعـــلـى ا
يــتـجــسـد لـيالقـى اجلـمـهــور فـتــتـخـلق
الــعـالقــة بــيـــنه وبــ الـــعــالم لـــيــنــقل
قصـود بإعداد الـوعى من هنـا فليـس ا
ــبـنى ــسـرح وجتــهــيـزه مــا يــتـعــلق بــا ا
ـعـنى لـيـجـتمع فـقط لـكـنـنـا نقـصـد ا
ـعـنى هـو ـقـصـود بــا ـعــنى وا ـبـنى وا ا
ـتـلـقى اإلنـسـان سـواء كـان الـفـنـان أو ا
وضوع - حتى يكتمل الثالوث الفنى (ا
ـسـتقـبل) وال يقـتصـر األمر رسل - ا ا
عـند هـذا احلد لـكنه يـتـواصل ليـشمل
جـميع الـقائـم عـلى العـملـية الـفنـية
من هـــنــا كـــانت الـــدورات الــتـــدريــبـــيــة
تواصلة إلعادة صياغة وعى القائم ا
سرحيـة وكيفية إدارتها على العـملية ا
ـسـرح فـفـاقد ـعـنى ا عـبـر فـهم عـمـيق 
الـشىء ال يـعــطـيه لــكن هل يـقع عبء
اإلصالح عـلى الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور
الـثقـافـة وحـدهـا? اإلجـابـة بـالـطبع ال
ـا نـطـلـبه من نـحـتـاج إلى االسـتـجـابـة 
دعم مــادى الســـتــكــمـــال مــشــاريـــعــنــا
وتـدريـب كـوادرنـا وكــذا تـعــاون اجلـهـات
ــؤسـســيــة األخــرى الــتى بــدونــهــا لن ا
يكتـمل التطويـر من إعالم وتعليم وكذا
سرح ـهتمـ بحركـة ا ثقـف وا دعم ا
ـعرفة التى ال تنضب صرى فهم زاد ا ا
ومـن خــبـــرتـــهم نــتـــحـــرك لــنـــصل إلى
ـسـرح الــهـدف الـذى نــحـلم به لـيــعـود ا

مزدهرًا من جديد. 

> مسرح الشارقة الوطنى يستعد حاليا لتقد مسرحية «النمرود» تأليف د. سلطان بن محمد القاسمى.

أفكار.. أحالم.. أوهام

. ثل > مسرحية «بالك بتهون» يتم عرضها حاليا فى عدد من القرى الفلسطينية بطولة ستة 
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ــرحـلـة ـدرسى فى ا ـســرح ا اكــتـشف مــحـمـد حــامـد مــوهـبـتـه الـتـمــثـيــلـيــة فى ا
ـركـز الــفـنــون الـتـابع ـوهـبــة الـتى شــجـعــته عـلى االلــتـحــاق  اإلعــداديـة.. تــلك ا
ـحافـظـة اإلسـمـاعـيـلـيـة ليـشـارك من خالله فـى عدد من لـلـشـبـاب والـريـاضـة 
ـلك" من إخـراج مـحمـد زنـاتى ثم يـلـتـحق مـحـمد ـلك هـو ا العـروض أبـرزهـا "ا
بـفــرقـة قــصـر الـثــقـافــة وهـو مـازال فـى دراسـته الــثـانـويــة لـيــشـارك فى عـرض
ــسـحــورة" من إخـراج حــسـنى حــسـ ثم "الـرحــلـة الــعـجــيـبــة" "أمـيــرة الـغــابـة ا
ـلك" ـسـرح اجلـامـعـى فى عـدد من الـعـروض مــنـهـا "مـات ا يـشـارك مـن خالل ا
إخراج حـسن عبـده "الذباب األزرق" إخـراج حسنى أبـو جويلـة ويحصل مـحمد
ـثل فى مهـرجـان اجلامـعـات كمـا يشـارك فى "عـالم على عـلى جـائزة أفـضل 
بابا" والـدنيا روايـة هزليـة "من إخراج محـسن الضـعيف. ويجـرب محمـد نفسه
فى سـلك اإلخـراج فـيعـمل كـمـسـاعد مـخـرج فى "الـلهـم اجعـله خـيـر" مع اخملرج
ـــان الــســتــات" مع ســـامى طه و "احلــكــايـــة مش بــجــد" مع عـــلى شــوقى و "بــر
شــريف صـبـحـى "بـالـعـربـى الـفـصــيح" مع سـمـيــر زاهـر و "زعـيـط ومـعـيط" مع
زيد اخملرج رشدى إبـراهيم ومن خـالل هذه العـروض يكـتسب مـحمـد حامـد ا
مارسـة اإلخراج فيقدم عـلى التجربـة بجرأة ويخرج من اخلبرات التى تـؤهله 
لـلـمــسـرح اجلـامـعى عــدًدا من الـعـروض مـنــهـا: "جـزيـرة الـُقــرع" "مـامـا أمـريـكـا"

تـــألـــيف لــــيـــنـــ الــــرمـــلى الـــذى 
تـصـعـيـده هـذا الـعـام لـلـمـشاركـة فى

مهرجان النوادى.
حـامد مشـغول هذه األيـام باإلعداد
خلـوض عدد من الـتـجـارب األخرى
هى "الــــهــــوامش" مـن تـــألــــيـف نـــادر
صـالح الـدين و "الـبــعض يـأكـلــونـهـا
والـــــعه " لــــنــــبـــــيل بــــدران "الــــذبــــاب

األزرق" لنجيب سرور.
مـحـمـد حـامـد يـؤكـد أنه لن يـتـنازل
عن أن يكون مخـرجًا كبيرًا ومؤثرًا

سرحية ذات يوم. فى احلركة ا
ربــنــا يــنــولك الــلى فى بــالك والــلى

.. فى بالى.. قادر يا كر

رشا سامى.. هاملت فى ثوبه األنثوى
رصيدهـا الفنى الكـثير.. مـنها "حدائق الـشيطان" مع
إسـماعـيل عـبـد احلـافظ و "عايـش فى الغـيـبـوبة" مع

محمد صبحى و "قلب حبيبة" مع خيرى بشارة.
رشـــا شــاركت مــؤخـــرًا فى عــرض "والد الـــلــذيــنه" من
إخـراج مـحـمـد عـمـر وتــألـيف أسـامـة أنـور عـكـاشـة..
سـرحيـة الـتى أثنى عـلى دورهـا فيـها وهى الـتجـربـة ا
الـنــقـاد وكـانت دافــعًـا لـهــا عـلى االســتـمـرار بــثـقـة فى

سرح. ا
تـــتــمـــنى رشــا ســـامى أن تـــتــاح لـــهــا أكـــثــر من فـــرصــة
لـتقد أدوار ذات أبعاد نفـسية مركبة.. تـستطيع بها
أن تفـجَّـر كل طـاقـاتـهـا ومـواهـبهـا الـفـنـيـة.. كـمـا حتلم
أيــضًـا بـتـقـد أعـمـال اسـتــعـراضـيـة.. تـؤكـد بـهـا هـذا

ستغل جيدًا من موهبتها.. اجلزء غير ا

مــاكـــبث" و "جـــرتــرود" فى "هـــامــلـت" و "مس جــولـــيــا"
لستـرندبرج و"جـوكاستا" و "إلـكترا".. والـغريب أيضًا
أنــهـا أقــدمت عـلـى خـوض جتــربـة صــعـبــة جـدًا وهى
تمـثيلها لشـخصية "هاملت" فى أحـد مشاريع التخرج
ـعهد .. وهى التجربـة التى تعتبرهـا رشا مغامرتها با
الــكـــبــرى الــتى اســـتــطــاعـت خاللــهـــا أن تــتــحــدَّى وأن
تــتــفـــوق عــلى نـــفــســهـــا حــيث كــان عـــلــيــهـــا أن تــفــكــر
وتتـحـرك بأسـلـوب وشـخصـيـة وأداء رجل.. وليس أى
رجل.. إنـه هـــــامــــلـت بـــــكل مـــــا فـى شـــــخـــــصـــــيـــــته من

ثل. تناقضات وتعقيدات تتحدى قدرات أى 
ـهمة خالل كـذلك شاركت رشا فى عـدد من األعمال ا
ـعـهـد مـنـهـا "يــا طـالع الـشـجـرة" لـتـوفـيق دراســتـهـا فى ا
احلكيم و "زنوبة محمدين" تأليف سعد الدين وهبة.
عـرفت رشا طريـقهـا إلى الشـاشة الصـغيـرة فشاركت
سلـسالت الناجـحة التى أضافت إلى  فى عـدد من ا

بدأت رشـا سامى رحلـتهـا مع الفن فى فـريق الكورال
لــكـلــيــة الــتــجـارة جــامــعــة عـ شــمس وألنــهــا تــعـشق
الـتـمثـيل واألضـواء منـذ طفـولـتهـا فقـد عـملت جـاهدة
لتلـتحق بـفريق الـتمـثيل فى كـليـتهـا والذى قدمت من
ـسـرحـيــة "قـصـة سـلم" تـألـيف خالله أولـى جتـاربـهـا ا
بـاييخو وإخراج سـامح عبد العزيـز. وألنها تبحث عن
مــكــان لــهــا فـى عــالم الــتــمــثـــيل فــقــد رأت أن تــصــقل
مــوهـبــتــهــا بـالــدراســة اجلـادة فــالــتـحــقت أوالً بــورشـة
اخملـرج الـكـبيـر سـمـير الـعـصـفـورى لتـتـعـلم عـلى يديه
وتــقــدم من خالل الــورشــة مــســرحــيــة "روبــرتــاج" عن
احلـمـلـة الفـرنـسـيـة وتقـوم فـيـها بـدور "زيـنب" وسـعـيًا
وهـبـتهـا الـتحـقت رشـا سامى – لـلـمزيـد من الـصـقل 
ـسرحـيـة قسم ـعـهد الـعـالى لـلفـنـون ا بـعد ذلك  – بـا
التمـثيل واإلخـراج ولتـتاح لـها الفـرصة أيـضًا لـتقد

ـــهــمــة مـــنــهـــا "مــيـــديــا" ثـم "لــيــدى  عـــدد من األدوار ا

حمادة بركات ...
يحب اللعب فى الدماغ

سرح خالد عمر .. عازف جيتار وقع فى غرام ا
منـذ الـتحـاق خـالـد عمـر بـاجلامـعـة وعلى الـرغم من اشـتراكه
ـوسيقيـة كعازف جيـتار تسرق مـوسيقاه اآلذان فـى حفالتها ا
وتــمــتع الــوجــدان.. وعــلى الــرغم من الــشــهــرة الــتى نــالـهــا فى
جــامـعــته كــعـازف مــاهـر فــإنه كـان يــحـلـم بـدور آخــر يـلــعـبه فى
ـسرح ـا جذبه إلى ا ـسرحى الـذى طا مـثل ا الفن.. هـو دور ا

تفرج معجبًا ومستمتعًا.. وأجلسه ب ا
وال يـدرى خالـد مـتى وكـيف حتقـقت له هـذه األمنـيـة.. وكل ما
الئـــكــة" من يــذكـــره أنه شـــارك بــالـــفــعل فـى عــرض "أقـــنــعـــة ا
إخــراج عـبــد احلـمــيـد حــسن "طــبـعًــا مش مـيــدو العب األهـلى

وسم. نتقل لالحتاد السكندرى هذا ا ا
ــا دفـعه لالبـتـعـاد ويـبـدو أن الـعـرض األول كــان ثـقـيالً عـلـيه 

. سريعًا خوفًا ورهبة والتفرغ للعزف والتلح
غير أن ذلك لم يطل كثيرًا.. حـيث كان عشقه للمسرح أكبر من
سرحية خـوفه فتغلـب عليه ووجد نـفسه يلتـحق بفرقة "تـاى" ا
ليشارك فى عرض "غـرفة اإلرادة" من إخراج أحمد رمزى وهو
ـفــقـودة فى نــفـسه وأعــاد إلـيه الـعــرض الـذى أعــاد إلـيه ثــقـتـه ا
االطــمـئــنـان ودفــعه لالســتـمــرار.. فـشــارك خـالــد فى مـهــرجـان 

محمد حامد محمدأمير عز الدين.. غاوى وِرَش
.. وحلم اخملرج الكبير 

رغم دراســته لــلــقــانــون وتــخــرجه من كــلــيــة احلــقــوق جــامــعـة
ـسـرح فى كــلـيـة الـقـاهــرة فـإن حـبـه لـلـتــمـثـيل دفــعه لـدراســة ا
ــانه بــأن الــدراســة تـصــقل اآلداب جــامـعــة اإلســكــنــدريــة إل

وهبة واخلبرة وكان مشروع تخرجه هو عرض "باليه".  ا
عــرف اجلــمــهــور حــمــادة بـركــات من خـالل مــسـلــسل "الــست
أصيـلة" وبعـدها تـبناه اخملـرج وائل إحسـان ليشـارك فى فيلم
"عـنـدلــيب الـدقى" وأحـدث أفـالم حـمـادة هالل الــذى سـيـبـدأ
فى تصـويره فى الفترة الـقادمة باإلضافـة إلى ترشيح محمد
فــاضـل له فى مـــســلـــسل "لــيـل وثــعـــالب" الـــذى ســيـــعــرض فى

قبل. رمضان ا
ـسـرح من خالل عـرض كـانت بــدايـة حـمـادة احلـقــيـقـيـة فـى ا
"الـلعب فى الـدماغ" الـتى يعـتبـرها فـاحتة خـير عـليه وهى من
تــألـــيف وإخــراج خـــالــد الـــصــاوى  .. بــعـــد أن قــدم أكـــثــر من

خمس عرضاً فى مسرح اجلامعة ومسرح الهناجر.
شاركته لنرم زعزع وخالد الصاوى فى هذا العرض وكان 
األثــر األكـــبــر فى مــعــرفــة اجلــمــهــور بـه من خالل شــخــصــيــة
"أشرف" التى قدمها فى الـعرض مع فرقة احلركة واعتبرها

نقلة فى حياته.
ـسرحى " حلـظـات" إخرا ج شـارك حـمادة أيـضـًا فى العـرض ا
خــالــد جالل عــلى مــســرح الــهــنــاجـر .. قــدم مــســرحــيــة "عـ
احليـاة" تأليف لينـ الرملى وإخراج عصـام السيد. ومن إنتاج
ــســرح الــقــومى شــارك فـى عــرض أخــلــعــوا األقــنــعــة" تــألــيف ا
وإخـراج لــيـنــ الـرمــلى الــذى افـتــعل أزمـة عــنـدمــا قـام حــمـادة
لل ورتـابة احلـوار اليـومى وقام  باخلـروج عن النص لـشعـوره 
الـــرمـــلى بـــتـــعـــنـــيـــفه
أمــــــام اجلــــــمــــــهـــــور
ـــــــــــــانـه ولـــــــــــــكــن إل
ـــــوهــــبــــتـه رشــــحه
أيــضـــًا لــشــخـــصــيــة
"عــــاصـم" خــــطـــــيب
مــــــــنـى ابــــــــنـــــــــة زكى
عـجـيب فى عـرض
"زكـى فـى الـــــــــوزارة"
وهــو ســـعــيــد بــدوره
فى هـــــذا الـــــعــــرض
الــذى يــضـم كــوكــبــة
من الــنــجـوم: عــمـر 
احلـريرى وهـالـة فاخـر وحسـ فهـمى ورغم أن الـدور يجـسد
شـخصـية انـتـهازى مـتـسلق فـإنه نـال إعجـابه مـنذ قـراءة الورق

كما حظى باستحسان النقاد واجلمهور.
ــــســــرح اخلــــاص شــــارك حـــــمــــادة بــــركــــات فى عــــرض وفـى ا
"خـربـشـة" مـع الـنـجم أحـمـد بـديــر وألنه اعـتـاد عـلى االلـتـزام
فى مــســرح الــدولـة ومــســرح الــهــنــاجــر ويــدين بــالـوالء لـ: د.
ــســرح ــركــز فــلم يـــعــجــبه احلــال فى ا هــدى وصـــفى مــديــر ا
اخلـــاص الــذى يـــعــانى من يـــعــمل بـه من تــســـلط الــنـــجم عــلى
ــنـتج وعــلى اخملــرج وعـلى كـل فـريق الــعـمـل .. وهـو يــسـتــعـد ا
سـرحى "فى بيتنـا فأر" تأليف حالياً لـعمل بروفات الـعرض ا
ـسرح احلر من وإخراج سيـد فؤاد ضمن فـعاليـات مهرجان ا
ـســرحــيــة والــعــرض مـن إنــتــاج مــركـز خـالل فــرقــة احلــركــة ا

سرحية.  الهناجر للفنون ا
ájôµ°S ≈e

" بعرض "العابث" إخراج مدحت عريان.  ا "ا
"أل ما يـقربش لـشحاتـة العـريان" ثم كـانت مشـاركته فى "دايرة
ـدوح مع فـرقـة "حلـظـات" وعرض حـلـزونـيـة" إخـراج شـيـمـاء 
ـوسـيقـى التى "حـريـتى" إخراج مـحـمـد حـمـدى وألنه لم يـنس ا
درسـها وأحبهـا وبرع فيهـا فقد قرَّر االسـتفادة منـها فى مجال
ـسـرح.. لم ال.. وهـو قـادر عـلى ذلك. ومـدعـوم بـوعى درامى ا
ــارســته لـلــتــمـثــيل.. قــام خـالــد عــمـر بــاإلعـداد اكــتـســبه من 
ـسرحـية مـنهـا "مفـترق الـطرق" ـوسـيقى لـعدد من الـعروض ا ا
"مـطـلـوب آنـســة" مع اخملـرج مـحـمـد عــبـد الـله و "الـقـالب" من

إخراج مدحت عريان.
وسيقى لـلعديد ومـا زال خالد يـتمنى أن يقـوم بعمل اإلعـداد ا
ـهـمة.. مـع عـدم تخـلـيه عـن الـتمـثـيل ـسـرحـيـة ا من األعـمـال ا

طبعًا!
خــالــد يـشــارك حـالــيًـا فى مــســرحـيــة "غـرفــة اإلرادة" كـمــمـثل
والــعـرض مـن إخـراج أحـمــد رمـزى.. كــمـا يــسـتــعـد لــلـمــشـاركـة
ــهــرج" من إخــراج كــمــمــثل ومــعــد مــوســيــقـى فى مــســرحــيــة "ا

محمد عبد الله.
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سـرح ليـلتحق عـشقه لـلمسـرح منـذ الطفـولة جـعله يـختار كـليـة اآلداب قسم ا
بها.. لـيدرس ويتعـلم الفن الذى يـعشقه عـلى أصوله ثم - وهذا هو األهم -

ليمارسه أيضًا.
ًا بأن وظل أمـير عز الـدين يتنـقل من مسرح إلى آخـر باحثًـا عن نفسه وحـا
يصـبح فـنانًـا مـؤثرًا.. ولـكـنه من ب كـل احملطـات التـى مر بـها ال يـنـسى أبدًا
صـرى" الذى احتـضنه فى أول مشـواره ودربه وعلّمه الـكثير الراحل "عالء ا
من األشــيـــاء الـــتى لم يـــتــعـــلــمـــهــا فـى الــكـــلــيـــة ثم أشـــركه فى عـــرض له وهــو
"الـنـعـام".. كـذلك اصـطـحـبه مـعه إلـى الـثـقافـة اجلـمـاهـيـريـة حـيث قـدمه فى

عرض "حوش آدم" ..
سرح لـيتدرب مع عمرو دواره ويشارك التـحق أمير بعد ذلك بجـمعية هواة ا
فى عـرض "النـيل والـفـرات" ويـلـتحق بـورشـة سـمـيـر العـصـفـورى ويـشارك فى
"روبـرتــاج" من إنـتــاج الــورشـة ومن الــورشـة إلـى مـســرح الـدولــة مـشــاركًـا فى
لـك" مع مراد ـلك هـو ا عـرض "الـنص.. نص" إخـراج فـؤاد عـبد احلـى ثم "ا
منـير..  كمـا يشارك فى مـسرحيـة "العرض الـقادم" من إخـراج عادل حسان.
ــســرح لـــيــشــارك أمـــيــر فى "مـــرة واحــد بـــيــحــلـم" إخــراج عــفت وفى نـــوادى ا
ـوتى" إخـراج حـازم الـكـفراوى و بـركـات وفى عـروض أخرى مـنـهـا "حـديث ا

. "قطايف عصافيرى" إخراج حمدى حس
شـارك أميـر أيضًـا فى ورشـة محـمد صـبحى لـيزيـد من خبـراته الفـنيـة التى

كانة تمكنه من وضع مـوهبته فى ا
سرح. التى تستحقها ب جنوم ا
أمـــــيــــــر شــــــارك مـــــؤخــــــرًا بــــــعـــــرض
"صـــــديق" فى مـــــهــــرجــــان ســــاقــــيــــة
الــصـاوى.. من خالل فــرقـة "كــيـان"
ــســرحـــيــة.. ومــا زال يــحــلم بــأداء ا
ـتمـيـزة.. الـتى الـعديـد مـن األدوار ا

تلفت أنظار اجلمهور إليه..
وهــــــو يـــــــحب الـــــــعـــــــمل مـع اخملــــــرج
ـقـراطى" الـذى يـتـنـاقش مع "الـد
ــثـــلــيه فى كل تـــفــاصــيل الــعــمل
أثـنـاء البـروفـات.. ويأخـذ بـآرائهم

إذا كانت فى مصلحة العمل.
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سامح واحلسينى.. فى سابع أرض

أحمد احلجار

مسـرحية «سـابع أرض» للـكاتب إبراهـيم احلسـينى واخملرج
ــهـا خالل مـارس ســامح مـجــاهـد يـتـم اآلن اإلعـداد لـتــقـد

القادم من إنتاج فرقة مسرح الغد.
الــعـمل بــطـولــة وفـاء احلـكــيم صـبــرى فـواز جالل عــثـمـان
وسيقى واألحلان محمد دياب وائل أبـو السعود سلـمى ا

ألحمد احلجار ديكور ياسم جان.
ـؤلف كان سـامـح مـجاهـد قـد قـدم مـنـذ سـنـوات مع نـفس ا
سرحى «أخـبار - أهرام - جمهورية» لفرقة الغد العرض ا

أيضا والقى قبوال جماهيريا ملحوظاً.
ـؤلف لشـخصـيـة تعـانى من عدة فى «سـابع أرض» يـعرض ا
أزمـات بـعــد وصـولـهـا لـسن األربــعـ دون حتـقـيق أى إجنـاز
ن وهـو مــا يـدفــعه لالنـتــحـار ثم يــقـرر قـتل 7 أشـخـاص 

تسبب فى إعاقة أحالمه. اعتبرهم ا

اجلزيرة.. 
على ساقية الصاوى

ـســرحــيـة لــتــقـد عــرضــهـا تــسـتــعــد فـرقــة (وجــوه) ا
اجلديـد (اجلزيـرة) عن نص (إجيـوس) تألـيف أسامة
نـــور الــدين إعـــداد وإخــراج مــحـــمــد رجب اخلـــطــيب
سـرح ساقية ـقبل  وذلك يوم اخلـميس 28 فـبراير ا

الصاوى.
ـــكـــارم الـــعـــريـــبى ومـــحـــمـــود الـــعـــرض بـــطـــولـــة أبـــو ا
الـشــريف ومـحــمـود شــعـبــان ومـدحت جــمـال الـدين
ولــيــد عــبــد الــعـــظــيم فــتــحـى يــونس ونــورا.. إضــاءة
هـانى زغلول موسيقى عـمر الكينج سـتايلست ياسر

الدسوقى.

انـــتـــهى اخملـــرج مــحـــمـــود الــشـــوبـــكى من ورشـــة إعــداد
ـمـثـل الـتى أقـامـهـا بـبـنى مـزار لـيـبـدأ بـعـدهـا بـروفـات ا
ـسرح عـرضه «الـسـاعـة صـفر» ضـمن شـرائح نـوادى ا
ــصــريــ فى ويــرصــد رحــلـــة مــجــمــوعــة من اجلــنــود ا
الــصــحـــراء يــقــعـــون خاللــهـــا داخل كــهف يـــجــدون فــيه

أشباحاً جلنود ماتوا أثناء حرب االستنزاف.
الـــــــنص تـــــــألـــــــيـف إسالم
فــــرغـــلـى ديـــكــــور خـــالـــد
الـــــــــغـــــــــمـــــــــرى اإلعـــــــــداد
وسيـقى حملمد حس ا

ويــقـوم بـاألداء الـتـمـثـيـلى:
غــريب مـــصــطــفى عــبــد
الوهاب اخلزاعى أحمد
عـــــلى خـــــلـف شــــحـــــاتــــة
حــمـادة عـابــد مـصـطـفى
القرشى حنفى حنفى.

محمود الشوبكى

مشهد من عرض  «حلم السلطنة»

حلم السلطنة.. مكافأة مالية ومهرجانان
قـرر د. أحـمـد نوار رئـيس الـهـيئـة الـعـامة لـقـصور
الـثقـافة صـرف مكـافأة مـاليـة قدرها 300 جـنيه
ـسـرحى «حـلم الـسـلـطـنة» لـلـمـشـاركـ بـالعـرض ا
من إنـتاج جمعية رواد قـصر ثقافة الـعمال بشبرا
اخلـــيــمـــة عـــقب حـــصـــوله عـــلى عـــدة جــوائـــز فى
هـرجـانات احملـليـة كـان آخرهـا اجلـائزة األولى ا

فى مهرجان شبرا اخليمة للمسرح احلر.
ه أحـمـد شـحـاتـة مــخـرج الـعـرض يـسـتـعـد لـتـقـد
سـرح وفى الـوقت ـهـرجـان الـعـربى لـهـواة ا فى ا
نـفـسه تـسـتـعـد الـفـرقـة لـتـقـد عـرض جديـد فى

إطــار فـعــالــيـات مــهــرجـان اجلــمــعـيــات الــثـقــافــيـة
والـذى يـقـام نـهـايـة شــهـر مـارس الـقـادم وسـيـكـون
بـعنوان «عرس زهران» لـلمؤلف محـمد عبد الله
تمـثيل: مـحسن جـاد محـمد عـبد الـفتـاح عصام
إبـــراهـــيم ســـحـــر هـالل نـــســمـــة يـــحـــيـى ســارة
إســـمـــاعـــيل عـــبـــد احلـــمـــيـــد ومـن أشـــعـــار ســـيــد
سالمـة ومـوســيـقى وأحلـان ولـيــد خـلف وديـكـور

ومالبس أبو العال صادق مر البحراوى.

ájôµ°S ≈e

QÉàîe Oƒªëe

«الساعة صفر»..
انتهت الورشة
وبدأت البروفات

عن صناعة األحالم وحتدى الواقع.
الـتـعـلــيـقـات الـتى امــتألت بـهـا صـفــحـة «مـسـرحـنـا»
ثابة «خارطة طريق» وجغرافيا للحلم الذى تبدو 
قـامت مــسـرحــنـا عــلى أسـاسـه ومن أجـله أطــلـقت
«اجلــروب» فى خــطــوة تــلــيـهــا اخلــطــوة األهم وهى

إطالق نسختها اإللكترونية قريباً..
علق كان الشاعر أحمد زيدان الذى حملنا أول ا
مـسئولية نشـر مشاكل وهموم الـشباب وتبنى جيل
سرح يحفر بأظـافره فى الصخر من أجل تقد ا
الــذى يـؤمن به. أمـا أحــمـد راسم فـوصف اجلـروب
بـــأنه أهـم خـــطـــوات جــــريـــدة مــــســـرحـــنــــا وطـــالب
ـسـرحـى واالهـتـمـام بـالـتــعـاون مع جـروب الــتـذوق ا

بأخبار اإلسكندرية.. وجب يا أحمد.
ــا قــاطع اجلــريــدة - كــمـا إيــهــاب حـمــدى الــذى ر
يــقــول - وعـدنــا أن يــكــون اجلــروب بــدايــة جــديـدة
لـلــعالقــة. تـعــلــيـقــات أخــرى تـراوحـت بـ الــتــهـنــئـة
والتـرحيب بـإطالق اجلروب وبـ مطـالبـتنـا بنـشر
ـــســرحــيــة واالهــتــمــام كل جــديــد عـــلى الــســاحــة ا
سرحى فى منطقة معينة أو إقليم ما. بالنشاط ا

ولكل األصدقاء الذين انضموا إلينا.. شكراً.
ولـــــكل األصـــــدقـــــاء الـــــذين يـــــودون االنـــــضـــــمــــام أو
ـــســـرح. هـــذه دعــوة يـــجـــمـــعـــهم مـــعـــنـــا عـــشق فـن ا

مفتوحة لالنضمام والرابط هو:
www.Facebook.com/

group.php?gid=101861428

وشــــبــــاب من الــــقـــاهــــرة واإلســــكــــنـــدريــــة واحملــــلـــة
ومــحــافـــظــات أخـــرى رحــبــوا بـــالـ «جــروب» وأبــدو
اسـتــعـداداً لـلــمـشـاركــة ورغـبـة فى الــتـواصل األمـر
الـذى أشـعرنـا بأنـنا فـتـحنـا «قمـقـما» وأخـرجنـا منه
عـفريـتـاً مـسرحـيـاً عـصـياً عـلى الـتـرويض ال يـكفى

3 مفاجآت كانت فى انتظارنا عندما اقتحمنا
العالم االفتراضى بـ «جروب» جديد

ــيـاً خـطت عــلى الـشــبـكـة االجــتـمـاعــيـة األشــهـر عـا
«مــســرحــنـا» خــطــوتــهــا «اإللـكــتــرونــيــة» األولى هـذا
األسبوع بعد إطالق «جـروب» مسرحنا على موقع
الـ ”Face Book".. الذى أصـبح «مـوضة» الـشـباب
حــول الـــعــالـم. اخلــطـــوة الــتى كـــانت بـــهــدف «جس
النـبض».. واالقـتـراب من الـعـالم االفـتـراضى الذى
اليـ فى مــصـر والـعـالم «هـرب» إلــيه الـشـبــاب بـا
يــفــضــلــونه عــلى الــعــالم الــواقــعى أثــمــرت مــا فـاق
أفضل توقعاتـنا حيث بادر باالنضمام إلى اجلروب
مـا يــفـوق الـ 100 مـشــتـرك فى أقل من 48 ســاعـة.
األمـر الذى كـشف لـنا عن عـطش حـقيـقى لـلـثقـافة
ـــســــرحـــيـــة لـــدى جـــيل اخـــتـــلـــفـت لـــغـــته ووســـائل ا
ــســـرح هــمــاً الــتـــواصل فــيـــمــا بــ أفـــراده وبــقى ا

وغاية وحلماً نبيالً.
ــفــاجــأة الــوحــيـدة.. بل ــشــتــركـ لم يــكن ا عــدد ا
ـشـاركـات الـتى سرعـان مـا تـلـقـاها حـجم ونـوعيـة ا
«اجلـروب» فـهـنـاك 196 صـورة ألعـمـال مـسـرحـيـة
من القـاهـرة واألقالـيم سـرعان مـا تراصـت لتـشكل
ـسـرحـيـة» الـراهـنـة وهـناك » لـ «الـلـحـظة ا «ألـبـومـاً
ــوقـعــ مــسـرحــيــ هـمــا «فــرقـة أيــامــنـا وصالت 
ـســرحى» الـذى أنـشـأه احلـلـوة» وجــروب «الـتـذوق ا
ـسـرح الـسـكـنـدرى وهـنـاك آمـال عـدد من شـبـاب ا
ـسـرحيـة الولـيدة» سـرعان مـا تعـلـقت بـ «النـافذة ا
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درسة >  إعداد مـتعدد الـتخصـصات فى مـجال فن العـرائس.. مثالً يـتعاون مـسرح الوجـوه (ا
ـسرح كلية مـسرح الوجوه فى شتـوجتارت) مع األقسام األخرى القوميـة العليا لـلموسيقى وا
اثلة علـم والطـلبة مع مـدارس  درسة (مـوسيقى أوبـرا مسرح) وتـتم تبادالت بـ ا فى ا

انيا. فى أ

لك فهد الثقافى بالرياض. ها على مسرح ا سرحية الكوميدية «فشار» للمؤلفة عبير محمد واخملرج خالد الباز يتم تقد > ا

سرحي جريدة كل ا
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علمون على >  يستخدم السيرك تقنيات للرقص فى إعداده وفى إبداعاته. ويؤكد ا
ضرورة عدم فصل تعلّم تقنية أنظمة السيرك والبحث الفنى الذى يتطلبه التقابل

مع الفنون األخرى للمسرح. 4
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سرحي جريدة كل ا
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سرحية حاليا بطولة صالح الدرع يوسف البغلى. عهد العالى للفنون ا > مسرحية «اضحك أنت عربى» يقدمها ا

مـخـتـلف الـطـبـقات االجـتـمـاعـيـة لهـم فى ح يـعـرض لـبـعض مـظـاهر
احملــافـظـة عـلـى الـكـلـمــة والـعـرض من بــعـضـهم. وأخــيـرًا يـتـنــبـأ بـاجتـاه

وضوعية أكثر. علمى يعالج القضية 
ؤلف الـفـصل الـرابع لـلفـئـات االجـتـماعـيـة حـيث عرض وقـد خصـص ا
ـسرح الـشعرى الـتاريـخى واستـعان ألول مرّة لـلفـئات االجـتماعـية فى ا
ـسرح ألنه - على حد صـادر النثـرية فى الرواية وا فى كتـابه ببعض ا
ـــاذج كــافـــيـــة لــفـــكـــرته. ذلك أنه عـــرض لـــلــحـــكــام زعــمـه - لم يــجـــد 
ــتــســلط عــلــيــهم ثـم رصــد طــبــقـة ووجــدهم قــدر الــشــعــوب الــقــاهــر ا
الـعسكري واحملاربـ وأبان ما فيهم من طمع وطمـوح باستثناء بعض
ـا ـســرحــيـات الــتى صــورتــهم فى شــكل احملـرريـن الـثــوار ثم عــرض  ا
ـــنـــاخ من رقـــيق وإمـــاء وخـــدم وجـــواســـيس وعـــمالء يـــســـتـــلـــزمه هـــذا ا
وســـجــنــاء (وســـجــون وتــعـــذيب) وفــصل هـــذه الــفــكـــرة وأشــار فى هــذا
ـبـاحث والـبولـيس واخملـبـرين فى الشـعـر الـعربى الـسيـاق لـكـثرة ورود ا
احلــــديث. ثـم عــــرض لــــلــــفـالح وصــــورته الــــضــــعـــــيــــفــــة أمــــام احلــــكــــام
ـتسلط وتعرض لـطبقة التجار ووجد صـورهم كريهة فى مسرحنا وا

الشعرى خاصة من كان يتاجر - منهم - فى الرقيق.
وفى الــفـــصل اخلــامـس يــعــالـج فــكــرة وصـــورة الــشــعـب فى مــســـرحــنــا
الشـعرى فيجـد شعبًـا كالبـبغاء عقـله فى أذنيه ودائمًـا هو فقـير متعب
واقـف التى صـورته ثـائـرًا أو مـسـتـعدًا لـكـنه ال يـثور بـاسـتـثـنـاء بعـض ا
ـه خـاصـة عـنـد رئـيف خـورى وعـبـد الـرحـمن لـلـثـورة أو ثـائـرًا يـقـتل ظـا

الشرقاوى.
ويـعـالج فى الــفـصل الـسـادس الـتــردد فى الـشـخـصـيـة الــعـربـيـة ويـجـده
عالمه تـمـيزه فى غـالـبيـته وربط بـ الـتـردد والالمبـاالة وعـدم حتدد
ـــنــحى ــنـــشــودة ولـــكــنـه رغم هــذا ا الــرؤيـــة االجــتـــمــاعـــيــة لألهـــداف ا
االجتماعى نسى أن لتـردد عالقة جذرية بالصراع وحيرة االختيار أى
ــسـرحــيــة فى حـ يــنــطـبق فــهــمه لـلــتــردد عـلى له مــبــرره الـفــنى فى ا

سرحية الشعرية. الشخصية خارج ا
وأخـيـرًا يـعالج فـى الفـصل الـسـابع "الـواقع واخلـيـال" ويـقـصـد فى هذا
الـفصل إلى كـشف العالقة بـ واقع احلياة الـتى نعيـشها وبـ اخليال
ــسـرح الــشــعـرى لــعـمـل وشـائج فــنــيـة مع ـبــدع فى ا الــذى يــتـوسل بـه ا
ـؤلف إلـى تـركــيـز مــسـرحــنـا الـتــاريخ: شــخـصــيـاته وأحــداثه. ويــشـيــر ا
الـشعرى العربى عـلى األخذ من التاريخ لذلك جند أنـفسنا أمام سيل
أخوذة مباشرة عن سرحيات ا سرحيات التاريخية بينما تظل ا من ا
ــســرحــيــات قــد الــواقـع االجــتــمــاعى قــلــيــلـــة وإن كــان أصــحــاب هــذه ا
عـاجلوا بعضًا من قضـايا الواقع العربى كمـا فعل أحمد شوقى وعزيز
ـثال فى الـوقت نفـسه يحـاول بعض أبـاظة وسـليـم حيـدر على سـبيل ا
الـــكــتــاب إســـقــاط الـــتــاريخ عـــلى الـــواقع كــمـــا فــعل الـــشــرقـــاوى وعــبــد
ــســرحـيــة الــنــثــريــة جــدار الــواقع الــصــبــور. فى حــ اقــتــحــمت فــيـه ا
االجـتــمــاعى ووصــلت إلى أعــمــاقه كــمـا فــعل تــوفــيق احلـكــيم ونــعــمـان

عاشور مثالً.
ــســرحـــيــ الــعــرب ــؤلف فـى خــتــام هــذا الـــقــسم الــثـــانى أن ا ويــرى ا
حاولـوا أن يـتجـنبـوا صيـحـة السـخط باجتـاهـهم إلى التـاريخ بديالً عن
الــتــصـدى لــلــواقع وكــان عــلـيــهم أن يــجــروا بـعـض الـتــحــويـر فـى الـواقع

التاريخى ألسباب مسرحية وجمالية بدالً من االستسالم للتاريخ.
القسمان الثالث والرابع:

وقد خـصـصهـما الـكاتب حملـاولة جـديـدة فى فهم مـسرحـية "قـدموس"
ــؤلف فى هــذا هـل هى رســالــة أم مــجــرد عــمل فــنـى: لــذلك يــعــرض ا
ـهم إلى موقف "سـعـيد عـقل" اإلقلـيمى ورسـالـته االجتـماعـية الفـصل ا
الـتـى تـهــدف إلى خــلق لـبــنــان "قـدمــوس" أى أن يــعـيــد لــلـبــنـان مــكــانـته
صلح ـفكر وا التاريـخية التى كـان عليها أيـام قدموس ذلك احلاكم وا
ـيالد طـامـحًـا فى اآلن نـفـسه إلى طـموح آنـى خللق الـذى عـاش قبل ا
ـؤلف مـسرحـية قـدموس لبـنـان احلب والصـدق واألمان. لـهـذا يفـسر ا
لـسعيد عـقل تفسيـرًا رمزيًا حتى يـصبح قدمـوس هو لبنـان والتن هو
ـسـرحــيـة لـذلك اإليـديـولــوجـيـة الــعـربــيـة.. دون الـدخــول فى حـكـايــة ا
ـسـرح الــوثـيــقـة تـكــمـلــة لـهــذا الـفـصل نـعــتـبـر الــقـسم الــرابع وهـو عـن ا

اخملصص لقدموس وهو تعليق على الكتاب وتلخيص لنتائجه.
وأخـيرًا لـقد أعـطـانا الـدكتـور أحـمد سـلـيمـان األحمـد رؤيـة طيـبة عن
سـرح الشـعرى الـعربى من وجـهة نـظر اجـتمـاعيـة كانـت ترصد حالـة ا
. وإن كـنـا نـأخـذ عـلـيه ـكــونـة لـلـتـاريخ ولـلــمـجـتـمع الـعـربـيــ الـعـنـاصـر ا
مـنهجه االنـتقائى الـذى أرغمه على اخـتيار النـصوص التى تـؤيد وجهة
سـرحـيات ودون نـظـره فى حـ كان يـجب عـليه أن يـسـتـقصى كـافـة ا
ـاضية بل ـسرحيـات الشعـرية عبـر العقود ا أن يلـجأ إلى القـفز ب ا
سـرح النثـرى بحجة أنه لم مـا كان أغنـاه عن اضطراره لالسـتشهـاد با

سرح الشعرى موضوع كتابه. يجد شاهدًا فى ا

سرح الشعرى العربى  ا
من وجهة نظر اجتماعية

سرح الكـتاب مـحاولـة جيـدة للـتعـرف على حـالة اجملـتمع الـعربى فـى ا
ؤلف إلى أربعة أقسام. الشعرى العربى وقد قسمه ا

القسم األول وينقسم لثالثة فصول:
ـــواقف الـــتى تـــشــبه يــشـــيـــر فى الـــفـــصل األول إلى بـــعض احلـــاالت وا
ـنازلة قبل بداية احلرب. سرحية وذكـر فى صدرها منظر ا احلـالة ا
وهـو مـشـهـد نـزال وفـروسيـة وهـو مـا أسـمـاه صـاحب األغـانى "مـفـاتيح
احلــروب" وفى هـذا الــسـيـاق أشــار لـبـعـض الـفـرســان وبـعض احلـوادث

التاريخية ناقالً عن األغانى لألصفهانى.
ثم ثـــنَّى بـــحـــفالت الـــزواج ورقـــصـــة احلــرب واالحـــتـــفـــاالت األدبـــيــة
ـبـارزات الــشـعـريـة وثــالث احلـاالت عـنـده حــالـة (مـشـهــد) اجـتـمـاع وا
الـقــبــيــلـة لــلــنـظــر  فى خــصــام أو ديـة. ورابــعــهــا اجـتــمــاعـات الــشــعـراء
الــشـعــبــيــ أو الــزجـالــ أو اخلــطــبــاء وخـامــســهــا مــشـهــد الــســحـر
ــارسه الـكــهـنــة والـوســطـاء الــديـنــيـون مـن حـركـات وأسـراره ومــا كـان 

مسرحية أمام من يستفيد من سحرهم. 
ثم  انــتــقل إلـى حــاالت مـا بــعــد اإلسالم فــعــرض لــلــتــعــازى الــشــيــعــيـة
ـعـتـمـد الـعـبـاسى ثم مـشـهد الـدراويش ـغـاربى عـلى زمن ا ووعظ ابن ا
ــولـــويــة ومـــجــالس الـــذكــر وصـــلــوات االســـتــســـقــاء ثـم خــيـــال الــظل ا
ــولــد أبى احلــجــاج فى األقــصــر وفى غــيـره من واحــتــفــاالت األتــبـاع 

البلدان.
وقـد وجـد أن هـذه احلـاالت كـلـهـا كـانت تـدور فى أشـكـال تـمـثـيلـيـة هى
ـسرح على حـالة مـسرحـية بـالضـرورة معـتمدًا فـى ذلك على تـعريف ا

أنه حالة تؤدى مع اعترافه أنها ال تؤلف عمالً مسرحيًا.
ــسـرح ويــشـيــر فى الــفـصل الــثــانى إلى األسـبــاب الــتى أخَّـرت ظــهـور ا
الـعربى فى شـكـله األوربى ويوجـزهـا فى انكـفـاء الشـعـراء العـرب على
ذواتـهم يتـفنـنون بـها ومن خاللـها دون أن يـخرجـوا منـها إلى الـتقمص
سـرحى أى تقـمص األبطـال والشـخصـيات ومـعايـشة احلوادث وذلك ا
الفـــتــقـــار هــذا الـــشــاعـــر فى نــظـــره لــشـــمــولـــيــة الـــنــظـــر إلى األحــداث
واألفــكــار وألن الــشــاعــر الــعــربى لم يـــعــرف كــيف يــعــطى لألســاطــيــر
ـآسى أبعـادًا مـسرحـيـة كـما فـعل الـيونـانى ويـظن فى نـهايـة الـفصل وا
ـسـرحـة الـطـبـيــعـيـة أى تـقـلـيـديـة اجملـتـمع كـانت وراء تـأخـر الـثـانى أن ا

سرح عند العرب. ظهور ا
سـرحيـة الشـعريـة فى تـطورهـا ونشـأتها ويدور الـفصل الـثالث حـول ا
ليعرض فيه لعدة مراحل تاريخية قسمها كالتالى: من ١٨٩٣ - ١٩٣٢
ثـــــم مـــــن ١٩٤٥ - ١٩٥٢ ثــــم مـــــن ١٩٥٢ - ١٩٦١ ثـــــم مـــــن ١٩٦١ إلــــى
أواسط الستـينيات. وخـرج من هذا الفصل كـله بأن مسرحـنا الشعرى
ــســرحـيــ قـد ــاضى تـاريــخًــا وأسـطــورة كــمـا أن الــشــعـراء ا تـعــلق بــا
تـمسـكـوا بـخـوف أحيـانًـا وبـجـرأة أحيـانًـا أخـرى ببـعض مـشـاهـد وصور

حياتهم وبيئاتهم.
ـسرح الـشـعـرى عـرضـيًا ويـحـمـد لـهـذا الفـصل مـحـاولـته رصـد تـطـور ا
وأفــقــيًـا فى الــوطن الــعــربى كـله وإن كــان تــركـيــزه عــلى مــصـر والــشـام

والعراق قد حوى الفصل كله.
القسم الثانى وقد قسمة إلى سبعة فصول

وقــد عـالج فى الـقــسم الـثـانى: الــقـضـايــا االجـتـمـاعــيـة الـعـربــيـة ولـهـذا
ــرأة عـــلى أنــهـــا ذات وظــائف ـــرأة فــعـــالج ا اخـــتص الــفـــصل األول بــا
وصالت اجتماعية متعددة وأخذ يدرسها من خالل قضايا: احلجاب
والـبــكـارة وارتـبـاط عـذريـتـهــا بـاحملـافـظـة عـلى الــتـقـالـيـد أو جتـاوزهـا.
ـوقف من الـزواج والـطالق وتـعـدد الـزوجات مع ويـتـفـرع من ذلك إلى ا
مالحــظــة " أن الــطالق كـثــيــرًا مـا كــان يــحـدث إصـالحًـا خلــطــأ ولـيس
اسـتـجـابـة لـرغـبـة.. أمـا تعـدد الـزوجـات فـلم يـجـر احلـديث عـنه كـثـيرًا
ــلـكــون عـددًا كــبـيـرًا من ـا ألن هــؤالء األبـطـال الــتـاريــخـيــ كـانـوا  ر
اإلمــاء واجلــوارى.. أمـــا األبــطـــال الــبــورجـــوازيــون .. فــقـــد كــانت رهن
ـرأة خالل هذه تـصرفـهم فـئة أخـرى هن اخلـادمات" ص ٧٥ وكـانت ا
ـسـرحـيـات الـشـعريـة حتـاول أن تـتـوسط بـ حـقهـا الـفـردى كـإنـسـانة ا
وحق األسـرة واجملتمع عليـها ولكن "احلق االجتماعى كـان ينتصر على

احلق الفردى أو يتسلط عليه ويوجهه بشكل من األشكال" ص٧٧.
ثم عــالـج الــفــصـل الــثــانى مـن الــقــسـم الــثــانـى: الــصــراع بـــ الــعــادات
ـــــــؤلـف أن الــــــصـــــــراع بــــــ الـــــــعــــــادات والـــــــتـــــــجــــــديـــــــد: حــــــيـث يــــــرى ا
ـدينة/ احلاضر) وراء إثـارة هذه القضية اضى) وب (ا (الـصحراء/ا
ـبـدع الـتى تــنـتـصـر أحــيـانًـا لــلـعـادات وأحــيـانًـا لــلـتـجـديــد وفق مـفــهـوم ا

ـسرحـيات الـتاريـخية سـرحى. وهذا مـا يثـير قـضيـة الثـأر مثالً فى ا ا
ـداواة بــالـســحـر واجلن.. إلخ. ويــعـتــقـد فى أو قــضـايــا الـتــخـلف مــثل ا
نـهـايـة الـفـصل أن الـتـميـز بـ الـقـد الـبـالى واألصـيل اخلصـب يرهن

سرح وتطور فهمه للقضايا العربية. تطور ا
وفى الفصل الثالث يـعالج قضية "الدين" من خالل رصد صورة رجال
ـسـرح الشـعـرى ويـعـرض سـلـبـيـاتـهم واتـهـامـات الـنـاس من الـدين فـى ا

سرح العربى الشعرى الكتاب: اجملتمع فى ا
ؤلف: د. أحمد سليمان األحمد ا

الناشر: الدار العربية للكتاب - تونس

سرح العربى? يطرح السؤال: ما الذى أخّر ا

سرح الشعرى يرى الشعب  ا
العربى ببغاء عقله فى أذنيه

انكفاء الشعراء على ذواتهم
سرح أحد أسباب تأخر ا
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اضى «جروباً خاصاً» للفرقة على موقع الفيس بوك. سرحية أطلقت األسبوع ا > فرقة البؤرة ا

 مجدى مهنا

تــســتـــعــد فــرقـــة «حــالــة» لـــتــقــد
ــمــنـوع» ـســرحى «فى ا الــعــرض ا
والــذى  إعــداده عـن مــجــمــوعـة
مقاالت الـكاتب الصحفى الراحل
مجـدى مهـنا التى نـشرت بـجريدة
ــــصـــرى الــــيــــوم وذلك فـى إطـــار ا
احــتــفــالــيـة لــتــأبــ مــهـنــا بــنــقــابـة
الــــصــــحــــفــــيــــ الــــعــــرض إعـــداد
وإخـــراج مـــحـــمــــد عـــبـــد الـــفـــتـــاح
ن عبد تمـثيل كـرم أبو الـفتـوح أ

 هشام عطوةالرءوف على خميس.

مـسـرحـيـة «الـبـؤسـاء» لـلـمـخرج
هشام عـطوة والتى كان مقرراً
ــاضى افـــتـــتــاحـــهــا األســـبـــوع ا
عــلى خـشــبـة مـســرح الـطـلــيـعـة
بالـعتبـة تأجل افتـتاحهـا بسبب
بـــدء أعـــمــال تـــرمــيـم وتــطـــويــر
ــســرح والـتـى تـســتــمــر ألكــثـر ا
مـن ثـالثــــــة شــــــهـــــــور عــــــطــــــوة
ومـــــجــــمــــوعــــة عـــــمل الــــعــــرض
أصـيــبـوا بــاإلحـبــاط ويـفــكـرون
فـى نــــقل الــــعــــمل إلـى مــــســـرح

 سوسن بدرآخر.

تـــــبـــــذل الـــــنــــجـــــمـــــة ســــوسـن بــــدر
مـجــهـودًا مــضـاعــفــًا بـشــكل يـومى
لــــلــــســــيـــــطــــرة عــــلى أعــــصــــابــــهــــا
سرحى واالستمـرار فى العرض ا
«ذكى فى الــــوزارة» قــــافـــزة عــــلى
جتـــــاوزات عـــــديـــــدة تـــــرتـــــكـب فى
حـــقـــهـــا. ســـوسـن الـــتى ال تـــخـــفى
ـــشـــاركـــة فى عـــمل ســعـــادتـــهـــا بـــا
نـاجح تـؤكـد لـلـمـقربـ مـنـهـا أنـها
لـن تــــكـــــون وراء إغالق الـــــعــــرض
ـؤكد حدوثه فى حال وهو األمر ا
اعــتــذارهــا عن الــدور الــذى سـبق

واعتذرت عنه هالة فاخر.

 مصطفى يوسفد. منى صفوت 

تـــــــبــــــدأ خـالل أيــــــام ورش الــــــعـــــــمل
اخلــاصـــة بــقـــسم الـــنــقـــد والــدرامــا
بـآداب ع شـمس وهى تقام لـلمرة
األولـى منـذ افتـتـاح القـسم فى الـعام
ـــاضى بـــرئــاســـة د. مــنى صـــفــوت ا
أستاذ األدب الـفرنسى والتى قالت:
لم نكن نـستـطيع اجملاذفـة بالتـجربة
ـاضى ولن نـشـرع فى تـكوين الـعـام ا
فـرقة مـسـرحيـة خـاصة بـالـقسم إال
بعد انتـهاء هذه الورش والتى تشمل
ورشـــة ســــيــــنــــوغــــرافـــيــــا الــــديــــكـــور
ــــــــســـــــرحـى حتـت إشــــــــراف وائل ا
خـورشيـد. تضـيف د. منى: الـورشة
الـــثـــانــــيـــة ســــتـــكـــون «فـى الـــتـــمــــثـــيل
واإلخراج» لـلدكـتور: عـماد عـشوش
عـــــلى أن يــــقــــوم أعـــــضــــاء الــــورشــــة
ـــــتـــــابـــــعـــــة عـــــروض اخلـــــمـــــســــ

ـــســرح «روابط» وســـتــكــون لــيـــلــة»
الــــثـــالــــثــــة «تــــصـــمــــيـم احلـــركــــة فى
ـــــســـــرح» ويـــــعـــــدهـــــا د. مـــــحـــــمـــــد ا
مـــصـــطـــفـى بـــاإلضـــافـــة إلى ورشـــة
ــوســيــقى الــتـصــويــريــة» لـلــدكــتـور «ا
مـحمـد الـشيخ. أمـا الـدكتـور عـصام
عـبد الـعزيـز فـيتـولى ورشـة «حرفـية
ـسرحـية». ويـتولى الـدكتور الـكتـابة ا
مـــصــــطــــفى يــــوسف ورشــــة «قـــراءة
وحتــــلــــيل الــــنــــصــــوص الــــدرامــــيـــة»
وسـوف يـتـم من خاللـهـا اســتـضـافـة
ـنـاقـشـة ـسـرحـيــة  أحـد الـعــروض ا
طــــــلـــــبت الـــــعـــــمـل من خـالل نـــــدوة 
الــدكـتــورة مــنى صـفــوت أن تــشـرف

عليها مجلة «مسرحنا».
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 هشام القاضى

ــثل كـانــوا أعــضـاء مــخـرجــان و
كتب الفنى لفرقة منتخب فى ا
قـصر ثـقـافـة احمللـة اتـهـموا إدارة
الى واإلدارى الـقـصـر بالـفـسـاد ا
وطـــالــبـــوا د. أحـــمــد نـــوار رئــيس
هيئة قصور الثقافة بفتح حتقيق

حول ما يحدث فى القصر.
مـــســرحــيــو احملـــلــة - فى رســالــة

عـن مــــخــــالـــفــــات مــــوظــــفى ورواد
الى واإلدارى القـصر بـالتـفتـيش ا
بــــالــــهـــيــــئــــة األمــــر الـــذى دعــــاهم
لكتابة مذكـرة للسيد رئيس الهيئة
ومــــعــــهـــا صــــورة مـن االســـتــــقــــالـــة
اجلـــمـــاعــيـــة ثم حتـــويــهـــا إلقـــلــيم
غــرب ووسط الــدلــتـــا لــلــتــحــقــيق
ــــــــســــــــرح وقــــــــام رئــــــــيـس قــــــــسـم ا

ثـالثــة بــدالء بــاخملــالـــفــة لالئــحــة
ـــكــتب الـــفــنـى الــتى تـــنص عــلى ا
تكـونه من أربعـة أعضـاء منـتج

. وثالثة معين
سرحيـون الثالثة مصطفى عبد ا
ــنـعـم الـشــطـوى هــشـام مــحـمـود ا
الــقــاضى وإلـهــامى ســمــيـر صــابـر
كــشـفـوا عن وجـود مـلف مـتـضـخم

ــــســــرح أن مــــنــــدوب أخــــصــــائـى ا
اإلقــلـــيم وافق عـــلى قــرارات إدارة
القصر وتبنى موقفها تال الزيارة
اجـتـمـاع لـلـمـكـتب الـفـنى  خالله
ـــــنــــتـــــخــــبــــ شـــــطب األعـــــضــــاء ا
واإلســـاءة ألســــمــــائـــهـم ووضـــعــــهم
االجـــتــمـــاعى عـــقب تـــعـــلــيـق قــرار

الشطب بصورة مهينة.

جلريدة مـسرحنا
- ذكـــــــــروا أنـــــــــهم
تقدمـوا باستقالة
جـمـاعـيـة مـسـبـبة
مـــنــذ مـــا يـــقــارب
الـعامـ وقبـلتـها
إدارة الـــــــقـــــــصـــــــر
بـــــدون حتــــــقـــــيق
وقـــامت بــتـــعـــيــ

بــاالتــصــال بـإدارة
الـقـصـر وإبالغـها
بـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــوره
لـــــلـــــتــــحـــــقـــــيق فى
ـــــــــــــذكــــــــــــــرة ولـم ا
يـــتــصل بـــأعــضــاء
ـــــكــــتب الـــــفــــنى ا
وفـى اليـوم الـتالى
حلــــضـــــوره أشــــاع
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كرنفاالت وفنون شعبية فى حفل االفتتاح

ـــهـــرجـــان وأضـــاف مـــنـــودى: يـــبـــدأ حـــفل افـــتـــتـــاح ا
بـكـرنـفـال فـنى مسـرحى مـوسـيـقى وفـقـرات أخرى
ـنـاقـشـة الـعـروض وتـقـام كل لـيـلـة مـائـدة مـسـتـديـرة 

شاركة. بجانب حفل فولكلورى إلحدى الدول ا
ـهـرجـان مـجـمـوعـة ورش تـدريـبـية ويـشـمل بـرنـامج ا
شى على سرحـية وا صباحـية حول فنـون الكتـابة ا
ـكــيـاج الــفــنى وفـنــون الـرقص األرجـل اخلـشــبـيــة ا

وتقنيات البهلوان والفالمنكو.
ــســرحى ــهــرجــان بــالــعــرض ا تــشــارك مــصــر فـى ا
«آخـر الـشـارع» للـمـؤلف مـؤمن عـبـده واخملـرج عادل

حسان إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.
كــمـا يــشــارك يــسـرى حــســان كـعــضــو جلـنــة حتــكـيم
ـسـابـقـة الـرسـمــيـة لـلـمـهـرجـان والـنـدوات لــعـروض ا

صاحبة للعروض. ا  نوفل منودى

 محمد سالمة
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فــرقــة «أيــامــنــا احلــلــوة» تــســتــعــد حــالــيـاً
لـتقد مـسرحيـة «ورقة حلمة» عن نص
«ماحتبكـوهاش» لوليد يوسف واإلخراج

حملمد سالمة..
تـــــمــــــثـــــيل أحـــــمــــــد ســـــامى مــــــصـــــطـــــفى
احملـالوى مــيس مــحــسن حــا وحــيـد
شـريف مـرزوق دعـاء مـصـطـفى شريف
مـحـمـد أحـمـد مـصـطـفى خـالـد شـلـبى
مــحـمــد جـمـال مــحـمــد مـجـدى مــحـمـد
جــــمـــــجـــــوم عــــبـــــد الــــرحـــــمـن مــــحـــــمــــد
سينوغـرافيا آدم مراد موسيقى وأحلان

أحمد جيالنى.
فــرقــة «أيـــامــنــا احلــلـــوة» قــدمت مــؤخــراً
مـــســــرحــــيــــة «أزعـــاريــــنــــا» عــــلى مــــســـرح

ؤسسة العمالية. ا

«رحلة ورد»
فى قصر
ثقافة شبرا
اخليمة
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ـسـرحى فى قـصــر ثـقـافـة كـفـر سـعـد بـدمـيـاط بـدأ اخملـرج مــصـطـفى هالل بـروفـات عـرضه ا
ـلك» ويـظـهـر من خالل الــتـنـاقض بـ رغـبـة الـسـلـطـة فى الـهـيـمـنـة والـشـعـور ـوت ا «قـبل أن 

باألمن الذى ينشده الشعب.
ـوسيـقى حملمـد غنيم الـنص تألـيف محـمد سـيد عـمر أشـعار بكـر احلسـينى أمـا األحلان وا
وتـصميم الديكـور لسميـر الشهابى بطـولة: نادر مصطـفى شحاتة التـونى عاطف مصطفى
أمل سلـيمـان جهاد احلـطيـبى نشأت عـبد الـباقى هيـثم مراد حـسن النـجار شادى الـسيد

قرر تقد العرض فى مارس القادم. مصطفى طه محمود عبد اخلالق ومن ا

غـرب فى الـفـترة من 29 تـشـهـد مديـنـة شـفشـاون بـا
مـــارس الـــقـــادم وحـــتى 5 أبــــريل فـــعـــالـــيـــات الـــدورة
ــسـرح الــطـفل حتت ـهــرجـانـهــا الـدولى  الــسـادســة 
شعـار «االنفـتـاح على اآلخـر.. ألجل هويـة إنـسانـية»

والذى تنظمه جمعية مسرح الشروق.
ــهــرجــان قــال :إن دورة هـذا نــوفـل مـنــودى مــديــر ا
العام تناقش قضايا «الذاكرة اجلمعية وامتداداتها
ــسـرحــيـة - حــوض الـبـحــر األبـيض ــمـارسـة ا فى ا

وذجاً». توسط  ا
غـرب الكويت تـشارك فى الدورة تـسع دول هى: ا
الـــعـــراق مـــصـــر ســـوريــــا الـــســـودان األرجـــنـــتـــ

أسبانيا فرنسا.
هرجـان هذا العام أيضاً مشاركة 6 عروض يشهد ا
سابـقة وعروض موازية مـسرحية لألطـفال داخل ا

للشباب.
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عـلى مــسـرح قــصـر ثــقـافــة الـعــمـال بــشـبــرا اخلـيــمـة تــقـدم فى
الــفــتـرة من 2/25 حـتى 3/5.. مــســرحــيــة األطــفــال «رحــلـة ورد»
لــلـمـخـرج نـاصـر عـبـد الـتـواب الـتــألـيف حلـسـام عـبـد الـعـزيـز
أشـعـار أحـمـد زرزور مـوســيـقى وأحلـان سـيــد الـعـطـار ديـكـور
وعرائس مجدى ونس التـمثيل حلمدى القلـيوبى محمد عبد
الفـتاح كـمال عـمر أسـامة جـميل عـبد الـناصـر ربيع أسـامة
شــاهـ طــارق حـســنـ وفــاء عـبـد الــسـمــيع والـطــفل طـارق

. حسن

رائد أبوالشيخ

انــتـهى اخملــرج رائـد أبــو الـشــيخ من اإلعـداد لــنص «سـر
ه ضــمن شـرائح الــولـد» تــألـيف أشــرف عـتــريس لـتــقـد
ـــنـــيــــا لـــعـــام 2008 الـــنـص يـــتـــعـــرض ـــســـرح بــــا نــــوادى ا
ألســـطـــورة فـــقـــدان الــبـــطـل أو اخملــلـص وذلك من خالل
ـوروث الـشعـبى وصورته ـزج ب حـكايـات الـبطل فى ا ا
وروث الـتاريخى. الـعرض بطولـة: محمـود مسعود فى ا
سـهـيـر عـادل لــيـلى قـطب نـادى مـخــتـار مـعـتـز مـحـمـد
رضـا طـلـبة مـعـتـز حسن أدهم ولـيـد سـامح ذكى أكرم

نادى صفاء قطب.
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رحاب الدين الهوارى
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ـكن رصـد الـعـديـد من االسـتـعـارات لفـن الكـابـوكى أو فن بـهـراتـا - نـاتـيـام فى الـعروض.  <
وهذا هو الوضع بالـتحديد فى سلسـلة مسرحيـات شكسبير - فـقد استوحيت فى عرض من

فن كاتاكالى (مسرح راقص).
سرحي جريدة كل ا
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الكتاب: الدجال والقيامة 
تأليف: عبدالكر برشيد

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة  ا

  > إن ظاهرة تعدد التخصصات تتمشى أحـيانًا مع تمهيد متعدد الثقافة لإلعداد.
ـثـال يـؤكد عـلى أهـميـة الـتـدريب اجلسـدى والـصـوتى وهو يـؤكـد على عـلى سـبيل ا
مثل. تداخلة ثقافيًا خالل إعداد ا ضرورة اللجوء للتقاليد الشرقية والتبادالت ا 28
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لك فهد الثقافى بالرياض. > مسرحية «حاول مرة أخرى» للكاتب صالح كرامة واخملرج خليل تمام يتم عرضها حاليا على مسرح ا

وت حكمة اجلنون ومقاومة ا
ـكان - يـبدو كـما لـو كان مـشهـدًا واحدًا واحلق أن الـنص - بفـعل تثـبيت ا
مـــتـــصـالً عـــلى الـــرغم مـن طـــوله وال يـــفـــصل بـــ انـــتـــقـــاالت أحـــداثه إال
الــعـنــاوين الـفــرعـيــة من قــبـيل (فــابـيــوس من أنت وأين أنت? الــدجـال فى
جبـة األنبيـاء يا عياش أنت آخـر نسورى الـسبعة...إلخ); كـما ال نسـتشعر
حركـة الزمن إال من خالل حركة الطبيـعة التى يشير الكـاتب إليها سريعًا

(دخول الليل طلوع النهار... إلخ).
ويبـلغ عـدد الشخـصيـات إحدى عـشرة شـخصـية والالفـت حقًـا هو وجود
ثـنـائــيـات مـتـرابـطـة بـ بــعض هـذه الـشـخـصـيــات سـواء بـعالقـات الـقـرابـة
مرضان) (عكـاشة وابنـته نرجس) أم بـعالقات الزمـالة (خمـيس وجمعـة ا
ـفـهـومــة (لـقـمــان وعـيـاش) أم بــعالقـة ضـديـة أم بـعالقــات الـتـبـعــيـة غـيــر ا
ـتصـابية (الـدجال والـولد قـنبـلة) بيـنمـا تبـدو شخـصيـة "نعـناعـة" العـجوز ا
بـاحـثـة عـن الـعـشق أيــنـمـا وجــدته وال يـتـبــقى إال فـابـيــوس الـطـبــيب فـاقـد
علق على األحداث ثل دور الكورس القد ا الذاكرة!! و"الهدهد" الـذى 

والكاشف ألسرار الشخصيات.
كننا تلمس وباسـتعراض طبائع هذه الشخصـيات وعالقاتها فيما بيـنها 
خـيــوط احلــدث الــرئــيــسى الــذى بــدأ مـكــتــمالً أو مـن ذروته فــنـحـن أمـام
"دجـال" يــدعى أنه كل شىء تــقـريــبًـا: "داعى الـدعــاة وهـادى الــهـداة وبـانى
الـبـنـاة وساعـى الـسـعاة!!...." أو أنـه نـبى آخـر الـزمـان الـذى جاء لـيـصـحح
كلماته الـتى حرفها األنـبياء من قبـله!! ومجئ نبى آخر الـزمان يعنى قرب
وقــوع الــقــيــامـة. لــكن الــدجــال هــنـا لــيس شــخــصــيــة ديـنــيــة بــقــدر مـا هى
سيـاسيـة ويحرص الـكاتب عـلى رسمه بـصورة متـناقـضة ليـشيـر إلى أكثر

اركسية على السواء!!) من فصيل سياسى (التيارات السلفية وا
ولسـنا بصـدد مناقشـة هذه الرؤية بل اإلشـارة إليهـا وتوضيحـها فحسب
وأحسب أن الكـاتب يدين التسـلط األيديولـوجى أيًا كانت نوعـيته ويصبح
كـتـاب الـدجـال - كـمـا يـصـفه بـنـفـسه - كـتـابـاً فى كـتـابـ ولـوناً فـى لـون
ويبرر ذلك حملـدثه بقوله "ألنك فى وجـهك حتمل عينـ عينـا فى اليم
وعيـنا فى الـيسـار.. ولو كـانت لك ع ثـالثـة لكـان فى الكـتاب كـتاب ثالث
ولون ثالث وعلم ثالث..". والولد "قنبلة" هو نقيض الدجال تمثيالً لثنائية
"الـقـمع والـتـمـرد" أو "الـوهم واحلـقـيـقـة" لـهـذا فـقـد اتـسـمت لـغـته بـاحلـدة
وكــشف ســوءات الــواقع حــ يــخــاطب نــرجس قــائالً: "من ضــعــفــنــا خـرج
األقـويـاء ومن فـقـرنـا اغـتـنى األغـنـيـاء.. لـقد قـادتـنى حـيـرتى إلـى أكثـر من

باب.. وخلف كل باب أجد نفسى الرجل".
ا يـفعـله الهـدهد الذى تتغـير األبـواب والرجل واحـد". وهو شىء قـريب 

ـسرحى عبد لن تسـتطيع أن تـتعامل مع نص "الـدجال والقـيامة" لـلكاتب ا
الــكــر بــرشــيــد إال إذا اســتــبـــعــدت مــا تــعــتــمــد عــلـــيه أغــلب الــنــصــوص
ـعهودة: ـسرحيـة من وجود "حـدث" درامى يقـوم على الوحـدات الثالث ا ا
ـكن الـبــدايــة األزمـة االنــفـراج; ألنــنـا - هــنــا - بـإزاء نص يــسـتــعــيـر مــا 
تسـميته ببنية "اجلـنون" بكل ما حتمله هذه الـكلمة من تداخل وانتقاالت

نطقى وتعطيل دالالت اللغة. غير مرابطة وفقدان للتواصل ا
ومـكـان احلـدث ذاته يبـرر مـثل هـذه الـبنـيـة ويـوحى بـها حـيث تـدور حـركة
الشـخصـيات داخل "مـصحة" لألمـراض العـقلـية لكن هـذه "البـنايـة" تتسع
دالالتها لكى تصبح "عالمة - أيقونة" على العالم بأسره على مدى أزمان

طويلة متعاقبة.
ـكان - إذن - ثابت ومـغلق ومحـاصر حلـركة الشـخصيـات وهو فى هذا ا
يقترب كـثيرًا من سمات "الـعوامة" فى "ثرثـرة فوق النيل" لنـجيب محفوظ
فى ابـتعـادهـا وعزلـتهـا وإن كانت حتـمل من العالمـات الرمـزية مـا يجـعلـها
ـصــرى فى حــقــبــة الـســتــيــنــيـات تــمــامًــا مــثل هـذه دالــة عــلى اجملــتـمـع ا
ـصحـة الـعـقلـيـة" فى داللتـهـا عـلى واقع اجملتـمـعـات العـربـية "الـبنـايـة - ا
ــرة الـوحــيــدة الـتى تــخـرج فــيــهـا شــخـصــيـات فى أواخـر الــسـبــعــيـنــيـات ا
ـرة الوحـيدة - أيـضًا ـة قتل وا ـكان الـرئيـسى  حتدث جـر الـرواية من ا
ـطـاردة الـدجـال ـســرحى  - الـتـى يـخـرج فـيـهــا بـعض شـخـصــيـات الـنص ا

طاردين (عياش)!! وت أحد ا
كـان - هنا - قد حتـول إلى قدر ينـبغى مقـاومته من "داخله" وليس كأن ا
بـاخلــروج الـنــهـائى مـنـه; ولـعل هـذا مــا تـوصــلت إلـيه إحــدى الـشـخــصـيـات

النسائية فى نهاية النص ح تقول:
"كل مـا أعرفه بـالـضمـان هـو أنه ال بد أن نـبـقى هنـا. أنـا وأنت وكل هؤالء

الناس سنبقى حتى يكون للفجر معنى."
إنها احلكمـة النهائية الـتى تدفعنا إلـيها بنية اجلـنون والتشظى واألحداث

تداخلة. تشابهة وا اجلزئية ا
ـوت" من التـيمات الـتى يحاول الـكاتب اخـتبارهـا على مدار وتبدو تـيمة "ا
الـنص هـنـاك - دائـمًـا - عـبـور لـهـذه الــتـيـمـة وجتـاوز لـهـا والـتـعـامل مـعـهـا
كأنـها جزء من احلـياة فشخـصية مـثل "نرجس" تقتل بـيد أبيـها غرقًا فى
ـاء بـعــد خـداع الـدجــال له لـكــنـهـا - رغـم هـذا الـقــتل - تـظل بــاقـيـة فى ا

مسرح األحداث تتأمل موتها وحتكيه لآلخرين!!
وهى تـيـمـة تـتوازى - داللـيًـا - مع الـسـتـارات واألسرة الـبـيـضـاء الـتى تمأل

كان وحتيط به. ا

يالحق الدجال كاشفًا حقيقته.
وامـتـدادًا لـبـنـيـة اجلنـون يـعـمـد الـكـاتب كثـيـرًا إلى تـعـطـيل دالالت الـلـغة أو
لتالعـب بها مثل أن يقول لقـمان لعياش: "إننى ال أقـمعك ولكننى أقمعك"
(يـقـولــهـا بـشــكل مـغـايــر) فـيـرد عـيــاش "آه حـسـبــتك تـقـمــعـنى" أو أن يـقـول

فابيوس "والله هذا ليس فندقًا.. وال حتى فندقًا".
ـكــان مع الـشـخـصـيـات والـلـغــة لـكـسـر مـنـطـقـيـة وهـكــذا تـتـجـاوب طـبـيـعـة ا

الواقع تمهيدًا لتغييره وجتاوزه.

سرح االرجتالى األمريكى ا

الكتاب: االرجتال للمسرح
تأليف: فيوال سبول

ترجمة: د. سامى صالح

يـتدرب عـلـيـهـا كل من يتـعـامل مع الـطـفل بـشكل
مـــا فـــهـى تـــعـــلـــمه كـــيـف يـــجـــعل الـــطـــفل يـــقـــوم
سرح ـساهمة حقـيقية صادقـة ومشوقة فى ا
عن طـــريق إعـــطــائـه احلــريـــة الـــشــخـــصـــيــة فى
القيام بالتجـربة بعيداً عن عالم محكوم بالكبار
الـبـالـغـ الـذين يـخـبـرونه مـاذا ومـتى يـفـعل مع
األخـذ فى االعتـبار الـفرق الـكبـير فى اخلـبرات
احلــيــاتــيــة وكــيــفــيــة صــيــاغــة األســئــلــة وتــقــد

التمارين له.
ؤلـفة وفى اجلـزء األخيـر من الكـتـاب تتـحـدث ا
ـســرحـيـة الـتــقـلـيـديـة عن مـنـهـجــهـا فى إخـراج ا
وتبـدؤه بتـعريف اخملـرج على أنه الـوسيط الذى
يسـعى لتصـنيف وتـوظيف طاقـات أناس آخرين
فى فـعل واحد مـوحـد بـعدهـا تـفـيض فى شرح
مـــهــام اخملـــرج وكــيف يـــقــوم بــتـــقــســيـم بــروفــاته
وأهــداف كل مـرحـلــة من الـبـروفــات حـتى يـصل

للعرض النهائى.
سـرحـية الـتـقلـيـدية هى وطريـقـتهـا فى إخـراج ا
مــــنـــهـج عـــام يــــصـــلـح ألى نـــوع مـن الـــعـــروض أو
ـســرحـيـة قــد نـتـفق أو نـخــتـلف مـعه األشـكـال ا
لكنه جيـد ألى مخرج واعد يعمل به حتى يصل

لطريقته وأسلوبه اخلاص به فى اإلخراج.
ومع نـهـايـة هذا الـكـتـاب يـجب أن تـبـدأ احملـاولة
الــفــعـــلــيــة لــتــطــبـــيق هــذا الــكــتـــاب ومــا فــيه من
تـمـارين حـتى نـستـطـيع أن نـتـحـرر من الـنـمـطـية
والـتقـلـيديـة ونصل إلى تـفكـيـر إبداعى نـستـطيع
من خـالله الـــــتــــواصـل مع ذواتـــــنــــا ومـع الــــعـــــالم

احمليط بنا.

ــــســـرح الــــورشـــة والــــثــــالث عن األطــــفــــال فى ا
سرحية التقليدية. وطريقة إخراج ا

فى اجلـــــزء األول وحتـت عـــــنـــــوان (الـــــنـــــظـــــريـــــة
ــؤلــفــة مـــســاعــدة كل من والــتــأســيس) حتـــاول ا
درس والطالب على إيـجاد احلرية الشخصية ا
كن أن درس أن يـنشئ بيـئة  وكيف يـستطـيع ا
تـولد فـيـهـا التـلـقـائيـة كـمـا توضح مـجـمـوعة من
ــهــمـة فى أســلــوبـهــا داخل الــورشـة اإلجـراءات ا
وطـريــقـة عـمـلــهـا الـتى تـبــنى بـهـا عالقــة مـثـالـيـة
بــيـــنــهــا وبــ طــلــبــتــهــا وبـــ الــطــلــبــة وبــعــضــهم

البعض.
ــؤلــفــة وفى اجلــزء الـــثــانى من الــكـــتــاب تــذكــر ا
مـجـمـوعـة كـبـيــرة من أهم الـتـمـارين فى الـورشـة
شاكل التى واجهتها وأهدافها اخملتلـفة وتذكر ا
مع الـطلـبـة أثنـاء هـذه التـمـارين وكـيف عاجلـتـها

وطرق تنظيم هذه التمارين.
والـصحيح أن أهمـية هذه التـمارين ال تكمن فى
القراءة النظرية لـها فقط بل أهميتها احلقيقية
فى التطبيق العملى داخل الورش أو مجموعات
الـعمل لنتعـلم كيف نكتشف ذواتـنا ونحصل على
ــزيـد من الـتــواصل مع الـعـالم احملــيط بـنـا عن ا

رور بالتجربة. طريق ا
ـؤلــفــة فى اجلــزء الــثــالث واألخــيــر من وتــقــوم ا
; األول يـتـحـدث الـكـتـاب بـتــقـسـيـمه إلى قــسـمـ
عن مسرح الطفل والـثانى يتحدث عن منهجها

سرحية التقليدية. فى إخراج ا
والــقـسم الـذى تــتـحـدث فــيه عن مـســرح الـطـفل
ـؤلـفة وكـيـفـيـة الـتعـامـل مع األطـفـال تضـع فـيه ا
مجـمـوعة مـن القـواعد والـطـرق العـامـة للـتـعامل
ــهم أن يـطــلع عــلـيــهـا وأن مع الـطــفل الــتى من ا

إنـه لـــيس كـــتـــابـــاً عـــاديـــاً بـل هـــو دلـــيل له نـــفس
ــمــثــلــ الــعــاديــ الــقــيــمــة عــنــد احملــتــرفــ وا
ــــراكـــز واألطــــفــــال فـــهــــو يــــقــــدم لــــلــــمــــدارس وا
د االجـتـمـاعـيـة بـرنـامـجـاً تـفـصـيـلـيـاً لـلـورشـة و
ثلـيهم وكيفية سرح برؤيـة مشاكل  مـخرجى ا
ـــمــثل واخملــرج الــواعــد وعــيــاً حــلــهــا ويــكــسب ا

الزمة التى تكمن أمامه. شاكل ا با
يـحـتـوى الـكـتـاب عـلى 450 صــفـحـة من الـقـطع
ـتوسـط وقام بـإصـداره مـركـز التـرجـمـة الـتابع ا
ـيـة الـفـنـون وهـو خالصـة رحـلـة وجتارب ألكـاد
فـيـوال سبـولـ الـتى يطـلـقون عـلـيـها فى أمـريـكا
ـســرح االرجتـالى حتــاول فـيه - كـبــيـرة كــهـنــة ا
كـفـنـانـة / موجـهـة / مـخـرجة أفـنت حـيـاتـها فى
ــدن ـــســـرحـــيـــة فى الـــعـــديـــد مـن ا الـــتـــجـــارب ا
األمـريـكــيـة - أن تـزيل الــعـوائق الــتى تـقف أمـام
هـذه الـعـمـلـيـة اخلالقـة مـلتـمـسـة مـنـهـجـاً عـلـمـياً
يــؤدى لالعــتـــراف بــأهــمـــيــة االرجتــال وأهـــمــيــة
ـــســــرح بل وفى اســـتـــخــــدامه لــــيس فـــقـط فى ا
ــراكــز طــرق الــتــدريس اخملـــتــلــفــة وكـــذلك فى ا
االجـتــمـاعــيـة ويــنـصب اهــتـمــامـهــا عـلى إيــجـاد
طــرق إلنـــشــاء عـالقــة صـــحــيــحـــة بــ الـــطــالب
ــــدرس فى أى مـــكـــان وال تـــكــــتـــفى بـــتـــقـــد وا
ــســرحــيــة بل تــفــيض فى الــتــمــارين واأللــعــاب ا
شــرح قــواعــد وأهـــداف هــذه الــتــمـــارين وتــركــز
عـــلى الـــتــفـــاصـــيل الـــصــغـــيـــرة الــتـى يــجـب عــلى
ـدرس / اخملرج أن يـهتم بهـا فى إشرافه على ا

أداء هذه التدريبات.
ويـنـقـسم الـكتـاب إلى ثالثـة أجـزاء: األول يـتـعلق
بــالـنـظــريـة وأسـاســيـات الــتـدريس واإلخـراج فى
ـسـرح والـثـانى بـاخلـطوط الـعـريـضـة لـتـمارين ió¡e óªëe ió¡eا
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الفجيرة توجه الدعوة للمجلس التنفيذى للهيئة الدولية للمسرح
تحدة فى تـشارك دولة اإلمارات الـعربيـة ا
اجـــتـــمـــاعـــات الـــدورة رقم 125 لـــلـــمـــجـــلس
الـتـنـفـيـذى لـلـهــيـئـة الـدولـيـة لـلـمـسـرح بـوفـد
ــثـل مـــركـــز اإلمــارات لـــلـــهـــيـــئـــة الـــدولـــيــة
لـلـمـسـرح فى إمـارة الـفجـيـرة يـضم مـحـمد
ــركــز ونـائـب رئـيس ســيف األفــخم مــديـر ا
ــــمـــثل الــــواحـــد الــــدولـــيــــة مـــديـــر رابــــطـــة ا
مـهــرجــان الـفــجــيــرة لـلــمــونـودرامــا وخــالـد
راشــد رئــيس جلــنــة الــعالقــات الــعـامــة فى
ـهـرجـان وســوف يـلـقى األفــخم كـلـمـة فى ا
اجملـلس الـتــنـفـيــذى يـتـحـدث فــيـهـا عن دور
ـــركـــز اإلقــلـــيـــمى فى الـــفـــجــيـــرة فى دعم ا
مـشــاريع وبــرامج الــهــيـئــة خــاصـة اإلعالن

ــســـابــقــة الـــدولــيــة لـــنــصــوص عن إطالق ا
ــونــودرامــا لــعـام 2008 الــتى تــكــفل مــركـز ا
اإلمـارات بـجـوائـزهـا الـبـالـغـة 20000 دوالر
تـــوزع مـــنـــاصــــفـــة بـــ الــــفـــائـــزين بــــالـــلـــغـــة
اإلجنــلــيــزيــة والــفــائــزيـن بــالــلــغــة الــعــربــيـة
فــضال عن تــرجـمــة الــنـســخــة الـعــربــيـة من
ى وطــبــاعـته وتــرجــمـة ــســرح الـعــا دلــيل ا
طـبـوعـات اإلجنـلـيـزية إلى وطـبـاعـة كـافـة ا
الــعـــربــيـــة وســـوف يــوجه األفـــخم الـــدعــوة
لـلـمـجـلس الـتـنـفيـذى لـعـقـد الـدورة الـقـادمة
فى إمـــارة الـــفـــجــيـــرة وإذا مـــا حتـــقق ذلك
رة األولى التـى يعقد فـيها مثل تـكون هى ا

نطقة العربية. هذا االجتماع فى ا  محمد سيف األفخم
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ان تونسى  إ

ــســرحــيــ عـــقــد االجــتــمــاع الــنــســائـى األول جلــمــعــيــة ا
ـان ـاضى وتـرأســته الـدكـتـورة إ الــسـعـوديـ اخلـمــيس ا
ــلك عــبـد الــعــزيـز ــســاعـد بــجــامـعــة ا تــونــسى األســتـاذ ا
ــسـرحــيــ الـســعــوديـ وعــضـو مــجــلس إدارة جــمـعــيــة ا
سـرح الـنسـائى فى االجـتـماع ـهتـمـات بـا تـنـاولت خالله ا
سرحية واضيع بدءاً من كتابة النصوص ا العديد من ا
سرحى وتميز هذا احملور بالوفرة فى وصوالً لإلخراج ا
سـرحيـة النـسائـية اجملـازة من وزارة الثـقافة الـنصـوص ا
واإلعالم واعــتـبــرتـهـا مــحـطــة الـتـنــفـيــذ األولى لـلــمـسـرح
الـنـسـائى وبـكـوادر نـسـائـيـة سـعـوديـة تـعـرض من خـاللـها
الــقــضـايــا واالهــتــمــامــات فى اجملــتــمـع وأوالً الــنــصـوص
ـــطـــلـــوبـــة فـــيـــمـــا يـــخـص مـــســـرح الـــطـــفل وكـــان اتـــفـــاق ا
سرحى احلاضرات عـلى التوجـه الكومـيدى فى الطـرح ا

طلوب من غالب فئات اجملتمع. فهو ا
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ـلك عــبـد الـله فـى إطـار االحـتــفـال بــعـيـد مــيالد جاللــة ا
الــثــانـى تــقـــدم الــدائــرة الـــثــقـــافــيـــة فى عــمـــان عــددًا من
مــســرحــيـات األطــفــال (ســر احلـيــاة قــطـرة األردن أوال)
ومــســـرحــيــات كــومــيـــديــة واجــتــمــاعـــيــة (زعل وخــضــرة
ـهـمـة) إضـافة إمـبـراطـوريـة الـرئـيس) والـفـيـلم األردنـى (ا
عارض التشكيلية واألمسيات الشعرية. إلى العديد من ا
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سرحيـة بقطر ركـز الشبابى لـلفنـون ا عرض ا
مسرحية «رحـلة» وذلك فى تمام الساعة مساء
ــاضى وهى مـن تــألــيف وإخــراج فــهــد األحــد ا

الباكر.
ـركز حـسن حسـ جـابر رئـيس مـجلس إدارة ا
سرحـى التابـع للهـيئـة العـامة لـلشـباب أكد أن ا
ـسـرحيـة من بـ الـعروض الـدوريـة التى هذه ا
ـركـز وهى من إعــداد وتـنـفـيـذ كـوادر يـقــدمـهـا ا

سرح الشبابى من األلف إلى الياء. ا
ومـن جـانـبــهـا قـالت الــفـنـانــة ذكـريـات الــبـاكـر
ـســرحــيـة ــركــز الــشـبــابى لــلـفــنــون ا مــديـرة ا
الــتى ســتـــقــوم بــتــصـــمــيم وتــنـــفــيــذ ديــكــورات
ـمـثـلـ واإلضـاءة: ـسـرحـيـة وكــذلك أزيـاء ا ا
سرحية تتحدث عن رحلة اإلنسان إن هذه ا
الــيـومــيــة وصــراعــاته مع اجملــهــول من خالل

مـجـمـوعـة من الـقـبـائل الـبـدائـيـة الـتى تـعـيش
فى الغابة.

وتــضــيف ذكــريـات: إن مــســرحــيـة رحــلــة سـوف
تـصل بـنـا إلى الـصـراع احلـقـيـقى عـلى بـئـر مـاء
بــ هـذه الــقــبــائل وهـذا الــصــراع له مــدلـوالته

الكثيرة جدا.
ــسـرحــيـة تــقــول الـبــاكـر: إنــهـا وعن ديــكـورات ا
اسـتـمـدتـهـا من رمـال الـصـحـراء وألـوان الـتـراب
ـــصــــنـــعــــة من الـــفــــلـــ واألحــــجـــار الــــكــــبـــيــــرة ا
والـكـارتـون حـتى يـشـعـر اجلـمـهـور بـتلـقـائـيـة فى

شاهدة بعيداً عن التصنع والتكلف. ا
وحـول األزيـاء تـقـول: إنـهـا سـتـكـون بـدائـيـة جداً
وتـدل عــلى الـعـصـر احلـجــرى بـاسـتـخـدام مـواد
من الــبـــيـــئــة احملـــلـــيــة اخلـــالـــصــة مـــثل اجلـــلــود

واألقمشة.

مـــديـــر عـــام دائـــرة الــــثـــقـــافـــة واإلعالم
بالشارقـة ورئيس جلنة حتكيم اجلائزة
إن تـــكــــر جـــبــــران ســـيـــتـم فى الـــدورة
سرحية الثامنة عـشرة أليام الشارقة ا
الــــتـى تــــقــــام فى الــــنــــصـف الــــثــــانى من
مـارس الـقادم تـبـلغ قـيمـة اجلـائزة 25
ألف دوالر بــــــاإلضـــــــافــــــة إلى شــــــهــــــادة
خــاصــة حتــمل تــوقــيع صــاحب الــســمـو
الــشــيخ الـــدكــتــور ســـلــطــان بـن مــحــمــد
القـاسـمى عـضر اجملـلس األعـلى حاكم

الشارقة.

ــغـربـيــة بـجـائــزة الـشـارقـة فـازت الـفــنـانـة ثــريـا جـبــران وزيـرة الـثــقـافـة ا
سـرحى العربى لعام 2008 وقال عبـد الله بن محمد العويس لإلبداع ا
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>  يـؤكد معـظم الكتـاب على الطـريقة الـتى تسمح خملـتلف اإلسهـامات ب فـنون العـرض أثناء اإلعداد
بـظهور أشكال جـديدة لألداء ال تنتمى كلـيًا للمسرح وال كـليًا للرقص وال كلـيًا للسيرك وال كـليًا لفنون
نع أن يـكون ذلك عامالً لـعالم خيـالى تثريه اجلـماليـات والتقنـيات لكل من الـعرائس. الشـىء الذى ال 

هذه الفنون.

> إن مـفهوم تعدد التخصصـات مثله مثل "تنوّع التخصـصات" أو "تشابك التخصصات"
يـتـضـمن تـصـوّرًا لـتـوالى الـتـقارب فـكـرة تـشـابك تـخـصـصات مـتـتـالـيـة ويـجـمع إلعداد

تجاورة كل محتفظً بخصائصه بنفس الهدف. نفصلة ا متعدد التخصصات ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحية «القرد كثيف الشعر». > اخملرج جمال ياقوت يواجه عدة مشكالت إنتاجية فى مشروعه اإلخراجى اجلديد 
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مارسة عمله منذ أيام. اضى وعاد  وت إثر حادث سيارة األسبوع ا سرحى أحمد طه جنا من ا > اخملرج ا

صرى سرح ا ا
 ال ينسى رموزه
تـرجم والـناقـد.. رئيس ذيـع وا عـلى الـراعى: ا

التحرير واألستاذ اجلامعى
ــسـرح الــفـرقــة الـقــومـيــة لـلــفـنــون الـشــعـبــيـة.. ا
الـــغــــنــــائى اجلـــيـب الـــســــيــــرك الـــقــــومى فــــرقـــة
وسيقى العربية.. كلها أنشأها على الراعى ا
ـــكـن بــأى حـــال مـن األحـــوال أن نــغـــفـل مــا ال 
ـسـرح لـعــلى الـراعى من دور كـبـيـر فى نـهـضـة ا
ـــســـرح ـــعـــاصــــر كـــرمـــز مـن رمـــوز ا ــــصـــرى ا ا
ـصرى فى تـاريخه احلديث وقـد ولد د. على ا
ــديـنــة بــنـهــا وتــخـرج فى الــراعى عـام  1920
جــامــعـــة الــقــاهـــرة أو جــامــعـــة فــؤاد األول عــام
1943 فى قسم اللغة اإلجنليزية حيث التحق
ـصـريـة حـتى صار إلى بـعـد تـخـرجه بـاإلذاعة ا

. كبير مذيع
ثـم أوفدته الـدولـة عام 1951فى بـعـثة خـارجـية
إلـى إجنــلــتــرا حـــيث حــصل هـــنــاك عــلى درجــة
الـدكتـوراه من جـامعـة برمـنـجهـام عام 1955فى
"مـــســــرح جـــورج بـــرنــــارد شـــو أصـــوله الــــفـــنـــيـــة

والفكرية".
ـــســرحى وبــعـــد أن عــاد عُــ مـــدرسًــا لألدب ا
بـكـليـة اآلداب -جامـعة عـ شمس وقـد شارك
فـى احلـــركــــة الـــثــــقـــافـــيــــة عن طــــريق مــــقـــاالته
ى وأشرف على النقدية وتـعريفاته باألدب العا
ـســاء وبـعـد ذلك الــصـفــحـة األدبـيــة بـجـريــدة ا
تـولـى رئـاســة حتـريــر مــجـلــة اجملــلـة ثم انــتـدب
ـوسـيقى ـسـرح وا ـؤسـسـة ا عـام 1958مـديـرًا 
وخـالل عـمــله أجنـز عــدة مــشـاريع فــنــيـة هــامـة
ـــســارح مـــثل الـــفـــرقـــة الــقـــومـــيــة مـن الــفـــرق وا
سرح الغنائى مسرح اجليب للفنون الشـعبية ا

وسيقى العربية. السيرك القومى فرقة ا
ـتـحـمـسـ جلمع وكـان عـلى الـراعى من أشـد ا

وسيقى وحفظه ودراسته. سرح وا تراث ا
ــرجتــلــة عــام وقــد قــام بــدراســـة الــكــومــيــديـــا ا
1968 ألنه كان يعلم بأن مسرح االرجتال على
وشـك االنـــدثـــار وقــــد حـــاول أيـــضًــــا اكـــتـــشـــاف
مـسرح احلكـيم من خالل كتابه "تـوفيق احلكيم

فنان الفرجة والفكر" عام 1969.
سـرح الريحانى حاول الكشف وخالل دراسته 
ــصـــرى فى ذلك الـــعــصــر ــســـرح ا عن أبـــعــاد ا
ومـالمح الـــكـــومــيـــديـــا من خـالل كـــتــابـه "فـــنــون
الكوميديا من خيال الظل إلى جنيب الريحانى

عام 1971.
يــعــتــبــر عــلى الــراعى بــاحــثــا مــتــجــددا مـتــصالً
سـرحى العـربى وهو فى نفس دائمًـا بالـتراث ا
الــــوقت نــــاقـــد المع يــــجـــمـع دائـــمًــــا بـــ الــــعـــلم
وضوعية من وسوعية وا ى والثقافـة ا األكاد
ـــســرحى وكـــذلك الــعـــرض عــلى خـالل الــنص ا

سرح. خشبة ا
ومن أهم مؤلفاته:

سـرحية مـسرحيـات ومسرحـيون  مسرح فن ا
الـدم والـدمـوع  فـنـون الـكـومـيـديـا  الـكـومـيـديـا
ـرجتـلـة تـوفـيق احلـكـيم فـنـان الـفـرجه والـفـكر ا

سرح فى الوطن العربى. ا
سرحيات التى قام بترجمتها: ومن أهم ا

ستنيرون لتولستوى - هكذا بيرجنت إلبسن ا
حـال الـدنيـا لـكـوجنريف - والـشـقيـقـات الثالث

لتشيكوف.
ـــكن إغــفــال دور عــلى الـــراعى فى نــهــضــة ال 

عاصر رحمه الله. صرى ا سرح ا ا

نفتح الشباك .. أم نغلقه
ثل الـشعـبى القـائل "كبر يبـدو أننـا نأخـذ فى الكـثير من أمـورنا بـا
ثل كما يبدو يهتم باحلجم أكثر اجلرن .. وال شماتة األعادى" وا
ــهم أن يـبــدو اجلــرن كـبــيــرا فى أعـ من اهــتـمــامه بــالـقــيــمـة فــا
الــنــاس  وال يـــهم مــا يــحـــتــويه اجلـــرن من حب وهـــو األهم فــقــد
ــسـرحــيــة فى حــرصت كل الــلــجــان الــتى قــامت بــتــقــيــيم الــفــرق ا
ـطـلـوب لـتـكـوين الـفـرق  وهى أعداد األقـالـيم عـلى تـوافـر الـعدد ا
أرى أنه مـبالغ فـيهـا بشـكل كبـير وقـد دفع هذا االهـتمـام الشـديد
ـسـئولـ عن بـالعـدد الـواجب تـوافـره لـتـشـكـيل الـفـرق  اإلداريـ ا
ـسرح باحملافظـات إلى حشد العديـد من األشخـاص فى كشوف ا
ـا لم يـقف بـعـضـهم عـلى خـشـبـة الـفـرق الـتى أعـيـد تـشـكـيـلـهـا  ر
ـسـرح مـنــذ عـقـدين من الــزمـان بل وصل األمــر إلى حـد تـقـد ا
أناس إلى جلان اختبار الفـرق تواجدوا بالصدفة فى بيت الثقافة
أو قـصــر الـثــقـافــة وقــد سـمــعت الـعــديـد مـن الـقــصص من جلـان
الـتـقــيـيم ال مـجــال لـسـردهــا هـنـا . ال أنــكـر الـنــوايـا احلـســنـة الـتى
ـسـرح" بــالـثـقـافـة اجلـمــاهـيـريـة إلى تـنــفـيـذ تـوصـيـة دفـعت "إدارة ا
ؤتمرالعلمى لـلمسرح" بهذه الطـريقة الرقمية الدورة "األولى مـن ا
 لـكن ال أعفيـها أيـضا من جتـاهل ما اكتـسبـته اإلدارة من خبرات
ـاضـيـة. فتـاريخ هـذه الـفـرق يـدلـنـا عـلى أن فرق خالل الـسـنـوات ا
ـسـميـات التى سـرحيـة بـغض النـظرعن ا قصـور وبـيوت الـثقـافـة ا
ـعـنى أن الـفـرق ـرونـة فـائـقــة  نـبـتــدعـهـا لـهـا كـل حـ  تـتـمـيــز 
سـرح عن قناعـة وهواية حقـيقية ينـضم إليهـا العديد من مـحبى ا
ــارسـة  لــكن الــظــروف قـد تــدفــعــهم قــسـرا إلـى االنـقــطــاع عن 
ـســرحى مع فــرقــهم. ومع كل عـــرض جـديــد يــضـاف إلى الــعــمل ا
رصـيـد الـفـرقـة ويـخـصم مـنه أسـمـاء وأسـمـاء  وتـلك طـبـيـعـة فرق

الهواة . 
إن فـرق الــثـقــافــة لم تـعــرف حتـديــد الــعـدد إال حــ قـدم مــشـروع
الــفـرق الـقـومـيـة  والــتى أريـد به فى حـيـنه أن يــقـيم بـاحملـافـظـات
شروع ألعضاء هـذه فرقـاً فنية محتـرفة أو شبه محترفـة وقدر ا
ـمثل الـفـرق أجرا ثـابـتـا حسب الـفـئـة الفـنـيـة التى يـسـكن عـليـهـا ا
ــشـروع إضـافــة إلى مــكـافــأة الـتــدريب ومــكـافــأة الـعــرض . وكـان ا
ـــســرح مــبـــهـــرا ومــتـــكــامـال  وقــد أثـــار الــتـــصـــنــيف داخــل  فــرق ا
ـنافـسـات الـتى حتـولت أحـيانـا إلى صـراعـات حول بـاحملافـظـات ا
ـمــثـلـ الـفـئــات الـفـنــيـة حـتى أن أعــمـدة فـرق الــبـيـوت من كــبـار ا
قـرروا هجرة فرقـهم التى شاركوا فى وجـودها لكى يدرج هذا فى
شروع الفـئة وذاك فى قائـمة الفـئة  للفـرقة القـومية . وتـمخض ا
ـسـتـمرة عـن شـكـل بـائس  فـقـد طـبق نـظـام مـكـافـأة الـتـدريـبـات ا
وسيـقى والـكـورال وفـرق الفـنون الـشعـبية طوال الـعام عـلى فـرق ا
سرح وكل مـا أضيف عند التنفيذ هو زيادة ولم تطبق على فرق ا

ـزايـا فى بـدل الـعـرض فى الـلـيـلــة وبـدل الـبـروفـة و جتـاهل كل ا
ـــرور الــزمن الـــواردة بــالالئـــحــة رغم صـــدور قــرار وزارى بـــهــا و
تـراجع نـصــاب الـعـروض لـلـفـرقـة الـقـومـيـة من   120 لـيـلـة عـرض
ـشروع إلى ثالث ليلة عـرض ثم اكتفينا بخـمسة عشر عرضا با

 وليتها دامت . 
ــشـكــلـة ـ مـن وجـهــة نـظــرى ـ لـيــست فى عــدد األعـضــاء الـواجب ا
هم هـو النظـام الثابت الذى تسـجيلـهم بكشـوف العضويـة  ولكن ا
يجعل من تلك الفرق  فرقاً دائمة  وإن أضيف إليها وخرج منها
واقع ولم فال بأس  فلم نسـمع  أن مخرجا ذهب إلى موقع من ا
يتوافـــر له العدد الكـافى إلجناز العـرض الذى جاء ليـنجزه وعلى
الـفرقـة أن تخـتار الـنص الـذى يتـناسـب مع عدد أعـضائـها  ال أن
ـشـروع إلخراج جنـمع لـلـمـخـرج الـعـدد الـكـافى لـتـحـقـيق طـمـوحه ا

نص مع . 
ـهمة األولى لـلمـخرج فى فرق ومن وجـهة نظـرى ـ أيضـا  ـ  تظل ا
الـقصـور والـبـيـوت مـهـمـة مـدرب ومـنـشط مـسرحـى وعامـل تفـاعل
شـروع العرض الذى ـناسب  بالدرجـة األولى . أما توفـير العدد ا
سرح سـرح وال مسئـول ا ستنـتجه الـفرقة فـهو لـيس مهمـة إدارة ا
كون أصال من كتب الـفنى للفـرقة وا وقع  بل هى مـسئوليـة ا با
ـسـرحـيـة  وهـو بـالـضرورة ـهـتـمـ بـالـعـمـلـيـة ا أعـضـاء الـفـرقـة وا
قـادر عــلى اســتــقـطــاب الـعــنــاصـر احملــبــة لـلــمــسـرح والــراغــبـة فى

وقع  .  ارسته با
أما الفـرق القوميـة أو فرق احملافـظات  فإما أن تـتحول إلى فرق
ـطـبـق عـلى فـرق ــعـنى الــكـلــمـة  تـتــبع نـفس الــنـظــام ا مـحــتـرفـة 
الــبـيـت الـفــنى لـلــمـســرح  أو تـضــاف إلى فــرق الـهــواة  ويـجب أال
ـسـتـوى من النـاحـية ـسـرحيـة عـالـية ا نـطالـبـهـا بتـقـد الـعروض ا
كلفـة  ونكتفى بـتلك العروض الـتى ال تغنى وال تسمن الفنيـة  وا
. إن الـفـرق الـقـوميـة يـجب أن تـكـون لـها الئـحـة خـاصـة وأن تـطبق
كــامـلــة  بـحــيث تـدر عــلى من يــنـتــمى إلى تــلك الـفــرق من فـنــانـ
وفني وإداريـ  عائدا يكـفيه للتفـرغ لعمله الـفنى  وسوف تكون
تلـك الفـرق فرصة السـتيـعاب مـن يجـلسون عـلى أرصـفة االنـتظار
ـتـخـصصـة بـاجلـامـعات ـيـة الـفـنون واألقـسـام ا من خـريجى أكـاد
ـسـرحى الـشـتـوى األخـرى وسـوف يـكـون لـلـمـحــافـظـات مـوسـمـهـا ا
والــصــيــفى وعــنــدهــا فــقط يــنــبــغى أن نــقــرر فــتح شــبــاك تــذاكــر

سرحية .  لعروض فرقنا ا

 بعض
األسماء
التى قدمت
للجان
التقييم
 لم تقف
على خشبة
سرح منذ ا
عقدين
 من الزمن
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لير فى ضيافة احلر
 أحمد عبداحلليم

 هدى وصفى

أقدم الشخصية مثلما قدمها..

وأوضح الفخرانى أنه كـان ينوى منذ البداية
أن يــقــوم بــإخــراج الــعــرض واحـد مـن اثــنـ
حــمــدى غــيث واآلخــر أحــمــد عــبــد احلــلــيم
وحـالت صــحـة حـمــدى غـيث دون مــشـاركـته
ـعـتـمـد فـقد أمـا اخملـرج الـشـاب هـانى عـبد ا
رشـــــــحـــــــتـه هـــــــدى وصـــــــفى وحـــــــالـت بـــــــعض
ـــشــكالت دون إخــراجـه لــلــعـــرض فــلم يــكن ا
هـــنـــاك أحـــد فى مـــصـــر غـــيـــر أحـــمـــد عـــبـــد

احلليم يستطيع إخراج العرض.
وأرجع الـفخـرانى إقـبال الـنـاس على الـعرض
لــــشـــعـــبــــيـــة شـــكــــســـبـــيــــر وقـــدرته عــــلى رسم
الشخصيات وفـهم أعماقها بدقة كما أرجع
جناح العرض إلى فريق العمل كله وقال إنه

محظوظ للعمل معه.

أحــمـــد سالمــة قـــال إنه انــدهـش من تــرشـــيــحه
لــهــذا الــدور (شــريــر الــعــمل) وقــد اعــتــاد عــلى
اخـــتـــيـــاره دائــمـــًا ألدوار اخلـــيـــر وأضـــاف: هــذا
االختيـار هزنى وكـان لدى فضـول كبيـر فسألت
ـمـثل الذى د. الـفـخرانى فـقـال لى بـبـساطـة إن ا
اعـتاد علـى تمثـيل دور الشـرير لن يـبذل مـجهودًا
فـى الـــــدور لــــــذلك أنــــــا أثق مـن جنـــــاحـك ألنك
سـتبذل مجهـوداً مضاعفـاً سيضيف إلى الدور..
وعن استـمراريـة العـرض قال سالمة: «لـم ننجح
ـــثل ونــــســــتـــمــــر فـــقـط ألن الـــنـص قـــوى وكـل 
«عافق دوره» بشكل جـيد ولكن ألن هناك أيضا
«كـوالــيس» جــمــيـلــة ســادهـا احلب وســاهم فى
صنعـها الفـخرانى الذى اسـتطاع أن يـضفى جوًا
سرح رائعاً وجميالً فى الـكواليس انعكس على ا
بـشــكل قـوى.. وذكــر سالمــة أن الـفــخـرانى وافق
ــبـاراة الــنـهــائـيـة فـوراً عــلى إلـغــاء الـعــرض لـيــلـة ا

نتخب مصر..

ـسـرح الـقومى شـريف عـبـد الـلـطـيف مـديـر ا
قال: إن العمل يعود إلى د. هدى وصفى فى
الــنـهــايـة وأن عـبء اإلدارة لم يـكن مــوجـوداً
حــــيث رفــــعـه عن كــــاهــــلى أعــــضــــاء الــــفــــريق
واحلميمية التى سادت جو العمل وأوجدها
اخملــرج الـكــبـيــر أحـمــد عـبـد احلــلـيم ويــحـيى

الفخرانى.

ـسـرح اســتـهـلت اجلـمـعـيـة الـثــقـافـيـة لـفـرقـة ا
ـوسم بندوة احلـر أنشطـتهـا الثقـافية لـهذا ا
ــلك لـــيــر» الــتـى تــعــرض حــول مــســـرحــيـــة «ا

حالياً على مسرح ميامى.
حــضــر الــنــدوة أحـــمــد عــبــد احلــلــيم مــخــرج
الـعــرض والـنـجم يــحـيى الـفــخـرانى وأحـمـد
سرح سالمـة وشريف عبـد اللطيف مـدير ا
ــســرحى مــهـدى الــقــومى وأدارهــا الــنــاقــد ا

احلسينى.

حتـــدث فى الــبـــدايــة اخملـــرج هــشـــام جــمـــعــة
ــســرح احلــر مــرحــبـا رئــيس مــجــلس إدارة ا
بـاحلـضـور ومـعـربـاً عن سـعـادته بـتـخـصـيص
ــنــاقــشــة عــرض بــاكــورة نــدوات اجلـــمــعــيــة 
ــسـرحــيـ لـيس ـلك لــيـر» الـذى يــشـرّف ا «ا

فى مصر وحدها بل فى العالم.
وأضـاف: يـحـيـى الـفـخـرانـى يـثـبت يــومـاً بـعـد
يــوم أن الـــنـــجــومـــيـــة ســلـــوك والـــتــزام وذلك
ــوعـد مــبــكــراً جــداً عن ا حلــضــوره  الــنــدوة
وأتــخــيل  لـوأن شــكـســبــيـر كــان مـوجــوداً فـلن
ـا يـجــد من يـقـدم شـخـصــيـة «لـيـر» أفـضل 
قدمها الفخرانى فى انفعاالتها وخلجاتها.

وفى مــســتــهل كــلــمـتـه أكـد مــهــدى احلــســيـنى
ــسـرح بــأنه مـهــتم بــشــكل شـخــصى بــفــرقـة ا
احلــر الهــتــمــامــهـــا مــنــذ نــشــأتـــهــا بــقــضــيــة
احلـــريـــة مــشـــيـــراً إلى أنـــهــا ولـــدت من رحم
ـيـزان اجلـديـد» الـتى أسـسـهـا «أنور مـجـلـة «ا

فتح الله» أحد تالمذة محمد مندور.
ــلـك لــيــر» فى هــذه وأضــاف: اســتـــضــافــة «ا
الــنــدوة يــعــدّ من قــبــيل «بــراعــة االســتــهالل»
ـمـثـل حـيث ضـم الـعـرض عـدداً مـهمـاً مـن ا
الــذيـن قــدمــوا ألــوانـــاً وشــخــصـــيــات وطــرقــاً
مـتـنوعـة فى األداء إلى جـانب حسن اخـتـيار
الــنص وقـــدرة اخملــرج أحــمــد عـــبــد احلــلــيم
ـثليه على خـلق أسلوب إخراجى وتـمثيلى و

يتواصل مع اجلمهور.

أحــمـــد عــبــد احلــلـــيم مــخــرج الـــعــرض حــيّى
سـرح احلر» بـعد غيـاب طويل عن صحـوة «ا
الـســاحـة مــؤكـداً قــدرته عـلى تــشـكــيل حـركـة
مـــســـرحـــيـــة نـــشـــطـــة فى ظـل الـــركـــود الــذى
ـسـرحيـة.. وأضـاف: باحلب تعـيـشه احليـاة ا
استـطعـنا أن نـكسـب معـركة الـكرة وبه أيـضا
ـسرح.. وعن نسـتطـيع أن نـفعـل الكـثيـر فى ا
الــعـرض قـال عــبـد احلــلـيم: أصـارحــكم أنـنى

نـدوة مـتـعـلـقـة بـعــمل فـنى.. ألن الـعـمل يـفـقـد
الــكــثــيــر عـنــدمــا نــتــحـدث عــنه.. وأفــضل أن
أتــرك الـنـاس تــتـصــوره حـسب قــدراتـهـا إذن
ــرة ولم أتـــردد - أجــاب ــاذا وافـــقت هـــذه ا
الــفـخـرانى - لـســبـبـ األول: أن هـذه سـابع
ســنــة لــلــعــرض ومن حق الــنــاس أن تــتــعـرف
عـــلى الــتـــجـــربــة ومن واجـــبــنـــا أن نــعـــطــيـــهــا
سرح حـقها.. األمر الـثانى هو صدى كـلمة ا
ــسـرح احلــر داخـلـى فــقــد كـنـت أعــرف أن ا
احلــر يــعـــنى أســاتـــذتــنـــا «بــتـــوع زمــان» وكــان
عــنـــدى مـــثـل «الــوفـــد» الـــذى يـــســـتـــدعى إلى
ذاكــرتى زعـمــاءنــا الـكــبــار مــثل سـعــد زغــلـول
ورفاقه.. فجئت أحيـى الشباب الذين حملوا
هــذا االسم وأتــمـــنى أن يــكــونــوا عــلى قــدره.
وعـن اخــــتــــيــــاره «لــــلــــمــــلـك لــــيــــر» قــــال: أدين
لـلـدكـتورة هـدى وصـفى بـالـفـضل وقـد كانت
مـديـرة لـلـمـسـرح الـقـومى مـجـتـهـدة وتـسـعى
للنجاح بكل وسـيلة.. وقد عرضت عليه سنة
2000 تقريباً عرض «جوازة طليانى» خملرج
ـنـاسـبـة مرور 100 عـام عـلى وفـاة إيـطـالى 
ـصرى مؤلـفه وكانت تـرغب أن تقـدم الفن ا
أمام األجـانب وقـد اسـتـمر - عـلى غـيـر ما
ــــــدة عـــــام كــــــامل.. و كـــــان مــــــقـــــدراً لـه - 
عـرضه فى إيـطـالـيـا وسط مـنـافـسـات كـبـيـرة
لـــفــرق عــريـــقــة مــثـل الــكــومـــيــدى فــرانـــســيــز
وغـــيــــرهـــا وجنح جنــــاحـــاً كــــبـــيــــراً حـــتى أن
مـانــشـتــات الـصــحف هـنــاك خـرجت لــتـقـول:
صرى هو األفضل.. وهذه التجربة أثمرت ا
فــكـرة تـقــد «حـاجــة كالسـيك» وقــرأ «لـيـر»
فى أكـثــر من تـرجـمـة واسـتــقـر عـلى تـرجـمـة
د. فــاطــمـة مــوسى الــتى رآهــا األفـضـل عـلى
اإلطالق غــــــيـــــر أنـه أراد أن يـــــحــــــولـــــهــــــا إلى
ـصـريـة» وبــالـفـعل دفع بـهـا إلى «الـعــامـيـة ا
كـــبــار شـــعــراء الـــعــامـــيــة فى مـــصــر - لم
يــذكـــر األســـمـــاء - طـــالـــبـــاً مـــنـــهم أن
يــــقـــدمــــوا له «عــــيــــنـــة عــــامــــيـــة» من
ـسـرحــيـة ولــكـنه لم يــجـد فــيـمـا ا
قـدمـوه مـا يـوازى عـمق عـبـارات

فاطمة موسى.
أضـاف الـفخـرانى: عـرضت
الــــفــــكــــرة عــــلى د. هــــدى
وصــفى وكـانت تــريـد أن
تــــقـــــدم «حالق بــــغــــداد»
أللــــفـــــريـــــد فـــــرج وكــــان
عنـدى تخوف من عمل
«حالق بــــغــــداد» الــــتى
ـــنـــعم قـــدمـــهـــا عــبـــد ا
إبـراهيم الـفـنـان الذى
ــثـله ال يــجـود الــزمـان 
والـذى مهـمـا قـدمت فلن

هـبـطـت عـلـيه بـالــبـراشـوت فـقـد  تــكـلـيـفى
بـإخراجه بعد حـدوث مشكالت معـينة منعت
اخملرج الـشـاب الـذى كـان مـرشـحـاً إلخراجه
قــبــلى ورفــضت فى الــبـدايــة ألنى لم أرد أن
أدخـل عــلى عــمـل مــخــرج شـــاب مــخــافــة أن
يـكـون لـذلك تـأثـيـر سـلـبى عـلـيه.. غـير أن د.
هــانى مــطـــاوع رئــيس الـــبــيت الـــفــنى وقـــتــهــا
أخـبـرنى أن هـنـاك أشــيـاء تـمـنع هـذا الـشـاب

سرحية. من إخراج ا

وفـى الــتــفـــاتــة إلى آراء الـــنــقــاد فـى الــعــرض
أشـار عبـد احللـيم إلى أن بـعضـهم قال: لـقد
جتـــــرأ هــــــذا الـــــرجـل عـــــلـى أن يـــــحــــــذف من
: وكأنـها شـكسـبيـر وهو مـا رد علـيه مـتعـجبـاً
ـة.. وكـأن شـكـسـبـيـر يـكتـب قرآنـا.. فى جـر
بـــلـــد شــكـــســـبـــيــر يـــقـــدمـــون رؤى زى مــا هم
عــــاوزين» بــــشــــرط احلــــفـــاظـ عــــلـى جــــوهـــر
ـــســـرحـــيــة الــعـــمـل.. وكـــنت أريـــد أن تـــصل ا
ـصـرى دون إخالل بـجـوهـرها... لـلـجـمهـور ا
كــــان مــــدخـــــلى إلى الـــــنص هــــو شـــــخــــصــــيــــة
«الـبـهــلـول» الــتى أنــطـقــهـا شــكـســبـيــر بـالــلـغـة
الــعـــامــيـــة الــدارجـــة.. بــاعـــتــبـــاره «الــضـــمــيــر
اإلنــــســــانى».. لــــهــــذا وظـــفــــتـه فى الــــثــــلــــثـــ

خاطبة اجلمهور. األخيرين ليقوم 
سـرحيـة من بـيتـها وقال: أنـا ضد أن تـنـقل ا
األصــلـى (الــقــومى) إلـى أى مــكــان آخــر ألن

(من خرج من داره اتقل مقداره).
الفخرانى.. من حتت لتحت

خـتم عبـد احلـلـيم كلـمـته بـعدد من «الـنـقاط»
ـوجـزة حـول عنـاصـر الـعـرض قـائالً: يـحيى ا
ثالً فقط ولكنه قائد الفخرانى لـيس 
(من حتت لــتـحت) أشــاع احلب فى جـو
الـعرض وكان منـضبطـاً لدرجة «أننى
زهــقت» من انــضـــبــاطه وذكــر عــبــد
احلــــلـــيـم أن الـــفــــخـــرانى اضــــطـــره
ـسـرح بـدالً من لــصـعـود خـشـبــة ا
ـمـثل محـمـد ناجى الـذى تـأخر ا
ثـلث سـاعــة رافـضـاً تـأخـيـر رفع

الستارة..
وعـن أحـمــد سالمـة قــال: قـابــلـته
فى دهــالــيــز الــتــلــيــفــزيــون وكــنت
ــمـثل الـذى أبـحث وقــتـهـا عن ا
يـــلــعب «ادمــونـــد» فــوجــدت فى
سالمـة ضـالـتـى ورشـحـته فـوراً

للدور.

يــحـيى الــفــخـرانى قــال: أعـتــذر عـادة عن أى
:IhóædG ™HÉJ

 محمود احللوانى

ى عرض عا

استهالل

شكسبير.. أول مرة

النقاد والبهلول

لير.. عشان خاطرى

الشرير.. اجلميل  يحيى يقود العمل
 من حتت لتحت.. وهو

صاحب قرار «االحتجاب»
ليلة بطولة أفريقيا

 أحمد عبد احلليم
تراجع عن قرار عدم
تقد شكسبير وهدى

وصفى «كلمة السر»
 وراء العرض وجناحه
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ا أدى لـتـفكك الـعـرض وتـدهور مـسـتواه
ــؤسف أنـنــا نـأخــذ عـمــلـنــا بـجــد بـيــنـمـا وا

اآلخرون ال يفعلون ذلك.
مـاجد لـطفى مـخرج عـرض من الـقـاهرة:
رغـم كـــــثـــــرة الــــــتـــــأجـــــيـالت فـــــأنـــــا واثق أن
ـهـرجـان سـيـعــقـد ولـست فى عـجـالـة من ا
أمــرى لـــيـــعــقـــدوه كـــيــفـــمـــا شــاءوا ووقـــتـــمــا
شـاءوا. وإن كنـت أشـير إلـى نـقطـة حتـسب
لــــــهـم هــــــذا الــــــعــــــام وهـى اســــــتــــــطالع رأى
ـــــســـــرح الـــــتى اخملـــــرجـــــ فـى خـــــشـــــبـــــة ا
ســـتــســـتــضـــيف عــروضـــهم. حـــ اخــتــاروا
مـسـرح كـفـر شـكـر والـذى رفـضـنـاه جـمـيـعًـا

لسوء حالته.
كــــيـف يــــرى الــــهــــواة أســـــبــــاب تــــأخــــيــــر
مهـرجانهم وما هى انطـباعاتهم عن تلك

األسباب?
مـروة فـاروق: مــؤكـد أن الــســبب الــرئــيـسى
هــــو ســــوء الـــــتــــخــــطــــيـط إذ إنه لـــــيس من
ـوعـد فى الـلـحـظـات ـمـكن تــبـريـر إلـغـاء ا ا
األخـــيـــرة بــــأن احملـــافظ اعـــتـــذر عن عـــدم
االســتـعــانــة فـأين إذن مــســئـولـى الـتــنــظـيم

تابعة?! وا
مـصـطـفى إبـراهيم (سـوهــاج) الـسـبب هـو
سرح انـعدام التنـظيم وعدم اعتـناء إدارة ا
بـــنـــا رغم أن الـــنـــوادى هى أســـاس اديــوت

سرحية والقوميات ا
مـصـطـفى مـراد يــقـول إنه ال يــدرى سـبــبًـا
لكل هـذا التـأخيـر مع تكـتم اإلدارة كل مرة
ـوعـد عن ذكـر الــسـبب واالكــتـفـاء بــإلـغــاء ا

فقط.
مـحمد العشرى (بورسعيـد) يقول: حقيقة
ال أعـــلم األســـبـــاب الــتـى قــد تـــعــوق اإلدارة
ـــشــاكل كــبــيــرة ــهــرجــان هل ا عن عـــقــد ا
سرح أم حتى أنها اسـتعصت على إدارة ا
ــــعـــوقــــات مــــجـــرد أهــــواء شــــخـــصــــيـــة أن ا
خصـوصًا  أن هنـاك مهرجـانات كـثيرة فى
الـهـيــئـة وكـلـهـا تـعـقــد فى مـواعـيـدهـا وجتـد
ميزانياتهـا ما عدا مهرجان النوادى الذى

أزهق أرواحنا.
أحـمـد راسم (اإلسـكـنـدريـة) يـرى أن سـبب
ــــســـرح الـــتــــأجــــيل هــــو اســــتــــجــــداء إدارة ا
تــكـالـيف اإلقــامـة من احملــافـظـات وهى لن
تـدفع شــيـئًـا واألفــضل من ذلك أن نـعــتـمـد
عـلى أنـفـسـنـا وقلـت لهم لـو طـلـبـتم مـنا أن

نتحمل نفقات تنقالتنا فلن نرفض.
مـحــمـد حــامـد (اإلســمــاعــيــلــيــة) يــرى أن
سبب الـتـأجـيل هـو شـبح بـنى سـويف الذى
. ويـقـول: الـدفاع سـرحـيـ مـازال يـطـارد ا
ــدنـى مــازال مــصـــرًا عــلى إغـالق مــعــظم ا
مـســارحـنـا وال أمل ســوى بـانـتــهـاء مـشـاكل

دنى. الهيئة مع الدفاع ا
الــسـيــد عـونى (الــزقـــازيق) يــرى أن ســبب
الـتــأخـيــر تـخــبط وتــشـتت اإلداريــ وعـدم
ــواهـب الــنــاشـئــة الــتـى تــبـذل االهــتــمــام بـا
قـصارى جهدهـا فى عروضها بـينما إدارة

سرح تنظر لهم بال اكتراث. ا
ويــــتـــفق مــــعه فى الـــرأى مـــحــمـــد لــطــفى
(الزقازيق) ويقول إن الـسبب الذى يعلنونه
رة عن عـدم توافر مسـرح غير منـطقى با
ألن الــقــصــور مــوجــودة ومــتـوفــرة ولـم يـأت

بعد الوقت الذى ال جند فيه مسرحًا.
أمـــا مــاجـد لــطـفى (الــقـــاهــرة) فـــيــرى أن
ــــدنى واإلجـــراءات الــــســـبـب فى الــــدفـــاع ا
ـسـارح وهـذا ــوافـقـة عــلى ا الـطــويـلـة فى ا

ما سبب أزمة لإلدارة.

مـحمد لطفى مـخـرج عرض من الـزقازيق
أيـضا: أعـلنـهـا صراحـة لن أخوض جتـربة
ــســرح مــرة ثـــانــيــة ويــكـــفــيــنى مــا نــوادى ا
حــــــدث حـــــــتى اآلن ويـــــــبــــــدو أن اإلدارة ال
ــمــثــلــ الــهـواة تــدرك ظــروفــنــا فــمــعــظم ا
طالب لـــــــديــــــــهم ارتـــــــبـــــــاطـــــــات دراســـــــيـــــــة
واحتـانــات ومــشــاكل فى وجــود الـعــنــاصـر
الـــنـــســائـــيـــة لـــقـــد كــان عـــرضى يـــضم ٢٠
ا أدى ـثالً  تـغيـيـرهم أكثـر من مـرة 
ـــمــثــلــ عــقـب كل تــأجــيل إلى انــصــراف ا

اإلدارى فى الـظهـور واألدهى أنهم بـصدد
ـهـرجـان وأقـول لهـم لو إلـغـاء اإلقـامـة من ا
هرجان كله ألن اإلقامة حدث ذلك فليلغ ا
ا ـهرجـان  هى الفـائـدة التى جنـنـيهـا من ا
فــــيــــهــــا من فــــرصــــة الــــتالقـى ومــــشــــاهـــدة
عـروض بــعـضــنـا الــبــعض وحـضــور الـورش
ــــهــــرجــــان الــــتـى كــــانت تـــــعــــقــــدهـــــا إدارة ا
وتــسـتــقــدم كــبــار الــكـتــاب واخملــرجــ لــهـا
هـرجان هدفه كمـعمل تفريخ حـتى يحقق ا

سرحية. للحركة ا

ذهبت أدراج الرياح.
أحـمـد راسم مــخـرج عــرض اإلســكــنــدريـة:
مـــــشــــكـــــلــــتـى أن عــــرضـى عــــبـــــارة عن أربع
فـتيـات ولك أن تـتـخيل عـنـائى كل مرة فى
إقنـاع أسرهن بـسـفرهن جلـهة مـخـتلـفة ثم
أعــود فـأعــتـذر لــهم وهــكـذا كل مــرة حـتى

مللت األمر كله.
مـحمد حامد مـخرج عرض اإلسـماعيـلية:
بـدأت اإلعدداد لـعرضى مـنـذ شهـر أكتـوبر
ـــشــاهـــدة فى مــارس ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ حــتى ا
وحــ  تـصــعــيـدى لـم أكن أعـلـم أن عـلى
ـهـرجان االنـتـظـار لـعـام كـامل حـتى يـعـقـد ا
الــذى مـــازال فى عــلـم الــغــيـب األمــر الــذى
سبب لنا إحباطًا كبيرًا انتقل إلى زمالئى
ــهـرجــان الـعـام ن كــانـوا يــنـوون الـتــقـدم 
القـادم فـأجدهم قـد انـصرفـوا عنـه بعـدما

رأوا ما حدث معنا.
ـهرجـان بهـذه الصورة لـقد تـسبب تـأجيل ا
فـى أضــرار كـــبــيـــرة لــنـــا خــاصـــة أنــنـــا كــنــا
ـمـثل احلـر فى نـســتـعـد إلقـامـة مـهــرجـان ا
اإلسماعيلية هنا وحددنا موعده فى نهاية
فبـراير بعـد مهـرجان الـنوادى وقد أوشك
شـهـر فــبـرايــر عـلى االنــتـهــاء دون أى أنـبـاء
عن مــهـرجــان الـنـوادى ونــخـشى أن نــعـقـد
مـثل احلـر فيـفـاجؤنـنـا بعـقدهم مـهرجـان ا

هرجان النوادى!
الــســيـد عــونى مــخـــرج عــرض الـــزقــازيق:
ــهــرجــان مــنــذ عــام ٩٦ أشــارك فى هـــذا ا
وكـانت األمور وقـتهـا تسـير بشـكل مسـلسل
حـتى وقت قـريـب حـ بـدأ هـذا الـتـخـبط

سـرحـية مـعطل قطـار مهـرجـان النـوادى ا
مـــنــذ مــا يــزيــد عن عــام وكل مــرة يــصــدر
الــقـطــار ضــوضــاءً ويــخــرج دخـانــا كــثــيــفًـا
يـظن الـركـاب أن الـوقت قـد حـان لـلـتـحرك
فـيــجــمـعــون أشـيــاءهم ويــهـرعــون لـلــركـوب
لــــكن عــــلى األبــــواب يــــجــــدون احملــــصــــلـــ
ـنعـونهم من الـدخول مـتعـلل بـأن الوقت
لم يـحن بعد وأن ميـكانيكى الـقطار مازال
ــضـــنــيــة مـن أجل حتــريك يـــبــذل جــهـــوده ا

عجالته احلديدية.
الركـاب مـلـوا االنتـظـار خـاصـة أن أحدًا لم
".. ومعظـمهم يفكرون يـعطهم "عقاداً نـافعاً
فى عــــدم الـــتـــعــــامل مع الــــســـكــــة احلـــديـــد
ومنهم  الذى يقول: هناك أكثر من مشكلة
تـكرر للمهرجان منها من جراء التأجيل ا
ـــمــثــلـــ لــديــنــا يـــعــمــلـــون فى مــســارح أن ا
أخـرى وبـعـضـهم من طلـبـة الـثـانويـة الـعـامة
الـــتى اقـــتـــربت امـــتــحـــانـــاتـــهم وأى مـــوعــد
ســــيــــتم حتــــديـــده مــــســــتـــقــــبالً ال أدرى هل

سيناسب ظروفهم أم ال? 
هـنـاك أيـضًـا حـالـة الـتـخـبط الـرهـيب الـتى
ـسـرح حـتـى أنـنـا ح تـعـانى مـنـهـا إدارة ا
ذهـبنـا الجتـماع كـفر شـكـر فوجـئنـا بأشـياء
ـرة وقلنا إذا كـان ال يصلح با غـريبة وأن ا
سـرح السىء فى كفر كـانوا اختـاروا هذا ا
شـكر القـتنـاعهـم بصالحـيته فـمن األفضل
أن تــعــقــد كل مــحــافــظــة مــهــرجــانـهــا عــلى

مسرحها.
مــصـــطــفى ومـن ســــوهـــاج يــــقــــول اخملـــرج 
إبــراهــيم لـــقـــد فـــقــدنـــا الـــثــقـــة فى اإلدارة
ــتـكـرر الـعــامـة لــلـمــسـرح وهــذا الـتـأجــيل ا
ـعنـوية ودفع بـالشـباب أدى لـهبـوط الروح ا
لالبـتـعــاد عن الـنـوادى ومـشــاكـلـهـا ومن ثم

سرح كله. ا
ـــنــوفــيــة مــصـطــفى مـراد مــخــرج عــرض ا
يـقـول: "ال تـتـخـيل مـا حـدث لـلـمـمثـلـ ولى
ـتـكـرر حـتى أنـنـا من جـراء هـذا الـتـأجــيل ا
ـهـرجـان نـهـائـيًا بـدالً من تـمـنـيـنـا لـو ألـغى ا
ــمـثــلــ حـ هــذا الـعـبء الـثــقــيل ثم إن ا
ـــــهــــــرجـــــان ذهــــــبـــــوا يـــــأســــــوا من عــــــقــــــد ا
ــسـرح اجلـامـعى لـلـمــشـاركـة فى عـروض ا
وقـــد ال يـــعــودون ثـــانـــيـــة لـــو حتـــدد مـــوعــد

للمهرجان.
مـحمـد اجلنـاينى مـخـرج عرض الـسويس
ــســـرح دائــمًــا مــا تـــفــاجــئــنــا يــقــول: إدارة ا
ـا لم نحتسب له فقد تأخرت باستمرار 
هرجان نتيـجة التصـعيد حتى نـسينا أمـر ا
ثم أبــلـغــونـا بـنــجـاحـنــا قـبـلــهـا بــوقت ضـئـيل
لـنـهـرع إلى إعداد أنـفـسـنـا وبـذلنـا فى ذلك
جهدًا مـكثفًا وقـبل السفـر بعدة أيام أُبـلغنا
ـوعـد - بـشـكل مـفـاجـئ أيـضًـا - بـتـأجـيل ا
ثم تكـرر بـعدهـا أيـضًـا نفس اإللـغـاء األمر
الــذى أفــقــدنــا الــثــقــة نــهــائـيًــا فـى مــشـروع

النوادى.
يـاسـر عـطـية مـخـرج عـرض الـفـيـوم: نـحن
عـلـى هـذا احلـال مـنـذ ثـمــانـيـة أشـهـر حـ
ـشــاهـدة ومن وقـتـهـا عـرضــنـا أمـام جلـنـة ا
ونـحن نـسـتـعـد لــكل مـوعـد يـتم حتـديـده ثم
ا نـفـاجـأ بإلـغـائه دون أى سـابـقـة إنـذار 
أصـابـنـا بـحـالـة إحـبـاط شـديـد وأقـترح أن
هرجـان هذا العام والتفكير فى يتم إلغاء ا

هرجان القادم. ا
مـحـمد الـعـشرى مـخـرج عـرض بـورسـعـيد
يــقــول: بــالــنــســبــة لـى فــإن الــهم مــضــاعف
ألننى كُـلـفت بـعمل عـرض االفـتتـاح إضـافة
لـعـرضى بـالـطـبع وبــذلـنـا جـهـدًا مـضـاعـفًـا
هرجان نـ أنفسنـا بأن ا فى الـعرض 
سـيــمـثل فــرصـة إلبـراز قــدراتـنـا وتــصـديـنـا
ـهرجـان لـكن كل جـهـودنا لـعـرض افتـتـاح ا

ـاط التـعـليم بـهـدف زيادة الـقدرات الـتـقنـيـة للـطالب كـذلك صـفاته >  تـتـضافـر كل أ
ثل ضرورة تربوية الـتعبيرية إن الـلجوء لتعلـيم الرقص وحركة الوجه واالكروبـات.. 
ـهـنـة واحـدة فقـط: أال وهى أن يـكون لـتـنـمـيـة الـطـالب. هـذا األخـيـر ال يـتم إعـداده إال 
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األرض لن تنبت الزهر
 فى الثقافة القبلية

الشـك أن نص"األرض لـن تـــــــنــــــبـت الـــــــزهـــــــور"الــــــذى
كـتـبه"مجـدى احلمـزاوى" يـعيـد إلى الذاكـرة الـنقـدية
بــدءا من عــنــوانه نص"أرض ال تــنــبت الــزهــور"الـذى
ســـبق أن كـــتــبـه الــراحـل"مــحـــمــود ديـــاب" لــيـــســـتــحث
مكـنة بـينهـما والواقع أن الـوعى بحـثا عن العالقـة ا
ـشـابـهـة الـظـاهـرة ب بـ الـنـصـ عالقـة تـتـجـاوز ا
ــادة الـدرامــيـة دون أن تــكـون هى عــنـوانــيـهــمـا إلى ا
ـعاجلـة فى كلـيـهمـا.فمـحمـود دياب نفـسهـا مـوضوع ا
يــســـتــمــد مـن الــتــاريخ الـــعــربى الـــقــد قــصـــة الــثــأر
"الــــزبـــاء"مـــلـــكـــة تـــدمـــر و"عـــمــــرو بن عـــدى"مـــلك بـــ
ثل الـفصيح احليـرة تلك الـقصـة التى انـبثق عـنهـا ا
السـائر"بيدى ال بـيد عمـرو" مؤكدا أن حـبا طرأ ب
ــكــنه- مــهــمــا كــانت درجــة صــدقه- أن ــلــكــ ال  ا
ـلـكـتـيـهـمـا ويـحل بـيـنـهـمـا يـزيل أسـبـاب الـعـداء بـ 
نـــــوعـــــا من األمن والـــــسـالم فــــاألرض الـــــتـى ارتــــوت
بـاحلقـد والـغـليل ال تـنـبت فـيهـا زهـور احلب والـوئام.
ـــقـــابل فـــإن"مـــجــدى" يـــســـتــنـــد إلى وعـــلى الـــطــرف ا
ــــشـــهــــد اخلــــتــــامى الــــذى وضــــعه"ديــــاب"النــــتــــحـــار ا
"الزباء"بسم كانت قد اختزنته فى خاتمها وهى ب
كن أن يـدى"عمـرو" ليبـدأ منه عـمله مسـتكـمال ما 
ــادة نـفــسـهــا فى أحـشــائـهــا من أحـداث فى حتــمـله ا
ـسـتــقـبل دون أن يـعــنـيه فى قـلــيل أو كـثـيــر مـسـألـة ا
الـصـدق الـتـاريخى""   historical accuracy ولـكنه
ــادة كــمــا فــقط يـــفــجــر اإلمــكــانـــيــات الــكــامــنـــة فى ا
ـد خطوطهـا- فى الوقت نفسه- عـاجلها "دياب" و
ــمــكـن وكــأنه يــردد مع "ألــكــســنــدر ــســتــقــبل ا إلى ا
ـاس" مـقولـته الـشـهيـرة عن الـتاريخ الـذى ال يـعدو د
بـالنـسـبـة له إال أن يـكون مـشـجـبـا يعـلق عـلـيه لـوحاته

الفنية التى تنبثق فى مخيلته اإلبداعية.
وإذا كــــــان"ديــــــاب"حتــــــاور- عــــــلى مــــــســــــتــــــوى آخـــــر-
ــــــــعـــــــاجلــــــــتـه مع تــــــــطــــــــور الـــــــصــــــــراع"الـــــــعــــــــربى-
اإلسـرائـيـلى"الـذى تـأزم فى الـسـيـاق الـتـاريـخى ومـنـذ
ـاضى بأفكار النصـف الثانى من سبـعينـيات القرن ا
الـسالم ومــغـالـبـة احلــواجـز الـنـفــسـيـة لـيــطـرح عـلـيه
رؤيــــتـه ويــــجـــرده مـن األوهــــام الــــتى حلــــقت بـه فـــإن
"مجـدى" يـتحـاور مع الـصراع نـفـسه مـعززا بـالـتأكـيد
ــتـصــلــة فى الـســيــاق الـتــاريـخى بــوقـائــعه الــيـومــيـة ا
لــيـــؤكــد أن الــزهـــور لن تــنـــبت فى أرضه عـــلى نــحــو
يـقـترن ويـجاوز- فى الـوقت نـفسه- رؤيـة"دياب" ذلك
االقـتـران والــتـجـاوز الـذى يــسـتـمــد من فـارق الـداللـة

اللغوية ب أداة النفى"ال"و"لن".
ولــكن مــعــاجلــة "مــجــدى" وإن بــقــيت مــثل ســابــقــتــهـا
مـسـتغـرقـة فى الـثـقـافـة الـقـبـلـيـة الـتى تـتـكـشف عـنـها
ـا فـيـهـا من الـثـأر لـلـدم وتـوحـد بـ ـادة األصـلـيـة  ا
الـفــرد والـقــبــيـلــة إال أنــهـا أبــدلت من نــاحـيــة أخـرى
ـفـتـرضـة مـع الـشـخـصـيـات ـتـلـقـى ا دائـرة تــعـاطف ا
فــبـعـد أن كــانت تـنــتـظم"الــزبـاء/ تـدمــر"الـتى تــتـحـايل
لألخـذ بـثــأر الـقـتــيل وإشـفـاء الــغـلـيل وإرضــاء ثـقـافـة
ـلـكـة الـدم الــقـبـلـيـة ولـو عـلى مــضض حتـولت إلى"
احلــيـرة" بــوصـفــهـا شــعـبــا بال حـكــومـة يــعـانى ويالت
احـتالل جـامح الـعداء وفـعـالـيـة تـدمـيـر وإبادة وإذالل
ـكن اعـتـبـاره بـجـرائم ـمــارسـة مـا  تـولـد عـنـهـا فى ا
ــا يـســتــفـزه ألشــكـال ــثـيــرة لالشــمــئـزاز  احلـرب ا
ـــشـــروعـــة. وفى هـــذا الـــســيـــاق تـــغـــيــرت ـــقــاومـــة ا ا
ـيل إلى جـوهـريــا صـورة "قـصـيـر" من وزيـر داهـيـة 
الـــوقــيــعــة والــتــآمــر عــلـى نــحــو مــا يــتــواتــر فى"درامــا
قـاومة الـسريـة العـنيـد الذى الـدسيـسة" إلـى قائـد ا
يجـند وعـيه وخبـرته فى حكـمة بالـغة لـيواجه ثـقافة
اإلبــادة واإلذالل الــتى فــجــرهــا عــلى شــعــبـه "زبـداى"

قائد جيش تدمر.

وعــلى أيــة حـال فــقـد أصــبح "زبــداى"الـقــوة الــفـاعــلـة
الـرئيسية التى تتـولد فى مواجهتها ومـواجهة رغبتها
ــمـكــنـة سـواء فى مــسـتــوى الـعالقـات ردود األفـعـال ا
لكة زبيبة التى ملكة تدمر"ا الداخلية التى جتمعه 
حلت مكـان أختهـا الزباء- معـلمها الـشيخ الذى صار
ـثـابـة وزيـرهـا ومـسـتـشـارهـا- اجليـش" أم مـسـتوى
ـلكة الـعالقات اخلـارجيـة التى تضـعه فى مواجـهة 
ـالـكـة وشـيـوخ احلـيـرة ومـا فـيــهـا من بـقـايـا أسـرتـهـا ا
ـقـاومـة حتت قـيادة احلـاشيـة وعـنـاصـر قادرة عـلى ا
"قـصيـر". فـ:"زبداى"ومنـذ اللحـظة الـتى تكشف فـيها
موت "الزباء" تولدت لديه رغبة الثأر لها من احليرة
ـلــكـة وشـعـبـا رغـم أنه يـدرك تـمـامـا أنــهـا انـتـحـرت
ولم تــقــتل. ويــبــدو أن "مــجــدى" أراده حــالــة نــفــســيــة
مـــلـــتــــبـــســـة ال يـــتـــردد فى اعـــتــــبـــارهـــا مـــرضـــا عـــلى
ا لـسان"زبـيبـة"يفـجر األسئـلة ويـستـدعى التـفسـير 
انــتـهـى إلـيه من فــعــالـيــات اإلبــادة والـعــدوان وجـرائم
حــرب مـــثــيــرة لالشـــمــئــزاز وال يــلـــبث"الــشــيـخ مــعــلم
زبــيـبــة"أن يـقــدم الـتــفـســيـر الــوحـيــد فى الـنص لــهـذه
احلـالـة فـ:"زبـداى"عـانى شرخـ فى نـفـسه أولـهـما
ـــؤجل لـ: "الــزبـــاء" إلى أن تـــثــأر ألبــيـــهــا ذلك حــبه ا
الـتـأجـيل الـذى انــتـهى بـصـدمـة مـوتــهـا وثـانـيـهـمـا أن
مــوتـهــا لم يــكن قــتال ولــكـنـه انـتــحــار حـتى ال يــتــمـزق

ة"الذى "عمرو" ب حبه لها وواجبه نحو عمه "جز
نـحـرته بـيـديـهـا ومـن هـنـا أصـبح أهل احلـيـرة الـذين
يـــنــتــمى إلــيــهم "عــمــرو" مــذنــبــ مــرتــ مــرة ألنــهم
حـولوا "الـزبـاء" من مـحـبـة إلى مـنـتقـمـة ألبـيـهـا ومرة
ألنـهم حـولـوها من مـنـتـقمـة إلى مـحـبة لـواحـد مـنهم.
ويـــبــدو أن "مـــجــدى"يـــدرك أن هــذا تـــفــســـيــر حلـــالــة
"زبـــــداى"غــــــيــــــر مـــــقــــــنع فــــــيـــــجــــــنـح ثـــــانــــــيـــــة وعــــــلى
لسان"الـشيخ"نفـسه إلى اعتباره حـالة استثـنائية أو
ضـربـا من الـنـفوس الـقـابـلـة للـتـحـول بـ النـقـيـض

فـــهــــو وإن لم تـــواتـه فـــرصــــة الـــتــــعـــبـــيــــر عن عــــشـــقه
وتها ليـعبر باحلقد لـ:"الـزباء" فقد واتته الفـرصة 
والكراهـية البالـغة عن خيـبة أمله فى عشـقها. ولكن
بـقـيت ثـنائـيـة "احلب- الـبغـضـاء/ الـسالم- احلرب"
ثـنـائـيـة حـاكـمـة لـلـفـضـاء الـدرامى فى مـجـمـوعه وإن
كــانت آلــيــات احلب والـــسالم عــاجــزة عن مــطــاوعــة
اضى من ناحية وبالثقافة متطلباتها مـثقلة بإرث ا
الـــــقــــبــــلـــــيــــة الــــتـى لم جتـــــد بــــديال عـــــنــــهـــــا فى وعى
الــشـخــصــيـات بــأنـفــســهم وبـالــواقع الــذى يـخــوضـون
غـماره من ناحية أخـرى.ففى مقابل نـشوة الكراهية
واالعـــتــداد بــالــقــوة ورغـــبــة الــثــأر الــتـى تــفــجــرت مع
ومن"زبـــداى"فى اجتـــاه غــزو احلـــيـــرة وفــرض الـــذلــة
ـهانة عـلى أهلـها وقفت"زبـيبة"عـاجزة ال تسـتطيع وا

گن للنص أن يقدم تراجيديا مگتملة  گان 
تأخذ بألباب العصر الذى نعيشه

ا فيها  معاجلة مستغرقة فى الثقافة القبلية 
من الثأر للدم وتوحد ب الفرد والقبيلة
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أن تـــمـــنع "زبـــداى" ســـواء ألنه يـــهـــيـــمن عـــلـى قـــيــادة
ــمـلــكـة الــذين يــطـمــحــون إلى فـتح اجلــيش وشـيــوخ ا
احلــيـرة وحتـويــلـهــا إلى سـوق لـتــجـارتــهم أو ألنـهـا ال
تسـتطـيع أن تغـالب نـزعة الـثأر الـقبـليـة فى ثقـافتـها
وحتتمل نـظرة اآلخرين إليـها بوصفـها مستـهينة بدم
أخـتها رغم اقـتناعـها التـام بأن أختـها انتـحرت فلم
تـسـتـطع فـى الـنـهـايـة إال الــتـفـكـيـر فـى سالمـة "ابـنـهـا
ـكـنـهم أن يـكـونـوا ن  الـصـغـيـر" والـعـرش وتـأمـيــنه 
مـوالـ لـهـا فـرفـضت فـى قـوة أن يـكـون ابـنـهـا مـلـكـا
ــوالــيـة له حتت وصــايــة "زبـداى" وحــاشــيـة الــعـرش ا
يـتالعـبون به ويـتخـذون الـقرارات بـاسمه ودعت فى
ــقــابل لــتــتـويــجــهــا بــوصــفــهـا األقــرب لــلــعــرش بــعـد ا
أخـتــهـا وتــصـورت أن مــطـاوعــة "زبـداى"فى اإلذن له
بـشن احلـرب عـلى احلـيـرة يـؤدى إلى تـخـلـصـهـا مـنه
ومن رجـــاله فـى اجلـــيش حـــتى تـــتـــمــكـن من إحـــكــام
قـبـضـتـهـا عـلى الـبالد.وهـذا الـتـصـور نـفـسه يـدعـوها
ـــوالــ له وفـى الــوقت ـــا تــبـــقى من ا ـــد جــيـــشه 
نـفسه تأمر قـائد احلرس بتألـيف جيش جديد موال
لـــهـــا بـــيـــنـــمـــا تــبـــدى اســـتـــيـــاءهـــا مـــنه ومن حتـــوالته

نفرة فى احليرة. البغيضة وجرائمه ا
وعـــلى هـــذا الـــنــحـــو تـــنـــســاق "زبـــيـــبـــة" وراء "زبــداى"
ـتالطـمـة فى صـدره وجتـرفــهـا مـوجـات الـكـراهـيــة ا
وهى تـتـصـور أنـهـا تـنـجـو بـنـفـسـهـا وبـابـنـهـا وبـالـعرش
وبـالـبالد وتـتـخـلص من بـقـايـا مـاض يـصـفى حـسـابه
فى احلــيــرة بـ "زبــداى"غـازيــا ومــحـتال مـن نـاحــيـة
و"قصير" رمزا للماضى وبطال للمقاومة السرية من
ناحـية أخرى. غيـر أن تصور"زبـيبة"ال يـعدو أن يكون
تـصورا زائـفـا مفـارقا لـنفـسه ألن مـوجات الـكراهـية
والـبــغـضــاء ال تـثــيـر إال كــراهـيــة وبـغــضـاء وتــصـفــيـة
ـة ال تـلـتــهم فى طـريـقــهـا مـصـائـر احلـسـابـات الــقـد
أفــراد ولــكن الــثــقــافــة الــقــبــلــيــة مــازالت تــقــرن بــ
مـــصـــائــر هـــؤالء األفـــراد والــقـــبــائـل/الــشـــعـــوب الــتى
ينـتـمون إلـيهـا ومن ثم فـالدم الـذى يريـقه زبداى فى
ـتـد طـوفـانه إلى تـدمـر نـفـسـها احلـيـرة ال يـلـبث أن 
ــــقــــاومـــة وقــــطع خــــطــــوط اإلمـــداد مـع فـــعــــالــــيـــات ا

مكنة فى الداخل.  وعمليات التخريب ا
لــــقـــــد بــــدا الـــــتــــحـــــذيــــر من امـــــتــــداد طـــــوفــــان الــــدم
إلى"تدمر"نبوءة عـلى لسان العرافات أفزعت"زبيبة"
لـكــنـهـا وإن أمـرت بــطـردهن من الـقــصـر إال أنـهـا لم
ــعـاش وجــدله تـســتــطع أن تــفــلت مــنــهــا فى الــواقع ا
"احلــــيـــرة- احملــــكم الــــذى يــــعــــيـــد رى الــــطــــريق بــــ
تدمـر"بـالدم ويـقضى عـلى أى احـتمـال ألن تنـبت فيه

زهور احلب والسالم.
واحلـقـيـقة أن"احلـمـزاوى"لـو التـفت بـشىء من الـعمق
والـتـأنى للـمـفـارقة الـتى حـكمـت"زبيـبـة" وما فـيـها من
تصورات زائفة ومراوغة فى الوقت نفسه الستطاع
أن يـقــدم"تـراجــيـديـا"مــكـتـمــلـة آخـذة بــألـبـاب الــعـصـر
الـذى نـعـيـشـه ولـكـنه أبـدى اهـتـمـامـا بـالـغـا بـاحلـركـة
اخلـارجية ذات اإليقاع الـنشط مستفـيدا من تقنيات
ـــــــــــــعـــــــــــــاصـــــــــــــر الـــــــــــــتــى تـــــــــــــعـــــــــــــصـف ـــــــــــــســــــــــــــرح ا ا
كان"وتفـصيالته احملتملة فى الفراغ فيرتكز بقيد"ا
ونتاج"واللقطـة الدرامية بالغة القصر أحيانا إلى "ا
ويـنتـقل فى سـرعـة الهـثـة ب الـقـصـرين فى احلـيرة
وتدمر والـطرق اجملهولـة التى تتجـلى فيها فـعاليات
ـقــاومــة مــســتــغـرقــا فى طــوفــان الــدم جــارفـا مــعه ا
مـكنة ومـساحـات التـكشف الـذاتية وقفـات التـأمل ا

. ملكت مثلما يجرف الزهور الواهية ب ا

يحدث ضوضاء ويخرج دخانًا كثيفًا لكنه ال يتحرك

قطار النوادى تعطل  والركاب محبطون

ماجد لطفى مصطفى إبراهيم 

السيد عونى أحمد راسممحمد لطفى

 هل السبب هو انعدام التنظيم 
أم هناك مشاكل أخرى خافية علينا

 نستعد للمهرجان منذ ثمانية أشهر
 وال ندرى سبباً واضحاً للتأجيل
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>  تـعتبر مدارس مثل كونسرفاتوار باريس ومدرسة  TNSمـؤسسات متعددة التخصصات
أكـثر منها متداخـلة التخصصات. حتى ولـو كان الكونسرفاتـوار ينظم محاضرات حركة
الـوجه واالكـروبات وفـنون احلـرب فهـو يكـثف اإلعداد اجلـسدى ويـخصص مـكانًـا كبـيرًا

للموسيقى والغناء.

> إن مـفـهـوم تـداخل الـتـخـصـصـات يـجـد فى الـنـهـايـة مـبـدأه احلـقـيـقى لـلـتـرابط عـلى
مـسـتوى عـال بعـيدًا عن وجـود كل تخـصص من التـخصـصات. إن تـداخل التـخصـصات

يولد شيئًا ما جتاوز تخصصات البداية.

سرحي جريدة كل ا
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اضى عرض حكى باجليزويت. > الفنان صالح السايح قدم مساء األربعاء ا
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ال نـتصـور وجـود مسـرح بال شـخصـيات !) أو أنـنا  فى أفضل
األحـــوال  النـــرى عـــالم(الـــنص  الـــعـــرض) إال عــلـى مــرجـــعـــيــة
عنى)- فيما نتصور- الشخصيات ومن خاللها تعود إلى أن (ا
ــر إال عــبـر(الــذات); ألن تــصــور الــذات كــمــاهــيـة كــمــثــال ال 
كـــنـــمــــوذج مـــجـــرد ; أى (كـــتـــمـــثل) يـــتـــجــــلى كـــمـــعــــنى من خالل
ـا ــتــعـ (كــتــمــثـيل)  هــكــذا- كــأ الــشــخــصــيـة  أى الـوجــود ا
ا الشـخصـية كـتاب مـفتوح  ناطق  يـتكـلم بلـسان حاله  أوكـأ

اهية فى صميم الوجود !!. نقرأ ا
وهـذا نوع من (القراءة السـاذجة) - كما يقـول (ألتوسير) إال أن
ـسرح التـقليدى ما يعـنينى هنا  هو أن ماهـية الشـخصية فى ا
 ســابـقــة عـلى وجــودهـا  أى أن الــشـخـصــيـة (تــمـثــيل) مـحــــدد
اهـية ليست أكثر من (معنى افتراضى لـ:(تمثل) مجرد  هذه ا
مـثل هو أنه يقذف بنـفسه خارج نفسه ; وهمى)  ومـا يفعله ا
أى يقوم بـتحـويل فكـرته (جزء من مـاهيـته أو ماهـيته كـلها) إلى
كــائـن آخــر مـــنــفـــصل عـــنه ; مـــشــخـــصــا أومـــجـــســدا إيـــاهــا فى
ــــثل صـــــــــــورة اآلخــــرالــــوهــــمـى (= الــــشــــخــــصــــيــــة)  ومـــــادام 
ـثل ـا ( ـاهــيـة- فـإ الـشــخـصـيـة الـتـى هى تـمـثـيل لــتـمـثل- أى 

التمثيل) إنه يصف نفسـه من خالل اآلخر  بحثا عن ذاته .
ما نالحـظه- هنا لـلوهلة األولى - هـو وجود ماهـية (مزدوجة)
ـاهــيـة الـتى يـصـدر ـاهـيـة الـتـى تـصـدر عـنـهـا الــشـخـصـيـة وا : ا
مثل وكـذلك وجود تـمثيل (مـزدوج): تمـثيل الـشخـصية عنـــها ا
مثل أما احلقـيقة فهى ماهية واحـدة معممة (حتتوى وتمـثيل ا
عــلــى فـروق)  تــرتـبط بــالـنــسـق الـفــكـرى (الــتـمــثـلى) الــسـائـد–
ــعـرفــة اجلـمـالــيـة الـتى ــعـنى آخـر ا الــذى تـتـعــدد تـمــثـيالته و
مثل إلى سـرح التقـليدى  تـنبنى عـلى الدفع بـا ينطـوى عليـها ا
(إدراج ودمج) تصوره عن (ماهيته اخلاصة = وهمه اخلاص) 
فى إطار مـاهوى أعم وأشمـل (ذى طبيـعة سـوسيـوثقـافيـة) عبر
(تمثـيل التـمثيل); الـذى يلـعب هنـا دور (الطقس) الالزم لـعمـلية
تـفرج)  –فى ذلك الـتحـول من (أنـا) إلى (ذات)  ومعـلـوم أن (ا

سرح- مدعو لتكرار نفـــس الطقس! ا
هـذا و(مـبـدأ الـهـويـة)- هنـا- يـعـنـى أن عـملـيـة الـفـهم  بـقـدر مـا
رجع) ترتـبط باللـغة الكالمـية (التى تـتطابق فـيها الـعالمة مع ا
ــــا تـقوم فى األسـاس عـلى رد اجلزئى إلى الـكلى احلـاضر فـإ

فى الذهن من قبل!
ـعنى) ـا كا ن هـذا هو الـسـبب الكـامن وراء بـروز (مشـكـلة ا ور
سرحية غيـر الناطقة (مسرح الـتعبير اجلســدى فى العـروض ا
ــــيـــتـــاذات) ألن تـــلك الـــعـــروض  الـــصـــورة) وكـــذلك (مـــســـرح ا
تتـأسس عـلى (الوجـود) اجلـسدانى  وتـعرف الـشـخصـيـة بأنـها
(سطـح بال أعـمـاق) ; أى (بال مـركـز)  (بال مـاهيـة)  وإن صح
مثل) نفسه هو(عمق ومركز وماهية) الشخصية التعبير  فـ:(ا
 إنها تتبعه وال يتبعها  تتحدد به وال يتحدد بها دون أن يعنى
هـذا أنـهمـا يـتـحـدان أوينـدمـجـان- ألنـهمـا لـيـسـا أنا وآخـرغـريـباً
مـتـنـاثـرة تـتــوزع عـلى إنـهــمـا ذات مــتـعـددة  مـتــشـظـيـة   عـنــهـا 
مــواقع ومـواقف عــديـدة (فـالــذات تـروى عن الــذات لـلـذات  أو
أن الـذات تفـسر الـذات بالـذات للـذات- أى أن الذات تـعود إلى
ا االتكاء الذات نفسها  تتخذ من نفسها مرجعا لنفسها  دو

على مرجع آخر خارجى ).
لذا  فـالذات - هنـا - يعـاد تعـريفهـا باسـتمرار نـتيـجة للـظهور
ـحو بـعـضـهـا بعـضـا.. بـهذا تالشـيـة  الـتى  ـتـتابع لـلـمـراكـز ا ا
رآة) فـعالقة سـرح التـقليـدى هو :(مـسرح ا يـبدو واضحـا أن ا
ـمثـل بالـشخـصـية)عال قـة مرآويـة - أيـقونـية; (األنـا بـاآلخر = ا
ــمــثل مع الــشـخــصــيـة أو يــصـبــحـان نـســخـتـ يــتــطـابق فــيــهـا ا
ثالن ماهية واحدة أى أنها عالقة (مرجعية). متطابقت 

يـتاذات فهـو(مسرح الـشاشة)  بل مسـرح شاشات أما مسـرح ا
العرض الـتى نتـوزع علـيهـا- تلك الـشاشـات التى تـعرض صــورا
- حـلت مــحل الـواقع نـفـسه  إن لم نـقـل بـأنـهـا تــمـتـلك اآلن من
القوة ما يفوق قوة الـواقع عالم الصور هذا صار أكثر مرجعية
رجعى إال أنه - نـظرا للتـعدد الهـائل للصور التى من الواقع ا
هى صور الواقع نـفسه (رغم ما بها من زيف ووهم) فـى نهاية
األمر (فـيما أرى  وكمـا أشرت من قبل)  تقتـرح سيوال جارفة

من واقع فيضانى متعدد  غزير  متكثر  ال متناهٍ !..  
ـاضى  وأن مـقـولـة أعــنى أن (تـنـاهى الـواقع) صــار شـيـئـا من ا
(الـواقع) صـارت مـقـولـة افـتـراضـيـة تـمـامـا- فـالـتـمـزيق والـتـنـاثر
والـــتــبــعـــثــر ومـن ثم الــتـــعــدد والالتـــنــاهى  أضــحــوا من أخص
ـسـمى (الـواقع) .. أين ـائع  ا سـمـات ذلك الـشىء الـغامض  ا

رجعية) إذن ?! (ا
ــســرح) - كـــمــا يـــقــول (د. مـــحــمــود اخلالصــة : (األنــا) فـى (ا
ــذكــور : وجــود صـادر عن نـســيم) ; فـى تـعــلــيــقه عـلـى الـبــحث ا
مـــرجع (واقع  تـــاريخ  دال ...) لـــذا فـــهى حتـــيل إلـى إنـــســان
ـــيـــتـــاذات ال مـــرجع لـــهــا  وحتـــيل إلـى إنـــســان ـــرآة بـــيـــنــمـــا ا ا

الشاشة.

فـالــتـاريخ والـتـراث  فى احلـقـيـقـة  يــنـطـويــان بـداخــلـهــمـا عـلى
(تـواريـخ عـديــدة) و(تـراثــات عـديــدة) ; أى أنـهــمــا يـتــشـكالن من
مـــواقع ومـــواقف ووقـــائع  الحـــصــر لـــهـــا... لـــكن آلـــيـــات عـــمل
اخلـطاب انـتـقـائـية وتـراتـبـيـة بطـبـعـها  لـذا فهى حتـكم بـاإلبـقاء

على هذا وبالنفى على ذاك.
وهــكــذا يــتم تــشــويه الــتــاريخ والــتـراث  بــاسم (الــهــويــة ووحـدة

الهوية)!! ..
أمـا (اجليل اجلديـد) فيقف خـارج هذا كله  ال لشئ سوى ألنه
ـاضى  أمـا اكـتـشف أن كل تـلك اخلــطـابـات ال تـتـجـاوز حـدود ا
الـواقع اجلـديــد الـذى يـحـيــاه بـنـفـسه (اآلن)  فـمـهـمل!.. ولـيس
حتـــول (الــروايـــة) و(الـــشـــعــر) إلـى الــواقـع الــيـــومى بـــتـــفـــاصــيـــله
الــصـغــيـرة ( فى زمــن إعالم الـواقع : اإلنــتـرنت  الـتـلــيـفـزيـون 
الصـحافة  –إذ يـعد إصدار الـصحف بأعـداد ال تصدق  دليال
ــواطــنــ فى مــعــرفــة الــواقع  – فى تــقــديــرى - عــلى رغــبـــــة ا
نـفسـه - الذى صـار مـوزعـا عـلى مـواقع عديـدة ; فـالـواقع كـثـير
ولـيـس واحـدا- من وجــهـات نــظـرعــديــدة)  نـعم  لـقــد تـغــيـرت
(الـرواية) وتـغير (الـشعر)  ونفس البـيان الذى أصدره (د . أبو
احلــسن سـالم ومــحــمـود احلــلــوانـى وعــادل حـســان) فـى مــجـال
ـســرح أصـدره من قــبل روائـيــون وشـعــراء يـنــتـمـون أيــضـا إلى ا
الــتـعـريف الـقـد لــلـهـويـة - الـذى لم يـعــد له من مـلـجـأ ســــــوى
ـاهى سـعــة اخلـيـال األدبى الـتى ـيــتـة) ;  ـة (ا األشـكـال الــقـد
ة ذاتها!.. هـذا ويظل السؤال جادت بهـا األيديولوجـيات القـد
سرح) من جراء انفـتاحهما عن العائـد اجلمالى على(األدب وا
عـــلى الـــواقع- إلـى حـــد الـــتـــداخل مـــعـه واالخـــتالط به- ســـؤاال

(حداثيا)  المعنى له فى زمن مابعد احلداثة ... 

أشرت فيـما سبق إلى (مـبدأ الهـوية )- األرسطـى-  الذى يقوم
على ضرورة مـنطـقيـة تقضـى بأن يكـون (كل معـنى يتـصور على
أنه ع ذاته  فال يـتـغــيـر بـحـال ...)  هــكـذا  فـهـويـة الـشئ :
مــاهــيــته (= خــصــائــصه الــذاتــيــة أو مـابـه الــشئ هــو هـو) وألن
اهية - هنـا - تسبق الوجود  فهى بالضرورة ثابتة ومستمرة ا
ـوجـود سـيظل  وجـوهـريـة : تـقـوم وتتـعـ بـذاتـهـا... ومن ثم فـا

هو ذاته دائما ولن يختلط بغيره!..
وأشــرت أيـــضـــا إلى أن (مــبـــدأ الـــهــويـــة) يـــســمـى (مــبـــدأ وحــدة
ـــرجع (الــرمــزى االفــتــراضى) الـذات) ... إذن  الـــهــويــة هى ا
الذى يضمن ويحفظ  لوحدة الذات استمرارها عبر الزمن . 
ــكن لــلــذات أن تــنــمـو وتــتــطــور داخل والــســؤال - اآلن- كـيـف 
ــكن لـهـذا أن يـحــدث عـبـر صـيــرورة داخـلـيـة قــالب حـديـدى- أ
(كـاجلـســد الـبـيـولـوجى) مـثال ?!.. وأين مـوقع (اآلخـر) مـن هذه
الــذات ?!.. ومـــامـــعــنى مـــرور الـــزمن أهـــو مــجـــرد اســـتــمـــراريــة

تكـرارية (كدورات الفصول) ?!
تعـلق بأسبـاب تمحـور اهتمـاماتنا - ولعل اإلجـابة عن السـؤال ا
ـسرحية)  – حـول عند قـراءة النصـوص ومشاهـدة العروض (ا
الشـخـصيـات حتـديدا دون سـواهـا من العـنـاصر (إلى حـد أنـنا
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وإذا كـان يـقـول  أيـضا  إن الـدفـاع عن االسـتـقـاللـيـة الـثـقـافـيـة
يـرتـبط ارتـبـاطـا وثـيـقـا بـاحملـافـظـة عـلى الـهـويـة اجلـمـاعـيـــة فـ:
ـفـاهـيم هـو نـفـسه من (إدوارد سـعـيـد)يـقـول : إن من يـسـتـعـمل ا
يقـوم بتـشكيـلهـا ويضيف :إن الـزاعمـ بالهـوية يـتحركـون رأسيا
داخل حـدود ثـقافـيـة - مفـتـرضة  هم الـذين قـاموا بـتشـكـيلـها 
هم أنفسهم .. دون أن يدروا أن احلدود الثقافية ال وجود لها.
ـــاط الــوجـــود االجـــتــمـــاعى) تــنـــبــنـى عــلى ذلك أن الـــثــقـــافــة (أ
(الـتـعـدد)  ومـا وجـود مـركـز ثـقافى مـا - فى نـظـام تـمـثـيل ما -
(أى تــعـــريف مـــا لــلـــثـــقــافـــة ومن ثم لـــلـــهــويـــة - اجلـــمــاعـــيــة) إال
اذج ـوذجـهـا هى  عـلى ( تـعـبـيـرعن قـوة مـا  قـامت  بـفـرض 

اآلخرين) !
لـذا فـالهـوية  وبحـكم قـيـامهـا عـلى (الـتحـديـد والتـمـييـز والـعزل
ـعـنـى- اإلرغـامى) الـذى نــخـلـعه ــا هى (ا والــفـصل ....إلخ)  إ
عـلــــى الــثـقـافــة فى حلـظــة تـاريـخــيـة مـحــددة- هـذا ولن يــصـيـر
ـعـنى أيه مـعنى خـارج شـروط إنـتاجه  ألن كل مـعـنـى هو لهـذا ا
تجاوز لتاريخه هو وحش عنى ا معنى تاريخـــى بالضرورة  وا

أسطورى طليق ال عمل له غير تهديد وجود اجملتمع ذاته !.
طلقة  الثابتة  إذن  ال عمل لهم القائلون بالـهوية اجلماعية ا
ــتــطــابق مــنــهـا  ونـبــذ اخملــتــلف غـــيــر فــرز الــنــسخ  لــتــعــيــ ا

لتبرير(وحدة الهوية).
واحلـقـيقـة أن لـدينـا تـعـريفـات مـختـلـفـة للـهـوية  تـنـتـسب إلى قوى
اجــتــمــاعـيــة عــديــدة ; بــعــضـهــا (ديــنى) وبــعــضــهــا اآلخـر (قــومى)
والــثــالث (عــقالنى عـلــمــانى) ... وعــلى الـرغـم من اخـتـالف تـلك
الــهــويــات فــيــمــا بــيــنــهـا  إال أنــهــا - جــمــيــعـا- اآلن  وعــلى ضـوء
فـاهيمية - واقـعها (ا ية) الراهنة  تـتشبث  تغيــــــــرات (الـعو ا
االجــتــمــاعـيــة) وتــرفض بــشــدة إعــادة تــعـريـف نــفـســهــا (كــونــيـا) 
بـدعـوى (االحـتـفـاظ بـاخلـصـوصـية)  ظنـا مـنـهـا أن اخلـصـوصـية
مــرادفــة لــلــهــويـة  رغـم أن األولى (خــصــيـصــة أوســمــة الــثــقــافـة)
والــثـانــيــة (وعى أو مــعــنى الـثــقــافــة)! .. الـبــون الــشــاسع الــفـاصل
بيـنهـمـا يتم جتـاهله  ألن الـنظـرية الـفلـسفـيـة واللـغويـة األرسطـية
ـميزة لـلشئ  هى ة  الـتى تقــول إن اخلصـائص الذاتـية ا القـد
نــفـســهـا هــويــته أومـاهــيـته  وأن وحــدة هـذا الــشئ هى الــضـامــنـة
إلنـتـاج وإعـادة إنـتـاج مــعـنــــــاه (فـمـعـانى الـكـلـمـات تـدل  كل مـنـهـا
عـلى شئ مـحـدد بـعـيـنه  ثـابت  ال يـخـتـلط بـغــيـره); فـيـمـا يـعـرف
بـ:(مبـدأ الـهويـة أو مـبدأ وحـدة الـذات).. هذه الـنـظريـة الـعتـيـقة 
واقفنا !   هيمنة على وعينا  واحلاكمة  لم تزل  هى نفسها ا

الــتـاريخ والــتــراث : (الـديــنى والــسـيــاسى والــشــعـبى واألدبى) ..
عالمتان أوحـقالن كبـيران تتـصارع الـقوى االجتـماعـية اخملتـلفة
عـلى امــتالكـهــمـا بــإعـادة تــنـقــيـتــهـمــا وتـرتــيـبــهـمــا وتـصــنـيــفـهــمـا
ــعــنى- الــذى يــتـوافـق بـالــضــرورة مع (اخلــطـاب) وشــحـنــهــمــا بـا
اخلـاص بكل مـنهـما - والـشواهـد الـواقعـية عـلى هذا ال تـعد وال
حتــــصـى .. ويــــبــــدو واضـــــحــــا أن االنـــــدراج فى واحــــد مـن تــــلك
اخلـطــابـات هـو خــضــوع لـســــلـطــة مــا (ألن الـســلـطــة إرغـام) ..
اإلرغام - هنا- يعنى االشتغـال القصرى داخل (نسقية الهيمنة

واالستبعاد) .
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سرحي جريدة كل ا
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سرح احلقيقى اآلن ا
يوجد فى الثقافة

اجلماهيرية.. وال تسألنى
سارح! عن بقية ا

رجائى فتحى يسأل:
 هل من مزيد?!
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ــــثل أول أفــــضل عــــرض ثــــان وأفــــضل 
ــثـلـة أولى وأفــضل ديـكـور أول وأفـضل 
ـثلة ثـالثـة ولم يأخذ ـثل ثالث و وكذا 
العرض أى جـائزة فى اإلخراج بالرغم من
حـــصــولـه عـــلى كل هـــذه اجلـــوائــز وكـــانت
جلـنـة الـتـحـكــيم مـكـونـة من د. رضـا غـالب
عبـلـة الـرويـنى د. مـدحت أبـو بـكر صالح
الوسيمى.. وفى السـنة التالية حدث نفس

الشئ تقريبًا فأصبت بصدمة..".
اذا أكملت طريق اإلخراج..? و

"أصــبــحت أقــوم بــإخــراج الــعــروض ورزقى
ـهم أن عـلى الـله دون انـتــظـار أيـة جـوائـز ا

نؤدى دورنا"
ـسـرح فى الـهـيـئـة الـعـامة مـشـاكل جـهـاز ا

لقصور الثقافة كيف تراها..?
"نـــبـــدأ بــالـــنـــصـــوص الــتـى تــنـــشـــرهــا إدارة
ـسـرح سـتـجـدهـا حتـتـاج كـثـيـرًا من إعـادة ا
الــنــظــر من قــبـل جلــان الــقــراءة فــبــمــجــرد
قــراءة الــعــشــر صــفــحــات األولى تــنــصـرف
شاكل فى عن الـنص بينمـا تتعلق مـعظم ا
اخلـــطط اإلداريــة والـــتى يــحل أصـــحــابــهــا
شـاكل بطريـقة "حـبو الـسالحف" وهناك ا
مـــشـــاكل أخـــرى تـــتـــعـــلـق بـــبـــدالت الـــســـفــر
واإلقــامــة و.. و.. بــالــنــســبــة لــلــمــخــرجـ

وهـــذا مــــا يـــجــــعل مــــخـــرجًــــا مــــا يـــتــــحـــايل
ــيـزانـيـة لـلــحـصـول عــلى بـدل الـســفـر من ا

قررة للعرض.." ا
ـهـرجــان الـتــجـريـبى إذن كــيف تـرى أثــر ا

سرح..? على حركة ا
"يـقـوم بـعمل حـالـة إنـعـاش مـسرحـى مؤقت
طوال أحـد عـشر يـومًا ثـم ينـتهـى أثره بـعد
ـــــــــتـــــــــد لـه فى ذلـك وال يـــــــــوجـــــــــد أثـــــــــر 

مسرحنا.."
كــان لك وجـهــة نــظـر فى مــشـروع مــسـرح
اجلـــــرن الـــــذى قـــــدمـه اخملـــــرج أحـــــمـــــد
إســمـاعـيل.. وهـجــوم د. سـيـد اإلمـام عـلى

شروع.. ما رأيك..? ا
ـشــروع بــاسم.. مــسـرح "أرى أن تـســمــيــة ا
اجلــرن" هـــو مـــا أثــار كل هـــذه الــضـــوضــاء
ـشروع وأحدث نـوعا مـن اللـبس ألن هذا ا
ال يـقـدم مـسـرحًـا فـقط ولـكـنه يـقـدم أيـضًا
الـفـنـون الـتـشـكـيــلـيـة والـصـنـاعـات الـبـيـئـيـة
ــــــوســـــيـــــقى والـــــعـــــروض الــــــريـــــاضـــــيـــــة وا
ـــثــــابـــة والــــكـــورال واإللــــقـــاء ... أى أنـه 
قـصـر ثـقـافـة مـتـكــامل لـذا كـانت تـسـمـيـته
بــــاسم "مـــــســــرح" غــــيــــر صـــــحــــيــــحــــة لــــذا
فــاألنــسب له اسم "عــرس قــروى أو ريـفى"
ـشـروع جـيـد جدًا من أو "لـيـلة ثـقـافـية" وا
وجـهـة نـظـرى وأنـا مـعه ألنه يـخـدم قـرى ال
تصلها الثـقافة بتاتًا وكالم د. سيد اإلمام
كــان مـحــقًــا فـيــمــا قــال بـاعــتــبـار أن االسم

يوحى بأنه مسرح فقط.."
ــــســــرح فى الــــثــــقــــافـــة مــــاذا يــــنــــقص ا

اجلماهيرية اآلن?
هـرجانـات واإلنـتظـام فى مواعـيد "عـودة ا
بـــدء الـــعـــروض وتـــأخـــيـــر اخلـــطـــة يـــجـــعل
الـعـروض تـخـرج لــلـنـور "مـسـلـوقـة" و.. و..
والــسـبب فـى كل هـذا الــقـائــمـون عــلى أمـر

سرح اآلن". إدارة ا
?........................

"كلـمة أخـيرة أود أن أقـولها أن الـسبب فى
حـبى لــفن الـتـمــثـيل ومن دون أن تــسـألـنى
الــفــنـــان أحــمـــد الــعــدل وهـــو والــد اخملــرج
ســمــيــر الــعــدل فــقــد كـان رجـل مـســرح من

طراز فريد.."
"مـن هــؤالء أحـــمـــد حـــامــد أحـــمـــد عــزت
هـانى الش و..... لكنـهم جميـعًا خذلونى
كن لهم أن ألسباب متـعددة.. هؤالء كان 
يـكونوا امـتدادًا لى.. ولكن هـذا لم يحدث
أقــول هــذا أيـــضًــا كــإضـــافــة أخــيــرة.."?   

أخرى غـيـر التـمثـيل واإلخـراج لهـا عالقة
بالفن..?

أثــنــاء فــتــرة أداء اخلــدمــة الــعــســكــريــة فى
الـستيـنيات كـونت ثنـائيا فـكاهيـا أنا وزميل
لى اســـمه عـــلى عـــطـــيــة مـن كــفـــر الـــزيــات
وقـدمنـا اسـكـتـشـات فـكاهـيـة ومـونـولـوجات
وكـانت من تـألـيـفـنـا وتـلـحـيـنـنـا مـعًـا والـذى
شجـعنـا على ذلك أحـد الصـوالت باجليش
واسـمـه مـحـمـد ريــاض وكـان قـائــدًا لـفـرقـة
ـوسـيـقـيـة وهى فـرقـة خـاصة اجلـوهـريـة ا
وكـنـا نــقـدم هـذه االسـكــتـشـات فى األفـراح
والنوادى الـليلـية واستـمر هذا الـثنائى من

٦١ حتى ١٩٦٧م"
اجتــاهك لـإلخــراج مـــؤخــرًا مـــنــذ عـــشــر

اذا..? سنوات.. 
«اجتهت لإلخراج ألحـقق ما لم أحققه فى
الـتــمـثــيل ولـكـن حـدثت لى صــدمـة فى أول
عــرض قــدمــته وكــان بــعــنــوان "رحالت ابن
ـوكـوسة" من تـأليف بـسبـوسـة فى البالد ا
الـسـيــد حـافظ وكــان لـفــرقـة الـســنـبالوين
وقــــد حــــصل هــــذا الـــعــــرض عــــلى جــــوائـــز

اخملــرج وهـــذا عــادة مـــا يــنــحـــاز "لــلـــشــلـــلــيــة"
واجملـــامـالت عـــلى حـــســـاب الـــفن.. وأطـــالب
ـــعــنـى آخــر أن قـــبل أن أمـــوت أن أشـــارك و
أمـــــثـل فى عــــــرض مـــــســــــرحى لــــــلـــــثــــــقـــــافـــــة

اجلماهيرية أجد فيه نفسى.."
تمثل ألكثر من خمس عامًا على مسارح

الثقافة اجلماهيرية..
لـكننى لم أمـثل الدور الذى أتـمناه ولم  ..
يـوجد من يـكتـشفـنى - كمـمثل - وبـداخلى
طـاقـات أعــتـقـد أنـهــا لم تـخـرج بــعـد.. نـعم
حــصــلـت عــلى جــائــزة الــتــمــثــيل األولى فى
عرض "أبو مطوة" من إخراج سمير العدل
ولــكــنــنى غــيـــر مــقــتــنع بــهــا ألنــنى لم أبــذل
جهـدًا فى هـذا الدور.. ويـسعـدنى أن أمثل
ــثل غـيــرى يـسـتــطـيع أن شـيــئًـا ال يــوجـد 
يــقـــدمه مـــثل أى دور يـــتــمـــيــز بـــالـــصــعـــوبــة
ـتـداخـله وأحـلم بـأن وبـاألبـعـاد الــنـفـسـيـة ا
لك أقـدم شـخصـيـة "لـير" فـى مسـرحـيـة "ا
لــيـــر" بــشــكل مــخــتــلـف عــمــا قــدمت به من

قبل.."
هن طـوال اخلمـس عـامًـا.. هل عمـلت 

فـمـثالً خرج مـنـهـا عـلى مسـتـوى االحـتراف
كـــمــال يس إبـــراهــيم عـــبــد الـــرازق ســيــد
حــا مـــجـــدى فــكـــرى إبــراهـــيم يـــســرى
محمد نـاجى.. وما زالت حتى اآلن تصدر
الـكــثــيـرين ســنـويًــا وكل عــام يـلــتـحق اثــنـان
ـعــهـد الــعـالى عــلى األقل من الــدقــهـلــيـة بــا
سـرحية وعلى مـستوى االحتراف لـلفنون ا
ــسـارح الـثــقـافــة تـوجــد أسـمـاء الـداخــلى 
مــــثل عـــبـــد الـــلـه عـــبـــد الـــعـــزيـــز مـــحـــمـــود
حــافظ إبـــراهــيـم الــدســـوقى عــادل زكى
.. أمـــا اآلن فــــيـــوجـــد ســــمـــيـــر ســــرور نـــور
الـعدل أحـمد عـبـد اجللـيل عادل بـركات

شريف صالح الدين السعيد منسى.."
شاكل الداخلية? وماذا عن الصراعات وا
"ستجـدها تـنحصـر فى أماكن العـروض وقلة
ـــســـارح وخــاصـــة بـــعــد أن آل مـــســرح عــدد ا
نصـورة القومى لـلبيت الـفنى وأصبح مـغلًقا ا
ينعق فيه البوم بـعد أن كان مزدهًرا فقد كنا
نـقـدم عرضـ فى الـلـيـلة الـواحـدة عـلى هذا
سـرح أما مـا يخص الـشق اإلدارى فيـكمن ا
ـكـاتب الـفـنـية لـلـفـرق فى اخـتـيار فى تـدخل ا

كــان صــبــيــا فـى الــتــاســعــة عـــنــدمــا اعــتال
ـسـرح لـلـمرة رجـاء فـتـحى محـمـد خـشـبـة ا
.. دون األولى لـيـقــيم بـهـا مـنـذ ذلك احلـ

أن يتركها!
وعــــنــــدمـــا أصــــبح شــــابــــا الـــتــــحق بــــفــــرقـــة
ــنــصــورة - عـام ١٩٧٢ - واشــتــهــر بــاسم ا
رجــائى فــتـحى مــشــاركــا فى أعـمــال هــامـة
عـــــديــــــدة مـــــثـل "الـــــشــــــرارة" لـــــزكـى عـــــمـــــر
و"الـــــراجـل الـــــلـى لـــــعـب بـــــديـــــلـه" حملـــــمـــــود
الـســبـكى والــعــرضـان من إخــراج مـحــمـود
حـافظ ثم خـتم مسـيـرته التـمـثـيلـيـة - قبل
أن يتـحـول لإلخراج - بـالـشحـات لـنـجيب
ســـرور إخــراج ســـمــيــر الـــعــدل وكـــدبــة من
ألف كدبة حملمـد العواشطى إخراج أحمد
عبـد اجلـليل وبـعـد أن  اعتـمـاده مخـرجا
فى ١٩٩٥ قـدم ١٥ عـرضـا مـنـهـا "رحالت
ــــلـــيم ابن بـــســــبـــوســـة" لــــســـيــــد حـــافظ و"ا
بأربـعـة" ألبـو العال الـسالمـونى و"نـاعـسة"
ـدينـة" حملسن إلبراهـيم الرفـاعى و"باب ا
ــــتــــولى مــــصــــيــــلــــحـى و"أصل وعــــفــــريـت" 

حامد..و .. و..
ـسـرحــنـا" وهى حتــاور جتـربـة وكـان البــد "
لها كل هذا االمتداد والثراء. كان البد من
أن نـضع أمــام رجــائى فـتــحى.. اخلـمــسـ
ـــــســــرح عـــــامــــا وأكـــــثـــــر مـن احلــــيـــــاة فـى ا
ــنــصـورة أو ولـلــمــسـرح.. لــيس فــقط عن ا
ــســرح ــا عن ا ــســرح فى األقــالـــيم.. وإ ا

صرى كله! .. ا
ـشــهـد بــدايـة مــا هى وجـهــة نـظــرك فى ا
ـكنـنا الـتـعرف عـليـها صـرى  سـرحى ا ا
سرح ألكثر من نصف من خالل عـملك با

قرن..?
ــسـرح "ال يــوجــد اآلن اهــتـمــام حــقـيــقى بــا
كـما كان من قبـل حيث كان االهتـمام يبدأ
راحل من مرحلـة الطـفولة فـمنذ كـنا فى ا
االبــتــدائــيــة كــان يــوجــد نــشــاط مــســرحى
فاعل وهـام فى تـكويـنـنا فـأنا مـثالً عـملت
ـدارس كـمــمــثل فى عــروض مــسـرحــيــات ا
وأنـا مازلت فى سن ٩ سـنوات وكـان يخرج
سرحـيات حسن فؤاد شفيق وقدمنا لنا ا
فى هذه الـفترة مـسرحيـات "الشهـيد جواد
حــــســـــنى" "وصــــمـــــة عــــار" "عـــــرســــان من
ـــثــلى الـــعــرض الـــريف" وكـــان من ضـــمن 
ــنـــعم - وقـــتــهــا - الـــطــفـل عــثــمـــان عــبـــد ا
والـطفل فـؤاد الزغـبى الـذى صار صـحفـيًا
بعـدها وأيـضًا عـبـد الغـفار عـودة محـمود
العـراقى عبـد النـبى مصـطفى... وآخرون
ـســرحـيـات: عـدلى وكـان يــحـكّم لـنــا هـذه ا
كـــاسـب فـــتــــوح نــــشــــاطى عــــبــــد الـــرحــــيم
الزرقانى وكـانت التصـفيات الـنهائـية على
مــسـتــوى اجلـمــهـوريــة تـعــرض عـلى خــشـبـة
مـسرح األزبكيـة "القومى حـاليا".. أما اآلن

سرحية.. فال يوجد مثل هذه التنشئة ا
ـسرح احلـقيـقى اآلن يـوجد فى الـثقـافة وا
ـسارح كـاجلامعى اجلـماهـيرية أمـا بقـية ا
ـنـافـسـات بـ فـهـو ال يـفـلح فى الـتـبـارى وا
مـــــخــــرجـــــيه وال يـــــشـــــاهـــــده إال الــــطـــــلـــــبــــة
واألســـاتــــذة أمـــا مــــســـارح الـــبــــيت الــــفـــنى
فـيـمـكـنــنـا فـقط أن نـشـيــد بـبـعض عـروضه
ــلك لـيــر" "رجل الــقــلـعــة".. وفــكـرة مــثل "ا
ـسـارح لـشـبـاب حـديث قـومى تـصــنـيف ا
طــلــيــعــة من وجــهــة نــظــرى ال تــعــنى شــيــئًـا
ـــــــســــــــرح مـــــــســـــــرح ال يــــــــعـــــــرف هـــــــذه فـــــــا

التصنيفات..
ـســرح اآلن ال يــهـمــهم سـوى والــعـامــلـون بــا
ــادة والــوجــاهــة االجــتــمــاعــيــة أمــا نــحن ا
ــنـــزل لــكى فــكــنـــا نــقــتـــطع من مـــصــروف ا
نــصـرف عــلى هــوايـتــنـا.. إذًا مــا زال األمـر
يـحــتـاج إلى نـظــرة جـادة لـلـمــسـرح من قـبل

هتم به". جميع ا
لــنــخـصـص األمـر بــعض الــشىء.. لــنـرى
ـســرح فى الـدقــهـلــيـة وحتــديـدًا أحــوال ا

نصورة حيث تسكن..? ا
"طـول عمـر الدقـهـليـة وهى والّدة للـمواهب

بعد ٥٠ سنة مسرح.. 
 من عروض رجائى فتحى

 رجائى فتحى

ال معنى لتصنيفه 
إلى شباب وحديث
وقومى وطليعة!!

كنا نقتطع 
من مصروفنا لننفق 
على هوايتنا
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«اإلعصار» 
 يستحق عاصفة من التصفيق

سرحي جريدة كل ا

صـ 12

 كيف تعيش فى اليوم عشر سنوات..
أوسكار والسيدة الوردية..البحث عن الله فى مسرح روابط

 «جزيرة احلياة»
 ومعاناة مسرح الطفل

صـ 10

أسئلة
فلسفية
عبر إطار
طفولى
يجمع ب
البراءة
والصدمة

 فكرة فلسفية من منظور طفل

إبراهيم احلسينى

أن تعـود لتنـدمج مرّة أخرى أو يـصعب عليك
ذلـك وتظل طـوال بقـيـة العـرض وأنت حتاول
ـتـابـعـة بال جـدوى لـتـخـرج من الـعـرض وفى ا
ذهـــنك بـــعض أفـــكـــار غـــيـــر مـــكـــتـــمـــلـــة عـــنه
وحـــكــايـــة الـــطـــفل " أوســـكـــار " هــنـــا مـــلـــيـــئــة
بــالـتـفـاصـيل الـسـرديــة الـتى تـنـاسب وجـودهـا
داخـل نص مسـرحى خاصـة وأن الكـتابـة قد
اخــتـــصــرت جــمــيع الــشــخــصــيــات إلى اثــنــ

فــــقط هى "أوســــكــــار - الــــســــيــــدة الــــورديـــة"
مــحـورى احلـدث ولـكى ال تــفـلت مـنك بـعض
الــتــفـاصــيل فــيــعــوق ذلك مــتــابــعــتك لــلــقـراءة
ــســرحـــيــة حــاولت مــاجــدة مـــنــيــر ومــحــمــد ا
صالح أن يضيفا إلى أدائـها بعض التعبيرات
األدائـــيــة احلـــركــيـــة والــنـــفــســـيــة والـــصــوتـــيــة
ــشـــاهــد وبــالـــرغم من ذلك لـــيــجـــذب ذلك ا
أفلـتت بعض الـلحظات مـن قدرة العرض فى
ـــا هـــنــاك االســـتــحـــواذ عـــلى مـــتـــفـــرجـــيه ر
تـطـويل فى بــعض اجلـمل أو فى وقت عـرض
صـور الفـيديـو بروجـكـتور تـلك التى رسـمتـها
بـطـريقـة طـفـولـيـة نـاسـبت روح الـعـرض رباب
حــاكم هـــنــاك أيــضــاً مــخــتـــارات مــوســيــقــيــة
لـ«بـاخ» سـاعدت بـنـعومـتـها عـلى تـغلـيف حـالة
الـنــعــومـة الــتى  ســرد الــقـصــة بــهـا هــنـاك
حــالــة صـــخب وزخم إنــســـانى عــال فى رؤيــة
الــطــفـل "أوســكــار"  لــكل األشـــيــاء من حــوله
ـشاكسـة لـ الله صخب وحتـديداً فى رؤيته ا
بال حــركـة تــمــثـيــلــيـة أو مــوســيـقــيـة أو...أو..
هـنـاك صـخب فى حـكـايـات الـسـيـدة الـورديـة
والــتى حــولــهــا" أوسـكــار" إلى مــامــا الــورديـة
صــخـب عــنــدمــا تــكــذب فى حــكــايــاتــهــا لــكى
تــرضى لـــهــفـــة أوســكــار وتـــشــوقه لـــلــمـــعــرفــة
ولـألمـان صــخب داخــلــهــا عـنــدمــا تــتـعــلق به
.. وهـــنـــاك كـــجــــزء مـــنـــهــــا خـــارج عن ذاتــــهـــا
صـخب مـواز داخل نفـسيـة "أوسكـار" ال يهدأ
ـعـرفة تـلك الـتى تـعنى إال عـنـدما يـصل إلى ا
ــوت ـــطـــروحـــة ا فى أحـــد أهم مـــعـــانـــيـــهــا ا
هـناك صخب روائى أدبى.. لـكنه فى النـهاية
ــرحـــلــته اآلنـــيــة كــقــراءة بال حـــركــة قــانـــعــاً 
مسـرحية ويـبقى بذلك نص شـميت الروائى
ـــكــتــوبـــة بــالــعـــامــيــة فى نـــســخــتـه الــعــربـــيــة ا
ـصــريـة هـو الــبـطل الـرئــيـسى فـارداً دالالته ا
ورمــوزه عـــلى الـــكـــثــيـــر من حلـــظــات احلـــيــاة
اإلنسانية ويبقى هناك جهد خاص للمخرج
ـتــنـاوى تـتـبــعه حـسب رؤيـتـه وفـلـسـفـة هـانى ا
فـرقـته وجهـود أخـرى جـهد فى تـكـثـيف هذه
الـدوال والـرمـوز اإلنـسـانـيـة من أجل لـضـمـها

.... تفرج فى جملة إنسانية واحدة مع ا

ـســرحـيـة هــنـا تــقـدم األســئـلـة ــعـاجلــة ا وا
الــفـلــسـفــيـة عـبــر إطـار طــفـولى يــجـمع بـ

الـبراءة والـصـدمـة وذلك فى إطـار حـكائى
يـــحـــافـظ عــلـى طـــبـــيـــعــة الـــســـرد الـــروائى
يـغـوص كـثـيـراً فى الـتـفـاصـيل يـرسم صوراً
روائــيـة مــتـتـابــعـة بــخـيـالـك لـتـتــنـقل بك من
ــــــمـــــرات ــــــســــــتـــــشــــــفـى إلى ا حـــــجــــــرات ا
.... وحتيلك فى بعض الساللم احلديـقة
الـلـحـظـات إلـى رسم صـورة ذهـنـيـة خـاصة
ـا جتد نفـسك فيهـا مع « أوسكار » بك ر
فـى إحـدى حلــظـاتـه األخـيــرة ومـشــاغــبـاته
« ... مع «بـــيــجى بــلـــو فــشــار أيـــنــشــتــ
جتـــد نــفــسك حتــلم مــعـه وتــضــبط نــفــسك
وأنت تتعاطف مع أحالمه التى صورت له
أنه عــــاش مــــائـــة وعــــشــــرة أعــــوام وتـــزوج
بـــيــجـى بــلــو وطـــاف حــول الـــعــالم إلى أن
تــصــور له أخـيــراً أن الــله بـنــفــسه قـد زاره

.... ستشفى فى حجرته با

 وأنت تـشـاهد هـذا الـعـرض وبقـيـة الـعروض
األخـــــرى الــــقـــــائــــمـــــة عــــلـى فــــكـــــرة الــــقــــراءة
ــا حتــدث لك إحــدى حــالــتـ ــســرحــيـة ر ا
أوالهــمــا مــتـــابــعــة حــالــة الـــقــراءة ومالحــقــة
تــــكــــوين الــــصـــــور الــــذهــــنــــيــــة اخلــــاصــــة بك
وثـانــيـتــهـمــا االنــفـصــال عن الـعــرض بـعــد مـا
تـفـلت مـنك إحـدى حـلـقـات هـذه الـصـور إما

الــكـثــيــرة له عن أســطـورة االثــنى عــشـر يــومـًا
وعن فـــكـــرة اخلـــطـــابـــات الــــتى يـــوجـــهـــهـــا إلى
الـله..?! نـعم خطـابات إلى الـله من طفل تـبقى
لـه فى هذه احليـاة اثنـا عشـر يومـًا إنه وبفعل
نـصـيحـة هـذه السـيـدة الورديـة يـحيـا فى الـيوم
الـواحــد عـشـر ســنـوات وفى كـل يـوم من هـذه
األيــام يــرسل خــطــابــاً إلى الــله يــحــكى له فــيه
عن كل شـىء ال يـخـفى عــنه شـيــئـاً وفى نــهـايـة
خـطـابه يــطـلب مـنه طــلـبـاً واحـدًا لــيـحـقـقه له
تبادلة ب وعبر هذه اخلطابات واحلوارات ا
الـطـفل والـسيـدة الـورديـة يـتـعـرف الـطفـل على
الــــله.. يـــعــــرف من هـــو وأيـن مـــكـــانـه ومـــا هى
قـــدرته و.. و.. هــذا بــيــنــمــا تــتــعــرف الــســيــدة
الـورديــة - الــتى أصـبــحت بــفـعل عـالقـتــهـا مع
الـطفل « أوسـكـار » مـاما الـورديـة هى األخرى
- عــلى الــله.. إنــهــا تــراه من زاويــة جــديـدة لم
تفكر فيها من قبل.. إنه الطريق إلى الله عبر

وت.. ا
إنهـا فـكرة فـلـسفـيـة صغـيـرة تقـدم لـنا احلـياة
مـن مــــنــــظــــور طـــــفل صــــغــــيــــر يـــــرى كل شىء
صــغــيــراً مــثــله له لــغــته اخلــاصــة له مــرحه
ـضحكة رغم اخلاص تـساؤالته الصـغيرة وا
مـا يـكــتـنـفـهـا من مـعـان كــبـيـرة إنـهـا فـكـرة لم
ـا ـصـرى  نـتـطـرق لـهـا كـثــيـراً فى مـسـرحـنـا ا
بــهـا مـن بـعـض اجلـرأة فـى الـتــنــاول وخــاصـة
ا فـيمـا يتـعـلق بالـبحث عـن ماهـية الـله..? ر
ـصـريــة مـؤخـراً من تـعــرضت لـهـا الــسـيـنــمـا ا
خالل فيلم " بحب السيما " ألسامة فوزى..

ـثـيـرة ـسـتـقـلـة ا ـسـرحـيـة ا هـذه الـتـظـاهــرة ا
للجدل منذ ثمانية عشر عاماً..

ـــانــويل شــمـــيت مــصــر عــنـــدمــا زار إيــريك إ
بـــدعـــوة من احتـــاد الـــكــتـــاب فى٢٠ نـــوفـــمـــبــر
٢٠٠٥ اصــطــحــبـه الــكــاتب مــحــمــد ســلــمــاوى
لـزيـارة جنـيب مـحـفـوظ الذى سـأله عـن سبب
ميله فى كتاباته نـحو الصوفية فحكى شميت
عـن إحدى اللـحظـات الفـارقة فى حـياته وهى
تـلك الــلـحـظـة الـتى تــاه فـيـهـا ذات مـرة  داخل
صحـراء اجلزائر وعـندما أدركه الـليل والتعب
وأيقن أنـها الـنهايـة استـلقى عـلى ظهـره ناظرًا
وت  وعبر هذه اللحظة للسماء فى انتظار ا
ــا ـــوت.. ر ـــان بـــدًال من ا الـــنـــادرة أتـــاه اإل
هــذه هـى احلــالـة بــالــضــبـط الـتـى جــســدهـا «
شــــمـــيـت » فى روايــــته « أوســــكــــار والــــســــيـــدة
الـــورديـــة » فـــالــطـــفل «أوســـكـــار » ذو الـــعـــشــر
ســنـوات مـريض بـالـسـرطـان  إنه يـعـرف ذلك
جــيـدًا فـقـد سـمع الـطـبــيب وهـو يـفـضى بـهـذا
إلى والـديه إنه ال يـعـرف عـلى وجـه الـتـحـديد
مـــاذا يــعـــنى هـــذا الــســرطـــان وال مــاذا يـــعــنى
ــتـــلك أســئـــلــة ـــوت وال أى شىء آخــر إنـه  ا
ــتـلك مـعه أيـة كــثـيـرة بـنــفس الـقـدر الـذى ال 
ا أجوبة عليها يلتمس هذه األجوبة والتى ر
ـفــقـود لـدى جـلـيـسـته ذات تــعـيـد إلـيه تـوازنه ا
الــرداء الـوردى والــتى تــرشــده عـبــر حــكـايــاهـا

تــســتـــطــيع أن تـــتــوقف عـــنــد أيـــة حلــظــة فى
سـرحى شريطة أن تـتمها بروفـات العرض ا
لــيــتـــكــون بــذلـك لــديك عــرض مـــســرحى من
ا هذه مكن أن تعرضه على اجلمهور.. ر ا
هـى فـــلـــســــفـــة فـــرقــــة جـــمـــعــــيـــة الـــدراســـات
والـــــتــــدريـب الــــتـى أســـــســــهـــــا اخملــــرج هـــــانى
ــتـنـاوى فى أبـريـل٢٠٠٧ بـعـد أن قـدم عـدداًً ا
ـــســـرحــيـــة من إنـــتــاج مـــركــز من الـــعــروض ا
الهـناجـر للـفنـون فى السـنوات األخـيرة وهو
ما أسماه فى بيانه لـتأسيس الفرقة "النتائج
سرحى" وهو ما يعنى أن رحلية للـعرض ا ا
كن لـهـا أن تـصبح كـل نتـيـجـة توصل إلـيـهـا 
عـــرضــــاً مــــســــرحـــيــــاً قــــائــــمـــاً بــــذاته وقــــابالً
لإلضـافة والـتطـوير لـتـصبح اخلـطوة الـتالـية
بعد ذلك عرضاً مـسرحياً  جديداً.. وهكذا
وفـى عــــرضه اجلــــديــــد ــ بــــروفـــــته أو لــــنــــقل
ـتـنـاوى قـراءة ـرحـلـيـة ـ يـقـدم لـنـا ا نـتـيـجـته ا
مـسرحـية لـنص « أوسكار والـسيـدة الوردية»
ـانـويل شـمـيت لـلـروائى الـفـرنـسـى إيـريك إ
وهـــو صــاحـب الـــروايــة الـــشـــهـــيـــرة «الـــســـيــد
إبـراهيم وزهـور القـرآن » والتى يـناقش فـيها
فكـرة الـتعـايش ب األديـان وخـاصة الـعالقة
بــ اإلسالم والـــيــهـــوديــة والــتـى يــنــظـــر لــهــا
ويـنـاقشـهـا من منـظـور غيـر ديـنى ـ كـما رأيـنا
فى الــفـيــلم والــروايـة الــتى تــرجـمــهــا مـحــمـد
سـلـمـاوى ـ وتـأتى روايـة «زهـور الـقـرآن» ومن
بــعــدهــا «أوســكــار.. » ضــمن مــشــروع روائى
رئى » لـهـذا الـكـاتب أسمـاه « سـلـسلـة غـيـر ا
يــحـــاول فـــيه عــبـــر روايـــاته مــنـــاقـــشــة فـــكــرة
احلـوار والـقـدرة عـلى الـتـعـايش بـ مـعـتنـقى
األديـان اخملتـلفة طـارحاً مجـموعة كـبيرة من
األسـئـلـة حـول مـاهيـة كل شـىء حتـى « الله »

نفسه كما جند هذا فى « أوسكار... ».
سـرحـيـة بـعد أن والـنص الـروائى قـد حتـول 
تـرجـمـته لـلروسـيـة إيـريـنا مـيـاخـكـوفـا وقدمه
كـــــعـــــرض مـــــســـــرحـى اخملــــرج يـــــفـــــيـــــجـــــيـــــنى
إيــراجـيـمــوف فى سـيــبـيـريــا حتت عـنـوان «..
وبــــــاكـــــــتب لـك ألول مــــــرّة » كـــــــمــــــا قــــــدمـــــــته
ـــمــــثـــلــــة الـــروســــيـــة ألــــيـــســـا كـــمــــونـــودرامــــا ا
فريـندليخ ثـم ترجمـة محـمد صالح لـلعـربية
ه لــلــمــشــاهـد ـتــنــاوى تــقــد لــيــعــيــد هـانـى ا
ــــصـــرى ألول مـــرّة  وذلك ضــــمن مـــشـــروع ا
سـتـقلـة الـذى يرعـاه مـركز مـهـرجان الـفـرق ا
الــهــنــاجــر لــلــفــنــون بــقــيـادة د. هــدى وصــفى
ـدة وذلك فى مـوسـمه األول والـذى يـسـتـمـر 
خـمـسـ لــيـلـة عـرض تـقـدم فــيـهـا سـبع فـرق
مسـرحيـة هى «جـمعـية الـدراسات والـتدريب
ـســحـراتى الــغـجــر المـوزيــكـا  الــقــافـلــة ا
ـــســرح احلـــركـــة» ســبـــعـــة عــروض أتـــيـــلـــيه ا
مـــســـرحــيـــة بـــواقع ســـبع لـــيــالـى عــرض لـــكل
ـشـاهدة فـرقـة وهى بـالـطـبع فـرصـة جـيـدة 

تداخل يـستطـيع الراقصـون أن يتكـلموا ويـؤدوا حركات مـسرحية. >   بـفضل اإلعـداد ا
ـوســيـقى والـنص والــفـيـديـو إن اجلــسـد هـو اخلـامــة األولى لـلـعــروض عن حق ولـكن ا

والسينوغرافيا يلعبون كلهم دورًا هامًا جدًا. 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرح بقصر ثقافة الفيوم يقومون حالياً باإلعداد لتقد مسرحية «حارة العشاق» عن عمل لنجيب محفوظ. > عمرو حسان ومجموعة من شباب ا
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سرح والهوية الثقافية يتاذات»..ا  ليس دفاعا عن «ا
 فى ظل هـذا اخلـيـار الـذى هـو ( قـضـيـة وجـود ورهـان وحـيـد)
ــعـــيـــــار الــعــلـــمى الــذى  عــلـى أســاسه اخــتـــيــار بــحث مــاهــو ا
ــيــتــاذات) ضـمن هــذا احملــور.... خـاصــة وأنه يــتــنـاقض فى (ا
ظــــنى- ولـــيـس كل الـــظـن إثم - مع مــــفـــهـــوم الـــهــــويـــة (أيـــا كـــان
تـقــديـرنـا لـهـا : مـفـتـوحـة  مـغـلـقـة  مـواربة  ثـابـتـة  مـتـحـركـة)

....إلخ..
ـقـال علـى حتويـل (الظن) ; ولـست أدرى كـيف اجـتـرأ صـاحب ا
مجرد (الظن)- أى العـلم بغير يق أو إدراك الذهن الشئ مـع
ترجـيـحه إلى حقـيـقة يـقـينـية  اليتـطـرق إليـهـا الشك  مـخـالـفا
بــذلك أبــسط قــواعــد الــقـــيــاس األرســطى الــذى يــنص عــلى أن

قدمــــات الظنية تؤدى إلى نتائج ظنية  بالضرورة ?! ا
يـتاذات) لنفى (الهوية) حقا والسؤال اآلن  هل يسعى بحث (ا

 أم يعيد تعريفها على أسس جديدة ?

ـسـرح - كـظـاهـرة سـوسـيـوثـقـافـيـة - يـتـشـكل  مـثل ال شك أن ا
غـيـره من الظـواهر  باالشـتبـاك مع مفـاهـيم (الهـوية والـثقـــافة
والذات) فهى بداخله وهـو بداخلها; كـ: (أداة) فى أيدى القوى
االجــتـمــاعـيــة اخملـتــلــفـة - إذ حتــاول كل مـنــهـا مـن خالله بـسط
هـيـمـنــتـهـا عـلى الـواقع كـمـا أنه فى الـوقـت نـفـسه (عالمـة) أى
ا حقل  تتـصارع تـلك الـقوى عـلى امتالكه ; أى عـلى تـعريـفه 

يتوافق مع رؤيتها للعالم.
ى الراهن هذا واجلـيل اجلـديد الـذى تـشكل داخـل الواقع الـعـو
يـقف أو يــكـاد  خــارج الـتــعـريــفـات الـتــاريـخــيـة الــضـيــقـة لــتـلك
ـــفـــاهــيــــم  ســعـــيـــا إلى تـــعــريف جـــديـــد - يـــرتــبط بـــالـــشــرط ا
الــتـاريــخى (الـكــونى) ; الـذى يــحـيــا فى إطــاره .. ومن ثم حتـول
ــة - وهــا هــو إلى قــوة جــديــدة - مــضــافــة إلـــى الــقــوى الــقــد
سرح : (األداة يـخوض معهـا صراعا يشمل ضـمن مايشمل  ا

والعالمة) ..   
ـشترك يـقول (عادل حـسان ومحـمود احللوانى) فى مـقالـهما ا
ـشار إلـيه سـابقـا :كـنت أتـفهـم لو أن الـبـحث اكتـفى بـتـوصيف ا
وحتـلـيل تـوجه مـسـرحى قـائم بـالـفـعل  اتـخـذ أصـحـابه - فـيـما
ـــاضى كــله ــعـــرفــيـــة مع ا يـــرى الــبـــاحث - مــوقـف الــقـــطــيـــعــة ا
(وهــنـاك قـطــــاع كـبـيــر من اجلـيل اجلــديـد يـقـف خـارج الـذاكـرة
الــثــقــافـيــة بــشــقــيــهــا الــتـاريــخـى من جــهـة  والـتــراثـى : الـديــنى
والـــشـــعـــبى واألدبى  من جـــهــــــة أخـــرى  مـــثـــلـــمــا يـــقـف خــارج
ا هـى إجابـات عن ـؤسـسـة لـتـلك الـذاكـرة ;  األيـديـولـوجـيـات ا
ـة- ـا تالشى اآلن فى ظل الـعـو سـؤال قــد يـخص واقـعـا قـد
ـمـكن أن أتـفـهم ذلك وأقـبـله وحل مــحـله واقع آخـر) . كـان من ا
بـاعـتـباره تـوصـيـفا ألحـد أهم الـتـحـديات الـتى تـواجـــه (الـهـوية)
ـــة  غـــيـــر أن صـــيـــاغـــة الـــبـــحـث كـــشـــفت عن فى عـــصـــر الـــعـــو
ـــفــاهــيم الــتـى تــشــكل تــوجه انـــحــيــازات الــبــاحث لـــلــكــثــيــر من ا
ــسـرح الــتـقــلـيـدى ; ــيـتــاذات) فى مــقـابل ا ـسـرح (ا مــاأسـمــاه 

سرح. الذى يشمل تقريبا كل تاريخ ا
ـثــابـة (بـيـان): إعالن رسـمـى عن حـرب تـشـتـعل ـقـال -  هـذا ا
ـيـدان الـسوسـيـوثـقـافى اخلـاص بـنا أوارهـا مـنـذ سـنوات  فى ا
!.. وفى حـدود عـلـمى- هـو أول (بيـان مـسـرحى) مـبـاشر يـدين
ظـاهـرة مــسـرحـيــة بـاسم الـدفــاع عن الـهـويــة الـثـقــافـيـة !.. هـذا
ويـعـد مـقـال (د. أبـى احلـسن سالم) مـكـمال لـذلـك البـيـان رغم
أن الـعكس هـو الصـحيح  لـكنـنى أعتـمد هـنا علـى تاريخ الـنشر

فى جريدة (مسرحنا).
اسـتدراك : جلأت إلى التعـميم بقولى (ظاهـرة مسرحية) على
ـقال انـصب مـبـاشرة عـلى الـبـحث نـفســـه ذلك الـرغم من أن ا
ـؤسـسة ـقـال ارتكـز عـلي (انـحيـازات الـبـاحث) لـلمـعـايـير ا ألن ا
ا يعنى أن اإلدانة تـشمل البحث والظاهرة للظـاهرة نفسها  

معا ...   

الــهـويـة هى : وعى الــثـقـافـة بــذاتـهـا- كـمــا يـقـول (دونى كـوش)-
إذن  تـــتـــأسس الـــهــــويـــة عـــلى الـــثـــقـــافـــة  لــــكن ذلك يــــتم عـــلى

مرجعيــــة اآلخر فى حلظة تاريخية محددة.  
ـــمـــارســات االجـــتـــمــاعـــيــة فـ: (االنــســـجـــام الــرمـــزى) جملـــمــوع ا
واالقتصـادية والـسيـاسيـة والدينـية...إلخ اخلـاص باجملـموعات
االجـــتــمــاعـــيــة اخملـــتــلــفـــة ال يــعـــنى أن هــنـــاك (جتــانــســـا) عــلى
اإلطالق - كما يقول  ويقول أيضـا : إن تالقى الثقافات داخل
ـــركب الـــواحــد يـــتــحـــقق وفق صـــيغ شــديـــدة الــتـــنــوع اجملـــتــمع ا
ويــفــضى إلى نــتــائج بــالــغـة الــتــضــاد- تــبــعــا لـعــمــلــيــات الــتــبـادل

االجتماعي ذاتها ..

ــيــتـاذات مـن تــقــنــيــة الــسـرد حــــديث الــسالمــونى عـن مــســرح ا
ـا اتشحت به قصـيدة النـثر وما ترامى من تشح  االنعكـاسى ا
عالم اإلنتـرنت وماانعـكس عن أشكال الروايـة اجلديدة . فـكلها
ـثـابـة طـفل أنـابـيب ـسـرحى الـذى هـو  تـشـكل شـظـايـا الـنـسق ا
ــسـرح اجلـديـد- كــجـزء ال يـتـجـزأ مـسـرحـيـة . أى أنــه يـصف ا
من الظاهـرة الثـقافـية اجلـديدة (التى أقـر هو نـفسه بـوجودها)
نـعكسـة عن اللـحظة الـتاريخـية الـراهنة- بـأنه انحراف  تلك ا
ـســرحـى خــاصـة) ــثــال- الــثــقــافى عــامــة  وا عن(الــنــمــوذج  ا
ا هو (النموذج الطبيعى) فيما يرى - كما أشرت التقليدى  

سابقا !
هـكـذا (د.أبـواحلـسن) يـعـتـقـد - ومعـه آخرون كـمـا سـنرى - أن
ـسرحى الـتـقلـيـدى (السـائد)- النـمـوذج الفـلـسفى واجلـمـالى  ا
ــســـرح (= هـــويـــته أومـــاهــيـــته لـــديــنـــا- هـــو نـــفــسـه (طــبـــيـــعـــة) ا
ا هـناك تـعريف (مـاهوى ثـابت) للـمسرح !... أو وجـوهره) كـأ
ـسـرحـى قـد بـلغ اكـتـمـالـه أخـيـرا !!... وبـالـتـالى ـا الـشـكل ا كــأ
ـيـتـاذات)- أو أى ـسـرح اجلـديــد (الـذى أطـلـقت عـلــيه اسم ا فـا
سـتـقبل - هــو مجرد (صورة كن أن يولـد فــــى ا مسرح آخـر 
ـسرحى الطـبيعى) ; ثال أوالـنموذج ا زائفة)  ألنه ال يحاكـى (ا
إنه لــيس نــسـخــة (أيـقــونــيــــــة = مــتــطـابــقــة) مع مـا يــتــصـور أنه

سرحى خاصة ! طلق أوالروح) الثقافى عامة وا (الوعى أوا
وغــنـى عن الــبـــيــان أن الـــتــصـــور الــذى قـــال به (د. أبـــواحلــسن)
ــثـالـى كـله  من أفالطـون إلى يــســتـحــضــر الــطــرح الـفــلــســفى ا

هيجل !..
ــشــار إلــيه  ومــعه (مــحــمــود احلــلــوانى غــيــر أنه  فـى الـعــدد ا
وعـادل حـسـان)- فى الـعدد-  (25) يـصـوروننـى (ومعـى اجليل
اجلديـد الذى اتخذت مـنه موضوعا للبحث)  معاديا (للهوية)
!.. فـهـاهــو األول يـقـول- بـعــد عـرضه لـلــطـعـوم الـتـى عـجت بـهـا
ضيف) مثل : (الـتشظى  الفـجوة  القـطيعة  مائـدتى (أنــــاا
الـذاكــرة الـفـرديـة  قـصـيــدة الـنـثـر ...إلخ) : وهــذا الـذى هـنـاك
الذ البـديل لـطبق الهويـة القومية ولـطبق الهويـة الدينية طبق ا
 أمـــا ذاك الـــذى أمــام صـــاحب الـــدعـــوة فـــهــو صـــنف امـــتـــطــاء
سرحى للـــــذات الفردية  من يتذوقه يهب باحثا عن التعبيـر ا
عـلـى أن األهم هـو هــويــة بـديــلــة هى تــمـثــيل لــلــعــالم اخلـارجـى 
ضيف نـفسه فــــــى الـترويج لـتلك الطـعوم حـيث يتردد حـديث ا
صـــدى صـــوته فى أذنى (لـم يــعـــد االنــتـــمـــاء الــقـــومى أوالـــديــنى
ــطــلــوب الــوقــوف عــنـده ــوضـــوع ا مـوضــوعـا  بـل الــذات هى ا

وبحثه» ...
هــكـذا ويــبـدو واضــحــا أن صــيــرورتـنــا الــوجــوديــة والـتــاريــخــيـة
والــثــقــافــيـة  انــتــهت تــمــامــا و اخــتــزالــهــا- مــرة واحــدة وإلى

األبد- فــــــى تعريف قد للهوية : (قومى  دينى ....) !
أمـا االثـنـان اآلخران فال يـخـتـلـفـان عـنه كـثـيـرا وهـذا مـقـتطف
ــؤتــمـر ــشــتــرك :إذا كــان احملــور الــذى حــدده ا مـن مــقــالــهــمــا ا
(العلمى) لتدور حوله أبحـاثه وفعالياته هو (الهوية والتحديات)

ـفهوم فـمن ألف شكل مـتغـير ال يـصنع سوى كئيب هـو سلـطان ا
شــكالً واحـد يــتـيم فـقـيـر أو أفـرغ ...) من قــصـيـدة (الـيـنـبـوع)

لشيلر 
ا سـتنـكرين  عـارض وا لم يـكن فى نيَّـتـى الرد على أحـد من ا
يـتـاذات- مسـرح مـصرى جـديـد فى ـعنـون : (ا جـاء فى بحـثى ا
ـتشددة)- إذ بلغت اإلسكـندرية)  ونـظرا لتنـوع ردود أفعالهم (ا

عند أحدهم حد كتابة (قصيدة زجليـــــة - ساخرة) !.... 
ونظرا- أيضا- ألن الـبحث حظى بالنشر مرت  األولى : على
صــفـحــات هـذه اجلــريـدة  والــثـانــيـة : فـى الـكــتـاب الــصـادر عن
ـؤتــمـر الـعــلـمى الـثــانى لـلـمــسـرح اإلقـلــيـمى- الـذى انــعـقـد فى (ا
ا وفـر له حـدا أدنى من االنـتـشار  فـقـد الحـظت أن نـيا)   ا
ـكتـوبة) تنـطوى عـلى سوء فهم ـكتوبـة وغير ا أكثـر التـعليـقات (ا
مـــؤلم حـــقـــيـــقــة  ال ســـيــمـــا أن االلـــتـــبـــاس والـــتــنـــاقـض الــلـــذين
ألصـقهـمـا الـبعض بـالبحث  اليـعودان إليـه بقدر مـا يعودان إلى
ــــفـــاهــــيم االخــــتـالف اجلـــذرى بــــيــــنـــنــــا فى تــــعــــريف عــــدد من ا
األسـاســيـة ; (كـالـهـويـة والـثـقـافـة والـذات  وكل مـا يــرتـبط بـهـا
ـسرح ظـاهـرة ثقـافـية أويـتفـرع عـنهـا من مـفاهـيم ....) نعم  فـا
تـــنــدرج - مـــثل غـــيــرهــــا من الــظـــواهـــر- فى أطــر مـــفــاهـــيــمـــيــة
مـــجـــتــمـــعـــيـــة  هى حـــقـــول صــراع عـــقـــائـــديــة  تـــتـــنـــازع الـــقــوى
االجتماعية اخملتـلفة على امتالكها. ويبدو أنه كان علىّ أن أبدأ
ـفــاهـيم وهـو مـا سـأفـعــله هـنـا - فى حـدود مـا بــتـعـريف تـلك ا
عــلـى أن أعــود إلـــيه فى مـــقــاالت أخـــرى بــاد ذى بــدء  يـــجب
اإلقـــرار بــــأن األمـــر شــــائك جـــدا كــــحــــقل ألــــغـــام - نــــظـــرا ألن
ذكور تمحورت كلها تقريبا ناقشات  التى تناولت البحث ا ا
حـول (الـهـوية - هـويـتـنا) وهى من أكـثـر الـقـضـايـا الـتـهـابا اآلن
ـيا .. فـهى تـبدو كـجـبال الـثلج على كـافـة األصعـدة- مـحلـيا وعـا

القطبية التى تعاني الذوبان  ألسباب نعرفها جميعا !
االستـعـارة هنـا مقـصودة  وأعـتقـد أنـهـا دقيـقـة أيـضا فـكـما أن
اخـتالل الـتوازن الـكـونى (الطـبـيعى) الـنـاجت عن تدفق الـغازات
ســيـــؤدى حــتـــمــا إلى دمـــار(كــوكب األرض) كــذلك فـــإن اخــتالل
ـــى التوازن الـكونى (الثقافى) الناجت عن التـدفق الثقافى العو
الهائل  عبر احلدود سيؤدى هو اآلخر  إلى دمار (الهوية) !
غـير أن صـيـاغة الـعالقة بـ (الثـقافـة) و(الـطبـيعـة) تخـتلف من
ـقدار الـتـقدم احلـضارى- وإن تـشـــــابهت مـجـتمع آلخـر- تـبعـا 

ى). شكليا  ردود فعل اجملتمعات جتاه (التحول العو

لم نزل نـحيـا على الـدمج العـضوى بـ األنا والـعالم- وأعـتقد
أن أحـــدا لن يـــخــتـــلف مـــعى كـــثـــيـــرا فى هـــذا لــذا فـــمـــوافـــقــة
تعالى ولعل الطبيعة عندنا هى احلياة وفقا للعقل العام ; ا
ـــســـرح اجلـــديـــد  بـــأنه تـــصـــور (د. أبـــو احلـــسن سالم)  عن ا
(طـفل أنـابـيب مـسـرحـية) الـعدد - (26) يـتـماهـى بوضـوح مع
تأسـيس (الثـقـافى على الـطبـيـعى)- ف(طفل األنـابيب) هو فى
ـطاف مـحـاولـة بـشـريـة لـتـجـاوز الـطـبـيـعـة - بـالـهـنـدسـة نـهـايـة ا
الـوراثـيـة - أى مـحـاولة لـتـعـديل (الـنـمـوذج الـبـشـرى الـطـبيـعى) 
وهو ما يرفضه (د .أبو احلسن)- مع مالحظة أننا نتحدث هنا

ســرح); أى عن (الثقافة) وليس (الطبيعة) ?! عن (ا
ـالحظ عـــلـى خـــطـــابه أنـه اتـــخـــذ مـن (نـــقـــد الـــنــــقـــد) ولـــيس وا
ــذكــور (تـــفــكــيـك الــنــقـــد) مــحــورا له  أى أنه تـــنــاول الــبـــحث ا
بـاعـتبـاره (أى - د. أبو احلـسن) مـتحـدثـا رسمـيا بـاسم (حـقيـقة
مـا)   تــســتـنــد فى وجــودهــا إلى (ســلــطــة مـؤســســيــة مـا)  لـذا
ـشروعية) وبذا فـنقده ـعتمدة لديه هى(لغة ا فـاللغة الـنقدية ا
ـذكور- تـبـعا (لـدريدا)- يـعـد نقـدا مـيتـافيـزيـقيـا .. أما لـلبـحث ا
(تـــفــكــيك الـــنــقــد) فــمـــعــلــوم أنه الـــبــحث عن الـــبــؤر األســاســيــة
ــا هـو ــطـمـورة فـى اخلـطـاب الــنـقـدى (مــوضـوع الـتــفـكـيك)   ا
جتــلــيـا لــنــسق فــكــرى مـا  وفــضال عـن هـذا فــقـــــــد راح يــقـيس
ـا ـنـطـلــقـات األيـديـولـوجـيـة لـلـبـاحث  عـلى مـنـطـلـقـاته هـو   ا

أوقعه فى أخطاء منهجية ال تتناسب مع مقامه كأســـــتاذ
ناقشة العلمية ! جامعى جليل  يعرف جيدا مقتضيات ا

ــــنــــحى اليــــصــــدر إال عن(وهم)- وغــــنى عـن الـــبــــيــــان أن هــــذا ا
قـتضاه- يعـتقد صـاحبه باستـحواذه على احلقـيقة النـموذجية
ـــطـــلـــقــــة ومن ثم فـــذاتـه هى الـــنـــســـخـــة األصل لـــكل الـــذوات ا
األخـرى !!.. فرفض البـحث (أيديولـوجيا)  يعـنى رفض (اآلخر
اخملتلف) وتكريس الواحدية عوضا عن التعدد ! وسوف نرى 
بعـد قليل  كـيف أن (آلية التـشابه) هى اآللية احلـاكمة خلطابه

ا هو خطاب مؤسسى (عريق) ! ككل- 
سـرحيـة اجلديدة  موضـوع البحث  أمـا من ناحـية الـظاهـرة ا
فـقــد أكـتــفى بــاإلشـارة إلــيـهــا عــلى الـنــحـو الــتــالى: ويـقــتـرب بــنـا

 التعليقات
على مفهوم
يتاذات ا
تنطوى
على سوء
فهم مؤلم

 التدفق
الثقافى
ى العو
سيؤدى
 إلى دمار
الهوية

 بعض نقادنا
يعتقدون

أنهم
يستحوذون
على احلقيقة
النموذجية

طلقة!! ا

 تأسيس (الثقافى على الطبيعى) 

الهوية والذاكرة الثقافية 

سرح الهوية وا

بروفة

وت ان عبر ا اإل

صخب بال حركة
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درسة القومية السـيرك فى مونتريال يسمح >  إن اإلعـداد متداخل التخصصـات فى ا
ـمـثل الرقص...). ـسـرح (أداء ا بـإدخـال أنـظـمة أسـاسـيـة لـفنـون الـسـيـرك وهى فـنون ا

وهكذا سيكون للطالب رؤية فنية وجمالية شاملة تكمن فيما بعد اإلدراك احلسى.

ـسـرح والـرقص ـعـاصـر فى فـنـون ا >  مـنـذ الـسـبـعـيـنـيـات وخـصـوصًـا فى الـثـمـانـيـنـيـات يـنـتج اإلبـداع ا
اط اجلديـدة للعروض والـسيرك وحـتى فى فن العرائس أعـماالً يصعب أحـيانًا تـوصيف نوعـها. إن األ
الـناجتة عن تقارب وجتميع ووحدة وحتى خلط أنظمة متـنوعة فنية هل تشير إلى تغيير وجتديد فى

عملية اإلبداع? 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج إسالم إمام يقوم حاليا باإلعداد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة مسرح كلية الفنون التطبيقية.
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جزيرة احلياة 
ومعاناة مسرح الطفل

هل تكفى أدوات اخملرج لصناعة البهجة?!

¢ù«ªN óªMCG

عرفة تبدأ من الكتاب   كنوز ا

علومات  ا
الزائدة أثقلت
كاهل
سرحية ا

سرحي جريدة كل ا
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هرجان السنوى للجامعات. > كلية االقتصاد والعلوم السياسية بدأت مؤخراً بروفات عرض مسرحى من إخراج كمال عطية للمشاركة فى ا

فكرة وحلم .. ألستاذ برودواى 

≈ZGôŸG ∫ÉªL

ضــعـيــفـة تــكـنــولـوجــيًـا بــالـقــيـاس لــلـســيـنــمـا
وألـعــاب الـكـمــبـيـوتــر ويـهـرب مــنه األطـفـال
ــتـعـة بـالــقـدر الـكـافى ألنه ال يــحـقق لـهم ا
ـبـدعـ فـلـو أنـنـا واحلل دائـمًـا بـ أيـدى ا
راجـعنـا عرض (جـزيـرة احليـاة) سنـجد أن
ــتــلك بــدايــة الــنص حتـــتــاج لــلــكــثــيـــر كى 
الــعـرض قـلب مـشـاهــديه من األطـفـال فـلم
يـقـدم لـهم تـشـويـقًــا مـنـاسـبًـا ولم يـدهـشـهم
بـالـقـدر الالئق وكـلــنـا يـعـرف مـا لـلـنص من
ـــســــرحى فـــإن كـــان أهـــمـــيـــة فـى اإلبـــداع ا
النص الـذى ب يـدى اخملرج مـعوقًـا فماذا
عساه أن يقدم اإلخراج بكل حيله الشكلية
والسمعيـة واحلركية.. إلخ صحيح اجتهد
شـاذلى فرح ولكنه فى الـنهاية كـان معتمدًا
عـلى مـوضـوع تـلـغـرافى فى مـعـظم أحـداثه
ـشــهـد الــقــوى الـوحــيـد أثــنـاء فـمــثالً كــان ا
احلــدث ذلك الــذى قــدم فــيـه لــصــراع بـ
ياه والطاقة) على أنهما ندان لبعضهما (ا
ـؤلف دائـمًا مـا كـان يـحاول البـعض لـكن ا

يــرقـــصــون لـــلــمـــرة األولى إال أنه حــاول أن
يـصــنع من تــشـكــيالتــهم احلـركــيـة نــسـيــجًـا

تباينة. يناسب حاالت الدراما ا
وجـــاء االســـتـــعــراض األخـــيـــر فى الـــعــرض
ـقـولــة األسـاسـيـة (يـاه الـذى يـعـتـمــد عـلى ا
على كرم الله) جميالً تمنيت معه أن تكون
كـل أحــداث الــعـــرض مــقــدمـه بــهــذه الــروح
الدقيـقة واجلـميلـة وهو االستـعراض الذى
ـعـلـومات اخلـاصـة بـعـنـاصر تـعـاد فـيه كل ا
احلــيــاة فى صــورة درامــا مــغــنــاة وتــشــكــيل
حـركـى يـتـسم بـالــبـهـرجـة والــتـلـوين الالفت
لـتنتـهى االحداث وقد تـبدل احلال وأصبح
بـلــيـد الـذى حل األسـئــلـة جـمـيــعـهـا شـاطـرًا
فكـان أن طلب األمنـية الـوحيدة من مـفتاح
السـر بأن يـصـاحبه دائـما صـديـقه الكـتاب

فهو أفضل عون طوال الوقت.
وكم كــنت مــشــفــقًــا عــلى طــبــيــعــة الــتــنــاول
ـيـديا والـتى تبـدو فـقيـرة بـالقـيـاس ألنواع ا
ــســرح يـخــطـو خــطـوات األخـرى فــمـازال ا

( ومصـمم االسـتـعـراضات (مـصـطـفى أم
فـــكـــان أن اعـــتــــمـــد اخملـــرج عــــلى األغـــانى
واالســــتـــعــــراضــــات بــــشــــكل مــــكــــثف داخل
ـتـفـرج ل ا احلـدث طـيـلـة الـوقت حـتى ال 
ـتـخــصص وقـد بـدا مــؤلف األغـانى غـيــر ا
ـوســيـقى مـوفــقـ تـمـامًــا فى صـنع تـلك وا
الـــدهــشــة الــبـــديــلــة بـــيــنــمــا عـــلى اجلــانب
اآلخـــر كـــان اهـــتـــمـــام مـــهـــنـــدس الـــديـــكـــور
مـنصـبًا عـلى صـناعـة مشـهـد شكـلى مغـاير
مع كل عــنــصــر يــنـاسـب وجــوده فـفـى حـ
ـــشـــهــــد اخلـــاص بـــاألرض مــــلـــونًـــا ظـــهــــر ا
بـاألزهـار كــان مـشــهـد الــهـواء بـانــورامـا من
ــكن حتــريــكــهــا روالت الــبـالســتــيك الــتى 
ـلونة ـمثـل من الـشرائط ا وكذا مالبس ا
الــتى تـــوحى بـــالــعـــالم اجلـــديــد فـــقـــد فــعل
نـــــــــاصـــــــــر عـــــــــبـــــــــد احلـــــــــافــظ مـن وجــــــــود
الشخـصيات وقـدمها بـالطريقـة التى تشى
ـوضــوعـهـا. أمــا مـصــطـفـى أمـ فـبـرغم
أن راقــــصــــيه يــــبــــدو مـــعــــظــــمــــهم وكــــأنــــهم

ــســرحى (جــزيــرة يــقــدم حــالــيًــا الــعــرض ا
احلـــــيــــاة) وذلـك بــــإقـــــلــــيـم وسط وجـــــنــــوب
الصعـيد فرع ثـقافة قـنا من تألـيف حسام
الــدين عــبــد الــعــزيــز وإخــراج شـاذلـى فـرح
ويـتـنـاول أهـمـية الـكـتـاب فى حـيـاة اإلنـسان
وأثـــره الــــفـــعــــال فى اكـــتــــشـــاف الــــبـــنى آدم
لــلــطــبــيــعــة مـن حــوله وذلك عــبــر مــراهــنــة
بــسـيــطـة بــ (بـلــيـد) بــطل الـقــصـة والـذى
يريـد أن يدخـل جزيـرة احليـاة ويذهب إلى
كهف األمانى حتى يحقق كل أحالمه وب
ـا كانت احلـكاية الكـتاب صديـقه الوفى و
مـرتبـطة بـذلك البـليـد الذى يريـد أن يصل
ـعــرفــة دون االســتــعـانــة بــالــكــتـاب لــكــنــوز ا
ؤلف قد واالعـتماد فـقط على عقـله فإن ا
غـــاب عـــنه أن تــــرتـــيب األحــــداث انـــتـــصـــر
لــطــريــقــة الــبــلــيــد فى الــتــعــامل فــقــد بــدأ
احلـدث والـبلـيـد رافض تـمـامًا أن يـسـتـع
بــالــكــتــاب وأثـنــاء تــنــامى احلــبــكــة كـان دور
الــكـتــاب مــحـفــزًا فــقط لــلـبــلــيـد بــأن يــعـمل
عــــقــــلـه فــــيــــمــــا أمـــــامه من مـــــعــــوقــــات ولم
يــســاعـده بــشــكل حــقــيــقى إال مــرة وحــيـدة
عـنــد بـدايـة الــرحـلـة حــيـنــمـا قـابل (مــفـتـاح
ـــســئـــول عن جـــزيــرة الــســـر) وهــو الـــقـــلم ا
احلـياة فـبـليـد ال يـعرف كـيف يـقابل مـفـتاح
الــــســـر بــــيـــنـــمــــا الـــكـــتــــاب يـــدلى لـه بـــاحلل
السـحـرى فمـفتـاح الـسر لـن يحـضر إال إذا
قلت له حكمة مشهورة وكان أن أملى عليه
تـــلك احلـــكـــمــة الـــتى تـــقـــول (مــا خـــاب من
اسـتشـار) حيـنـها فـقط يظـهـر مفـتاح الـسر
(الــقــلم) ويــقـــابل بــلــيــد وصـــديــقه الــكــتــاب
ويـــســمـح لــبــلـــيــد بـــأن يــبـــدأ الــرحـــلــة حتت
شــروط أهـمـهــا أن الـيــوم فى هـذه الــرحـلـة
بــــســـنــــة "بـــره اجلــــزيـــرة" ويــــؤكـــد الــــكـــتـــاب
عـلـومة مـرة أخـرى (يـعنى لـو قـعدت ١٠٠ ا
يـوم يزيد عـمرك ١٠٠ سنـة) وكذلك هناك
سـؤال فى نهـايـة الرحـلـة ال بد من اإلجـابة

عليه وهو ما هى عوامل احلياة?
وعـــوامل احلـــيــــاة تـــلك تـــظــــهـــر فى صـــورة
مـشـاهـد مـتـتـابـعـة تـبـدو وكـأنـهـا امـتـحـانـات
البــد لــبــلــيــد أن يــنــجح فى حـل شــفــراتــهـا
وكان أول تـلك العـوامل هو األرض وثـانيـها
ـــيــاه ورابــعــهـــا الــطــاقــة الــهــواء وثـــالــثــهــا ا
ؤلف هـنا يعـطى لألطفـال درسًا سـريعًا وا
فى أهـــمـــيــــة كل عـــامل مـن هـــذه الـــعـــوامل
حلـيـاة اإلنـسـان الـذى يـريـد أن يعـيش عـلى
ــــــعـــــلــــــومـــــات وجه األرض ولــــــكن جــــــاءت ا
تــلـغــرافــيــة وزائـدة عن احلــد بــحـيـث طـغت
ــعـــلــومـــات عــلـى أهــمـــيــة الـــتــنــاول كــمـــيــة ا
الــــــدرامى عــــــلى الــــــرغـم من أهــــــمـــــيــــــة كل

موضوع فى حد ذاته.
ؤلف موفـقًا حينما حول عوامل وقد كان ا
ــيــاه الــطــاقـة) احلــيــاة (األرض الــهــواء ا
لـشـخصـيـات فـاعلـة فى بـنـاء احلـدث ولكن
ــعــلـومــات أثــقــلت رصــده الــزائــد لــكــمــيــة ا
ـسـرحـيـة فـهرب مـنه أجـمل مـا فى كـاهل ا
ــســرحى اخلـاص بــالــطــفل وهـو الـعــرض ا
إحــداث الــدهـشــة وتــرك مــســاحــة لــتـخــيل
األطفـال وهـو األمر الـذى الحـظه (شاذلى
فــرح) وفـريق عـمــله مـؤلف األغــانى (سـعـد
قـلــيــعى) ومـهــنـدس الــديــكـور (نــاصـر عــبـد
ـــوســيــقى (حــازم الــكــفــراوى)  دراما مغناة وتشكيل حركىاحلــافظ) وا

طلوب  ما هو ا
من إدارة الطفل
لتحقيق
رسالتها
النبيلة?

ـوســيـقى والــكـومـيــديـا وخـلط بــيـنـهــمـا ونـسج .. وتـنـوعـت أعـمـاله مــا بـ ا
ـسـرح ومــدارسه فى الـعـالم ـيـات ا عــروضـا فـريـدة تـتــوقف عـنـدهـا أكــاد
..فال يـخـلـو مـقـرر من مــقـررات الـدراسـة فى أى مـنـهـا من دراسـة ألعـمـال
جـــورج أبـــوت .. ويــعـــد أبــوت الـــرجل األكـــبـــر فى بــــرودواى واألب الــروحى
ــســـارحـهــا حـتـى أطــلـق عـلــيه أسـتــــاذ بـــرودواى " وقـــــد ســمــــى مـســـــرح

سرح جــــورج  أبـوت  عام  شـــارع 54  
ــوســيـقـى اعـتــبــر أبـوت أن اإلضـــاءة والــديـكــــور من أهــم 1970وبــجـــانب ا
ـســــرحــيــة ألنــهــــا مـن الــعــنــاصـــر الــتى تــتــأثــر عـــــوامل جنــاح الــعــــروض ا
وتـتـطــور بـالـتكـنـولـوجـيــــا  احلـديـثــة .. وكان مـولـعــا فى فـتـرة من الـفـتـرات
بفـكرة نـقل اخلـدع السـينـمائـيــة التى اسـتخـدمهــا  اخملـرجون فى الـسيـنما
وأبــهــــروا بــهــا الــعـــالم ..  وأدرك أن اإلضـــاءة والــديــكــــور والــتــكــنــولــوجــيـــا
احلـديثــة هى الوسـيلة نحــــو تنـفيـــذ تلك الـفكــرة  بـنجــاح .. وحاول عـنـد
ـا أن يـقـدم ــسـرحـيـة الـهـامـة والــتى جنـحت قـد إعــادة بـعض الـعـروض  ا
ــوضــوع لــيــتـســلق و مــســتــجـدات ــضــمــون فـجــدد ا اجلــديـد فـى الـشــكل وا
اجملــتــمع اجلــديــد .. وأيــضـا أراد أن يــكــون أكــثــر ســيـطــرة عــلى الــعــنــاصـر
التكنولوجية بالـعرض .. فكانت فكرة استخدام اإلضاءة والديكور وتقسيم
مثـل من جـزء آلخر ليـعطى ديـناميـكية سرح إلى أجـزاء وتنـقل ا خـشبـة ا
غــيـر طــبـيــعــيـة تــثـرى الــعـمـل .. وتـزيــد من عـمـق مـوضــوعه وجتـذب عــيـون
ـتـفرجـ .. وكـان ذلك منـذ سـنوات طـويـلة .. واآلن وبـعـد وفاتـه بسـنوات ا
وبـعــد ذلك الــتـطــور الــهـائـل فى تـكــنــولـوجــيــا اإلضـاءة والــديــكـور واألجــهـزة
الـصوتيـة باتت فكـرته وحلمه أقـرب إلى الواقع وصـار مخرجـو أوروبا أكثر
ؤثـرات الـصوتـية إقـبـاال نحـو نـقل اخلدع الـسيـنـمائـيـة للـمسـرح .. وبـدأت ا
تـلـعب دورا هـامـا فى ذلك .. رغـم أن مـا يـبـغـونه يـحـتـاج إلى قـدرات مـالـيـة
كـبـيـرة . ولـنـتـذكـر أن كل ذلك الـتـطـور كـانت بـدايـته  فـكـرة وحـلـمـاً ألسـتاذ

برودواى ... 

شـعـر وكــأنه طـفل يـتـلـقى هـديـته األولـى وهـو يـسـتـقـبل حتـيـة اجلـمـهـور عن
إعــادة عـرض مــسـرحــيـته "  " Three Men on a Hourseوالــتى سـبق وأن
قــدمــهـا مــنــــــذ ســنــــــوات طــويــلــــة وعــمـــره  106ســنــــوات  أعــــاد إخـــراج
ـهـا أيضـا وعـمره 100 مـســـرحـيــة "  " Broadway والـتى سبـق له تقـد
عام وتزوج لـلمرة الـثالثة قـبل احتفاله بـعيد ميالده الـ  .. 96 هذه ليست
أحــداثـــاً خــرافـــيــة من وحـى اخلــيـــال ولــكـــنــهـــا أحــداث من حـــيــاة أســـتــاذ

برودواى .
ـتحدة سـرحيـة بالـواليات ا جـورج أبوت   1887 - 1995من رواد الـفنـون ا
األمـريـكـيـة بل والـعـالم كـله .. ويـعـد من أقـدم وأروع وأهم مـخرجـى وكتـابى
ــســـرح بـعــد تــخـــرجه من جـــامــعـة ــسـرح .. وقــد بــدأ الــعـمــل كـمــمــثـل بــا ا
هــــارفـارد ولـكـن ســرعــان مـا انـغـمـس فى الــكـتـــابـة واإلخــراج عـلى خـشـبـة
ـلـكـات الـكـامـنـة داخــله ..واسـتـمـتع وأمـتــع اجلــــمـهـور ـســرح ووجـد تـلك ا ا
بـعــروض مـســـرحـيـة قـــويـة اسـتمــرت لـسنـوات وأعـيد إعـدادهـا وعرضـهـا
ن انبـهـروا بهـا .. قدم عــدة مـرات من خـالله ومن خــالل آخرين غـيــره 
ـوسـيـقى يـهـتـدى به .. ومـنـها ـوذجــا  لـلـمـسـرح ا عـدة عـروض مـوسـيـقـيـة 
عـرض طـائــرة اجلـامـبـو  1936 وبه عـدة أغــان مـعـروفــة والـتى تـعــد تـراثـا

أمـثـال"أجـمل فـتـاة فى الـعالـم " و" فتـاة صـغـيـرة زرقـاء " و " فـنـدق صـغـير "
والـتى نــقـلت بـدورهـا إلى الـسـيـنـمـا فـيــمـا بـعـد .. وكـان عـاشـقـا لـلـكـومـيـديـا
فقـــــدم أعمـــــاال خالــــدة فــــى هــــذا اجملـــــال ومنهـــــا العـــرض الشـهيــر "
 Damn Yankees " .1959 وهـو مــوسـيــقى أيـضــا و يـنــاقش الـعـالقـة بـ
ـكن لـلحـب أن يـهزم ذلك اإلنـسان والـشيـطـان الذى قـد يـؤثـر فـيه وكيـف 
الـشـيـطـان الـلـعـيـن الـذى أتت به الـسـيــاسـة األمـريـكـيـــة اجلــديـدة فى ذلك
الـــوقــت .. وقـــدم أيـــضـــــا عـــرض " "The Pajama Gameوالــذى يـــنــاقش
مـتــاعب الــعــمل فى مــصـنـــع بـاجــامه ومـــا يـعــانــى مــنه الــعــامـلــون من فــقـر
ومطالـبتهم بزيادة  % 7.5قد تنقذهم وتـخرجهم من هذه احملنة .. وهكذا
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األسطورة ال يخشى سوى الفئران
لـلتـسـلـيـة بل مـيـدانـا لـلـمـعـارك .. وكـثـيـرا ما
ـا يـحدث طـرح أفـكـارا مـعـارضـة ومـخـالـفـة 
فـى بالده .. وظـل يـــــــدعـــــــو كـل مـــــــنــــــــتـــــــجى
سرح إلى الـوقوف أمام ومـخرجى وفنـانى ا
ـفسدين .. وقد وجـد فى نفسه الـشجاعة ا
حملـاربــة هـؤالء .. وقـال إنه لن يــخـتـبئ وراء
الكوالـيس مكتـفيا بـالتوجيـه بل سيخرج إلى
ــســرح .. ويــواجه فــهــو ال يـخــشى خــشــبــة ا
أحــًدا ال ســـبــًعـــا وال حــوتـــًا ولــكـــنه ولألسف
يـخـشى الـفـئـران الـبـشـريـة الـتى ال تـواجه ..
ـة مخـتلـطة وتـختـبئ ثم تفـاجئه بـقـضمـة مؤ
بــــسم قــــاتـل .. ولــــكن وألنـه مــــحــــصن ضــــد
هــؤالء ومـســتـعــد لـهـم فـيــعـود كل مــرة أقـوى
ـــعـــارك هى ـــا كـــان .. وكــــان آخـــر تـــلك ا
صـرخته ضد التضـحية بأبنـاء بريطانيا فى
مــعــركــة لـيــست لــهم .. ووصفi قــرار تـونى
ـشاركـة فى حـرب العـراق بـأنه قرار بلـيـر با
جـبان .. فـكيف أبـعث بـأبنـاء ذلك البـلد إلى
اجلـــحـــيـم .. بـــيـــنـــمــــا يـــجـــلس الــــقـــادة عـــلى
مـقــاعـدهم مـتــفـرجـ .. وهــكـذا يـخـرج من
كل بلـد من يـزيل الغـبـار عن حقـيـقة ومـعدن
أبـنـائــهـا احلـقـيـقـيـ الــذين يـعـبـرون بـصـدق
عن حضارتها .. فـبريطانيا بلد ذات أصول
وحـضـارة قـوية حتـتـرم نـفـسـهـا واآلخرين ..
وهـكـذا أصــبح األسـطــورة بـيــتـر هــول مـثـاال
لإلجنـلــيـزى اخملــلص إلجنــلـيــزيـته واســتـحق
لـقب سيـر والـذى منـحته لـه ملـكة بـريـطانـيا
فـى  مـــفــــاجــــأة مـــذهــــلــــة .. مـــثــــلــــمـــا كــــانت
ـنـاصب رغم ـفـاجـآت الـسـابـقـة بــتـقـلـيـده ا ا
بـســاطـة نـشــأته ..واعـتـزازه بــأنه ورغم كـون
والديه ال يعرفان الـكتابة إال أنهما أصحاب
فضل عـليه .. فشـجعوه عـلى حتصـيل العلم
الـــرسم وأيـــضــــا عـــلــــمـــوه قــــيـــمــــة الــــفـــنــــون 
وسـيـقى  وتعـلم فى طـفـولته الـعـزف على وا
ـوسـيـقـى وقـدم الـعـديـد من الـبـيـانـو فــقـدر ا
الـعروض الـغنـائيـة فى كبـره وأيضا أكـثر من
عرض أوبرالى .. وهكـذا تكشف حياة هول
عن قيـمـة األسـرة واجملـتـمع فى تـكـوين هذا

سرحى البارز وكل صاحب فن ورسالة. ا

أكــثــــــــر تـعــلـقـا بـكــتـابـات شــكـسـبــيـر وأكـثـر
تـفــهــمـا لــطـبــيـعــته .. وأيــضـا كــــان له رؤيـة
ــمــثل فــيــراه كــيــانــا ذا مــشــاعـر خــاصــة بــا
وأحــاســيس وقــلـب وعــقل ويــجب الــتــعــامل
معـه من خالل تلك األشـيـاء .. ولم يـحاول
التحكم فيه  بل فـقط توجيهه بشكل غير
ـسـرح حـبا .. ورأى مـبـاشـر .. ووجد فـى ا
فــيه أيــضــا حـربــا .. ويــرى نــفـسه مــحــاربـا
يـحـمل ســيـفـا .. يـحــارب اجلـهل .. ويـدعـو
إلى التنوير .. وإلى أهمية احلياة البشرية
واالعــتـنـاء بــهـا ..كــان آخـر مــا قـام به هــــو
تـأســيـــس مــســـــرح جــديــــد هــــــو مــســــرح
ـمـلـكـة ويـعــــــد لـتـقـديــــــــــم أول الـعـروض ا
بهـا وهو  The Rose of Kingston هول
يـــشــجـع كل الـــبــشـــر عـــلى الــبـــحث عـن تــلك
ـــواهب الـــكــــامـــنـــة بـــداخـــلـــهم .. ويـــرى أن ا
امـــتـــداد احلس الــــفـــنى لألبــــنـــاء واألحـــفـــاد
ــكــنـا ولــكــنه لــيس شــرطــا .. وأنه ســعــيـد
بـاهــتـمــام أبـنــائه وأحـفــاده بـالـفـن .. لـكـنه ال
ــســـرح وكل الــفــنـــون األخــرى مــجــاال يــرى ا

الـبـنـدقـيــة  والـغريـب فى هـذه الـشـخـصـية
ـنـاضـلـة  الـتى ال تـقـبل احلـلول ـتـفائـلـة ا ا
الـــوسـط أنه ومـــنـــذ زواجه ألول مـــرة مـــنـــذ
ـــرأة أكــثـــر من نـــصف قـــرن لم يـــبق دون ا
شــــــــهــــــــر رغـم زواجه  4مــــــرات ومـــن بـــ
زوجـــاتـه مـــغـــنــــيـــة األوبـــرا لـــيــــســـلى كـــارون
ــمــثــلــــة الــظــــــريـفــة مــاريـــــــا إويـنـــــــــــج وا
وأجنب  6 أبـناء بـواقع اثن واثـن وواحد
وواحــــــد مـن كل واقــــــعــــــة زواج.. ومـن بـــــ
ـــمــثـــلـــة ريــبـــيــكـــا هــول  واخملــــــرج أبــنـــائه ا
ــعــــــــروف فــى بــريـــطــانـــيــا ــســـرحـــــــى ا ا
ــــــلـــــــيــــــئــــــة إدوارد هـــــــــول هــــــذه احلـــــــيــــــاة ا
بـــاألحـــــداث .. ومــشــاعـــر احلب  أضــافت
ـرأة إلــيه كــثـيــرا وقـد قــــــال عن ذلك: إن ا
اء والهواء فى حـياته وحيـاة كل الرجال كـا
مـعــهـا حتــقق كل الـنــجـاح وبــغـيــرهـا ال تـرى

النور.
ونذكر أنه فى إحدى مراحـــــل حياته كان
أحـد قــادة اإلمـبــراطـوريــة الـبــريـطــانـيـــة ..
وقد أضـاف له ذلك كـثـيـرا أيضـا  فـجـعله

قـــد ال تــتــوفـــر فى الــنص األصـــلى  فــكــان
ـــســــرح ال يـــجب أن يــــرى أن مـــا يــــقـــدمـه ا
يـــنــفــصل عـن قــضــايـــا أهــله .. ومن هــؤالء
الــكــتــاب صـمــوئــيل بـيــكــيت والــذى قـدم له
مــســرحـــيــة انــتـــظــار الــســراب  عـام 1955
وأيـــضــــا أوســـكــــــار وايـــلــــــد وقـــــدم له زوج
مـثالى  ولـكنه شـكـسبـيـرى الهـوى  يرى أن
لــكل كــلـمــة من كــلـمــات شــكـســبــيـر أهــمــيـة
مثل وكذا اخملرج قصوى يجب علـى ا
االهتـمام بهـا بشـدة .. وأن نصـوصه تتسم
باالضـطراب الـشديـد والتى يـجب على كل
ـــــثل أن يــــعــــبـــــر عن  هــــذا االضــــطــــراب
العاطفى بقـوة .. ولنظرته تلك اعتبر إمام
اخملـرجــ فــى بــريــطــانـيـــــا .. وقــد قــــدم
لـويـلـيـــام شـكـسـبـيــــر  مـجـمـوعـة كـبـيـرة من
سرحيات برؤى مـختلفة وجديدة محمال ا
إيـــاهــــا مــــعــــانٍ ومالمح تــــنــــاسب الــــعــــصـــر
احلـديث وتتحـدث عن مشاكـله وهمومه ..
ومــنـــهــا ريــتــشـــارد الــثــالث و هـــنــرى الــرابع
وأفــــضـــل تــــلك الـــعــــــــروض هـــــــو تــــاجــــــر

" الـــســـيــاســـة هى نـــوع من الـــهـــزال الــذى ال
ينـتهى .. احلـضارة هى حـائط مهم نـحتمى
ـــمـــثل لـــيس عــروس به ونـــرتـــكــز عـــلـــيه .. ا
مــاريــونــيت ولــكــنه كــيــان كــامل لـه مــشــاعـر
وأحـاســيس وقـدرات إن تـفـهـمــتـهـا وتـعـامـلت
ـرأة ـا تــريـد .. ا مـعـهــا حـقــقت لك أكـثــر 
عــــ عــــلى اجلــــنـــة وأخــــرى عــــلى الــــنـــار ..
ـسـرح  هــو الـفن الــوحـيــد الـذى يــعـبـر عن ا
احلـيـاة احلـقـيـقيـة .. الـطـبـقـة الوسـطى هى
سرح " تلك كانـــت بعـــض كلمات اخملـــرج ا
.Sir Peter األسطــــورى السـيـــر بيتر هول

Hall ... 
هـــول شــخــصــيــة جــذابــة .. صــاحب حــوار
لذيذ .. ذو طـبيعـة فكاهـية .. يتـفهم جيدا
ــمــثل .. ولــديـه نــظـرة ــســــرح وا طــبــيــعــة ا
فـــاحــــصـــة تــــكـــشــــف مــــــــا بـــيــــن ســـطـــــور
مثـل .. أضف إلـى ذلك أن الـنصـوص وا
لــديه قــوة قــد نــعــرف كــيف اكــتــســبــهـــا من
خالل بـدايـاته .. وحــيـاته الـتى يــعـيـشـهـــــــا
ـا قد يـصـادفه من عقـبات... غـير عـابئ 
هـــول مـن الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطى بل أقــــــــل
وكـــمــــا يــــقــــول عن ذلـك بـــأنــــــه شــــــرف ال
يـدعــيه فـلم يــنل لــقب سـيــر ألنه من عــلـيـة
الـقوم  بل ألنه كافح كـثيرا .. وبـذل جهدا
مضـنيـا  لـكنه لم يـشـعر بـذلك ولم يـر فيه
ـا يــفـعل تــضـحــيــة  فـقــد كـان يــسـتــمـتـع 
ـانـية أجـاد هـول عـدة لـغـات ومن بـيـنـهـا األ
والروسية وتخـرج من جامعة كامبردج بعد
حصوله على منـحة بها .. وبدأ العمل بعد
ـلـكى الـوطـنى ـسـرح ا تـخـرجه من خـالل ا
بوندسور  وأثناء تلك الـفترة شارك كممثل
بـــشـــكل اســـتـــثـــنـــائـى .. ثم عـــمل مـــخـــرجـــا
ومديرا بـشركة شـكسبـير الوطـنية  قبل أن
يـنـشئ شـركـتـه اخلـاصة وأصـبـح بـعـد فـترة
عـــــضـــــوا فـى جـــــمـــــعـــــيـــــة عــــــظـــــمـــــاء الـــــفن
البريطانيـة . وخالل هذه الفترات الكبيرة
ـسـرح ارتـبط بـالـعـديد من من العـمل فى ا
عن التفكير فى الكتاب الكبـار حيث كان 
اخــــتــــيــــار الـــنـص .. وكـــان يــــهــــمه شــــيــــئـــان
ـوضــوع وأهـمـيـته بـاإلضـافــة إلى قـابـلـيـته ا
 بيتر هوللـلـتـحـور واإلضـافـة إلـيه وحتـمـيـله بـقـضـايـا
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أن يــبــنـى تــلك الـــشــخــصـــيــات ذات الـــبــعــد
عـلومات الواحد بـالقدر الـذى تتفـوق فيه ا
ـعلـومـات الـدرامـيـة التى الـتلـغـرافـيـة عـلى ا

تنمى احلدث.
وكعـادة مسـرحيـات األطـفال شـاهدنـا بلـيد
(أحـمـد حـسن عـبـد اجملـيد) يـنـزل لـلـصـالة
ـوضــوعـات الـتى كـى يـسـأل األطــفـال عن ا
تــكــررت عـبــر كــثـيــر من الــوســائط الـفــنــيـة
وكأنهم بـلهاء ال يـتعلـمون من التـكرار فكان
عليهم أن يجـيبوه نفس اإلجابات التى كان

ينتـظرها.
ـــمــثـــلـــ (حـــســ وقـــد لـــعب مـــجــمـــوعـــة ا
مــــحـــمـــد حـــسـن فى دور الـــكــــتـــاب) وعـــبـــد
الـــرحـــيم عــــطـــا أحـــمـــد فـى دور احلـــكـــيم
وبسام محـمد فى دور أمير األرض جمال
عـــبـــد احلــمـــيـــد فى دور إعـــصـــار وحـــنــان
نـــاصــــر عــــبــــد الــــشـــافـى فى دور نــــســــمـــة
وأحمد سميـر فى دور أمير الهواء وسحر
ـياه وعمـر صابر فى أنـور فى دور أميرة ا
دور أمــيـــر الـــطــاقـــة) أدوارهم الـــبــســـيـــطــة
بـشـكل طـيب. ولـفت انـتـباه اجلـمـهـور تـمـيز
ـلـكه من ـا  أحــمـد حـسن فى دور بـلــيـد 
حضور جيد وجـسد ضخم وروح كوميدية
ا وكـذا عمر صـابر فى دور ملك الـطاقة 
ــــلــــكه من حــــركــــات مــــفــــاجــــئـــة أبــــهــــجت
ــالــهـا من حــضـور األطـفــال وسـحــر أنـور 
ــســرح بــيـــنــمــا حــاول الفت عـــلى خــشــبـــة ا
بــســام مــحــمــد أن يــضــفى مــعــقــولـيــة عــلى
أدائه وكــان جــمـال عــبــد احلــمـيــد وحــنـان
ناصـر مـجتـهديـن رغم صغـر دوريـهمـا أما
ـسـاحة أحـمـد سـمـيـر فـلم تـعـطه الـدرامـا ا
لـكـى يـظـهـر قـدراته األدائـيـة وكـان حـسـ
ـالبس غــيـر مــحــمــد مــؤديًــا جــيـدًا بــرغم ا

ناسبة لطبيعة دوره الهام فى احلدث. ا
طلوب من إدارة وفى النهاية أتساءل ما هو ا
الـطفـل كى حتقـق رسالـتـهـا الـنـبيـلـة? وأعـتـقد
ـوضوع فى مـلـعب اإلدارة بقـيـادة فاطـمة أن ا
فــــرحــــات مــــديـــر عــــام إدارة الــــطـــفـل ومـــر
ـوسيـقى. فـبـداية ـسـرح وا عـفـيـفى مـشرفـة ا
ال بد وأن تـشـكل جلان فـنـيـة متـخـصصه فى
ـــوافــقـــة عــلى مــســـرح الــطـــفل تـــتــيح فـــقط ا
وازى الـنـصـوص الـتى تـشـتـمل عـلى اإلبـداع ا
للتـعليم وكـذا متابعـة اإلنتاج لـيحقق مداه وال
ـتـخـصـصة بـد أن تـقـام الدورات الـتـدريـبـيـة ا
ـبــدعى األطـفــال فى األقــالـيم بــحـيث تــكـون
ـراهنـة األساسـية فـى التـدريب كيف نـصنع ا
عــرًضـا جــمـيًال بــإمـكــانـيــات مـاديــة بـســيــطـة
وكــذا مـــراقــبــة عــدد لــيــالى الــعــروض فى كل
إقليم فاإلنتاج ال بد وأن يصل للمستهدفيمن
مـنـه وهـو مــا يـعــنى تـنــشــيط حـركــة الـدعــايـة
لـلــعـروض وإلـزام اإلدارات بــأسـتـكــمـال لـيـالى
الـــعــروض جلـــذب األطــفــال لـــهــذا الـــنــوع من

العروض.
أمنـية أخـيرة أو جـههـا إلدارة الـطفل بـتشـكيل
جلـــان مــــتـــخــــصـــصــــة فى مــــســـرح األراجـــوز
وخيال الظل حتى ال ينتهى ذلك النوع البديع
الذى تـربت عـلـيه األجـيال من قـبل. فـمـسرح
األراجـــــوز وخــــــيـــــال الــــــظل هــــــمـــــا األمـل فى
ـسـتــقـبل حــيث إن االعـتــمـاد عــلى األشـكـال ا
الـتـكنـولـوجيـة لن يـأتى بثـمـاره قريـبـًا فهـو لون
مكـلف ويحـتاج إمـكانـيات مـناسـبة فى أجـهزة
الـصوت والـضـوء وخـشبـات مـسـارح متـحـركة
وهـو ما ال تـملـكه وزراة الـثقـافة فى مـصر إال
فى مـسرح واحـد هـو مـسـرح األوبـرا كـما أن
مــحـــاوالت إعـــادة تـــفـــعـــيـل مـــســـرح األراجــوز
ا تـمثل إعادة إحيـاء للمسرح وخـيال الظل إ

العربى األصيل فهل تهتم اإلدارة?!
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ــــــا نــــــفـس اخملــــــرجـــــ هــــــؤالء الــــــكـــــتــــــاب ور
وينـسـبونـها إلى فن الـبـانتـوما وهى ال تـعرف
بـهذا الـتـصـنـيف وتـرى أنهـا أقـرب إلى الـبـورنو
أو هى نوع منه وعلى ذلك فـإن مقالها النقدى
ال يـــتــعـــرض لـــهــذا الـــنـــوع من الـــعــروض ألنـــهــا
لـــيــسـت مــســـرحًـــا وال بـــانــتـــومـــا مــهـــمـــا كــان

بذول فيها. اجملهود ا
وهنا يتصـدى بعض الكتاب من الشواذ للدفاع
سرحى عن أنفسهم وكان من هؤالء الكاتب ا
"مارك رافـ هـيل" فـيقـول إن الـبانـتـوما فن
مـسـرحى جـميل تـبـدأ عالقـة العـشق مـعه مـنذ
سـنوات الـطـفـولـة وهـو عـشـقه مـنـذ الـطـفـولة
وبـسـبب مــزايـا هـذا الــفن فـإنه اســتـخـدمه فى
الـتعـبـير عن شـذوذه لـكن ليس بـصفـة مـطلـقة
فـلـيس مــعـنى أن يـكـون الـكـاتب شـاذًا أن يـكـون

كل ما يكتبه ينطق بالشذوذ.
ويـقـول إنه شـخـصـيًـا توقـف عن كـتـابـة عروض
الـشذوذ ألنه لم يـعد بحـاجه إليـها للـتعـبير عن

أفكاره.

ـسـرحـيـات ورافـ هـيل بـالـذات لـه عـدد من ا
الــــصــــارخــــة والــــتـى كــــان أشــــهــــرهــــا" الــــشـــرار

واجلنس".
ويــشـيــر إلى أنـه كــتب بــعض الــعـروض دون أن
يـضـمـنــهـا مـشـاهـد تـعــرض بـالـشـذوذ أو تـشـيـر
إلـيه وكـان يفـاجـأ بـأن اخملـرجـ أقـحـمـوا مثل
شـاهد عـليهـا جملرد مـعرفـتهم أنه شاذ هـذه ا
فـتـعـاملـوا مـعه عـلى أنه ال بـد وأن يـضـمن هذه
ـاذا الـفــكـرة كل عـروضه. وعـنــدمـا سـألـته لى 
لم يـعـتـرض عـلى عـمل ال يـعـبـر عن روح الـنص

سكت ولم يجب.

من هـنا فقـد دعت لى علماء االجـتماع ورجال
ــســـئــولـــ إلى ضم ـــتــخـــصــصـــ وا الـــدين وا
همـة التى يتعرض جـهودهم إليهـا لوقف تلك ا
سرحى لهـا فى البانـتوما لـيعود ذلك الـفن ا
اجلـمـيل الــذى يـقــبل عـلى مــشـاهـدته الــصـغـار
ويــشــارك من تــكــوين شــخــصــيــتــهم ويــشـعــر به

الكبار ويستمتعون بكل دقيقة فيه.
ـــواطـــنـــ مـن االنـــســـيـــاق وراء فخ حتــــذر لى ا
يـــنــصـــبه أحـــيـــانــا بـــعض الـــشــواذ مـن الــكـــتــاب
واخملـــرجــ عــنــدمـــا يــشــيـــرون إلى عــروضــهم

كعروض عائلية.
الحظ أن الـنـاقـدة الـبـريـطـانـيـة عـلى أنه من ا
نـفـســهـا فى هـجـومــهـا عـلى بـانــتـومـا الـشـواذ
حــاولـت أن تــبــ نــغــمــة هـــادئــة حــتى ال تــثــيــر
ضـــدهـــا جـــمـــاعـــات الـــشـــواذ وحـــاولت عـــرض
وجهات نظرهم كى ال تتهم باالنحياز ضدهم 
وفى نـهاية مقالـها النقدى ذكـرت قصه طريفة
ــة عن أول مــسـرحــيـة وهى فى احلــقـيــقـة مــؤ
لـــلــشــواذ تـــعــرض عـــلى مــســـرح بــابــريـــكــان فى
لـنــدن فـبـعـد هـذا الــعـرض ذهب مـخـرجه إلى
مـكـتب رئـيس الـوزراء وطـالـب بـإعـطـاء عروض

الشواذ اهتمامًا أكبر.
ــسـئــول الــكــبـيــر وهــو يــرتـدى وذهـب لـيــقــابل ا
ثـديــ صـنــاعـيــ ويـضـع مـســاحـيق الــتـجــمـيل

ويرتدى فى قدمه حذاء نسائيًا.

« «البانتوما
رسائل خطيرة ومواجهة بالفن ظاهـرة غربيـة أفاق عليـها عدد من الـنقاد من

بـريطانـيا ومنـهم "فيرونـيكا لى" الـناقدة الـفنية
بصحيفة الديلى تلجراف البريطانية.

تـتعلق الظـاهرة بفن مسـرحى رفيع له جمهوره
ويـعشقه البريـطانيون بكافـة أعمارهم وفئاتهم

وهو فن البانتوما أو التعبير الصامت.
تالحظ "لـى" طغـيان عـروض البـانـتومـا التى
كـــتــــبـــهــــا كـــتـــاب مـن الـــشــــواذ الـــذين يــــعـــرفـــون
بـشـذوذهم مثل "مـارك رافـ هيـل" و"جونـاثان

هارفى" و "ستيفن فراى"
وهذا فى رأى "لى" ناقوس خطر ألنه يعنى أن
ــرح الـذى يـســتــغل هــؤالء الــشــواذ ذلك الــفن ا
يـعتـمد عـلى التـعبـير احلـركى والتـعبـير بـالوجه
والـكـومــيـديـا فى تـوصـيل رســالـة خـطـيـرة جـدًا

سرح خاصة إلى األطفال. إلى جمهور ا
وتــشــيــر إلى مــشــكــلــة خــطـيــرة وهـى أن هـؤالء
الـكـتـاب يـتـمـيـزون بـبـراعـة شـديـدة فى الـكـتـابة
ــــــيـــــلـــــون إلـى إســـــنـــــاد هـــــذه األعــــــمـــــال إلى و
مـخرجـ قـادرين عـلى الـتـعـبـيـر عن أفـكارهم
وهم عــلى درجــة عــالــيــة من الــذكــاء بــحــيث ال
يـتعـرضون بـشكل مـباشـر إلى موضـوع الشذوذ
بـل تــأتى بــشــكل عــارض فى أعــمــالــهم لــيــكـون
تـــأثــيـــرهــا أقـــوى وهــذا مـــا الحــظـــته "لى" فى
ـعــروضـة عــدد من مــسـرحــيـات الــبـانــتـومــا ا
حـاليًـا عـلى مسـارح بـريطـانيـا مـثل "سنـدريلال"
تـسلقة" لستـيفن فراى و "جـاك والفاصولـيا ا
ــسـرحـيــتـان مــأخـوذتـان "جلـونـاثــان هـارفى" وا
ـعـاجلة عن أعـمـال أدبيـة تـقـلـيـديـة لـكن عـنـد ا
الـتـى تـعـتــرف بـبــراعـتـهــا كـانت هــنـاك إشـارات
للشذوذ بشكـل مستتر قد ال يالحظه كثيرون.
وهـذا مــا اتـضـح من األداء الـتــمـثــيـلى لــلـمــمـثل
آنــدى جـراى والــذى يــعــتـقــد أنه شــاذو إن كـان
هـو نـفسه ال يـنـفى ذلك أو يعـتـرف به وكم كان
مـثل بارعًـا فى تفجـير الـضحـكات حتى هـذا ا
أنهـا لم تـستـطع منع نـفسـهـا من الضـحك على

أدائه.
وتـشـيـر «لى» إلى أن هذه الـظـاهـرة وهى جلوء
الكتاب من الشواذ إلى فن الـبانتوما للتعبير
عن أفـــكــــارهم لـــيـــسـت جـــديـــدة بـل تـــرجع إلى
اضى وكـان السبب فى هذا سـتينيـات القرن ا
الـوقت هو الـسخـرية التى يـتعـرض لهـا الشواذ
فى اجملـتــمع الـبــريـطــانى الـذى ال يــزال وقـتــهـا
يـــتــمــتع بــشـىء من احملــافــظــة ولـم يــكن نــفــوذ
ستوى الكبير فى الشواذ قد تفـاقم إلى هذا ا
بـريطـانيـا ودول الغرب إلى حـد قيـام جمـيعات
تــــدافع عن حـــقـــوقـــهـم وإلى حـــد أن أحـــدًا من
رجـال الــسـيــاسـة ال يـســتـطــيع أن يـتــخـذ قـرارًا
دون أخـــذهـم فى االعـــتــبـــار وال تـــزال أعـــمــال
كالسيـكية من البـانتومـا خطتـها أقالم كتاب
مـــســـرح من الـــشـــواذ مـــثل "جـــراهـــام نـــورتـــون"
صاحب عرض "جوليان وساندى" لكن الغريب
أن تـــــتـــــصــــاعـــــد ظـــــاهـــــرة الــــكـــــتـــــاب الـــــشــــواذ
ومــسـرحــيــات الــبـانــتــومــا مع تــصـاعــد نــفـوذ

هؤالء الناس.
وتـتوقف «لى» لـتوضـيح نقـطة مـهمـة وهى أنها
فى مـقـالـهـا تـعـرض لـعـروض الـبانـتـومـا الـتى
يــحـــاول الــكـــتــاب الــشـــواذ نــشـــر شــذوذهم عن

طريقها.

وهنـاك نوع آخـر من العروض الـتى تنـتشر فى
بــريـطــانــيــا مـنــذ عــدة سـنــوات والــتى تــتــضـمن
مـشـاهـد شــذوذ صـارخـة بـ رجـال ورجـال أو
نــســاء ونــســاء وهــذه الــعـــروض يــكــتــبــهــا نــفس

 علماء االجتماع يعكفون على دراسة الظاهرة

 فن البانترما والبورنو سخرية من التجربة 

سرح لتوصيل   هل يستغل الشواذ ا
رسالتهم إلى اجلمهور

 تصاعد هذا النوع من العروض يزداد
 مع صعود نفوذهم!!

±hDhôdGóÑY ΩÉ°ûg

 تصنيف مرفوض  

دعوة

سوابق

>  فـى هذه اللحـظة ال تذوب األنـظمة فهـى تثرى بهـذه الفروق. إن هـذا يثرى الرقص
مارستان الفـنيتان ال تخـتلطان فهمـا دائمًا متبـاينتان الواحدة سرح هاتـان ا ويـثرى ا

عن األخرى ولكنهما تتجددان ويحدثان ثراءً متبادالً. 22
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سرحي جريدة كل ا
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>  إن مـفـهـوم "اخلـلط" يـتـعـارض مع مـفـهوم "الـتـبـادل". إنـهـا عـمـلـية االنـدمـاج وجتـمـيع مـواد مـتـنـوعة
وجـمعها فى شىء واحـد. مثالً فى التصويـر اللون األخضـر ناجت من خلط اللون األزرق بـاللون األصفر.
سرح والـرقص وحتى السيرك لن ولـكن ال يتم التعـرف فى النتيجـة على األلوان األساسية وهـكذا فإن ا

تنوعة. كن التعرف عليهما وسيتم خلط األنواع ا
سرحي جريدة كل ا
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ـزيد من تـشظى وزيف واقف اخملـتلـفة ا ا
مـنطق الـتعـامل الـسائـد وكشـفه عن طريق

السخرية منه.
ـسـرحـيـة والـتـواصل مع ثـانـيًـا: الـصـورة ا

تفرج ا
ـــســـرحـــيـــة فى لـــقـــد ســـاهـــمـت الـــصـــورة ا
عـــرض "قـط يــــحـــتــــضــــر" فى خــــلق إدراك
جـديـد لـلـمـوضـوع األسـاسى وهـو القـطط.
فــهـــو يــقــدم رؤيــة ال تــتــأسس عــلى الــوعى
الـعقـلى فـقط وتتـعـدى ذلك فى استـخدام
ــمـثـلـ وسـائـل أخـرى مـنـهــا تـبـادل أدوار ا
فى تــمـثــيل إنــسـانــيـتــهم تـارة وتــارة أخـرى
وضعـيتهم كـقطط. بـاإلضافة إلى جتـسيد
وضـعية حـركات الـقطة فـى أثناء تـمثـيلهم
ـمــثل الـذى يـحـكى قــصـة الـقط تـوم مـثل ا
مع الـقطط األخـرى أو عـنـدمـا تـقـوم نورا
أمــ بــحــكى قــصــتــهــا مع الــقــطط ومــدى
حــبـــهــا لــهـــا وفى أثــنـــاء خــروجــهـــا تــمــسك

الصندوق بيديها كمخالب القط.
لـقـد أفـضى هـذا الـتـعـامل إلى إنـتـاج داللة
مسرحيـة تكشف أن احلدود ب اإلنسان
والــقط ال تــتـوقـف عـلى الــنــوع بل تــرتـسم
احلـدود داخـل الـســلـوك ذاته ويــتـضح فى
ــســئــول إلى قــطــة شــرسـة حلــظــة حتــول ا
تـــصـــارع الــقـــطط الـــضـــالـــة اخلــارجـــة عن
ـشترك ب الـنظام األخالقى. فـالسلوك ا
اإلنــســان والــقـــطــة يــجــعل الـــقــطــة قــابــلــة
لالسـتـبـدال فى هذا الـعـرض مع اإلنـسان
وبــالــتـالـى فـإن مــعــامــلــة الـقـط الـضــال فى
ــتــمـرد ــاثــلـه تــعـامـل اإلنــســان ا اجملــتــمع 
اخلارج عن الـنظام فـيكـون اإلنسـان قطًا
عـــــلـى ســـــبـــــيل االســـــتـــــعـــــارة فـى الـــــعــــرض

سرحى. ا
وفى الــنـهــايـة: يــصــدم الـعــرض اجلـمــهـور
ـســرحى هــو عــمل جـمــاعى فى فـالــعــمل ا
األســـاس يُـــنـــتـج مـــعـــنـــاه فى (اآلن وهـــنـــا).
وباستعراض السلوكيات اخملتلفة لإلنسان
والــــقـــــطط وعـــــقــــد الــــصـالت بــــيــــنـــــهــــمــــا
ـــواقف والــــطـــريـــقـــة الــــتى عـــرضت بــــهـــا ا
ـشاهـدين بـصورة غـير اخملـتلـفة تـتـقصـد ا
ــشـتــركــة بـ مــبـاشــرة رصــد الـصــفــات ا
اإلنـــســــان والــــقــــطط وعــــرضــــهــــا بــــصـــورة
مــــــجــــــازيــــــة تـــــوضـح أن عـــــدم مــــــســــــاءلـــــة
ومـالحـــظــــة الـــســــلـــوك اإلنــــســــانى يــــجـــعل
سرحى على الداللة تنـطوى فى العرض ا
ـــتــــفــــرج إزاء مــــا يـــحــــدث فى أن صـــمـت ا
اجملـتمع لـلـقـطط هو طـريـقـة زائفـة إلنـقاذ
اإلنــسـان إلنـســانـيــته ويـكـشـف عن قـصـور
ـسرحى) قـططى (طـبقًـا لتـصور الـعرض ا
فــهل يــوجــد وسط (اجلـمــهــور - الــقـطط)
من يـطمح إلـى اإلنسـانيـة  قـطط متـمردة

ترفع التحدى.

سرح السائد قطيعة مع ا
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قط يحتضر
عندما يصبح اإلنسان قطًا.. والقطة إنسانًا

عـليـهـا ألنـها إهـانـة للـمـجـتمـع أمام الـسـياح
واخـتـراق لـنــظـامه األخالقى ألنـهـا تـقـضى
حاجـاتـهـا وتمـارس اجلـنس فى الـعـلن أمام
ــــســـرحى الــــنـــاس. ونـالحظ أن الــــعـــرض ا
"قط يـحـتـضـر" فى بـنـائه للـمـشـهـد الـيومى
جلــــأ إلـى تـــــقــــنـــــيـــــة الــــبـــــارودى "احملـــــاكــــاة
الساخرة" لتـنتج محاكاة تسخر من األصل
(الـــواقع). لــــذلك كـــان الـــبــــاعث اإلبـــداعى
لـعــرض "قط يـحـتــضـر" يـســتـجـيب لــلـيـومى
ضـــمن مـــحـــاكــاة ســـاخـــرة "بـــاروديـــا" تــنـــتج

ــكـانــيـة إلـى فـضـاء كـيــنـونــتـهــا الـزمــانـيـة وا
إنــسـانـى رحب يـتــعــالى عــلى اخلـصــوصــيـة
ـمثل الـضيـقة حـيث تـكشف عن سـلوك (ا
ــــشــــتـــركــــة بـــ - اإلنــــســـان) والــــقــــواسم ا
الــقـــطط واإلنـــســان. ويـــبــلـغ هــذا الـــكــشف
مــداه حـــ يـــبـــ أن الـــســـلـــوك اإلنـــســـانى
يـــتــأسس وجـــوده ضــمـن اســتـــبــعـــاد مــا هــو
مـختلف عن طريـق العنف ضمن مـنظومته
ـسئول اإلنسـانية ونـلمح ذلك فى خـطبة ا
عن ازدياد قطط الشوارع ووجوب القضاء

مثلة سرحـية بعرض عالقة ا حيث تبدأ ا
ــشــهــد انــطــبع فى ذاكــرتــهــا  " "نــورا أمــ
وظل يـالحـــقـــهـــا طـــوال حـــيـــاتـــهـــا تـــراه فى
مـخـتـلف مـواقــفـهـا حـتى لـيـلـة دخـلـتـهـا وهـو
ثل رؤيتها لـقط ميت فى الشارع ويقوم 
آخـر بـحـكى ذكـريـاته مع قـطه تـوم. فـتـكون
ــــســــرحـى من مــــجـــــمــــوعــــة من الــــعــــرض ا
تـبـايـنة ـتـوازيـة وا ـواقف" ا "الـنـصوص - ا
تــــــوضـح عـالقــــــة اإلنـــــــســــــان بـــــــالــــــقـــــــطط.
ـــواقف" فـــتـــجـــاوزت هــذه "الـــنـــصـــوص - ا

إن من يــــتــــابـع بــــدقــــة عــــروض نــــورا أمـــ
سيـجد أنـها تـتصف بـطبـيعـة خاصـة ألنها
حتــاول تــأســيس حـــضــورهــا اإلبــداعى فى
ـا هو سائد أو بـعبارة أخرى مـوقع مغاير 
ـكن الـقـول بأن مـوقـعـهـا اإلبـداعى يـكمن
وجـوده فى منـطـقة الـتأسـيس فى اخملـتلف
ــا هـــو ســـائـــد. حـــيـث تـــطـــرق أرضًـــا بــوراً
مــسـكــوتــاً عـنــهــا تـســتــعـصـى عـلى الــذائــقـة
الـسائـدة وحتـرثـهـا بـصـنـعة فـنـيـة مـتـسـلـحة
بـأدوات فــكــريـة تــسـتــعـصى عــلى الــتـحــلـيل
ـــبــسط. ويـــصــبح من الـــصــعب اقـــتــنــاص ا
ــســرحى ألنه يــنـطــوى عــلى قـدر ــشـهــد ا ا
ــراوغــة ال يــنــســجم مـع الــبــنـاء كــبــيــر من ا
دقـق فى هذه الدرامى الـتـقـلـيـدى. ولـكن ا
الــعــروض يــكــشف أن لــهـا طــبــيــعــة خــاصـة
تــتـــجــاوز كل شىء راسخ وتــبـــلغ الــقــطــيــعــة
مــداهـا األقــصى وتــطــال كل شىء من لــغـة
ـنـوط بـهـا ومـحـاولـة ـسـرح إلى وظـيـفـته ا ا
إحـداث قطيـعة مع الـفهم الـسائد لـلمـتفرج
عن طريق بناء أفق توقعات جديد سيجد
ــتــفـرج نــفــسه يــعـود إلى نــقــطـة الــصــفـر. ا
ـتــفــرج بـحــيـرة فى حتــديـد حــيث يـصــاب ا
" أو تصـنـيفـها تـتداخل عـروض "نورا أمـ
فى نـــســـيـــجـــهـــا الـــفـــنى الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة
ـــعــرفى والــروايـــة والــتـــأمل الـــفــلـــســـفى وا
وبالـتالى يـسـتعـصى على ذائـقـته استـخراج
الـــداللــــة فى الــــعــــروض الــــتى ال تــــأتى فى
شــــكـل ســــاكـن بل مــــتـــــحــــرك وعـن طــــريق
ـتــفـرج مع الــبـنـاء الــعالقـة الــتى يـعــقـدهــا ا
الـــدرامـى لـــلـــعــــرض. فـــإذا كـــانت طــــبـــيـــعـــة
ـسـرحى بـصفـة عـامـة ذات قدرة العـرض ا
مـرنـة تــسـمح بـامــتـصـاص وحتـويـل الـفـنـون
اخملـتلفة وتطـويعها فى سيـاقها الفنى جند
أن معـظم عـروض" نـورا أمـ "تـنـفتـح على
سـيرتهـا الذاتـية ومواقـفها احلـياتـية حيث
تـــقـــتــنـص حلــظـــات عـــابـــرة وحتــرص عـــلى
تـوظـيـفـهـا مـسـرحـيًـا لـتـخـلـصـهـا من بـعـدها
الــســيــرى الــتــقــريـــرى وتــشــحــنــهــا بــطــاقــة
ـــســـرحى عن ـــوقف ا إيـــحــائـــيـــة لـــتـــمــيـــز ا
ـوقف احلياتـى فى تركيب فـنى. إيحائى ا
يكـشف عن الذات اإلنـسانـية فى اجملـتمع
ونلمح ذلك فى عرض "الـضفيرة" واحتكار
الذكر لهذه الـذات وكيف تتقنع األم بقناع
الـــذكــر ونــلـــمح ذلك الـــعــنـــصــر أيـــضًــا فى
عـرض "رسـالـة إلـى أبى". أو عـرض "حـيـاة
لــلـذكـرى" فـى عالقـتـهــا بـالــزوج الـذى مـات

واجملتمع الذى نعيش فيه.
وال يــشـذ عــرض "قـط يــحـتــضــر" عـن هـذا
ـــنـــطق فى الـــكــشـف عن تــشـــكـــيل الــذات ا
اإلنــســـانــيـــة فى اجملـــتـــمع وإظـــهــار مـــا هــو
مسـكوت عـنه فى اسـتـبعـاد كل مـا هو غـير
إنـــســـانى مـــثـل الـــقــطـط الـــضـــالــة وتـــعـــامل
زيف معـها وتلـجأ فى الكشف اإلنـسانى ا
عن ذلك إلى استـراتيـجية مـراوغة تـنطوى
ــــتــــفـــرج عـــلـى رغــــبـــة عــــارمــــة فى صــــدم ا

. ومفاجأته بوسيلت
ـسرح ـشهـد اليـومى وسلـطة ا : بنـاء ا أوالً

"اإليحائية".

استجابة لليومى عبر احملاكاة الساخرة

تداخل السيرة الذاتية والرواية

 عرض
يرصد
الصفات
شتركة ا

ب
اإلنسان
والقط
بصورة
مجازية
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>  كـل شىء يتم كما لو كان اجلسد نـفسه اليد القدم العمـود الفقرى هو الذى يفكر
ـثال نـتعـلم كـيفـية قـيادة ـر بـرنامج الـعـمل على الـرأس. وهكـذا عـلى سبـيل ا دون أن 

سيارة بعد تعلمّ من خالله تفهم كل حركة ويتم حفظها وتسجيلها فى الذاكرة. 12
 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج الشاب سامح بسيونى يستعد لتقد مسرحية جديدة لألطفال إنتاج مسرح التليفزيون.

25 من فبراير  2008 العدد 33

ه على مسرح احلرية بوسط القاهرة. نتج محيى زايد يقوم حاليا باإلعداد إلنتاج عرض مسرحى جديد يتم تقد > ا

21
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>  إن كـلمـة "نقل العـدوى" التى يسـتخدمـها أيـضًا منـظرو الفـنون لإلشارة إلى اجـتماع
أنـظمـة كثـيرة هى كـلمة ذات دالالت غـاية فى الـسلـبيـة. الكلـمة تـعنى "تـلوثًـا ناجتًا عن

احتكاك غير نظيف" وحتى عدوى (سببها جراثيم).

سرحي جريدة كل ا

25 من فبراير  2008 العدد 33

والـــســــويــــســـرى بــــشـــكل مــــخـــتــــلف جــــعل كل
ـسـرح فى أوروبـا يـلـتـفـتـون إليه.. ـهـتمـ بـا ا
ويــعــد مــا كــتب من أهم مــا يــســتــنــد إلــيه فى
ــســرح األوروبـى خالل هــذه الـــفــتــرة تــأريـخ ا

الغنية..
ــســــرح الـــرومــانى" ومـن مــؤلــفـــاته "ســمـــات ا
ـــــســــرح األوروبـى" وقــــدم "" "1936ســــمـــــات ا
ــســرحى" وكــذلك  مــجــلــد أيـــضــا "اإلخــراج ا
دراسـة فى شـكـسـبـيـر (" (1938حـدود الفن "
( (1939وتــعــد كـــلــهــا مــراجـع هــامــة لــدارسى
ـؤرخى ـســرحـيـة وكــذلك  الـفـنــون األدبـيــة وا
ـــــــــســــــــرح واألدب األوروبـى وقـــــــــدم كـــــــــذلك ا
ــمــيـزة ــســرحــيــة ا مــجــمــوعــة من األعــمــال ا
لـصديـق عمـره إلـيـاد ومـنـها "مـدام كـرسـتـيـنا"

و"يوجا" و"كيمياء إنسانية" وغيرها..
وخالل رحــــــلـــــتـه ووسط مــــــعـــــتــــــرك احلـــــيـــــاة
ومواجهته الفنية والثقافية والسياسية التقى
ن تـشبهه إلى حد كـبير وقد سـيطرت على
ــــمــــثــــلــــة والــــنــــاشــــطــــة عــــقــــلـه وقــــلــــبه وهى ا
الـسـيــاسـيـة أيــضـا مـاريـتــا سـادوفـا فــتـزوجـهـا
وكــــان ذلك قــــبل وفــــاتـه بــــثالثــــة أعــــوام وقـــد
حتـــولت مــــاريـــتــــا إلى اإلخـــراج بــــعـــد نــــهـــايـــة
يـة الثانية وقدمت  عدة عروض احلرب العا
تــنــاقش حـيــاة أسـتــريــان والـفــتـرة الــتى عـاش
فـيـها وقـد اعـتـزلت الـعـمل الـسـيـاسى.. فـبـعد
زواجـهــمــا بــعــام واحــد فـقط اعــتــقــلــته الــقـوة
ـــانـــيــــة أثـــنــــاء غـــزوهــــا لـــلـــشــــرق وهى فى األ
طــريـــقـــهــا إلى االحتـــاد الــســـوفــيـــتى الـــســابق
ية الثانية مرورا برومانيا خالل احلـرب العا
وبـعـد قـضــائه فـتـرة فى الــسـجن ذاق خاللـهـا
كل ألـــــوان الــــعــــذاب خـــــيــــروه  بــــ الـــــبــــقــــاء
بـالـســجن أو اخلـروج كــمـجــنـد فى الــصـفـوف
األمــامــيــة لـقــوات احملــور وفــقـد أثــنــاء إحـدى
ـدينـة كوبـان الروسـية.. ووجـد بعد ـعارك  ا
فـتـرة مـقـتــوال وقـد تـعـرفت عـلــيه زوجـته بـعـد
ذلـك ومـــعه شـــخـص آخـــر مـــجــــهـــول الـــهـــويـــة
وبـجـانــبـهــمـا نـســخـة من اإلجنــيل وأخـرى من
الـقـرآن والــغـريب أنه لـم يـعـرف عــنه الـتـدين
شـهد وكـانت أصولـه يهـودية وظل سـر هـذا ا
األخـــيــر غـــامــضـــا وإن حــاول بـــعض الــكـــتــاب
إال أن مــا كـتب وكــمـا الـتــوصل إلى حــقـيــقـته 
ذكــرت زوجـته لم يــتــعـدى كــونه تـخــمـيــنـات ال
ــؤكـد فــقط أن له إســهــامـات دلــيل عــلــيـهــا وا
مـازالت وبــقـوة مــحل اهــتـمــام وقـد كــتب عـنه
صـديقه أليـاد كتابًـا نشر عام  1989بعـد وفاة
ألـــــيــــاد بـــــثالث ســـــنــــوات حتـت عــــنـــــوان رجل
قـاومـة وبيـعت من الـكـتاب ماليـ الـنسخ.. ا
كمـا ألـفت عنـه كتب أخـرى كـثيـرة.. و نـشر
رسائله التى بعث بـها إلى زوجته ماريتا أثناء
احلرب وهـذه الـرسـائل مـحفـوظـة بـاألرشيف

الوطنى لرومانيا..
قال عنه اخملرج الشاب ميتش أندرسون:

"إن خالصــة مــا قـــدمه أســتــريــان وغــيــره من
هــذا اجلــيل الــذهـبـى يـعــد مــنــهــجــا البـد وأن
نــعــود إلـيـه.. ومـعــاجلــته حلــالــة الــصــراع بـ
ـوذجــا يــؤكــد أنه قـد الــشــرق والــغـرب تــعــد 
ســـبـق عـــصـــره فى رؤيـــته.. وأنه قـــار جـــيـــد
ستـقبل الـعالم من خالل ثـقافة واسـعة نحن

فى أشد احلاجة إليها"..
وكـــــــذلك قـــــــال اخملـــــــرج اخملـــــــضـــــــرم مـــــــارين

كارميتز:
"الـتـاريخ عنـدى لـيس أحداثًـا مـضت.. بل هو
أحـداث حاضـرة وأخـرى قادمـة ولـهذا فـإننى
أومن بـأنـنـا دائـمـا نكـمل مـا بـدأه من سـبـقـونا
وهم يــكـمــلـون مــا بـدأه مـن سـبــقـوهم وهــكـذا
يـــكـــون تـــواصـل األجـــيـــال.. فال يـــولـــد اجملـــد
فجـأة.. فأستـريان قدم لـنا خالصـة من تعلم
مـــنــهم تـــأكــيـــدا عل أهـــمــيــة احملـــافــظـــة عــلى
األصـول بـجــانب مـا تـقــدمه الـعـلــوم احلـديـثـة
ـثل اإلجنـلـيـزى الـشـهـير وهـكـذا وكـما يـقـول ا

"خطوة بعد خطوة إلى اجملد"..

ـــــســــــرح بـــــوخـــــارست واخملـــــرج الـــــرئـــــيــــــسى 
الوطنى.. وعلى غـرار أستاذه النمساوى قدم
كالسـيـكـيـات ولـيم شـكـسـبـيـر وأضـاف تـقد
أهم مـــــا عـــــشق مـن أعـــــمــــال اإلغـــــريـــــقـــــيــــ
سـوفــوكــلــيس أخــيــلـيــوس ويــوربــيــدس ولــكـنه
أجـبـر سيـاسـيـا عـلى الـتـقـلـيل من تـقـد هذه
األعمـال فـلم يـقاوم فـى البـدايـة وقـدم بعض
ـرحلـة توطدت أعمـال اإلجنليـزى وفى هذه ا
عالقـته بــتـوتـيــا الـفــيـلـســوف.. وكـان فى ذلك
الــــــوقت مـن أصـــــحــــــاب الــــــنـــــفــــــوذ فى عــــــالم
ـسـرح.. فمـكـنه من مـعـاودة تقـد مـا يـريد ا

من عروض..
وكـتب أسـتـريـان مـجـمـوعـة مـقـاالت هامـة فى
عـدة مجالت تهـتم باآلداب والفـنون.. وسافر
أيــضـــا إلى إيـــطــالـــيـــا وتــدرب عـــلى تـــقــنـــيــات
اإلخراج السينمـائى وكتب عنها مجموعة من
الـتـقـارير مـحـلال لـهـذه التـقـنـيـة واستـخـدمـها
مـسـرحـيـا وتدرس هـذه الـتـقـارير بـاجلـامـعات
سرح األوروبـية حاليـا.. وشارك فى مؤتـمر ا
الـدولى بإيطالـيا.. وقام بزيـارة لندن وباريس
وجنـيف وفـييـنا وقـام بتـحلـيل وتفـسيـر ماهـية
ــســرح اإلجنـلــيـزى والــفـرنــسى والــنـمــسـاوى ا

ـانى اشــتـهــر بـإخــراجه لــروائع األسـطــورة األ
ـــانى بـــرتـــولـــد بــــريـــخت  وكـــذلـك اخملـــرج األ
كـارلــهـايـنــز مـارتـ  والـذى يــعـد أول من نـقل
ـسرح الـديـنامـيكـية الـسـينـمائـيـة إلى خشـبة ا
فى ســبق هــام وقـد أخــذ عـنه أســتـريــان هـذا
الـنـهج فـيـمـا بـعـد وتـابع بـشـغف أيـضـا اخملرج
ــمــثل الــنـمــســاوى مــاكس ريـنــهــارت والـذى وا
ـوسـيـقى ومـزجـها تمـيـز بـاهـتـمـامه الـكـبيـر بـا
بـالـدرامـا.. واهـتم بـتـقـد أمـهـات الـنـصوص
ى وأقواهـا.. وخاصة أعـمال اإلجنـليـزى العا

وليم شكسبير  وغيره..
بـعد عـودته إلى رومـانـيا وبـعـدمـا أثرته كـثـيرا
انيـا أخرج أول مسرحاته رحـلته القصـيرة أل
نـهـايـة الـرحــلـة عن رائـعـة الــكـاتب اإلجنـلـيـزى
روبرت شـريف وصـفق لـها اجلـمـهور والـنـقاد
كــثـيــرا.. بـعــدهـا دعى إلـى إقـامــة مـؤتــمـر فى
ــنـاقـشــة شـئـون مــخـرجـيه ـســرح الـرومـانى  ا
ــثـــلــيه وقــدم خاللــهــا مـــا كــتــبه عن رؤيــته و
ــــمـــثــــلـــ لـــلــــمـــســــرح احلــــديث ومـــا يــــخص ا
واخملــرجـــ ويــدرس مـــا كــتــبـه اآلن فى كــتب

ومجلدات بجامعات أوروبا..
ــمــثل وبــعــد ذلك بـــقــلـــيل أصــبح أســـتــريـــان ا

إن سـجالت الـتـاريـخ وأبـحـاثه اخملـتـلـفـة تـؤكد
أن الـــفن غــذاؤه الـــثــقـــافــة والـــتى تـــزيــده قــوة
ــواجــهــة قـدر وصالبــة وجتــعــله قــادرًا عــلى ا
ـســتـطـاع ويــفـتح الـتــاريخ ذراعـيه مـســتـقـبال ا
وبـتــرحـاب كـبــيـر هـذه الــنـوعــيـة من الـفــنـانـ
الــذين كــانــوا أكـثــر فــطــنــة فـاســتــعــانــوا بـأهل
الـعلم والثقافـة لتزداد أساساتـهم قوة ولتكون
لــهم رؤيــة مــحــددة وقـويــة تــســتــنــد عـلـى عـلم
وثـقــافــة ال شك فــيــهــمــا بــالــنــسـبــة لــهم عــلى

األقل فتجعلهم يتفوقون على أنفسهم..
يـذكر لـنـا التـاريخ الـعديـد من الـفنـانـ الذين
سـلك.. وعاشوا  بـالعلم ولـلعلم سلكـوا هذا ا
يقدمون لنا خالصة عطاء السن على طبق
ـعـلم هـيـاج من ذهب ومن هـؤالء الـرومـانى ا
أستـريان 1943 – 1904 وهو مـخرج مسرحى
 نــاقـد  وشــاعـر  وصــحــفى وأيـضــا نـاشط
ســـيــــاسى له رؤيــــته ومـــبــــادؤه الـــتى لـم يـــحـــد
عـنـهـا.. وبـجانـب كـمـيل بـيـتـرسـكـو وميـخـائـيل
سـبــاســتــيــان فــهــو يــعــتــبـر مـن أكــبـر مــؤرخى
ـسـرح الــرومـانى فى فـتــرة مـا بـ احلـربـ ا
يـت األولى والـثـانيـة .. ترك إرثـا كبـيرا العـا
ـــؤلـــفـــات الـــهـــامـــة فـــكـــتـب عن عالقـــته من ا
ــعـروف وأســتــاذ األديـان مــيـرســيـا بــالــكـاتب ا
إلـيـاد وكـذلـك الـفـيـلـســوف الـثـائـر بـيــتـر تـوتـيـا
وكــاتب الــدرامــا الـبــريــطــانى إدوارد جـوردون

كريج.. 
نـشأ فى كنف أسرة رومـانية أمريـكية.. وكان
األوسط بـــــ ثالثـــــة أبـــــنـــــاء.. تــــعـــــرف عـــــلى
مـــيـــرســـيـــا إلـــيـــاد وبـــدأت صـــداقـــتـــهـــمـــا  فى
اجلامعة ببـوخارست والتى امتدت حتى وفاة
هيج.. ويعد من أبـرز الشخصيات التى بدت
سـمـاتـهـا واضــحـة فى أعـمـال إلــيـاد الـروائـيـة
وقــد درس أســتـريــان الــفــلـســفــة بـاجلــامــعـة..
وانـــتــسـب كــذلـك لـــقــسـم الــفـــنـــون الـــدرامـــيــة
هـنـاك.. ودرس الـدراما والـكـومـيـديـا عـلى يد
أسـتــاذ الــكــومــيــديــا األكــبــر لــوســيــا بــوالنـدرا
وخالل فــــــتـــــرة دراســـــتـه قـــــدم أولـى دواويـــــنه
ــوت وكـذلـك مـســرحــيـته الــشـعــريــة  سـكــرة ا
األولى وهى مسـرحـيـة قصـيـرة بعـنـوان حـوار
بــ األشـــبــاح وأتـــضح خاللـــهــمـــا مــدى وعى
متـد ب الشـرق بأصوله أستريـان للصـراع ا
والــغـرب بـحــداثـته والــتى يـرغب فى فــرضـهـا
عـلى الـعالم ولـو بـالقـوة فـضال عن أن هذين
ـيالد كـاتب له رؤيـة فـكـريـة الـعـمـلــ يـنـبـآن 
درامـية قوية تـتبلـور من خاللها أصول بالده
ــزوجــة بــروح الــعــصـر.. وتــلك الــتــاريــخــيـة 
ــضـطــربـة بــعـد حـرب كــبـرى انــتـهت الـفــتـرة ا
وتـــركت وراءهـــا آثــــارهـــا من خــــراب لـــلـــديـــار
ودمـار للنـفوس.. وكذلك هـذا الشد واجلذب
والــتـهـديـد والــوعـيـد.. والــذى يـؤكـد أن األيـام
الـقـادمــة شـديـدة الــسـوء.. وأن فـتــرة مـا بـعـد
احلرب الـتى انتـهت هى فـقط  هدنـة وهذا
ــــســـتـــقــــبل فى مــــا عـــبـــر عــــنه وكـــأنـه يـــقـــرأ ا
مسرحـيته األولى.. وذلك من خالل أسطورة
ـة حتوى الـعـبـرة اإلنـسـانـية من رومـانـيـة قـد
ـوها وراء خـلق اإلنـسـان و ميـالد الـقوة ثـم 
حــتى تــصـل إلى أقــصى مــدى ثم ســقــوطــهــا
وزوالــهـــا وهــكــذا تــولــد قـــوة ثم تــزول لــتــأتى
غــيــرهـــا  واحــدة بــعــد أخـــرى.. وبــرز كــذلك
تــشــبــعه حـــتى الــنــخــاع بـــروح وأدب الــثــقــافــة

ة)..  اإلغريقية ( اليونانية القد
.. وكـانت تـلك بـعــد تـخـرجه سـافـر إلى بـرلـ
الـرحلـة أخطـر مراحل حـياته الـقصيـرة حيث
تـأثر بالـثقـافة الفـاشيـة التى كـانت فى أوجها
ـانـيـا فى تـلك الـفـتـرة.. ولـكـنه عـارضـها فى أ
بادئها تختلف وأكد أن الشيوعية الشرقية 
كـلــيـةً عن هــذه الـقــواعـد الــفـاشــيـة احملــطـمـة
ــســرح حلــريــة اإلنـــســان ومع ذلك الــتـــحق بــا
ـــانى وتـــأثـــر بــرؤيـــة مـــجـــمـــوعـــة نـــادرا مــا األ
جتـــتـــمع ومـــنــهـــا  اخملـــرج الــروسـى الــشـــهـــيــر
فـــســفــولـــود مــايــرهــولـــد وهــو مــلـك الــرمــزيــة
ـــانى ــســـرح الـــروسى واأل ـــثل ومـــخـــرج ا و
لـفــتــرة زمــنـيــة هــامــة فى تــاريــخـهــمــا وأيــضـا
ــــانى أروين بــــيــــســـكــــاتــــور والـــذى اخملــــرج األ
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من بــطــلى الــعــرض أن يــتــوقــفــا عــنــد هــذا
احلـد وأال يـتـمـاديــا فـسـيـارة الـشـرطـة عـلى
ـسرح وهـناك خـطوط حـمراء البد أبواب ا
رة أن نتوقف عنـدها وأال نتجاوزها وفى ا
الــثـانـيـة تـقــتـرح شـيـئًـا ال صــلـة له بـالـعـرض
وتصر علـيه ألنها هى اخملرجة مع محاولة
ــرتـ تـبــريــره بـأنـه يـخــدم الـدرامــا. وفى ا
الـــتى تـــتـــدخل فـــيــهـــمـــا اخملــرجـــة الـــواعــدة
ـــســافــة "ســـعــاد الـــقــاضـى" تــقـــوم بــكـــســر ا
الـنـفـسـيـة بـ الـعـرض واجلـمـهـور لـلـتـأكـيـد
ــســرح عــلى أن مــا يـــحــدث عــلى خـــشــبــة ا
يحدث فـى حياتنـا اليوميـة وبنفس الكـيفية
قهور وللتأكيـد على وجود "عايش سعيد" ا

ئات بل واآلالف منه بيننا. ووجود ا
وعــرض "اإلعــصـــار" يــكــشـف عن مــدى مــا
يتعرض له اإلنسان من قهر وتسلط ومدى
ما يتعرض له من إهانة آلدميته ولكرامته.
وبطال الـعرض أجـادا لعب دوريهـما وأمـتعا
اجلــمــهــور بــأدائـــهــمــا الــســهـل الــبــعــيــد عن
مـتزج بخفـة الظل سواء "إكرام" الـتكلف وا
 –كما يناديه زمالؤه  –أو رفيق القاضى
واسـتـطـاعـا أن يـرسـمـا الـبـسـمـة علـى وجوه
اجلــمـهـور الــذى شـاهـد عــرضـ فى نـفس
ــــهـــرجـــان قـــبـل هـــذا الـــعــــرض أحـــدهـــمـــا ا
مـتـوسط والثـانى ال يسـتحق أن نـطلق عـليه
كـلــمـة "عـرض" من األســاس لـذا اسـتــحـقـا

تصفيق اجلمهور.
وجنـــحت اخملـــرجــــة فى تـــوظـــيف اإلضـــاءة
ــوســيــقى ــوســـيــقى لــصــالح الـــعــرض فــا وا
تـتـجـاوب مع العـرض والـلـحظـات الـتى تـمر
بـــهـــا شــخـــصـــيــات الـــعـــمل واإلضـــاءة كــانت
خـافـته مـع بـدايـة الـعـرض لــتـصـاحب حـالـة
الـعـرض والــشـخـصـيـات الــتى ال تـرى الـنـور
وتــتــمـنى أن تــشــرق الـشــمس وفى حلــظـات
ـسـرح للـداللة أخـرى كـانت اإلضاءة تـمأل ا
عـــلـى أن الــقـــهـــر والـــتـــســـلـط يـــحـــدث أمــام

أعيننا وفى وضح النهار.
وعــــرض اإلعـــــصـــــار اســــتـــــحق عـن جــــدارة
اإلعــصــار مـن الــتــصــفــيق لــكل من مــحــمــد
إكـرام ورفـيق القـاضى وللـمخـرجة الـواعدة
الـتى تـقدم أولى جتـاربـها اإلخـراجيـة ولكل

من شارك فى العرض.

ـســرح الـعـربى ضـمن فــعـالـيــات مـهــرجـان ا
ــيــة الــفــنــون فى شــهـر الــذى تــقـيــمه أكــاد
ديـــســـمـــبـــر من كـل عـــام تـــخـــلـــيـــدًا لـــذكـــرى
الــــراحل "زكـى طــــلــــيــــمـــــات" الــــذى يــــحــــمل
ـهــرجـان اسـمه - جــاء عـرض "اإلعـصـار" ا
لــلــمـخــرجـة الــواعــدة "سـعــاد الــقـاضى" فى

ختام اليوم األول للمهرجان.
ويــعـــالج عـــرض "اإلعــصـــار" فــكـــرة الــقـــهــر
ــســـتــمــر مـن خالل شــخـــصــيــة ـــمــنـــهج وا ا
"عــايش ســعـيــد" الــذى يــتـنــاقض اســمه مع
واقع حـيـاته تمـامًـا فهـو مـقهـور مـنذ حلـظة
مــيالده وحـتـى نـهــايـة حـيــاته فــقـد تـفــتـحت
عـيــنـاه عــلى مـرض أمـه ووفـاتــهـا ألن والـده
لـم يــــســــتــــطـع تــــدبــــيــــر مــــصــــاريـف الــــعالج
ــــدرســـة عـــنـــدمـــا ويـــســــتـــمـــر الـــقــــهـــر فى ا

يتشاجر مع أحد زمالئه.
ـــدرس رغم أنه لم ويــتـــلـــقى الـــعــقـــاب من ا
يخطئ فى حق زمـيله ورغم أنه أكثر تفوقًا
إال أنـه يتـلـقى الـعقـاب بـالضـرب ألنه فـقـير
وكـل خـطــأه أنـه تــشـاجــر مـع زمــيـلـه األكــثـر
غنى لـهذا يـتلـقى عقـابه ألنه جتاوز حدوده
درسة إلى كتلميـذ فقير. ومن البيت إلى ا
اجلـامــعـة يـســتـمــر مـسـلــسل الـقــهـر ومـازال
الـعرض مستـمرًا بال انقطاع فـبعد تخرجه
فى اجلـــامــعــة بــتــقــديــر امــتــيــاز مع مــرتــبــة
الـشرف ال يـستـطيع احلـصول عـلى وظـيفة

ألن الوظائف كلها محجوزة.
وفـى أثـنـاء دراسـته اجلــامـعـيـة تــنـشـأ قـصـة
حب بـينه وب زميـلته عبير وعـندما يتقدم
خلطبتـها ال يجد سوى الرفض من والدها
لكه تلك ماالً أو وظيفة وكل ما  ألنه ال 
هــو شـهــادة تـخــرجه فى اجلــامـعــة بـتــقـديـر
امـتيـاز مع مـرتبـة الـشرف والـتى ال تـساوى
شـيـئًـا. وتـعـامـلت اخملـرجـة مع فـكـرة الـقـهـر
ـســرحـيــة عــبـارة عن بــوعى فــكـان ديــكــور ا
خــيــوط مــشــدودة إلى الــســقف عــلى شــكل
مثلث وعلقت عليها كل اإلكسسوارات التى
يسـتخدمـها بطال الـعرض "محـمد إكرام" و
"رفـــيـق الــــقـــاضـى" من طــــاقــــيـــة وجــــلــــبـــاب
وبـاروكة شعـر...إلخ. ومساحة الـتمثيل هى
ـثلث ـوجودة بـ ضـلـعى ا ـسـاحـة ا فـقط ا
وكــــــأن بــــــطـال الــــــعــــــرض مــــــحــــــاصــــــران أو
مـــســجــونـــان داخل أحــد الــســـجــون. وحــتى
تــدخل اخملـرجــة أثـنــاء الـعــرض أتى لــيـؤكـد
ـرة األولى تـطـلب عـلى فـكـرة الـقـهـر فـفى ا

«اإلعصار»
عهد يستحق عاصفة من التصفيق فى مهرجان ا

رؤية كلية من خالل خفة الظل

وسيقى   جناح العرض فى توظيف ا
واإلضاءة لتأكيد الرؤية

عبد الله حسن محمود

 تكشف عما يتعرض له اإلنسان من قهر ما يحدث على اخلشبة نراه فى حياتنا 

منهج أحد األفكار   القهر ا
التى يطرحها «اإلعصار»
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> القناة الثقافية تقوم حاليا بتصوير مراحل عمل ورشة التمثيل التى يشرف عليها اخملرج سمير العصفورى.
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تأليف:
 ثورنتون وايلدر

ترجمة :
 إبراهيم محمد إبراهيم

سرح احلديث. > اخملرج عاصم جناتى يستعد لبدء بروفات مسرحية «السلطان احلائر» لتوفيق احلكيم إنتاج ا

20
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

مثل يـفكر بـجسده ليس فـقط برأسه ولكن ـسرح القـول إن ا >  اعـتاد رجال ا
عرفة التطبيقية. أقدامه أيضًا يجب أن تعرف التفكير وأن هذا هو لب ا

سرحي جريدة كل ا

25 من فبراير  2008 العدد 33

سابينا: 
ال أصــدق ذلك. ال أصــدق أن شــيـئــا يــحــدث عــلى اإلطالق. لــقــد رأيت

مئات العواصف كهذه. 
قارئة الطالع: 

ال يــوجـــد وقت كى تــضـــيــعه. اذهـب. وادفع احلــيــوانـــات أمــامك. وابــدأ
ا جديدا. ابدأ من جديد.  عا

  سابينا: 
أزميرالدا! جورج! قوال لى هل األمر خطير حقا? 

مستر أنتروبوس: 
(مشغوالً فجأة) األفيال أوال. برفق برفق. انظروا أين أنتم ذاهبون. 
ـنـحـدر وتـضرب أحـد احلـيـوانات ـمر ا (جالديس تـستـنـد إلى حـاجـز ا

على ظهره)
جالديس: 

كف عن هذا وإال ستترك وحدك! 
مستر أنتروبوس: 

هل الكنجارو موجود? ها أنت ذا. خذ هذه السالحف فى كيسك. 
(يتحدث إلى حيوانات أخرى مشيرا إلى كتفه)

مستر أنتروبوس: 
هنا! اقفزوا هنا! إذ إنكم سوف تدهسون. 

(جالديس تتحدث إلى أبيها وهى تشير إلى أسفل)
جالديس: 

 ! بابا انظر الثعاب
مسيز أنتروبوس: 

ال أستطيع أن أرى هنرى. هنرى! 
مستر أنتروبوس: 

تـقدمـى. تقـدمى. تـسـلـقى فـوق ظـهـورهـا. أيتـهـا الـذئـاب! أبـنـاء آوى! أيا
كنتم! اهتموا بشئونكم. (جالديس تشير برقة)

جالديس: 
بابا انظر.

سابينا: 
مــسـتـر أنــتـروبـوس خــذنى مـعـك. ال تـدعـنى هــنـا. ســوف أعـمل. سـوف

ساعدة. سأفعل أى شىء.  أقدم ا
ـسـرح وهم يــسـيـرون رافـعـ ـؤتـمـريـن يـعـبـرون خـشــبـة ا (ثالثــة من ا

بابتسامة قاسية)
قارئة الطالع: 

طبخ.  نعم عودى إلى ا
نحدر تتحدث إلى قارئة الطالع)  (سابينا فى منتصف الطريق ا

سابينا: 
لـسـت أدرى لمَ يــحــدث مــا يــوقف ســيــر حــيـاتـى دائــمـا  مــا إن ســار كل

شىء على ما يرام!! 
ـؤتـمرون وهم يـقـومون سـرح واآلن يـظهـر ا ـر صـالـة ا (تـندفع إلى 
سرح. يـصيحـون بسخـرية فى وجه قارئة برقـصة احليـة على خشـبة ا

الطالع)
ؤتمرون:  ا

كن إضاعـتها! اقرئى لى احصلى عـلى قارب صغيـر! ال توجد دقيـقة 
طالعى أيتها اخلبيثة! 

قارئة الطالع: 
اء أيها األوالد! متعوا أنفسكم.  تمرغوا فى ا

منادى البينجو: 
تسعة تسعة سى أربعة وعشرون. سى أربعة وعشرون. 

ؤتمرون:  ا
خرق زجاجات وأجولة. 

قارئة الطالع: 
عــودوا وتـــســـلــقـــوا فــوق األســـطح. ضـــعــوا خـــرقــا حتـت الــشـــقــوق حتت
أبوابـكم. ليس ثمـة ما يصـد الفـيضان. لـقد أخذ فـرصتكم. لـقد كان

 . لكم يومكم. وفشلتم. وخسر
منادى البينجو: 

ب. خمسة عشر ب. خمسة عشر. 
(قارئة الطالع تظلل على عينيها وتنظر إلى البحر) 

قارئة الطالع: 
لــقـد جنـوا. إنــهم فى أمـان. جــورج أنـتـروبــوس! فـكّـر فـى األمـر! أمـامك

دنيا جديدة كى تصنعها. فكّر فى األمر!
(ستار) 

يتبع

إحدى الرايات)
ؤتمرون:  ا

طر.  ا ترتعد? جورج أيها الرفاق يبدو أن هذا أشبه با جورج! 
ماجى: 

أين شمسيتى? 
سك مرة أخرى يد زوجته) (مستر أنتروبوس 

مستر أنتروبوس: 
هيا اآلن يا ماجى. فاجلسر سوف يتحطم فى أى دقيقة. 

مسيز أنتروبوس: 
لن أحترك خطوة واحدة دون هنرى. هنرى! 

نحدر) مر ا   (جالديس على ا
جالديس: 

ماما! بابا! أسرعا. اجلسر يتشقق يا ماما. سوف ينهار. 
مسيز أنتروبوس: 

هنرى! قابيل! قابيل! 
سرح وينضم إلى أمه) (هنرى يندفع إلى خشبة ا

هنرى: 
ها أنا ذا يا ماما! 
مسيز أنتروبوس: 

حمدا لله تعال بسرعة! 
هنرى: 

لم أكن أعتقد أنكم تريدوننى. 
مسيز أنتروبوس: 

بسرعة!
ر صـالة ر الـصالـة. جـميع آل أنـتروبـوس فى  (تـدفعه أمـامهـا فى 

نحدر)  مر ا سرح. سابينا تقف على قمة ا ا
سابينا: 

مسيز أنتروبوس خـذينى. أال تتذكريننى? سوف أعمل. سوف أساعد.
ال تتركونى هنا! 

(مسيز أنتروبوس بنفاد صبر ولكن كان األمر عد األهمية)
مسيز أنتروبوس: 

أجل أجل هناك الكثير من العمل الذى يجب أن يتم. فقط أسرعى. 
سـرح تـتحـدث إلى سـابيـنا (قارئـة الـطالع تـسـيطـر اآلن عـلى خشـبـة ا

مسرحية من ثالث فصول 
2
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الفصل الثانى
قـرب نـهـاية االسـتـراحـة ومع أن أضواء الـصـالـة ما زالت مـضـاءة تـبدأ
شــرائح الــفــانـوس الــســحـرى فـى الـظــهــور عـلى الــســتـار. فــنــرى جـداول
قـطارات تغادر محطة بينـسيلفينيا متـجهة إلى أطالنتيك سيتى. هناك
إعالنـات عن فـنادق بـأطالنـتـيك سـيـتى ومـحال وصـيـدلـيـات وكـنائس
وجتـار ســجـاد وقــارئـو طــالع وقـاعــات لـلــعـبـة الــبـيــنـجــو. حـ تـنــطـفئ

ذيعات.  أضواء الصالة يسمع صوت إحدى ا
ذيعة: ا

تـقــدم اإلدارة لــكم اآلن أخــبــار أحـداث الــعــالم. أطالنــتــيك ســيــتى نــيـو
جيرسى: 

(تظهر الفتة عليها كلمة أسطورة) 
ذيعة: ا

ؤتمرات هذه االنعقاد السنوى مرح على الشاطئى : تستضيف مدينة ا
ـة احملـتـرمـة فـرع لــهـذه اجلـمـعـيـة الـعـظــيـمـة جـمـعـيـة الـثـديــيـات الـقـد
الــبـشــريـة. هــذه اجلــمـعــيـة الــعـتــيـقــة حتـتــفل أيـهــا الـســيـدات والــسـادة
بـانـعقـادهـا الـسـنوى الـسـتـمـائة ألف. ولـقـد انـتـخبت تـوا رئـيـسـها لـلـفـترة

القادمة.
(كشـاف يـظهـر مـستـر ومسـيـز أنتـروبـوس فى الوضع الـذى سـيظـهران

فيه بعد قليل) 
ذيعة: ا

إنه مـستر جـورج أنتروبـوس من إكسيلـسيور نـيو جيـرسى. نحن نعرض
أمامـكم مـسـتر أنـتـروبوس وزوجـته الـعطـوف الـرقيـقـة الفـاتـنة وهى من
الـثـديـيـات بـكل كيـانـهـا. أمـا مـسـتـر أنـتروبـوس فـقـد كـانت حـيـاته طـويـلة
ـشـروعات حـافـلـة بـاإلجنـازات. إذ يـرجع إلـيه الـفـضل فى الـعـديـد مـن ا
ـا فى ذلك إدخـال الـرافـعــة والـعـجـلـة وصـنـاعـة الـبـيـرة. كـمـا الـنـافـعـة 
يرجع الفضل لزوجة الرئيس أنـتروبوس تلك السيدة الرقيقة العطوف
ـا فى ذلك طـرف الـثوب فى تـقد الـعـديـد من االقـتراحـات الـعـمـليـة 
ـثـلـثــة ووصـلـة الـقـمـاش لـلـتــقـويـة وكـذلك ابـتـكـار هـذا وقـطع الـقـمـاش ا
العام أى الـقلى فى الزيت. وقـبل أن نعرض لـكم مستر أنـتروبوس وهو
يــقــبل الــتــرشـيـح لـديــنــا إعالن مــهم نــود أن نــذيـعـه عـلــيــكم. كــمــا يــعـلم
الــكــثــيــرون مــنــكم فــإن هــذا االحــتــفـال الــكــبــيــر الــذى تــقــيــمه جــمــعــيـة
ـنـافـسـة األخـرى أو فـلـنقل: الـثـديـيـات قـد تـلقـى وفودا مـن اجلمـعـيـات ا
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ـهـارات طـرق تـفكـيـر تـصرّف تـظـهـر على ـثل تـعـنى اكـتسـاب بـعض الـقدرات ا >  تـعّـلم مـهـنة 
ـتمرّن "عـفويًا" ـسرحى بالـنسبـة للـممثل ا سرح "كـطبيـعة ثـانية" ويـصبح التـصّرف ا خـشبـة ا

مثله مثل التصّرف اليومى.

سرحي جريدة كل ا
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ـنـاظـرة احملـتـرمـة: األجـنـحـة والـزعـانف والـقـواقع ومـا إلى اجلـمـعـيـات ا
ذلك. وهـذه اجلــمـعــيـات أيــضـا تــقـيم مــؤتـمــراتـهــا فى أنـحــاء أخـرى من
ـثلـ إلى مؤتمـرنا اثـن من كل نوع. وفى وقت العـالم وقد أرسلت 
الحق من هذا اليوم سوف نعرض عليكم الرئيس أنتروبوس وهو يلقى
عن طـريق اإلذاعة حتـياته وتـهانـيه للـجمـعيـات اجملتـمعـة لعـالم الـطبـيعة

كافة. سيداتى سادتى! نقدم لكم الرئيس أنتروبوس: 
(الشـاشة تـصبح شفـافة ومـستر أنـتروبوس يـقف بجـوار قاعدة تـمثال
ومـسيـز أنتـروبوس جتلـس وهى ترتـدى صدريـة من زهرة األوركـيد أما
مسـتـر أنـتروبـوس فـيـرتـدى زى األميـر ألـبـرت غيـر مـرتب وتـتدلى من
وردة فى عـروة ردائه شارة شرف قرمزية طويلة. كما يرتدى قبعة زاهية

هى شىء وسط ب الطربوش وقبعة الفرسان.)
مستر أنتروبوس:

األخـوة الـثـديـيـات األخــوة الـفـقـاريـات واألخـوة الــبـشـر شـكـرا لـكم. لم
يـكن والــداى الـعـزيـزان لـيـظـنـا - حـ طــلـبـا مـنى أن أقف عـلى قـدمى-
كان. أيها األصـدقاء لقد قطعنا طريقا طويال. أنى سأصل إلى هذا ا
أثنـاء هذا األسـبوع الذى نـقضـيه فى احتـفاالت سعـيدة قـد ال يكون من
ـنـاسب أن نتـحدث عـن بعض األوقـات الـعصـيبـة الـتى مررنـا بـها. لـقد ا

انقرض الديناصور.
(تصفيق) 

مستر أنتروبوس:
وانــحـســر اجلـلــيـد. ونــحن نــقـاوم نــزالت الــبـرد الــشـائــعـة بــكل الــوسـائل

تاحة. ا
(مسيز أنتروبوس تعطس وتضحك برقة وتغمغم: "عذرا") 

مستر أنتروبوس:
فى صلـوات الـذكرى أمس كـرمـنا جـميع أصـدقـائنـا وأقـاربنـا الذين لم
يــعـودوا بــيــنـنــا بـســبب مــا نـزل بــنــا من بـرد وزالزل وطــاعـون ... و ...
(يــسـعل) واالخــتالف فـى الــرأى. وكــمـــا قــال أســـقــفـــنــا عـن حق وبــكل
جدارة ... يـا مسـتر أنـتروبـوس: لقـد ذهبـوا لكـننـا لن ننـساهم. وأعـتقد

كننى أن أتنبأ بكل.... آ! بكل ...  أنى أستطيع أن أقول بل 
مسيز أنتروبوس: 

ثقة. 
مستر أنتروبوس: 

أشكـرك يا حـبيبـتى! بكل انـعدام ثـقة أن فـجرا جديـدا من األمن على

ُـعدة لـيست الـطالقـة التى تـكـتفى بـتصـنّع الـعفـوى. إنـها نـهايـة عـملـية > إن الـعـفويـة ا
تـعيد بناء دينـاميكية مساويـة للديناميكـية التى تسيطر عـلى الفعل اليومى فى العالم
غـير الـعادى للـفن: التـوازن ب ما نـعلم أننـا نعـلمه وما نـعلم دون أن نـعرف أننـا نعرفه

إنها معرفتنا الضمنية.

ها حاليا من إخراج أحمد خليفة باإلسكندرية. > مسرحية «حتت التهديد» للكاتب أبو العال السالمونى يتم اإلعداد لتقد

سرحي جريدة كل ا
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ح مستر أنتروبوس عند احلاجز)  (مؤتمر ثان 
ؤتمر الثانى:  ا

جو! جو! إنه هنا. 
وظف اإلذاعى:  ا

بـاسم الله مستر أنتـروبوس ستكون على الـهواء بعد خمس دقائق. أال
عـدات? هـذا كل ما نـطـلبه. تـفـضل بالـبـدء فى قراءة تتـفـضل بـاختـبـار ا

األبجدية ببطء. 
مر (مسـتر انتروبس يتقدم بثبات وقد بدا عليه التفكير العميق إلى ا
سـرح ويـتـكلم نـحـدر. يـتـوقف ح يـكـون وسـطه مـساو يـاً خلـشـبـة ا ا

 (. وظف بطريقة آمرة مع ا
مستر أنتروبوس: 

سـأكـون جـاهـزا حـ يـحـ الـوقـت. وحـتى ذلك احلـ اذهـبـوا بـعـيـدا.
ابتعدوا إذ إنى لدى ما أقوله لزوجتى. 

موظف اإلذاعة:
(مغمغما) مستر أنتروبوس هذا أهم حديث فى العام. 

مر ـسرح. سابيـنا تنـسل على ا وظـفون إلى حافة خـشبة ا (ينـسحب ا
نحدر وراء مستر أنتروبوس)  ا

سابينا: 
(تهمس) ال تدعها جتادل. تذكر أنه ال مجال للجدال. 

مستر أنتروبوس:
مــاجى ســوف أتــرك الــفــنــدق. فى الـــواقع ســوف أتــرك كل شىء. إلى
األبـد. سـوف أتــزوج مـيس فــيـرويـذر. وســوف أنـفق بــسـخـاء عــلـيك أنت
واألوالد. وبـعد سـنوات قـليـلة سـوف تسـتطـيعـ أن تدركى أن هـذا كله

خير لنا. هذا كل ما لدى ألقوله. 
موظف اإلذاعة ومنادى البينجو: 

مسـتر أنتـروبوس! أرجو أن .. تـسعـة تسعـة. د. أربعون. تـكون مسـتعدا.
فـــهــــذا أهم .. د. اثــــنـــان وأربــــعـــون. سـى أربـــعــــون. أهم إذاعــــة فى سى

ثالثون. ب. سبعون. فى العام. 
جالديس والكورس: 

ماذا قال بابا يا ماما? لم أسمع ما قال بابا. 
موظف اإلذاعة: 

كل ما نريد فعله هو أن نختبر صوتك باألبجدية.
مستر أنتروبوس: 

اذهب بعيدا. انقشع. 
(مسيز انتربوس برباطة جأش وعيون منخفضة) 

مسيز أنتروبوس: 
جـورج لن أستطيع أن أحتـدث معك حتى تزيل تـلك العالمات احلمراء

من على وجهك. 
مستر أنتروبوس: 

ال أعتقد أن هناك ما نتحدث عنه لقد قلت كل ما لدىّ. 
  سابينا: 

رائع!
مستر أنتروبوس:

أنت امرأة رائـعة يا مـاجى لكن ... لكن الـرجل لديه حيـاته التى يجب
أن يحياها فى هذه الدنيا. 

مسيز أنتروبوس: 
حسن بـعد أن عـشت معك خـمسة آالف سـنة أظن أن لى احلق فى أن

أقول كلمة أو كلمت أليس كذلك? 
مستر أنتروبوس: 

اذا أجيب على هذا?  (لسابينا) 
سابينا: 

قل لـــهـــا إن احلــوار لن يـــؤدى إال إلى جـــرح مـــشــاعـــرهــا. ومـن األفــضل
سألة بإيجاز وسرعة.  دى الطويل أن ننهى ا واأللطف على ا

مستر أنتروبوس: 
إنى أريد أن أحفظ مشاعرك بكل ما فى وسعى يا ماجى. 

موظف اإلذاعة: 
ـكـننـا أن نـبدأ اآلن مسـتـر أنـتروبـوس لـقد ارتـفـعت عالمـة اإلعصـار. 

حاال. 
ة) (مسيز أنتروبوس بهدوء وبطريقة حا

مسيز أنتروبوس: 
لم أتـزوجك ألنك إنـسان كـامل. بل إنى لم أتـزوجك ألنى أحبـبتك. لـقد

تزوجتك ألنك أعطيتنى وعدا. 
(تخرج خاتمها وتنظر إليه)

مسيز أنتروبوس: 
هـذا الوعـد عـوضنـى عن أخطـائك والـوعـد الذى أعـطـيـته لك عوضك
عن أخـطـائى لـقـد تـزوج شخـصـان غـيـر كـامـلـ وكـان الـوعـد هـو الذى

أ الزواج.
مستر أنتروبوس: 

ماجى لم أكن قد جاوزت التاسعة عشر من عمرى. 
(مسيز أنتروبوس تعيد اخلا إلى إصبعها)

مستر أنتروبوس: 
ـنزل ولم يكن ما وحـ كان أطفـالنا يكـبرون لم يكن مـا يحمـيهم هو ا
يـحـمـيهم هـو احلب بل كـان ذلك الـوعـد. وحـ يتـم احلنث بـهـذا الـوعد

كن لهذا أن يحدث! 
طـر عن جـورب جالديس. (بـحـركة سـريـعـة من يـدهـا تـرفع مـعـطف ا

د مستر أنتروبوس ذراعه يكاد يغشى عليه)

(جترى مبتعدة. ويجرى مستر أنتروبوس وراءها) 
مستر أنتروبوس: 

أنا .. أنا يجب أن أذهب وأنظر كيف أتصرف حيال هذا. 
سابينا: 

ابق هــــنــــا. ال تــــذهب اآلن وأنت فـى هــــذه احلـــالــــة مـن الـــثــــورة. يــــا إله
الـرحمـة جـمـيع هـذه األشيـاء سـوف تـنـسى فى خالل مـائة سـنـة. تـعال
اآلن إنك عــلى الــهــواء. فـــقط قل أى شىء ال يــهـم مــا تــقــوله. مــجــرد

الكثير من األسماك والطيور وغير ذلك من أشياء. 
موظف اإلذاعة: 

شكرا يا ميس فيرويذر. شكرا جزيال. استعد يا مستر أنتروبوس.
كبر) (مستر أنتروبوس يلمس ا

مستر أنتروبوس: 
ما هذا? ماذا جرى? مع من أحتدث? 

موظف اإلذاعة: 
مـــاذا مــســتـــر أنــتـــروبــوس! إنك تـــتــحـــدث مع جــمـــعــيــتـــنــا وإلى جـــمــيع

اجلمعيات األخرى. 
(مستر أنتروبوس يرفع رأسه)

مستر أنتروبوس: 
ماذا تفعل كل هذه الطيور? 

موظف اإلذاعة: 
هـذه مجـرد مجمـوعة قـليـلة من الـطيور. إنـها الـوفود الـتى حضرت إلى

مؤتمرنا من كل نوع اثنان. 
(. تفرج (مستر أنتروبوس يشير إلى ا

مستر أنتروبوس: 
ـاء. وانـظــروا إلـيـهـا جـمــيـعـا. تـلك األسـمــاك الـتى تـقـفـز. انـظـروا إلى ا
يجب أن يرى األطفال هذا! هـا هى حيتان ماجى!! ها هى حيتانك يا

ماجى!! 
موظف اإلذاعة: 

أرجو أن تكون مستعدا يا مستر أنتروبوس. 
مستر أنتروبوس: 

وانظروا إلى الشاطئى ! لم تقولوا لى إن هذه ستكون هنا! 
سابينا: 

أوف يا جورج هذه هى احليوانات. 
(موظف اإلذاعة منشغل باجلهاز)

موظف اإلذاعة:
أجل يـا مـسـتــر أنـتـروبـوس هـذه هى الـفـقـاريـات. نـرجـو أن يـكـون لـدى
األسد كـلـمة يـلقـيـها حـ تـنتـهى. تقـدم إلى أعال يـا مسـتـر أنتـروبوس.

نحن مستعدون. سيكون لدينا وقت قبل العاصفة. 
(صمت قصير. بصوت هامس مبحوح) 

موظف اإلذاعة: 
إنهم ينتظرون. لقد حل الظالم. 

(مــا أن يـتـكـلم حـتى تــبـدأ ضـوضـاء نـاجتـة عـن صـفـيـر. تـبـدأ أضـواء
سـرح. تـخـتـفى غريـبـة فـى الـتحـرك عـلـى شـكل دوامـة حـول خـشـبـة ا

سرح). الشخصيات األخرى من خشبة ا
  مستر أنتروبوس:

أيهـا األصدقاء أبـناء العم! مـنذ تـسع بـليون سـنة جلب جـدنا شرارة
احلياة على هذا الكوكب. 

(يـغـرق الرعـد صـوته. وحـ يـتـوقف الـرعـد تـرى قـارئـة الطـالع وهى
تقف بجانبه)

قارئة الطالع: 
أنـتروبـوس ليـست أمـامك دقيـقة واحـدة كى تضـيعـها. أال تـرى أال ترى
الــرايـات األربـع عـلى إشــارة الـطــقس? خــذ أسـرتـك داخل هـذا الــقـارب

فى نهاية اجلسر. 
مستر أنتروبوس: 

أسرتى? ليست لدى أسرة. ماجى! ماجى! إنهم لن يأتوا. 
قارئة الطالع: 

بل سـيـأتـون. وخـذ هذه احلـيـوانـات يـا أنتـروبـوس داخل هـذا الـقارب
معك. خذها جميعا اثن من كل نوع. 

سابينا: 
جورج ماذا جرى لك? إنها مجرد عاصفة كغيرها من العواصف. 

مستر أنتروبوس: 
ماجى! 
سابينا:

 ابق مــعـى ســوف نــذهب ... (صـوتــهــا يــفـقــد اإلقــنـاع) هــذه مـــجــرد
عاصفة رعدية أخرى أليس كذلك? 

مستر أنتروبوس: 
ماجى!!! 

(تظهر مسيز أنتروبوس بجانبه ومعها جالديس)
مسيز أنتروبوس: 

(بطريقة عادية) ها أنا ذا وها هى جالديس. 
مستر أنتروبوس: 

أين كنتما? أين كنتما? بسرعة سوف ندخل هذا القارب هناك. 
مسيز أنتروبوس: 

أعلم ذلك. لكنى لم أجد هنرى. 
(تـغـيـب فى الـظـلـمـة وهى تـنـادى "هـنـرى!" سـابـيـنا بـصـوت مـنـخـفض

منكسر يرتفع فقط من آن آلخر)

مستر أنتروبوس: 
جالديس!! هل جننتى? هل فقد اجلميع عقلهم? 

  (يستدير إلى سابينا) 
مستر أنتروبوس: 

أنت فعلت ذلك. لقد أعطيتهما لها. 
سابينا: 

لم أقل لها كلمة واحدة أبدا.
مستر أنتروبوس:

(مـوجـهـا كالمه جلالديس) عــودى إلى الـفـنــدق واخـلـعـى هـذه األشـيـاء
البشعة. 

جالديس: 
(بتجرؤ) قبل أن أذهب لدى شىء أقوله لك إنه عن هنرى. 

(مسيز أنتروبوس تعتصر يديها)
مسيز أنتروبوس: 

كـفى عن هـذه الـضـوضاء.. سـأعـود بـهـا إلى الفـنـدق يـا جـورج. قبل أن
أذهب لدى خطاب لدى رسالة ألقيها فى احمليط. (تفتش فى حقيبة

? ها هى.  يدها) أين ذلك الشىء اللع
ـتفرج إلى خلف (تلـقى بشىء غير مـرئى بالنسـبة لنا فوق رؤوس ا

قاعة العرض) 
مسيز أنتروبوس:

إنها زجاجة وبداخل الزجـاجة خطاب ومكتوب فى اخلطاب ما تعلمه
كل امـرأة. إنه لم يـقل أبـدا ألى رجل وإذا وجد اخلـطـاب وجهـته سوف
ـسـرحـيـات. يـأتى زمـان جـديــد. فـنـحن لـســنـا كـمـا تـقــول عـنـا الـكــتب وا
ولـسنا كـما تقول اإلعـالنات. نحن لسـنا فى األفالم ولسـنا فيـما تقدمه
اإلذاعة. لـسنـا كمـا قيل لـكم وما تـعتـقدون: نـحن أنفـسنـا. وإذا استـطاع
اذا يدور الكون. وإذا أضر أى أى رجل أن يجد واحدة منا سوف يعلم 
لكها يستحسن رجل بأى واحدة منا فإن روحه الروح الـوحيدة التى 
أن تـكـون فى قـاع احملـيـط هـذه هى الـطـريـقـة الـوحـيـدة الـتى أعـبـر بـهـا

عن هذا األمر. جالديس تعالى هنا. سنعود إلى الفندق. 
(جتـر جالديس بـحــزم من يـدهـا لــكن جالديس تـتـمــلص وتـهـبط كى

تتكلم مع أبيها) 
سابينا: 

ال تضع دقيقة واحدة فى التفكير فى هذه األحداث. 
جالديس: 

على أى حال أعتقد أنك يجب أن تعلم أن هنرى  ضرب رجال بحجر.
ـقاعـد والرجل مريض ـلون الـذين يدفـعون ا لقـد ضرب أحـد أولئك ا
جـدا. ولقـد فـر هنـرى واختـفى والشـرطـة جتدّ فى الـبحث عـنه. وأنا ال
ـاما ألنى ـا إذا كنت ال تـريـد أن تـكون لك صـلـة بى أو  أعـبـأ مـطلـقـا 

لن أحبك مرة أخرى وآمل أال يحبك أحد مرة أخرى. هيا!

ـنصرم هـو العمل. وأنـا أعطيكم وشك أن يـنبلج. لـقد كان شـعار العام ا
ستقبل: استمتعوا بحياتكم.  اآلن شعار ا

مسيز أنتروبوس: 
جورج اجلس! 

مستر أنتروبوس: 
وقـــبل أن أخــــتم كـــلـــمـــتـى عـــلى أى حـــال أود أن أجـــيـب عن أحـــد تـــلك
ة الشريرة التى وجهت لى أثناء تلك احلملة االنتخابية االتهامات الظا
األخيرة. سيداتى سادتى لقد كان االتهام هو أننى فى مراحل مختلفة
فـى حـيــاتى الــعـمــلــيـة كــنت أمــيل إلى االنــضـمــام إلى بــعض اجلــمـعــيـات
ــنـافــسـة هــذه أكــذوبـة. لــقــد قـلت لــلــصـحــفــيـ فى أطـالنـتــيك ســيـتى ا
هيرالـد إنى ال أنكر أنه قـبل مولدى بـبضعة أشـهر ترددت ب ... آ ...
الـــريش والـــتـــنــفس بـــاخلـــيـــاشــيم  وكـــذلك فـــعل الـــكـــثــيـــرون مـــنـــا نــحن
ـــلـــيــــون ســـنـــة االخـــيـــرة كـــنت أنـــتـــمى ـــوجـــوديـن هـــنـــا غـــيـــر أنى فى ا ا

شعرة والتى تلد وال تبيض صغارها.  للمخلوقات ا
(تـصـفـيـق وهتـافـات مـثـل "أنـتـروبـوس الـطيـب الـعـجـوز" "أيـهـا األمـير"

"جورجى" الخ) 
ذيعة:  ا

شكرا شكرا جزيال يـا مستر أنتروبوس. واآلن إنى أعلم أن الزائرين
سـوف يــرغـبـون فـى سـمـاع كــلـمـة من تــلك الـثــديـيـة الــسـاحـرة الــعـطـوف

مسيز أنتروبوس الزوجة واألم مسيز أنتروبوس! 
(مسـيز أنتروبوس تنـهض وتضع ورقة البرنامج على مـقعدها وتنحنى

وتتكلم) 
مسيز أنتروبوس: 

أيــهـا األصــدقـاء األعــزاء ال أعـتــقـد حــقـا أنى يــجب أن أقـول أى شىء.
ا باعتبارى فـفى نهاية األمر إنه زوجى الـذى  انتخابه وليس أنـا. ر
لحوظات ائدة كانت لـدى بعض ا رئيسة اجلـمعية النـسائية للـفراش وا
هـنـا أو نـعم هـا هى: يجب أن أقـدم تـقـريـرا موجـزا عن بـعض جلـانـنا
ـديـنة اجلـمـيلـة. قـد يهـمـكم أن تعـلـموا أنه التى كـانت جتـتـمع فى هذه ا
ــكن أكـلــهـا. أتــسـتــطـيــعـون جــمـيــعـا أن قـد تــقـرر أخــيـرا أن الــطــمـاطم 
تـسمعـونى? الطـماطم قابـلة لألكل. وثـمة منـدوب من عبـر البحـر يبلـغنا
بـأن اخلـيط الـذى يـنـسـجه دود الـقـز يـعـطى قـمـاشـا ... لـدى عـيـنـة مـنه
هـنا ... تـسـتـطـيـعون رؤيـته? إنه نـاعم مـرن.  مع أنى شـخـصـيـا أفضل
ـعانا. هل يجب أن تـكون نوافـذ أماكن النوم مـفتوحة أم األسطح األقل 
مــغـلــقـة? أعـلم أن جــمـيع األمــهـات سـوف تــتـبـعـن مـنـاقــشـاتـنــا حـول هـذا
وضوع باهتمام شديد. ويؤسفنى أن أقول إن اجلهات األكثر خبرة لم ا
تـتوصل إلـى قرار بـعـد. وال يـبدو لـى أن هواء الـلـيل من احملـتم أن يـكون
رموقة غير صـحى بالنـسبة ألبـنائنـا ولكن هنـاك الكثـير من اجلهـات ا
ــكـنــنى االســتـمــرار فى الــتـحــدث إلى األبـد . حــسن  تـرى كال الــرأيـ
رأة نـادرا ما يـنـتهى; غـيـر أنى أعتـقد فكـمـا يقـول شكـسـبيـر: إن عـمل ا
أنه من األفـضل أن أنـضم إلى زوجـى فى تـوجـيه الـشـكـر لـكم وأجـلس.

شكرا. 
(جتلس)
ذيعة:  ا

أو! مسيز أنتروبوس! 
مسيز أنتروبوس: 

نعم? 
ذيعة:  ا

نحن نـعلم أنـكمـا على وشك االحـتفـال بعـيد زواج. وأعـلم أن مـستـمعـينا
سـوف يـودون تــقـد الـتـهـانى ويــسـتـمـعـون إلى بـضـع كـلـمـات مـنك حـول

وضوع.  هذا ا
مسيز أنتروبوس: 

لـقـد طـلب مـنى هذا الـسـيـد الـرقيق ... أجل أيـهـا األصـدقـاء فى هذا
الـربـيع أنـا ومـسـتـر أنـتـروبــوس سـوف نـحـتـفل بـذكـرى األلف اخلـامـسـة
كننى أن لـزواجنا. ولست أدرى إن كـان هذا هو رأى زوجى غيـر أنى 

أقول بالنسبة لى إنى آسفة على كل حلظة من هذا الوقت. 
(ضحك ينم عن ارتباك) 

  مسيز أنتروبوس:
أســتــمـيــحــكم عــذرا إن مــا أقـصــد قــوله هــو أنى لــست آســفــة عـلى أى
حلـظـة من هـذا الـوقت. آمل أال يـصـاب أيـكم بـالـبـرد الـذى أعـانى مـنه.
ولـديــنـا طـفالن. كـان دائــمـا لـديـنـا طــفالن مع أنه لم يـكن دائــمـا لـديـنـا
تـنان . ولـكن كمـا أقـول لديـنا طـفالن لطـيـفان ونـحن  نـفس الطـفـل
لذلك. نعم لقد كنت أنا ومـستر أنتروبوس متزوج منذ خمسة آالف
سـنة. وكل ذكـرى زواج تـذكـرنى باألزمـنـة الـتى لم يكـن بهـا أعـراس. كان
ــا يــكــون هـنــاك بــعـض الــنــسـاء عــلــيــنــا أن نــحــارب من أجـل الــزواج. ر
قدسـة وذلك النضال; الالتى يسـمعننى والالتى يـتذكرن هـذه احلرب ا
لــقــد قــاتــلــنـا مـن أجل ذلك ألــيس كــذلك? ربــطــنـا أنــفــســنــا فى أعــمـدة
اإلضـاءة وأحدثـنا شـغبا فـى مجلس الـشيـوخ على أى حـال لقـد حصـلنا
. لقد سـاعدنا عدد قـليل من الرجال أخيرا نـحن النساء عـلى اخلا
غـير أنى يجب أن أقول إن معـظم الرجال وضعوا العـراقيل فى طريقنا
عند كل خطوة: لقد قالوا إننا تنقصنا األنوثة. إنى أثير هذه الذكريات
غــيــر الــســارة فــقط ألنى أرى دالئل عــلى الــتــراجـع عن هــذا االنــتــصـار
العظـيم. أو أصدقائى الثـدييات عليـكن أن تتشبـثن بهذا. يقول زوجى
إن شـعـار هذا الـعام هـو أن تـمتـعوا أنـفـسكم. وأنـا أعتـقـد أن هذا شـعار
مـفـتوح لـسوء الـفـهم. أما شـعـارى لهـذا الـعام فـهو: أنـقـذوا العـائـلة. لـقد
: أنقذوها! شكرا. ا يزيد عن خمسة آالف من السن كانت متماسكة 

ذيعة:  ا
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مـثـلـون طريـقـ مـختـلـفـ "إلعداد الـعـفـوية": لـقـد انطـلـقـوا إما من >  لـقـد سـلك ا
اذج جديـدة للتصـرف أو من التصرّف الـذى يتخذه كل عـملية الـتثاقف التـى تفرض 

ا نسميه عمليات غياب الثقافة. فرد من الثقافة التى كبر عليها دون وعى وفقا 

دنى. > مسرح قصر ثقافة الفيوم  إغالقه مؤخراً مع وقف األنشطة بشكل نهائى بناء على تعليمات الدفاع ا
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شكرا يا مسيز أنتروبوس. 
(تختفى الشاشة الشفافة) 

ذيعة:  ا
كنا نـأمل فى أن نعرض علـيكم سباق اجلـمال الذى عقـد هنا اليوم. أن
الـرئـيس أنتـروبوس وهـو حـكم يتـمـتع باخلـبـرة فى الفـتـيات اجلـميالت
أعـطى لــقب مـلـكـة جـمـال أطالنــتـيك سـيـتى لـعـام 1942 لــآلنـسـة لـيـلى
ـضــيـفـة الــرائـعــة لـلــمـنــتـزه الــشـاطـئـى وقـاعـة ســابـيــنـا فــيـرويــذر وهى ا
الـبـيــنـجـو. عــلى أنـنــا لألسف قـد انــتـهى وقــتـنــا ويـجب أن أنـقــلـكم إلى
ــتـعـون ـؤتــمـرين وهم  ــؤتـمـرات وكــذلك ا ـنـاظــر فى مـديــنـة ا بـعـض ا

أنفسهم. 
ــنـتــزه الـشــاطـئى . اجلــمـهـور (تـفــجـر مــوسـيــقى; ويـرتــفع الـســتـار. ا
ـسرح. تـد عبـر خشـبة ا يجـلسـون فى احملـيط. حبل قـرمزى كـمتـكـأ 
ر مـنحدر أيـضا به متكـأ قرمزى يهـبط إلى الزاوية اليـمنى حلفرة و
األوركسـتـرا حيث تـوجد شـمـسيـة كبـيـرة أو كابـينـة. وعـلى  ويـسار
سـرح توجد مقـاعد طويلـة تواجه البـحر; ويتصل بـكل مقعد خشـبة ا
شهـد الوحيـد عبارة عن قـطعت مصـباح إنارة من مـصابيح الـشارع. ا
ـقوى ارتفاعهما ستة أقدام تمثل محاالً فى خلفية خشبة من الورق ا
اء سـرح. إذا قـرأنـاهمـا من الـيـسار إلى الـيـم جنـد: قـمـاش تافـتـا ا ا
الـح; قارئة الطـالع; ثم فراغ; قاعـة البينـجو; احلمـام التركى. احملال ا
لهـا أبواب عملية فبـاب قارئة الطالع عبارة عن سـتائر براقة المعة من
سرح من ناحية حفرة األوركسترا توجد ستـائر الغجر. وعند مقدمة ا
عالمـات اجلـو; وهـو أشــبه بـشـراع ســفـيـنـة به حــواجـز. من وقت آلخـر
يعـلق عليـها رايات سوداء لـتشيـر إلى حتذيرات العـواصف واألعاصير.
ـكتـئـب ومـعـهمـا ثالثة قـاعـد من الزنـوج ا يتـقـدم اثنـان من دافـعى ا
سرح فى مقـاعد مـتحركـة شاغـرة. على مدار الـفصل يـعبران خـشبـة ا
ـؤتمـرون الـذين يـرتـدون زى مـسـتر . ومن وقت آلخـر ا كال االجتـاهـ
سرح. البعض يسيرون بهدوء; وثمة آخرون أنتروبوس يعبرون خشبة ا
ينـهمكون فى ألعاب صاخبة تافهة. جتلس قارئة الطالع الغجرية عند
باب حـانـوتـهـا تـدخن غـلـيـونـا من تـبغ الـذرة. ونـسـمع من قـاعـة لـعـبة

نادى)  البينجو ا
نادى:  ا

تــســعــة تــسـعــة ســتــة وعــشــرون. ت ســتــة وعـشــرون. ألـف أربـعــة; ألف
أربعة. ب اثنا عشر. 

الكورس: 
بينجو!!! 

قارئة الطالع: 
ارة الذى ال يشعر بها.) (تشير بغليونها بشكل آلى وراء أحد ا

قارئة الطالع: 
فـشل كـلـوى. شـريـكك يـخـدعك فى تـلك الـصـفـقـة فى كـانـسـاس سيـتى.

ؤتمرين:  أحد ا
". "أو! يا ميس ليلى أنت تعرفيننى. لقد عرفتنى منذ سن

سابينا: 
ابـتعدوا أيـها األوالد ابتـعدوا. فأنـا أبحث عن صيـد أكبر مـنكم. ماذا
مـسـتـر سـيـمـبــسـون! كـيف جتـرؤ!! إنى أتـوقع أنـه حـتى الـنـكـرات لـديـهم
فـتيـات يـسـلـينـهم; ولـكن أين جتـدونـهن أو مـاذا تـفـعلـون بـهن فـهـذا أمر

عد األهمية بالنسبة لى. 
ؤتـمرون من البـهجـة ويتعـثرون وهم يـجرون وراءها. (تخـرج. يصـيح ا
ـقـعد وتـفـرد جـونلـتـها تنـهض قـارئـة الطـالع وتـضع غـليـونـها عـلى ا
الثـقيلة وتـثبت حزامهـا بقوة وتسـير نحو اجلـمهور وهى تهـز ردفيها

كأنها شابة) 
قارئة الطالع: 

سـتقـبل. وليس ثـمة مـا هو أكـثر سـهولـة من ذلك. فمـستـقبل أنا أقـرأ ا
كل شـخص يـبـدو عـلى وجـهه. لـيـس ثـمة مـاهـو  أكـثـر سـهـولـة من ذلك.
كنه أن يخبركم عن ماضيكم  آه? ال أحد! شبابكم ولكن من ذا الذى 
أيـن ذهب. لـقــد تـبــخـر فى غــفـلــة مـنــكم. حـ كــنـتم نــيـامــا. حـ كــنـتم
مخمـورين بالنشـوة? أوف إنكم مثل أصدقائـنا اير ومسـيز أنتروبوس;
إذ ترقـدون يقـظ طـوال الـليـالى محـاول مـعرفـة ماضـيكم. مـاذا كان
مــعـــنــاه? ومـــاذا كــان يـــحــاول أن يـــقــول لــكـم? فــكـــروا! فــكـــروا! اجــهــدوا
ـاضى وال أنـتم أيضـا. وإذا حاول عـقـولكم! فـأنـا ال أستـطيـع أن أقرأ ا
ـاضى صـدقـونى إنه مـشـعـوذ! لـكـنى أسـتـطـيع أن أحـد أن يـخـبـركم بـا

ستقبل.  أقرأ ا
قاعد) (فجأة تصيح فى وجه أحد دافعى ا

قارئة الطالع: 
فلتصب بسكتة دماغية! 

(تعود إلى اجلمهور. ال أحد يصغى لها)
  قارئة الطالع: 

إنى أرى وجـهــا بـيــنـكم اآلن ولن أحــرجه بـاإلشــارة إلـيه ولــكن اسـمع
قـد تكـون أنت: فى الـعـام الـقادم سـوف يـنـهـار ترس الـسـاعـة بـداخلك.
ســوف تـمــوت نـدمــا الحظ ذلك. إنـه بـاد عــلى فـمـك. سـوف تــقـرر أنك
وت ندما كـان ينبغى أن تـعيش من أجل اللذة غيـر أنك أضعت ذلك. ا
ـرايـا. سـوف حتـاول أن تغـضب ولـكن كال!  الحظ ذلك. ... حتـاشى ا
ـبـاشر سـتـقبل ا ـا سرا) واآلن مـا هـو ا ـنوع. (تـتحـدث كأ الـغـضب 
ألصـدقـائـنـا آل أنــتـروبـوس? لـقـد رأيـتـمـوه كـمـا رأيـته. هـذا الـدوار فى
فـاجـئة ـزاجـيـة ا الرأس; دوار ألـن مخـتـرع البـيـرة والـبارود. الـنـوبات ا
ثم فـترات الـسـكون الـطـويلـة. "إنى الـسلـطـان. فلـتـجلب اجلـوارى الـهواء
ـراوح." أنـتم تــعـلـمــون تـمـامــا كـمـا أعــلم مـا ســيـقع. مـطــر. مـطـر. لى بــا
مــطــر. فــيــضــان. الــفـيــضــان األعــظم. لــكــنــكم أوال ســوف تــرون أشــيـاء
مــخـجـلـة أشــيـاء مـخـجــلـة. وسـيـقــول بـعـضـكـم "فـلـيـغــرق. إنه ال يـسـتـحق
اإلنـقـاذ. لــنـتـخــلى عن كل شىء" أسـتــطـيع أن أرى ذلك عــلى وجـوهـكم.
لـكـنـكم مــخـطـئــون. احـتـفـظــوا بـشـكـوكـم ويـأسـكم ألنـفــسـكم. إذ إنه مـرة
أخرى سوف يكون  هناك جناة. بقاء حفنة. من الدمار الدمار التام. 

سرح كله) (تشير بيدها بشكل يشمل ا
قارئة الطالع:

حـتى احليوانات قليل مـنها سوف ينجـو: اثنان من كل نوع ذكر وأنثى
اثنان من كل نوع. 

سـرح وفى حـفرة األوركـسـترا ـؤتمـرين عـلى خشـبـة ا (تـظهـر رؤوس ا
يصيحون فى وجهها)

ؤتمرون: ا
ايا! يا قاتلة الفرح!  شعوذة! يا قاتلة الفرح! مسيز جير أيتها ا

قارئة الطالع:
وأنتم! انتبهوا لكلماتى قبل فوات األوان. أين ستكونون? 

ؤتمرون: ا
توحشة! أيتها ا

(يلقون عليها التراب واخلرق والزجاجات واألجولة) 
قارئة الطالعة: 

أجل أخــرجــوا ألــســنــتــكم. لن تــســتــطــيــعــوا إخــراج ألــســنــتــكم إلـى حـد
ـوت من عـلى جــبـيـنـكم. لـقـد فـات أوان الـعـمل ـكـنـكـم من لـعق عـرق ا
العق احلــســاء. لــقــد أتــيــحت لــكـم الــفــرصـة اآلن صــدوا الــفــيــضــان 

وأضعتموها. 
ؤتمرون: ا

متعوا أنفسكم! 
(يختفون تنظر قارئة الطالع إلى اليسار وتضع يدها على شفتيها)

قارئة الطالع:
إنهم قادمون آل أنتروبوس. أملكم. يأسكم. ذواتكم. 

(يدخل من ناحية اليسار مستر ومسيز أنتروبوس وجالديس.) 
مسيز أنتروبوس:

جالديس أنتروبوس عدّ لى هندامك. 
جالديس:

لكنى مستريحة هكذا.
مسيز أنتروبوس:

حـسن إنـه غـايـة فى الـسـوء أن تـكـون لـدى الــرئـيس اجلـديـد فـتـاة غـيـر
مهندمة هذا كل ما أستطيع قوله. حاولى أن تكونى سيدة.

قارئة الطالع: 
ييى! لقد قيل ذلك مائة بيليون مرة. 

مسيز أنتروبوس:

رتفعة.  سيكون لك ستة أحفاد. جتنب األماكن ا
(تنهض وتصيح خلف شخص آخر.)

قارئة الطالعة: 
تليف كبدى. 

(سابـينـا تظهـر عنـد باب قاعـة البـينـجو. وحتتـضن معـطف مطر أزرق
يكـاد يخفى بدلة االستحـمام التى ترتديها. وحتـاول لفت انتباه قارئة

الطالع) 
سابينا: 

سسست! أزميرالدا! سسست. 
قارئة الطالع: 

ماذا! 
سابينا: 

ألم يحضر مستر أنتروبوس بعد? 
قارئة الطالع: 

كال كال كال. عودى إلى هناك. اختفى. 
سابينا:

أخــشـى أال أتــمــكـن من رؤيــته. أو يـــا أزمــيــرالـــدا لــو فــشـــلت فى ذلك
فـلـسوف أمـوت; أعـرف أنى سـأموت. إنه الـرئـيس أنتـروبـوس!!! وسوف
أكون زوجته! لو كان هذا هو آخـر ما أفعله فلسوف أكون مسيز جورج

أنتروبوس. أزميرالدا اقرأى لى طالعى! 
قارئة الطالع:
! ماذا تقول

سابينا:
وهو كذلك. سوف أقرأ أنا مستقبلى. 

ة وتمر برقة بـإصبعها على كـفها) لقد فزت فى (تضـحك بطريقة حـا
سـباق مـلـكـات اجلـمـال فى أطالنـطتك سـيـتى .. حـسن سـأفـوز بـلقب
مـلكة جمال الـعالم. وسوف أخطف مـستر أنتـروبوس من زوجته تلك.
ثم سأخطف كل رجل من زوجته. سوف أقلب األرض رأسا على عقب. 

قارئة الطالع: 
ويحى! 
سابينا:

حـ يفـكـر هـؤالء األزواج جـمـيـعا فـىّ سوف يـصـابـون بـالـدوار. وسوف
يـغـشى عــلـيـهم فى الـشـوارع. بل سـيــضـطـرون إلى االسـتـنـاد إلى أعـمـدة

اإلضاءة. أزميرالدا من يا ترى كانت هيل الطروادية? 
قارئة الطالع: 

(بـعـنف) اغـلــقى فـمك األحــمق هــذا! حـ يــحـضــر مـســتـر أنــتـروبـوس
كنك عمله. وحتى ذلك الوقت اذهبى بعيدا.  كنك أن ترى ما 

(سـابـيـنـا تـضــحك فى حـ تـتـجه نـحـو بـاب قـاعـة الـبـيـنـجـو وتـنـدفع
ؤتمرين ويخنقونها من شدة االهتمام) مجموعة من ا

(تذهب إلى حانوتها) 
سابينا: 

واآلن تـمــدد. كال لن أقــول كــلـمــة وال كــلـمــة. ســوف اكــتـفى بــاجلــلـوس
هناك إنى أشعر بشرف عظيم هذا هو ما أحس به. 

مستر أنتروبوس: 
سك يدها) ميس فيرويذر ... سوف ... تفسديننى تدليال.  )

سابينا:
. سيـداتى سادتى: حلظـة واحدة. لـدى شىء أريد أن أقـوله للـمتـفرجـ
لن ألعب هذا الدور الليلـة. إنه مجرد مشهد قصير سوف نتجاوز عنه.
سرحية من كننـا أن نستمـر فى ا ا يـحدث ثم  لكنى سـوف أخبركم 

شهد.  ثم. واآلن فى هذا ا
مستر أنتروبوس:

(يضغط على أسنانه) ميس سومرسيت! 
سابينا: 

ــشــهـد. فـى هـذا إنى آســفـة. إنـى آسـفــة. ولــكن عــلىّ أن أجتــاوز هــذا ا
ــشــهــد أحتـدث إلى مــســتـر أنــتــروبـوس وفـى نـهــايــته يـقــرر أن يــتـرك ا
زوجته ويـحصل عـلى الطالق فـى مديـنة رينـو ويتـزوجنى. هـذا هو كل

شىء. 
مستر أنتروبوس: 

ييى! ييى! 
سابينا: 

كننا أن نقفز إلى نهايته حيث تقول: واآلن وقد أخبرتكم 
سرح وهو يغلى غضبا) (يدخل مستر فيتز باتريك مدير ا

مستر فيتزباتريك: 
شهد.  ميس سومرسيت نحن نصر على أن تؤدى هذا ا

سابينا: 
إنى آسـفـة يــا مـسـتـر فـيـتـزبـاتـريـك غـيـر أنى ال أسـتـطـيع أن أؤديه ولن
كـننا ـتفرجـ بكل مـا يحتـاجون معـرفته واآلن  أؤديه. ولقـد أخبرت ا

أن نستمر. 
سرح ويصغون) ثلون آخرون فى الظهور على خشبة ا (يبدأ 

مستر فيتزباتريك: 
اذا ال تستطيع أداءه?  و

سابينا: 
ــكن أن تــؤذى مــشــاعـر ــشــهــد  ألنـه تــوجـد بــعـض الـســطــور فى هــذا ا
ـسـرح مـكـان ينـبـغى أن تـؤذى فـيه مـشـاعر بـعض الـنـاس وال أعـتقـد أن ا

الناس. 
مستر فيتزباتريك: 

ـكــنك أن حتــزمـى أشـيــاءك وتــذهــبى إلـى بـيــتك. مـيـس ســومـرســيـت 
مثلة البديلة وسوف أبلغ جلنة االنضباط.  سوف أطلب ا

سابينا: 
ــمـثـلـة الـبــديـلـة إلحـضــار فـنـجـان من الــقـهـوة وإذا حـاولت لـقـد بــعـثت بـا
الـلجـنـة تـوقـيع الـعـقوبـة عـلى سـوف أرفع الـقـضـية إلـى احملكـمـة الـعـلـيا.

السـينمـا. اسمع يا عـزيزى: كل من فى الـدنيا مـا عدا قـلة مثـلى ومثلك
مـا هم إال مخلوقات من قش. فـمعظم النـاس خاوون تماما. واآلن وقد
صــرت رئـيــسـا سـتــرى ذلك. اســمع يـا حــبـيــبى ثـمــة نـوع مـن اجلـمــعـيـة
الـسـريـة عـلى قـمـة الـعـالم مـثـلـى ومـثـلك هم الـذين يـعـرفـون ذلك. لـقـد
صـنع الـعـالم من أجـلـنـا. ومـا هـى احلـياة عـلـى أى حـال? سـوى شـيـئ

الــلــذة والــســلــطــة مــا هى احلـــيــاة? الــســأم! واحلــمق. أنت تــعــلم أنــهــا
كذلك. بـاستـثنـاء هذيـن الشـيئـ تعـد احليـاة مثـيرة لـلغـثيـان. لذا تـعال
هـنا! (تـقتـرب منه يـقـبالن بعـضهـما) حـ تأتى زوجـتك يـكـون األمر

غاية فى البساطة; فقط أخبرها. 
مستر أنتروبوس: 

ليلى ليلى أنت امرأة مدهشة. 
سابينا: 

بالطبع أنا كذلك. 
(يــدخالن الـكـابـيـنـة. ويــتـواريـان عن األنـظـار. يـســمع رعـد من بـعـيـد
وتظـهـر رايـة سوداء ثـالـثة عـلى شـارة الطـقس. يـسـمع رعد من بـعـيد
وتظـهـر مسـيـز أنتـروبـوس وهى حتـمل لفف مـشـتروات. تـنـظر حـولـها
ـنديل. ـقعـد الكـبـير فى الـيسـار وتروح عـلى نـفسـها  وجتلس عـلى ا
ـؤتـمــرين. إنـهـا وتــدخل جالديس من الـيــمـ ويـتــبـعــهـا اثـنــان من ا

ترتدى جوربا أحمر)
مسيز أنتروبوس: 

جالديس!
جالديس: 

ماما إنى هنا. 
مسيز أنتروبوس: 

جالديس أنتروبوس!!! من أين أحضرت هذه األشياء البشعة? 
جالديس: 

ماذا? لقد أعجب بابا بهذا اللون. 
مسيز أنتروبوس:

عودى إلى الفندق هذه الدقيقة!
جالديس: 

لن أعود. لن أعود. لقد أعجب بابا بهذا اللون. 
مسيز أنتروبوس: 

وهـو كذلك. وهو كذلك. ابـقى هنا. لدى فكـرة فى أن يراك أبوك بهذه
الطريقة. 
جالديس: 

 ال أريد أن أبقى إذن ... إذا كنت تعتقدين أنه لن يعجب به. 
مسيز أنتروبوس: 

أوه ... األمـر يستـوى بالنـسبة لى. وال يـهمنى مـاذا يحدث. وال أعـبأ لو
وقعت أكبر عاصفة فى العالم. فلتأت. 

  (تطبق يديها) 
مسيز أنتروبوس: 

أين أخوك? 
(جالديس بصوت خفيض)

جالديس: 
سيكون هنا. 

مسيز أنتروبوس:
ـتاعب. إنى غـير مهتـمة. ولست أدرى هل سـيكون هـنا? حسن فـليقع فى ا

أين أبوكما إنى متأكدة.
(ضحك من الكابينة) 

جالديس: 
(تستند إلى احلاجز)

أعتقد أنه ... ماما إنه يتحدث مع السيدة التى ترتدى الفستان األحمر. 
مسيز أنتروبوس: 

هل األمر كذلك? (فـترة صمت قصيرة) سـوف ننتـظر حتى ينـتهى. اجلسى
 ? اذا تتضايق هنا بجانبى وكفى عن التململ. 

عطف مطر)  (رعد من بعيد. تغطى جورب جالديس 
جالديس: 

أنت ال حتب جوربى. 
ـؤتـمـرين ومـعـهـمـا مـكـبـر صـوت عـلى حـامل ومـعدات (ينـدفع اثـنـان من ا
مختلفة. تظهر قارئة الطالع عند باب حانوتها. شخصيات أخرى تتجمع

بالتدريج.) 
موظف إذاعى: 

مـسيز أنتروبوس! حمـدا لله إذ وجدناك أخيرا. أين مسـتر أنتروبوس? لقد
بحـثـنا عـنه فى كل مـكان. لـقد حـان الـوقت تقـريـبا من أجل إذاعـة احلديث

ؤتمرات العالم. 
مسيز أنتروبوس: 

اهدأ. فسوف يكون هنا بعد دقيقة. 
موظف اإلذاعة:

ـوعــد آمل أن تــوافــقى عــلى إلــقـاء مــســيــز أنــتـروبــوس إذا لم يــظــهـر فـى ا
احلديث بدال منه. ذلك أن هذا أهم حديث فى العام. 

(تدخل سابينا من الكابينة يتبعها مستر أنتروبوس) 
مسيز أنتروبوس: 

إنى ال لن أفعل. إذ إنى ليس لدى أى شىء أقوله. 
موظف اإلذاعة: 

إذن ألن تسـاعديـنا فـى العـثور عـليه يـا مسـيز أنـتروبـوس? إن عاصـفة
على وشك احلدوث. إعصار. بل فيضان كبير! 

واآلن أصغوا جميعا ال حاجة لإلثارة. 
مستر فيتزباتريك ومستر أنتروبوس: 

شهد?  اذا ال تستطيع أداءه? ... ما هو عيب هذا ا
سابينا: 

تفرج حسن إذا كان البد أن تعرفا فأنا لدى ضيفة شخصية ب ا
الليلة. ولم تكن حياتـها حياة سعيدة بالضبط. ولن أدع صديقتى تسمع
بـعض هـذه الـسطـور حـتى لـو كـان الـثـمن هـو الـعـالم بـأسـره. وال أعـتـقد
ـؤلـف أن بـعض الــنــسـاء األخــريـات قــد مـررن أنه قـد خــطــر عـلى بــال ا
بـتجـربة فـقـد أزواجهن بـهذه الـطريـقة. وال تـوجد قـوة على وجه األرض
تسـتطيع أن تـعرف مـنى تفاصـيل حيـاة صديقـتى ولكن ... حـسن لقد
ــدة عـشــرين ســنـة وقــبل أن يـصــبح ثـريــا كـانـت تـقـوم كــانـا مــتـزوجـ 

بالغسيل وكل شىء. 
مستر فيتزباتريك: 

مــيس ســومـرســيت إن صـديــقــتك سـوف تــعــذرك. ال بـد أن نــؤدى هـذا
شهد.  ا
سابينا: 

ال يــوجــد أى شـىء أى شىء عــلـى اإلطالق يــجـــعــلـــنى أقــول بـــعض هــذه
الـســطـور ... "الــرجل يـنــمـو أســرع من الـزوجــة كل سـبع ســنـوات" وذلك
ـــســلــمــ هـم وحــدهم الــذين واجـــهــوا هــذا األمــر الــكالم عن ... "أن ا

مواجهة مباشرة." لن أقول شيئا من هذا. 
مستر فيتزباتريك: 

ميس سومرسيت! اذهبى إلى حجرة مالبسك. سأقرأ أنا سطورك. 
سابينا: 

اآلن جميع األعصاب متوترة. 
مستر أنتروبوس: 

شهد. تغاضوا عن ا
مثلون اآلخرون يخرجون)  (مستر فيتزباتريك وا

سابينا: 
شـكرا. كنت أعلم أنكم سوف تـفهمون. سوف نفـعل ما قلته. إذن مستر
أنـتـروبوس سـيطـلق زوجـته ويتـزوجـنى. مسـتـر أنتـروبـوس أنت ستـقول:

"لن يكون من السهل أن أضع هذا كله أمام زوجتى" 
 ( كان واضعا يده على جبهته (مستر أنتروبوس يتمشى فى ا

مستر أنتروبوس: 
انـتظـرى دقيقـة. ال أستـطيع العـودة إلى التـمثـيل بهذه الـسهـولة "زوجتى
امـرأة شـديدة الـعنـاد" ... إحم ... ثم تـقولـ ... ميـس فيـرويذر أقـصد
لـيـلى لن يـكون من الـسـهل أن أبـسط هذا كـله أمـام زوجـتى. إذ إن هذا

سوف يؤذى مشاعرها قليال. 
سابينا: 

اسـمع يا جـورج اآلخـرون لـيس لـديهم مـشـاعـر. لـيس بنـفس الـطـريـقة
الـتى نــحن بــهـا نــحن الــرؤســاء مـثــلك واحلــاصالت عــلى جـوائــز مــثـلى.
اسـمع اآلخـرون لــيـست لـديـهم مـشـاعـر; إنــهم فـقط يـتـخـيـلـون ذلك. إذ
إنهم فى خالل أسـبوع يـعودون إلى لعب الـبريدج ويـترددون على دور

سرح ببنى مزار بعد هدم قصر الثقافة مؤخراً. سرحنا استغاثة إلنقاذ فنانى ا > اخملرج حمدى طلبة أرسل 
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يا إلهى! أين هنرى? لقد كان هنا منذ دقيقة. هنرى!
(حركـة عـنيـفة مـفـاجئـة. يظـهـر مقـعد دوار من الـيـسار. يـرقص حوله

قالع)  سك  بنشوة كل من هنرى وأحد الزنوج. هنرى 
هنرى: 

سوف أخلع عينيك. وسأجعلك تصرخ كما لم تصرخ من قبل. 
الزجنى:

إنى أحـذرك. أحـذرك. إذا جـعـلتـنى أسـتـشـيط غضـبـا سـوف يـلحق بك
أذى كبير. 

مستر أنتروبوس: 
قالع.  هنرى! ما هذا? ضع هذا ا

مسيز أنتروبوس: 
هنرى! هنرى! كن مهذبا. 

قارئة الطالع:
ـــا يــجب. هـــذا صــحـــيح أيــهـــا الــشـــاب. الــعـــالم به من الـــنــاس أكـــثــر 
واجلـمـيع يـتـسـبـبـون فى الـزحـام لـكن كالً مـنـا يـرى أن وجـوده هـو وحـده

ضرورى. 
هنرى:

كل ما أردت فعله هو احلصول على بعض اللهو. 
الزجنى: 

ـس مــقــعــدى ال أحـــد دون أن أســمح له. ال يــســتــطـــيع أى إنــســان أن 
ابتعد عنى انقشع فورا.

قعد بعيدا مغمغما.)  (يدفع ا
مستر أنتروبوس: 

ماذا كنت تفعل يا هنرى? 
هنرى: 

. والــكل يــحــاول أن يــدفع غــيــره اجلــمــيـع دائــمــا مــا يــصــيــرون مــجــانــ
ويتشاجر معه. سوف أجعله يأسف على هذا; سوف أجعله يأسف. 

مستر أنتروبوس:
قالع. اعطنى هذا ا

  هنرى: 
ـكـان. أتــمـنى لـو لم لن أعـطـيـه لك. إنى آسف عـلى مــجـيـئى إلى هــذا ا

أكن هنا. أتمنى لو لم أكن فى أى مكان. 
مسيز أنتروبوس:

واآلن يــــا هــــنــــرى ال تـــثــــر لال شـىء. إنى أعــــلن أنـى لـــسـت أدرى مـــاذا
سـنـفـعل مـعك. ضع مـقـالعك فى جـيـبك وال حتـاول أن تـأخـذ مـا لـيس

لك. 
مستر أنتروبوس:

نزل. إنى أنفض يدى منك.  كنك أن تبقى فى ا بعد هذا 
مسيز أنتروبوس:

نـعش هذا هيـا فلـننس هـذا األمر كـله. وليـنعم اجلـميع بـهواء الـبحـر ا
ولتهدأوا. 

ستر أنتروبوس الذى يومئ له) ؤتمرين يعبر وينحنى  (أحد ا
مسيز أنتروبوس: 

من هذا الذى كنت تتحدث معه يا جورج? 
مستر أنتروبوس: 

رشح الذى كان ضدى فى االنتخابات.  ال أحد يا ماجى. إنه ا
مسيز أنتروبوس: 

الرجل الذى كان ضدك فى االنتخاب!! 
(تستدير وتشير بشمسيتها فى اجتاه الرجل الذى يختفى.)

مسيز أنتروبوس: 
إن زوجى لم يكلمك ولن يكلمك أبدا. 

مستر أنتروبوس: 
واآلن يا ماجى!

مسيز أنتروبوس: 
بعد كل تلك األكاذيب التى قلتها عنه فى خطبك! لقد كانت أكاذيب. 

هنرى وجالديس: 
ماما اجلميع ينظرون إليك. واجلميع يضحكون منك. 

مسيز أنتروبوس: 
إذا كــان ال بــد أن تــعـــلم فــاعـــلم أن زوجى قــديـس قــديس ال شك فى

ذلك وأنت غير صالح للتحدث معه فى الشوارع. 
مستر أنتروبوس: 

واآلن يا ماجى يكفى هذا! 
مسيز أنتروبوس: 

جــورج أنـتــروبـوس إنـك دودة حـقــا. إذا لم تــنـهض لــلـدفــاع عن نــفـسك
فسوف أفعل أنا ذلك. 

جالديس: 
ماما إنك تتصرف بشكل بشع أمام الناس. 

  مسيز أنتروبوس: 
(تـضحك) حسن يـجب أن أقول إنى اسـتمـتعت بـذلك. إنى أحس بأنى
أحسن اآلن. كـنت أتمنى لو أن زوجـته كانت موجـودة كى تسمـعنى. أيها

األوالد ماذا تريدان أن تفعال? 
جالديس:

قاعد? مـاما أريد أن أركب أحد كننـا أن نركب أحد هـذه ا بابا هـل 
قاعد.  هذه ا

مسيز أنتروبوس:
ال يا سيـدى. إذا كنتم متعـب فاجلسوا حـيث أنتم. فليـست لدينا نقود

ننفقها على األشياء التافهة. 

أنتـروبوس واألطفال يـحملقون فـيها. وينـحنى مستر أنـتروبوس برقة
وأدب) 

مسيز أنتروبوس: 
ـكـنك أن تـقول شـيـئـا كـهـذا! إن لديـك أفضل جـورج أنتـروبـوس كـيف 

أسرة فى العالم. 
مستر أنتروبوس: 

صباح اخلير يا ميس فيرويذر. 
ظالت (سابـيـنا تـختـفى أخيـرا خلف شـمـسيـة الشـاطئى  فى إحـدى ا

فى حفرة األوركسترا) 
مسيز أنتروبوس: 

من بحق السماء تلك التى كنت تتحدث إليها يا جورج?
(مستر أنتروبوس بدعةٍ وتواضعٍ مصطنع)

مستر أنتروبوس: 
م مجرد سوالمباكا كيرى.  إحم .... 

مسيز أنتروبوس: 
ماذا? إنى ال أفهم ما تقول. 

جالديس:
إنها الما ألم تكن جميلة?

هنرى: 
بابا قدمها لى. 

مسيز أنتروبوس:
أيـهـا األوالد أال تـصـمـتـان حـ أسـأل أباكـمـا سـؤاال بـسـيـطـا? قـلت من

تكون يا جورج? 
مستر أنتروبوس: 

ماذا آه ... إنها صديقة لى. فتاة لطيفة جدا ومهذبة. 
مسيز أنتروبوس:

إنى أنتظر. 
مستر أنتروبوس:

إنـها يـا ماجى الـفتـاة الـتى سلـمتـها اجلـائزة فى مـسابـقة اجلـمال إنـها
ملكة جمال أطالنتيك سيتى لعام 1942. 

مسيز أنتروبوس:
إحم! لقد بدت لى أشبه بسابينا. 

هنرى :
(عـند احلاجـز احلديدى) مـاما إن عـامل اإلنقـاذ يعـرفهـا أيضـا. ماما

إنه يعرفها معرفة جيدة. 
مستر أنتروبوس:

هـنــرى تـعـال هــنـا. إنـهــا فـتـاة لــطـيــفـة جـدا من كل نــاحـيــة وهى الـعـائل
ريضة.  الوحيد ألمها ا

مسيز أنتروبوس: 
هكـذا كـانت سابـينـا هـكذا كـانت سابـينـا; واحـتاج األمـر إلى أن يزحف
جـدار من اجلـلـيد حـتى تـهـتم بـسـابيـنـا. هـنرى تـعـال واجـلس عـلى هذا

قعد.  ا
مستر أنتروبوس:

إنهـا مـوضوع مـخـتلف جـدا عن سـابيـنـا. فمـيس فـيرويـذر مـتخـرجة من
الكلية حتمل شهادة بيتا كابا. 

مسيز أنتروبوس: 
هنرى اجلس هنا بجانب ماما. جالديس.

مستر أنتروبوس :
(يـجلس) اقـتـضت الـظـروف الـصـعـبـة أن تــشـغل وظـيـفـة كـمـضـيـفـة فى
قاعة للعب البينـجو. ولكن ال توجد فتاة فى البالد لديها مباد أسمى

منها. 
مسيز أنتروبوس: 

حسن دعنا ال نتحدث عن ذلك. هنرى لم أر حوتا بعد. 
مستر أنتروبوس:

ـا إنـهـا تـتـكـلم سـبع لــغـات. وتـمـلك ثـقـافـة عـنــد طـرف إصـبـعـهـا أكـثـر 
حصلته طوال عمرك. 

مسيز أنتروبوس: 
(بـلطف مـصطنع) وهو كـذلك وهو كـذلك يا جـورج. يسـرنى أن أعلم

أن هناك فتيات متفوقات فى قاعات البينجو. هنرى ما هذا? 
(تشير إلى عالمة العاصفة التى ترفع الراية السوداء) 

هنرى: 
ما هذا يا بابا? 

مستر أنتروبوس: 
مــاذا? أوه إنـهــا عالمــة الــعـاصــفــة. واحــدة من هـذه الــرايــات تــعـنى أن
; أربـعـة تـعنى الطـقس سىء. اثـنـان تـعنى عـاصـفـة; ثالثة تـعـنى إعـصاراً

نهاية العالم. 
(أثناء مشاهدتهم ترتفع راية أخرى) 

مسيز أنتروبوس: 
يا إلهى! سأشترى لكم معاطف مطر فى هذه اللحظة. 

(جالديس تضع خدها على كتف أبيها)
جالديس: 

ال تذهبى اآلن. إذ إنى أحب أن أجلس بهذه الطريقة. واحمليط يقترب
ويقترب. بابا أال حتب ذلك? 

 مسيز أنتروبوس: 
حـسن ال يـنـقـصـنى سـوى شىء واحـد حـتى أكـون امـرأة سـعـيـدة.: أريد

أن أرى حوتا. 
هنرى: 

مستر أنتروبوس:
أظن أن لـدينـا ما يـكـفى من الـنقـود لشـىء كهـذا. إنه أحـد األشيـاء التى

يفعلها الناس فى أطالنتيك سيتى. 
مسيز أنتروبوس:

عـجزات أن أبنـائى لديهم أو هل لـدينـا نقود فـعال? أقول لك إنهـا من ا
أحـذية يضعون فـيها أقدامهم. ولم أكن أظن أنى سـأعيش حتى يدفعوا

قاعد.  فوق ا
مستر أنتروبوس: 

تع على ما أظن. نـحن فى عطلة ألـيس كذلك? ولنا احلق فى بـعض ا
ماجى يوما ما سوف تدفع بى للجنون. 

مسيز أنتروبوس:
وهــو كـذلك اذهــبـوا. وســوف أكـتــفى بـاجلــلـوس هــنـا والــضـحك مــنـكم.
ــكـــنــكم أن تــعـــطــونى دوالرى فى يـــدى. الحــظــوا مـــا أقــول إن يــومــا و
مـطـيرا عـلى وشك اجملىء. هـنـاك يوم مـطـير يـنـتـظرنـا. أحس بـهذا فى
عـظـامى. اسـتـمروا بـعـثـروا نـقودكـم. أما أنـا فـيـمـكنـنى الـتـضـور جـوعا.

لقد جعت من قبل. وأعرف كيف يكون ذلك. 
ؤتمرين يضع رأسه خالل نافذة احلمام التركى ويتحدث رافعا (أحـد ا

حاجبيه)
ؤتمر:  ا

أهال. كيف حالك يا جورج. أرى أنك أحضرت األسرة كلها. 
مسيز أنتروبوس:

ولكن ماذا تعنى بذلك? 
ؤتمر يسحب رأسه ويغلق النافذة)  (ا

مستر أنتروبوس: 
مـاجى لـقـد قـلت لـك إن هـنـاك حـدوداً لـتـحـمــلى. بـحق الـله ألم أعـمل
ــا يـكـفى? أال أســتـحق عــطـلـة? بل أال أســتـطــيع أن أعـطى أوالدى ولـو

مجرد نزهة على مقعد دوار? 
طر) ا تتلقى قطرات من ا (مسيز أنتروبوس تمد يديها وكأ

مسيز أنتروبوس: 
عــلى أى حــال فــســوف تــمـطــر الــســمــاء قــريــبــا جـدا. ولــديك احلــديث

اإلذاعى الذى ستلقيه. 
مستر أنتروبوس:

واآلن يا مـاجى إنى أحذرك. ال يسـتطـيع الرجل حتمل أسـرة أكثر من
هذا. إنى أنذرك. 

(تـدخل سـابـيـنـا من قـاعـة الـبـيـنـجو. تـرتـدى بـدلـة اسـتـحـمـام حـمراء
حـريـريــة هـفـهـافـة وجـوربــاً أحـمـر الـلـون وحـذاء وشـمــسـيـة. تـنـحـنى
نـحـدر. مسـتر مـر ا ـسـتر أنـتروبـوس وتـتجه نـحـو ا باحـتـرام وكيـاسة 

» للكاتب محمد الشربينى وتقدمها فرقة قصر ثقافة اجليزة. مثلة الشابة مر محسن تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «اجملان > ا
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فـروضة مـن اخلارج لـيست ثـمرة > كـل شىء يتم كـما يـحـدث فى التـثاقف اإلجـبـارى. األشكـال ا
ـثول إليها. هذه األشكال ترتطم بالتصرف قـرار شخصى للمتعلّم هى تفرض عليه وال بدّ من ا
رتبط بالثقافة للسيرة الذاتية للوسط العائلى للتجربة التى مرّ بها الشخص وهى عتاد ا ا

تبعثر كل ما تعلّمه الطالب "طبيعيًا".
سرحي جريدة كل ا

25 من فبراير  2008 العدد 33
واقف األساسية مع جتميعها تبّع هو اختيار عدد محدود من احلركات وا >  األسـلوب ا
نتظر لردود فـى وحدات يزداد تعقيدها وتنـوعها حتى تصل إلى ما يساوى التـنوع غير ا

أفعال فردية. وهكذا جند ما يشبه "الطبيعة البديلة" التى قد  تكوينها.

سرحية «البؤساء» التى يقدمها مسرح الطليعة خالل أيام. > الفنان صبحى السيد انتهى من اإلشراف على تنفيذ تصميمات الديكور 

سرحي جريدة كل ا
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ــؤتــمـر. . مــامــا هــنـاك. إنــهــمــا مــنــدوبــان إلى ا مــامــا لـقــد رأيــنــا اثــنــ
سأبحث لك عن واحد. 

جالديس: 
بابا اسألنى عن شىء اسألنى سؤاال. 

مستر أنتروبوس: 
حسن ... ما حجم البحر? 

جالديس: 
بــابــا إنك تــشــاكـســنى! إنـه ثالث مـائــة وســتــون مـلــيــون مــيل مــربع وهـو
يـــغــطى ثـالثــة أربـــاع ســـطح األرض وأعــمـق مــكـــان فــيـه خــمـس ونــصف
ومـتوسط عـمـقـهـا اثـنا عـشـر ألف قـدم. كال يـا بـابـا اسألـنى عن شىء

صعب صعب حقا. 
مسيز أنتروبوس: 

ـعـاطف. إذ إنى أظن أن هـذا (تـنهض) واآلن سـأذهب وأشـتـرى تـلك ا
اجلـو السـيئ سـوف يـصبح أكـثـر سـوءاً. آمل أال يحـدث هـذا قـبل إذاعة

حديثك. أظن أن أمامنا ساعة أو نحو ذلك. 
هنرى: 

آمل أن يحدث و زززز ويكتسح كل شىء أمامه. آمل أن. 
مسيز أنتروبوس: 

ـا كانت إحدى العواصف الـتى تكون سيئة فى هـنرى! جورج أعتقد ر
البر كما هى فى البحر. ح تكون آمنا بل أكثر أمانا فى قارب قوى. 

هنرى:
اء.  هناك قارب عند نهاية حاجز ا

مسيز أنتروبوس: 
حسن ضع عـينيك علـيه. أما أنت يا جـورج فأغمض عيـنيك واسترح

قليال قبل موعد اإلذاعة. 
مستر أنتروبوس: 

ــزعج هل يــجب أن يــخـبــرنى أحــد مــتى أفــتح عــيـنـى ومـتى يـا يــهــوذا ا
أغمضهما? اذهبى واشترى معاطفك. 

مسيز أنتروبوس: 
واآلن يا أوالد أمامكما عشـر دقائق كى تتمشيا. عشر دقائق. وأنت يا
هنـرى حتـكم فى نفـسك. وأنت يـا جالديس كونى دائـمـا بجـانب أخيك

وال تضلى الطريق. (يجريان) هل ستكون على ما يرام يا جورج? 
ـؤتـمـرون رؤوســهم من خـارج قـاعـة الــبـيـنـجـو ومـحـال (فـجــأة يـخـرج ا

الح وترتفع أصوات من حفرة األوركسترا) اء ا مالبس ا
ؤتمرون:  ا

جورج جـووورج! جـورج! دع عش الدجـاج الـعجـوز فى الـبيت يـا جورج.
ستأنس!  يا جورجى ا

  (مسيز أنتروبوس تهز شمسيتها) 
مسيز أنتروبوس: 

سابقات اجلمال. 
  قارئة الطالع: 

هذه هى الطريقة! 
مستر أنتروبوس: 

أوه مفهوم. أتفهم ذلك تماما. 
قارئة الطالع: 

زيدى من هذا قليال. ركزى على هذا األمر. 
سابينا: 

كــنت أعــلم أنك ســتــفــهــمــنى. لــقــد قــالت لـى أمى هــذا الــصــبــاح: هـذا
الرجـل الرائع يـا لـيلى مـسـتر أنـتـروبوس أعـطاك اجلـائـزة ألنه عرف
عـلى الــفـور أنك لـست من ذلك الـنـوع من الــفـتـيـات الالتى يـتـقـدمن من
أجل شىء كــهـــذا. ولــكن بــكل أمــانــة يـــا مــســتــر أنــتــروبــوس فى هــذه

الدنيا بأمانة فإن الفتاة الطيبة ال تعرف إلى أين تتجه. 
قارئة الطالع: 

ا ينبغى.  اآلن قد ذهبت أبعد 
مستر أنتروبوس: 

عزيزتى ميس فيرويذر! 
سابينا: 

ـكـنك مـعـرفـة صـعـوبــة ذلك. مع مـا لـديك من زوجـة رائـعـة وابـنـة. لن 
أوه أعـتـقـد أن مـسـيـز أنـتروبـوس هى أحـسن مـن رأيت من الـنـساء. كم

أتمنى لو أنى كنت مثلها. 
مستر أنتروبوس: 

على رسـلك. هنـاك ... آ ... مجـال جلمـيع أنواع الـبشـر فى الدنـيا يا
ميس فيرويذر. 

سابينا:
كم هــو رائع مــنك أن تــقـول ذلـك. مـا أكــرمك!  مــســتـر أنــتــروبـوس هل
لـديك حلظـة تسـمح لى بـها? أخـشى أنى قد أكـون الفتـة لالنتـباه قـليال
هـنـا.. فـهل فى وسـعك أن تـنـزل حلـظة واحـدة إلى مـظـلـتى الـشـاطـئـية

 ? ...
مستر أنتروبوس: 

أووو نعم .. بالتأكيد ... حلظة واحدة. ... حلظة واحدة. 
سابينا: 

يوجـد مقعـد طويل قـابل للطـى هناك. ألنك أتـعرف أنت تـبدو متـعبا.
هـذا الـصـباح فـقط قـالـت لى أمى يـا لـيلـى قـالت هى أتـمـنى أن يـكون
مــسـتــر أنـتــروبـوس مــسـتــريــحـا كــمـا يــنـبــغى. ذلك أن وجــهه اجلــمـيل به
خطـوط عمـيـقة. واآلن ألـيس هذا صـحيـحـا يا مـستـر أنتـروبوس إنك

تعمل بجد ومشقة? 
قارئة الطالع: 

بينجو!

مـا هم سـوى أشـخاص حـقـراء أغـبـيـاء! هـذه هى حـقـيـقـتـهم. أعـتـقد أن
من حق الـرجل أن يــحـضـر زوجـتـه إلى مـؤتـمـر إذا أراد ذلك (تـثـور) مـا
عـــيب األســـرة أود أن أعـــرف. مـــاذا لـــديـــهم كى يـــقـــدمـــوه غـــيـــر نـــظــام

األسرة? 
(تـخــرج. مـسـتـر أنـتـروبــوس اغـمض عـيـنـيه تــخـرج قـارئـة الـطـالع من
ـسـرح من الــيـسـار. تـسـتــنـد وتـنـظـر إلى حـانــوتـهـا. وتـتـجـه إلى أمـام ا

سابينا نظرة استطالعية)
قارئة الطالع: 

هه! ها هى آتية! 
سابينا :

(بهمس مرتفع) ماذا يفعل? 
قارئة الطالع: 

إنه متأهب لك. عضى شفتك يا حبيبتى وخذى نفسا طويال واقبلى.

سابينا: 
إنى عصبية. مستقبلى كله يتوقف على هذا. إنى عصبية. 

قارئة الطالع: 
ال تــكـونى حــمـقــاء. مــاذا تـريــدين أكـثــر من ذلك? إنـه فى قـمــة الـنــشـوة.
بـرأسه دوار خــفــيف. إذ إنه انـتــخب تــوا رئـيــسـا. ولـم يـعــرف امـرأة قط
سـوى زوجته. وحـينمـا ينـظر إليـها يـدرك أنها تـعلم أى حـماقة يـكون قد

فعلها. 
سابينا: 

(ما زالت تهمس)
لــست أدرى لمَ يــحــدث ذلك ولـكـن فى كل مــرة أهم فـيــهــا بـعــمل شىء

أصبح عصبية.
قارئة الطالع: 
إنك تتعبيننى. 

سابينا: 
اقرأى لى طالعى أوال. 

ـا تزيح (قارئـة الـطـالع تـضـحك ضـحـكـة سـاخرة وتـشـيـر بـيـدهـا وكـأ
ـشهـد الـتالى. سـرح وتـراقب ا سـؤاال أحمق. وتـقف فى وسط خـشـبـة ا

سابينا تسعل وتتكلم)
سابينا: 

أو مستر أنتروبوس هل لى أن أجرؤ وأحتدث معك حلظة? 
مستر أنتروبوس: 

ماذا? أوه بالتأكيد بالتأكيد يا ميس فيرويذر. 
سابينا: 

مـسـتـر أنـتـروبـوس ... لـقـد كـنـت تـعـيـسـة جـدا. كـنت أريـد كـنت أريـد أن
أتـأكد من أنك ال تعتقـد أنى من ذلك النوع من الفتـيات الالتى يتقدمن
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يا إلهى! أين هنرى? لقد كان هنا منذ دقيقة. هنرى!
(حركـة عـنيـفة مـفـاجئـة. يظـهـر مقـعد دوار من الـيـسار. يـرقص حوله

قالع)  سك  بنشوة كل من هنرى وأحد الزنوج. هنرى 
هنرى: 

سوف أخلع عينيك. وسأجعلك تصرخ كما لم تصرخ من قبل. 
الزجنى:

إنى أحـذرك. أحـذرك. إذا جـعـلتـنى أسـتـشـيط غضـبـا سـوف يـلحق بك
أذى كبير. 

مستر أنتروبوس: 
قالع.  هنرى! ما هذا? ضع هذا ا

مسيز أنتروبوس: 
هنرى! هنرى! كن مهذبا. 

قارئة الطالع:
ـــا يــجب. هـــذا صــحـــيح أيــهـــا الــشـــاب. الــعـــالم به من الـــنــاس أكـــثــر 
واجلـمـيع يـتـسـبـبـون فى الـزحـام لـكن كالً مـنـا يـرى أن وجـوده هـو وحـده

ضرورى. 
هنرى:

كل ما أردت فعله هو احلصول على بعض اللهو. 
الزجنى: 

ـس مــقــعــدى ال أحـــد دون أن أســمح له. ال يــســتــطـــيع أى إنــســان أن 
ابتعد عنى انقشع فورا.

قعد بعيدا مغمغما.)  (يدفع ا
مستر أنتروبوس: 

ماذا كنت تفعل يا هنرى? 
هنرى: 

. والــكل يــحــاول أن يــدفع غــيــره اجلــمــيـع دائــمــا مــا يــصــيــرون مــجــانــ
ويتشاجر معه. سوف أجعله يأسف على هذا; سوف أجعله يأسف. 

مستر أنتروبوس:
قالع. اعطنى هذا ا

  هنرى: 
ـكـان. أتــمـنى لـو لم لن أعـطـيـه لك. إنى آسف عـلى مــجـيـئى إلى هــذا ا

أكن هنا. أتمنى لو لم أكن فى أى مكان. 
مسيز أنتروبوس:

واآلن يــــا هــــنــــرى ال تـــثــــر لال شـىء. إنى أعــــلن أنـى لـــسـت أدرى مـــاذا
سـنـفـعل مـعك. ضع مـقـالعك فى جـيـبك وال حتـاول أن تـأخـذ مـا لـيس

لك. 
مستر أنتروبوس:

نزل. إنى أنفض يدى منك.  كنك أن تبقى فى ا بعد هذا 
مسيز أنتروبوس:

نـعش هذا هيـا فلـننس هـذا األمر كـله. وليـنعم اجلـميع بـهواء الـبحـر ا
ولتهدأوا. 

ستر أنتروبوس الذى يومئ له) ؤتمرين يعبر وينحنى  (أحد ا
مسيز أنتروبوس: 

من هذا الذى كنت تتحدث معه يا جورج? 
مستر أنتروبوس: 

رشح الذى كان ضدى فى االنتخابات.  ال أحد يا ماجى. إنه ا
مسيز أنتروبوس: 

الرجل الذى كان ضدك فى االنتخاب!! 
(تستدير وتشير بشمسيتها فى اجتاه الرجل الذى يختفى.)

مسيز أنتروبوس: 
إن زوجى لم يكلمك ولن يكلمك أبدا. 

مستر أنتروبوس: 
واآلن يا ماجى!

مسيز أنتروبوس: 
بعد كل تلك األكاذيب التى قلتها عنه فى خطبك! لقد كانت أكاذيب. 

هنرى وجالديس: 
ماما اجلميع ينظرون إليك. واجلميع يضحكون منك. 

مسيز أنتروبوس: 
إذا كــان ال بــد أن تــعـــلم فــاعـــلم أن زوجى قــديـس قــديس ال شك فى

ذلك وأنت غير صالح للتحدث معه فى الشوارع. 
مستر أنتروبوس: 

واآلن يا ماجى يكفى هذا! 
مسيز أنتروبوس: 

جــورج أنـتــروبـوس إنـك دودة حـقــا. إذا لم تــنـهض لــلـدفــاع عن نــفـسك
فسوف أفعل أنا ذلك. 

جالديس: 
ماما إنك تتصرف بشكل بشع أمام الناس. 

  مسيز أنتروبوس: 
(تـضحك) حسن يـجب أن أقول إنى اسـتمـتعت بـذلك. إنى أحس بأنى
أحسن اآلن. كـنت أتمنى لو أن زوجـته كانت موجـودة كى تسمـعنى. أيها

األوالد ماذا تريدان أن تفعال? 
جالديس:

قاعد? مـاما أريد أن أركب أحد كننـا أن نركب أحد هـذه ا بابا هـل 
قاعد.  هذه ا

مسيز أنتروبوس:
ال يا سيـدى. إذا كنتم متعـب فاجلسوا حـيث أنتم. فليـست لدينا نقود

ننفقها على األشياء التافهة. 

أنتـروبوس واألطفال يـحملقون فـيها. وينـحنى مستر أنـتروبوس برقة
وأدب) 

مسيز أنتروبوس: 
ـكـنك أن تـقول شـيـئـا كـهـذا! إن لديـك أفضل جـورج أنتـروبـوس كـيف 

أسرة فى العالم. 
مستر أنتروبوس: 

صباح اخلير يا ميس فيرويذر. 
ظالت (سابـيـنا تـختـفى أخيـرا خلف شـمـسيـة الشـاطئى  فى إحـدى ا

فى حفرة األوركسترا) 
مسيز أنتروبوس: 

من بحق السماء تلك التى كنت تتحدث إليها يا جورج?
(مستر أنتروبوس بدعةٍ وتواضعٍ مصطنع)

مستر أنتروبوس: 
م مجرد سوالمباكا كيرى.  إحم .... 

مسيز أنتروبوس: 
ماذا? إنى ال أفهم ما تقول. 

جالديس:
إنها الما ألم تكن جميلة?

هنرى: 
بابا قدمها لى. 

مسيز أنتروبوس:
أيـهـا األوالد أال تـصـمـتـان حـ أسـأل أباكـمـا سـؤاال بـسـيـطـا? قـلت من

تكون يا جورج? 
مستر أنتروبوس: 

ماذا آه ... إنها صديقة لى. فتاة لطيفة جدا ومهذبة. 
مسيز أنتروبوس:

إنى أنتظر. 
مستر أنتروبوس:

إنـها يـا ماجى الـفتـاة الـتى سلـمتـها اجلـائزة فى مـسابـقة اجلـمال إنـها
ملكة جمال أطالنتيك سيتى لعام 1942. 

مسيز أنتروبوس:
إحم! لقد بدت لى أشبه بسابينا. 

هنرى :
(عـند احلاجـز احلديدى) مـاما إن عـامل اإلنقـاذ يعـرفهـا أيضـا. ماما

إنه يعرفها معرفة جيدة. 
مستر أنتروبوس:

هـنــرى تـعـال هــنـا. إنـهــا فـتـاة لــطـيــفـة جـدا من كل نــاحـيــة وهى الـعـائل
ريضة.  الوحيد ألمها ا

مسيز أنتروبوس: 
هكـذا كـانت سابـينـا هـكذا كـانت سابـينـا; واحـتاج األمـر إلى أن يزحف
جـدار من اجلـلـيد حـتى تـهـتم بـسـابيـنـا. هـنرى تـعـال واجـلس عـلى هذا

قعد.  ا
مستر أنتروبوس:

إنهـا مـوضوع مـخـتلف جـدا عن سـابيـنـا. فمـيس فـيرويـذر مـتخـرجة من
الكلية حتمل شهادة بيتا كابا. 

مسيز أنتروبوس: 
هنرى اجلس هنا بجانب ماما. جالديس.

مستر أنتروبوس :
(يـجلس) اقـتـضت الـظـروف الـصـعـبـة أن تــشـغل وظـيـفـة كـمـضـيـفـة فى
قاعة للعب البينـجو. ولكن ال توجد فتاة فى البالد لديها مباد أسمى

منها. 
مسيز أنتروبوس: 

حسن دعنا ال نتحدث عن ذلك. هنرى لم أر حوتا بعد. 
مستر أنتروبوس:

ـا إنـهـا تـتـكـلم سـبع لــغـات. وتـمـلك ثـقـافـة عـنــد طـرف إصـبـعـهـا أكـثـر 
حصلته طوال عمرك. 

مسيز أنتروبوس: 
(بـلطف مـصطنع) وهو كـذلك وهو كـذلك يا جـورج. يسـرنى أن أعلم

أن هناك فتيات متفوقات فى قاعات البينجو. هنرى ما هذا? 
(تشير إلى عالمة العاصفة التى ترفع الراية السوداء) 

هنرى: 
ما هذا يا بابا? 

مستر أنتروبوس: 
مــاذا? أوه إنـهــا عالمــة الــعـاصــفــة. واحــدة من هـذه الــرايــات تــعـنى أن
; أربـعـة تـعنى الطـقس سىء. اثـنـان تـعنى عـاصـفـة; ثالثة تـعـنى إعـصاراً

نهاية العالم. 
(أثناء مشاهدتهم ترتفع راية أخرى) 

مسيز أنتروبوس: 
يا إلهى! سأشترى لكم معاطف مطر فى هذه اللحظة. 

(جالديس تضع خدها على كتف أبيها)
جالديس: 

ال تذهبى اآلن. إذ إنى أحب أن أجلس بهذه الطريقة. واحمليط يقترب
ويقترب. بابا أال حتب ذلك? 

 مسيز أنتروبوس: 
حـسن ال يـنـقـصـنى سـوى شىء واحـد حـتى أكـون امـرأة سـعـيـدة.: أريد

أن أرى حوتا. 
هنرى: 

مستر أنتروبوس:
أظن أن لـدينـا ما يـكـفى من الـنقـود لشـىء كهـذا. إنه أحـد األشيـاء التى

يفعلها الناس فى أطالنتيك سيتى. 
مسيز أنتروبوس:

عـجزات أن أبنـائى لديهم أو هل لـدينـا نقود فـعال? أقول لك إنهـا من ا
أحـذية يضعون فـيها أقدامهم. ولم أكن أظن أنى سـأعيش حتى يدفعوا

قاعد.  فوق ا
مستر أنتروبوس: 

تع على ما أظن. نـحن فى عطلة ألـيس كذلك? ولنا احلق فى بـعض ا
ماجى يوما ما سوف تدفع بى للجنون. 

مسيز أنتروبوس:
وهــو كـذلك اذهــبـوا. وســوف أكـتــفى بـاجلــلـوس هــنـا والــضـحك مــنـكم.
ــكـــنــكم أن تــعـــطــونى دوالرى فى يـــدى. الحــظــوا مـــا أقــول إن يــومــا و
مـطـيرا عـلى وشك اجملىء. هـنـاك يوم مـطـير يـنـتـظرنـا. أحس بـهذا فى
عـظـامى. اسـتـمروا بـعـثـروا نـقودكـم. أما أنـا فـيـمـكنـنى الـتـضـور جـوعا.

لقد جعت من قبل. وأعرف كيف يكون ذلك. 
ؤتمرين يضع رأسه خالل نافذة احلمام التركى ويتحدث رافعا (أحـد ا

حاجبيه)
ؤتمر:  ا

أهال. كيف حالك يا جورج. أرى أنك أحضرت األسرة كلها. 
مسيز أنتروبوس:

ولكن ماذا تعنى بذلك? 
ؤتمر يسحب رأسه ويغلق النافذة)  (ا

مستر أنتروبوس: 
مـاجى لـقـد قـلت لـك إن هـنـاك حـدوداً لـتـحـمــلى. بـحق الـله ألم أعـمل
ــا يـكـفى? أال أســتـحق عــطـلـة? بل أال أســتـطــيع أن أعـطى أوالدى ولـو

مجرد نزهة على مقعد دوار? 
طر) ا تتلقى قطرات من ا (مسيز أنتروبوس تمد يديها وكأ

مسيز أنتروبوس: 
عــلى أى حــال فــســوف تــمـطــر الــســمــاء قــريــبــا جـدا. ولــديك احلــديث

اإلذاعى الذى ستلقيه. 
مستر أنتروبوس:

واآلن يا مـاجى إنى أحذرك. ال يسـتطـيع الرجل حتمل أسـرة أكثر من
هذا. إنى أنذرك. 

(تـدخل سـابـيـنـا من قـاعـة الـبـيـنـجو. تـرتـدى بـدلـة اسـتـحـمـام حـمراء
حـريـريــة هـفـهـافـة وجـوربــاً أحـمـر الـلـون وحـذاء وشـمــسـيـة. تـنـحـنى
نـحـدر. مسـتر مـر ا ـسـتر أنـتروبـوس وتـتجه نـحـو ا باحـتـرام وكيـاسة 

» للكاتب محمد الشربينى وتقدمها فرقة قصر ثقافة اجليزة. مثلة الشابة مر محسن تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «اجملان > ا
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فـروضة مـن اخلارج لـيست ثـمرة > كـل شىء يتم كـما يـحـدث فى التـثاقف اإلجـبـارى. األشكـال ا
ـثول إليها. هذه األشكال ترتطم بالتصرف قـرار شخصى للمتعلّم هى تفرض عليه وال بدّ من ا
رتبط بالثقافة للسيرة الذاتية للوسط العائلى للتجربة التى مرّ بها الشخص وهى عتاد ا ا

تبعثر كل ما تعلّمه الطالب "طبيعيًا".
سرحي جريدة كل ا

25 من فبراير  2008 العدد 33
واقف األساسية مع جتميعها تبّع هو اختيار عدد محدود من احلركات وا >  األسـلوب ا
نتظر لردود فـى وحدات يزداد تعقيدها وتنـوعها حتى تصل إلى ما يساوى التـنوع غير ا

أفعال فردية. وهكذا جند ما يشبه "الطبيعة البديلة" التى قد  تكوينها.

سرحية «البؤساء» التى يقدمها مسرح الطليعة خالل أيام. > الفنان صبحى السيد انتهى من اإلشراف على تنفيذ تصميمات الديكور 

سرحي جريدة كل ا
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ــؤتــمـر. . مــامــا هــنـاك. إنــهــمــا مــنــدوبــان إلى ا مــامــا لـقــد رأيــنــا اثــنــ
سأبحث لك عن واحد. 

جالديس: 
بابا اسألنى عن شىء اسألنى سؤاال. 

مستر أنتروبوس: 
حسن ... ما حجم البحر? 

جالديس: 
بــابــا إنك تــشــاكـســنى! إنـه ثالث مـائــة وســتــون مـلــيــون مــيل مــربع وهـو
يـــغــطى ثـالثــة أربـــاع ســـطح األرض وأعــمـق مــكـــان فــيـه خــمـس ونــصف
ومـتوسط عـمـقـهـا اثـنا عـشـر ألف قـدم. كال يـا بـابـا اسألـنى عن شىء

صعب صعب حقا. 
مسيز أنتروبوس: 

ـعـاطف. إذ إنى أظن أن هـذا (تـنهض) واآلن سـأذهب وأشـتـرى تـلك ا
اجلـو السـيئ سـوف يـصبح أكـثـر سـوءاً. آمل أال يحـدث هـذا قـبل إذاعة

حديثك. أظن أن أمامنا ساعة أو نحو ذلك. 
هنرى: 

آمل أن يحدث و زززز ويكتسح كل شىء أمامه. آمل أن. 
مسيز أنتروبوس: 

ـا كانت إحدى العواصف الـتى تكون سيئة فى هـنرى! جورج أعتقد ر
البر كما هى فى البحر. ح تكون آمنا بل أكثر أمانا فى قارب قوى. 

هنرى:
اء.  هناك قارب عند نهاية حاجز ا

مسيز أنتروبوس: 
حسن ضع عـينيك علـيه. أما أنت يا جـورج فأغمض عيـنيك واسترح

قليال قبل موعد اإلذاعة. 
مستر أنتروبوس: 

ــزعج هل يــجب أن يــخـبــرنى أحــد مــتى أفــتح عــيـنـى ومـتى يـا يــهــوذا ا
أغمضهما? اذهبى واشترى معاطفك. 

مسيز أنتروبوس: 
واآلن يا أوالد أمامكما عشـر دقائق كى تتمشيا. عشر دقائق. وأنت يا
هنـرى حتـكم فى نفـسك. وأنت يـا جالديس كونى دائـمـا بجـانب أخيك

وال تضلى الطريق. (يجريان) هل ستكون على ما يرام يا جورج? 
ـؤتـمـرون رؤوســهم من خـارج قـاعـة الــبـيـنـجـو ومـحـال (فـجــأة يـخـرج ا

الح وترتفع أصوات من حفرة األوركسترا) اء ا مالبس ا
ؤتمرون:  ا

جورج جـووورج! جـورج! دع عش الدجـاج الـعجـوز فى الـبيت يـا جورج.
ستأنس!  يا جورجى ا

  (مسيز أنتروبوس تهز شمسيتها) 
مسيز أنتروبوس: 

سابقات اجلمال. 
  قارئة الطالع: 

هذه هى الطريقة! 
مستر أنتروبوس: 

أوه مفهوم. أتفهم ذلك تماما. 
قارئة الطالع: 

زيدى من هذا قليال. ركزى على هذا األمر. 
سابينا: 

كــنت أعــلم أنك ســتــفــهــمــنى. لــقــد قــالت لـى أمى هــذا الــصــبــاح: هـذا
الرجـل الرائع يـا لـيلى مـسـتر أنـتـروبوس أعـطاك اجلـائـزة ألنه عرف
عـلى الــفـور أنك لـست من ذلك الـنـوع من الــفـتـيـات الالتى يـتـقـدمن من
أجل شىء كــهـــذا. ولــكن بــكل أمــانــة يـــا مــســتــر أنــتــروبــوس فى هــذه

الدنيا بأمانة فإن الفتاة الطيبة ال تعرف إلى أين تتجه. 
قارئة الطالع: 

ا ينبغى.  اآلن قد ذهبت أبعد 
مستر أنتروبوس: 

عزيزتى ميس فيرويذر! 
سابينا: 

ـكـنك مـعـرفـة صـعـوبــة ذلك. مع مـا لـديك من زوجـة رائـعـة وابـنـة. لن 
أوه أعـتـقـد أن مـسـيـز أنـتروبـوس هى أحـسن مـن رأيت من الـنـساء. كم

أتمنى لو أنى كنت مثلها. 
مستر أنتروبوس: 

على رسـلك. هنـاك ... آ ... مجـال جلمـيع أنواع الـبشـر فى الدنـيا يا
ميس فيرويذر. 

سابينا:
كم هــو رائع مــنك أن تــقـول ذلـك. مـا أكــرمك!  مــســتـر أنــتــروبـوس هل
لـديك حلظـة تسـمح لى بـها? أخـشى أنى قد أكـون الفتـة لالنتـباه قـليال
هـنـا.. فـهل فى وسـعك أن تـنـزل حلـظة واحـدة إلى مـظـلـتى الـشـاطـئـية

 ? ...
مستر أنتروبوس: 

أووو نعم .. بالتأكيد ... حلظة واحدة. ... حلظة واحدة. 
سابينا: 

يوجـد مقعـد طويل قـابل للطـى هناك. ألنك أتـعرف أنت تـبدو متـعبا.
هـذا الـصـباح فـقط قـالـت لى أمى يـا لـيلـى قـالت هى أتـمـنى أن يـكون
مــسـتــر أنـتــروبـوس مــسـتــريــحـا كــمـا يــنـبــغى. ذلك أن وجــهه اجلــمـيل به
خطـوط عمـيـقة. واآلن ألـيس هذا صـحيـحـا يا مـستـر أنتـروبوس إنك

تعمل بجد ومشقة? 
قارئة الطالع: 

بينجو!

مـا هم سـوى أشـخاص حـقـراء أغـبـيـاء! هـذه هى حـقـيـقـتـهم. أعـتـقد أن
من حق الـرجل أن يــحـضـر زوجـتـه إلى مـؤتـمـر إذا أراد ذلك (تـثـور) مـا
عـــيب األســـرة أود أن أعـــرف. مـــاذا لـــديـــهم كى يـــقـــدمـــوه غـــيـــر نـــظــام

األسرة? 
(تـخــرج. مـسـتـر أنـتـروبــوس اغـمض عـيـنـيه تــخـرج قـارئـة الـطـالع من
ـسـرح من الــيـسـار. تـسـتــنـد وتـنـظـر إلى حـانــوتـهـا. وتـتـجـه إلى أمـام ا

سابينا نظرة استطالعية)
قارئة الطالع: 

هه! ها هى آتية! 
سابينا :

(بهمس مرتفع) ماذا يفعل? 
قارئة الطالع: 

إنه متأهب لك. عضى شفتك يا حبيبتى وخذى نفسا طويال واقبلى.

سابينا: 
إنى عصبية. مستقبلى كله يتوقف على هذا. إنى عصبية. 

قارئة الطالع: 
ال تــكـونى حــمـقــاء. مــاذا تـريــدين أكـثــر من ذلك? إنـه فى قـمــة الـنــشـوة.
بـرأسه دوار خــفــيف. إذ إنه انـتــخب تــوا رئـيــسـا. ولـم يـعــرف امـرأة قط
سـوى زوجته. وحـينمـا ينـظر إليـها يـدرك أنها تـعلم أى حـماقة يـكون قد

فعلها. 
سابينا: 

(ما زالت تهمس)
لــست أدرى لمَ يــحــدث ذلك ولـكـن فى كل مــرة أهم فـيــهــا بـعــمل شىء

أصبح عصبية.
قارئة الطالع: 
إنك تتعبيننى. 

سابينا: 
اقرأى لى طالعى أوال. 

ـا تزيح (قارئـة الـطـالع تـضـحك ضـحـكـة سـاخرة وتـشـيـر بـيـدهـا وكـأ
ـشهـد الـتالى. سـرح وتـراقب ا سـؤاال أحمق. وتـقف فى وسط خـشـبـة ا

سابينا تسعل وتتكلم)
سابينا: 

أو مستر أنتروبوس هل لى أن أجرؤ وأحتدث معك حلظة? 
مستر أنتروبوس: 

ماذا? أوه بالتأكيد بالتأكيد يا ميس فيرويذر. 
سابينا: 

مـسـتـر أنـتـروبـوس ... لـقـد كـنـت تـعـيـسـة جـدا. كـنت أريـد كـنت أريـد أن
أتـأكد من أنك ال تعتقـد أنى من ذلك النوع من الفتـيات الالتى يتقدمن
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شكرا يا مسيز أنتروبوس. 
(تختفى الشاشة الشفافة) 

ذيعة:  ا
كنا نـأمل فى أن نعرض علـيكم سباق اجلـمال الذى عقـد هنا اليوم. أن
الـرئـيس أنتـروبوس وهـو حـكم يتـمـتع باخلـبـرة فى الفـتـيات اجلـميالت
أعـطى لــقب مـلـكـة جـمـال أطالنــتـيك سـيـتى لـعـام 1942 لــآلنـسـة لـيـلى
ـضــيـفـة الــرائـعــة لـلــمـنــتـزه الــشـاطـئـى وقـاعـة ســابـيــنـا فــيـرويــذر وهى ا
الـبـيــنـجـو. عــلى أنـنــا لألسف قـد انــتـهى وقــتـنــا ويـجب أن أنـقــلـكم إلى
ــتـعـون ـؤتــمـرين وهم  ــؤتـمـرات وكــذلك ا ـنـاظــر فى مـديــنـة ا بـعـض ا

أنفسهم. 
ــنـتــزه الـشــاطـئى . اجلــمـهـور (تـفــجـر مــوسـيــقى; ويـرتــفع الـســتـار. ا
ـسرح. تـد عبـر خشـبة ا يجـلسـون فى احملـيط. حبل قـرمزى كـمتـكـأ 
ر مـنحدر أيـضا به متكـأ قرمزى يهـبط إلى الزاوية اليـمنى حلفرة و
األوركسـتـرا حيث تـوجد شـمـسيـة كبـيـرة أو كابـينـة. وعـلى  ويـسار
سـرح توجد مقـاعد طويلـة تواجه البـحر; ويتصل بـكل مقعد خشـبة ا
شهـد الوحيـد عبارة عن قـطعت مصـباح إنارة من مـصابيح الـشارع. ا
ـقوى ارتفاعهما ستة أقدام تمثل محاالً فى خلفية خشبة من الورق ا
اء سـرح. إذا قـرأنـاهمـا من الـيـسار إلى الـيـم جنـد: قـمـاش تافـتـا ا ا
الـح; قارئة الطـالع; ثم فراغ; قاعـة البينـجو; احلمـام التركى. احملال ا
لهـا أبواب عملية فبـاب قارئة الطالع عبارة عن سـتائر براقة المعة من
سرح من ناحية حفرة األوركسترا توجد ستـائر الغجر. وعند مقدمة ا
عالمـات اجلـو; وهـو أشــبه بـشـراع ســفـيـنـة به حــواجـز. من وقت آلخـر
يعـلق عليـها رايات سوداء لـتشيـر إلى حتذيرات العـواصف واألعاصير.
ـكتـئـب ومـعـهمـا ثالثة قـاعـد من الزنـوج ا يتـقـدم اثنـان من دافـعى ا
سرح فى مقـاعد مـتحركـة شاغـرة. على مدار الـفصل يـعبران خـشبـة ا
ـؤتمـرون الـذين يـرتـدون زى مـسـتر . ومن وقت آلخـر ا كال االجتـاهـ
سرح. البعض يسيرون بهدوء; وثمة آخرون أنتروبوس يعبرون خشبة ا
ينـهمكون فى ألعاب صاخبة تافهة. جتلس قارئة الطالع الغجرية عند
باب حـانـوتـهـا تـدخن غـلـيـونـا من تـبغ الـذرة. ونـسـمع من قـاعـة لـعـبة

نادى)  البينجو ا
نادى:  ا

تــســعــة تــسـعــة ســتــة وعــشــرون. ت ســتــة وعـشــرون. ألـف أربـعــة; ألف
أربعة. ب اثنا عشر. 

الكورس: 
بينجو!!! 

قارئة الطالع: 
ارة الذى ال يشعر بها.) (تشير بغليونها بشكل آلى وراء أحد ا

قارئة الطالع: 
فـشل كـلـوى. شـريـكك يـخـدعك فى تـلك الـصـفـقـة فى كـانـسـاس سيـتى.

ؤتمرين:  أحد ا
". "أو! يا ميس ليلى أنت تعرفيننى. لقد عرفتنى منذ سن

سابينا: 
ابـتعدوا أيـها األوالد ابتـعدوا. فأنـا أبحث عن صيـد أكبر مـنكم. ماذا
مـسـتـر سـيـمـبــسـون! كـيف جتـرؤ!! إنى أتـوقع أنـه حـتى الـنـكـرات لـديـهم
فـتيـات يـسـلـينـهم; ولـكن أين جتـدونـهن أو مـاذا تـفـعلـون بـهن فـهـذا أمر

عد األهمية بالنسبة لى. 
ؤتـمرون من البـهجـة ويتعـثرون وهم يـجرون وراءها. (تخـرج. يصـيح ا
ـقـعد وتـفـرد جـونلـتـها تنـهض قـارئـة الطـالع وتـضع غـليـونـها عـلى ا
الثـقيلة وتـثبت حزامهـا بقوة وتسـير نحو اجلـمهور وهى تهـز ردفيها

كأنها شابة) 
قارئة الطالع: 

سـتقـبل. وليس ثـمة مـا هو أكـثر سـهولـة من ذلك. فمـستـقبل أنا أقـرأ ا
كل شـخص يـبـدو عـلى وجـهه. لـيـس ثـمة مـاهـو  أكـثـر سـهـولـة من ذلك.
كنه أن يخبركم عن ماضيكم  آه? ال أحد! شبابكم ولكن من ذا الذى 
أيـن ذهب. لـقــد تـبــخـر فى غــفـلــة مـنــكم. حـ كــنـتم نــيـامــا. حـ كــنـتم
مخمـورين بالنشـوة? أوف إنكم مثل أصدقائـنا اير ومسـيز أنتروبوس;
إذ ترقـدون يقـظ طـوال الـليـالى محـاول مـعرفـة ماضـيكم. مـاذا كان
مــعـــنــاه? ومـــاذا كــان يـــحــاول أن يـــقــول لــكـم? فــكـــروا! فــكـــروا! اجــهــدوا
ـاضى وال أنـتم أيضـا. وإذا حاول عـقـولكم! فـأنـا ال أستـطيـع أن أقرأ ا
ـاضى صـدقـونى إنه مـشـعـوذ! لـكـنى أسـتـطـيع أن أحـد أن يـخـبـركم بـا

ستقبل.  أقرأ ا
قاعد) (فجأة تصيح فى وجه أحد دافعى ا

قارئة الطالع: 
فلتصب بسكتة دماغية! 

(تعود إلى اجلمهور. ال أحد يصغى لها)
  قارئة الطالع: 

إنى أرى وجـهــا بـيــنـكم اآلن ولن أحــرجه بـاإلشــارة إلـيه ولــكن اسـمع
قـد تكـون أنت: فى الـعـام الـقادم سـوف يـنـهـار ترس الـسـاعـة بـداخلك.
ســوف تـمــوت نـدمــا الحظ ذلك. إنـه بـاد عــلى فـمـك. سـوف تــقـرر أنك
وت ندما كـان ينبغى أن تـعيش من أجل اللذة غيـر أنك أضعت ذلك. ا
ـرايـا. سـوف حتـاول أن تغـضب ولـكن كال!  الحظ ذلك. ... حتـاشى ا
ـبـاشر سـتـقبل ا ـا سرا) واآلن مـا هـو ا ـنوع. (تـتحـدث كأ الـغـضب 
ألصـدقـائـنـا آل أنــتـروبـوس? لـقـد رأيـتـمـوه كـمـا رأيـته. هـذا الـدوار فى
فـاجـئة ـزاجـيـة ا الرأس; دوار ألـن مخـتـرع البـيـرة والـبارود. الـنـوبات ا
ثم فـترات الـسـكون الـطـويلـة. "إنى الـسلـطـان. فلـتـجلب اجلـوارى الـهواء
ـراوح." أنـتم تــعـلـمــون تـمـامــا كـمـا أعــلم مـا ســيـقع. مـطــر. مـطـر. لى بــا
مــطــر. فــيــضــان. الــفـيــضــان األعــظم. لــكــنــكم أوال ســوف تــرون أشــيـاء
مــخـجـلـة أشــيـاء مـخـجــلـة. وسـيـقــول بـعـضـكـم "فـلـيـغــرق. إنه ال يـسـتـحق
اإلنـقـاذ. لــنـتـخــلى عن كل شىء" أسـتــطـيع أن أرى ذلك عــلى وجـوهـكم.
لـكـنـكم مــخـطـئــون. احـتـفـظــوا بـشـكـوكـم ويـأسـكم ألنـفــسـكم. إذ إنه مـرة
أخرى سوف يكون  هناك جناة. بقاء حفنة. من الدمار الدمار التام. 

سرح كله) (تشير بيدها بشكل يشمل ا
قارئة الطالع:

حـتى احليوانات قليل مـنها سوف ينجـو: اثنان من كل نوع ذكر وأنثى
اثنان من كل نوع. 

سـرح وفى حـفرة األوركـسـترا ـؤتمـرين عـلى خشـبـة ا (تـظهـر رؤوس ا
يصيحون فى وجهها)

ؤتمرون: ا
ايا! يا قاتلة الفرح!  شعوذة! يا قاتلة الفرح! مسيز جير أيتها ا

قارئة الطالع:
وأنتم! انتبهوا لكلماتى قبل فوات األوان. أين ستكونون? 

ؤتمرون: ا
توحشة! أيتها ا

(يلقون عليها التراب واخلرق والزجاجات واألجولة) 
قارئة الطالعة: 

أجل أخــرجــوا ألــســنــتــكم. لن تــســتــطــيــعــوا إخــراج ألــســنــتــكم إلـى حـد
ـوت من عـلى جــبـيـنـكم. لـقـد فـات أوان الـعـمل ـكـنـكـم من لـعق عـرق ا
العق احلــســاء. لــقــد أتــيــحت لــكـم الــفــرصـة اآلن صــدوا الــفــيــضــان 

وأضعتموها. 
ؤتمرون: ا

متعوا أنفسكم! 
(يختفون تنظر قارئة الطالع إلى اليسار وتضع يدها على شفتيها)

قارئة الطالع:
إنهم قادمون آل أنتروبوس. أملكم. يأسكم. ذواتكم. 

(يدخل من ناحية اليسار مستر ومسيز أنتروبوس وجالديس.) 
مسيز أنتروبوس:

جالديس أنتروبوس عدّ لى هندامك. 
جالديس:

لكنى مستريحة هكذا.
مسيز أنتروبوس:

حـسن إنـه غـايـة فى الـسـوء أن تـكـون لـدى الــرئـيس اجلـديـد فـتـاة غـيـر
مهندمة هذا كل ما أستطيع قوله. حاولى أن تكونى سيدة.

قارئة الطالع: 
ييى! لقد قيل ذلك مائة بيليون مرة. 

مسيز أنتروبوس:

رتفعة.  سيكون لك ستة أحفاد. جتنب األماكن ا
(تنهض وتصيح خلف شخص آخر.)

قارئة الطالعة: 
تليف كبدى. 

(سابـينـا تظهـر عنـد باب قاعـة البـينـجو. وحتتـضن معـطف مطر أزرق
يكـاد يخفى بدلة االستحـمام التى ترتديها. وحتـاول لفت انتباه قارئة

الطالع) 
سابينا: 

سسست! أزميرالدا! سسست. 
قارئة الطالع: 

ماذا! 
سابينا: 

ألم يحضر مستر أنتروبوس بعد? 
قارئة الطالع: 

كال كال كال. عودى إلى هناك. اختفى. 
سابينا:

أخــشـى أال أتــمــكـن من رؤيــته. أو يـــا أزمــيــرالـــدا لــو فــشـــلت فى ذلك
فـلـسوف أمـوت; أعـرف أنى سـأموت. إنه الـرئـيس أنتـروبـوس!!! وسوف
أكون زوجته! لو كان هذا هو آخـر ما أفعله فلسوف أكون مسيز جورج

أنتروبوس. أزميرالدا اقرأى لى طالعى! 
قارئة الطالع:
! ماذا تقول

سابينا:
وهو كذلك. سوف أقرأ أنا مستقبلى. 

ة وتمر برقة بـإصبعها على كـفها) لقد فزت فى (تضـحك بطريقة حـا
سـباق مـلـكـات اجلـمـال فى أطالنـطتك سـيـتى .. حـسن سـأفـوز بـلقب
مـلكة جمال الـعالم. وسوف أخطف مـستر أنتـروبوس من زوجته تلك.
ثم سأخطف كل رجل من زوجته. سوف أقلب األرض رأسا على عقب. 

قارئة الطالع: 
ويحى! 
سابينا:

حـ يفـكـر هـؤالء األزواج جـمـيـعا فـىّ سوف يـصـابـون بـالـدوار. وسوف
يـغـشى عــلـيـهم فى الـشـوارع. بل سـيــضـطـرون إلى االسـتـنـاد إلى أعـمـدة

اإلضاءة. أزميرالدا من يا ترى كانت هيل الطروادية? 
قارئة الطالع: 

(بـعـنف) اغـلــقى فـمك األحــمق هــذا! حـ يــحـضــر مـســتـر أنــتـروبـوس
كنك عمله. وحتى ذلك الوقت اذهبى بعيدا.  كنك أن ترى ما 

(سـابـيـنـا تـضــحك فى حـ تـتـجه نـحـو بـاب قـاعـة الـبـيـنـجـو وتـنـدفع
ؤتمرين ويخنقونها من شدة االهتمام) مجموعة من ا

(تذهب إلى حانوتها) 
سابينا: 

واآلن تـمــدد. كال لن أقــول كــلـمــة وال كــلـمــة. ســوف اكــتـفى بــاجلــلـوس
هناك إنى أشعر بشرف عظيم هذا هو ما أحس به. 

مستر أنتروبوس: 
سك يدها) ميس فيرويذر ... سوف ... تفسديننى تدليال.  )

سابينا:
. سيـداتى سادتى: حلظـة واحدة. لـدى شىء أريد أن أقـوله للـمتـفرجـ
لن ألعب هذا الدور الليلـة. إنه مجرد مشهد قصير سوف نتجاوز عنه.
سرحية من كننـا أن نستمـر فى ا ا يـحدث ثم  لكنى سـوف أخبركم 

شهد.  ثم. واآلن فى هذا ا
مستر أنتروبوس:

(يضغط على أسنانه) ميس سومرسيت! 
سابينا: 

ــشــهـد. فـى هـذا إنى آســفـة. إنـى آسـفــة. ولــكن عــلىّ أن أجتــاوز هــذا ا
ــشــهــد أحتـدث إلى مــســتـر أنــتــروبـوس وفـى نـهــايــته يـقــرر أن يــتـرك ا
زوجته ويـحصل عـلى الطالق فـى مديـنة رينـو ويتـزوجنى. هـذا هو كل

شىء. 
مستر أنتروبوس: 

ييى! ييى! 
سابينا: 

كننا أن نقفز إلى نهايته حيث تقول: واآلن وقد أخبرتكم 
سرح وهو يغلى غضبا) (يدخل مستر فيتز باتريك مدير ا

مستر فيتزباتريك: 
شهد.  ميس سومرسيت نحن نصر على أن تؤدى هذا ا

سابينا: 
إنى آسـفـة يــا مـسـتـر فـيـتـزبـاتـريـك غـيـر أنى ال أسـتـطـيع أن أؤديه ولن
كـننا ـتفرجـ بكل مـا يحتـاجون معـرفته واآلن  أؤديه. ولقـد أخبرت ا

أن نستمر. 
سرح ويصغون) ثلون آخرون فى الظهور على خشبة ا (يبدأ 

مستر فيتزباتريك: 
اذا ال تستطيع أداءه?  و

سابينا: 
ــكن أن تــؤذى مــشــاعـر ــشــهــد  ألنـه تــوجـد بــعـض الـســطــور فى هــذا ا
ـسـرح مـكـان ينـبـغى أن تـؤذى فـيه مـشـاعر بـعض الـنـاس وال أعـتقـد أن ا

الناس. 
مستر فيتزباتريك: 

ـكــنك أن حتــزمـى أشـيــاءك وتــذهــبى إلـى بـيــتك. مـيـس ســومـرســيـت 
مثلة البديلة وسوف أبلغ جلنة االنضباط.  سوف أطلب ا

سابينا: 
ــمـثـلـة الـبــديـلـة إلحـضــار فـنـجـان من الــقـهـوة وإذا حـاولت لـقـد بــعـثت بـا
الـلجـنـة تـوقـيع الـعـقوبـة عـلى سـوف أرفع الـقـضـية إلـى احملكـمـة الـعـلـيا.

السـينمـا. اسمع يا عـزيزى: كل من فى الـدنيا مـا عدا قـلة مثـلى ومثلك
مـا هم إال مخلوقات من قش. فـمعظم النـاس خاوون تماما. واآلن وقد
صــرت رئـيــسـا سـتــرى ذلك. اســمع يـا حــبـيــبى ثـمــة نـوع مـن اجلـمــعـيـة
الـسـريـة عـلى قـمـة الـعـالم مـثـلـى ومـثـلك هم الـذين يـعـرفـون ذلك. لـقـد
صـنع الـعـالم من أجـلـنـا. ومـا هـى احلـياة عـلـى أى حـال? سـوى شـيـئ

الــلــذة والــســلــطــة مــا هى احلـــيــاة? الــســأم! واحلــمق. أنت تــعــلم أنــهــا
كذلك. بـاستـثنـاء هذيـن الشـيئـ تعـد احليـاة مثـيرة لـلغـثيـان. لذا تـعال
هـنا! (تـقتـرب منه يـقـبالن بعـضهـما) حـ تأتى زوجـتك يـكـون األمر

غاية فى البساطة; فقط أخبرها. 
مستر أنتروبوس: 

ليلى ليلى أنت امرأة مدهشة. 
سابينا: 

بالطبع أنا كذلك. 
(يــدخالن الـكـابـيـنـة. ويــتـواريـان عن األنـظـار. يـســمع رعـد من بـعـيـد
وتظـهـر رايـة سوداء ثـالـثة عـلى شـارة الطـقس. يـسـمع رعد من بـعـيد
وتظـهـر مسـيـز أنتـروبـوس وهى حتـمل لفف مـشـتروات. تـنـظر حـولـها
ـنديل. ـقعـد الكـبـير فى الـيسـار وتروح عـلى نـفسـها  وجتلس عـلى ا
ـؤتـمــرين. إنـهـا وتــدخل جالديس من الـيــمـ ويـتــبـعــهـا اثـنــان من ا

ترتدى جوربا أحمر)
مسيز أنتروبوس: 

جالديس!
جالديس: 

ماما إنى هنا. 
مسيز أنتروبوس: 

جالديس أنتروبوس!!! من أين أحضرت هذه األشياء البشعة? 
جالديس: 

ماذا? لقد أعجب بابا بهذا اللون. 
مسيز أنتروبوس:

عودى إلى الفندق هذه الدقيقة!
جالديس: 

لن أعود. لن أعود. لقد أعجب بابا بهذا اللون. 
مسيز أنتروبوس: 

وهـو كذلك. وهو كذلك. ابـقى هنا. لدى فكـرة فى أن يراك أبوك بهذه
الطريقة. 
جالديس: 

 ال أريد أن أبقى إذن ... إذا كنت تعتقدين أنه لن يعجب به. 
مسيز أنتروبوس: 

أوه ... األمـر يستـوى بالنـسبة لى. وال يـهمنى مـاذا يحدث. وال أعـبأ لو
وقعت أكبر عاصفة فى العالم. فلتأت. 

  (تطبق يديها) 
مسيز أنتروبوس: 

أين أخوك? 
(جالديس بصوت خفيض)

جالديس: 
سيكون هنا. 

مسيز أنتروبوس:
ـتاعب. إنى غـير مهتـمة. ولست أدرى هل سـيكون هـنا? حسن فـليقع فى ا

أين أبوكما إنى متأكدة.
(ضحك من الكابينة) 

جالديس: 
(تستند إلى احلاجز)

أعتقد أنه ... ماما إنه يتحدث مع السيدة التى ترتدى الفستان األحمر. 
مسيز أنتروبوس: 

هل األمر كذلك? (فـترة صمت قصيرة) سـوف ننتـظر حتى ينـتهى. اجلسى
 ? اذا تتضايق هنا بجانبى وكفى عن التململ. 

عطف مطر)  (رعد من بعيد. تغطى جورب جالديس 
جالديس: 

أنت ال حتب جوربى. 
ـؤتـمـرين ومـعـهـمـا مـكـبـر صـوت عـلى حـامل ومـعدات (ينـدفع اثـنـان من ا
مختلفة. تظهر قارئة الطالع عند باب حانوتها. شخصيات أخرى تتجمع

بالتدريج.) 
موظف إذاعى: 

مـسيز أنتروبوس! حمـدا لله إذ وجدناك أخيرا. أين مسـتر أنتروبوس? لقد
بحـثـنا عـنه فى كل مـكان. لـقد حـان الـوقت تقـريـبا من أجل إذاعـة احلديث

ؤتمرات العالم. 
مسيز أنتروبوس: 

اهدأ. فسوف يكون هنا بعد دقيقة. 
موظف اإلذاعة:

ـوعــد آمل أن تــوافــقى عــلى إلــقـاء مــســيــز أنــتـروبــوس إذا لم يــظــهـر فـى ا
احلديث بدال منه. ذلك أن هذا أهم حديث فى العام. 

(تدخل سابينا من الكابينة يتبعها مستر أنتروبوس) 
مسيز أنتروبوس: 

إنى ال لن أفعل. إذ إنى ليس لدى أى شىء أقوله. 
موظف اإلذاعة: 

إذن ألن تسـاعديـنا فـى العـثور عـليه يـا مسـيز أنـتروبـوس? إن عاصـفة
على وشك احلدوث. إعصار. بل فيضان كبير! 

واآلن أصغوا جميعا ال حاجة لإلثارة. 
مستر فيتزباتريك ومستر أنتروبوس: 

شهد?  اذا ال تستطيع أداءه? ... ما هو عيب هذا ا
سابينا: 

تفرج حسن إذا كان البد أن تعرفا فأنا لدى ضيفة شخصية ب ا
الليلة. ولم تكن حياتـها حياة سعيدة بالضبط. ولن أدع صديقتى تسمع
بـعض هـذه الـسطـور حـتى لـو كـان الـثـمن هـو الـعـالم بـأسـره. وال أعـتـقد
ـؤلـف أن بـعض الــنــسـاء األخــريـات قــد مـررن أنه قـد خــطــر عـلى بــال ا
بـتجـربة فـقـد أزواجهن بـهذه الـطريـقة. وال تـوجد قـوة على وجه األرض
تسـتطيع أن تـعرف مـنى تفاصـيل حيـاة صديقـتى ولكن ... حـسن لقد
ــدة عـشــرين ســنـة وقــبل أن يـصــبح ثـريــا كـانـت تـقـوم كــانـا مــتـزوجـ 

بالغسيل وكل شىء. 
مستر فيتزباتريك: 

مــيس ســومـرســيت إن صـديــقــتك سـوف تــعــذرك. ال بـد أن نــؤدى هـذا
شهد.  ا
سابينا: 

ال يــوجــد أى شـىء أى شىء عــلـى اإلطالق يــجـــعــلـــنى أقــول بـــعض هــذه
الـســطـور ... "الــرجل يـنــمـو أســرع من الـزوجــة كل سـبع ســنـوات" وذلك
ـــســلــمــ هـم وحــدهم الــذين واجـــهــوا هــذا األمــر الــكالم عن ... "أن ا

مواجهة مباشرة." لن أقول شيئا من هذا. 
مستر فيتزباتريك: 

ميس سومرسيت! اذهبى إلى حجرة مالبسك. سأقرأ أنا سطورك. 
سابينا: 

اآلن جميع األعصاب متوترة. 
مستر أنتروبوس: 

شهد. تغاضوا عن ا
مثلون اآلخرون يخرجون)  (مستر فيتزباتريك وا

سابينا: 
شـكرا. كنت أعلم أنكم سوف تـفهمون. سوف نفـعل ما قلته. إذن مستر
أنـتـروبوس سـيطـلق زوجـته ويتـزوجـنى. مسـتـر أنتـروبـوس أنت ستـقول:

"لن يكون من السهل أن أضع هذا كله أمام زوجتى" 
 ( كان واضعا يده على جبهته (مستر أنتروبوس يتمشى فى ا

مستر أنتروبوس: 
انـتظـرى دقيقـة. ال أستـطيع العـودة إلى التـمثـيل بهذه الـسهـولة "زوجتى
امـرأة شـديدة الـعنـاد" ... إحم ... ثم تـقولـ ... ميـس فيـرويذر أقـصد
لـيـلى لن يـكون من الـسـهل أن أبـسط هذا كـله أمـام زوجـتى. إذ إن هذا

سوف يؤذى مشاعرها قليال. 
سابينا: 

اسـمع يا جـورج اآلخـرون لـيس لـديهم مـشـاعـر. لـيس بنـفس الـطـريـقة
الـتى نــحن بــهـا نــحن الــرؤســاء مـثــلك واحلــاصالت عــلى جـوائــز مــثـلى.
اسـمع اآلخـرون لــيـست لـديـهم مـشـاعـر; إنــهم فـقط يـتـخـيـلـون ذلك. إذ
إنهم فى خالل أسـبوع يـعودون إلى لعب الـبريدج ويـترددون على دور

سرح ببنى مزار بعد هدم قصر الثقافة مؤخراً. سرحنا استغاثة إلنقاذ فنانى ا > اخملرج حمدى طلبة أرسل 
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>  يـبدأ الطريق األول "إلعداد العفويـة" من التبسيط ليصل إلى إبداع تـركيبة مختلفة
سارح الـكالسيكية فى آسـيا الباليه ـشفرة": ا ومـستعارة. إنه طـريق التقاليـد الفنية "ا

البانتوميم فن الوجه وبالنسبة للصوت تقليد تقنية الغناء.

سرحي جريدة كل ا
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الفصل الثانى
قـرب نـهـاية االسـتـراحـة ومع أن أضواء الـصـالـة ما زالت مـضـاءة تـبدأ
شــرائح الــفــانـوس الــســحـرى فـى الـظــهــور عـلى الــســتـار. فــنــرى جـداول
قـطارات تغادر محطة بينـسيلفينيا متـجهة إلى أطالنتيك سيتى. هناك
إعالنـات عن فـنادق بـأطالنـتـيك سـيـتى ومـحال وصـيـدلـيـات وكـنائس
وجتـار ســجـاد وقــارئـو طــالع وقـاعــات لـلــعـبـة الــبـيــنـجــو. حـ تـنــطـفئ

ذيعات.  أضواء الصالة يسمع صوت إحدى ا
ذيعة: ا

تـقــدم اإلدارة لــكم اآلن أخــبــار أحـداث الــعــالم. أطالنــتــيك ســيــتى نــيـو
جيرسى: 

(تظهر الفتة عليها كلمة أسطورة) 
ذيعة: ا

ؤتمرات هذه االنعقاد السنوى مرح على الشاطئى : تستضيف مدينة ا
ـة احملـتـرمـة فـرع لــهـذه اجلـمـعـيـة الـعـظــيـمـة جـمـعـيـة الـثـديــيـات الـقـد
الــبـشــريـة. هــذه اجلــمـعــيـة الــعـتــيـقــة حتـتــفل أيـهــا الـســيـدات والــسـادة
بـانـعقـادهـا الـسـنوى الـسـتـمـائة ألف. ولـقـد انـتـخبت تـوا رئـيـسـها لـلـفـترة

القادمة.
(كشـاف يـظهـر مـستـر ومسـيـز أنتـروبـوس فى الوضع الـذى سـيظـهران

فيه بعد قليل) 
ذيعة: ا

إنه مـستر جـورج أنتروبـوس من إكسيلـسيور نـيو جيـرسى. نحن نعرض
أمامـكم مـسـتر أنـتـروبوس وزوجـته الـعطـوف الـرقيـقـة الفـاتـنة وهى من
الـثـديـيـات بـكل كيـانـهـا. أمـا مـسـتـر أنـتروبـوس فـقـد كـانت حـيـاته طـويـلة
ـشـروعات حـافـلـة بـاإلجنـازات. إذ يـرجع إلـيه الـفـضل فى الـعـديـد مـن ا
ـا فى ذلك إدخـال الـرافـعــة والـعـجـلـة وصـنـاعـة الـبـيـرة. كـمـا الـنـافـعـة 
يرجع الفضل لزوجة الرئيس أنـتروبوس تلك السيدة الرقيقة العطوف
ـا فى ذلك طـرف الـثوب فى تـقد الـعـديـد من االقـتراحـات الـعـمـليـة 
ـثـلـثــة ووصـلـة الـقـمـاش لـلـتــقـويـة وكـذلك ابـتـكـار هـذا وقـطع الـقـمـاش ا
العام أى الـقلى فى الزيت. وقـبل أن نعرض لـكم مستر أنـتروبوس وهو
يــقــبل الــتــرشـيـح لـديــنــا إعالن مــهم نــود أن نــذيـعـه عـلــيــكم. كــمــا يــعـلم
الــكــثــيــرون مــنــكم فــإن هــذا االحــتــفـال الــكــبــيــر الــذى تــقــيــمه جــمــعــيـة
ـنـافـسـة األخـرى أو فـلـنقل: الـثـديـيـات قـد تـلقـى وفودا مـن اجلمـعـيـات ا
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ـهـارات طـرق تـفكـيـر تـصرّف تـظـهـر على ـثل تـعـنى اكـتسـاب بـعض الـقدرات ا >  تـعّـلم مـهـنة 
ـتمرّن "عـفويًا" ـسرحى بالـنسبـة للـممثل ا سرح "كـطبيـعة ثـانية" ويـصبح التـصّرف ا خـشبـة ا

مثله مثل التصّرف اليومى.

سرحي جريدة كل ا

اضى جروب جديداً على موقع الفيس بوك. سرحية أطلقوا األسبوع ا عهد العالى للفنون ا > طلبة السنة األولى قسم التمثيل با
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ـنـاظـرة احملـتـرمـة: األجـنـحـة والـزعـانف والـقـواقع ومـا إلى اجلـمـعـيـات ا
ذلك. وهـذه اجلــمـعــيـات أيــضـا تــقـيم مــؤتـمــراتـهــا فى أنـحــاء أخـرى من
ـثلـ إلى مؤتمـرنا اثـن من كل نوع. وفى وقت العـالم وقد أرسلت 
الحق من هذا اليوم سوف نعرض عليكم الرئيس أنتروبوس وهو يلقى
عن طـريق اإلذاعة حتـياته وتـهانـيه للـجمـعيـات اجملتـمعـة لعـالم الـطبـيعة

كافة. سيداتى سادتى! نقدم لكم الرئيس أنتروبوس: 
(الشـاشة تـصبح شفـافة ومـستر أنـتروبوس يـقف بجـوار قاعدة تـمثال
ومـسيـز أنتـروبوس جتلـس وهى ترتـدى صدريـة من زهرة األوركـيد أما
مسـتـر أنـتروبـوس فـيـرتـدى زى األميـر ألـبـرت غيـر مـرتب وتـتدلى من
وردة فى عـروة ردائه شارة شرف قرمزية طويلة. كما يرتدى قبعة زاهية

هى شىء وسط ب الطربوش وقبعة الفرسان.)
مستر أنتروبوس:

األخـوة الـثـديـيـات األخــوة الـفـقـاريـات واألخـوة الــبـشـر شـكـرا لـكم. لم
يـكن والــداى الـعـزيـزان لـيـظـنـا - حـ طــلـبـا مـنى أن أقف عـلى قـدمى-
كان. أيها األصـدقاء لقد قطعنا طريقا طويال. أنى سأصل إلى هذا ا
أثنـاء هذا األسـبوع الذى نـقضـيه فى احتـفاالت سعـيدة قـد ال يكون من
ـنـاسب أن نتـحدث عـن بعض األوقـات الـعصـيبـة الـتى مررنـا بـها. لـقد ا

انقرض الديناصور.
(تصفيق) 

مستر أنتروبوس:
وانــحـســر اجلـلــيـد. ونــحن نــقـاوم نــزالت الــبـرد الــشـائــعـة بــكل الــوسـائل

تاحة. ا
(مسيز أنتروبوس تعطس وتضحك برقة وتغمغم: "عذرا") 

مستر أنتروبوس:
فى صلـوات الـذكرى أمس كـرمـنا جـميع أصـدقـائنـا وأقـاربنـا الذين لم
يــعـودوا بــيــنـنــا بـســبب مــا نـزل بــنــا من بـرد وزالزل وطــاعـون ... و ...
(يــسـعل) واالخــتالف فـى الــرأى. وكــمـــا قــال أســـقــفـــنــا عـن حق وبــكل
جدارة ... يـا مسـتر أنـتروبـوس: لقـد ذهبـوا لكـننـا لن ننـساهم. وأعـتقد

كننى أن أتنبأ بكل.... آ! بكل ...  أنى أستطيع أن أقول بل 
مسيز أنتروبوس: 

ثقة. 
مستر أنتروبوس: 

أشكـرك يا حـبيبـتى! بكل انـعدام ثـقة أن فـجرا جديـدا من األمن على

ُـعدة لـيست الـطالقـة التى تـكـتفى بـتصـنّع الـعفـوى. إنـها نـهايـة عـملـية > إن الـعـفويـة ا
تـعيد بناء دينـاميكية مساويـة للديناميكـية التى تسيطر عـلى الفعل اليومى فى العالم
غـير الـعادى للـفن: التـوازن ب ما نـعلم أننـا نعـلمه وما نـعلم دون أن نـعرف أننـا نعرفه

إنها معرفتنا الضمنية.

ها حاليا من إخراج أحمد خليفة باإلسكندرية. > مسرحية «حتت التهديد» للكاتب أبو العال السالمونى يتم اإلعداد لتقد

سرحي جريدة كل ا
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ح مستر أنتروبوس عند احلاجز)  (مؤتمر ثان 
ؤتمر الثانى:  ا

جو! جو! إنه هنا. 
وظف اإلذاعى:  ا

بـاسم الله مستر أنتـروبوس ستكون على الـهواء بعد خمس دقائق. أال
عـدات? هـذا كل ما نـطـلبه. تـفـضل بالـبـدء فى قراءة تتـفـضل بـاختـبـار ا

األبجدية ببطء. 
مر (مسـتر انتروبس يتقدم بثبات وقد بدا عليه التفكير العميق إلى ا
سـرح ويـتـكلم نـحـدر. يـتـوقف ح يـكـون وسـطه مـساو يـاً خلـشـبـة ا ا

 (. وظف بطريقة آمرة مع ا
مستر أنتروبوس: 

سـأكـون جـاهـزا حـ يـحـ الـوقـت. وحـتى ذلك احلـ اذهـبـوا بـعـيـدا.
ابتعدوا إذ إنى لدى ما أقوله لزوجتى. 

موظف اإلذاعة:
(مغمغما) مستر أنتروبوس هذا أهم حديث فى العام. 

مر ـسرح. سابيـنا تنـسل على ا وظـفون إلى حافة خـشبة ا (ينـسحب ا
نحدر وراء مستر أنتروبوس)  ا

سابينا: 
(تهمس) ال تدعها جتادل. تذكر أنه ال مجال للجدال. 

مستر أنتروبوس:
مــاجى ســوف أتــرك الــفــنــدق. فى الـــواقع ســوف أتــرك كل شىء. إلى
األبـد. سـوف أتــزوج مـيس فــيـرويـذر. وســوف أنـفق بــسـخـاء عــلـيك أنت
واألوالد. وبـعد سـنوات قـليـلة سـوف تسـتطـيعـ أن تدركى أن هـذا كله

خير لنا. هذا كل ما لدى ألقوله. 
موظف اإلذاعة ومنادى البينجو: 

مسـتر أنتـروبوس! أرجو أن .. تـسعـة تسعـة. د. أربعون. تـكون مسـتعدا.
فـــهــــذا أهم .. د. اثــــنـــان وأربــــعـــون. سـى أربـــعــــون. أهم إذاعــــة فى سى

ثالثون. ب. سبعون. فى العام. 
جالديس والكورس: 

ماذا قال بابا يا ماما? لم أسمع ما قال بابا. 
موظف اإلذاعة: 

كل ما نريد فعله هو أن نختبر صوتك باألبجدية.
مستر أنتروبوس: 

اذهب بعيدا. انقشع. 
(مسيز انتربوس برباطة جأش وعيون منخفضة) 

مسيز أنتروبوس: 
جـورج لن أستطيع أن أحتـدث معك حتى تزيل تـلك العالمات احلمراء

من على وجهك. 
مستر أنتروبوس: 

ال أعتقد أن هناك ما نتحدث عنه لقد قلت كل ما لدىّ. 
  سابينا: 

رائع!
مستر أنتروبوس:

أنت امرأة رائـعة يا مـاجى لكن ... لكن الـرجل لديه حيـاته التى يجب
أن يحياها فى هذه الدنيا. 

مسيز أنتروبوس: 
حسن بـعد أن عـشت معك خـمسة آالف سـنة أظن أن لى احلق فى أن

أقول كلمة أو كلمت أليس كذلك? 
مستر أنتروبوس: 

اذا أجيب على هذا?  (لسابينا) 
سابينا: 

قل لـــهـــا إن احلــوار لن يـــؤدى إال إلى جـــرح مـــشــاعـــرهــا. ومـن األفــضل
سألة بإيجاز وسرعة.  دى الطويل أن ننهى ا واأللطف على ا

مستر أنتروبوس: 
إنى أريد أن أحفظ مشاعرك بكل ما فى وسعى يا ماجى. 

موظف اإلذاعة: 
ـكـننـا أن نـبدأ اآلن مسـتـر أنـتروبـوس لـقد ارتـفـعت عالمـة اإلعصـار. 

حاال. 
ة) (مسيز أنتروبوس بهدوء وبطريقة حا

مسيز أنتروبوس: 
لم أتـزوجك ألنك إنـسان كـامل. بل إنى لم أتـزوجك ألنى أحبـبتك. لـقد

تزوجتك ألنك أعطيتنى وعدا. 
(تخرج خاتمها وتنظر إليه)

مسيز أنتروبوس: 
هـذا الوعـد عـوضنـى عن أخطـائك والـوعـد الذى أعـطـيـته لك عوضك
عن أخـطـائى لـقـد تـزوج شخـصـان غـيـر كـامـلـ وكـان الـوعـد هـو الذى

أ الزواج.
مستر أنتروبوس: 

ماجى لم أكن قد جاوزت التاسعة عشر من عمرى. 
(مسيز أنتروبوس تعيد اخلا إلى إصبعها)

مستر أنتروبوس: 
ـنزل ولم يكن ما وحـ كان أطفـالنا يكـبرون لم يكن مـا يحمـيهم هو ا
يـحـمـيهم هـو احلب بل كـان ذلك الـوعـد. وحـ يتـم احلنث بـهـذا الـوعد

كن لهذا أن يحدث! 
طـر عن جـورب جالديس. (بـحـركة سـريـعـة من يـدهـا تـرفع مـعـطف ا

د مستر أنتروبوس ذراعه يكاد يغشى عليه)

(جترى مبتعدة. ويجرى مستر أنتروبوس وراءها) 
مستر أنتروبوس: 

أنا .. أنا يجب أن أذهب وأنظر كيف أتصرف حيال هذا. 
سابينا: 

ابق هــــنــــا. ال تــــذهب اآلن وأنت فـى هــــذه احلـــالــــة مـن الـــثــــورة. يــــا إله
الـرحمـة جـمـيع هـذه األشيـاء سـوف تـنـسى فى خالل مـائة سـنـة. تـعال
اآلن إنك عــلى الــهــواء. فـــقط قل أى شىء ال يــهـم مــا تــقــوله. مــجــرد

الكثير من األسماك والطيور وغير ذلك من أشياء. 
موظف اإلذاعة: 

شكرا يا ميس فيرويذر. شكرا جزيال. استعد يا مستر أنتروبوس.
كبر) (مستر أنتروبوس يلمس ا

مستر أنتروبوس: 
ما هذا? ماذا جرى? مع من أحتدث? 

موظف اإلذاعة: 
مـــاذا مــســتـــر أنــتـــروبــوس! إنك تـــتــحـــدث مع جــمـــعــيــتـــنــا وإلى جـــمــيع

اجلمعيات األخرى. 
(مستر أنتروبوس يرفع رأسه)

مستر أنتروبوس: 
ماذا تفعل كل هذه الطيور? 

موظف اإلذاعة: 
هـذه مجـرد مجمـوعة قـليـلة من الـطيور. إنـها الـوفود الـتى حضرت إلى

مؤتمرنا من كل نوع اثنان. 
(. تفرج (مستر أنتروبوس يشير إلى ا

مستر أنتروبوس: 
ـاء. وانـظــروا إلـيـهـا جـمــيـعـا. تـلك األسـمــاك الـتى تـقـفـز. انـظـروا إلى ا
يجب أن يرى األطفال هذا! هـا هى حيتان ماجى!! ها هى حيتانك يا

ماجى!! 
موظف اإلذاعة: 

أرجو أن تكون مستعدا يا مستر أنتروبوس. 
مستر أنتروبوس: 

وانظروا إلى الشاطئى ! لم تقولوا لى إن هذه ستكون هنا! 
سابينا: 

أوف يا جورج هذه هى احليوانات. 
(موظف اإلذاعة منشغل باجلهاز)

موظف اإلذاعة:
أجل يـا مـسـتــر أنـتـروبـوس هـذه هى الـفـقـاريـات. نـرجـو أن يـكـون لـدى
األسد كـلـمة يـلقـيـها حـ تـنتـهى. تقـدم إلى أعال يـا مسـتـر أنتـروبوس.

نحن مستعدون. سيكون لدينا وقت قبل العاصفة. 
(صمت قصير. بصوت هامس مبحوح) 

موظف اإلذاعة: 
إنهم ينتظرون. لقد حل الظالم. 

(مــا أن يـتـكـلم حـتى تــبـدأ ضـوضـاء نـاجتـة عـن صـفـيـر. تـبـدأ أضـواء
سـرح. تـخـتـفى غريـبـة فـى الـتحـرك عـلـى شـكل دوامـة حـول خـشـبـة ا

سرح). الشخصيات األخرى من خشبة ا
  مستر أنتروبوس:

أيهـا األصدقاء أبـناء العم! مـنذ تـسع بـليون سـنة جلب جـدنا شرارة
احلياة على هذا الكوكب. 

(يـغـرق الرعـد صـوته. وحـ يـتـوقف الـرعـد تـرى قـارئـة الطـالع وهى
تقف بجانبه)

قارئة الطالع: 
أنـتروبـوس ليـست أمـامك دقيـقة واحـدة كى تضـيعـها. أال تـرى أال ترى
الــرايـات األربـع عـلى إشــارة الـطــقس? خــذ أسـرتـك داخل هـذا الــقـارب

فى نهاية اجلسر. 
مستر أنتروبوس: 

أسرتى? ليست لدى أسرة. ماجى! ماجى! إنهم لن يأتوا. 
قارئة الطالع: 

بل سـيـأتـون. وخـذ هذه احلـيـوانـات يـا أنتـروبـوس داخل هـذا الـقارب
معك. خذها جميعا اثن من كل نوع. 

سابينا: 
جورج ماذا جرى لك? إنها مجرد عاصفة كغيرها من العواصف. 

مستر أنتروبوس: 
ماجى! 
سابينا:

 ابق مــعـى ســوف نــذهب ... (صـوتــهــا يــفـقــد اإلقــنـاع) هــذه مـــجــرد
عاصفة رعدية أخرى أليس كذلك? 

مستر أنتروبوس: 
ماجى!!! 

(تظهر مسيز أنتروبوس بجانبه ومعها جالديس)
مسيز أنتروبوس: 

(بطريقة عادية) ها أنا ذا وها هى جالديس. 
مستر أنتروبوس: 

أين كنتما? أين كنتما? بسرعة سوف ندخل هذا القارب هناك. 
مسيز أنتروبوس: 

أعلم ذلك. لكنى لم أجد هنرى. 
(تـغـيـب فى الـظـلـمـة وهى تـنـادى "هـنـرى!" سـابـيـنا بـصـوت مـنـخـفض

منكسر يرتفع فقط من آن آلخر)

مستر أنتروبوس: 
جالديس!! هل جننتى? هل فقد اجلميع عقلهم? 

  (يستدير إلى سابينا) 
مستر أنتروبوس: 

أنت فعلت ذلك. لقد أعطيتهما لها. 
سابينا: 

لم أقل لها كلمة واحدة أبدا.
مستر أنتروبوس:

(مـوجـهـا كالمه جلالديس) عــودى إلى الـفـنــدق واخـلـعـى هـذه األشـيـاء
البشعة. 

جالديس: 
(بتجرؤ) قبل أن أذهب لدى شىء أقوله لك إنه عن هنرى. 

(مسيز أنتروبوس تعتصر يديها)
مسيز أنتروبوس: 

كـفى عن هـذه الـضـوضاء.. سـأعـود بـهـا إلى الفـنـدق يـا جـورج. قبل أن
أذهب لدى خطاب لدى رسالة ألقيها فى احمليط. (تفتش فى حقيبة

? ها هى.  يدها) أين ذلك الشىء اللع
ـتفرج إلى خلف (تلـقى بشىء غير مـرئى بالنسـبة لنا فوق رؤوس ا

قاعة العرض) 
مسيز أنتروبوس:

إنها زجاجة وبداخل الزجـاجة خطاب ومكتوب فى اخلطاب ما تعلمه
كل امـرأة. إنه لم يـقل أبـدا ألى رجل وإذا وجد اخلـطـاب وجهـته سوف
ـسـرحـيـات. يـأتى زمـان جـديــد. فـنـحن لـســنـا كـمـا تـقــول عـنـا الـكــتب وا
ولـسنا كـما تقول اإلعـالنات. نحن لسـنا فى األفالم ولسـنا فيـما تقدمه
اإلذاعة. لـسنـا كمـا قيل لـكم وما تـعتـقدون: نـحن أنفـسنـا. وإذا استـطاع
اذا يدور الكون. وإذا أضر أى أى رجل أن يجد واحدة منا سوف يعلم 
لكها يستحسن رجل بأى واحدة منا فإن روحه الروح الـوحيدة التى 
أن تـكـون فى قـاع احملـيـط هـذه هى الـطـريـقـة الـوحـيـدة الـتى أعـبـر بـهـا

عن هذا األمر. جالديس تعالى هنا. سنعود إلى الفندق. 
(جتـر جالديس بـحــزم من يـدهـا لــكن جالديس تـتـمــلص وتـهـبط كى

تتكلم مع أبيها) 
سابينا: 

ال تضع دقيقة واحدة فى التفكير فى هذه األحداث. 
جالديس: 

على أى حال أعتقد أنك يجب أن تعلم أن هنرى  ضرب رجال بحجر.
ـقاعـد والرجل مريض ـلون الـذين يدفـعون ا لقـد ضرب أحـد أولئك ا
جـدا. ولقـد فـر هنـرى واختـفى والشـرطـة جتدّ فى الـبحث عـنه. وأنا ال
ـاما ألنى ـا إذا كنت ال تـريـد أن تـكون لك صـلـة بى أو  أعـبـأ مـطلـقـا 

لن أحبك مرة أخرى وآمل أال يحبك أحد مرة أخرى. هيا!

ـنصرم هـو العمل. وأنـا أعطيكم وشك أن يـنبلج. لـقد كان شـعار العام ا
ستقبل: استمتعوا بحياتكم.  اآلن شعار ا

مسيز أنتروبوس: 
جورج اجلس! 

مستر أنتروبوس: 
وقـــبل أن أخــــتم كـــلـــمـــتـى عـــلى أى حـــال أود أن أجـــيـب عن أحـــد تـــلك
ة الشريرة التى وجهت لى أثناء تلك احلملة االنتخابية االتهامات الظا
األخيرة. سيداتى سادتى لقد كان االتهام هو أننى فى مراحل مختلفة
فـى حـيــاتى الــعـمــلــيـة كــنت أمــيل إلى االنــضـمــام إلى بــعض اجلــمـعــيـات
ــنـافــسـة هــذه أكــذوبـة. لــقــد قـلت لــلــصـحــفــيـ فى أطـالنـتــيك ســيـتى ا
هيرالـد إنى ال أنكر أنه قـبل مولدى بـبضعة أشـهر ترددت ب ... آ ...
الـــريش والـــتـــنــفس بـــاخلـــيـــاشــيم  وكـــذلك فـــعل الـــكـــثــيـــرون مـــنـــا نــحن
ـــلـــيــــون ســـنـــة االخـــيـــرة كـــنت أنـــتـــمى ـــوجـــوديـن هـــنـــا غـــيـــر أنى فى ا ا

شعرة والتى تلد وال تبيض صغارها.  للمخلوقات ا
(تـصـفـيـق وهتـافـات مـثـل "أنـتـروبـوس الـطيـب الـعـجـوز" "أيـهـا األمـير"

"جورجى" الخ) 
ذيعة:  ا

شكرا شكرا جزيال يـا مستر أنتروبوس. واآلن إنى أعلم أن الزائرين
سـوف يــرغـبـون فـى سـمـاع كــلـمـة من تــلك الـثــديـيـة الــسـاحـرة الــعـطـوف

مسيز أنتروبوس الزوجة واألم مسيز أنتروبوس! 
(مسـيز أنتروبوس تنـهض وتضع ورقة البرنامج على مـقعدها وتنحنى

وتتكلم) 
مسيز أنتروبوس: 

أيــهـا األصــدقـاء األعــزاء ال أعـتــقـد حــقـا أنى يــجب أن أقـول أى شىء.
ا باعتبارى فـفى نهاية األمر إنه زوجى الـذى  انتخابه وليس أنـا. ر
لحوظات ائدة كانت لـدى بعض ا رئيسة اجلـمعية النـسائية للـفراش وا
هـنـا أو نـعم هـا هى: يجب أن أقـدم تـقـريـرا موجـزا عن بـعض جلـانـنا
ـديـنة اجلـمـيلـة. قـد يهـمـكم أن تعـلـموا أنه التى كـانت جتـتـمع فى هذه ا
ــكن أكـلــهـا. أتــسـتــطـيــعـون جــمـيــعـا أن قـد تــقـرر أخــيـرا أن الــطــمـاطم 
تـسمعـونى? الطـماطم قابـلة لألكل. وثـمة منـدوب من عبـر البحـر يبلـغنا
بـأن اخلـيط الـذى يـنـسـجه دود الـقـز يـعـطى قـمـاشـا ... لـدى عـيـنـة مـنه
هـنا ... تـسـتـطـيـعون رؤيـته? إنه نـاعم مـرن.  مع أنى شـخـصـيـا أفضل
ـعانا. هل يجب أن تـكون نوافـذ أماكن النوم مـفتوحة أم األسطح األقل 
مــغـلــقـة? أعـلم أن جــمـيع األمــهـات سـوف تــتـبـعـن مـنـاقــشـاتـنــا حـول هـذا
وضوع باهتمام شديد. ويؤسفنى أن أقول إن اجلهات األكثر خبرة لم ا
تـتوصل إلـى قرار بـعـد. وال يـبدو لـى أن هواء الـلـيل من احملـتم أن يـكون
رموقة غير صـحى بالنـسبة ألبـنائنـا ولكن هنـاك الكثـير من اجلهـات ا
ــكـنــنى االســتـمــرار فى الــتـحــدث إلى األبـد . حــسن  تـرى كال الــرأيـ
رأة نـادرا ما يـنـتهى; غـيـر أنى أعتـقد فكـمـا يقـول شكـسـبيـر: إن عـمل ا
أنه من األفـضل أن أنـضم إلى زوجـى فى تـوجـيه الـشـكـر لـكم وأجـلس.

شكرا. 
(جتلس)
ذيعة:  ا

أو! مسيز أنتروبوس! 
مسيز أنتروبوس: 

نعم? 
ذيعة:  ا

نحن نـعلم أنـكمـا على وشك االحـتفـال بعـيد زواج. وأعـلم أن مـستـمعـينا
سـوف يـودون تــقـد الـتـهـانى ويــسـتـمـعـون إلى بـضـع كـلـمـات مـنك حـول

وضوع.  هذا ا
مسيز أنتروبوس: 

لـقـد طـلب مـنى هذا الـسـيـد الـرقيق ... أجل أيـهـا األصـدقـاء فى هذا
الـربـيع أنـا ومـسـتـر أنـتـروبــوس سـوف نـحـتـفل بـذكـرى األلف اخلـامـسـة
كننى أن لـزواجنا. ولست أدرى إن كـان هذا هو رأى زوجى غيـر أنى 

أقول بالنسبة لى إنى آسفة على كل حلظة من هذا الوقت. 
(ضحك ينم عن ارتباك) 

  مسيز أنتروبوس:
أســتــمـيــحــكم عــذرا إن مــا أقـصــد قــوله هــو أنى لــست آســفــة عـلى أى
حلـظـة من هـذا الـوقت. آمل أال يـصـاب أيـكم بـالـبـرد الـذى أعـانى مـنه.
ولـديــنـا طـفالن. كـان دائــمـا لـديـنـا طــفالن مع أنه لم يـكن دائــمـا لـديـنـا
تـنان . ولـكن كمـا أقـول لديـنا طـفالن لطـيـفان ونـحن  نـفس الطـفـل
لذلك. نعم لقد كنت أنا ومـستر أنتروبوس متزوج منذ خمسة آالف
سـنة. وكل ذكـرى زواج تـذكـرنى باألزمـنـة الـتى لم يكـن بهـا أعـراس. كان
ــا يــكــون هـنــاك بــعـض الــنــسـاء عــلــيــنــا أن نــحــارب من أجـل الــزواج. ر
قدسـة وذلك النضال; الالتى يسـمعننى والالتى يـتذكرن هـذه احلرب ا
لــقــد قــاتــلــنـا مـن أجل ذلك ألــيس كــذلك? ربــطــنـا أنــفــســنــا فى أعــمـدة
اإلضـاءة وأحدثـنا شـغبا فـى مجلس الـشيـوخ على أى حـال لقـد حصـلنا
. لقد سـاعدنا عدد قـليل من الرجال أخيرا نـحن النساء عـلى اخلا
غـير أنى يجب أن أقول إن معـظم الرجال وضعوا العـراقيل فى طريقنا
عند كل خطوة: لقد قالوا إننا تنقصنا األنوثة. إنى أثير هذه الذكريات
غــيــر الــســارة فــقط ألنى أرى دالئل عــلى الــتــراجـع عن هــذا االنــتــصـار
العظـيم. أو أصدقائى الثـدييات عليـكن أن تتشبـثن بهذا. يقول زوجى
إن شـعـار هذا الـعام هـو أن تـمتـعوا أنـفـسكم. وأنـا أعتـقـد أن هذا شـعار
مـفـتوح لـسوء الـفـهم. أما شـعـارى لهـذا الـعام فـهو: أنـقـذوا العـائـلة. لـقد
: أنقذوها! شكرا. ا يزيد عن خمسة آالف من السن كانت متماسكة 

ذيعة:  ا
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سرح احلديث. > اخملرج عاصم جناتى يستعد لبدء بروفات مسرحية «السلطان احلائر» لتوفيق احلكيم إنتاج ا
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مثل يـفكر بـجسده ليس فـقط برأسه ولكن ـسرح القـول إن ا >  اعـتاد رجال ا
عرفة التطبيقية. أقدامه أيضًا يجب أن تعرف التفكير وأن هذا هو لب ا

سرحي جريدة كل ا

25 من فبراير  2008 العدد 33

سابينا: 
ال أصــدق ذلك. ال أصــدق أن شــيـئــا يــحــدث عــلى اإلطالق. لــقــد رأيت

مئات العواصف كهذه. 
قارئة الطالع: 

ال يــوجـــد وقت كى تــضـــيــعه. اذهـب. وادفع احلــيــوانـــات أمــامك. وابــدأ
ا جديدا. ابدأ من جديد.  عا

  سابينا: 
أزميرالدا! جورج! قوال لى هل األمر خطير حقا? 

مستر أنتروبوس: 
(مشغوالً فجأة) األفيال أوال. برفق برفق. انظروا أين أنتم ذاهبون. 
ـنـحـدر وتـضرب أحـد احلـيـوانات ـمر ا (جالديس تـستـنـد إلى حـاجـز ا

على ظهره)
جالديس: 

كف عن هذا وإال ستترك وحدك! 
مستر أنتروبوس: 

هل الكنجارو موجود? ها أنت ذا. خذ هذه السالحف فى كيسك. 
(يتحدث إلى حيوانات أخرى مشيرا إلى كتفه)

مستر أنتروبوس: 
هنا! اقفزوا هنا! إذ إنكم سوف تدهسون. 

(جالديس تتحدث إلى أبيها وهى تشير إلى أسفل)
جالديس: 

 ! بابا انظر الثعاب
مسيز أنتروبوس: 

ال أستطيع أن أرى هنرى. هنرى! 
مستر أنتروبوس: 

تـقدمـى. تقـدمى. تـسـلـقى فـوق ظـهـورهـا. أيتـهـا الـذئـاب! أبـنـاء آوى! أيا
كنتم! اهتموا بشئونكم. (جالديس تشير برقة)

جالديس: 
بابا انظر.

سابينا: 
مــسـتـر أنــتـروبـوس خــذنى مـعـك. ال تـدعـنى هــنـا. ســوف أعـمل. سـوف

ساعدة. سأفعل أى شىء.  أقدم ا
ـسـرح وهم يــسـيـرون رافـعـ ـؤتـمـريـن يـعـبـرون خـشــبـة ا (ثالثــة من ا

بابتسامة قاسية)
قارئة الطالع: 

طبخ.  نعم عودى إلى ا
نحدر تتحدث إلى قارئة الطالع)  (سابينا فى منتصف الطريق ا

سابينا: 
لـسـت أدرى لمَ يــحــدث مــا يــوقف ســيــر حــيـاتـى دائــمـا  مــا إن ســار كل

شىء على ما يرام!! 
ـؤتـمرون وهم يـقـومون سـرح واآلن يـظهـر ا ـر صـالـة ا (تـندفع إلى 
سرح. يـصيحـون بسخـرية فى وجه قارئة برقـصة احليـة على خشـبة ا

الطالع)
ؤتمرون:  ا

كن إضاعـتها! اقرئى لى احصلى عـلى قارب صغيـر! ال توجد دقيـقة 
طالعى أيتها اخلبيثة! 

قارئة الطالع: 
اء أيها األوالد! متعوا أنفسكم.  تمرغوا فى ا

منادى البينجو: 
تسعة تسعة سى أربعة وعشرون. سى أربعة وعشرون. 

ؤتمرون:  ا
خرق زجاجات وأجولة. 

قارئة الطالع: 
عــودوا وتـــســـلــقـــوا فــوق األســـطح. ضـــعــوا خـــرقــا حتـت الــشـــقــوق حتت
أبوابـكم. ليس ثمـة ما يصـد الفـيضان. لـقد أخذ فـرصتكم. لـقد كان

 . لكم يومكم. وفشلتم. وخسر
منادى البينجو: 

ب. خمسة عشر ب. خمسة عشر. 
(قارئة الطالع تظلل على عينيها وتنظر إلى البحر) 

قارئة الطالع: 
لــقـد جنـوا. إنــهم فى أمـان. جــورج أنـتـروبــوس! فـكّـر فـى األمـر! أمـامك

دنيا جديدة كى تصنعها. فكّر فى األمر!
(ستار) 

يتبع

إحدى الرايات)
ؤتمرون:  ا

طر.  ا ترتعد? جورج أيها الرفاق يبدو أن هذا أشبه با جورج! 
ماجى: 

أين شمسيتى? 
سك مرة أخرى يد زوجته) (مستر أنتروبوس 

مستر أنتروبوس: 
هيا اآلن يا ماجى. فاجلسر سوف يتحطم فى أى دقيقة. 

مسيز أنتروبوس: 
لن أحترك خطوة واحدة دون هنرى. هنرى! 

نحدر) مر ا   (جالديس على ا
جالديس: 

ماما! بابا! أسرعا. اجلسر يتشقق يا ماما. سوف ينهار. 
مسيز أنتروبوس: 

هنرى! قابيل! قابيل! 
سرح وينضم إلى أمه) (هنرى يندفع إلى خشبة ا

هنرى: 
ها أنا ذا يا ماما! 
مسيز أنتروبوس: 

حمدا لله تعال بسرعة! 
هنرى: 

لم أكن أعتقد أنكم تريدوننى. 
مسيز أنتروبوس: 

بسرعة!
ر صـالة ر الـصالـة. جـميع آل أنـتروبـوس فى  (تـدفعه أمـامهـا فى 

نحدر)  مر ا سرح. سابينا تقف على قمة ا ا
سابينا: 

مسيز أنتروبوس خـذينى. أال تتذكريننى? سوف أعمل. سوف أساعد.
ال تتركونى هنا! 

(مسيز أنتروبوس بنفاد صبر ولكن كان األمر عد األهمية)
مسيز أنتروبوس: 

أجل أجل هناك الكثير من العمل الذى يجب أن يتم. فقط أسرعى. 
سـرح تـتحـدث إلى سـابيـنا (قارئـة الـطالع تـسـيطـر اآلن عـلى خشـبـة ا

مسرحية من ثالث فصول 
2
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>  كـل شىء يتم كما لو كان اجلسد نـفسه اليد القدم العمـود الفقرى هو الذى يفكر
ـثال نـتعـلم كـيفـية قـيادة ـر بـرنامج الـعـمل على الـرأس. وهكـذا عـلى سبـيل ا دون أن 

سيارة بعد تعلمّ من خالله تفهم كل حركة ويتم حفظها وتسجيلها فى الذاكرة. 12
 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج الشاب سامح بسيونى يستعد لتقد مسرحية جديدة لألطفال إنتاج مسرح التليفزيون.

25 من فبراير  2008 العدد 33

ه على مسرح احلرية بوسط القاهرة. نتج محيى زايد يقوم حاليا باإلعداد إلنتاج عرض مسرحى جديد يتم تقد > ا

21
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>  إن كـلمـة "نقل العـدوى" التى يسـتخدمـها أيـضًا منـظرو الفـنون لإلشارة إلى اجـتماع
أنـظمـة كثـيرة هى كـلمة ذات دالالت غـاية فى الـسلـبيـة. الكلـمة تـعنى "تـلوثًـا ناجتًا عن

احتكاك غير نظيف" وحتى عدوى (سببها جراثيم).

سرحي جريدة كل ا

25 من فبراير  2008 العدد 33

والـــســــويــــســـرى بــــشـــكل مــــخـــتــــلف جــــعل كل
ـسـرح فى أوروبـا يـلـتـفـتـون إليه.. ـهـتمـ بـا ا
ويــعــد مــا كــتب من أهم مــا يــســتــنــد إلــيه فى
ــســرح األوروبـى خالل هــذه الـــفــتــرة تــأريـخ ا

الغنية..
ــســــرح الـــرومــانى" ومـن مــؤلــفـــاته "ســمـــات ا
ـــــســــرح األوروبـى" وقــــدم "" "1936ســــمـــــات ا
ــســرحى" وكــذلك  مــجــلــد أيـــضــا "اإلخــراج ا
دراسـة فى شـكـسـبـيـر (" (1938حـدود الفن "
( (1939وتــعــد كـــلــهــا مــراجـع هــامــة لــدارسى
ـؤرخى ـســرحـيـة وكــذلك  الـفـنــون األدبـيــة وا
ـــــــــســــــــرح واألدب األوروبـى وقـــــــــدم كـــــــــذلك ا
ــمــيـزة ــســرحــيــة ا مــجــمــوعــة من األعــمــال ا
لـصديـق عمـره إلـيـاد ومـنـها "مـدام كـرسـتـيـنا"

و"يوجا" و"كيمياء إنسانية" وغيرها..
وخالل رحــــــلـــــتـه ووسط مــــــعـــــتــــــرك احلـــــيـــــاة
ومواجهته الفنية والثقافية والسياسية التقى
ن تـشبهه إلى حد كـبير وقد سـيطرت على
ــــمــــثــــلــــة والــــنــــاشــــطــــة عــــقــــلـه وقــــلــــبه وهى ا
الـسـيــاسـيـة أيــضـا مـاريـتــا سـادوفـا فــتـزوجـهـا
وكــــان ذلك قــــبل وفــــاتـه بــــثالثــــة أعــــوام وقـــد
حتـــولت مــــاريـــتــــا إلى اإلخـــراج بــــعـــد نــــهـــايـــة
يـة الثانية وقدمت  عدة عروض احلرب العا
تــنــاقش حـيــاة أسـتــريــان والـفــتـرة الــتى عـاش
فـيـها وقـد اعـتـزلت الـعـمل الـسـيـاسى.. فـبـعد
زواجـهــمــا بــعــام واحــد فـقط اعــتــقــلــته الــقـوة
ـــانـــيــــة أثـــنــــاء غـــزوهــــا لـــلـــشــــرق وهى فى األ
طــريـــقـــهــا إلى االحتـــاد الــســـوفــيـــتى الـــســابق
ية الثانية مرورا برومانيا خالل احلـرب العا
وبـعـد قـضــائه فـتـرة فى الــسـجن ذاق خاللـهـا
كل ألـــــوان الــــعــــذاب خـــــيــــروه  بــــ الـــــبــــقــــاء
بـالـســجن أو اخلـروج كــمـجــنـد فى الــصـفـوف
األمــامــيــة لـقــوات احملــور وفــقـد أثــنــاء إحـدى
ـدينـة كوبـان الروسـية.. ووجـد بعد ـعارك  ا
فـتـرة مـقـتــوال وقـد تـعـرفت عـلــيه زوجـته بـعـد
ذلـك ومـــعه شـــخـص آخـــر مـــجــــهـــول الـــهـــويـــة
وبـجـانــبـهــمـا نـســخـة من اإلجنــيل وأخـرى من
الـقـرآن والــغـريب أنه لـم يـعـرف عــنه الـتـدين
شـهد وكـانت أصولـه يهـودية وظل سـر هـذا ا
األخـــيــر غـــامــضـــا وإن حــاول بـــعض الــكـــتــاب
إال أن مــا كـتب وكــمـا الـتــوصل إلى حــقـيــقـته 
ذكــرت زوجـته لم يــتــعـدى كــونه تـخــمـيــنـات ال
ــؤكـد فــقط أن له إســهــامـات دلــيل عــلــيـهــا وا
مـازالت وبــقـوة مــحل اهــتـمــام وقـد كــتب عـنه
صـديقه أليـاد كتابًـا نشر عام  1989بعـد وفاة
ألـــــيــــاد بـــــثالث ســـــنــــوات حتـت عــــنـــــوان رجل
قـاومـة وبيـعت من الـكـتاب ماليـ الـنسخ.. ا
كمـا ألـفت عنـه كتب أخـرى كـثيـرة.. و نـشر
رسائله التى بعث بـها إلى زوجته ماريتا أثناء
احلرب وهـذه الـرسـائل مـحفـوظـة بـاألرشيف

الوطنى لرومانيا..
قال عنه اخملرج الشاب ميتش أندرسون:

"إن خالصــة مــا قـــدمه أســتــريــان وغــيــره من
هــذا اجلــيل الــذهـبـى يـعــد مــنــهــجــا البـد وأن
نــعــود إلـيـه.. ومـعــاجلــته حلــالــة الــصــراع بـ
ـوذجــا يــؤكــد أنه قـد الــشــرق والــغـرب تــعــد 
ســـبـق عـــصـــره فى رؤيـــته.. وأنه قـــار جـــيـــد
ستـقبل الـعالم من خالل ثـقافة واسـعة نحن

فى أشد احلاجة إليها"..
وكـــــــذلك قـــــــال اخملـــــــرج اخملـــــــضـــــــرم مـــــــارين

كارميتز:
"الـتـاريخ عنـدى لـيس أحداثًـا مـضت.. بل هو
أحـداث حاضـرة وأخـرى قادمـة ولـهذا فـإننى
أومن بـأنـنـا دائـمـا نكـمل مـا بـدأه من سـبـقـونا
وهم يــكـمــلـون مــا بـدأه مـن سـبــقـوهم وهــكـذا
يـــكـــون تـــواصـل األجـــيـــال.. فال يـــولـــد اجملـــد
فجـأة.. فأستـريان قدم لـنا خالصـة من تعلم
مـــنــهم تـــأكــيـــدا عل أهـــمــيــة احملـــافــظـــة عــلى
األصـول بـجــانب مـا تـقــدمه الـعـلــوم احلـديـثـة
ـثل اإلجنـلـيـزى الـشـهـير وهـكـذا وكـما يـقـول ا

"خطوة بعد خطوة إلى اجملد"..

ـــــســــــرح بـــــوخـــــارست واخملـــــرج الـــــرئـــــيــــــسى 
الوطنى.. وعلى غـرار أستاذه النمساوى قدم
كالسـيـكـيـات ولـيم شـكـسـبـيـر وأضـاف تـقد
أهم مـــــا عـــــشق مـن أعـــــمــــال اإلغـــــريـــــقـــــيــــ
سـوفــوكــلــيس أخــيــلـيــوس ويــوربــيــدس ولــكـنه
أجـبـر سيـاسـيـا عـلى الـتـقـلـيل من تـقـد هذه
األعمـال فـلم يـقاوم فـى البـدايـة وقـدم بعض
ـرحلـة توطدت أعمـال اإلجنليـزى وفى هذه ا
عالقـته بــتـوتـيــا الـفــيـلـســوف.. وكـان فى ذلك
الــــــوقت مـن أصـــــحــــــاب الــــــنـــــفــــــوذ فى عــــــالم
ـسـرح.. فمـكـنه من مـعـاودة تقـد مـا يـريد ا

من عروض..
وكـتب أسـتـريـان مـجـمـوعـة مـقـاالت هامـة فى
عـدة مجالت تهـتم باآلداب والفـنون.. وسافر
أيــضـــا إلى إيـــطــالـــيـــا وتــدرب عـــلى تـــقــنـــيــات
اإلخراج السينمـائى وكتب عنها مجموعة من
الـتـقـارير مـحـلال لـهـذه التـقـنـيـة واستـخـدمـها
مـسـرحـيـا وتدرس هـذه الـتـقـارير بـاجلـامـعات
سرح األوروبـية حاليـا.. وشارك فى مؤتـمر ا
الـدولى بإيطالـيا.. وقام بزيـارة لندن وباريس
وجنـيف وفـييـنا وقـام بتـحلـيل وتفـسيـر ماهـية
ــســرح اإلجنـلــيـزى والــفـرنــسى والــنـمــسـاوى ا

ـانى اشــتـهــر بـإخــراجه لــروائع األسـطــورة األ
ـــانى بـــرتـــولـــد بــــريـــخت  وكـــذلـك اخملـــرج األ
كـارلــهـايـنــز مـارتـ  والـذى يــعـد أول من نـقل
ـسرح الـديـنامـيكـية الـسـينـمائـيـة إلى خشـبة ا
فى ســبق هــام وقـد أخــذ عـنه أســتـريــان هـذا
الـنـهج فـيـمـا بـعـد وتـابع بـشـغف أيـضـا اخملرج
ــمــثل الــنـمــســاوى مــاكس ريـنــهــارت والـذى وا
ـوسـيـقى ومـزجـها تمـيـز بـاهـتـمـامه الـكـبيـر بـا
بـالـدرامـا.. واهـتم بـتـقـد أمـهـات الـنـصوص
ى وأقواهـا.. وخاصة أعـمال اإلجنـليـزى العا

وليم شكسبير  وغيره..
بـعد عـودته إلى رومـانـيا وبـعـدمـا أثرته كـثـيرا
انيـا أخرج أول مسرحاته رحـلته القصـيرة أل
نـهـايـة الـرحــلـة عن رائـعـة الــكـاتب اإلجنـلـيـزى
روبرت شـريف وصـفق لـها اجلـمـهور والـنـقاد
كــثـيــرا.. بـعــدهـا دعى إلـى إقـامــة مـؤتــمـر فى
ــنـاقـشــة شـئـون مــخـرجـيه ـســرح الـرومـانى  ا
ــثـــلــيه وقــدم خاللــهــا مـــا كــتــبه عن رؤيــته و
ــــمـــثــــلـــ لـــلــــمـــســــرح احلــــديث ومـــا يــــخص ا
واخملــرجـــ ويــدرس مـــا كــتــبـه اآلن فى كــتب

ومجلدات بجامعات أوروبا..
ــمــثل وبــعــد ذلك بـــقــلـــيل أصــبح أســـتــريـــان ا

إن سـجالت الـتـاريـخ وأبـحـاثه اخملـتـلـفـة تـؤكد
أن الـــفن غــذاؤه الـــثــقـــافــة والـــتى تـــزيــده قــوة
ــواجــهــة قـدر وصالبــة وجتــعــله قــادرًا عــلى ا
ـســتـطـاع ويــفـتح الـتــاريخ ذراعـيه مـســتـقـبال ا
وبـتــرحـاب كـبــيـر هـذه الــنـوعــيـة من الـفــنـانـ
الــذين كــانــوا أكـثــر فــطــنــة فـاســتــعــانــوا بـأهل
الـعلم والثقافـة لتزداد أساساتـهم قوة ولتكون
لــهم رؤيــة مــحــددة وقـويــة تــســتــنــد عـلـى عـلم
وثـقــافــة ال شك فــيــهــمــا بــالــنــسـبــة لــهم عــلى

األقل فتجعلهم يتفوقون على أنفسهم..
يـذكر لـنـا التـاريخ الـعديـد من الـفنـانـ الذين
سـلك.. وعاشوا  بـالعلم ولـلعلم سلكـوا هذا ا
يقدمون لنا خالصة عطاء السن على طبق
ـعـلم هـيـاج من ذهب ومن هـؤالء الـرومـانى ا
أستـريان 1943 – 1904 وهو مـخرج مسرحى
 نــاقـد  وشــاعـر  وصــحــفى وأيـضــا نـاشط
ســـيــــاسى له رؤيــــته ومـــبــــادؤه الـــتى لـم يـــحـــد
عـنـهـا.. وبـجانـب كـمـيل بـيـتـرسـكـو وميـخـائـيل
سـبــاســتــيــان فــهــو يــعــتــبـر مـن أكــبـر مــؤرخى
ـسـرح الــرومـانى فى فـتــرة مـا بـ احلـربـ ا
يـت األولى والـثـانيـة .. ترك إرثـا كبـيرا العـا
ـــؤلـــفـــات الـــهـــامـــة فـــكـــتـب عن عالقـــته من ا
ــعـروف وأســتــاذ األديـان مــيـرســيـا بــالــكـاتب ا
إلـيـاد وكـذلـك الـفـيـلـســوف الـثـائـر بـيــتـر تـوتـيـا
وكــاتب الــدرامــا الـبــريــطــانى إدوارد جـوردون

كريج.. 
نـشأ فى كنف أسرة رومـانية أمريـكية.. وكان
األوسط بـــــ ثالثـــــة أبـــــنـــــاء.. تــــعـــــرف عـــــلى
مـــيـــرســـيـــا إلـــيـــاد وبـــدأت صـــداقـــتـــهـــمـــا  فى
اجلامعة ببـوخارست والتى امتدت حتى وفاة
هيج.. ويعد من أبـرز الشخصيات التى بدت
سـمـاتـهـا واضــحـة فى أعـمـال إلــيـاد الـروائـيـة
وقــد درس أســتـريــان الــفــلـســفــة بـاجلــامــعـة..
وانـــتــسـب كــذلـك لـــقــسـم الــفـــنـــون الـــدرامـــيــة
هـنـاك.. ودرس الـدراما والـكـومـيـديـا عـلى يد
أسـتــاذ الــكــومــيــديــا األكــبــر لــوســيــا بــوالنـدرا
وخالل فــــــتـــــرة دراســـــتـه قـــــدم أولـى دواويـــــنه
ــوت وكـذلـك مـســرحــيـته الــشـعــريــة  سـكــرة ا
األولى وهى مسـرحـيـة قصـيـرة بعـنـوان حـوار
بــ األشـــبــاح وأتـــضح خاللـــهــمـــا مــدى وعى
متـد ب الشـرق بأصوله أستريـان للصـراع ا
والــغـرب بـحــداثـته والــتى يـرغب فى فــرضـهـا
عـلى الـعالم ولـو بـالقـوة فـضال عن أن هذين
ـيالد كـاتب له رؤيـة فـكـريـة الـعـمـلــ يـنـبـآن 
درامـية قوية تـتبلـور من خاللها أصول بالده
ــزوجــة بــروح الــعــصـر.. وتــلك الــتــاريــخــيـة 
ــضـطــربـة بــعـد حـرب كــبـرى انــتـهت الـفــتـرة ا
وتـــركت وراءهـــا آثــــارهـــا من خــــراب لـــلـــديـــار
ودمـار للنـفوس.. وكذلك هـذا الشد واجلذب
والــتـهـديـد والــوعـيـد.. والــذى يـؤكـد أن األيـام
الـقـادمــة شـديـدة الــسـوء.. وأن فـتــرة مـا بـعـد
احلرب الـتى انتـهت هى فـقط  هدنـة وهذا
ــــســـتـــقــــبل فى مــــا عـــبـــر عــــنه وكـــأنـه يـــقـــرأ ا
مسرحـيته األولى.. وذلك من خالل أسطورة
ـة حتوى الـعـبـرة اإلنـسـانـية من رومـانـيـة قـد
ـوها وراء خـلق اإلنـسـان و ميـالد الـقوة ثـم 
حــتى تــصـل إلى أقــصى مــدى ثم ســقــوطــهــا
وزوالــهـــا وهــكــذا تــولــد قـــوة ثم تــزول لــتــأتى
غــيــرهـــا  واحــدة بــعــد أخـــرى.. وبــرز كــذلك
تــشــبــعه حـــتى الــنــخــاع بـــروح وأدب الــثــقــافــة

ة)..  اإلغريقية ( اليونانية القد
.. وكـانت تـلك بـعــد تـخـرجه سـافـر إلى بـرلـ
الـرحلـة أخطـر مراحل حـياته الـقصيـرة حيث
تـأثر بالـثقـافة الفـاشيـة التى كـانت فى أوجها
ـانـيـا فى تـلك الـفـتـرة.. ولـكـنه عـارضـها فى أ
بادئها تختلف وأكد أن الشيوعية الشرقية 
كـلــيـةً عن هــذه الـقــواعـد الــفـاشــيـة احملــطـمـة
ــســرح حلــريــة اإلنـــســان ومع ذلك الــتـــحق بــا
ـــانى وتـــأثـــر بــرؤيـــة مـــجـــمـــوعـــة نـــادرا مــا األ
جتـــتـــمع ومـــنــهـــا  اخملـــرج الــروسـى الــشـــهـــيــر
فـــســفــولـــود مــايــرهــولـــد وهــو مــلـك الــرمــزيــة
ـــانى ــســـرح الـــروسى واأل ـــثل ومـــخـــرج ا و
لـفــتــرة زمــنـيــة هــامــة فى تــاريــخـهــمــا وأيــضـا
ــــانى أروين بــــيــــســـكــــاتــــور والـــذى اخملــــرج األ
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من بــطــلى الــعــرض أن يــتــوقــفــا عــنــد هــذا
احلـد وأال يـتـمـاديــا فـسـيـارة الـشـرطـة عـلى
ـسرح وهـناك خـطوط حـمراء البد أبواب ا
رة أن نتوقف عنـدها وأال نتجاوزها وفى ا
الــثـانـيـة تـقــتـرح شـيـئًـا ال صــلـة له بـالـعـرض
وتصر علـيه ألنها هى اخملرجة مع محاولة
ــرتـ تـبــريــره بـأنـه يـخــدم الـدرامــا. وفى ا
الـــتى تـــتـــدخل فـــيــهـــمـــا اخملــرجـــة الـــواعــدة
ـــســافــة "ســـعــاد الـــقــاضـى" تــقـــوم بــكـــســر ا
الـنـفـسـيـة بـ الـعـرض واجلـمـهـور لـلـتـأكـيـد
ــســرح عــلى أن مــا يـــحــدث عــلى خـــشــبــة ا
يحدث فـى حياتنـا اليوميـة وبنفس الكـيفية
قهور وللتأكيـد على وجود "عايش سعيد" ا

ئات بل واآلالف منه بيننا. ووجود ا
وعــرض "اإلعــصـــار" يــكــشـف عن مــدى مــا
يتعرض له اإلنسان من قهر وتسلط ومدى
ما يتعرض له من إهانة آلدميته ولكرامته.
وبطال الـعرض أجـادا لعب دوريهـما وأمـتعا
اجلــمــهــور بــأدائـــهــمــا الــســهـل الــبــعــيــد عن
مـتزج بخفـة الظل سواء "إكرام" الـتكلف وا
 –كما يناديه زمالؤه  –أو رفيق القاضى
واسـتـطـاعـا أن يـرسـمـا الـبـسـمـة علـى وجوه
اجلــمـهـور الــذى شـاهـد عــرضـ فى نـفس
ــــهـــرجـــان قـــبـل هـــذا الـــعــــرض أحـــدهـــمـــا ا
مـتـوسط والثـانى ال يسـتحق أن نـطلق عـليه
كـلــمـة "عـرض" من األســاس لـذا اسـتــحـقـا

تصفيق اجلمهور.
وجنـــحت اخملـــرجــــة فى تـــوظـــيف اإلضـــاءة
ــوســيــقى ــوســـيــقى لــصــالح الـــعــرض فــا وا
تـتـجـاوب مع العـرض والـلـحظـات الـتى تـمر
بـــهـــا شــخـــصـــيــات الـــعـــمل واإلضـــاءة كــانت
خـافـته مـع بـدايـة الـعـرض لــتـصـاحب حـالـة
الـعـرض والــشـخـصـيـات الــتى ال تـرى الـنـور
وتــتــمـنى أن تــشــرق الـشــمس وفى حلــظـات
ـسـرح للـداللة أخـرى كـانت اإلضاءة تـمأل ا
عـــلـى أن الــقـــهـــر والـــتـــســـلـط يـــحـــدث أمــام

أعيننا وفى وضح النهار.
وعــــرض اإلعـــــصـــــار اســــتـــــحق عـن جــــدارة
اإلعــصــار مـن الــتــصــفــيق لــكل من مــحــمــد
إكـرام ورفـيق القـاضى وللـمخـرجة الـواعدة
الـتى تـقدم أولى جتـاربـها اإلخـراجيـة ولكل

من شارك فى العرض.

ـســرح الـعـربى ضـمن فــعـالـيــات مـهــرجـان ا
ــيــة الــفــنــون فى شــهـر الــذى تــقـيــمه أكــاد
ديـــســـمـــبـــر من كـل عـــام تـــخـــلـــيـــدًا لـــذكـــرى
الــــراحل "زكـى طــــلــــيــــمـــــات" الــــذى يــــحــــمل
ـهــرجـان اسـمه - جــاء عـرض "اإلعـصـار" ا
لــلــمـخــرجـة الــواعــدة "سـعــاد الــقـاضى" فى

ختام اليوم األول للمهرجان.
ويــعـــالج عـــرض "اإلعــصـــار" فــكـــرة الــقـــهــر
ــســـتــمــر مـن خالل شــخـــصــيــة ـــمــنـــهج وا ا
"عــايش ســعـيــد" الــذى يــتـنــاقض اســمه مع
واقع حـيـاته تمـامًـا فهـو مـقهـور مـنذ حلـظة
مــيالده وحـتـى نـهــايـة حـيــاته فــقـد تـفــتـحت
عـيــنـاه عــلى مـرض أمـه ووفـاتــهـا ألن والـده
لـم يــــســــتــــطـع تــــدبــــيــــر مــــصــــاريـف الــــعالج
ــــدرســـة عـــنـــدمـــا ويـــســــتـــمـــر الـــقــــهـــر فى ا

يتشاجر مع أحد زمالئه.
ـــدرس رغم أنه لم ويــتـــلـــقى الـــعــقـــاب من ا
يخطئ فى حق زمـيله ورغم أنه أكثر تفوقًا
إال أنـه يتـلـقى الـعقـاب بـالضـرب ألنه فـقـير
وكـل خـطــأه أنـه تــشـاجــر مـع زمــيـلـه األكــثـر
غنى لـهذا يـتلـقى عقـابه ألنه جتاوز حدوده
درسة إلى كتلميـذ فقير. ومن البيت إلى ا
اجلـامــعـة يـســتـمــر مـسـلــسل الـقــهـر ومـازال
الـعرض مستـمرًا بال انقطاع فـبعد تخرجه
فى اجلـــامــعــة بــتــقــديــر امــتــيــاز مع مــرتــبــة
الـشرف ال يـستـطيع احلـصول عـلى وظـيفة

ألن الوظائف كلها محجوزة.
وفـى أثـنـاء دراسـته اجلــامـعـيـة تــنـشـأ قـصـة
حب بـينه وب زميـلته عبير وعـندما يتقدم
خلطبتـها ال يجد سوى الرفض من والدها
لكه تلك ماالً أو وظيفة وكل ما  ألنه ال 
هــو شـهــادة تـخــرجه فى اجلــامـعــة بـتــقـديـر
امـتيـاز مع مـرتبـة الـشرف والـتى ال تـساوى
شـيـئًـا. وتـعـامـلت اخملـرجـة مع فـكـرة الـقـهـر
ـســرحـيــة عــبـارة عن بــوعى فــكـان ديــكــور ا
خــيــوط مــشــدودة إلى الــســقف عــلى شــكل
مثلث وعلقت عليها كل اإلكسسوارات التى
يسـتخدمـها بطال الـعرض "محـمد إكرام" و
"رفـــيـق الــــقـــاضـى" من طــــاقــــيـــة وجــــلــــبـــاب
وبـاروكة شعـر...إلخ. ومساحة الـتمثيل هى
ـثلث ـوجودة بـ ضـلـعى ا ـسـاحـة ا فـقط ا
وكــــــأن بــــــطـال الــــــعــــــرض مــــــحــــــاصــــــران أو
مـــســجــونـــان داخل أحــد الــســـجــون. وحــتى
تــدخل اخملـرجــة أثـنــاء الـعــرض أتى لــيـؤكـد
ـرة األولى تـطـلب عـلى فـكـرة الـقـهـر فـفى ا

«اإلعصار»
عهد يستحق عاصفة من التصفيق فى مهرجان ا

رؤية كلية من خالل خفة الظل

وسيقى   جناح العرض فى توظيف ا
واإلضاءة لتأكيد الرؤية

عبد الله حسن محمود

 تكشف عما يتعرض له اإلنسان من قهر ما يحدث على اخلشبة نراه فى حياتنا 

منهج أحد األفكار   القهر ا
التى يطرحها «اإلعصار»
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ــــــا نــــــفـس اخملــــــرجـــــ هــــــؤالء الــــــكـــــتــــــاب ور
وينـسـبونـها إلى فن الـبـانتـوما وهى ال تـعرف
بـهذا الـتـصـنـيف وتـرى أنهـا أقـرب إلى الـبـورنو
أو هى نوع منه وعلى ذلك فـإن مقالها النقدى
ال يـــتــعـــرض لـــهــذا الـــنـــوع من الـــعــروض ألنـــهــا
لـــيــسـت مــســـرحًـــا وال بـــانــتـــومـــا مــهـــمـــا كــان

بذول فيها. اجملهود ا
وهنا يتصـدى بعض الكتاب من الشواذ للدفاع
سرحى عن أنفسهم وكان من هؤالء الكاتب ا
"مارك رافـ هـيل" فـيقـول إن الـبانـتـوما فن
مـسـرحى جـميل تـبـدأ عالقـة العـشق مـعه مـنذ
سـنوات الـطـفـولـة وهـو عـشـقه مـنـذ الـطـفـولة
وبـسـبب مــزايـا هـذا الــفن فـإنه اســتـخـدمه فى
الـتعـبـير عن شـذوذه لـكن ليس بـصفـة مـطلـقة
فـلـيس مــعـنى أن يـكـون الـكـاتب شـاذًا أن يـكـون

كل ما يكتبه ينطق بالشذوذ.
ويـقـول إنه شـخـصـيًـا توقـف عن كـتـابـة عروض
الـشذوذ ألنه لم يـعد بحـاجه إليـها للـتعـبير عن

أفكاره.

ـسـرحـيـات ورافـ هـيل بـالـذات لـه عـدد من ا
الــــصــــارخــــة والــــتـى كــــان أشــــهــــرهــــا" الــــشـــرار

واجلنس".
ويــشـيــر إلى أنـه كــتب بــعض الــعـروض دون أن
يـضـمـنــهـا مـشـاهـد تـعــرض بـالـشـذوذ أو تـشـيـر
إلـيه وكـان يفـاجـأ بـأن اخملـرجـ أقـحـمـوا مثل
شـاهد عـليهـا جملرد مـعرفـتهم أنه شاذ هـذه ا
فـتـعـاملـوا مـعه عـلى أنه ال بـد وأن يـضـمن هذه
ـاذا الـفــكـرة كل عـروضه. وعـنــدمـا سـألـته لى 
لم يـعـتـرض عـلى عـمل ال يـعـبـر عن روح الـنص

سكت ولم يجب.

من هـنا فقـد دعت لى علماء االجـتماع ورجال
ــســـئــولـــ إلى ضم ـــتــخـــصــصـــ وا الـــدين وا
همـة التى يتعرض جـهودهم إليهـا لوقف تلك ا
سرحى لهـا فى البانـتوما لـيعود ذلك الـفن ا
اجلـمـيل الــذى يـقــبل عـلى مــشـاهـدته الــصـغـار
ويــشــارك من تــكــوين شــخــصــيــتــهم ويــشـعــر به

الكبار ويستمتعون بكل دقيقة فيه.
ـــواطـــنـــ مـن االنـــســـيـــاق وراء فخ حتــــذر لى ا
يـــنــصـــبه أحـــيـــانــا بـــعض الـــشــواذ مـن الــكـــتــاب
واخملـــرجــ عــنــدمـــا يــشــيـــرون إلى عــروضــهم

كعروض عائلية.
الحظ أن الـنـاقـدة الـبـريـطـانـيـة عـلى أنه من ا
نـفـســهـا فى هـجـومــهـا عـلى بـانــتـومـا الـشـواذ
حــاولـت أن تــبــ نــغــمــة هـــادئــة حــتى ال تــثــيــر
ضـــدهـــا جـــمـــاعـــات الـــشـــواذ وحـــاولت عـــرض
وجهات نظرهم كى ال تتهم باالنحياز ضدهم 
وفى نـهاية مقالـها النقدى ذكـرت قصه طريفة
ــة عن أول مــسـرحــيـة وهى فى احلــقـيــقـة مــؤ
لـــلــشــواذ تـــعــرض عـــلى مــســـرح بــابــريـــكــان فى
لـنــدن فـبـعـد هـذا الــعـرض ذهب مـخـرجه إلى
مـكـتب رئـيس الـوزراء وطـالـب بـإعـطـاء عروض

الشواذ اهتمامًا أكبر.
ــسـئــول الــكــبـيــر وهــو يــرتـدى وذهـب لـيــقــابل ا
ثـديــ صـنــاعـيــ ويـضـع مـســاحـيق الــتـجــمـيل

ويرتدى فى قدمه حذاء نسائيًا.

« «البانتوما
رسائل خطيرة ومواجهة بالفن ظاهـرة غربيـة أفاق عليـها عدد من الـنقاد من

بـريطانـيا ومنـهم "فيرونـيكا لى" الـناقدة الـفنية
بصحيفة الديلى تلجراف البريطانية.

تـتعلق الظـاهرة بفن مسـرحى رفيع له جمهوره
ويـعشقه البريـطانيون بكافـة أعمارهم وفئاتهم

وهو فن البانتوما أو التعبير الصامت.
تالحظ "لـى" طغـيان عـروض البـانـتومـا التى
كـــتــــبـــهــــا كـــتـــاب مـن الـــشــــواذ الـــذين يــــعـــرفـــون
بـشـذوذهم مثل "مـارك رافـ هيـل" و"جونـاثان

هارفى" و "ستيفن فراى"
وهذا فى رأى "لى" ناقوس خطر ألنه يعنى أن
ــرح الـذى يـســتــغل هــؤالء الــشــواذ ذلك الــفن ا
يـعتـمد عـلى التـعبـير احلـركى والتـعبـير بـالوجه
والـكـومــيـديـا فى تـوصـيل رســالـة خـطـيـرة جـدًا

سرح خاصة إلى األطفال. إلى جمهور ا
وتــشــيــر إلى مــشــكــلــة خــطـيــرة وهـى أن هـؤالء
الـكـتـاب يـتـمـيـزون بـبـراعـة شـديـدة فى الـكـتـابة
ــــــيـــــلـــــون إلـى إســـــنـــــاد هـــــذه األعــــــمـــــال إلى و
مـخرجـ قـادرين عـلى الـتـعـبـيـر عن أفـكارهم
وهم عــلى درجــة عــالــيــة من الــذكــاء بــحــيث ال
يـتعـرضون بـشكل مـباشـر إلى موضـوع الشذوذ
بـل تــأتى بــشــكل عــارض فى أعــمــالــهم لــيــكـون
تـــأثــيـــرهــا أقـــوى وهــذا مـــا الحــظـــته "لى" فى
ـعــروضـة عــدد من مــسـرحــيـات الــبـانــتـومــا ا
حـاليًـا عـلى مسـارح بـريطـانيـا مـثل "سنـدريلال"
تـسلقة" لستـيفن فراى و "جـاك والفاصولـيا ا
ــسـرحـيــتـان مــأخـوذتـان "جلـونـاثــان هـارفى" وا
ـعـاجلة عن أعـمـال أدبيـة تـقـلـيـديـة لـكن عـنـد ا
الـتـى تـعـتــرف بـبــراعـتـهــا كـانت هــنـاك إشـارات
للشذوذ بشكـل مستتر قد ال يالحظه كثيرون.
وهـذا مــا اتـضـح من األداء الـتــمـثــيـلى لــلـمــمـثل
آنــدى جـراى والــذى يــعــتـقــد أنه شــاذو إن كـان
هـو نـفسه ال يـنـفى ذلك أو يعـتـرف به وكم كان
مـثل بارعًـا فى تفجـير الـضحـكات حتى هـذا ا
أنهـا لم تـستـطع منع نـفسـهـا من الضـحك على

أدائه.
وتـشـيـر «لى» إلى أن هذه الـظـاهـرة وهى جلوء
الكتاب من الشواذ إلى فن الـبانتوما للتعبير
عن أفـــكــــارهم لـــيـــسـت جـــديـــدة بـل تـــرجع إلى
اضى وكـان السبب فى هذا سـتينيـات القرن ا
الـوقت هو الـسخـرية التى يـتعـرض لهـا الشواذ
فى اجملـتــمع الـبــريـطــانى الـذى ال يــزال وقـتــهـا
يـــتــمــتع بــشـىء من احملــافــظــة ولـم يــكن نــفــوذ
ستوى الكبير فى الشواذ قد تفـاقم إلى هذا ا
بـريطـانيـا ودول الغرب إلى حـد قيـام جمـيعات
تــــدافع عن حـــقـــوقـــهـم وإلى حـــد أن أحـــدًا من
رجـال الــسـيــاسـة ال يـســتـطــيع أن يـتــخـذ قـرارًا
دون أخـــذهـم فى االعـــتــبـــار وال تـــزال أعـــمــال
كالسيـكية من البـانتومـا خطتـها أقالم كتاب
مـــســـرح من الـــشـــواذ مـــثل "جـــراهـــام نـــورتـــون"
صاحب عرض "جوليان وساندى" لكن الغريب
أن تـــــتـــــصــــاعـــــد ظـــــاهـــــرة الــــكـــــتـــــاب الـــــشــــواذ
ومــسـرحــيــات الــبـانــتــومــا مع تــصـاعــد نــفـوذ

هؤالء الناس.
وتـتوقف «لى» لـتوضـيح نقـطة مـهمـة وهى أنها
فى مـقـالـهـا تـعـرض لـعـروض الـبانـتـومـا الـتى
يــحـــاول الــكـــتــاب الــشـــواذ نــشـــر شــذوذهم عن

طريقها.

وهنـاك نوع آخـر من العروض الـتى تنـتشر فى
بــريـطــانــيــا مـنــذ عــدة سـنــوات والــتى تــتــضـمن
مـشـاهـد شــذوذ صـارخـة بـ رجـال ورجـال أو
نــســاء ونــســاء وهــذه الــعـــروض يــكــتــبــهــا نــفس

 علماء االجتماع يعكفون على دراسة الظاهرة

 فن البانترما والبورنو سخرية من التجربة 

سرح لتوصيل   هل يستغل الشواذ ا
رسالتهم إلى اجلمهور

 تصاعد هذا النوع من العروض يزداد
 مع صعود نفوذهم!!

±hDhôdGóÑY ΩÉ°ûg

 تصنيف مرفوض  

دعوة

سوابق

>  فـى هذه اللحـظة ال تذوب األنـظمة فهـى تثرى بهـذه الفروق. إن هـذا يثرى الرقص
مارستان الفـنيتان ال تخـتلطان فهمـا دائمًا متبـاينتان الواحدة سرح هاتـان ا ويـثرى ا

عن األخرى ولكنهما تتجددان ويحدثان ثراءً متبادالً. 22
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سرحي جريدة كل ا
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>  إن مـفـهـوم "اخلـلط" يـتـعـارض مع مـفـهوم "الـتـبـادل". إنـهـا عـمـلـية االنـدمـاج وجتـمـيع مـواد مـتـنـوعة
وجـمعها فى شىء واحـد. مثالً فى التصويـر اللون األخضـر ناجت من خلط اللون األزرق بـاللون األصفر.
سرح والـرقص وحتى السيرك لن ولـكن ال يتم التعـرف فى النتيجـة على األلوان األساسية وهـكذا فإن ا

تنوعة. كن التعرف عليهما وسيتم خلط األنواع ا
سرحي جريدة كل ا
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ـزيد من تـشظى وزيف واقف اخملـتلـفة ا ا
مـنطق الـتعـامل الـسائـد وكشـفه عن طريق

السخرية منه.
ـسـرحـيـة والـتـواصل مع ثـانـيًـا: الـصـورة ا

تفرج ا
ـــســـرحـــيـــة فى لـــقـــد ســـاهـــمـت الـــصـــورة ا
عـــرض "قـط يــــحـــتــــضــــر" فى خــــلق إدراك
جـديـد لـلـمـوضـوع األسـاسى وهـو القـطط.
فــهـــو يــقــدم رؤيــة ال تــتــأسس عــلى الــوعى
الـعقـلى فـقط وتتـعـدى ذلك فى استـخدام
ــمـثـلـ وسـائـل أخـرى مـنـهــا تـبـادل أدوار ا
فى تــمـثــيل إنــسـانــيـتــهم تـارة وتــارة أخـرى
وضعـيتهم كـقطط. بـاإلضافة إلى جتـسيد
وضـعية حـركات الـقطة فـى أثناء تـمثـيلهم
ـمــثل الـذى يـحـكى قــصـة الـقط تـوم مـثل ا
مع الـقطط األخـرى أو عـنـدمـا تـقـوم نورا
أمــ بــحــكى قــصــتــهــا مع الــقــطط ومــدى
حــبـــهــا لــهـــا وفى أثــنـــاء خــروجــهـــا تــمــسك

الصندوق بيديها كمخالب القط.
لـقـد أفـضى هـذا الـتـعـامل إلى إنـتـاج داللة
مسرحيـة تكشف أن احلدود ب اإلنسان
والــقط ال تــتـوقـف عـلى الــنــوع بل تــرتـسم
احلـدود داخـل الـســلـوك ذاته ويــتـضح فى
ــســئــول إلى قــطــة شــرسـة حلــظــة حتــول ا
تـــصـــارع الــقـــطط الـــضـــالـــة اخلــارجـــة عن
ـشترك ب الـنظام األخالقى. فـالسلوك ا
اإلنــســان والــقـــطــة يــجــعل الـــقــطــة قــابــلــة
لالسـتـبـدال فى هذا الـعـرض مع اإلنـسان
وبــالــتـالـى فـإن مــعــامــلــة الـقـط الـضــال فى
ــتــمـرد ــاثــلـه تــعـامـل اإلنــســان ا اجملــتــمع 
اخلارج عن الـنظام فـيكـون اإلنسـان قطًا
عـــــلـى ســـــبـــــيل االســـــتـــــعـــــارة فـى الـــــعــــرض

سرحى. ا
وفى الــنـهــايـة: يــصــدم الـعــرض اجلـمــهـور
ـســرحى هــو عــمل جـمــاعى فى فـالــعــمل ا
األســـاس يُـــنـــتـج مـــعـــنـــاه فى (اآلن وهـــنـــا).
وباستعراض السلوكيات اخملتلفة لإلنسان
والــــقـــــطط وعـــــقــــد الــــصـالت بــــيــــنـــــهــــمــــا
ـــواقف والــــطـــريـــقـــة الــــتى عـــرضت بــــهـــا ا
ـشاهـدين بـصورة غـير اخملـتلـفة تـتـقصـد ا
ــشـتــركــة بـ مــبـاشــرة رصــد الـصــفــات ا
اإلنـــســــان والــــقــــطط وعــــرضــــهــــا بــــصـــورة
مــــــجــــــازيــــــة تـــــوضـح أن عـــــدم مــــــســــــاءلـــــة
ومـالحـــظــــة الـــســــلـــوك اإلنــــســــانى يــــجـــعل
سرحى على الداللة تنـطوى فى العرض ا
ـــتــــفــــرج إزاء مــــا يـــحــــدث فى أن صـــمـت ا
اجملـتمع لـلـقـطط هو طـريـقـة زائفـة إلنـقاذ
اإلنــسـان إلنـســانـيــته ويـكـشـف عن قـصـور
ـسرحى) قـططى (طـبقًـا لتـصور الـعرض ا
فــهل يــوجــد وسط (اجلـمــهــور - الــقـطط)
من يـطمح إلـى اإلنسـانيـة  قـطط متـمردة

ترفع التحدى.

سرح السائد قطيعة مع ا
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قط يحتضر
عندما يصبح اإلنسان قطًا.. والقطة إنسانًا

عـليـهـا ألنـها إهـانـة للـمـجـتمـع أمام الـسـياح
واخـتـراق لـنــظـامه األخالقى ألنـهـا تـقـضى
حاجـاتـهـا وتمـارس اجلـنس فى الـعـلن أمام
ــــســـرحى الــــنـــاس. ونـالحظ أن الــــعـــرض ا
"قط يـحـتـضـر" فى بـنـائه للـمـشـهـد الـيومى
جلــــأ إلـى تـــــقــــنـــــيـــــة الــــبـــــارودى "احملـــــاكــــاة
الساخرة" لتـنتج محاكاة تسخر من األصل
(الـــواقع). لــــذلك كـــان الـــبــــاعث اإلبـــداعى
لـعــرض "قط يـحـتــضـر" يـســتـجـيب لــلـيـومى
ضـــمن مـــحـــاكــاة ســـاخـــرة "بـــاروديـــا" تــنـــتج

ــكـانــيـة إلـى فـضـاء كـيــنـونــتـهــا الـزمــانـيـة وا
إنــسـانـى رحب يـتــعــالى عــلى اخلـصــوصــيـة
ـمثل الـضيـقة حـيث تـكشف عن سـلوك (ا
ــــشــــتـــركــــة بـــ - اإلنــــســـان) والــــقــــواسم ا
الــقـــطط واإلنـــســان. ويـــبــلـغ هــذا الـــكــشف
مــداه حـــ يـــبـــ أن الـــســـلـــوك اإلنـــســـانى
يـــتــأسس وجـــوده ضــمـن اســتـــبــعـــاد مــا هــو
مـختلف عن طريـق العنف ضمن مـنظومته
ـسئول اإلنسـانية ونـلمح ذلك فى خـطبة ا
عن ازدياد قطط الشوارع ووجوب القضاء

مثلة سرحـية بعرض عالقة ا حيث تبدأ ا
ــشــهــد انــطــبع فى ذاكــرتــهــا  " "نــورا أمــ
وظل يـالحـــقـــهـــا طـــوال حـــيـــاتـــهـــا تـــراه فى
مـخـتـلف مـواقــفـهـا حـتى لـيـلـة دخـلـتـهـا وهـو
ثل رؤيتها لـقط ميت فى الشارع ويقوم 
آخـر بـحـكى ذكـريـاته مع قـطه تـوم. فـتـكون
ــــســــرحـى من مــــجـــــمــــوعــــة من الــــعــــرض ا
تـبـايـنة ـتـوازيـة وا ـواقف" ا "الـنـصوص - ا
تــــــوضـح عـالقــــــة اإلنـــــــســــــان بـــــــالــــــقـــــــطط.
ـــواقف" فـــتـــجـــاوزت هــذه "الـــنـــصـــوص - ا

إن من يــــتــــابـع بــــدقــــة عــــروض نــــورا أمـــ
سيـجد أنـها تـتصف بـطبـيعـة خاصـة ألنها
حتــاول تــأســيس حـــضــورهــا اإلبــداعى فى
ـا هو سائد أو بـعبارة أخرى مـوقع مغاير 
ـكن الـقـول بأن مـوقـعـهـا اإلبـداعى يـكمن
وجـوده فى منـطـقة الـتأسـيس فى اخملـتلف
ــا هـــو ســـائـــد. حـــيـث تـــطـــرق أرضًـــا بــوراً
مــسـكــوتــاً عـنــهــا تـســتــعـصـى عـلى الــذائــقـة
الـسائـدة وحتـرثـهـا بـصـنـعة فـنـيـة مـتـسـلـحة
بـأدوات فــكــريـة تــسـتــعـصى عــلى الــتـحــلـيل
ـــبــسط. ويـــصــبح من الـــصــعب اقـــتــنــاص ا
ــســرحى ألنه يــنـطــوى عــلى قـدر ــشـهــد ا ا
ــراوغــة ال يــنــســجم مـع الــبــنـاء كــبــيــر من ا
دقـق فى هذه الدرامى الـتـقـلـيـدى. ولـكن ا
الــعــروض يــكــشف أن لــهـا طــبــيــعــة خــاصـة
تــتـــجــاوز كل شىء راسخ وتــبـــلغ الــقــطــيــعــة
مــداهـا األقــصى وتــطــال كل شىء من لــغـة
ـنـوط بـهـا ومـحـاولـة ـسـرح إلى وظـيـفـته ا ا
إحـداث قطيـعة مع الـفهم الـسائد لـلمـتفرج
عن طريق بناء أفق توقعات جديد سيجد
ــتــفـرج نــفــسه يــعـود إلى نــقــطـة الــصــفـر. ا
ـتــفــرج بـحــيـرة فى حتــديـد حــيث يـصــاب ا
" أو تصـنـيفـها تـتداخل عـروض "نورا أمـ
فى نـــســـيـــجـــهـــا الـــفـــنى الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة
ـــعــرفى والــروايـــة والــتـــأمل الـــفــلـــســـفى وا
وبالـتالى يـسـتعـصى على ذائـقـته استـخراج
الـــداللــــة فى الــــعــــروض الــــتى ال تــــأتى فى
شــــكـل ســــاكـن بل مــــتـــــحــــرك وعـن طــــريق
ـتــفـرج مع الــبـنـاء الــعالقـة الــتى يـعــقـدهــا ا
الـــدرامـى لـــلـــعــــرض. فـــإذا كـــانت طــــبـــيـــعـــة
ـسـرحى بـصفـة عـامـة ذات قدرة العـرض ا
مـرنـة تــسـمح بـامــتـصـاص وحتـويـل الـفـنـون
اخملـتلفة وتطـويعها فى سيـاقها الفنى جند
أن معـظم عـروض" نـورا أمـ "تـنـفتـح على
سـيرتهـا الذاتـية ومواقـفها احلـياتـية حيث
تـــقـــتــنـص حلــظـــات عـــابـــرة وحتــرص عـــلى
تـوظـيـفـهـا مـسـرحـيًـا لـتـخـلـصـهـا من بـعـدها
الــســيــرى الــتــقــريـــرى وتــشــحــنــهــا بــطــاقــة
ـــســـرحى عن ـــوقف ا إيـــحــائـــيـــة لـــتـــمــيـــز ا
ـوقف احلياتـى فى تركيب فـنى. إيحائى ا
يكـشف عن الذات اإلنـسانـية فى اجملـتمع
ونلمح ذلك فى عرض "الـضفيرة" واحتكار
الذكر لهذه الـذات وكيف تتقنع األم بقناع
الـــذكــر ونــلـــمح ذلك الـــعــنـــصــر أيـــضًــا فى
عـرض "رسـالـة إلـى أبى". أو عـرض "حـيـاة
لــلـذكـرى" فـى عالقـتـهــا بـالــزوج الـذى مـات

واجملتمع الذى نعيش فيه.
وال يــشـذ عــرض "قـط يــحـتــضــر" عـن هـذا
ـــنـــطق فى الـــكــشـف عن تــشـــكـــيل الــذات ا
اإلنــســـانــيـــة فى اجملـــتـــمع وإظـــهــار مـــا هــو
مسـكوت عـنه فى اسـتـبعـاد كل مـا هو غـير
إنـــســـانى مـــثـل الـــقــطـط الـــضـــالــة وتـــعـــامل
زيف معـها وتلـجأ فى الكشف اإلنـسانى ا
عن ذلك إلى استـراتيـجية مـراوغة تـنطوى
ــــتــــفـــرج عـــلـى رغــــبـــة عــــارمــــة فى صــــدم ا

. ومفاجأته بوسيلت
ـسرح ـشهـد اليـومى وسلـطة ا : بنـاء ا أوالً

"اإليحائية".

استجابة لليومى عبر احملاكاة الساخرة

تداخل السيرة الذاتية والرواية

 عرض
يرصد
الصفات
شتركة ا

ب
اإلنسان
والقط
بصورة
مجازية
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درسة القومية السـيرك فى مونتريال يسمح >  إن اإلعـداد متداخل التخصصـات فى ا
ـمـثل الرقص...). ـسـرح (أداء ا بـإدخـال أنـظـمة أسـاسـيـة لـفنـون الـسـيـرك وهى فـنون ا

وهكذا سيكون للطالب رؤية فنية وجمالية شاملة تكمن فيما بعد اإلدراك احلسى.

ـسـرح والـرقص ـعـاصـر فى فـنـون ا >  مـنـذ الـسـبـعـيـنـيـات وخـصـوصًـا فى الـثـمـانـيـنـيـات يـنـتج اإلبـداع ا
اط اجلديـدة للعروض والـسيرك وحـتى فى فن العرائس أعـماالً يصعب أحـيانًا تـوصيف نوعـها. إن األ
الـناجتة عن تقارب وجتميع ووحدة وحتى خلط أنظمة متـنوعة فنية هل تشير إلى تغيير وجتديد فى

عملية اإلبداع? 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> اخملرج إسالم إمام يقوم حاليا باإلعداد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة مسرح كلية الفنون التطبيقية.
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جزيرة احلياة 
ومعاناة مسرح الطفل

هل تكفى أدوات اخملرج لصناعة البهجة?!

¢ù«ªN óªMCG

عرفة تبدأ من الكتاب   كنوز ا

علومات  ا
الزائدة أثقلت
كاهل
سرحية ا

سرحي جريدة كل ا
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هرجان السنوى للجامعات. > كلية االقتصاد والعلوم السياسية بدأت مؤخراً بروفات عرض مسرحى من إخراج كمال عطية للمشاركة فى ا

فكرة وحلم .. ألستاذ برودواى 

≈ZGôŸG ∫ÉªL

ضــعـيــفـة تــكـنــولـوجــيًـا بــالـقــيـاس لــلـســيـنــمـا
وألـعــاب الـكـمــبـيـوتــر ويـهـرب مــنه األطـفـال
ــتـعـة بـالــقـدر الـكـافى ألنه ال يــحـقق لـهم ا
ـبـدعـ فـلـو أنـنـا واحلل دائـمًـا بـ أيـدى ا
راجـعنـا عرض (جـزيـرة احليـاة) سنـجد أن
ــتــلك بــدايــة الــنص حتـــتــاج لــلــكــثــيـــر كى 
الــعـرض قـلب مـشـاهــديه من األطـفـال فـلم
يـقـدم لـهم تـشـويـقًــا مـنـاسـبًـا ولم يـدهـشـهم
بـالـقـدر الالئق وكـلــنـا يـعـرف مـا لـلـنص من
ـــســــرحى فـــإن كـــان أهـــمـــيـــة فـى اإلبـــداع ا
النص الـذى ب يـدى اخملرج مـعوقًـا فماذا
عساه أن يقدم اإلخراج بكل حيله الشكلية
والسمعيـة واحلركية.. إلخ صحيح اجتهد
شـاذلى فرح ولكنه فى الـنهاية كـان معتمدًا
عـلى مـوضـوع تـلـغـرافى فى مـعـظم أحـداثه
ـشــهـد الــقــوى الـوحــيـد أثــنـاء فـمــثالً كــان ا
احلــدث ذلك الــذى قــدم فــيـه لــصــراع بـ
ياه والطاقة) على أنهما ندان لبعضهما (ا
ـؤلف دائـمًا مـا كـان يـحاول البـعض لـكن ا

يــرقـــصــون لـــلــمـــرة األولى إال أنه حــاول أن
يـصــنع من تــشـكــيالتــهم احلـركــيـة نــسـيــجًـا

تباينة. يناسب حاالت الدراما ا
وجـــاء االســـتـــعــراض األخـــيـــر فى الـــعــرض
ـقـولــة األسـاسـيـة (يـاه الـذى يـعـتـمــد عـلى ا
على كرم الله) جميالً تمنيت معه أن تكون
كـل أحــداث الــعـــرض مــقــدمـه بــهــذه الــروح
الدقيـقة واجلـميلـة وهو االستـعراض الذى
ـعـلـومات اخلـاصـة بـعـنـاصر تـعـاد فـيه كل ا
احلــيــاة فى صــورة درامــا مــغــنــاة وتــشــكــيل
حـركـى يـتـسم بـالــبـهـرجـة والــتـلـوين الالفت
لـتنتـهى االحداث وقد تـبدل احلال وأصبح
بـلــيـد الـذى حل األسـئــلـة جـمـيــعـهـا شـاطـرًا
فكـان أن طلب األمنـية الـوحيدة من مـفتاح
السـر بأن يـصـاحبه دائـما صـديـقه الكـتاب

فهو أفضل عون طوال الوقت.
وكم كــنت مــشــفــقًــا عــلى طــبــيــعــة الــتــنــاول
ـيـديا والـتى تبـدو فـقيـرة بـالقـيـاس ألنواع ا
ــســرح يـخــطـو خــطـوات األخـرى فــمـازال ا

( ومصـمم االسـتـعـراضات (مـصـطـفى أم
فـــكـــان أن اعـــتــــمـــد اخملـــرج عــــلى األغـــانى
واالســــتـــعــــراضــــات بــــشــــكل مــــكــــثف داخل
ـتـفـرج ل ا احلـدث طـيـلـة الـوقت حـتى ال 
ـتـخــصص وقـد بـدا مــؤلف األغـانى غـيــر ا
ـوســيـقى مـوفــقـ تـمـامًــا فى صـنع تـلك وا
الـــدهــشــة الــبـــديــلــة بـــيــنــمــا عـــلى اجلــانب
اآلخـــر كـــان اهـــتـــمـــام مـــهـــنـــدس الـــديـــكـــور
مـنصـبًا عـلى صـناعـة مشـهـد شكـلى مغـاير
مع كل عــنــصــر يــنـاسـب وجــوده فـفـى حـ
ـــشـــهــــد اخلـــاص بـــاألرض مــــلـــونًـــا ظـــهــــر ا
بـاألزهـار كــان مـشــهـد الــهـواء بـانــورامـا من
ــكن حتــريــكــهــا روالت الــبـالســتــيك الــتى 
ـلونة ـمثـل من الـشرائط ا وكذا مالبس ا
الــتى تـــوحى بـــالــعـــالم اجلـــديــد فـــقـــد فــعل
نـــــــــاصـــــــــر عـــــــــبـــــــــد احلـــــــــافــظ مـن وجــــــــود
الشخـصيات وقـدمها بـالطريقـة التى تشى
ـوضــوعـهـا. أمــا مـصــطـفـى أمـ فـبـرغم
أن راقــــصــــيه يــــبــــدو مـــعــــظــــمــــهم وكــــأنــــهم

ــســرحى (جــزيــرة يــقــدم حــالــيًــا الــعــرض ا
احلـــــيــــاة) وذلـك بــــإقـــــلــــيـم وسط وجـــــنــــوب
الصعـيد فرع ثـقافة قـنا من تألـيف حسام
الــدين عــبــد الــعــزيــز وإخــراج شـاذلـى فـرح
ويـتـنـاول أهـمـية الـكـتـاب فى حـيـاة اإلنـسان
وأثـــره الــــفـــعــــال فى اكـــتــــشـــاف الــــبـــنى آدم
لــلــطــبــيــعــة مـن حــوله وذلك عــبــر مــراهــنــة
بــسـيــطـة بــ (بـلــيـد) بــطل الـقــصـة والـذى
يريـد أن يدخـل جزيـرة احليـاة ويذهب إلى
كهف األمانى حتى يحقق كل أحالمه وب
ـا كانت احلـكاية الكـتاب صديـقه الوفى و
مـرتبـطة بـذلك البـليـد الذى يريـد أن يصل
ـعــرفــة دون االســتــعـانــة بــالــكــتـاب لــكــنــوز ا
ؤلف قد واالعـتماد فـقط على عقـله فإن ا
غـــاب عـــنه أن تــــرتـــيب األحــــداث انـــتـــصـــر
لــطــريــقــة الــبــلــيــد فى الــتــعــامل فــقــد بــدأ
احلـدث والـبلـيـد رافض تـمـامًا أن يـسـتـع
بــالــكــتــاب وأثـنــاء تــنــامى احلــبــكــة كـان دور
الــكـتــاب مــحـفــزًا فــقط لــلـبــلــيـد بــأن يــعـمل
عــــقــــلـه فــــيــــمــــا أمـــــامه من مـــــعــــوقــــات ولم
يــســاعـده بــشــكل حــقــيــقى إال مــرة وحــيـدة
عـنــد بـدايـة الــرحـلـة حــيـنــمـا قـابل (مــفـتـاح
ـــســئـــول عن جـــزيــرة الــســـر) وهــو الـــقـــلم ا
احلـياة فـبـليـد ال يـعرف كـيف يـقابل مـفـتاح
الــــســـر بــــيـــنـــمــــا الـــكـــتــــاب يـــدلى لـه بـــاحلل
السـحـرى فمـفتـاح الـسر لـن يحـضر إال إذا
قلت له حكمة مشهورة وكان أن أملى عليه
تـــلك احلـــكـــمــة الـــتى تـــقـــول (مــا خـــاب من
اسـتشـار) حيـنـها فـقط يظـهـر مفـتاح الـسر
(الــقــلم) ويــقـــابل بــلــيــد وصـــديــقه الــكــتــاب
ويـــســمـح لــبــلـــيــد بـــأن يــبـــدأ الــرحـــلــة حتت
شــروط أهـمـهــا أن الـيــوم فى هـذه الــرحـلـة
بــــســـنــــة "بـــره اجلــــزيـــرة" ويــــؤكـــد الــــكـــتـــاب
عـلـومة مـرة أخـرى (يـعنى لـو قـعدت ١٠٠ ا
يـوم يزيد عـمرك ١٠٠ سنـة) وكذلك هناك
سـؤال فى نهـايـة الرحـلـة ال بد من اإلجـابة

عليه وهو ما هى عوامل احلياة?
وعـــوامل احلـــيــــاة تـــلك تـــظــــهـــر فى صـــورة
مـشـاهـد مـتـتـابـعـة تـبـدو وكـأنـهـا امـتـحـانـات
البــد لــبــلــيــد أن يــنــجح فى حـل شــفــراتــهـا
وكان أول تـلك العـوامل هو األرض وثـانيـها
ـــيــاه ورابــعــهـــا الــطــاقــة الــهــواء وثـــالــثــهــا ا
ؤلف هـنا يعـطى لألطفـال درسًا سـريعًا وا
فى أهـــمـــيــــة كل عـــامل مـن هـــذه الـــعـــوامل
حلـيـاة اإلنـسـان الـذى يـريـد أن يعـيش عـلى
ــــــعـــــلــــــومـــــات وجه األرض ولــــــكن جــــــاءت ا
تــلـغــرافــيــة وزائـدة عن احلــد بــحـيـث طـغت
ــعـــلــومـــات عــلـى أهــمـــيــة الـــتــنــاول كــمـــيــة ا
الــــــدرامى عــــــلى الــــــرغـم من أهــــــمـــــيــــــة كل

موضوع فى حد ذاته.
ؤلف موفـقًا حينما حول عوامل وقد كان ا
ــيــاه الــطــاقـة) احلــيــاة (األرض الــهــواء ا
لـشـخصـيـات فـاعلـة فى بـنـاء احلـدث ولكن
ــعــلـومــات أثــقــلت رصــده الــزائــد لــكــمــيــة ا
ـسـرحـيـة فـهرب مـنه أجـمل مـا فى كـاهل ا
ــســرحى اخلـاص بــالــطــفل وهـو الـعــرض ا
إحــداث الــدهـشــة وتــرك مــســاحــة لــتـخــيل
األطفـال وهـو األمر الـذى الحـظه (شاذلى
فــرح) وفـريق عـمــله مـؤلف األغــانى (سـعـد
قـلــيــعى) ومـهــنـدس الــديــكـور (نــاصـر عــبـد
ـــوســيــقى (حــازم الــكــفــراوى)  دراما مغناة وتشكيل حركىاحلــافظ) وا

طلوب  ما هو ا
من إدارة الطفل
لتحقيق
رسالتها
النبيلة?

ـوســيـقى والــكـومـيــديـا وخـلط بــيـنـهــمـا ونـسج .. وتـنـوعـت أعـمـاله مــا بـ ا
ـسـرح ومــدارسه فى الـعـالم ـيـات ا عــروضـا فـريـدة تـتــوقف عـنـدهـا أكــاد
..فال يـخـلـو مـقـرر من مــقـررات الـدراسـة فى أى مـنـهـا من دراسـة ألعـمـال
جـــورج أبـــوت .. ويــعـــد أبــوت الـــرجل األكـــبـــر فى بــــرودواى واألب الــروحى
ــســـارحـهــا حـتـى أطــلـق عـلــيه أسـتــــاذ بـــرودواى " وقـــــد ســمــــى مـســـــرح

سرح جــــورج  أبـوت  عام  شـــارع 54  
ــوســيـقـى اعـتــبــر أبـوت أن اإلضـــاءة والــديـكــــور من أهــم 1970وبــجـــانب ا
ـســــرحــيــة ألنــهــــا مـن الــعــنــاصـــر الــتى تــتــأثــر عـــــوامل جنــاح الــعــــروض ا
وتـتـطــور بـالـتكـنـولـوجـيــــا  احلـديـثــة .. وكان مـولـعــا فى فـتـرة من الـفـتـرات
بفـكرة نـقل اخلـدع السـينـمائـيــة التى اسـتخـدمهــا  اخملـرجون فى الـسيـنما
وأبــهــــروا بــهــا الــعـــالم ..  وأدرك أن اإلضـــاءة والــديــكــــور والــتــكــنــولــوجــيـــا
احلـديثــة هى الوسـيلة نحــــو تنـفيـــذ تلك الـفكــرة  بـنجــاح .. وحاول عـنـد
ـا أن يـقـدم ــسـرحـيـة الـهـامـة والــتى جنـحت قـد إعــادة بـعض الـعـروض  ا
ــوضــوع لــيــتـســلق و مــســتــجـدات ــضــمــون فـجــدد ا اجلــديـد فـى الـشــكل وا
اجملــتــمع اجلــديــد .. وأيــضـا أراد أن يــكــون أكــثــر ســيـطــرة عــلى الــعــنــاصـر
التكنولوجية بالـعرض .. فكانت فكرة استخدام اإلضاءة والديكور وتقسيم
مثـل من جـزء آلخر ليـعطى ديـناميـكية سرح إلى أجـزاء وتنـقل ا خـشبـة ا
غــيـر طــبـيــعــيـة تــثـرى الــعـمـل .. وتـزيــد من عـمـق مـوضــوعه وجتـذب عــيـون
ـتـفرجـ .. وكـان ذلك منـذ سـنوات طـويـلة .. واآلن وبـعـد وفاتـه بسـنوات ا
وبـعــد ذلك الــتـطــور الــهـائـل فى تـكــنــولـوجــيــا اإلضـاءة والــديــكـور واألجــهـزة
الـصوتيـة باتت فكـرته وحلمه أقـرب إلى الواقع وصـار مخرجـو أوروبا أكثر
ؤثـرات الـصوتـية إقـبـاال نحـو نـقل اخلدع الـسيـنـمائـيـة للـمسـرح .. وبـدأت ا
تـلـعب دورا هـامـا فى ذلك .. رغـم أن مـا يـبـغـونه يـحـتـاج إلى قـدرات مـالـيـة
كـبـيـرة . ولـنـتـذكـر أن كل ذلك الـتـطـور كـانت بـدايـته  فـكـرة وحـلـمـاً ألسـتاذ

برودواى ... 

شـعـر وكــأنه طـفل يـتـلـقى هـديـته األولـى وهـو يـسـتـقـبل حتـيـة اجلـمـهـور عن
إعــادة عـرض مــسـرحــيـته "  " Three Men on a Hourseوالــتى سـبق وأن
قــدمــهـا مــنــــــذ ســنــــــوات طــويــلــــة وعــمـــره  106ســنــــوات  أعــــاد إخـــراج
ـهـا أيضـا وعـمره 100 مـســـرحـيــة "  " Broadway والـتى سبـق له تقـد
عام وتزوج لـلمرة الـثالثة قـبل احتفاله بـعيد ميالده الـ  .. 96 هذه ليست
أحــداثـــاً خــرافـــيــة من وحـى اخلــيـــال ولــكـــنــهـــا أحــداث من حـــيــاة أســـتــاذ

برودواى .
ـتحدة سـرحيـة بالـواليات ا جـورج أبوت   1887 - 1995من رواد الـفنـون ا
األمـريـكـيـة بل والـعـالم كـله .. ويـعـد من أقـدم وأروع وأهم مـخرجـى وكتـابى
ــســـرح بـعــد تــخـــرجه من جـــامــعـة ــسـرح .. وقــد بــدأ الــعـمــل كـمــمــثـل بــا ا
هــــارفـارد ولـكـن ســرعــان مـا انـغـمـس فى الــكـتـــابـة واإلخــراج عـلى خـشـبـة
ـلـكـات الـكـامـنـة داخــله ..واسـتـمـتع وأمـتــع اجلــــمـهـور ـســرح ووجـد تـلك ا ا
بـعــروض مـســـرحـيـة قـــويـة اسـتمــرت لـسنـوات وأعـيد إعـدادهـا وعرضـهـا
ن انبـهـروا بهـا .. قدم عــدة مـرات من خـالله ومن خــالل آخرين غـيــره 
ـوسـيـقى يـهـتـدى به .. ومـنـها ـوذجــا  لـلـمـسـرح ا عـدة عـروض مـوسـيـقـيـة 
عـرض طـائــرة اجلـامـبـو  1936 وبه عـدة أغــان مـعـروفــة والـتى تـعــد تـراثـا

أمـثـال"أجـمل فـتـاة فى الـعالـم " و" فتـاة صـغـيـرة زرقـاء " و " فـنـدق صـغـير "
والـتى نــقـلت بـدورهـا إلى الـسـيـنـمـا فـيــمـا بـعـد .. وكـان عـاشـقـا لـلـكـومـيـديـا
فقـــــدم أعمـــــاال خالــــدة فــــى هــــذا اجملـــــال ومنهـــــا العـــرض الشـهيــر "
 Damn Yankees " .1959 وهـو مــوسـيــقى أيـضــا و يـنــاقش الـعـالقـة بـ
ـكن لـلحـب أن يـهزم ذلك اإلنـسان والـشيـطـان الذى قـد يـؤثـر فـيه وكيـف 
الـشـيـطـان الـلـعـيـن الـذى أتت به الـسـيــاسـة األمـريـكـيـــة اجلــديـدة فى ذلك
الـــوقــت .. وقـــدم أيـــضـــــا عـــرض " "The Pajama Gameوالــذى يـــنــاقش
مـتــاعب الــعــمل فى مــصـنـــع بـاجــامه ومـــا يـعــانــى مــنه الــعــامـلــون من فــقـر
ومطالـبتهم بزيادة  % 7.5قد تنقذهم وتـخرجهم من هذه احملنة .. وهكذا
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األسطورة ال يخشى سوى الفئران
لـلتـسـلـيـة بل مـيـدانـا لـلـمـعـارك .. وكـثـيـرا ما
ـا يـحدث طـرح أفـكـارا مـعـارضـة ومـخـالـفـة 
فـى بالده .. وظـل يـــــــدعـــــــو كـل مـــــــنــــــــتـــــــجى
سرح إلى الـوقوف أمام ومـخرجى وفنـانى ا
ـفسدين .. وقد وجـد فى نفسه الـشجاعة ا
حملـاربــة هـؤالء .. وقـال إنه لن يــخـتـبئ وراء
الكوالـيس مكتـفيا بـالتوجيـه بل سيخرج إلى
ــســرح .. ويــواجه فــهــو ال يـخــشى خــشــبــة ا
أحــًدا ال ســـبــًعـــا وال حــوتـــًا ولــكـــنه ولألسف
يـخـشى الـفـئـران الـبـشـريـة الـتى ال تـواجه ..
ـة مخـتلـطة وتـختـبئ ثم تفـاجئه بـقـضمـة مؤ
بــــسم قــــاتـل .. ولــــكن وألنـه مــــحــــصن ضــــد
هــؤالء ومـســتـعــد لـهـم فـيــعـود كل مــرة أقـوى
ـــعـــارك هى ـــا كـــان .. وكــــان آخـــر تـــلك ا
صـرخته ضد التضـحية بأبنـاء بريطانيا فى
مــعــركــة لـيــست لــهم .. ووصفi قــرار تـونى
ـشاركـة فى حـرب العـراق بـأنه قرار بلـيـر با
جـبان .. فـكيف أبـعث بـأبنـاء ذلك البـلد إلى
اجلـــحـــيـم .. بـــيـــنـــمــــا يـــجـــلس الــــقـــادة عـــلى
مـقــاعـدهم مـتــفـرجـ .. وهــكـذا يـخـرج من
كل بلـد من يـزيل الغـبـار عن حقـيـقة ومـعدن
أبـنـائــهـا احلـقـيـقـيـ الــذين يـعـبـرون بـصـدق
عن حضارتها .. فـبريطانيا بلد ذات أصول
وحـضـارة قـوية حتـتـرم نـفـسـهـا واآلخرين ..
وهـكـذا أصــبح األسـطــورة بـيــتـر هــول مـثـاال
لإلجنـلــيـزى اخملــلص إلجنــلـيــزيـته واســتـحق
لـقب سيـر والـذى منـحته لـه ملـكة بـريـطانـيا
فـى  مـــفــــاجــــأة مـــذهــــلــــة .. مـــثــــلــــمـــا كــــانت
ـنـاصب رغم ـفـاجـآت الـسـابـقـة بــتـقـلـيـده ا ا
بـســاطـة نـشــأته ..واعـتـزازه بــأنه ورغم كـون
والديه ال يعرفان الـكتابة إال أنهما أصحاب
فضل عـليه .. فشـجعوه عـلى حتصـيل العلم
الـــرسم وأيـــضــــا عـــلــــمـــوه قــــيـــمــــة الــــفـــنــــون 
وسـيـقى  وتعـلم فى طـفـولته الـعـزف على وا
ـوسـيـقـى وقـدم الـعـديـد من الـبـيـانـو فــقـدر ا
الـعروض الـغنـائيـة فى كبـره وأيضا أكـثر من
عرض أوبرالى .. وهكـذا تكشف حياة هول
عن قيـمـة األسـرة واجملـتـمع فى تـكـوين هذا

سرحى البارز وكل صاحب فن ورسالة. ا

أكــثــــــــر تـعــلـقـا بـكــتـابـات شــكـسـبــيـر وأكـثـر
تـفــهــمـا لــطـبــيـعــته .. وأيــضـا كــــان له رؤيـة
ــمــثل فــيــراه كــيــانــا ذا مــشــاعـر خــاصــة بــا
وأحــاســيس وقــلـب وعــقل ويــجب الــتــعــامل
معـه من خالل تلك األشـيـاء .. ولم يـحاول
التحكم فيه  بل فـقط توجيهه بشكل غير
ـسـرح حـبا .. ورأى مـبـاشـر .. ووجد فـى ا
فــيه أيــضــا حـربــا .. ويــرى نــفـسه مــحــاربـا
يـحـمل ســيـفـا .. يـحــارب اجلـهل .. ويـدعـو
إلى التنوير .. وإلى أهمية احلياة البشرية
واالعــتـنـاء بــهـا ..كــان آخـر مــا قـام به هــــو
تـأســيـــس مــســـــرح جــديــــد هــــــو مــســــرح
ـمـلـكـة ويـعــــــد لـتـقـديــــــــــم أول الـعـروض ا
بهـا وهو  The Rose of Kingston هول
يـــشــجـع كل الـــبــشـــر عـــلى الــبـــحث عـن تــلك
ـــواهب الـــكــــامـــنـــة بـــداخـــلـــهم .. ويـــرى أن ا
امـــتـــداد احلس الــــفـــنى لألبــــنـــاء واألحـــفـــاد
ــكــنـا ولــكــنه لــيس شــرطــا .. وأنه ســعــيـد
بـاهــتـمــام أبـنــائه وأحـفــاده بـالـفـن .. لـكـنه ال
ــســـرح وكل الــفــنـــون األخــرى مــجــاال يــرى ا

الـبـنـدقـيــة  والـغريـب فى هـذه الـشـخـصـية
ـنـاضـلـة  الـتى ال تـقـبل احلـلول ـتـفائـلـة ا ا
الـــوسـط أنه ومـــنـــذ زواجه ألول مـــرة مـــنـــذ
ـــرأة أكــثـــر من نـــصف قـــرن لم يـــبق دون ا
شــــــــهــــــــر رغـم زواجه  4مــــــرات ومـــن بـــ
زوجـــاتـه مـــغـــنــــيـــة األوبـــرا لـــيــــســـلى كـــارون
ــمــثــلــــة الــظــــــريـفــة مــاريـــــــا إويـنـــــــــــج وا
وأجنب  6 أبـناء بـواقع اثن واثـن وواحد
وواحــــــد مـن كل واقــــــعــــــة زواج.. ومـن بـــــ
ـــمــثـــلـــة ريــبـــيــكـــا هــول  واخملــــــرج أبــنـــائه ا
ــعــــــــروف فــى بــريـــطــانـــيــا ــســـرحـــــــى ا ا
ــــــلـــــــيــــــئــــــة إدوارد هـــــــــول هــــــذه احلـــــــيــــــاة ا
بـــاألحـــــداث .. ومــشــاعـــر احلب  أضــافت
ـرأة إلــيه كــثـيــرا وقـد قــــــال عن ذلك: إن ا
اء والهواء فى حـياته وحيـاة كل الرجال كـا
مـعــهـا حتــقق كل الـنــجـاح وبــغـيــرهـا ال تـرى

النور.
ونذكر أنه فى إحدى مراحـــــل حياته كان
أحـد قــادة اإلمـبــراطـوريــة الـبــريـطــانـيـــة ..
وقد أضـاف له ذلك كـثـيـرا أيضـا  فـجـعله

قـــد ال تــتــوفـــر فى الــنص األصـــلى  فــكــان
ـــســــرح ال يـــجب أن يــــرى أن مـــا يــــقـــدمـه ا
يـــنــفــصل عـن قــضــايـــا أهــله .. ومن هــؤالء
الــكــتــاب صـمــوئــيل بـيــكــيت والــذى قـدم له
مــســرحـــيــة انــتـــظــار الــســراب  عـام 1955
وأيـــضــــا أوســـكــــــار وايـــلــــــد وقـــــدم له زوج
مـثالى  ولـكنه شـكـسبـيـرى الهـوى  يرى أن
لــكل كــلـمــة من كــلـمــات شــكـســبــيـر أهــمــيـة
مثل وكذا اخملرج قصوى يجب علـى ا
االهتـمام بهـا بشـدة .. وأن نصـوصه تتسم
باالضـطراب الـشديـد والتى يـجب على كل
ـــــثل أن يــــعــــبـــــر عن  هــــذا االضــــطــــراب
العاطفى بقـوة .. ولنظرته تلك اعتبر إمام
اخملـرجــ فــى بــريــطــانـيـــــا .. وقــد قــــدم
لـويـلـيـــام شـكـسـبـيــــر  مـجـمـوعـة كـبـيـرة من
سرحيات برؤى مـختلفة وجديدة محمال ا
إيـــاهــــا مــــعــــانٍ ومالمح تــــنــــاسب الــــعــــصـــر
احلـديث وتتحـدث عن مشاكـله وهمومه ..
ومــنـــهــا ريــتــشـــارد الــثــالث و هـــنــرى الــرابع
وأفــــضـــل تــــلك الـــعــــــــروض هـــــــو تــــاجــــــر

" الـــســـيــاســـة هى نـــوع من الـــهـــزال الــذى ال
ينـتهى .. احلـضارة هى حـائط مهم نـحتمى
ـــمـــثل لـــيس عــروس به ونـــرتـــكــز عـــلـــيه .. ا
مــاريــونــيت ولــكــنه كــيــان كــامل لـه مــشــاعـر
وأحـاســيس وقـدرات إن تـفـهـمــتـهـا وتـعـامـلت
ـرأة ـا تــريـد .. ا مـعـهــا حـقــقت لك أكـثــر 
عــــ عــــلى اجلــــنـــة وأخــــرى عــــلى الــــنـــار ..
ـسـرح  هــو الـفن الــوحـيــد الـذى يــعـبـر عن ا
احلـيـاة احلـقـيـقيـة .. الـطـبـقـة الوسـطى هى
سرح " تلك كانـــت بعـــض كلمات اخملـــرج ا
.Sir Peter األسطــــورى السـيـــر بيتر هول

Hall ... 
هـــول شــخــصــيــة جــذابــة .. صــاحب حــوار
لذيذ .. ذو طـبيعـة فكاهـية .. يتـفهم جيدا
ــمــثل .. ولــديـه نــظـرة ــســــرح وا طــبــيــعــة ا
فـــاحــــصـــة تــــكـــشــــف مــــــــا بـــيــــن ســـطـــــور
مثـل .. أضف إلـى ذلك أن الـنصـوص وا
لــديه قــوة قــد نــعــرف كــيف اكــتــســبــهـــا من
خالل بـدايـاته .. وحــيـاته الـتى يــعـيـشـهـــــــا
ـا قد يـصـادفه من عقـبات... غـير عـابئ 
هـــول مـن الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطى بل أقــــــــل
وكـــمــــا يــــقــــول عن ذلـك بـــأنــــــه شــــــرف ال
يـدعــيه فـلم يــنل لــقب سـيــر ألنه من عــلـيـة
الـقوم  بل ألنه كافح كـثيرا .. وبـذل جهدا
مضـنيـا  لـكنه لم يـشـعر بـذلك ولم يـر فيه
ـا يــفـعل تــضـحــيــة  فـقــد كـان يــسـتــمـتـع 
ـانـية أجـاد هـول عـدة لـغـات ومن بـيـنـهـا األ
والروسية وتخـرج من جامعة كامبردج بعد
حصوله على منـحة بها .. وبدأ العمل بعد
ـلـكى الـوطـنى ـسـرح ا تـخـرجه من خـالل ا
بوندسور  وأثناء تلك الـفترة شارك كممثل
بـــشـــكل اســـتـــثـــنـــائـى .. ثم عـــمل مـــخـــرجـــا
ومديرا بـشركة شـكسبـير الوطـنية  قبل أن
يـنـشئ شـركـتـه اخلـاصة وأصـبـح بـعـد فـترة
عـــــضـــــوا فـى جـــــمـــــعـــــيـــــة عــــــظـــــمـــــاء الـــــفن
البريطانيـة . وخالل هذه الفترات الكبيرة
ـسـرح ارتـبط بـالـعـديد من من العـمل فى ا
عن التفكير فى الكتاب الكبـار حيث كان 
اخــــتــــيــــار الـــنـص .. وكـــان يــــهــــمه شــــيــــئـــان
ـوضــوع وأهـمـيـته بـاإلضـافــة إلى قـابـلـيـته ا
 بيتر هوللـلـتـحـور واإلضـافـة إلـيه وحتـمـيـله بـقـضـايـا
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أن يــبــنـى تــلك الـــشــخــصـــيــات ذات الـــبــعــد
عـلومات الواحد بـالقدر الـذى تتفـوق فيه ا
ـعلـومـات الـدرامـيـة التى الـتلـغـرافـيـة عـلى ا

تنمى احلدث.
وكعـادة مسـرحيـات األطـفال شـاهدنـا بلـيد
(أحـمـد حـسن عـبـد اجملـيد) يـنـزل لـلـصـالة
ـوضــوعـات الـتى كـى يـسـأل األطــفـال عن ا
تــكــررت عـبــر كــثـيــر من الــوســائط الـفــنــيـة
وكأنهم بـلهاء ال يـتعلـمون من التـكرار فكان
عليهم أن يجـيبوه نفس اإلجابات التى كان

ينتـظرها.
ـــمــثـــلـــ (حـــســ وقـــد لـــعب مـــجــمـــوعـــة ا
مــــحـــمـــد حـــسـن فى دور الـــكــــتـــاب) وعـــبـــد
الـــرحـــيم عــــطـــا أحـــمـــد فـى دور احلـــكـــيم
وبسام محـمد فى دور أمير األرض جمال
عـــبـــد احلــمـــيـــد فى دور إعـــصـــار وحـــنــان
نـــاصــــر عــــبــــد الــــشـــافـى فى دور نــــســــمـــة
وأحمد سميـر فى دور أمير الهواء وسحر
ـياه وعمـر صابر فى أنـور فى دور أميرة ا
دور أمــيـــر الـــطــاقـــة) أدوارهم الـــبــســـيـــطــة
بـشـكل طـيب. ولـفت انـتـباه اجلـمـهـور تـمـيز
ـلـكه من ـا  أحــمـد حـسن فى دور بـلــيـد 
حضور جيد وجـسد ضخم وروح كوميدية
ا وكـذا عمر صـابر فى دور ملك الـطاقة 
ــــلــــكه من حــــركــــات مــــفــــاجــــئـــة أبــــهــــجت
ــالــهـا من حــضـور األطـفــال وسـحــر أنـور 
ــســرح بــيـــنــمــا حــاول الفت عـــلى خــشــبـــة ا
بــســام مــحــمــد أن يــضــفى مــعــقــولـيــة عــلى
أدائه وكــان جــمـال عــبــد احلــمـيــد وحــنـان
ناصـر مـجتـهديـن رغم صغـر دوريـهمـا أما
ـسـاحة أحـمـد سـمـيـر فـلم تـعـطه الـدرامـا ا
لـكـى يـظـهـر قـدراته األدائـيـة وكـان حـسـ
ـالبس غــيـر مــحــمــد مــؤديًــا جــيـدًا بــرغم ا

ناسبة لطبيعة دوره الهام فى احلدث. ا
طلوب من إدارة وفى النهاية أتساءل ما هو ا
الـطفـل كى حتقـق رسالـتـهـا الـنـبيـلـة? وأعـتـقد
ـوضوع فى مـلـعب اإلدارة بقـيـادة فاطـمة أن ا
فــــرحــــات مــــديـــر عــــام إدارة الــــطـــفـل ومـــر
ـوسيـقى. فـبـداية ـسـرح وا عـفـيـفى مـشرفـة ا
ال بد وأن تـشـكل جلان فـنـيـة متـخـصصه فى
ـــوافــقـــة عــلى مــســـرح الــطـــفل تـــتــيح فـــقط ا
وازى الـنـصـوص الـتى تـشـتـمل عـلى اإلبـداع ا
للتـعليم وكـذا متابعـة اإلنتاج لـيحقق مداه وال
ـتـخـصـصة بـد أن تـقـام الدورات الـتـدريـبـيـة ا
ـبــدعى األطـفــال فى األقــالـيم بــحـيث تــكـون
ـراهنـة األساسـية فـى التـدريب كيف نـصنع ا
عــرًضـا جــمـيًال بــإمـكــانـيــات مـاديــة بـســيــطـة
وكــذا مـــراقــبــة عــدد لــيــالى الــعــروض فى كل
إقليم فاإلنتاج ال بد وأن يصل للمستهدفيمن
مـنـه وهـو مــا يـعــنى تـنــشــيط حـركــة الـدعــايـة
لـلــعـروض وإلـزام اإلدارات بــأسـتـكــمـال لـيـالى
الـــعــروض جلـــذب األطــفــال لـــهــذا الـــنــوع من

العروض.
أمنـية أخـيرة أو جـههـا إلدارة الـطفل بـتشـكيل
جلـــان مــــتـــخــــصـــصــــة فى مــــســـرح األراجـــوز
وخيال الظل حتى ال ينتهى ذلك النوع البديع
الذى تـربت عـلـيه األجـيال من قـبل. فـمـسرح
األراجـــــوز وخــــــيـــــال الــــــظل هــــــمـــــا األمـل فى
ـسـتــقـبل حــيث إن االعـتــمـاد عــلى األشـكـال ا
الـتـكنـولـوجيـة لن يـأتى بثـمـاره قريـبـًا فهـو لون
مكـلف ويحـتاج إمـكانـيات مـناسـبة فى أجـهزة
الـصوت والـضـوء وخـشبـات مـسـارح متـحـركة
وهـو ما ال تـملـكه وزراة الـثقـافة فى مـصر إال
فى مـسرح واحـد هـو مـسـرح األوبـرا كـما أن
مــحـــاوالت إعـــادة تـــفـــعـــيـل مـــســـرح األراجــوز
ا تـمثل إعادة إحيـاء للمسرح وخـيال الظل إ

العربى األصيل فهل تهتم اإلدارة?!
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«اإلعصار» 
 يستحق عاصفة من التصفيق

سرحي جريدة كل ا

صـ 12

 كيف تعيش فى اليوم عشر سنوات..
أوسكار والسيدة الوردية..البحث عن الله فى مسرح روابط

 «جزيرة احلياة»
 ومعاناة مسرح الطفل

صـ 10

أسئلة
فلسفية
عبر إطار
طفولى
يجمع ب
البراءة
والصدمة

 فكرة فلسفية من منظور طفل

إبراهيم احلسينى

أن تعـود لتنـدمج مرّة أخرى أو يـصعب عليك
ذلـك وتظل طـوال بقـيـة العـرض وأنت حتاول
ـتـابـعـة بال جـدوى لـتـخـرج من الـعـرض وفى ا
ذهـــنك بـــعض أفـــكـــار غـــيـــر مـــكـــتـــمـــلـــة عـــنه
وحـــكــايـــة الـــطـــفل " أوســـكـــار " هــنـــا مـــلـــيـــئــة
بــالـتـفـاصـيل الـسـرديــة الـتى تـنـاسب وجـودهـا
داخـل نص مسـرحى خاصـة وأن الكـتابـة قد
اخــتـــصــرت جــمــيع الــشــخــصــيــات إلى اثــنــ

فــــقط هى "أوســــكــــار - الــــســــيــــدة الــــورديـــة"
مــحـورى احلـدث ولـكى ال تــفـلت مـنك بـعض
الــتــفـاصــيل فــيــعــوق ذلك مــتــابــعــتك لــلــقـراءة
ــســرحـــيــة حــاولت مــاجــدة مـــنــيــر ومــحــمــد ا
صالح أن يضيفا إلى أدائـها بعض التعبيرات
األدائـــيــة احلـــركــيـــة والــنـــفــســـيــة والـــصــوتـــيــة
ــشـــاهــد وبــالـــرغم من ذلك لـــيــجـــذب ذلك ا
أفلـتت بعض الـلحظات مـن قدرة العرض فى
ـــا هـــنــاك االســـتــحـــواذ عـــلى مـــتـــفـــرجـــيه ر
تـطـويل فى بــعض اجلـمل أو فى وقت عـرض
صـور الفـيديـو بروجـكـتور تـلك التى رسـمتـها
بـطـريقـة طـفـولـيـة نـاسـبت روح الـعـرض رباب
حــاكم هـــنــاك أيــضــاً مــخــتـــارات مــوســيــقــيــة
لـ«بـاخ» سـاعدت بـنـعومـتـها عـلى تـغلـيف حـالة
الـنــعــومـة الــتى  ســرد الــقـصــة بــهـا هــنـاك
حــالــة صـــخب وزخم إنــســـانى عــال فى رؤيــة
الــطــفـل "أوســكــار"  لــكل األشـــيــاء من حــوله
ـشاكسـة لـ الله صخب وحتـديداً فى رؤيته ا
بال حــركـة تــمــثـيــلــيـة أو مــوســيـقــيـة أو...أو..
هـنـاك صـخب فى حـكـايـات الـسـيـدة الـورديـة
والــتى حــولــهــا" أوسـكــار" إلى مــامــا الــورديـة
صــخـب عــنــدمــا تــكــذب فى حــكــايــاتــهــا لــكى
تــرضى لـــهــفـــة أوســكــار وتـــشــوقه لـــلــمـــعــرفــة
ولـألمـان صــخب داخــلــهــا عـنــدمــا تــتـعــلق به
.. وهـــنـــاك كـــجــــزء مـــنـــهــــا خـــارج عن ذاتــــهـــا
صـخب مـواز داخل نفـسيـة "أوسكـار" ال يهدأ
ـعـرفة تـلك الـتى تـعنى إال عـنـدما يـصل إلى ا
ــوت ـــطـــروحـــة ا فى أحـــد أهم مـــعـــانـــيـــهــا ا
هـناك صخب روائى أدبى.. لـكنه فى النـهاية
ــرحـــلــته اآلنـــيــة كــقــراءة بال حـــركــة قــانـــعــاً 
مسـرحية ويـبقى بذلك نص شـميت الروائى
ـــكــتــوبـــة بــالــعـــامــيــة فى نـــســخــتـه الــعــربـــيــة ا
ـصــريـة هـو الــبـطل الـرئــيـسى فـارداً دالالته ا
ورمــوزه عـــلى الـــكـــثــيـــر من حلـــظــات احلـــيــاة
اإلنسانية ويبقى هناك جهد خاص للمخرج
ـتــنـاوى تـتـبــعه حـسب رؤيـتـه وفـلـسـفـة هـانى ا
فـرقـته وجهـود أخـرى جـهد فى تـكـثـيف هذه
الـدوال والـرمـوز اإلنـسـانـيـة من أجل لـضـمـها

.... تفرج فى جملة إنسانية واحدة مع ا

ـســرحـيـة هــنـا تــقـدم األســئـلـة ــعـاجلــة ا وا
الــفـلــسـفــيـة عـبــر إطـار طــفـولى يــجـمع بـ

الـبراءة والـصـدمـة وذلك فى إطـار حـكائى
يـــحـــافـظ عــلـى طـــبـــيـــعــة الـــســـرد الـــروائى
يـغـوص كـثـيـراً فى الـتـفـاصـيل يـرسم صوراً
روائــيـة مــتـتـابــعـة بــخـيـالـك لـتـتــنـقل بك من
ــــــمـــــرات ــــــســــــتـــــشــــــفـى إلى ا حـــــجــــــرات ا
.... وحتيلك فى بعض الساللم احلديـقة
الـلـحـظـات إلـى رسم صـورة ذهـنـيـة خـاصة
ـا جتد نفـسك فيهـا مع « أوسكار » بك ر
فـى إحـدى حلــظـاتـه األخـيــرة ومـشــاغــبـاته
« ... مع «بـــيــجى بــلـــو فــشــار أيـــنــشــتــ
جتـــد نــفــسك حتــلم مــعـه وتــضــبط نــفــسك
وأنت تتعاطف مع أحالمه التى صورت له
أنه عــــاش مــــائـــة وعــــشــــرة أعــــوام وتـــزوج
بـــيــجـى بــلــو وطـــاف حــول الـــعــالم إلى أن
تــصــور له أخـيــراً أن الــله بـنــفــسه قـد زاره

.... ستشفى فى حجرته با

 وأنت تـشـاهد هـذا الـعـرض وبقـيـة الـعروض
األخـــــرى الــــقـــــائــــمـــــة عــــلـى فــــكـــــرة الــــقــــراءة
ــا حتــدث لك إحــدى حــالــتـ ــســرحــيـة ر ا
أوالهــمــا مــتـــابــعــة حــالــة الـــقــراءة ومالحــقــة
تــــكــــوين الــــصـــــور الــــذهــــنــــيــــة اخلــــاصــــة بك
وثـانــيـتــهـمــا االنــفـصــال عن الـعــرض بـعــد مـا
تـفـلت مـنك إحـدى حـلـقـات هـذه الـصـور إما

الــكـثــيــرة له عن أســطـورة االثــنى عــشـر يــومـًا
وعن فـــكـــرة اخلـــطـــابـــات الــــتى يـــوجـــهـــهـــا إلى
الـله..?! نـعم خطـابات إلى الـله من طفل تـبقى
لـه فى هذه احليـاة اثنـا عشـر يومـًا إنه وبفعل
نـصـيحـة هـذه السـيـدة الورديـة يـحيـا فى الـيوم
الـواحــد عـشـر ســنـوات وفى كـل يـوم من هـذه
األيــام يــرسل خــطــابــاً إلى الــله يــحــكى له فــيه
عن كل شـىء ال يـخـفى عــنه شـيــئـاً وفى نــهـايـة
خـطـابه يــطـلب مـنه طــلـبـاً واحـدًا لــيـحـقـقه له
تبادلة ب وعبر هذه اخلطابات واحلوارات ا
الـطـفل والـسيـدة الـورديـة يـتـعـرف الـطفـل على
الــــله.. يـــعــــرف من هـــو وأيـن مـــكـــانـه ومـــا هى
قـــدرته و.. و.. هــذا بــيــنــمــا تــتــعــرف الــســيــدة
الـورديــة - الــتى أصـبــحت بــفـعل عـالقـتــهـا مع
الـطفل « أوسـكـار » مـاما الـورديـة هى األخرى
- عــلى الــله.. إنــهــا تــراه من زاويــة جــديـدة لم
تفكر فيها من قبل.. إنه الطريق إلى الله عبر

وت.. ا
إنهـا فـكرة فـلـسفـيـة صغـيـرة تقـدم لـنا احلـياة
مـن مــــنــــظــــور طـــــفل صــــغــــيــــر يـــــرى كل شىء
صــغــيــراً مــثــله له لــغــته اخلــاصــة له مــرحه
ـضحكة رغم اخلاص تـساؤالته الصـغيرة وا
مـا يـكــتـنـفـهـا من مـعـان كــبـيـرة إنـهـا فـكـرة لم
ـا ـصـرى  نـتـطـرق لـهـا كـثــيـراً فى مـسـرحـنـا ا
بــهـا مـن بـعـض اجلـرأة فـى الـتــنــاول وخــاصـة
ا فـيمـا يتـعـلق بالـبحث عـن ماهـية الـله..? ر
ـصـريــة مـؤخـراً من تـعــرضت لـهـا الــسـيـنــمـا ا
خالل فيلم " بحب السيما " ألسامة فوزى..

ـثـيـرة ـسـتـقـلـة ا ـسـرحـيـة ا هـذه الـتـظـاهــرة ا
للجدل منذ ثمانية عشر عاماً..

ـــانــويل شــمـــيت مــصــر عــنـــدمــا زار إيــريك إ
بـــدعـــوة من احتـــاد الـــكــتـــاب فى٢٠ نـــوفـــمـــبــر
٢٠٠٥ اصــطــحــبـه الــكــاتب مــحــمــد ســلــمــاوى
لـزيـارة جنـيب مـحـفـوظ الذى سـأله عـن سبب
ميله فى كتاباته نـحو الصوفية فحكى شميت
عـن إحدى اللـحظـات الفـارقة فى حـياته وهى
تـلك الــلـحـظـة الـتى تــاه فـيـهـا ذات مـرة  داخل
صحـراء اجلزائر وعـندما أدركه الـليل والتعب
وأيقن أنـها الـنهايـة استـلقى عـلى ظهـره ناظرًا
وت  وعبر هذه اللحظة للسماء فى انتظار ا
ــا ـــوت.. ر ـــان بـــدًال من ا الـــنـــادرة أتـــاه اإل
هــذه هـى احلــالـة بــالــضــبـط الـتـى جــســدهـا «
شــــمـــيـت » فى روايــــته « أوســــكــــار والــــســــيـــدة
الـــورديـــة » فـــالــطـــفل «أوســـكـــار » ذو الـــعـــشــر
ســنـوات مـريض بـالـسـرطـان  إنه يـعـرف ذلك
جــيـدًا فـقـد سـمع الـطـبــيب وهـو يـفـضى بـهـذا
إلى والـديه إنه ال يـعـرف عـلى وجـه الـتـحـديد
مـــاذا يــعـــنى هـــذا الــســرطـــان وال مــاذا يـــعــنى
ــتـــلك أســئـــلــة ـــوت وال أى شىء آخــر إنـه  ا
ــتـلك مـعه أيـة كــثـيـرة بـنــفس الـقـدر الـذى ال 
ا أجوبة عليها يلتمس هذه األجوبة والتى ر
ـفــقـود لـدى جـلـيـسـته ذات تــعـيـد إلـيه تـوازنه ا
الــرداء الـوردى والــتى تــرشــده عـبــر حــكـايــاهـا

تــســتـــطــيع أن تـــتــوقف عـــنــد أيـــة حلــظــة فى
سـرحى شريطة أن تـتمها بروفـات العرض ا
لــيــتـــكــون بــذلـك لــديك عــرض مـــســرحى من
ا هذه مكن أن تعرضه على اجلمهور.. ر ا
هـى فـــلـــســــفـــة فـــرقــــة جـــمـــعــــيـــة الـــدراســـات
والـــــتــــدريـب الــــتـى أســـــســــهـــــا اخملــــرج هـــــانى
ــتـنـاوى فى أبـريـل٢٠٠٧ بـعـد أن قـدم عـدداًً ا
ـــســـرحــيـــة من إنـــتــاج مـــركــز من الـــعــروض ا
الهـناجـر للـفنـون فى السـنوات األخـيرة وهو
ما أسماه فى بيانه لـتأسيس الفرقة "النتائج
سرحى" وهو ما يعنى أن رحلية للـعرض ا ا
كن لـهـا أن تـصبح كـل نتـيـجـة توصل إلـيـهـا 
عـــرضــــاً مــــســــرحـــيــــاً قــــائــــمـــاً بــــذاته وقــــابالً
لإلضـافة والـتطـوير لـتـصبح اخلـطوة الـتالـية
بعد ذلك عرضاً مـسرحياً  جديداً.. وهكذا
وفـى عــــرضه اجلــــديــــد ــ بــــروفـــــته أو لــــنــــقل
ـتـنـاوى قـراءة ـرحـلـيـة ـ يـقـدم لـنـا ا نـتـيـجـته ا
مـسرحـية لـنص « أوسكار والـسيـدة الوردية»
ـانـويل شـمـيت لـلـروائى الـفـرنـسـى إيـريك إ
وهـــو صــاحـب الـــروايــة الـــشـــهـــيـــرة «الـــســـيــد
إبـراهيم وزهـور القـرآن » والتى يـناقش فـيها
فكـرة الـتعـايش ب األديـان وخـاصة الـعالقة
بــ اإلسالم والـــيــهـــوديــة والــتـى يــنــظـــر لــهــا
ويـنـاقشـهـا من منـظـور غيـر ديـنى ـ كـما رأيـنا
فى الــفـيــلم والــروايـة الــتى تــرجـمــهــا مـحــمـد
سـلـمـاوى ـ وتـأتى روايـة «زهـور الـقـرآن» ومن
بــعــدهــا «أوســكــار.. » ضــمن مــشــروع روائى
رئى » لـهـذا الـكـاتب أسمـاه « سـلـسلـة غـيـر ا
يــحـــاول فـــيه عــبـــر روايـــاته مــنـــاقـــشــة فـــكــرة
احلـوار والـقـدرة عـلى الـتـعـايش بـ مـعـتنـقى
األديـان اخملتـلفة طـارحاً مجـموعة كـبيرة من
األسـئـلـة حـول مـاهيـة كل شـىء حتـى « الله »

نفسه كما جند هذا فى « أوسكار... ».
سـرحـيـة بـعد أن والـنص الـروائى قـد حتـول 
تـرجـمـته لـلروسـيـة إيـريـنا مـيـاخـكـوفـا وقدمه
كـــــعـــــرض مـــــســـــرحـى اخملــــرج يـــــفـــــيـــــجـــــيـــــنى
إيــراجـيـمــوف فى سـيــبـيـريــا حتت عـنـوان «..
وبــــــاكـــــــتب لـك ألول مــــــرّة » كـــــــمــــــا قــــــدمـــــــته
ـــمــــثـــلــــة الـــروســــيـــة ألــــيـــســـا كـــمــــونـــودرامــــا ا
فريـندليخ ثـم ترجمـة محـمد صالح لـلعـربية
ه لــلــمــشــاهـد ـتــنــاوى تــقــد لــيــعــيــد هـانـى ا
ــــصـــرى ألول مـــرّة  وذلك ضــــمن مـــشـــروع ا
سـتـقلـة الـذى يرعـاه مـركز مـهـرجان الـفـرق ا
الــهــنــاجــر لــلــفــنــون بــقــيـادة د. هــدى وصــفى
ـدة وذلك فى مـوسـمه األول والـذى يـسـتـمـر 
خـمـسـ لــيـلـة عـرض تـقـدم فــيـهـا سـبع فـرق
مسـرحيـة هى «جـمعـية الـدراسات والـتدريب
ـســحـراتى الــغـجــر المـوزيــكـا  الــقــافـلــة ا
ـــســرح احلـــركـــة» ســبـــعـــة عــروض أتـــيـــلـــيه ا
مـــســـرحــيـــة بـــواقع ســـبع لـــيــالـى عــرض لـــكل
ـشـاهدة فـرقـة وهى بـالـطـبع فـرصـة جـيـدة 

تداخل يـستطـيع الراقصـون أن يتكـلموا ويـؤدوا حركات مـسرحية. >   بـفضل اإلعـداد ا
ـوســيـقى والـنص والــفـيـديـو إن اجلــسـد هـو اخلـامــة األولى لـلـعــروض عن حق ولـكن ا

والسينوغرافيا يلعبون كلهم دورًا هامًا جدًا. 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرح بقصر ثقافة الفيوم يقومون حالياً باإلعداد لتقد مسرحية «حارة العشاق» عن عمل لنجيب محفوظ. > عمرو حسان ومجموعة من شباب ا
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سرح والهوية الثقافية يتاذات»..ا  ليس دفاعا عن «ا
 فى ظل هـذا اخلـيـار الـذى هـو ( قـضـيـة وجـود ورهـان وحـيـد)
ــعـــيـــــار الــعــلـــمى الــذى  عــلـى أســاسه اخــتـــيــار بــحث مــاهــو ا
ــيــتــاذات) ضـمن هــذا احملــور.... خـاصــة وأنه يــتــنـاقض فى (ا
ظــــنى- ولـــيـس كل الـــظـن إثم - مع مــــفـــهـــوم الـــهــــويـــة (أيـــا كـــان
تـقــديـرنـا لـهـا : مـفـتـوحـة  مـغـلـقـة  مـواربة  ثـابـتـة  مـتـحـركـة)

....إلخ..
ـقـال علـى حتويـل (الظن) ; ولـست أدرى كـيف اجـتـرأ صـاحب ا
مجرد (الظن)- أى العـلم بغير يق أو إدراك الذهن الشئ مـع
ترجـيـحه إلى حقـيـقة يـقـينـية  اليتـطـرق إليـهـا الشك  مـخـالـفا
بــذلك أبــسط قــواعــد الــقـــيــاس األرســطى الــذى يــنص عــلى أن

قدمــــات الظنية تؤدى إلى نتائج ظنية  بالضرورة ?! ا
يـتاذات) لنفى (الهوية) حقا والسؤال اآلن  هل يسعى بحث (ا

 أم يعيد تعريفها على أسس جديدة ?

ـسـرح - كـظـاهـرة سـوسـيـوثـقـافـيـة - يـتـشـكل  مـثل ال شك أن ا
غـيـره من الظـواهر  باالشـتبـاك مع مفـاهـيم (الهـوية والـثقـــافة
والذات) فهى بداخله وهـو بداخلها; كـ: (أداة) فى أيدى القوى
االجــتـمــاعـيــة اخملـتــلــفـة - إذ حتــاول كل مـنــهـا مـن خالله بـسط
هـيـمـنــتـهـا عـلى الـواقع كـمـا أنه فى الـوقـت نـفـسه (عالمـة) أى
ا حقل  تتـصارع تـلك الـقوى عـلى امتالكه ; أى عـلى تـعريـفه 

يتوافق مع رؤيتها للعالم.
ى الراهن هذا واجلـيل اجلـديد الـذى تـشكل داخـل الواقع الـعـو
يـقف أو يــكـاد  خــارج الـتــعـريــفـات الـتــاريـخــيـة الــضـيــقـة لــتـلك
ـــفـــاهــيــــم  ســعـــيـــا إلى تـــعــريف جـــديـــد - يـــرتــبط بـــالـــشــرط ا
الــتـاريــخى (الـكــونى) ; الـذى يــحـيــا فى إطــاره .. ومن ثم حتـول
ــة - وهــا هــو إلى قــوة جــديــدة - مــضــافــة إلـــى الــقــوى الــقــد
سرح : (األداة يـخوض معهـا صراعا يشمل ضـمن مايشمل  ا

والعالمة) ..   
ـشترك يـقول (عادل حـسان ومحـمود احللوانى) فى مـقالـهما ا
ـشار إلـيه سـابقـا :كـنت أتـفهـم لو أن الـبـحث اكتـفى بـتـوصيف ا
وحتـلـيل تـوجه مـسـرحى قـائم بـالـفـعل  اتـخـذ أصـحـابه - فـيـما
ـــاضى كــله ــعـــرفــيـــة مع ا يـــرى الــبـــاحث - مــوقـف الــقـــطــيـــعــة ا
(وهــنـاك قـطــــاع كـبـيــر من اجلـيل اجلــديـد يـقـف خـارج الـذاكـرة
الــثــقــافـيــة بــشــقــيــهــا الــتـاريــخـى من جــهـة  والـتــراثـى : الـديــنى
والـــشـــعـــبى واألدبى  من جـــهــــــة أخـــرى  مـــثـــلـــمــا يـــقـف خــارج
ا هـى إجابـات عن ـؤسـسـة لـتـلك الـذاكـرة ;  األيـديـولـوجـيـات ا
ـة- ـا تالشى اآلن فى ظل الـعـو سـؤال قــد يـخص واقـعـا قـد
ـمـكن أن أتـفـهم ذلك وأقـبـله وحل مــحـله واقع آخـر) . كـان من ا
بـاعـتـباره تـوصـيـفا ألحـد أهم الـتـحـديات الـتى تـواجـــه (الـهـوية)
ـــة  غـــيـــر أن صـــيـــاغـــة الـــبـــحـث كـــشـــفت عن فى عـــصـــر الـــعـــو
ـــفــاهــيم الــتـى تــشــكل تــوجه انـــحــيــازات الــبــاحث لـــلــكــثــيــر من ا
ــسـرح الــتـقــلـيـدى ; ــيـتــاذات) فى مــقـابل ا ـسـرح (ا مــاأسـمــاه 

سرح. الذى يشمل تقريبا كل تاريخ ا
ـثــابـة (بـيـان): إعالن رسـمـى عن حـرب تـشـتـعل ـقـال -  هـذا ا
ـيـدان الـسوسـيـوثـقـافى اخلـاص بـنا أوارهـا مـنـذ سـنوات  فى ا
!.. وفى حـدود عـلـمى- هـو أول (بيـان مـسـرحى) مـبـاشر يـدين
ظـاهـرة مــسـرحـيــة بـاسم الـدفــاع عن الـهـويــة الـثـقــافـيـة !.. هـذا
ويـعـد مـقـال (د. أبـى احلـسن سالم) مـكـمال لـذلـك البـيـان رغم
أن الـعكس هـو الصـحيح  لـكنـنى أعتـمد هـنا علـى تاريخ الـنشر

فى جريدة (مسرحنا).
اسـتدراك : جلأت إلى التعـميم بقولى (ظاهـرة مسرحية) على
ـقال انـصب مـبـاشرة عـلى الـبـحث نـفســـه ذلك الـرغم من أن ا
ـؤسـسة ـقـال ارتكـز عـلي (انـحيـازات الـبـاحث) لـلمـعـايـير ا ألن ا
ا يعنى أن اإلدانة تـشمل البحث والظاهرة للظـاهرة نفسها  

معا ...   

الــهـويـة هى : وعى الــثـقـافـة بــذاتـهـا- كـمــا يـقـول (دونى كـوش)-
إذن  تـــتـــأسس الـــهــــويـــة عـــلى الـــثـــقـــافـــة  لــــكن ذلك يــــتم عـــلى

مرجعيــــة اآلخر فى حلظة تاريخية محددة.  
ـــمـــارســات االجـــتـــمــاعـــيــة فـ: (االنــســـجـــام الــرمـــزى) جملـــمــوع ا
واالقتصـادية والـسيـاسيـة والدينـية...إلخ اخلـاص باجملـموعات
االجـــتــمــاعـــيــة اخملـــتــلــفـــة ال يــعـــنى أن هــنـــاك (جتــانــســـا) عــلى
اإلطالق - كما يقول  ويقول أيضـا : إن تالقى الثقافات داخل
ـــركب الـــواحــد يـــتــحـــقق وفق صـــيغ شــديـــدة الــتـــنــوع اجملـــتــمع ا
ويــفــضى إلى نــتــائج بــالــغـة الــتــضــاد- تــبــعــا لـعــمــلــيــات الــتــبـادل

االجتماعي ذاتها ..

ــيــتـاذات مـن تــقــنــيــة الــسـرد حــــديث الــسالمــونى عـن مــســرح ا
ـا اتشحت به قصـيدة النـثر وما ترامى من تشح  االنعكـاسى ا
عالم اإلنتـرنت وماانعـكس عن أشكال الروايـة اجلديدة . فـكلها
ـثـابـة طـفل أنـابـيب ـسـرحى الـذى هـو  تـشـكل شـظـايـا الـنـسق ا
ــسـرح اجلـديـد- كــجـزء ال يـتـجـزأ مـسـرحـيـة . أى أنــه يـصف ا
من الظاهـرة الثـقافـية اجلـديدة (التى أقـر هو نـفسه بـوجودها)
نـعكسـة عن اللـحظة الـتاريخـية الـراهنة- بـأنه انحراف  تلك ا
ـســرحـى خــاصـة) ــثــال- الــثــقــافى عــامــة  وا عن(الــنــمــوذج  ا
ا هو (النموذج الطبيعى) فيما يرى - كما أشرت التقليدى  

سابقا !
هـكـذا (د.أبـواحلـسن) يـعـتـقـد - ومعـه آخرون كـمـا سـنرى - أن
ـسرحى الـتـقلـيـدى (السـائد)- النـمـوذج الفـلـسفى واجلـمـالى  ا
ــســـرح (= هـــويـــته أومـــاهــيـــته لـــديــنـــا- هـــو نـــفــسـه (طــبـــيـــعـــة) ا
ا هـناك تـعريف (مـاهوى ثـابت) للـمسرح !... أو وجـوهره) كـأ
ـسـرحـى قـد بـلغ اكـتـمـالـه أخـيـرا !!... وبـالـتـالى ـا الـشـكل ا كــأ
ـيـتـاذات)- أو أى ـسـرح اجلـديــد (الـذى أطـلـقت عـلــيه اسم ا فـا
سـتـقبل - هــو مجرد (صورة كن أن يولـد فــــى ا مسرح آخـر 
ـسرحى الطـبيعى) ; ثال أوالـنموذج ا زائفة)  ألنه ال يحاكـى (ا
إنه لــيس نــسـخــة (أيـقــونــيــــــة = مــتــطـابــقــة) مع مـا يــتــصـور أنه

سرحى خاصة ! طلق أوالروح) الثقافى عامة وا (الوعى أوا
وغــنـى عن الــبـــيــان أن الـــتــصـــور الــذى قـــال به (د. أبـــواحلــسن)
ــثـالـى كـله  من أفالطـون إلى يــســتـحــضــر الــطــرح الـفــلــســفى ا

هيجل !..
ــشــار إلــيه  ومــعه (مــحــمــود احلــلــوانى غــيــر أنه  فـى الـعــدد ا
وعـادل حـسـان)- فى الـعدد-  (25) يـصـوروننـى (ومعـى اجليل
اجلديـد الذى اتخذت مـنه موضوعا للبحث)  معاديا (للهوية)
!.. فـهـاهــو األول يـقـول- بـعــد عـرضه لـلــطـعـوم الـتـى عـجت بـهـا
ضيف) مثل : (الـتشظى  الفـجوة  القـطيعة  مائـدتى (أنــــاا
الـذاكــرة الـفـرديـة  قـصـيــدة الـنـثـر ...إلخ) : وهــذا الـذى هـنـاك
الذ البـديل لـطبق الهويـة القومية ولـطبق الهويـة الدينية طبق ا
 أمـــا ذاك الـــذى أمــام صـــاحب الـــدعـــوة فـــهــو صـــنف امـــتـــطــاء
سرحى للـــــذات الفردية  من يتذوقه يهب باحثا عن التعبيـر ا
عـلـى أن األهم هـو هــويــة بـديــلــة هى تــمـثــيل لــلــعــالم اخلـارجـى 
ضيف نـفسه فــــــى الـترويج لـتلك الطـعوم حـيث يتردد حـديث ا
صـــدى صـــوته فى أذنى (لـم يــعـــد االنــتـــمـــاء الــقـــومى أوالـــديــنى
ــطــلــوب الــوقــوف عــنـده ــوضـــوع ا مـوضــوعـا  بـل الــذات هى ا

وبحثه» ...
هــكـذا ويــبـدو واضــحــا أن صــيــرورتـنــا الــوجــوديــة والـتــاريــخــيـة
والــثــقــافــيـة  انــتــهت تــمــامــا و اخــتــزالــهــا- مــرة واحــدة وإلى

األبد- فــــــى تعريف قد للهوية : (قومى  دينى ....) !
أمـا االثـنـان اآلخران فال يـخـتـلـفـان عـنه كـثـيـرا وهـذا مـقـتطف
ــؤتــمـر ــشــتــرك :إذا كــان احملــور الــذى حــدده ا مـن مــقــالــهــمــا ا
(العلمى) لتدور حوله أبحـاثه وفعالياته هو (الهوية والتحديات)

ـفهوم فـمن ألف شكل مـتغـير ال يـصنع سوى كئيب هـو سلـطان ا
شــكالً واحـد يــتـيم فـقـيـر أو أفـرغ ...) من قــصـيـدة (الـيـنـبـوع)

لشيلر 
ا سـتنـكرين  عـارض وا لم يـكن فى نيَّـتـى الرد على أحـد من ا
يـتـاذات- مسـرح مـصرى جـديـد فى ـعنـون : (ا جـاء فى بحـثى ا
ـتشددة)- إذ بلغت اإلسكـندرية)  ونـظرا لتنـوع ردود أفعالهم (ا

عند أحدهم حد كتابة (قصيدة زجليـــــة - ساخرة) !.... 
ونظرا- أيضا- ألن الـبحث حظى بالنشر مرت  األولى : على
صــفـحــات هـذه اجلــريـدة  والــثـانــيـة : فـى الـكــتـاب الــصـادر عن
ـؤتــمـر الـعــلـمى الـثــانى لـلـمــسـرح اإلقـلــيـمى- الـذى انــعـقـد فى (ا
ا وفـر له حـدا أدنى من االنـتـشار  فـقـد الحـظت أن نـيا)   ا
ـكتـوبة) تنـطوى عـلى سوء فهم ـكتوبـة وغير ا أكثـر التـعليـقات (ا
مـــؤلم حـــقـــيـــقــة  ال ســـيــمـــا أن االلـــتـــبـــاس والـــتــنـــاقـض الــلـــذين
ألصـقهـمـا الـبعض بـالبحث  اليـعودان إليـه بقدر مـا يعودان إلى
ــــفـــاهــــيم االخــــتـالف اجلـــذرى بــــيــــنـــنــــا فى تــــعــــريف عــــدد من ا
األسـاســيـة ; (كـالـهـويـة والـثـقـافـة والـذات  وكل مـا يــرتـبط بـهـا
ـسرح ظـاهـرة ثقـافـية أويـتفـرع عـنهـا من مـفاهـيم ....) نعم  فـا
تـــنــدرج - مـــثل غـــيــرهــــا من الــظـــواهـــر- فى أطــر مـــفــاهـــيــمـــيــة
مـــجـــتــمـــعـــيـــة  هى حـــقـــول صــراع عـــقـــائـــديــة  تـــتـــنـــازع الـــقــوى
االجتماعية اخملتـلفة على امتالكها. ويبدو أنه كان علىّ أن أبدأ
ـفــاهـيم وهـو مـا سـأفـعــله هـنـا - فى حـدود مـا بــتـعـريف تـلك ا
عــلـى أن أعــود إلـــيه فى مـــقــاالت أخـــرى بــاد ذى بــدء  يـــجب
اإلقـــرار بــــأن األمـــر شــــائك جـــدا كــــحــــقل ألــــغـــام - نــــظـــرا ألن
ذكور تمحورت كلها تقريبا ناقشات  التى تناولت البحث ا ا
حـول (الـهـوية - هـويـتـنا) وهى من أكـثـر الـقـضـايـا الـتـهـابا اآلن
ـيا .. فـهى تـبدو كـجـبال الـثلج على كـافـة األصعـدة- مـحلـيا وعـا

القطبية التى تعاني الذوبان  ألسباب نعرفها جميعا !
االستـعـارة هنـا مقـصودة  وأعـتقـد أنـهـا دقيـقـة أيـضا فـكـما أن
اخـتالل الـتوازن الـكـونى (الطـبـيعى) الـنـاجت عن تدفق الـغازات
ســيـــؤدى حــتـــمــا إلى دمـــار(كــوكب األرض) كــذلك فـــإن اخــتالل
ـــى التوازن الـكونى (الثقافى) الناجت عن التـدفق الثقافى العو
الهائل  عبر احلدود سيؤدى هو اآلخر  إلى دمار (الهوية) !
غـير أن صـيـاغة الـعالقة بـ (الثـقافـة) و(الـطبـيعـة) تخـتلف من
ـقدار الـتـقدم احلـضارى- وإن تـشـــــابهت مـجـتمع آلخـر- تـبعـا 

ى). شكليا  ردود فعل اجملتمعات جتاه (التحول العو

لم نزل نـحيـا على الـدمج العـضوى بـ األنا والـعالم- وأعـتقد
أن أحـــدا لن يـــخــتـــلف مـــعى كـــثـــيـــرا فى هـــذا لــذا فـــمـــوافـــقــة
تعالى ولعل الطبيعة عندنا هى احلياة وفقا للعقل العام ; ا
ـــســـرح اجلـــديـــد  بـــأنه تـــصـــور (د. أبـــو احلـــسن سالم)  عن ا
(طـفل أنـابـيب مـسـرحـية) الـعدد - (26) يـتـماهـى بوضـوح مع
تأسـيس (الثـقـافى على الـطبـيـعى)- ف(طفل األنـابيب) هو فى
ـطاف مـحـاولـة بـشـريـة لـتـجـاوز الـطـبـيـعـة - بـالـهـنـدسـة نـهـايـة ا
الـوراثـيـة - أى مـحـاولة لـتـعـديل (الـنـمـوذج الـبـشـرى الـطـبيـعى) 
وهو ما يرفضه (د .أبو احلسن)- مع مالحظة أننا نتحدث هنا

ســرح); أى عن (الثقافة) وليس (الطبيعة) ?! عن (ا
ـالحظ عـــلـى خـــطـــابه أنـه اتـــخـــذ مـن (نـــقـــد الـــنــــقـــد) ولـــيس وا
ــذكــور (تـــفــكــيـك الــنــقـــد) مــحــورا له  أى أنه تـــنــاول الــبـــحث ا
بـاعـتبـاره (أى - د. أبو احلـسن) مـتحـدثـا رسمـيا بـاسم (حـقيـقة
مـا)   تــســتـنــد فى وجــودهــا إلى (ســلــطــة مـؤســســيــة مـا)  لـذا
ـشروعية) وبذا فـنقده ـعتمدة لديه هى(لغة ا فـاللغة الـنقدية ا
ـذكور- تـبـعا (لـدريدا)- يـعـد نقـدا مـيتـافيـزيـقيـا .. أما لـلبـحث ا
(تـــفــكــيك الـــنــقــد) فــمـــعــلــوم أنه الـــبــحث عن الـــبــؤر األســاســيــة
ــا هـو ــطـمـورة فـى اخلـطـاب الــنـقـدى (مــوضـوع الـتــفـكـيك)   ا
جتــلــيـا لــنــسق فــكــرى مـا  وفــضال عـن هـذا فــقـــــــد راح يــقـيس
ـا ـنـطـلــقـات األيـديـولـوجـيـة لـلـبـاحث  عـلى مـنـطـلـقـاته هـو   ا

أوقعه فى أخطاء منهجية ال تتناسب مع مقامه كأســـــتاذ
ناقشة العلمية ! جامعى جليل  يعرف جيدا مقتضيات ا

ــــنــــحى اليــــصــــدر إال عن(وهم)- وغــــنى عـن الـــبــــيــــان أن هــــذا ا
قـتضاه- يعـتقد صـاحبه باستـحواذه على احلقـيقة النـموذجية
ـــطـــلـــقــــة ومن ثم فـــذاتـه هى الـــنـــســـخـــة األصل لـــكل الـــذوات ا
األخـرى !!.. فرفض البـحث (أيديولـوجيا)  يعـنى رفض (اآلخر
اخملتلف) وتكريس الواحدية عوضا عن التعدد ! وسوف نرى 
بعـد قليل  كـيف أن (آلية التـشابه) هى اآللية احلـاكمة خلطابه

ا هو خطاب مؤسسى (عريق) ! ككل- 
سـرحيـة اجلديدة  موضـوع البحث  أمـا من ناحـية الـظاهـرة ا
فـقــد أكـتــفى بــاإلشـارة إلــيـهــا عــلى الـنــحـو الــتــالى: ويـقــتـرب بــنـا

 التعليقات
على مفهوم
يتاذات ا
تنطوى
على سوء
فهم مؤلم

 التدفق
الثقافى
ى العو
سيؤدى
 إلى دمار
الهوية

 بعض نقادنا
يعتقدون

أنهم
يستحوذون
على احلقيقة
النموذجية

طلقة!! ا

 تأسيس (الثقافى على الطبيعى) 

الهوية والذاكرة الثقافية 

سرح الهوية وا

بروفة

وت ان عبر ا اإل

صخب بال حركة
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>  تـعتبر مدارس مثل كونسرفاتوار باريس ومدرسة  TNSمـؤسسات متعددة التخصصات
أكـثر منها متداخـلة التخصصات. حتى ولـو كان الكونسرفاتـوار ينظم محاضرات حركة
الـوجه واالكـروبات وفـنون احلـرب فهـو يكـثف اإلعداد اجلـسدى ويـخصص مـكانًـا كبـيرًا

للموسيقى والغناء.

> إن مـفـهـوم تـداخل الـتـخـصـصـات يـجـد فى الـنـهـايـة مـبـدأه احلـقـيـقى لـلـتـرابط عـلى
مـسـتوى عـال بعـيدًا عن وجـود كل تخـصص من التـخصـصات. إن تـداخل التـخصـصات

يولد شيئًا ما جتاوز تخصصات البداية.

سرحي جريدة كل ا
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اضى عرض حكى باجليزويت. > الفنان صالح السايح قدم مساء األربعاء ا
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ال نـتصـور وجـود مسـرح بال شـخصـيات !) أو أنـنا  فى أفضل
األحـــوال  النـــرى عـــالم(الـــنص  الـــعـــرض) إال عــلـى مــرجـــعـــيــة
عنى)- فيما نتصور- الشخصيات ومن خاللها تعود إلى أن (ا
ــر إال عــبـر(الــذات); ألن تــصــور الــذات كــمــاهــيـة كــمــثــال ال 
كـــنـــمــــوذج مـــجـــرد ; أى (كـــتـــمـــثل) يـــتـــجــــلى كـــمـــعــــنى من خالل
ـا ــتــعـ (كــتــمــثـيل)  هــكــذا- كــأ الــشــخــصــيـة  أى الـوجــود ا
ا الشـخصـية كـتاب مـفتوح  ناطق  يـتكـلم بلـسان حاله  أوكـأ

اهية فى صميم الوجود !!. نقرأ ا
وهـذا نوع من (القراءة السـاذجة) - كما يقـول (ألتوسير) إال أن
ـسرح التـقليدى ما يعـنينى هنا  هو أن ماهـية الشـخصية فى ا
 ســابـقــة عـلى وجــودهـا  أى أن الــشـخـصــيـة (تــمـثــيل) مـحــــدد
اهـية ليست أكثر من (معنى افتراضى لـ:(تمثل) مجرد  هذه ا
مـثل هو أنه يقذف بنـفسه خارج نفسه ; وهمى)  ومـا يفعله ا
أى يقوم بـتحـويل فكـرته (جزء من مـاهيـته أو ماهـيته كـلها) إلى
كــائـن آخــر مـــنــفـــصل عـــنه ; مـــشــخـــصــا أومـــجـــســدا إيـــاهــا فى
ــــثل صـــــــــــورة اآلخــــرالــــوهــــمـى (= الــــشــــخــــصــــيــــة)  ومـــــادام 
ـثل ـا ( ـاهــيـة- فـإ الـشــخـصـيـة الـتـى هى تـمـثـيل لــتـمـثل- أى 

التمثيل) إنه يصف نفسـه من خالل اآلخر  بحثا عن ذاته .
ما نالحـظه- هنا لـلوهلة األولى - هـو وجود ماهـية (مزدوجة)
ـاهــيـة الـتى يـصـدر ـاهـيـة الـتـى تـصـدر عـنـهـا الــشـخـصـيـة وا : ا
مثل وكـذلك وجود تـمثيل (مـزدوج): تمـثيل الـشخـصية عنـــها ا
مثل أما احلقـيقة فهى ماهية واحـدة معممة (حتتوى وتمـثيل ا
عــلــى فـروق)  تــرتـبط بــالـنــسـق الـفــكـرى (الــتـمــثـلى) الــسـائـد–
ــعـرفــة اجلـمـالــيـة الـتى ــعـنى آخـر ا الــذى تـتـعــدد تـمــثـيالته و
مثل إلى سـرح التقـليدى  تـنبنى عـلى الدفع بـا ينطـوى عليـها ا
(إدراج ودمج) تصوره عن (ماهيته اخلاصة = وهمه اخلاص) 
فى إطار مـاهوى أعم وأشمـل (ذى طبيـعة سـوسيـوثقـافيـة) عبر
(تمثـيل التـمثيل); الـذى يلـعب هنـا دور (الطقس) الالزم لـعمـلية
تـفرج)  –فى ذلك الـتحـول من (أنـا) إلى (ذات)  ومعـلـوم أن (ا

سرح- مدعو لتكرار نفـــس الطقس! ا
هـذا و(مـبـدأ الـهـويـة)- هنـا- يـعـنـى أن عـملـيـة الـفـهم  بـقـدر مـا
رجع) ترتـبط باللـغة الكالمـية (التى تـتطابق فـيها الـعالمة مع ا
ــــا تـقوم فى األسـاس عـلى رد اجلزئى إلى الـكلى احلـاضر فـإ

فى الذهن من قبل!
ـعنى) ـا كا ن هـذا هو الـسـبب الكـامن وراء بـروز (مشـكـلة ا ور
سرحية غيـر الناطقة (مسرح الـتعبير اجلســدى فى العـروض ا
ــــيـــتـــاذات) ألن تـــلك الـــعـــروض  الـــصـــورة) وكـــذلك (مـــســـرح ا
تتـأسس عـلى (الوجـود) اجلـسدانى  وتـعرف الـشـخصـيـة بأنـها
(سطـح بال أعـمـاق) ; أى (بال مـركـز)  (بال مـاهيـة)  وإن صح
مثل) نفسه هو(عمق ومركز وماهية) الشخصية التعبير  فـ:(ا
 إنها تتبعه وال يتبعها  تتحدد به وال يتحدد بها دون أن يعنى
هـذا أنـهمـا يـتـحـدان أوينـدمـجـان- ألنـهمـا لـيـسـا أنا وآخـرغـريـباً
مـتـنـاثـرة تـتــوزع عـلى إنـهــمـا ذات مــتـعـددة  مـتــشـظـيـة   عـنــهـا 
مــواقع ومـواقف عــديـدة (فـالــذات تـروى عن الــذات لـلـذات  أو
أن الـذات تفـسر الـذات بالـذات للـذات- أى أن الذات تـعود إلى
ا االتكاء الذات نفسها  تتخذ من نفسها مرجعا لنفسها  دو

على مرجع آخر خارجى ).
لذا  فـالذات - هنـا - يعـاد تعـريفهـا باسـتمرار نـتيـجة للـظهور
ـحو بـعـضـهـا بعـضـا.. بـهذا تالشـيـة  الـتى  ـتـتابع لـلـمـراكـز ا ا
رآة) فـعالقة سـرح التـقليـدى هو :(مـسرح ا يـبدو واضحـا أن ا
ـمثـل بالـشخـصـية)عال قـة مرآويـة - أيـقونـية; (األنـا بـاآلخر = ا
ــمــثل مع الــشـخــصــيـة أو يــصـبــحـان نـســخـتـ يــتــطـابق فــيــهـا ا
ثالن ماهية واحدة أى أنها عالقة (مرجعية). متطابقت 

يـتاذات فهـو(مسرح الـشاشة)  بل مسـرح شاشات أما مسـرح ا
العرض الـتى نتـوزع علـيهـا- تلك الـشاشـات التى تـعرض صــورا
- حـلت مــحل الـواقع نـفـسه  إن لم نـقـل بـأنـهـا تــمـتـلك اآلن من
القوة ما يفوق قوة الـواقع عالم الصور هذا صار أكثر مرجعية
رجعى إال أنه - نـظرا للتـعدد الهـائل للصور التى من الواقع ا
هى صور الواقع نـفسه (رغم ما بها من زيف ووهم) فـى نهاية
األمر (فـيما أرى  وكمـا أشرت من قبل)  تقتـرح سيوال جارفة

من واقع فيضانى متعدد  غزير  متكثر  ال متناهٍ !..  
ـاضى  وأن مـقـولـة أعــنى أن (تـنـاهى الـواقع) صــار شـيـئـا من ا
(الـواقع) صـارت مـقـولـة افـتـراضـيـة تـمـامـا- فـالـتـمـزيق والـتـنـاثر
والـــتــبــعـــثــر ومـن ثم الــتـــعــدد والالتـــنــاهى  أضــحــوا من أخص
ـسـمى (الـواقع) .. أين ـائع  ا سـمـات ذلك الـشىء الـغامض  ا

رجعية) إذن ?! (ا
ــســرح) - كـــمــا يـــقــول (د. مـــحــمــود اخلالصــة : (األنــا) فـى (ا
ــذكــور : وجــود صـادر عن نـســيم) ; فـى تـعــلــيــقه عـلـى الـبــحث ا
مـــرجع (واقع  تـــاريخ  دال ...) لـــذا فـــهى حتـــيل إلـى إنـــســان
ـــيـــتـــاذات ال مـــرجع لـــهــا  وحتـــيل إلـى إنـــســان ـــرآة بـــيـــنــمـــا ا ا

الشاشة.

فـالــتـاريخ والـتـراث  فى احلـقـيـقـة  يــنـطـويــان بـداخــلـهــمـا عـلى
(تـواريـخ عـديــدة) و(تـراثــات عـديــدة) ; أى أنـهــمــا يـتــشـكالن من
مـــواقع ومـــواقف ووقـــائع  الحـــصــر لـــهـــا... لـــكن آلـــيـــات عـــمل
اخلـطاب انـتـقـائـية وتـراتـبـيـة بطـبـعـها  لـذا فهى حتـكم بـاإلبـقاء

على هذا وبالنفى على ذاك.
وهــكــذا يــتم تــشــويه الــتــاريخ والــتـراث  بــاسم (الــهــويــة ووحـدة

الهوية)!! ..
أمـا (اجليل اجلديـد) فيقف خـارج هذا كله  ال لشئ سوى ألنه
ـاضى  أمـا اكـتـشف أن كل تـلك اخلــطـابـات ال تـتـجـاوز حـدود ا
الـواقع اجلـديــد الـذى يـحـيــاه بـنـفـسه (اآلن)  فـمـهـمل!.. ولـيس
حتـــول (الــروايـــة) و(الـــشـــعــر) إلـى الــواقـع الــيـــومى بـــتـــفـــاصــيـــله
الــصـغــيـرة ( فى زمــن إعالم الـواقع : اإلنــتـرنت  الـتـلــيـفـزيـون 
الصـحافة  –إذ يـعد إصدار الـصحف بأعـداد ال تصدق  دليال
ــواطــنــ فى مــعــرفــة الــواقع  – فى تــقــديــرى - عــلى رغــبـــــة ا
نـفسـه - الذى صـار مـوزعـا عـلى مـواقع عديـدة ; فـالـواقع كـثـير
ولـيـس واحـدا- من وجــهـات نــظـرعــديــدة)  نـعم  لـقــد تـغــيـرت
(الـرواية) وتـغير (الـشعر)  ونفس البـيان الذى أصدره (د . أبو
احلــسن سـالم ومــحــمـود احلــلــوانـى وعــادل حـســان) فـى مــجـال
ـســرح أصـدره من قــبل روائـيــون وشـعــراء يـنــتـمـون أيــضـا إلى ا
الــتـعـريف الـقـد لــلـهـويـة - الـذى لم يـعــد له من مـلـجـأ ســــــوى
ـاهى سـعــة اخلـيـال األدبى الـتى ـيــتـة) ;  ـة (ا األشـكـال الــقـد
ة ذاتها!.. هـذا ويظل السؤال جادت بهـا األيديولوجـيات القـد
سرح) من جراء انفـتاحهما عن العائـد اجلمالى على(األدب وا
عـــلى الـــواقع- إلـى حـــد الـــتـــداخل مـــعـه واالخـــتالط به- ســـؤاال

(حداثيا)  المعنى له فى زمن مابعد احلداثة ... 

أشرت فيـما سبق إلى (مـبدأ الهـوية )- األرسطـى-  الذى يقوم
على ضرورة مـنطـقيـة تقضـى بأن يكـون (كل معـنى يتـصور على
أنه ع ذاته  فال يـتـغــيـر بـحـال ...)  هــكـذا  فـهـويـة الـشئ :
مــاهــيــته (= خــصــائــصه الــذاتــيــة أو مـابـه الــشئ هــو هـو) وألن
اهية - هنـا - تسبق الوجود  فهى بالضرورة ثابتة ومستمرة ا
ـوجـود سـيظل  وجـوهـريـة : تـقـوم وتتـعـ بـذاتـهـا... ومن ثم فـا

هو ذاته دائما ولن يختلط بغيره!..
وأشــرت أيـــضـــا إلى أن (مــبـــدأ الـــهــويـــة) يـــســمـى (مــبـــدأ وحــدة
ـــرجع (الــرمــزى االفــتــراضى) الـذات) ... إذن  الـــهــويــة هى ا
الذى يضمن ويحفظ  لوحدة الذات استمرارها عبر الزمن . 
ــكن لــلــذات أن تــنــمـو وتــتــطــور داخل والــســؤال - اآلن- كـيـف 
ــكن لـهـذا أن يـحــدث عـبـر صـيــرورة داخـلـيـة قــالب حـديـدى- أ
(كـاجلـســد الـبـيـولـوجى) مـثال ?!.. وأين مـوقع (اآلخـر) مـن هذه
الــذات ?!.. ومـــامـــعــنى مـــرور الـــزمن أهـــو مــجـــرد اســـتــمـــراريــة

تكـرارية (كدورات الفصول) ?!
تعـلق بأسبـاب تمحـور اهتمـاماتنا - ولعل اإلجـابة عن السـؤال ا
ـسرحية)  – حـول عند قـراءة النصـوص ومشاهـدة العروض (ا
الشـخـصيـات حتـديدا دون سـواهـا من العـنـاصر (إلى حـد أنـنا
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بالهوية
يتحركون
رأسياً داخل
حدود
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مفترضة
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وإذا كـان يـقـول  أيـضا  إن الـدفـاع عن االسـتـقـاللـيـة الـثـقـافـيـة
يـرتـبط ارتـبـاطـا وثـيـقـا بـاحملـافـظـة عـلى الـهـويـة اجلـمـاعـيـــة فـ:
ـفـاهـيم هـو نـفـسه من (إدوارد سـعـيـد)يـقـول : إن من يـسـتـعـمل ا
يقـوم بتـشكيـلهـا ويضيف :إن الـزاعمـ بالهـوية يـتحركـون رأسيا
داخل حـدود ثـقافـيـة - مفـتـرضة  هم الـذين قـاموا بـتشـكـيلـها 
هم أنفسهم .. دون أن يدروا أن احلدود الثقافية ال وجود لها.
ـــاط الــوجـــود االجـــتــمـــاعى) تــنـــبــنـى عــلى ذلك أن الـــثــقـــافــة (أ
(الـتـعـدد)  ومـا وجـود مـركـز ثـقافى مـا - فى نـظـام تـمـثـيل ما -
(أى تــعـــريف مـــا لــلـــثـــقــافـــة ومن ثم لـــلـــهــويـــة - اجلـــمــاعـــيــة) إال
اذج ـوذجـهـا هى  عـلى ( تـعـبـيـرعن قـوة مـا  قـامت  بـفـرض 

اآلخرين) !
لـذا فـالهـوية  وبحـكم قـيـامهـا عـلى (الـتحـديـد والتـمـييـز والـعزل
ـعـنـى- اإلرغـامى) الـذى نــخـلـعه ــا هى (ا والــفـصل ....إلخ)  إ
عـلــــى الــثـقـافــة فى حلـظــة تـاريـخــيـة مـحــددة- هـذا ولن يــصـيـر
ـعـنى أيه مـعنى خـارج شـروط إنـتاجه  ألن كل مـعـنـى هو لهـذا ا
تجاوز لتاريخه هو وحش عنى ا معنى تاريخـــى بالضرورة  وا

أسطورى طليق ال عمل له غير تهديد وجود اجملتمع ذاته !.
طلقة  الثابتة  إذن  ال عمل لهم القائلون بالـهوية اجلماعية ا
ــتــطــابق مــنــهـا  ونـبــذ اخملــتــلف غـــيــر فــرز الــنــسخ  لــتــعــيــ ا

لتبرير(وحدة الهوية).
واحلـقـيقـة أن لـدينـا تـعـريفـات مـختـلـفـة للـهـوية  تـنـتـسب إلى قوى
اجــتــمــاعـيــة عــديــدة ; بــعــضـهــا (ديــنى) وبــعــضــهــا اآلخـر (قــومى)
والــثــالث (عــقالنى عـلــمــانى) ... وعــلى الـرغـم من اخـتـالف تـلك
الــهــويــات فــيــمــا بــيــنــهـا  إال أنــهــا - جــمــيــعـا- اآلن  وعــلى ضـوء
فـاهيمية - واقـعها (ا ية) الراهنة  تـتشبث  تغيــــــــرات (الـعو ا
االجــتــمــاعـيــة) وتــرفض بــشــدة إعــادة تــعـريـف نــفـســهــا (كــونــيـا) 
بـدعـوى (االحـتـفـاظ بـاخلـصـوصـية)  ظنـا مـنـهـا أن اخلـصـوصـية
مــرادفــة لــلــهــويـة  رغـم أن األولى (خــصــيـصــة أوســمــة الــثــقــافـة)
والــثـانــيــة (وعى أو مــعــنى الـثــقــافــة)! .. الـبــون الــشــاسع الــفـاصل
بيـنهـمـا يتم جتـاهله  ألن الـنظـرية الـفلـسفـيـة واللـغويـة األرسطـية
ـميزة لـلشئ  هى ة  الـتى تقــول إن اخلصـائص الذاتـية ا القـد
نــفـســهـا هــويــته أومـاهــيـته  وأن وحــدة هـذا الــشئ هى الــضـامــنـة
إلنـتـاج وإعـادة إنـتـاج مــعـنــــــاه (فـمـعـانى الـكـلـمـات تـدل  كل مـنـهـا
عـلى شئ مـحـدد بـعـيـنه  ثـابت  ال يـخـتـلط بـغــيـره); فـيـمـا يـعـرف
بـ:(مبـدأ الـهويـة أو مـبدأ وحـدة الـذات).. هذه الـنـظريـة الـعتـيـقة 
واقفنا !   هيمنة على وعينا  واحلاكمة  لم تزل  هى نفسها ا

الــتـاريخ والــتــراث : (الـديــنى والــسـيــاسى والــشــعـبى واألدبى) ..
عالمتان أوحـقالن كبـيران تتـصارع الـقوى االجتـماعـية اخملتـلفة
عـلى امــتالكـهــمـا بــإعـادة تــنـقــيـتــهـمــا وتـرتــيـبــهـمــا وتـصــنـيــفـهــمـا
ــعــنى- الــذى يــتـوافـق بـالــضــرورة مع (اخلــطـاب) وشــحـنــهــمــا بـا
اخلـاص بكل مـنهـما - والـشواهـد الـواقعـية عـلى هذا ال تـعد وال
حتــــصـى .. ويــــبــــدو واضـــــحــــا أن االنـــــدراج فى واحــــد مـن تــــلك
اخلـطــابـات هـو خــضــوع لـســــلـطــة مــا (ألن الـســلـطــة إرغـام) ..
اإلرغام - هنا- يعنى االشتغـال القصرى داخل (نسقية الهيمنة

واالستبعاد) .
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سرح احلقيقى اآلن ا
يوجد فى الثقافة

اجلماهيرية.. وال تسألنى
سارح! عن بقية ا

رجائى فتحى يسأل:
 هل من مزيد?!
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ــــثل أول أفــــضل عــــرض ثــــان وأفــــضل 
ــثـلـة أولى وأفــضل ديـكـور أول وأفـضل 
ـثلة ثـالثـة ولم يأخذ ـثل ثالث و وكذا 
العرض أى جـائزة فى اإلخراج بالرغم من
حـــصــولـه عـــلى كل هـــذه اجلـــوائــز وكـــانت
جلـنـة الـتـحـكــيم مـكـونـة من د. رضـا غـالب
عبـلـة الـرويـنى د. مـدحت أبـو بـكر صالح
الوسيمى.. وفى السـنة التالية حدث نفس

الشئ تقريبًا فأصبت بصدمة..".
اذا أكملت طريق اإلخراج..? و

"أصــبــحت أقــوم بــإخــراج الــعــروض ورزقى
ـهم أن عـلى الـله دون انـتــظـار أيـة جـوائـز ا

نؤدى دورنا"
ـسـرح فى الـهـيـئـة الـعـامة مـشـاكل جـهـاز ا

لقصور الثقافة كيف تراها..?
"نـــبـــدأ بــالـــنـــصـــوص الــتـى تــنـــشـــرهــا إدارة
ـسـرح سـتـجـدهـا حتـتـاج كـثـيـرًا من إعـادة ا
الــنــظــر من قــبـل جلــان الــقــراءة فــبــمــجــرد
قــراءة الــعــشــر صــفــحــات األولى تــنــصـرف
شاكل فى عن الـنص بينمـا تتعلق مـعظم ا
اخلـــطط اإلداريــة والـــتى يــحل أصـــحــابــهــا
شـاكل بطريـقة "حـبو الـسالحف" وهناك ا
مـــشـــاكل أخـــرى تـــتـــعـــلـق بـــبـــدالت الـــســـفــر
واإلقــامــة و.. و.. بــالــنــســبــة لــلــمــخــرجـ

وهـــذا مــــا يـــجــــعل مــــخـــرجًــــا مــــا يـــتــــحـــايل
ــيـزانـيـة لـلــحـصـول عــلى بـدل الـســفـر من ا

قررة للعرض.." ا
ـهـرجــان الـتــجـريـبى إذن كــيف تـرى أثــر ا

سرح..? على حركة ا
"يـقـوم بـعمل حـالـة إنـعـاش مـسرحـى مؤقت
طوال أحـد عـشر يـومًا ثـم ينـتهـى أثره بـعد
ـــــــــتـــــــــد لـه فى ذلـك وال يـــــــــوجـــــــــد أثـــــــــر 

مسرحنا.."
كــان لك وجـهــة نــظـر فى مــشـروع مــسـرح
اجلـــــرن الـــــذى قـــــدمـه اخملـــــرج أحـــــمـــــد
إســمـاعـيل.. وهـجــوم د. سـيـد اإلمـام عـلى

شروع.. ما رأيك..? ا
ـشــروع بــاسم.. مــسـرح "أرى أن تـســمــيــة ا
اجلــرن" هـــو مـــا أثــار كل هـــذه الــضـــوضــاء
ـشروع وأحدث نـوعا مـن اللـبس ألن هذا ا
ال يـقـدم مـسـرحًـا فـقط ولـكـنه يـقـدم أيـضًا
الـفـنـون الـتـشـكـيــلـيـة والـصـنـاعـات الـبـيـئـيـة
ــــــوســـــيـــــقى والـــــعـــــروض الــــــريـــــاضـــــيـــــة وا
ـــثــــابـــة والــــكـــورال واإللــــقـــاء ... أى أنـه 
قـصـر ثـقـافـة مـتـكــامل لـذا كـانت تـسـمـيـته
بــــاسم "مـــــســــرح" غــــيــــر صـــــحــــيــــحــــة لــــذا
فــاألنــسب له اسم "عــرس قــروى أو ريـفى"
ـشـروع جـيـد جدًا من أو "لـيـلة ثـقـافـية" وا
وجـهـة نـظـرى وأنـا مـعه ألنه يـخـدم قـرى ال
تصلها الثـقافة بتاتًا وكالم د. سيد اإلمام
كــان مـحــقًــا فـيــمــا قــال بـاعــتــبـار أن االسم

يوحى بأنه مسرح فقط.."
ــــســــرح فى الــــثــــقــــافـــة مــــاذا يــــنــــقص ا

اجلماهيرية اآلن?
هـرجانـات واإلنـتظـام فى مواعـيد "عـودة ا
بـــدء الـــعـــروض وتـــأخـــيـــر اخلـــطـــة يـــجـــعل
الـعـروض تـخـرج لــلـنـور "مـسـلـوقـة" و.. و..
والــسـبب فـى كل هـذا الــقـائــمـون عــلى أمـر

سرح اآلن". إدارة ا
?........................

"كلـمة أخـيرة أود أن أقـولها أن الـسبب فى
حـبى لــفن الـتـمــثـيل ومن دون أن تــسـألـنى
الــفــنـــان أحــمـــد الــعــدل وهـــو والــد اخملــرج
ســمــيــر الــعــدل فــقــد كـان رجـل مـســرح من

طراز فريد.."
"مـن هــؤالء أحـــمـــد حـــامــد أحـــمـــد عــزت
هـانى الش و..... لكنـهم جميـعًا خذلونى
كن لهم أن ألسباب متـعددة.. هؤالء كان 
يـكونوا امـتدادًا لى.. ولكن هـذا لم يحدث
أقــول هــذا أيـــضًــا كــإضـــافــة أخــيــرة.."?   

أخرى غـيـر التـمثـيل واإلخـراج لهـا عالقة
بالفن..?

أثــنــاء فــتــرة أداء اخلــدمــة الــعــســكــريــة فى
الـستيـنيات كـونت ثنـائيا فـكاهيـا أنا وزميل
لى اســـمه عـــلى عـــطـــيــة مـن كــفـــر الـــزيــات
وقـدمنـا اسـكـتـشـات فـكاهـيـة ومـونـولـوجات
وكـانت من تـألـيـفـنـا وتـلـحـيـنـنـا مـعًـا والـذى
شجـعنـا على ذلك أحـد الصـوالت باجليش
واسـمـه مـحـمـد ريــاض وكـان قـائــدًا لـفـرقـة
ـوسـيـقـيـة وهى فـرقـة خـاصة اجلـوهـريـة ا
وكـنـا نــقـدم هـذه االسـكــتـشـات فى األفـراح
والنوادى الـليلـية واستـمر هذا الـثنائى من

٦١ حتى ١٩٦٧م"
اجتــاهك لـإلخــراج مـــؤخــرًا مـــنــذ عـــشــر

اذا..? سنوات.. 
«اجتهت لإلخراج ألحـقق ما لم أحققه فى
الـتــمـثــيل ولـكـن حـدثت لى صــدمـة فى أول
عــرض قــدمــته وكــان بــعــنــوان "رحالت ابن
ـوكـوسة" من تـأليف بـسبـوسـة فى البالد ا
الـسـيــد حـافظ وكــان لـفــرقـة الـســنـبالوين
وقــــد حــــصل هــــذا الـــعــــرض عــــلى جــــوائـــز

اخملــرج وهـــذا عــادة مـــا يــنــحـــاز "لــلـــشــلـــلــيــة"
واجملـــامـالت عـــلى حـــســـاب الـــفن.. وأطـــالب
ـــعــنـى آخــر أن قـــبل أن أمـــوت أن أشـــارك و
أمـــــثـل فى عــــــرض مـــــســــــرحى لــــــلـــــثــــــقـــــافـــــة

اجلماهيرية أجد فيه نفسى.."
تمثل ألكثر من خمس عامًا على مسارح

الثقافة اجلماهيرية..
لـكننى لم أمـثل الدور الذى أتـمناه ولم  ..
يـوجد من يـكتـشفـنى - كمـمثل - وبـداخلى
طـاقـات أعــتـقـد أنـهــا لم تـخـرج بــعـد.. نـعم
حــصــلـت عــلى جــائــزة الــتــمــثــيل األولى فى
عرض "أبو مطوة" من إخراج سمير العدل
ولــكــنــنى غــيـــر مــقــتــنع بــهــا ألنــنى لم أبــذل
جهـدًا فى هـذا الدور.. ويـسعـدنى أن أمثل
ــثل غـيــرى يـسـتــطـيع أن شـيــئًـا ال يــوجـد 
يــقـــدمه مـــثل أى دور يـــتــمـــيــز بـــالـــصــعـــوبــة
ـتـداخـله وأحـلم بـأن وبـاألبـعـاد الــنـفـسـيـة ا
لك أقـدم شـخصـيـة "لـير" فـى مسـرحـيـة "ا
لــيـــر" بــشــكل مــخــتــلـف عــمــا قــدمت به من

قبل.."
هن طـوال اخلمـس عـامًـا.. هل عمـلت 

فـمـثالً خرج مـنـهـا عـلى مسـتـوى االحـتراف
كـــمــال يس إبـــراهــيم عـــبــد الـــرازق ســيــد
حــا مـــجـــدى فــكـــرى إبــراهـــيم يـــســرى
محمد نـاجى.. وما زالت حتى اآلن تصدر
الـكــثــيـرين ســنـويًــا وكل عــام يـلــتـحق اثــنـان
ـعــهـد الــعـالى عــلى األقل من الــدقــهـلــيـة بــا
سـرحية وعلى مـستوى االحتراف لـلفنون ا
ــسـارح الـثــقـافــة تـوجــد أسـمـاء الـداخــلى 
مــــثل عـــبـــد الـــلـه عـــبـــد الـــعـــزيـــز مـــحـــمـــود
حــافظ إبـــراهــيـم الــدســـوقى عــادل زكى
.. أمـــا اآلن فــــيـــوجـــد ســــمـــيـــر ســــرور نـــور
الـعدل أحـمد عـبـد اجللـيل عادل بـركات

شريف صالح الدين السعيد منسى.."
شاكل الداخلية? وماذا عن الصراعات وا
"ستجـدها تـنحصـر فى أماكن العـروض وقلة
ـــســـارح وخــاصـــة بـــعــد أن آل مـــســرح عــدد ا
نصـورة القومى لـلبيت الـفنى وأصبح مـغلًقا ا
ينعق فيه البوم بـعد أن كان مزدهًرا فقد كنا
نـقـدم عرضـ فى الـلـيـلة الـواحـدة عـلى هذا
سـرح أما مـا يخص الـشق اإلدارى فيـكمن ا
ـكـاتب الـفـنـية لـلـفـرق فى اخـتـيار فى تـدخل ا

كــان صــبــيــا فـى الــتــاســعــة عـــنــدمــا اعــتال
ـسـرح لـلـمرة رجـاء فـتـحى محـمـد خـشـبـة ا
.. دون األولى لـيـقــيم بـهـا مـنـذ ذلك احلـ

أن يتركها!
وعــــنــــدمـــا أصــــبح شــــابــــا الـــتــــحق بــــفــــرقـــة
ــنــصــورة - عـام ١٩٧٢ - واشــتــهــر بــاسم ا
رجــائى فــتـحى مــشــاركــا فى أعـمــال هــامـة
عـــــديــــــدة مـــــثـل "الـــــشــــــرارة" لـــــزكـى عـــــمـــــر
و"الـــــراجـل الـــــلـى لـــــعـب بـــــديـــــلـه" حملـــــمـــــود
الـســبـكى والــعــرضـان من إخــراج مـحــمـود
حـافظ ثم خـتم مسـيـرته التـمـثـيلـيـة - قبل
أن يتـحـول لإلخراج - بـالـشحـات لـنـجيب
ســـرور إخــراج ســـمــيــر الـــعــدل وكـــدبــة من
ألف كدبة حملمـد العواشطى إخراج أحمد
عبـد اجلـليل وبـعـد أن  اعتـمـاده مخـرجا
فى ١٩٩٥ قـدم ١٥ عـرضـا مـنـهـا "رحالت
ــــلـــيم ابن بـــســــبـــوســـة" لــــســـيــــد حـــافظ و"ا
بأربـعـة" ألبـو العال الـسالمـونى و"نـاعـسة"
ـدينـة" حملسن إلبراهـيم الرفـاعى و"باب ا
ــــتــــولى مــــصــــيــــلــــحـى و"أصل وعــــفــــريـت" 

حامد..و .. و..
ـسـرحــنـا" وهى حتــاور جتـربـة وكـان البــد "
لها كل هذا االمتداد والثراء. كان البد من
أن نـضع أمــام رجــائى فـتــحى.. اخلـمــسـ
ـــــســــرح عـــــامــــا وأكـــــثـــــر مـن احلــــيـــــاة فـى ا
ــنــصـورة أو ولـلــمــسـرح.. لــيس فــقط عن ا
ــســرح ــا عن ا ــســرح فى األقــالـــيم.. وإ ا

صرى كله! .. ا
ـشــهـد بــدايـة مــا هى وجـهــة نـظــرك فى ا
ـكنـنا الـتـعرف عـليـها صـرى  سـرحى ا ا
سرح ألكثر من نصف من خالل عـملك با

قرن..?
ــسـرح "ال يــوجــد اآلن اهــتـمــام حــقـيــقى بــا
كـما كان من قبـل حيث كان االهتـمام يبدأ
راحل من مرحلـة الطـفولة فـمنذ كـنا فى ا
االبــتــدائــيــة كــان يــوجــد نــشــاط مــســرحى
فاعل وهـام فى تـكويـنـنا فـأنا مـثالً عـملت
ـدارس كـمــمــثل فى عــروض مــسـرحــيــات ا
وأنـا مازلت فى سن ٩ سـنوات وكـان يخرج
سرحـيات حسن فؤاد شفيق وقدمنا لنا ا
فى هذه الـفترة مـسرحيـات "الشهـيد جواد
حــــســـــنى" "وصــــمـــــة عــــار" "عـــــرســــان من
ـــثــلى الـــعــرض الـــريف" وكـــان من ضـــمن 
ــنـــعم - وقـــتــهــا - الـــطــفـل عــثــمـــان عــبـــد ا
والـطفل فـؤاد الزغـبى الـذى صار صـحفـيًا
بعـدها وأيـضًا عـبـد الغـفار عـودة محـمود
العـراقى عبـد النـبى مصـطفى... وآخرون
ـســرحـيـات: عـدلى وكـان يــحـكّم لـنــا هـذه ا
كـــاسـب فـــتــــوح نــــشــــاطى عــــبــــد الـــرحــــيم
الزرقانى وكـانت التصـفيات الـنهائـية على
مــسـتــوى اجلـمــهـوريــة تـعــرض عـلى خــشـبـة
مـسرح األزبكيـة "القومى حـاليا".. أما اآلن

سرحية.. فال يوجد مثل هذه التنشئة ا
ـسرح احلـقيـقى اآلن يـوجد فى الـثقـافة وا
ـسارح كـاجلامعى اجلـماهـيرية أمـا بقـية ا
ـنـافـسـات بـ فـهـو ال يـفـلح فى الـتـبـارى وا
مـــــخــــرجـــــيه وال يـــــشـــــاهـــــده إال الــــطـــــلـــــبــــة
واألســـاتــــذة أمـــا مــــســـارح الـــبــــيت الــــفـــنى
فـيـمـكـنــنـا فـقط أن نـشـيــد بـبـعض عـروضه
ــلك لـيــر" "رجل الــقــلـعــة".. وفــكـرة مــثل "ا
ـسـارح لـشـبـاب حـديث قـومى تـصــنـيف ا
طــلــيــعــة من وجــهــة نــظــرى ال تــعــنى شــيــئًـا
ـــــــســــــــرح مـــــــســـــــرح ال يــــــــعـــــــرف هـــــــذه فـــــــا

التصنيفات..
ـســرح اآلن ال يــهـمــهم سـوى والــعـامــلـون بــا
ــادة والــوجــاهــة االجــتــمــاعــيــة أمــا نــحن ا
ــنـــزل لــكى فــكــنـــا نــقــتـــطع من مـــصــروف ا
نــصـرف عــلى هــوايـتــنـا.. إذًا مــا زال األمـر
يـحــتـاج إلى نـظــرة جـادة لـلـمــسـرح من قـبل

هتم به". جميع ا
لــنــخـصـص األمـر بــعض الــشىء.. لــنـرى
ـســرح فى الـدقــهـلــيـة وحتــديـدًا أحــوال ا

نصورة حيث تسكن..? ا
"طـول عمـر الدقـهـليـة وهى والّدة للـمواهب

بعد ٥٠ سنة مسرح.. 
 من عروض رجائى فتحى

 رجائى فتحى

ال معنى لتصنيفه 
إلى شباب وحديث
وقومى وطليعة!!

كنا نقتطع 
من مصروفنا لننفق 
على هوايتنا
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ا أدى لـتـفكك الـعـرض وتـدهور مـسـتواه
ــؤسف أنـنــا نـأخــذ عـمــلـنــا بـجــد بـيــنـمـا وا

اآلخرون ال يفعلون ذلك.
مـاجد لـطفى مـخرج عـرض من الـقـاهرة:
رغـم كـــــثـــــرة الــــــتـــــأجـــــيـالت فـــــأنـــــا واثق أن
ـهـرجـان سـيـعــقـد ولـست فى عـجـالـة من ا
أمــرى لـــيـــعــقـــدوه كـــيــفـــمـــا شــاءوا ووقـــتـــمــا
شـاءوا. وإن كنـت أشـير إلـى نـقطـة حتـسب
لــــــهـم هــــــذا الــــــعــــــام وهـى اســــــتــــــطالع رأى
ـــــســـــرح الـــــتى اخملـــــرجـــــ فـى خـــــشـــــبـــــة ا
ســـتــســـتــضـــيف عــروضـــهم. حـــ اخــتــاروا
مـسـرح كـفـر شـكـر والـذى رفـضـنـاه جـمـيـعًـا

لسوء حالته.
كــــيـف يــــرى الــــهــــواة أســـــبــــاب تــــأخــــيــــر
مهـرجانهم وما هى انطـباعاتهم عن تلك

األسباب?
مـروة فـاروق: مــؤكـد أن الــســبب الــرئــيـسى
هــــو ســــوء الـــــتــــخــــطــــيـط إذ إنه لـــــيس من
ـوعـد فى الـلـحـظـات ـمـكن تــبـريـر إلـغـاء ا ا
األخـــيـــرة بــــأن احملـــافظ اعـــتـــذر عن عـــدم
االســتـعــانــة فـأين إذن مــســئـولـى الـتــنــظـيم

تابعة?! وا
مـصـطـفى إبـراهيم (سـوهــاج) الـسـبب هـو
سرح انـعدام التنـظيم وعدم اعتـناء إدارة ا
بـــنـــا رغم أن الـــنـــوادى هى أســـاس اديــوت

سرحية والقوميات ا
مـصـطـفى مـراد يــقـول إنه ال يــدرى سـبــبًـا
لكل هـذا التـأخيـر مع تكـتم اإلدارة كل مرة
ـوعـد عن ذكـر الــسـبب واالكــتـفـاء بــإلـغــاء ا

فقط.
مـحمد العشرى (بورسعيـد) يقول: حقيقة
ال أعـــلم األســـبـــاب الــتـى قــد تـــعــوق اإلدارة
ـــشــاكل كــبــيــرة ــهــرجــان هل ا عن عـــقــد ا
سرح أم حتى أنها اسـتعصت على إدارة ا
ــــعـــوقــــات مــــجـــرد أهــــواء شــــخـــصــــيـــة أن ا
خصـوصًا  أن هنـاك مهرجـانات كـثيرة فى
الـهـيــئـة وكـلـهـا تـعـقــد فى مـواعـيـدهـا وجتـد
ميزانياتهـا ما عدا مهرجان النوادى الذى

أزهق أرواحنا.
أحـمـد راسم (اإلسـكـنـدريـة) يـرى أن سـبب
ــــســـرح الـــتــــأجــــيل هــــو اســــتــــجــــداء إدارة ا
تــكـالـيف اإلقــامـة من احملــافـظـات وهى لن
تـدفع شــيـئًـا واألفــضل من ذلك أن نـعــتـمـد
عـلى أنـفـسـنـا وقلـت لهم لـو طـلـبـتم مـنا أن

نتحمل نفقات تنقالتنا فلن نرفض.
مـحــمـد حــامـد (اإلســمــاعــيــلــيــة) يــرى أن
سبب الـتـأجـيل هـو شـبح بـنى سـويف الذى
. ويـقـول: الـدفاع سـرحـيـ مـازال يـطـارد ا
ــدنـى مــازال مــصـــرًا عــلى إغـالق مــعــظم ا
مـســارحـنـا وال أمل ســوى بـانـتــهـاء مـشـاكل

دنى. الهيئة مع الدفاع ا
الــسـيــد عـونى (الــزقـــازيق) يــرى أن ســبب
الـتــأخـيــر تـخــبط وتــشـتت اإلداريــ وعـدم
ــواهـب الــنــاشـئــة الــتـى تــبـذل االهــتــمــام بـا
قـصارى جهدهـا فى عروضها بـينما إدارة

سرح تنظر لهم بال اكتراث. ا
ويــــتـــفق مــــعه فى الـــرأى مـــحــمـــد لــطــفى
(الزقازيق) ويقول إن الـسبب الذى يعلنونه
رة عن عـدم توافر مسـرح غير منـطقى با
ألن الــقــصــور مــوجــودة ومــتـوفــرة ولـم يـأت

بعد الوقت الذى ال جند فيه مسرحًا.
أمـــا مــاجـد لــطـفى (الــقـــاهــرة) فـــيــرى أن
ــــدنى واإلجـــراءات الــــســـبـب فى الــــدفـــاع ا
ـسـارح وهـذا ــوافـقـة عــلى ا الـطــويـلـة فى ا

ما سبب أزمة لإلدارة.

مـحمد لطفى مـخـرج عرض من الـزقازيق
أيـضا: أعـلنـهـا صراحـة لن أخوض جتـربة
ــســرح مــرة ثـــانــيــة ويــكـــفــيــنى مــا نــوادى ا
حــــــدث حـــــــتى اآلن ويـــــــبــــــدو أن اإلدارة ال
ــمــثــلــ الــهـواة تــدرك ظــروفــنــا فــمــعــظم ا
طالب لـــــــديــــــــهم ارتـــــــبـــــــاطـــــــات دراســـــــيـــــــة
واحتـانــات ومــشــاكل فى وجــود الـعــنــاصـر
الـــنـــســائـــيـــة لـــقـــد كــان عـــرضى يـــضم ٢٠
ا أدى ـثالً  تـغيـيـرهم أكثـر من مـرة 
ـــمــثــلــ عــقـب كل تــأجــيل إلى انــصــراف ا

اإلدارى فى الـظهـور واألدهى أنهم بـصدد
ـهـرجـان وأقـول لهـم لو إلـغـاء اإلقـامـة من ا
هرجان كله ألن اإلقامة حدث ذلك فليلغ ا
ا ـهرجـان  هى الفـائـدة التى جنـنـيهـا من ا
فــــيــــهــــا من فــــرصــــة الــــتالقـى ومــــشــــاهـــدة
عـروض بــعـضــنـا الــبــعض وحـضــور الـورش
ــــهــــرجــــان الــــتـى كــــانت تـــــعــــقــــدهـــــا إدارة ا
وتــسـتــقــدم كــبــار الــكـتــاب واخملــرجــ لــهـا
هـرجان هدفه كمـعمل تفريخ حـتى يحقق ا

سرحية. للحركة ا

ذهبت أدراج الرياح.
أحـمـد راسم مــخـرج عــرض اإلســكــنــدريـة:
مـــــشــــكـــــلــــتـى أن عــــرضـى عــــبـــــارة عن أربع
فـتيـات ولك أن تـتـخيل عـنـائى كل مرة فى
إقنـاع أسرهن بـسـفرهن جلـهة مـخـتلـفة ثم
أعــود فـأعــتـذر لــهم وهــكـذا كل مــرة حـتى

مللت األمر كله.
مـحمد حامد مـخرج عرض اإلسـماعيـلية:
بـدأت اإلعدداد لـعرضى مـنـذ شهـر أكتـوبر
ـــشــاهـــدة فى مــارس ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ حــتى ا
وحــ  تـصــعــيـدى لـم أكن أعـلـم أن عـلى
ـهـرجان االنـتـظـار لـعـام كـامل حـتى يـعـقـد ا
الــذى مـــازال فى عــلـم الــغــيـب األمــر الــذى
سبب لنا إحباطًا كبيرًا انتقل إلى زمالئى
ــهـرجــان الـعـام ن كــانـوا يــنـوون الـتــقـدم 
القـادم فـأجدهم قـد انـصرفـوا عنـه بعـدما

رأوا ما حدث معنا.
ـهرجـان بهـذه الصورة لـقد تـسبب تـأجيل ا
فـى أضــرار كـــبــيـــرة لــنـــا خــاصـــة أنــنـــا كــنــا
ـمـثل احلـر فى نـســتـعـد إلقـامـة مـهــرجـان ا
اإلسماعيلية هنا وحددنا موعده فى نهاية
فبـراير بعـد مهـرجان الـنوادى وقد أوشك
شـهـر فــبـرايــر عـلى االنــتـهــاء دون أى أنـبـاء
عن مــهـرجــان الـنـوادى ونــخـشى أن نــعـقـد
مـثل احلـر فيـفـاجؤنـنـا بعـقدهم مـهرجـان ا

هرجان النوادى!
الــســيـد عــونى مــخـــرج عــرض الـــزقــازيق:
ــهــرجــان مــنــذ عــام ٩٦ أشــارك فى هـــذا ا
وكـانت األمور وقـتهـا تسـير بشـكل مسـلسل
حـتى وقت قـريـب حـ بـدأ هـذا الـتـخـبط

سـرحـية مـعطل قطـار مهـرجـان النـوادى ا
مـــنــذ مــا يــزيــد عن عــام وكل مــرة يــصــدر
الــقـطــار ضــوضــاءً ويــخــرج دخـانــا كــثــيــفًـا
يـظن الـركـاب أن الـوقت قـد حـان لـلـتـحرك
فـيــجــمـعــون أشـيــاءهم ويــهـرعــون لـلــركـوب
لــــكن عــــلى األبــــواب يــــجــــدون احملــــصــــلـــ
ـنعـونهم من الـدخول مـتعـلل بـأن الوقت
لم يـحن بعد وأن ميـكانيكى الـقطار مازال
ــضـــنــيــة مـن أجل حتــريك يـــبــذل جــهـــوده ا

عجالته احلديدية.
الركـاب مـلـوا االنتـظـار خـاصـة أن أحدًا لم
".. ومعظـمهم يفكرون يـعطهم "عقاداً نـافعاً
فى عــــدم الـــتـــعــــامل مع الــــســـكــــة احلـــديـــد
ومنهم  الذى يقول: هناك أكثر من مشكلة
تـكرر للمهرجان منها من جراء التأجيل ا
ـــمــثــلـــ لــديــنــا يـــعــمــلـــون فى مــســارح أن ا
أخـرى وبـعـضـهم من طلـبـة الـثـانويـة الـعـامة
الـــتى اقـــتـــربت امـــتــحـــانـــاتـــهم وأى مـــوعــد
ســــيــــتم حتــــديـــده مــــســــتـــقــــبالً ال أدرى هل

سيناسب ظروفهم أم ال? 
هـنـاك أيـضًـا حـالـة الـتـخـبط الـرهـيب الـتى
ـسـرح حـتـى أنـنـا ح تـعـانى مـنـهـا إدارة ا
ذهـبنـا الجتـماع كـفر شـكـر فوجـئنـا بأشـياء
ـرة وقلنا إذا كـان ال يصلح با غـريبة وأن ا
سـرح السىء فى كفر كـانوا اختـاروا هذا ا
شـكر القـتنـاعهـم بصالحـيته فـمن األفضل
أن تــعــقــد كل مــحــافــظــة مــهــرجــانـهــا عــلى

مسرحها.
مــصـــطــفى ومـن ســــوهـــاج يــــقــــول اخملـــرج 
إبــراهــيم لـــقـــد فـــقــدنـــا الـــثــقـــة فى اإلدارة
ــتـكـرر الـعــامـة لــلـمــسـرح وهــذا الـتـأجــيل ا
ـعنـوية ودفع بـالشـباب أدى لـهبـوط الروح ا
لالبـتـعــاد عن الـنـوادى ومـشــاكـلـهـا ومن ثم

سرح كله. ا
ـــنــوفــيــة مــصـطــفى مـراد مــخــرج عــرض ا
يـقـول: "ال تـتـخـيل مـا حـدث لـلـمـمثـلـ ولى
ـتـكـرر حـتى أنـنـا من جـراء هـذا الـتـأجــيل ا
ـهـرجـان نـهـائـيًا بـدالً من تـمـنـيـنـا لـو ألـغى ا
ــمـثــلــ حـ هــذا الـعـبء الـثــقــيل ثم إن ا
ـــــهــــــرجـــــان ذهــــــبـــــوا يـــــأســــــوا من عــــــقــــــد ا
ــسـرح اجلـامـعى لـلـمــشـاركـة فى عـروض ا
وقـــد ال يـــعــودون ثـــانـــيـــة لـــو حتـــدد مـــوعــد

للمهرجان.
مـحمـد اجلنـاينى مـخـرج عرض الـسويس
ــســـرح دائــمًــا مــا تـــفــاجــئــنــا يــقــول: إدارة ا
ـا لم نحتسب له فقد تأخرت باستمرار 
هرجان نتيـجة التصـعيد حتى نـسينا أمـر ا
ثم أبــلـغــونـا بـنــجـاحـنــا قـبـلــهـا بــوقت ضـئـيل
لـنـهـرع إلى إعداد أنـفـسـنـا وبـذلنـا فى ذلك
جهدًا مـكثفًا وقـبل السفـر بعدة أيام أُبـلغنا
ـوعـد - بـشـكل مـفـاجـئ أيـضًـا - بـتـأجـيل ا
ثم تكـرر بـعدهـا أيـضًـا نفس اإللـغـاء األمر
الــذى أفــقــدنــا الــثــقــة نــهــائـيًــا فـى مــشـروع

النوادى.
يـاسـر عـطـية مـخـرج عـرض الـفـيـوم: نـحن
عـلـى هـذا احلـال مـنـذ ثـمــانـيـة أشـهـر حـ
ـشــاهـدة ومن وقـتـهـا عـرضــنـا أمـام جلـنـة ا
ونـحن نـسـتـعـد لــكل مـوعـد يـتم حتـديـده ثم
ا نـفـاجـأ بإلـغـائه دون أى سـابـقـة إنـذار 
أصـابـنـا بـحـالـة إحـبـاط شـديـد وأقـترح أن
هرجـان هذا العام والتفكير فى يتم إلغاء ا

هرجان القادم. ا
مـحـمد الـعـشرى مـخـرج عـرض بـورسـعـيد
يــقــول: بــالــنــســبــة لـى فــإن الــهم مــضــاعف
ألننى كُـلـفت بـعمل عـرض االفـتتـاح إضـافة
لـعـرضى بـالـطـبع وبــذلـنـا جـهـدًا مـضـاعـفًـا
هرجان نـ أنفسنـا بأن ا فى الـعرض 
سـيــمـثل فــرصـة إلبـراز قــدراتـنـا وتــصـديـنـا
ـهرجـان لـكن كل جـهـودنا لـعـرض افتـتـاح ا

ـاط التـعـليم بـهـدف زيادة الـقدرات الـتـقنـيـة للـطالب كـذلك صـفاته >  تـتـضافـر كل أ
ثل ضرورة تربوية الـتعبيرية إن الـلجوء لتعلـيم الرقص وحركة الوجه واالكروبـات.. 
ـهـنـة واحـدة فقـط: أال وهى أن يـكون لـتـنـمـيـة الـطـالب. هـذا األخـيـر ال يـتم إعـداده إال 
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األرض لن تنبت الزهر
 فى الثقافة القبلية

الشـك أن نص"األرض لـن تـــــــنــــــبـت الـــــــزهـــــــور"الــــــذى
كـتـبه"مجـدى احلمـزاوى" يـعيـد إلى الذاكـرة الـنقـدية
بــدءا من عــنــوانه نص"أرض ال تــنــبت الــزهــور"الـذى
ســـبق أن كـــتــبـه الــراحـل"مــحـــمــود ديـــاب" لــيـــســـتــحث
مكـنة بـينهـما والواقع أن الـوعى بحـثا عن العالقـة ا
ـشـابـهـة الـظـاهـرة ب بـ الـنـصـ عالقـة تـتـجـاوز ا
ــادة الـدرامــيـة دون أن تــكـون هى عــنـوانــيـهــمـا إلى ا
ـعاجلـة فى كلـيـهمـا.فمـحمـود دياب نفـسهـا مـوضوع ا
يــســـتــمــد مـن الــتــاريخ الـــعــربى الـــقــد قــصـــة الــثــأر
"الــــزبـــاء"مـــلـــكـــة تـــدمـــر و"عـــمــــرو بن عـــدى"مـــلك بـــ
ثل الـفصيح احليـرة تلك الـقصـة التى انـبثق عـنهـا ا
السـائر"بيدى ال بـيد عمـرو" مؤكدا أن حـبا طرأ ب
ــكــنه- مــهــمــا كــانت درجــة صــدقه- أن ــلــكــ ال  ا
ـلـكـتـيـهـمـا ويـحل بـيـنـهـمـا يـزيل أسـبـاب الـعـداء بـ 
نـــــوعـــــا من األمن والـــــسـالم فــــاألرض الـــــتـى ارتــــوت
بـاحلقـد والـغـليل ال تـنـبت فـيهـا زهـور احلب والـوئام.
ـــقـــابل فـــإن"مـــجــدى" يـــســـتــنـــد إلى وعـــلى الـــطــرف ا
ــــشـــهــــد اخلــــتــــامى الــــذى وضــــعه"ديــــاب"النــــتــــحـــار ا
"الزباء"بسم كانت قد اختزنته فى خاتمها وهى ب
كن أن يـدى"عمـرو" ليبـدأ منه عـمله مسـتكـمال ما 
ــادة نـفــسـهــا فى أحـشــائـهــا من أحـداث فى حتــمـله ا
ـسـتــقـبل دون أن يـعــنـيه فى قـلــيل أو كـثـيــر مـسـألـة ا
الـصـدق الـتـاريخى""   historical accuracy ولـكنه
ــادة كــمــا فــقط يـــفــجــر اإلمــكــانـــيــات الــكــامــنـــة فى ا
ـد خطوطهـا- فى الوقت نفسه- عـاجلها "دياب" و
ــمــكـن وكــأنه يــردد مع "ألــكــســنــدر ــســتــقــبل ا إلى ا
ـاس" مـقولـته الـشـهيـرة عن الـتاريخ الـذى ال يـعدو د
بـالنـسـبـة له إال أن يـكون مـشـجـبـا يعـلق عـلـيه لـوحاته

الفنية التى تنبثق فى مخيلته اإلبداعية.
وإذا كــــــان"ديــــــاب"حتــــــاور- عــــــلى مــــــســــــتــــــوى آخـــــر-
ــــــــعـــــــاجلــــــــتـه مع تــــــــطــــــــور الـــــــصــــــــراع"الـــــــعــــــــربى-
اإلسـرائـيـلى"الـذى تـأزم فى الـسـيـاق الـتـاريـخى ومـنـذ
ـاضى بأفكار النصـف الثانى من سبـعينـيات القرن ا
الـسالم ومــغـالـبـة احلــواجـز الـنـفــسـيـة لـيــطـرح عـلـيه
رؤيــــتـه ويــــجـــرده مـن األوهــــام الــــتى حلــــقت بـه فـــإن
"مجـدى" يـتحـاور مع الـصراع نـفـسه مـعززا بـالـتأكـيد
ــتـصــلــة فى الـســيــاق الـتــاريـخى بــوقـائــعه الــيـومــيـة ا
لــيـــؤكــد أن الــزهـــور لن تــنـــبت فى أرضه عـــلى نــحــو
يـقـترن ويـجاوز- فى الـوقت نـفسه- رؤيـة"دياب" ذلك
االقـتـران والــتـجـاوز الـذى يــسـتـمــد من فـارق الـداللـة

اللغوية ب أداة النفى"ال"و"لن".
ولــكن مــعــاجلــة "مــجــدى" وإن بــقــيت مــثل ســابــقــتــهـا
مـسـتغـرقـة فى الـثـقـافـة الـقـبـلـيـة الـتى تـتـكـشف عـنـها
ـا فـيـهـا من الـثـأر لـلـدم وتـوحـد بـ ـادة األصـلـيـة  ا
الـفــرد والـقــبــيـلــة إال أنــهـا أبــدلت من نــاحـيــة أخـرى
ـفـتـرضـة مـع الـشـخـصـيـات ـتـلـقـى ا دائـرة تــعـاطف ا
فــبـعـد أن كــانت تـنــتـظم"الــزبـاء/ تـدمــر"الـتى تــتـحـايل
لألخـذ بـثــأر الـقـتــيل وإشـفـاء الــغـلـيل وإرضــاء ثـقـافـة
ـلـكـة الـدم الــقـبـلـيـة ولـو عـلى مــضض حتـولت إلى"
احلــيـرة" بــوصـفــهـا شــعـبــا بال حـكــومـة يــعـانى ويالت
احـتالل جـامح الـعداء وفـعـالـيـة تـدمـيـر وإبادة وإذالل
ـكن اعـتـبـاره بـجـرائم ـمــارسـة مـا  تـولـد عـنـهـا فى ا
ــا يـســتــفـزه ألشــكـال ــثـيــرة لالشــمــئـزاز  احلـرب ا
ـــشـــروعـــة. وفى هـــذا الـــســيـــاق تـــغـــيــرت ـــقــاومـــة ا ا
ـيل إلى جـوهـريــا صـورة "قـصـيـر" من وزيـر داهـيـة 
الـــوقــيــعــة والــتــآمــر عــلـى نــحــو مــا يــتــواتــر فى"درامــا
قـاومة الـسريـة العـنيـد الذى الـدسيـسة" إلـى قائـد ا
يجـند وعـيه وخبـرته فى حكـمة بالـغة لـيواجه ثـقافة
اإلبــادة واإلذالل الــتى فــجــرهــا عــلى شــعــبـه "زبـداى"

قائد جيش تدمر.

وعــلى أيــة حـال فــقـد أصــبح "زبــداى"الـقــوة الــفـاعــلـة
الـرئيسية التى تتـولد فى مواجهتها ومـواجهة رغبتها
ــمـكــنـة سـواء فى مــسـتــوى الـعالقـات ردود األفـعـال ا
لكة زبيبة التى ملكة تدمر"ا الداخلية التى جتمعه 
حلت مكـان أختهـا الزباء- معـلمها الـشيخ الذى صار
ـثـابـة وزيـرهـا ومـسـتـشـارهـا- اجليـش" أم مـسـتوى
ـلكة الـعالقات اخلـارجيـة التى تضـعه فى مواجـهة 
ـالـكـة وشـيـوخ احلـيـرة ومـا فـيــهـا من بـقـايـا أسـرتـهـا ا
ـقـاومـة حتت قـيادة احلـاشيـة وعـنـاصـر قادرة عـلى ا
"قـصيـر". فـ:"زبداى"ومنـذ اللحـظة الـتى تكشف فـيها
موت "الزباء" تولدت لديه رغبة الثأر لها من احليرة
ـلــكـة وشـعـبـا رغـم أنه يـدرك تـمـامـا أنــهـا انـتـحـرت
ولم تــقــتل. ويــبــدو أن "مــجــدى" أراده حــالــة نــفــســيــة
مـــلـــتــــبـــســـة ال يـــتـــردد فى اعـــتــــبـــارهـــا مـــرضـــا عـــلى
ا لـسان"زبـيبـة"يفـجر األسئـلة ويـستـدعى التـفسـير 
انــتـهـى إلـيه من فــعــالـيــات اإلبــادة والـعــدوان وجـرائم
حــرب مـــثــيــرة لالشـــمــئــزاز وال يــلـــبث"الــشــيـخ مــعــلم
زبــيـبــة"أن يـقــدم الـتــفـســيـر الــوحـيــد فى الـنص لــهـذه
احلـالـة فـ:"زبـداى"عـانى شرخـ فى نـفـسه أولـهـما
ـــؤجل لـ: "الــزبـــاء" إلى أن تـــثــأر ألبــيـــهــا ذلك حــبه ا
الـتـأجـيل الـذى انــتـهى بـصـدمـة مـوتــهـا وثـانـيـهـمـا أن
مــوتـهــا لم يــكن قــتال ولــكـنـه انـتــحــار حـتى ال يــتــمـزق

ة"الذى "عمرو" ب حبه لها وواجبه نحو عمه "جز
نـحـرته بـيـديـهـا ومـن هـنـا أصـبح أهل احلـيـرة الـذين
يـــنــتــمى إلــيــهم "عــمــرو" مــذنــبــ مــرتــ مــرة ألنــهم
حـولوا "الـزبـاء" من مـحـبـة إلى مـنـتقـمـة ألبـيـهـا ومرة
ألنـهم حـولـوها من مـنـتـقمـة إلى مـحـبة لـواحـد مـنهم.
ويـــبــدو أن "مـــجــدى"يـــدرك أن هــذا تـــفــســـيــر حلـــالــة
"زبـــــداى"غــــــيــــــر مـــــقــــــنع فــــــيـــــجــــــنـح ثـــــانــــــيـــــة وعــــــلى
لسان"الـشيخ"نفـسه إلى اعتباره حـالة استثـنائية أو
ضـربـا من الـنـفوس الـقـابـلـة للـتـحـول بـ النـقـيـض

فـــهــــو وإن لم تـــواتـه فـــرصــــة الـــتــــعـــبـــيــــر عن عــــشـــقه
وتها ليـعبر باحلقد لـ:"الـزباء" فقد واتته الفـرصة 
والكراهـية البالـغة عن خيـبة أمله فى عشـقها. ولكن
بـقـيت ثـنائـيـة "احلب- الـبغـضـاء/ الـسالم- احلرب"
ثـنـائـيـة حـاكـمـة لـلـفـضـاء الـدرامى فى مـجـمـوعه وإن
كــانت آلــيــات احلب والـــسالم عــاجــزة عن مــطــاوعــة
اضى من ناحية وبالثقافة متطلباتها مـثقلة بإرث ا
الـــــقــــبــــلـــــيــــة الــــتـى لم جتـــــد بــــديال عـــــنــــهـــــا فى وعى
الــشـخــصــيـات بــأنـفــســهم وبـالــواقع الــذى يـخــوضـون
غـماره من ناحية أخـرى.ففى مقابل نـشوة الكراهية
واالعـــتــداد بــالــقــوة ورغـــبــة الــثــأر الــتـى تــفــجــرت مع
ومن"زبـــداى"فى اجتـــاه غــزو احلـــيـــرة وفــرض الـــذلــة
ـهانة عـلى أهلـها وقفت"زبـيبة"عـاجزة ال تسـتطيع وا

گن للنص أن يقدم تراجيديا مگتملة  گان 
تأخذ بألباب العصر الذى نعيشه

ا فيها  معاجلة مستغرقة فى الثقافة القبلية 
من الثأر للدم وتوحد ب الفرد والقبيلة
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أن تـــمـــنع "زبـــداى" ســـواء ألنه يـــهـــيـــمن عـــلـى قـــيــادة
ــمـلــكـة الــذين يــطـمــحــون إلى فـتح اجلــيش وشـيــوخ ا
احلــيـرة وحتـويــلـهــا إلى سـوق لـتــجـارتــهم أو ألنـهـا ال
تسـتطـيع أن تغـالب نـزعة الـثأر الـقبـليـة فى ثقـافتـها
وحتتمل نـظرة اآلخرين إليـها بوصفـها مستـهينة بدم
أخـتها رغم اقـتناعـها التـام بأن أختـها انتـحرت فلم
تـسـتـطع فـى الـنـهـايـة إال الــتـفـكـيـر فـى سالمـة "ابـنـهـا
ـكـنـهم أن يـكـونـوا ن  الـصـغـيـر" والـعـرش وتـأمـيــنه 
مـوالـ لـهـا فـرفـضت فـى قـوة أن يـكـون ابـنـهـا مـلـكـا
ــوالــيـة له حتت وصــايــة "زبـداى" وحــاشــيـة الــعـرش ا
يـتالعـبون به ويـتخـذون الـقرارات بـاسمه ودعت فى
ــقــابل لــتــتـويــجــهــا بــوصــفــهـا األقــرب لــلــعــرش بــعـد ا
أخـتــهـا وتــصـورت أن مــطـاوعــة "زبـداى"فى اإلذن له
بـشن احلـرب عـلى احلـيـرة يـؤدى إلى تـخـلـصـهـا مـنه
ومن رجـــاله فـى اجلـــيش حـــتى تـــتـــمــكـن من إحـــكــام
قـبـضـتـهـا عـلى الـبالد.وهـذا الـتـصـور نـفـسه يـدعـوها
ـــوالــ له وفـى الــوقت ـــا تــبـــقى من ا ـــد جــيـــشه 
نـفسه تأمر قـائد احلرس بتألـيف جيش جديد موال
لـــهـــا بـــيـــنـــمـــا تــبـــدى اســـتـــيـــاءهـــا مـــنه ومن حتـــوالته

نفرة فى احليرة. البغيضة وجرائمه ا
وعـــلى هـــذا الـــنــحـــو تـــنـــســاق "زبـــيـــبـــة" وراء "زبــداى"
ـتالطـمـة فى صـدره وجتـرفــهـا مـوجـات الـكـراهـيــة ا
وهى تـتـصـور أنـهـا تـنـجـو بـنـفـسـهـا وبـابـنـهـا وبـالـعرش
وبـالـبالد وتـتـخـلص من بـقـايـا مـاض يـصـفى حـسـابه
فى احلــيــرة بـ "زبــداى"غـازيــا ومــحـتال مـن نـاحــيـة
و"قصير" رمزا للماضى وبطال للمقاومة السرية من
ناحـية أخرى. غيـر أن تصور"زبـيبة"ال يـعدو أن يكون
تـصورا زائـفـا مفـارقا لـنفـسه ألن مـوجات الـكراهـية
والـبــغـضــاء ال تـثــيـر إال كــراهـيــة وبـغــضـاء وتــصـفــيـة
ـة ال تـلـتــهم فى طـريـقــهـا مـصـائـر احلـسـابـات الــقـد
أفــراد ولــكن الــثــقــافــة الــقــبــلــيــة مــازالت تــقــرن بــ
مـــصـــائــر هـــؤالء األفـــراد والــقـــبــائـل/الــشـــعـــوب الــتى
ينـتـمون إلـيهـا ومن ثم فـالدم الـذى يريـقه زبداى فى
ـتـد طـوفـانه إلى تـدمـر نـفـسـها احلـيـرة ال يـلـبث أن 
ــــقــــاومـــة وقــــطع خــــطــــوط اإلمـــداد مـع فـــعــــالــــيـــات ا

مكنة فى الداخل.  وعمليات التخريب ا
لــــقـــــد بــــدا الـــــتــــحـــــذيــــر من امـــــتــــداد طـــــوفــــان الــــدم
إلى"تدمر"نبوءة عـلى لسان العرافات أفزعت"زبيبة"
لـكــنـهـا وإن أمـرت بــطـردهن من الـقــصـر إال أنـهـا لم
ــعـاش وجــدله تـســتــطع أن تــفــلت مــنــهــا فى الــواقع ا
"احلــــيـــرة- احملــــكم الــــذى يــــعــــيـــد رى الــــطــــريق بــــ
تدمـر"بـالدم ويـقضى عـلى أى احـتمـال ألن تنـبت فيه

زهور احلب والسالم.
واحلـقـيـقة أن"احلـمـزاوى"لـو التـفت بـشىء من الـعمق
والـتـأنى للـمـفـارقة الـتى حـكمـت"زبيـبـة" وما فـيـها من
تصورات زائفة ومراوغة فى الوقت نفسه الستطاع
أن يـقــدم"تـراجــيـديـا"مــكـتـمــلـة آخـذة بــألـبـاب الــعـصـر
الـذى نـعـيـشـه ولـكـنه أبـدى اهـتـمـامـا بـالـغـا بـاحلـركـة
اخلـارجية ذات اإليقاع الـنشط مستفـيدا من تقنيات
ـــــــــــــعـــــــــــــاصـــــــــــــر الـــــــــــــتــى تـــــــــــــعـــــــــــــصـف ـــــــــــــســــــــــــــرح ا ا
كان"وتفـصيالته احملتملة فى الفراغ فيرتكز بقيد"ا
ونتاج"واللقطـة الدرامية بالغة القصر أحيانا إلى "ا
ويـنتـقل فى سـرعـة الهـثـة ب الـقـصـرين فى احلـيرة
وتدمر والـطرق اجملهولـة التى تتجـلى فيها فـعاليات
ـقــاومــة مــســتــغـرقــا فى طــوفــان الــدم جــارفـا مــعه ا
مـكنة ومـساحـات التـكشف الـذاتية وقفـات التـأمل ا

. ملكت مثلما يجرف الزهور الواهية ب ا

يحدث ضوضاء ويخرج دخانًا كثيفًا لكنه ال يتحرك

قطار النوادى تعطل  والركاب محبطون

ماجد لطفى مصطفى إبراهيم 

السيد عونى أحمد راسممحمد لطفى

 هل السبب هو انعدام التنظيم 
أم هناك مشاكل أخرى خافية علينا

 نستعد للمهرجان منذ ثمانية أشهر
 وال ندرى سبباً واضحاً للتأجيل
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>  يـؤكد معـظم الكتـاب على الطـريقة الـتى تسمح خملـتلف اإلسهـامات ب فـنون العـرض أثناء اإلعداد
بـظهور أشكال جـديدة لألداء ال تنتمى كلـيًا للمسرح وال كـليًا للرقص وال كلـيًا للسيرك وال كـليًا لفنون
نع أن يـكون ذلك عامالً لـعالم خيـالى تثريه اجلـماليـات والتقنـيات لكل من الـعرائس. الشـىء الذى ال 

هذه الفنون.

> إن مـفهوم تعدد التخصصـات مثله مثل "تنوّع التخصـصات" أو "تشابك التخصصات"
يـتـضـمن تـصـوّرًا لـتـوالى الـتـقارب فـكـرة تـشـابك تـخـصـصات مـتـتـالـيـة ويـجـمع إلعداد

تجاورة كل محتفظً بخصائصه بنفس الهدف. نفصلة ا متعدد التخصصات ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحية «القرد كثيف الشعر». > اخملرج جمال ياقوت يواجه عدة مشكالت إنتاجية فى مشروعه اإلخراجى اجلديد 
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مارسة عمله منذ أيام. اضى وعاد  وت إثر حادث سيارة األسبوع ا سرحى أحمد طه جنا من ا > اخملرج ا

صرى سرح ا ا
 ال ينسى رموزه
تـرجم والـناقـد.. رئيس ذيـع وا عـلى الـراعى: ا

التحرير واألستاذ اجلامعى
ــسـرح الــفـرقــة الـقــومـيــة لـلــفـنــون الـشــعـبــيـة.. ا
الـــغــــنــــائى اجلـــيـب الـــســــيــــرك الـــقــــومى فــــرقـــة
وسيقى العربية.. كلها أنشأها على الراعى ا
ـــكـن بــأى حـــال مـن األحـــوال أن نــغـــفـل مــا ال 
ـسـرح لـعــلى الـراعى من دور كـبـيـر فى نـهـضـة ا
ـــســـرح ـــعـــاصــــر كـــرمـــز مـن رمـــوز ا ــــصـــرى ا ا
ـصرى فى تـاريخه احلديث وقـد ولد د. على ا
ــديـنــة بــنـهــا وتــخـرج فى الــراعى عـام  1920
جــامــعـــة الــقــاهـــرة أو جــامــعـــة فــؤاد األول عــام
1943 فى قسم اللغة اإلجنليزية حيث التحق
ـصـريـة حـتى صار إلى بـعـد تـخـرجه بـاإلذاعة ا

. كبير مذيع
ثـم أوفدته الـدولـة عام 1951فى بـعـثة خـارجـية
إلـى إجنــلــتــرا حـــيث حــصل هـــنــاك عــلى درجــة
الـدكتـوراه من جـامعـة برمـنـجهـام عام 1955فى
"مـــســــرح جـــورج بـــرنــــارد شـــو أصـــوله الــــفـــنـــيـــة

والفكرية".
ـــســرحى وبــعـــد أن عــاد عُــ مـــدرسًــا لألدب ا
بـكـليـة اآلداب -جامـعة عـ شمس وقـد شارك
فـى احلـــركــــة الـــثــــقـــافـــيــــة عن طــــريق مــــقـــاالته
ى وأشرف على النقدية وتـعريفاته باألدب العا
ـســاء وبـعـد ذلك الــصـفــحـة األدبـيــة بـجـريــدة ا
تـولـى رئـاســة حتـريــر مــجـلــة اجملــلـة ثم انــتـدب
ـوسـيقى ـسـرح وا ـؤسـسـة ا عـام 1958مـديـرًا 
وخـالل عـمــله أجنـز عــدة مــشـاريع فــنــيـة هــامـة
ـــســارح مـــثل الـــفـــرقـــة الــقـــومـــيــة مـن الــفـــرق وا
سرح الغنائى مسرح اجليب للفنون الشـعبية ا

وسيقى العربية. السيرك القومى فرقة ا
ـتـحـمـسـ جلمع وكـان عـلى الـراعى من أشـد ا

وسيقى وحفظه ودراسته. سرح وا تراث ا
ــرجتــلــة عــام وقــد قــام بــدراســـة الــكــومــيــديـــا ا
1968 ألنه كان يعلم بأن مسرح االرجتال على
وشـك االنـــدثـــار وقــــد حـــاول أيـــضًــــا اكـــتـــشـــاف
مـسرح احلكـيم من خالل كتابه "تـوفيق احلكيم

فنان الفرجة والفكر" عام 1969.
سـرح الريحانى حاول الكشف وخالل دراسته 
ــصـــرى فى ذلك الـــعــصــر ــســـرح ا عن أبـــعــاد ا
ومـالمح الـــكـــومــيـــديـــا من خـالل كـــتــابـه "فـــنــون
الكوميديا من خيال الظل إلى جنيب الريحانى

عام 1971.
يــعــتــبــر عــلى الــراعى بــاحــثــا مــتــجــددا مـتــصالً
سـرحى العـربى وهو فى نفس دائمًـا بالـتراث ا
الــــوقت نــــاقـــد المع يــــجـــمـع دائـــمًــــا بـــ الــــعـــلم
وضوعية من وسوعية وا ى والثقافـة ا األكاد
ـــســرحى وكـــذلك الــعـــرض عــلى خـالل الــنص ا

سرح. خشبة ا
ومن أهم مؤلفاته:

سـرحية مـسرحيـات ومسرحـيون  مسرح فن ا
الـدم والـدمـوع  فـنـون الـكـومـيـديـا  الـكـومـيـديـا
ـرجتـلـة تـوفـيق احلـكـيم فـنـان الـفـرجه والـفـكر ا

سرح فى الوطن العربى. ا
سرحيات التى قام بترجمتها: ومن أهم ا

ستنيرون لتولستوى - هكذا بيرجنت إلبسن ا
حـال الـدنيـا لـكـوجنريف - والـشـقيـقـات الثالث

لتشيكوف.
ـــكن إغــفــال دور عــلى الـــراعى فى نــهــضــة ال 

عاصر رحمه الله. صرى ا سرح ا ا

نفتح الشباك .. أم نغلقه
ثل الـشعـبى القـائل "كبر يبـدو أننـا نأخـذ فى الكـثير من أمـورنا بـا
ثل كما يبدو يهتم باحلجم أكثر اجلرن .. وال شماتة األعادى" وا
ــهم أن يـبــدو اجلــرن كـبــيــرا فى أعـ من اهــتـمــامه بــالـقــيــمـة فــا
الــنــاس  وال يـــهم مــا يــحـــتــويه اجلـــرن من حب وهـــو األهم فــقــد
ــسـرحــيــة فى حــرصت كل الــلــجــان الــتى قــامت بــتــقــيــيم الــفــرق ا
ـطـلـوب لـتـكـوين الـفـرق  وهى أعداد األقـالـيم عـلى تـوافـر الـعدد ا
أرى أنه مـبالغ فـيهـا بشـكل كبـير وقـد دفع هذا االهـتمـام الشـديد
ـسـئولـ عن بـالعـدد الـواجب تـوافـره لـتـشـكـيل الـفـرق  اإلداريـ ا
ـسرح باحملافظـات إلى حشد العديـد من األشخـاص فى كشوف ا
ـا لم يـقف بـعـضـهم عـلى خـشـبـة الـفـرق الـتى أعـيـد تـشـكـيـلـهـا  ر
ـسـرح مـنــذ عـقـدين من الــزمـان بل وصل األمــر إلى حـد تـقـد ا
أناس إلى جلان اختبار الفـرق تواجدوا بالصدفة فى بيت الثقافة
أو قـصــر الـثــقـافــة وقــد سـمــعت الـعــديـد مـن الـقــصص من جلـان
الـتـقــيـيم ال مـجــال لـسـردهــا هـنـا . ال أنــكـر الـنــوايـا احلـســنـة الـتى
ـسـرح" بــالـثـقـافـة اجلـمــاهـيـريـة إلى تـنــفـيـذ تـوصـيـة دفـعت "إدارة ا
ؤتمرالعلمى لـلمسرح" بهذه الطـريقة الرقمية الدورة "األولى مـن ا
 لـكن ال أعفيـها أيـضا من جتـاهل ما اكتـسبـته اإلدارة من خبرات
ـاضـيـة. فتـاريخ هـذه الـفـرق يـدلـنـا عـلى أن فرق خالل الـسـنـوات ا
ـسـميـات التى سـرحيـة بـغض النـظرعن ا قصـور وبـيوت الـثقـافـة ا
ـعـنى أن الـفـرق ـرونـة فـائـقــة  نـبـتــدعـهـا لـهـا كـل حـ  تـتـمـيــز 
سـرح عن قناعـة وهواية حقـيقية ينـضم إليهـا العديد من مـحبى ا
ــارسـة  لــكن الــظــروف قـد تــدفــعــهم قــسـرا إلـى االنـقــطــاع عن 
ـســرحى مع فــرقــهم. ومع كل عـــرض جـديــد يــضـاف إلى الــعــمل ا
رصـيـد الـفـرقـة ويـخـصم مـنه أسـمـاء وأسـمـاء  وتـلك طـبـيـعـة فرق

الهواة . 
إن فـرق الــثـقــافــة لم تـعــرف حتـديــد الــعـدد إال حــ قـدم مــشـروع
الــفـرق الـقـومـيـة  والــتى أريـد به فى حـيـنه أن يــقـيم بـاحملـافـظـات
شروع ألعضاء هـذه فرقـاً فنية محتـرفة أو شبه محترفـة وقدر ا
ـمثل الـفـرق أجرا ثـابـتـا حسب الـفـئـة الفـنـيـة التى يـسـكن عـليـهـا ا
ــشـروع إضـافــة إلى مــكـافــأة الـتــدريب ومــكـافــأة الـعــرض . وكـان ا
ـــســرح مــبـــهـــرا ومــتـــكــامـال  وقــد أثـــار الــتـــصـــنــيف داخــل  فــرق ا
ـنافـسـات الـتى حتـولت أحـيانـا إلى صـراعـات حول بـاحملافـظـات ا
ـمــثـلـ الـفـئــات الـفـنــيـة حـتى أن أعــمـدة فـرق الــبـيـوت من كــبـار ا
قـرروا هجرة فرقـهم التى شاركوا فى وجـودها لكى يدرج هذا فى
شروع الفـئة وذاك فى قائـمة الفـئة  للفـرقة القـومية . وتـمخض ا
ـسـتـمرة عـن شـكـل بـائس  فـقـد طـبق نـظـام مـكـافـأة الـتـدريـبـات ا
وسيـقى والـكـورال وفـرق الفـنون الـشعـبية طوال الـعام عـلى فـرق ا
سرح وكل مـا أضيف عند التنفيذ هو زيادة ولم تطبق على فرق ا

ـزايـا فى بـدل الـعـرض فى الـلـيـلــة وبـدل الـبـروفـة و جتـاهل كل ا
ـــرور الــزمن الـــواردة بــالالئـــحــة رغم صـــدور قــرار وزارى بـــهــا و
تـراجع نـصــاب الـعـروض لـلـفـرقـة الـقـومـيـة من   120 لـيـلـة عـرض
ـشروع إلى ثالث ليلة عـرض ثم اكتفينا بخـمسة عشر عرضا با

 وليتها دامت . 
ــشـكــلـة ـ مـن وجـهــة نـظــرى ـ لـيــست فى عــدد األعـضــاء الـواجب ا
هم هـو النظـام الثابت الذى تسـجيلـهم بكشـوف العضويـة  ولكن ا
يجعل من تلك الفرق  فرقاً دائمة  وإن أضيف إليها وخرج منها
واقع ولم فال بأس  فلم نسـمع  أن مخرجا ذهب إلى موقع من ا
يتوافـــر له العدد الكـافى إلجناز العـرض الذى جاء ليـنجزه وعلى
الـفرقـة أن تخـتار الـنص الـذى يتـناسـب مع عدد أعـضائـها  ال أن
ـشـروع إلخراج جنـمع لـلـمـخـرج الـعـدد الـكـافى لـتـحـقـيق طـمـوحه ا

نص مع . 
ـهمة األولى لـلمـخرج فى فرق ومن وجـهة نظـرى ـ أيضـا  ـ  تظل ا
الـقصـور والـبـيـوت مـهـمـة مـدرب ومـنـشط مـسرحـى وعامـل تفـاعل
شـروع العرض الذى ـناسب  بالدرجـة األولى . أما توفـير العدد ا
سرح سـرح وال مسئـول ا ستنـتجه الـفرقة فـهو لـيس مهمـة إدارة ا
كون أصال من كتب الـفنى للفـرقة وا وقع  بل هى مـسئوليـة ا با
ـسـرحـيـة  وهـو بـالـضرورة ـهـتـمـ بـالـعـمـلـيـة ا أعـضـاء الـفـرقـة وا
قـادر عــلى اســتــقـطــاب الـعــنــاصـر احملــبــة لـلــمــسـرح والــراغــبـة فى

وقع  .  ارسته با
أما الفـرق القوميـة أو فرق احملافـظات  فإما أن تـتحول إلى فرق
ـطـبـق عـلى فـرق ــعـنى الــكـلــمـة  تـتــبع نـفس الــنـظــام ا مـحــتـرفـة 
الــبـيـت الـفــنى لـلــمـســرح  أو تـضــاف إلى فــرق الـهــواة  ويـجب أال
ـسـتـوى من النـاحـية ـسـرحيـة عـالـية ا نـطالـبـهـا بتـقـد الـعروض ا
كلفـة  ونكتفى بـتلك العروض الـتى ال تغنى وال تسمن الفنيـة  وا
. إن الـفـرق الـقـوميـة يـجب أن تـكـون لـها الئـحـة خـاصـة وأن تـطبق
كــامـلــة  بـحــيث تـدر عــلى من يــنـتــمى إلى تــلك الـفــرق من فـنــانـ
وفني وإداريـ  عائدا يكـفيه للتفـرغ لعمله الـفنى  وسوف تكون
تلـك الفـرق فرصة السـتيـعاب مـن يجـلسون عـلى أرصـفة االنـتظار
ـتـخـصصـة بـاجلـامـعات ـيـة الـفـنون واألقـسـام ا من خـريجى أكـاد
ـسـرحى الـشـتـوى األخـرى وسـوف يـكـون لـلـمـحــافـظـات مـوسـمـهـا ا
والــصــيــفى وعــنــدهــا فــقط يــنــبــغى أن نــقــرر فــتح شــبــاك تــذاكــر

سرحية .  لعروض فرقنا ا

 بعض
األسماء
التى قدمت
للجان
التقييم
 لم تقف
على خشبة
سرح منذ ا
عقدين
 من الزمن
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لير فى ضيافة احلر
 أحمد عبداحلليم

 هدى وصفى

أقدم الشخصية مثلما قدمها..

وأوضح الفخرانى أنه كـان ينوى منذ البداية
أن يــقــوم بــإخــراج الــعــرض واحـد مـن اثــنـ
حــمــدى غــيث واآلخــر أحــمــد عــبــد احلــلــيم
وحـالت صــحـة حـمــدى غـيث دون مــشـاركـته
ـعـتـمـد فـقد أمـا اخملـرج الـشـاب هـانى عـبد ا
رشـــــــحـــــــتـه هـــــــدى وصـــــــفى وحـــــــالـت بـــــــعض
ـــشــكالت دون إخــراجـه لــلــعـــرض فــلم يــكن ا
هـــنـــاك أحـــد فى مـــصـــر غـــيـــر أحـــمـــد عـــبـــد

احلليم يستطيع إخراج العرض.
وأرجع الـفخـرانى إقـبال الـنـاس على الـعرض
لــــشـــعـــبــــيـــة شـــكــــســـبـــيــــر وقـــدرته عــــلى رسم
الشخصيات وفـهم أعماقها بدقة كما أرجع
جناح العرض إلى فريق العمل كله وقال إنه

محظوظ للعمل معه.

أحــمـــد سالمــة قـــال إنه انــدهـش من تــرشـــيــحه
لــهــذا الــدور (شــريــر الــعــمل) وقــد اعــتــاد عــلى
اخـــتـــيـــاره دائــمـــًا ألدوار اخلـــيـــر وأضـــاف: هــذا
االختيـار هزنى وكـان لدى فضـول كبيـر فسألت
ـمـثل الذى د. الـفـخرانى فـقـال لى بـبـساطـة إن ا
اعـتاد علـى تمثـيل دور الشـرير لن يـبذل مـجهودًا
فـى الـــــدور لــــــذلك أنــــــا أثق مـن جنـــــاحـك ألنك
سـتبذل مجهـوداً مضاعفـاً سيضيف إلى الدور..
وعن استـمراريـة العـرض قال سالمة: «لـم ننجح
ـــثل ونــــســــتـــمــــر فـــقـط ألن الـــنـص قـــوى وكـل 
«عافق دوره» بشكل جـيد ولكن ألن هناك أيضا
«كـوالــيس» جــمــيـلــة ســادهـا احلب وســاهم فى
صنعـها الفـخرانى الذى اسـتطاع أن يـضفى جوًا
سرح رائعاً وجميالً فى الـكواليس انعكس على ا
بـشــكل قـوى.. وذكــر سالمــة أن الـفــخـرانى وافق
ــبـاراة الــنـهــائـيـة فـوراً عــلى إلـغــاء الـعــرض لـيــلـة ا

نتخب مصر..

ـسـرح الـقومى شـريف عـبـد الـلـطـيف مـديـر ا
قال: إن العمل يعود إلى د. هدى وصفى فى
الــنـهــايـة وأن عـبء اإلدارة لم يـكن مــوجـوداً
حــــيث رفــــعـه عن كــــاهــــلى أعــــضــــاء الــــفــــريق
واحلميمية التى سادت جو العمل وأوجدها
اخملــرج الـكــبـيــر أحـمــد عـبـد احلــلـيم ويــحـيى

الفخرانى.

ـسـرح اســتـهـلت اجلـمـعـيـة الـثــقـافـيـة لـفـرقـة ا
ـوسم بندوة احلـر أنشطـتهـا الثقـافية لـهذا ا
ــلك لـــيــر» الــتـى تــعــرض حــول مــســـرحــيـــة «ا

حالياً على مسرح ميامى.
حــضــر الــنــدوة أحـــمــد عــبــد احلــلــيم مــخــرج
الـعــرض والـنـجم يــحـيى الـفــخـرانى وأحـمـد
سرح سالمـة وشريف عبـد اللطيف مـدير ا
ــســرحى مــهـدى الــقــومى وأدارهــا الــنــاقــد ا

احلسينى.

حتـــدث فى الــبـــدايــة اخملـــرج هــشـــام جــمـــعــة
ــســرح احلــر مــرحــبـا رئــيس مــجــلس إدارة ا
بـاحلـضـور ومـعـربـاً عن سـعـادته بـتـخـصـيص
ــنــاقــشــة عــرض بــاكــورة نــدوات اجلـــمــعــيــة 
ــسـرحــيـ لـيس ـلك لــيـر» الـذى يــشـرّف ا «ا

فى مصر وحدها بل فى العالم.
وأضـاف: يـحـيـى الـفـخـرانـى يـثـبت يــومـاً بـعـد
يــوم أن الـــنـــجــومـــيـــة ســلـــوك والـــتــزام وذلك
ــوعـد مــبــكــراً جــداً عن ا حلــضــوره  الــنــدوة
وأتــخــيل  لـوأن شــكـســبــيـر كــان مـوجــوداً فـلن
ـا يـجــد من يـقـدم شـخـصــيـة «لـيـر» أفـضل 
قدمها الفخرانى فى انفعاالتها وخلجاتها.

وفى مــســتــهل كــلــمـتـه أكـد مــهــدى احلــســيـنى
ــسـرح بــأنه مـهــتم بــشــكل شـخــصى بــفــرقـة ا
احلــر الهــتــمــامــهـــا مــنــذ نــشــأتـــهــا بــقــضــيــة
احلـــريـــة مــشـــيـــراً إلى أنـــهــا ولـــدت من رحم
ـيـزان اجلـديـد» الـتى أسـسـهـا «أنور مـجـلـة «ا

فتح الله» أحد تالمذة محمد مندور.
ــلـك لــيــر» فى هــذه وأضــاف: اســتـــضــافــة «ا
الــنــدوة يــعــدّ من قــبــيل «بــراعــة االســتــهالل»
ـمـثـل حـيث ضـم الـعـرض عـدداً مـهمـاً مـن ا
الــذيـن قــدمــوا ألــوانـــاً وشــخــصـــيــات وطــرقــاً
مـتـنوعـة فى األداء إلى جـانب حسن اخـتـيار
الــنص وقـــدرة اخملــرج أحــمــد عـــبــد احلــلــيم
ـثليه على خـلق أسلوب إخراجى وتـمثيلى و

يتواصل مع اجلمهور.

أحــمـــد عــبــد احلــلـــيم مــخــرج الـــعــرض حــيّى
سـرح احلر» بـعد غيـاب طويل عن صحـوة «ا
الـســاحـة مــؤكـداً قــدرته عـلى تــشـكــيل حـركـة
مـــســـرحـــيـــة نـــشـــطـــة فى ظـل الـــركـــود الــذى
ـسـرحيـة.. وأضـاف: باحلب تعـيـشه احليـاة ا
استـطعـنا أن نـكسـب معـركة الـكرة وبه أيـضا
ـسرح.. وعن نسـتطـيع أن نـفعـل الكـثيـر فى ا
الــعـرض قـال عــبـد احلــلـيم: أصـارحــكم أنـنى

نـدوة مـتـعـلـقـة بـعــمل فـنى.. ألن الـعـمل يـفـقـد
الــكــثــيــر عـنــدمــا نــتــحـدث عــنه.. وأفــضل أن
أتــرك الـنـاس تــتـصــوره حـسب قــدراتـهـا إذن
ــرة ولم أتـــردد - أجــاب ــاذا وافـــقت هـــذه ا
الــفـخـرانى - لـســبـبـ األول: أن هـذه سـابع
ســنــة لــلــعــرض ومن حق الــنــاس أن تــتــعـرف
عـــلى الــتـــجـــربــة ومن واجـــبــنـــا أن نــعـــطــيـــهــا
سرح حـقها.. األمر الـثانى هو صدى كـلمة ا
ــسـرح احلــر داخـلـى فــقــد كـنـت أعــرف أن ا
احلــر يــعـــنى أســاتـــذتــنـــا «بــتـــوع زمــان» وكــان
عــنـــدى مـــثـل «الــوفـــد» الـــذى يـــســـتـــدعى إلى
ذاكــرتى زعـمــاءنــا الـكــبــار مــثل سـعــد زغــلـول
ورفاقه.. فجئت أحيـى الشباب الذين حملوا
هــذا االسم وأتــمـــنى أن يــكــونــوا عــلى قــدره.
وعـن اخــــتــــيــــاره «لــــلــــمــــلـك لــــيــــر» قــــال: أدين
لـلـدكـتورة هـدى وصـفى بـالـفـضل وقـد كانت
مـديـرة لـلـمـسـرح الـقـومى مـجـتـهـدة وتـسـعى
للنجاح بكل وسـيلة.. وقد عرضت عليه سنة
2000 تقريباً عرض «جوازة طليانى» خملرج
ـنـاسـبـة مرور 100 عـام عـلى وفـاة إيـطـالى 
ـصرى مؤلـفه وكانت تـرغب أن تقـدم الفن ا
أمام األجـانب وقـد اسـتـمر - عـلى غـيـر ما
ــــــدة عـــــام كــــــامل.. و كـــــان مــــــقـــــدراً لـه - 
عـرضه فى إيـطـالـيـا وسط مـنـافـسـات كـبـيـرة
لـــفــرق عــريـــقــة مــثـل الــكــومـــيــدى فــرانـــســيــز
وغـــيــــرهـــا وجنح جنــــاحـــاً كــــبـــيــــراً حـــتى أن
مـانــشـتــات الـصــحف هـنــاك خـرجت لــتـقـول:
صرى هو األفضل.. وهذه التجربة أثمرت ا
فــكـرة تـقــد «حـاجــة كالسـيك» وقــرأ «لـيـر»
فى أكـثــر من تـرجـمـة واسـتــقـر عـلى تـرجـمـة
د. فــاطــمـة مــوسى الــتى رآهــا األفـضـل عـلى
اإلطالق غــــــيـــــر أنـه أراد أن يـــــحــــــولـــــهــــــا إلى
ـصـريـة» وبــالـفـعل دفع بـهـا إلى «الـعــامـيـة ا
كـــبــار شـــعــراء الـــعــامـــيــة فى مـــصــر - لم
يــذكـــر األســـمـــاء - طـــالـــبـــاً مـــنـــهم أن
يــــقـــدمــــوا له «عــــيــــنـــة عــــامــــيـــة» من
ـسـرحــيـة ولــكـنه لم يــجـد فــيـمـا ا
قـدمـوه مـا يـوازى عـمق عـبـارات

فاطمة موسى.
أضـاف الـفخـرانى: عـرضت
الــــفــــكــــرة عــــلى د. هــــدى
وصــفى وكـانت تــريـد أن
تــــقـــــدم «حالق بــــغــــداد»
أللــــفـــــريـــــد فـــــرج وكــــان
عنـدى تخوف من عمل
«حالق بــــغــــداد» الــــتى
ـــنـــعم قـــدمـــهـــا عــبـــد ا
إبـراهيم الـفـنـان الذى
ــثـله ال يــجـود الــزمـان 
والـذى مهـمـا قـدمت فلن

هـبـطـت عـلـيه بـالــبـراشـوت فـقـد  تــكـلـيـفى
بـإخراجه بعد حـدوث مشكالت معـينة منعت
اخملرج الـشـاب الـذى كـان مـرشـحـاً إلخراجه
قــبــلى ورفــضت فى الــبـدايــة ألنى لم أرد أن
أدخـل عــلى عــمـل مــخــرج شـــاب مــخــافــة أن
يـكـون لـذلك تـأثـيـر سـلـبى عـلـيه.. غـير أن د.
هــانى مــطـــاوع رئــيس الـــبــيت الـــفــنى وقـــتــهــا
أخـبـرنى أن هـنـاك أشــيـاء تـمـنع هـذا الـشـاب

سرحية. من إخراج ا

وفـى الــتــفـــاتــة إلى آراء الـــنــقــاد فـى الــعــرض
أشـار عبـد احللـيم إلى أن بـعضـهم قال: لـقد
جتـــــرأ هــــــذا الـــــرجـل عـــــلـى أن يـــــحــــــذف من
: وكأنـها شـكسـبيـر وهو مـا رد علـيه مـتعـجبـاً
ـة.. وكـأن شـكـسـبـيـر يـكتـب قرآنـا.. فى جـر
بـــلـــد شــكـــســـبـــيــر يـــقـــدمـــون رؤى زى مــا هم
عــــاوزين» بــــشــــرط احلــــفـــاظـ عــــلـى جــــوهـــر
ـــســـرحـــيــة الــعـــمـل.. وكـــنت أريـــد أن تـــصل ا
ـصـرى دون إخالل بـجـوهـرها... لـلـجـمهـور ا
كــــان مــــدخـــــلى إلى الـــــنص هــــو شـــــخــــصــــيــــة
«الـبـهــلـول» الــتى أنــطـقــهـا شــكـســبـيــر بـالــلـغـة
الــعـــامــيـــة الــدارجـــة.. بــاعـــتــبـــاره «الــضـــمــيــر
اإلنــــســــانى».. لــــهــــذا وظـــفــــتـه فى الــــثــــلــــثـــ

خاطبة اجلمهور. األخيرين ليقوم 
سـرحيـة من بـيتـها وقال: أنـا ضد أن تـنـقل ا
األصــلـى (الــقــومى) إلـى أى مــكــان آخــر ألن

(من خرج من داره اتقل مقداره).
الفخرانى.. من حتت لتحت

خـتم عبـد احلـلـيم كلـمـته بـعدد من «الـنـقاط»
ـوجـزة حـول عنـاصـر الـعـرض قـائالً: يـحيى ا
ثالً فقط ولكنه قائد الفخرانى لـيس 
(من حتت لــتـحت) أشــاع احلب فى جـو
الـعرض وكان منـضبطـاً لدرجة «أننى
زهــقت» من انــضـــبــاطه وذكــر عــبــد
احلــــلـــيـم أن الـــفــــخـــرانى اضــــطـــره
ـسـرح بـدالً من لــصـعـود خـشـبــة ا
ـمـثل محـمـد ناجى الـذى تـأخر ا
ثـلث سـاعــة رافـضـاً تـأخـيـر رفع

الستارة..
وعـن أحـمــد سالمـة قــال: قـابــلـته
فى دهــالــيــز الــتــلــيــفــزيــون وكــنت
ــمـثل الـذى أبـحث وقــتـهـا عن ا
يـــلــعب «ادمــونـــد» فــوجــدت فى
سالمـة ضـالـتـى ورشـحـته فـوراً

للدور.

يــحـيى الــفــخـرانى قــال: أعـتــذر عـادة عن أى
:IhóædG ™HÉJ

 محمود احللوانى

ى عرض عا

استهالل

شكسبير.. أول مرة

النقاد والبهلول

لير.. عشان خاطرى

الشرير.. اجلميل  يحيى يقود العمل
 من حتت لتحت.. وهو

صاحب قرار «االحتجاب»
ليلة بطولة أفريقيا

 أحمد عبد احلليم
تراجع عن قرار عدم
تقد شكسبير وهدى

وصفى «كلمة السر»
 وراء العرض وجناحه
سبوق غير ا

حتية إلى أساتذتنا 

أغنية.. أسعدت اجلمهور
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ـكن رصـد الـعـديـد من االسـتـعـارات لفـن الكـابـوكى أو فن بـهـراتـا - نـاتـيـام فى الـعروض.  <
وهذا هو الوضع بالـتحديد فى سلسـلة مسرحيـات شكسبير - فـقد استوحيت فى عرض من

فن كاتاكالى (مسرح راقص).
سرحي جريدة كل ا
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الكتاب: الدجال والقيامة 
تأليف: عبدالكر برشيد

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة  ا

  > إن ظاهرة تعدد التخصصات تتمشى أحـيانًا مع تمهيد متعدد الثقافة لإلعداد.
ـثـال يـؤكد عـلى أهـميـة الـتـدريب اجلسـدى والـصـوتى وهو يـؤكـد على عـلى سـبيل ا
مثل. تداخلة ثقافيًا خالل إعداد ا ضرورة اللجوء للتقاليد الشرقية والتبادالت ا 28
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لك فهد الثقافى بالرياض. > مسرحية «حاول مرة أخرى» للكاتب صالح كرامة واخملرج خليل تمام يتم عرضها حاليا على مسرح ا

وت حكمة اجلنون ومقاومة ا
ـكان - يـبدو كـما لـو كان مـشهـدًا واحدًا واحلق أن الـنص - بفـعل تثـبيت ا
مـــتـــصـالً عـــلى الـــرغم مـن طـــوله وال يـــفـــصل بـــ انـــتـــقـــاالت أحـــداثه إال
الــعـنــاوين الـفــرعـيــة من قــبـيل (فــابـيــوس من أنت وأين أنت? الــدجـال فى
جبـة األنبيـاء يا عياش أنت آخـر نسورى الـسبعة...إلخ); كـما ال نسـتشعر
حركـة الزمن إال من خالل حركة الطبيـعة التى يشير الكـاتب إليها سريعًا

(دخول الليل طلوع النهار... إلخ).
ويبـلغ عـدد الشخـصيـات إحدى عـشرة شـخصـية والالفـت حقًـا هو وجود
ثـنـائــيـات مـتـرابـطـة بـ بــعض هـذه الـشـخـصـيــات سـواء بـعالقـات الـقـرابـة
مرضان) (عكـاشة وابنـته نرجس) أم بـعالقات الزمـالة (خمـيس وجمعـة ا
ـفـهـومــة (لـقـمــان وعـيـاش) أم بــعالقـة ضـديـة أم بـعالقــات الـتـبـعــيـة غـيــر ا
ـتصـابية (الـدجال والـولد قـنبـلة) بيـنمـا تبـدو شخـصيـة "نعـناعـة" العـجوز ا
بـاحـثـة عـن الـعـشق أيــنـمـا وجــدته وال يـتـبــقى إال فـابـيــوس الـطـبــيب فـاقـد
علق على األحداث ثل دور الكورس القد ا الذاكرة!! و"الهدهد" الـذى 

والكاشف ألسرار الشخصيات.
كننا تلمس وباسـتعراض طبائع هذه الشخصـيات وعالقاتها فيما بيـنها 
خـيــوط احلــدث الــرئــيــسى الــذى بــدأ مـكــتــمالً أو مـن ذروته فــنـحـن أمـام
"دجـال" يــدعى أنه كل شىء تــقـريــبًـا: "داعى الـدعــاة وهـادى الــهـداة وبـانى
الـبـنـاة وساعـى الـسـعاة!!...." أو أنـه نـبى آخـر الـزمـان الـذى جاء لـيـصـحح
كلماته الـتى حرفها األنـبياء من قبـله!! ومجئ نبى آخر الـزمان يعنى قرب
وقــوع الــقــيــامـة. لــكن الــدجــال هــنـا لــيس شــخــصــيــة ديـنــيــة بــقــدر مـا هى
سيـاسيـة ويحرص الـكاتب عـلى رسمه بـصورة متـناقـضة ليـشيـر إلى أكثر

اركسية على السواء!!) من فصيل سياسى (التيارات السلفية وا
ولسـنا بصـدد مناقشـة هذه الرؤية بل اإلشـارة إليهـا وتوضيحـها فحسب
وأحسب أن الكـاتب يدين التسـلط األيديولـوجى أيًا كانت نوعـيته ويصبح
كـتـاب الـدجـال - كـمـا يـصـفه بـنـفـسه - كـتـابـاً فى كـتـابـ ولـوناً فـى لـون
ويبرر ذلك حملـدثه بقوله "ألنك فى وجـهك حتمل عينـ عينـا فى اليم
وعيـنا فى الـيسـار.. ولو كـانت لك ع ثـالثـة لكـان فى الكـتاب كـتاب ثالث
ولون ثالث وعلم ثالث..". والولد "قنبلة" هو نقيض الدجال تمثيالً لثنائية
"الـقـمع والـتـمـرد" أو "الـوهم واحلـقـيـقـة" لـهـذا فـقـد اتـسـمت لـغـته بـاحلـدة
وكــشف ســوءات الــواقع حــ يــخــاطب نــرجس قــائالً: "من ضــعــفــنــا خـرج
األقـويـاء ومن فـقـرنـا اغـتـنى األغـنـيـاء.. لـقد قـادتـنى حـيـرتى إلـى أكثـر من

باب.. وخلف كل باب أجد نفسى الرجل".
ا يـفعـله الهـدهد الذى تتغـير األبـواب والرجل واحـد". وهو شىء قـريب 

ـسرحى عبد لن تسـتطيع أن تـتعامل مع نص "الـدجال والقـيامة" لـلكاتب ا
الــكــر بــرشــيــد إال إذا اســتــبـــعــدت مــا تــعــتــمــد عــلـــيه أغــلب الــنــصــوص
ـعهودة: ـسرحيـة من وجود "حـدث" درامى يقـوم على الوحـدات الثالث ا ا
ـكن الـبــدايــة األزمـة االنــفـراج; ألنــنـا - هــنــا - بـإزاء نص يــسـتــعــيـر مــا 
تسـميته ببنية "اجلـنون" بكل ما حتمله هذه الـكلمة من تداخل وانتقاالت

نطقى وتعطيل دالالت اللغة. غير مرابطة وفقدان للتواصل ا
ومـكـان احلـدث ذاته يبـرر مـثل هـذه الـبنـيـة ويـوحى بـها حـيث تـدور حـركة
الشـخصـيات داخل "مـصحة" لألمـراض العـقلـية لكن هـذه "البـنايـة" تتسع
دالالتها لكى تصبح "عالمة - أيقونة" على العالم بأسره على مدى أزمان

طويلة متعاقبة.
ـكان - إذن - ثابت ومـغلق ومحـاصر حلـركة الشـخصيـات وهو فى هذا ا
يقترب كـثيرًا من سمات "الـعوامة" فى "ثرثـرة فوق النيل" لنـجيب محفوظ
فى ابـتعـادهـا وعزلـتهـا وإن كانت حتـمل من العالمـات الرمـزية مـا يجـعلـها
ـصــرى فى حــقــبــة الـســتــيــنــيـات تــمــامًــا مــثل هـذه دالــة عــلى اجملــتـمـع ا
ـصحـة الـعـقلـيـة" فى داللتـهـا عـلى واقع اجملتـمـعـات العـربـية "الـبنـايـة - ا
ــرة الـوحــيــدة الـتى تــخـرج فــيــهـا شــخـصــيـات فى أواخـر الــسـبــعــيـنــيـات ا
ـرة الوحـيدة - أيـضًا ـة قتل وا ـكان الـرئيـسى  حتدث جـر الـرواية من ا
ـطـاردة الـدجـال ـســرحى  - الـتـى يـخـرج فـيـهــا بـعض شـخـصــيـات الـنص ا

طاردين (عياش)!! وت أحد ا
كـان - هنا - قد حتـول إلى قدر ينـبغى مقـاومته من "داخله" وليس كأن ا
بـاخلــروج الـنــهـائى مـنـه; ولـعل هـذا مــا تـوصــلت إلـيه إحــدى الـشـخــصـيـات

النسائية فى نهاية النص ح تقول:
"كل مـا أعرفه بـالـضمـان هـو أنه ال بد أن نـبـقى هنـا. أنـا وأنت وكل هؤالء

الناس سنبقى حتى يكون للفجر معنى."
إنها احلكمـة النهائية الـتى تدفعنا إلـيها بنية اجلـنون والتشظى واألحداث

تداخلة. تشابهة وا اجلزئية ا
ـوت" من التـيمات الـتى يحاول الـكاتب اخـتبارهـا على مدار وتبدو تـيمة "ا
الـنص هـنـاك - دائـمًـا - عـبـور لـهـذه الــتـيـمـة وجتـاوز لـهـا والـتـعـامل مـعـهـا
كأنـها جزء من احلـياة فشخـصية مـثل "نرجس" تقتل بـيد أبيـها غرقًا فى
ـاء بـعــد خـداع الـدجــال له لـكــنـهـا - رغـم هـذا الـقــتل - تـظل بــاقـيـة فى ا

مسرح األحداث تتأمل موتها وحتكيه لآلخرين!!
وهى تـيـمـة تـتوازى - داللـيًـا - مع الـسـتـارات واألسرة الـبـيـضـاء الـتى تمأل

كان وحتيط به. ا

يالحق الدجال كاشفًا حقيقته.
وامـتـدادًا لـبـنـيـة اجلنـون يـعـمـد الـكـاتب كثـيـرًا إلى تـعـطـيل دالالت الـلـغة أو
لتالعـب بها مثل أن يقول لقـمان لعياش: "إننى ال أقـمعك ولكننى أقمعك"
(يـقـولــهـا بـشــكل مـغـايــر) فـيـرد عـيــاش "آه حـسـبــتك تـقـمــعـنى" أو أن يـقـول

فابيوس "والله هذا ليس فندقًا.. وال حتى فندقًا".
ـكــان مع الـشـخـصـيـات والـلـغــة لـكـسـر مـنـطـقـيـة وهـكــذا تـتـجـاوب طـبـيـعـة ا

الواقع تمهيدًا لتغييره وجتاوزه.

سرح االرجتالى األمريكى ا

الكتاب: االرجتال للمسرح
تأليف: فيوال سبول

ترجمة: د. سامى صالح

يـتدرب عـلـيـهـا كل من يتـعـامل مع الـطـفل بـشكل
مـــا فـــهـى تـــعـــلـــمه كـــيـف يـــجـــعل الـــطـــفل يـــقـــوم
سرح ـساهمة حقـيقية صادقـة ومشوقة فى ا
عن طـــريق إعـــطــائـه احلــريـــة الـــشــخـــصـــيــة فى
القيام بالتجـربة بعيداً عن عالم محكوم بالكبار
الـبـالـغـ الـذين يـخـبـرونه مـاذا ومـتى يـفـعل مع
األخـذ فى االعتـبار الـفرق الـكبـير فى اخلـبرات
احلــيــاتــيــة وكــيــفــيــة صــيــاغــة األســئــلــة وتــقــد

التمارين له.
ؤلـفة وفى اجلـزء األخيـر من الكـتـاب تتـحـدث ا
ـســرحـيـة الـتــقـلـيـديـة عن مـنـهـجــهـا فى إخـراج ا
وتبـدؤه بتـعريف اخملـرج على أنه الـوسيط الذى
يسـعى لتصـنيف وتـوظيف طاقـات أناس آخرين
فى فـعل واحد مـوحـد بـعدهـا تـفـيض فى شرح
مـــهــام اخملـــرج وكــيف يـــقــوم بــتـــقــســيـم بــروفــاته
وأهــداف كل مـرحـلــة من الـبـروفــات حـتى يـصل

للعرض النهائى.
سـرحـية الـتـقلـيـدية هى وطريـقـتهـا فى إخـراج ا
مــــنـــهـج عـــام يــــصـــلـح ألى نـــوع مـن الـــعـــروض أو
ـســرحـيـة قــد نـتـفق أو نـخــتـلف مـعه األشـكـال ا
لكنه جيـد ألى مخرج واعد يعمل به حتى يصل

لطريقته وأسلوبه اخلاص به فى اإلخراج.
ومع نـهـايـة هذا الـكـتـاب يـجب أن تـبـدأ احملـاولة
الــفــعـــلــيــة لــتــطــبـــيق هــذا الــكــتـــاب ومــا فــيه من
تـمـارين حـتى نـستـطـيع أن نـتـحـرر من الـنـمـطـية
والـتقـلـيديـة ونصل إلى تـفكـيـر إبداعى نـستـطيع
من خـالله الـــــتــــواصـل مع ذواتـــــنــــا ومـع الــــعـــــالم

احمليط بنا.

ــــســـرح الــــورشـــة والــــثــــالث عن األطــــفــــال فى ا
سرحية التقليدية. وطريقة إخراج ا

فى اجلـــــزء األول وحتـت عـــــنـــــوان (الـــــنـــــظـــــريـــــة
ــؤلــفــة مـــســاعــدة كل من والــتــأســيس) حتـــاول ا
درس والطالب على إيـجاد احلرية الشخصية ا
كن أن درس أن يـنشئ بيـئة  وكيف يـستطـيع ا
تـولد فـيـهـا التـلـقـائيـة كـمـا توضح مـجـمـوعة من
ــهــمـة فى أســلــوبـهــا داخل الــورشـة اإلجـراءات ا
وطـريــقـة عـمـلــهـا الـتى تـبــنى بـهـا عالقــة مـثـالـيـة
بــيـــنــهــا وبــ طــلــبــتــهــا وبـــ الــطــلــبــة وبــعــضــهم

البعض.
ــؤلــفــة وفى اجلــزء الـــثــانى من الــكـــتــاب تــذكــر ا
مـجـمـوعـة كـبـيــرة من أهم الـتـمـارين فى الـورشـة
شاكل التى واجهتها وأهدافها اخملتلـفة وتذكر ا
مع الـطلـبـة أثنـاء هـذه التـمـارين وكـيف عاجلـتـها

وطرق تنظيم هذه التمارين.
والـصحيح أن أهمـية هذه التـمارين ال تكمن فى
القراءة النظرية لـها فقط بل أهميتها احلقيقية
فى التطبيق العملى داخل الورش أو مجموعات
الـعمل لنتعـلم كيف نكتشف ذواتـنا ونحصل على
ــزيـد من الـتــواصل مع الـعـالم احملــيط بـنـا عن ا

رور بالتجربة. طريق ا
ـؤلــفــة فى اجلــزء الــثــالث واألخــيــر من وتــقــوم ا
; األول يـتـحـدث الـكـتـاب بـتــقـسـيـمه إلى قــسـمـ
عن مسرح الطفل والـثانى يتحدث عن منهجها

سرحية التقليدية. فى إخراج ا
والــقـسم الـذى تــتـحـدث فــيه عن مـســرح الـطـفل
ـؤلـفة وكـيـفـيـة الـتعـامـل مع األطـفـال تضـع فـيه ا
مجـمـوعة مـن القـواعد والـطـرق العـامـة للـتـعامل
ــهم أن يـطــلع عــلـيــهـا وأن مع الـطــفل الــتى من ا

إنـه لـــيس كـــتـــابـــاً عـــاديـــاً بـل هـــو دلـــيل له نـــفس
ــمــثــلــ الــعــاديــ الــقــيــمــة عــنــد احملــتــرفــ وا
ــــراكـــز واألطــــفــــال فـــهــــو يــــقــــدم لــــلــــمــــدارس وا
د االجـتـمـاعـيـة بـرنـامـجـاً تـفـصـيـلـيـاً لـلـورشـة و
ثلـيهم وكيفية سرح برؤيـة مشاكل  مـخرجى ا
ـــمــثل واخملــرج الــواعــد وعــيــاً حــلــهــا ويــكــسب ا

الزمة التى تكمن أمامه. شاكل ا با
يـحـتـوى الـكـتـاب عـلى 450 صــفـحـة من الـقـطع
ـتوسـط وقام بـإصـداره مـركـز التـرجـمـة الـتابع ا
ـيـة الـفـنـون وهـو خالصـة رحـلـة وجتارب ألكـاد
فـيـوال سبـولـ الـتى يطـلـقون عـلـيـها فى أمـريـكا
ـســرح االرجتـالى حتــاول فـيه - كـبــيـرة كــهـنــة ا
كـفـنـانـة / موجـهـة / مـخـرجة أفـنت حـيـاتـها فى
ــدن ـــســـرحـــيـــة فى الـــعـــديـــد مـن ا الـــتـــجـــارب ا
األمـريـكــيـة - أن تـزيل الــعـوائق الــتى تـقف أمـام
هـذه الـعـمـلـيـة اخلالقـة مـلتـمـسـة مـنـهـجـاً عـلـمـياً
يــؤدى لالعــتـــراف بــأهــمـــيــة االرجتــال وأهـــمــيــة
ـــســــرح بل وفى اســـتـــخــــدامه لــــيس فـــقـط فى ا
ــراكــز طــرق الــتــدريس اخملـــتــلــفــة وكـــذلك فى ا
االجـتــمـاعــيـة ويــنـصب اهــتـمــامـهــا عـلى إيــجـاد
طــرق إلنـــشــاء عـالقــة صـــحــيــحـــة بــ الـــطــالب
ــــدرس فى أى مـــكـــان وال تـــكــــتـــفى بـــتـــقـــد وا
ــســرحــيــة بل تــفــيض فى الــتــمــارين واأللــعــاب ا
شــرح قــواعــد وأهـــداف هــذه الــتــمـــارين وتــركــز
عـــلى الـــتــفـــاصـــيل الـــصــغـــيـــرة الــتـى يــجـب عــلى
ـدرس / اخملرج أن يـهتم بهـا فى إشرافه على ا

أداء هذه التدريبات.
ويـنـقـسم الـكتـاب إلى ثالثـة أجـزاء: األول يـتـعلق
بــالـنـظــريـة وأسـاســيـات الــتـدريس واإلخـراج فى
ـسـرح والـثـانى بـاخلـطوط الـعـريـضـة لـتـمارين ió¡e óªëe ió¡eا
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الفجيرة توجه الدعوة للمجلس التنفيذى للهيئة الدولية للمسرح
تحدة فى تـشارك دولة اإلمارات الـعربيـة ا
اجـــتـــمـــاعـــات الـــدورة رقم 125 لـــلـــمـــجـــلس
الـتـنـفـيـذى لـلـهــيـئـة الـدولـيـة لـلـمـسـرح بـوفـد
ــثـل مـــركـــز اإلمــارات لـــلـــهـــيـــئـــة الـــدولـــيــة
لـلـمـسـرح فى إمـارة الـفجـيـرة يـضم مـحـمد
ــركــز ونـائـب رئـيس ســيف األفــخم مــديـر ا
ــــمـــثل الــــواحـــد الــــدولـــيــــة مـــديـــر رابــــطـــة ا
مـهــرجــان الـفــجــيــرة لـلــمــونـودرامــا وخــالـد
راشــد رئــيس جلــنــة الــعالقــات الــعـامــة فى
ـهـرجـان وســوف يـلـقى األفــخم كـلـمـة فى ا
اجملـلس الـتــنـفـيــذى يـتـحـدث فــيـهـا عن دور
ـــركـــز اإلقــلـــيـــمى فى الـــفـــجــيـــرة فى دعم ا
مـشــاريع وبــرامج الــهــيـئــة خــاصـة اإلعالن

ــســـابــقــة الـــدولــيــة لـــنــصــوص عن إطالق ا
ــونــودرامــا لــعـام 2008 الــتى تــكــفل مــركـز ا
اإلمـارات بـجـوائـزهـا الـبـالـغـة 20000 دوالر
تـــوزع مـــنـــاصــــفـــة بـــ الــــفـــائـــزين بــــالـــلـــغـــة
اإلجنــلــيــزيــة والــفــائــزيـن بــالــلــغــة الــعــربــيـة
فــضال عن تــرجـمــة الــنـســخــة الـعــربــيـة من
ى وطــبــاعـته وتــرجــمـة ــســرح الـعــا دلــيل ا
طـبـوعـات اإلجنـلـيـزية إلى وطـبـاعـة كـافـة ا
الــعـــربــيـــة وســـوف يــوجه األفـــخم الـــدعــوة
لـلـمـجـلس الـتـنـفيـذى لـعـقـد الـدورة الـقـادمة
فى إمـــارة الـــفـــجــيـــرة وإذا مـــا حتـــقق ذلك
رة األولى التـى يعقد فـيها مثل تـكون هى ا

نطقة العربية. هذا االجتماع فى ا  محمد سيف األفخم
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ان تونسى  إ

ــســرحــيــ عـــقــد االجــتــمــاع الــنــســائـى األول جلــمــعــيــة ا
ـان ـاضى وتـرأســته الـدكـتـورة إ الــسـعـوديـ اخلـمــيس ا
ــلك عــبـد الــعــزيـز ــســاعـد بــجــامـعــة ا تــونــسى األســتـاذ ا
ــسـرحــيــ الـســعــوديـ وعــضـو مــجــلس إدارة جــمـعــيــة ا
سـرح الـنسـائى فى االجـتـماع ـهتـمـات بـا تـنـاولت خالله ا
سرحية واضيع بدءاً من كتابة النصوص ا العديد من ا
سرحى وتميز هذا احملور بالوفرة فى وصوالً لإلخراج ا
سـرحيـة النـسائـية اجملـازة من وزارة الثـقافة الـنصـوص ا
واإلعالم واعــتـبــرتـهـا مــحـطــة الـتـنــفـيــذ األولى لـلــمـسـرح
الـنـسـائى وبـكـوادر نـسـائـيـة سـعـوديـة تـعـرض من خـاللـها
الــقــضـايــا واالهــتــمــامــات فى اجملــتــمـع وأوالً الــنــصـوص
ـــطـــلـــوبـــة فـــيـــمـــا يـــخـص مـــســـرح الـــطـــفل وكـــان اتـــفـــاق ا
سرحى احلاضرات عـلى التوجـه الكومـيدى فى الطـرح ا

طلوب من غالب فئات اجملتمع. فهو ا
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ـلك عــبـد الـله فـى إطـار االحـتــفـال بــعـيـد مــيالد جاللــة ا
الــثــانـى تــقـــدم الــدائــرة الـــثــقـــافــيـــة فى عــمـــان عــددًا من
مــســرحــيـات األطــفــال (ســر احلـيــاة قــطـرة األردن أوال)
ومــســـرحــيــات كــومــيـــديــة واجــتــمــاعـــيــة (زعل وخــضــرة
ـهـمـة) إضـافة إمـبـراطـوريـة الـرئـيس) والـفـيـلم األردنـى (ا
عارض التشكيلية واألمسيات الشعرية. إلى العديد من ا
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سرحيـة بقطر ركـز الشبابى لـلفنـون ا عرض ا
مسرحية «رحـلة» وذلك فى تمام الساعة مساء
ــاضى وهى مـن تــألــيف وإخــراج فــهــد األحــد ا

الباكر.
ـركز حـسن حسـ جـابر رئـيس مـجلس إدارة ا
سرحـى التابـع للهـيئـة العـامة لـلشـباب أكد أن ا
ـسـرحيـة من بـ الـعروض الـدوريـة التى هذه ا
ـركـز وهى من إعــداد وتـنـفـيـذ كـوادر يـقــدمـهـا ا

سرح الشبابى من األلف إلى الياء. ا
ومـن جـانـبــهـا قـالت الــفـنـانــة ذكـريـات الــبـاكـر
ـســرحــيـة ــركــز الــشـبــابى لــلـفــنــون ا مــديـرة ا
الــتى ســتـــقــوم بــتــصـــمــيم وتــنـــفــيــذ ديــكــورات
ـمـثـلـ واإلضـاءة: ـسـرحـيـة وكــذلك أزيـاء ا ا
سرحية تتحدث عن رحلة اإلنسان إن هذه ا
الــيـومــيــة وصــراعــاته مع اجملــهــول من خالل

مـجـمـوعـة من الـقـبـائل الـبـدائـيـة الـتى تـعـيش
فى الغابة.

وتــضــيف ذكــريـات: إن مــســرحــيـة رحــلــة سـوف
تـصل بـنـا إلى الـصـراع احلـقـيـقى عـلى بـئـر مـاء
بــ هـذه الــقــبــائل وهـذا الــصــراع له مــدلـوالته

الكثيرة جدا.
ــسـرحــيـة تــقــول الـبــاكـر: إنــهـا وعن ديــكـورات ا
اسـتـمـدتـهـا من رمـال الـصـحـراء وألـوان الـتـراب
ـــصــــنـــعــــة من الـــفــــلـــ واألحــــجـــار الــــكــــبـــيــــرة ا
والـكـارتـون حـتى يـشـعـر اجلـمـهـور بـتلـقـائـيـة فى

شاهدة بعيداً عن التصنع والتكلف. ا
وحـول األزيـاء تـقـول: إنـهـا سـتـكـون بـدائـيـة جداً
وتـدل عــلى الـعـصـر احلـجــرى بـاسـتـخـدام مـواد
من الــبـــيـــئــة احملـــلـــيــة اخلـــالـــصــة مـــثل اجلـــلــود

واألقمشة.

مـــديـــر عـــام دائـــرة الــــثـــقـــافـــة واإلعالم
بالشارقـة ورئيس جلنة حتكيم اجلائزة
إن تـــكــــر جـــبــــران ســـيـــتـم فى الـــدورة
سرحية الثامنة عـشرة أليام الشارقة ا
الــــتـى تــــقــــام فى الــــنــــصـف الــــثــــانى من
مـارس الـقادم تـبـلغ قـيمـة اجلـائزة 25
ألف دوالر بــــــاإلضـــــــافــــــة إلى شــــــهــــــادة
خــاصــة حتــمل تــوقــيع صــاحب الــســمـو
الــشــيخ الـــدكــتــور ســـلــطــان بـن مــحــمــد
القـاسـمى عـضر اجملـلس األعـلى حاكم

الشارقة.

ــغـربـيــة بـجـائــزة الـشـارقـة فـازت الـفــنـانـة ثــريـا جـبــران وزيـرة الـثــقـافـة ا
سـرحى العربى لعام 2008 وقال عبـد الله بن محمد العويس لإلبداع ا
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درسة >  إعداد مـتعدد الـتخصـصات فى مـجال فن العـرائس.. مثالً يـتعاون مـسرح الوجـوه (ا
ـسرح كلية مـسرح الوجوه فى شتـوجتارت) مع األقسام األخرى القوميـة العليا لـلموسيقى وا
اثلة علـم والطـلبة مع مـدارس  درسة (مـوسيقى أوبـرا مسرح) وتـتم تبادالت بـ ا فى ا

انيا. فى أ

لك فهد الثقافى بالرياض. ها على مسرح ا سرحية الكوميدية «فشار» للمؤلفة عبير محمد واخملرج خالد الباز يتم تقد > ا

سرحي جريدة كل ا
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علمون على >  يستخدم السيرك تقنيات للرقص فى إعداده وفى إبداعاته. ويؤكد ا
ضرورة عدم فصل تعلّم تقنية أنظمة السيرك والبحث الفنى الذى يتطلبه التقابل

مع الفنون األخرى للمسرح. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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سرحية حاليا بطولة صالح الدرع يوسف البغلى. عهد العالى للفنون ا > مسرحية «اضحك أنت عربى» يقدمها ا

مـخـتـلف الـطـبـقات االجـتـمـاعـيـة لهـم فى ح يـعـرض لـبـعض مـظـاهر
احملــافـظـة عـلـى الـكـلـمــة والـعـرض من بــعـضـهم. وأخــيـرًا يـتـنــبـأ بـاجتـاه

وضوعية أكثر. علمى يعالج القضية 
ؤلف الـفـصل الـرابع لـلفـئـات االجـتـماعـيـة حـيث عرض وقـد خصـص ا
ـسرح الـشعرى الـتاريـخى واستـعان ألول مرّة لـلفـئات االجـتماعـية فى ا
ـسرح ألنه - على حد صـادر النثـرية فى الرواية وا فى كتـابه ببعض ا
ـــاذج كــافـــيـــة لــفـــكـــرته. ذلك أنه عـــرض لـــلــحـــكــام زعــمـه - لم يــجـــد 
ــتــســلط عــلــيــهم ثـم رصــد طــبــقـة ووجــدهم قــدر الــشــعــوب الــقــاهــر ا
الـعسكري واحملاربـ وأبان ما فيهم من طمع وطمـوح باستثناء بعض
ـا ـســرحــيـات الــتى صــورتــهم فى شــكل احملـرريـن الـثــوار ثم عــرض  ا
ـــنـــاخ من رقـــيق وإمـــاء وخـــدم وجـــواســـيس وعـــمالء يـــســـتـــلـــزمه هـــذا ا
وســـجــنــاء (وســـجــون وتــعـــذيب) وفــصل هـــذه الــفــكـــرة وأشــار فى هــذا
ـبـاحث والـبولـيس واخملـبـرين فى الشـعـر الـعربى الـسيـاق لـكـثرة ورود ا
احلــــديث. ثـم عــــرض لــــلــــفـالح وصــــورته الــــضــــعـــــيــــفــــة أمــــام احلــــكــــام
ـتسلط وتعرض لـطبقة التجار ووجد صـورهم كريهة فى مسرحنا وا

الشعرى خاصة من كان يتاجر - منهم - فى الرقيق.
وفى الــفـــصل اخلــامـس يــعــالـج فــكــرة وصـــورة الــشــعـب فى مــســـرحــنــا
الشـعرى فيجـد شعبًـا كالبـبغاء عقـله فى أذنيه ودائمًـا هو فقـير متعب
واقـف التى صـورته ثـائـرًا أو مـسـتـعدًا لـكـنه ال يـثور بـاسـتـثـنـاء بعـض ا
ـه خـاصـة عـنـد رئـيف خـورى وعـبـد الـرحـمن لـلـثـورة أو ثـائـرًا يـقـتل ظـا

الشرقاوى.
ويـعـالج فى الــفـصل الـسـادس الـتــردد فى الـشـخـصـيـة الــعـربـيـة ويـجـده
عالمه تـمـيزه فى غـالـبيـته وربط بـ الـتـردد والالمبـاالة وعـدم حتدد
ـــنــحى ــنـــشــودة ولـــكــنـه رغم هــذا ا الــرؤيـــة االجــتـــمــاعـــيــة لألهـــداف ا
االجتماعى نسى أن لتـردد عالقة جذرية بالصراع وحيرة االختيار أى
ــسـرحــيــة فى حـ يــنــطـبق فــهــمه لـلــتــردد عـلى له مــبــرره الـفــنى فى ا

سرحية الشعرية. الشخصية خارج ا
وأخـيـرًا يـعالج فـى الفـصل الـسـابع "الـواقع واخلـيـال" ويـقـصـد فى هذا
الـفصل إلى كـشف العالقة بـ واقع احلياة الـتى نعيـشها وبـ اخليال
ــسـرح الــشــعـرى لــعـمـل وشـائج فــنــيـة مع ـبــدع فى ا الــذى يــتـوسل بـه ا
ـؤلف إلـى تـركــيـز مــسـرحــنـا الـتــاريخ: شــخـصــيـاته وأحــداثه. ويــشـيــر ا
الـشعرى العربى عـلى األخذ من التاريخ لذلك جند أنـفسنا أمام سيل
أخوذة مباشرة عن سرحيات ا سرحيات التاريخية بينما تظل ا من ا
ــســرحــيــات قــد الــواقـع االجــتــمــاعى قــلــيــلـــة وإن كــان أصــحــاب هــذه ا
عـاجلوا بعضًا من قضـايا الواقع العربى كمـا فعل أحمد شوقى وعزيز
ـثال فى الـوقت نفـسه يحـاول بعض أبـاظة وسـليـم حيـدر على سـبيل ا
الـــكــتــاب إســـقــاط الـــتــاريخ عـــلى الـــواقع كــمـــا فــعل الـــشــرقـــاوى وعــبــد
ــســرحـيــة الــنــثــريــة جــدار الــواقع الــصــبــور. فى حــ اقــتــحــمت فــيـه ا
االجـتــمــاعى ووصــلت إلى أعــمــاقه كــمـا فــعل تــوفــيق احلـكــيم ونــعــمـان

عاشور مثالً.
ــســرحـــيــ الــعــرب ــؤلف فـى خــتــام هــذا الـــقــسم الــثـــانى أن ا ويــرى ا
حاولـوا أن يـتجـنبـوا صيـحـة السـخط باجتـاهـهم إلى التـاريخ بديالً عن
الــتــصـدى لــلــواقع وكــان عــلـيــهم أن يــجــروا بـعـض الـتــحــويـر فـى الـواقع

التاريخى ألسباب مسرحية وجمالية بدالً من االستسالم للتاريخ.
القسمان الثالث والرابع:

وقد خـصـصهـما الـكاتب حملـاولة جـديـدة فى فهم مـسرحـية "قـدموس"
ــؤلف فى هــذا هـل هى رســالــة أم مــجــرد عــمل فــنـى: لــذلك يــعــرض ا
ـهم إلى موقف "سـعـيد عـقل" اإلقلـيمى ورسـالـته االجتـماعـية الفـصل ا
الـتـى تـهــدف إلى خــلق لـبــنــان "قـدمــوس" أى أن يــعـيــد لــلـبــنـان مــكــانـته
صلح ـفكر وا التاريـخية التى كـان عليها أيـام قدموس ذلك احلاكم وا
ـيالد طـامـحًـا فى اآلن نـفـسه إلى طـموح آنـى خللق الـذى عـاش قبل ا
ـؤلف مـسرحـية قـدموس لبـنـان احلب والصـدق واألمان. لـهـذا يفـسر ا
لـسعيد عـقل تفسيـرًا رمزيًا حتى يـصبح قدمـوس هو لبنـان والتن هو
ـسـرحــيـة لـذلك اإليـديـولــوجـيـة الــعـربــيـة.. دون الـدخــول فى حـكـايــة ا
ـسـرح الــوثـيــقـة تـكــمـلــة لـهــذا الـفـصل نـعــتـبـر الــقـسم الــرابع وهـو عـن ا

اخملصص لقدموس وهو تعليق على الكتاب وتلخيص لنتائجه.
وأخـيرًا لـقد أعـطـانا الـدكتـور أحـمد سـلـيمـان األحمـد رؤيـة طيـبة عن
سـرح الشـعرى الـعربى من وجـهة نـظر اجـتمـاعيـة كانـت ترصد حالـة ا
. وإن كـنـا نـأخـذ عـلـيه ـكــونـة لـلـتـاريخ ولـلــمـجـتـمع الـعـربـيــ الـعـنـاصـر ا
مـنهجه االنـتقائى الـذى أرغمه على اخـتيار النـصوص التى تـؤيد وجهة
سـرحـيات ودون نـظـره فى حـ كان يـجب عـليه أن يـسـتـقصى كـافـة ا
ـاضية بل ـسرحيـات الشعـرية عبـر العقود ا أن يلـجأ إلى القـفز ب ا
سـرح النثـرى بحجة أنه لم مـا كان أغنـاه عن اضطراره لالسـتشهـاد با

سرح الشعرى موضوع كتابه. يجد شاهدًا فى ا

سرح الشعرى العربى  ا
من وجهة نظر اجتماعية

سرح الكـتاب مـحاولـة جيـدة للـتعـرف على حـالة اجملـتمع الـعربى فـى ا
ؤلف إلى أربعة أقسام. الشعرى العربى وقد قسمه ا

القسم األول وينقسم لثالثة فصول:
ـــواقف الـــتى تـــشــبه يــشـــيـــر فى الـــفـــصل األول إلى بـــعض احلـــاالت وا
ـنازلة قبل بداية احلرب. سرحية وذكـر فى صدرها منظر ا احلـالة ا
وهـو مـشـهـد نـزال وفـروسيـة وهـو مـا أسـمـاه صـاحب األغـانى "مـفـاتيح
احلــروب" وفى هـذا الــسـيـاق أشــار لـبـعـض الـفـرســان وبـعض احلـوادث

التاريخية ناقالً عن األغانى لألصفهانى.
ثم ثـــنَّى بـــحـــفالت الـــزواج ورقـــصـــة احلــرب واالحـــتـــفـــاالت األدبـــيــة
ـبـارزات الــشـعـريـة وثــالث احلـاالت عـنـده حــالـة (مـشـهــد) اجـتـمـاع وا
الـقــبــيــلـة لــلــنـظــر  فى خــصــام أو ديـة. ورابــعــهــا اجـتــمــاعـات الــشــعـراء
الــشـعــبــيــ أو الــزجـالــ أو اخلــطــبــاء وخـامــســهــا مــشـهــد الــســحـر
ــارسه الـكــهـنــة والـوســطـاء الــديـنــيـون مـن حـركـات وأسـراره ومــا كـان 

مسرحية أمام من يستفيد من سحرهم. 
ثم  انــتــقل إلـى حــاالت مـا بــعــد اإلسالم فــعــرض لــلــتــعــازى الــشــيــعــيـة
ـعـتـمـد الـعـبـاسى ثم مـشـهد الـدراويش ـغـاربى عـلى زمن ا ووعظ ابن ا
ــولـــويــة ومـــجــالس الـــذكــر وصـــلــوات االســـتــســـقــاء ثـم خــيـــال الــظل ا
ــولــد أبى احلــجــاج فى األقــصــر وفى غــيـره من واحــتــفــاالت األتــبـاع 

البلدان.
وقـد وجـد أن هـذه احلـاالت كـلـهـا كـانت تـدور فى أشـكـال تـمـثـيلـيـة هى
ـسرح على حـالة مـسرحـية بـالضـرورة معـتمدًا فـى ذلك على تـعريف ا

أنه حالة تؤدى مع اعترافه أنها ال تؤلف عمالً مسرحيًا.
ــسـرح ويــشـيــر فى الــفـصل الــثــانى إلى األسـبــاب الــتى أخَّـرت ظــهـور ا
الـعربى فى شـكـله األوربى ويوجـزهـا فى انكـفـاء الشـعـراء العـرب على
ذواتـهم يتـفنـنون بـها ومن خاللـها دون أن يـخرجـوا منـها إلى الـتقمص
سـرحى أى تقـمص األبطـال والشـخصـيات ومـعايـشة احلوادث وذلك ا
الفـــتــقـــار هــذا الـــشــاعـــر فى نــظـــره لــشـــمــولـــيــة الـــنــظـــر إلى األحــداث
واألفــكــار وألن الــشــاعــر الــعــربى لم يـــعــرف كــيف يــعــطى لألســاطــيــر
ـآسى أبعـادًا مـسرحـيـة كـما فـعل الـيونـانى ويـظن فى نـهايـة الـفصل وا
ـسـرحـة الـطـبـيــعـيـة أى تـقـلـيـديـة اجملـتـمع كـانت وراء تـأخـر الـثـانى أن ا

سرح عند العرب. ظهور ا
سـرحيـة الشـعريـة فى تـطورهـا ونشـأتها ويدور الـفصل الـثالث حـول ا
ليعرض فيه لعدة مراحل تاريخية قسمها كالتالى: من ١٨٩٣ - ١٩٣٢
ثـــــم مـــــن ١٩٤٥ - ١٩٥٢ ثــــم مـــــن ١٩٥٢ - ١٩٦١ ثـــــم مـــــن ١٩٦١ إلــــى
أواسط الستـينيات. وخـرج من هذا الفصل كـله بأن مسرحـنا الشعرى
ــســرحـيــ قـد ــاضى تـاريــخًــا وأسـطــورة كــمـا أن الــشــعـراء ا تـعــلق بــا
تـمسـكـوا بـخـوف أحيـانًـا وبـجـرأة أحيـانًـا أخـرى ببـعض مـشـاهـد وصور

حياتهم وبيئاتهم.
ـسرح الـشـعـرى عـرضـيًا ويـحـمـد لـهـذا الفـصل مـحـاولـته رصـد تـطـور ا
وأفــقــيًـا فى الــوطن الــعــربى كـله وإن كــان تــركـيــزه عــلى مــصـر والــشـام

والعراق قد حوى الفصل كله.
القسم الثانى وقد قسمة إلى سبعة فصول

وقــد عـالج فى الـقــسم الـثـانى: الــقـضـايــا االجـتـمـاعــيـة الـعـربــيـة ولـهـذا
ــرأة عـــلى أنــهـــا ذات وظــائف ـــرأة فــعـــالج ا اخـــتص الــفـــصل األول بــا
وصالت اجتماعية متعددة وأخذ يدرسها من خالل قضايا: احلجاب
والـبــكـارة وارتـبـاط عـذريـتـهــا بـاحملـافـظـة عـلى الــتـقـالـيـد أو جتـاوزهـا.
ـوقف من الـزواج والـطالق وتـعـدد الـزوجات مع ويـتـفـرع من ذلك إلى ا
مالحــظــة " أن الــطالق كـثــيــرًا مـا كــان يــحـدث إصـالحًـا خلــطــأ ولـيس
اسـتـجـابـة لـرغـبـة.. أمـا تعـدد الـزوجـات فـلم يـجـر احلـديث عـنه كـثـيرًا
ــلـكــون عـددًا كــبـيـرًا من ـا ألن هــؤالء األبـطـال الــتـاريــخـيــ كـانـوا  ر
اإلمــاء واجلــوارى.. أمـــا األبــطـــال الــبــورجـــوازيــون .. فــقـــد كــانت رهن
ـرأة خالل هذه تـصرفـهم فـئة أخـرى هن اخلـادمات" ص ٧٥ وكـانت ا
ـسـرحـيـات الـشـعريـة حتـاول أن تـتـوسط بـ حـقهـا الـفـردى كـإنـسـانة ا
وحق األسـرة واجملتمع عليـها ولكن "احلق االجتماعى كـان ينتصر على

احلق الفردى أو يتسلط عليه ويوجهه بشكل من األشكال" ص٧٧.
ثم عــالـج الــفــصـل الــثــانى مـن الــقــسـم الــثــانـى: الــصــراع بـــ الــعــادات
ـــــــؤلـف أن الــــــصـــــــراع بــــــ الـــــــعــــــادات والـــــــتـــــــجــــــديـــــــد: حــــــيـث يــــــرى ا
ـدينة/ احلاضر) وراء إثـارة هذه القضية اضى) وب (ا (الـصحراء/ا
ـبـدع الـتى تــنـتـصـر أحــيـانًـا لــلـعـادات وأحــيـانًـا لــلـتـجـديــد وفق مـفــهـوم ا

ـسرحـيات الـتاريـخية سـرحى. وهذا مـا يثـير قـضيـة الثـأر مثالً فى ا ا
ـداواة بــالـســحـر واجلن.. إلخ. ويــعـتــقـد فى أو قــضـايــا الـتــخـلف مــثل ا
نـهـايـة الـفـصل أن الـتـميـز بـ الـقـد الـبـالى واألصـيل اخلصـب يرهن

سرح وتطور فهمه للقضايا العربية. تطور ا
وفى الفصل الثالث يـعالج قضية "الدين" من خالل رصد صورة رجال
ـسـرح الشـعـرى ويـعـرض سـلـبـيـاتـهم واتـهـامـات الـنـاس من الـدين فـى ا

سرح العربى الشعرى الكتاب: اجملتمع فى ا
ؤلف: د. أحمد سليمان األحمد ا

الناشر: الدار العربية للكتاب - تونس

سرح العربى? يطرح السؤال: ما الذى أخّر ا

سرح الشعرى يرى الشعب  ا
العربى ببغاء عقله فى أذنيه

انكفاء الشعراء على ذواتهم
سرح أحد أسباب تأخر ا
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اضى «جروباً خاصاً» للفرقة على موقع الفيس بوك. سرحية أطلقت األسبوع ا > فرقة البؤرة ا

 مجدى مهنا

تــســتـــعــد فــرقـــة «حــالــة» لـــتــقــد
ــمــنـوع» ـســرحى «فى ا الــعــرض ا
والــذى  إعــداده عـن مــجــمــوعـة
مقاالت الـكاتب الصحفى الراحل
مجـدى مهـنا التى نـشرت بـجريدة
ــــصـــرى الــــيــــوم وذلك فـى إطـــار ا
احــتــفــالــيـة لــتــأبــ مــهـنــا بــنــقــابـة
الــــصــــحــــفــــيــــ الــــعــــرض إعـــداد
وإخـــراج مـــحـــمــــد عـــبـــد الـــفـــتـــاح
ن عبد تمـثيل كـرم أبو الـفتـوح أ

 هشام عطوةالرءوف على خميس.

مـسـرحـيـة «الـبـؤسـاء» لـلـمـخرج
هشام عـطوة والتى كان مقرراً
ــاضى افـــتـــتــاحـــهــا األســـبـــوع ا
عــلى خـشــبـة مـســرح الـطـلــيـعـة
بالـعتبـة تأجل افتـتاحهـا بسبب
بـــدء أعـــمــال تـــرمــيـم وتــطـــويــر
ــســرح والـتـى تـســتــمــر ألكــثـر ا
مـن ثـالثــــــة شــــــهـــــــور عــــــطــــــوة
ومـــــجــــمــــوعــــة عـــــمل الــــعــــرض
أصـيــبـوا بــاإلحـبــاط ويـفــكـرون
فـى نــــقل الــــعــــمل إلـى مــــســـرح

 سوسن بدرآخر.

تـــــبـــــذل الـــــنــــجـــــمـــــة ســــوسـن بــــدر
مـجــهـودًا مــضـاعــفــًا بـشــكل يـومى
لــــلــــســــيـــــطــــرة عــــلى أعــــصــــابــــهــــا
سرحى واالستمـرار فى العرض ا
«ذكى فى الــــوزارة» قــــافـــزة عــــلى
جتـــــاوزات عـــــديـــــدة تـــــرتـــــكـب فى
حـــقـــهـــا. ســـوسـن الـــتى ال تـــخـــفى
ـــشـــاركـــة فى عـــمل ســعـــادتـــهـــا بـــا
نـاجح تـؤكـد لـلـمـقربـ مـنـهـا أنـها
لـن تــــكـــــون وراء إغالق الـــــعــــرض
ـؤكد حدوثه فى حال وهو األمر ا
اعــتــذارهــا عن الــدور الــذى سـبق

واعتذرت عنه هالة فاخر.

 مصطفى يوسفد. منى صفوت 

تـــــــبــــــدأ خـالل أيــــــام ورش الــــــعـــــــمل
اخلــاصـــة بــقـــسم الـــنــقـــد والــدرامــا
بـآداب ع شـمس وهى تقام لـلمرة
األولـى منـذ افتـتـاح القـسم فى الـعام
ـــاضى بـــرئــاســـة د. مــنى صـــفــوت ا
أستاذ األدب الـفرنسى والتى قالت:
لم نكن نـستـطيع اجملاذفـة بالتـجربة
ـاضى ولن نـشـرع فى تـكوين الـعـام ا
فـرقة مـسـرحيـة خـاصة بـالـقسم إال
بعد انتـهاء هذه الورش والتى تشمل
ورشـــة ســــيــــنــــوغــــرافـــيــــا الــــديــــكـــور
ــــــــســـــــرحـى حتـت إشــــــــراف وائل ا
خـورشيـد. تضـيف د. منى: الـورشة
الـــثـــانــــيـــة ســــتـــكـــون «فـى الـــتـــمــــثـــيل
واإلخراج» لـلدكـتور: عـماد عـشوش
عـــــلى أن يــــقــــوم أعـــــضــــاء الــــورشــــة
ـــــتـــــابـــــعـــــة عـــــروض اخلـــــمـــــســــ

ـــســرح «روابط» وســـتــكــون لــيـــلــة»
الــــثـــالــــثــــة «تــــصـــمــــيـم احلـــركــــة فى
ـــــســـــرح» ويـــــعـــــدهـــــا د. مـــــحـــــمـــــد ا
مـــصـــطـــفـى بـــاإلضـــافـــة إلى ورشـــة
ــوســيــقى الــتـصــويــريــة» لـلــدكــتـور «ا
مـحمـد الـشيخ. أمـا الـدكتـور عـصام
عـبد الـعزيـز فـيتـولى ورشـة «حرفـية
ـسرحـية». ويـتولى الـدكتور الـكتـابة ا
مـــصــــطــــفى يــــوسف ورشــــة «قـــراءة
وحتــــلــــيل الــــنــــصــــوص الــــدرامــــيـــة»
وسـوف يـتـم من خاللـهـا اســتـضـافـة
ـنـاقـشـة ـسـرحـيــة  أحـد الـعــروض ا
طــــــلـــــبت الـــــعـــــمـل من خـالل نـــــدوة 
الــدكـتــورة مــنى صـفــوت أن تــشـرف

عليها مجلة «مسرحنا».

íàØH QGƒf .O ¿ƒÑdÉ£j á∏ÙG øe Ú«Mô°ùe3

áaÉ≤ãdG ô°üb zäÉØdÉîe{ ≈a ≥«≤–

 هشام القاضى

ــثل كـانــوا أعــضـاء مــخـرجــان و
كتب الفنى لفرقة منتخب فى ا
قـصر ثـقـافـة احمللـة اتـهـموا إدارة
الى واإلدارى الـقـصـر بالـفـسـاد ا
وطـــالــبـــوا د. أحـــمــد نـــوار رئــيس
هيئة قصور الثقافة بفتح حتقيق

حول ما يحدث فى القصر.
مـــســرحــيــو احملـــلــة - فى رســالــة

عـن مــــخــــالـــفــــات مــــوظــــفى ورواد
الى واإلدارى القـصر بـالتـفتـيش ا
بــــالــــهـــيــــئــــة األمــــر الـــذى دعــــاهم
لكتابة مذكـرة للسيد رئيس الهيئة
ومــــعــــهـــا صــــورة مـن االســـتــــقــــالـــة
اجلـــمـــاعــيـــة ثم حتـــويــهـــا إلقـــلــيم
غــرب ووسط الــدلــتـــا لــلــتــحــقــيق
ــــــــســــــــرح وقــــــــام رئــــــــيـس قــــــــسـم ا

ثـالثــة بــدالء بــاخملــالـــفــة لالئــحــة
ـــكــتب الـــفــنـى الــتى تـــنص عــلى ا
تكـونه من أربعـة أعضـاء منـتج

. وثالثة معين
سرحيـون الثالثة مصطفى عبد ا
ــنـعـم الـشــطـوى هــشـام مــحـمـود ا
الــقــاضى وإلـهــامى ســمــيـر صــابـر
كــشـفـوا عن وجـود مـلف مـتـضـخم

ــــســــرح أن مــــنــــدوب أخــــصــــائـى ا
اإلقــلـــيم وافق عـــلى قــرارات إدارة
القصر وتبنى موقفها تال الزيارة
اجـتـمـاع لـلـمـكـتب الـفـنى  خالله
ـــــنــــتـــــخــــبــــ شـــــطب األعـــــضــــاء ا
واإلســـاءة ألســــمــــائـــهـم ووضـــعــــهم
االجـــتــمـــاعى عـــقب تـــعـــلــيـق قــرار

الشطب بصورة مهينة.

جلريدة مـسرحنا
- ذكـــــــــروا أنـــــــــهم
تقدمـوا باستقالة
جـمـاعـيـة مـسـبـبة
مـــنــذ مـــا يـــقــارب
الـعامـ وقبـلتـها
إدارة الـــــــقـــــــصـــــــر
بـــــدون حتــــــقـــــيق
وقـــامت بــتـــعـــيــ

بــاالتــصــال بـإدارة
الـقـصـر وإبالغـها
بـــــــــــــحـــــــــــــضـــــــــــــوره
لـــــلـــــتــــحـــــقـــــيق فى
ـــــــــــــذكــــــــــــــرة ولـم ا
يـــتــصل بـــأعــضــاء
ـــــكــــتب الـــــفــــنى ا
وفـى اليـوم الـتالى
حلــــضـــــوره أشــــاع
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كرنفاالت وفنون شعبية فى حفل االفتتاح

ـــهـــرجـــان وأضـــاف مـــنـــودى: يـــبـــدأ حـــفل افـــتـــتـــاح ا
بـكـرنـفـال فـنى مسـرحى مـوسـيـقى وفـقـرات أخرى
ـنـاقـشـة الـعـروض وتـقـام كل لـيـلـة مـائـدة مـسـتـديـرة 

شاركة. بجانب حفل فولكلورى إلحدى الدول ا
ـهـرجـان مـجـمـوعـة ورش تـدريـبـية ويـشـمل بـرنـامج ا
شى على سرحـية وا صباحـية حول فنـون الكتـابة ا
ـكــيـاج الــفــنى وفـنــون الـرقص األرجـل اخلـشــبـيــة ا

وتقنيات البهلوان والفالمنكو.
ــســرحى ــهــرجــان بــالــعــرض ا تــشــارك مــصــر فـى ا
«آخـر الـشـارع» للـمـؤلف مـؤمن عـبـده واخملـرج عادل

حسان إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.
كــمـا يــشــارك يــسـرى حــســان كـعــضــو جلـنــة حتــكـيم
ـسـابـقـة الـرسـمــيـة لـلـمـهـرجـان والـنـدوات لــعـروض ا

صاحبة للعروض. ا  نوفل منودى

 محمد سالمة
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فــرقــة «أيــامــنــا احلــلــوة» تــســتــعــد حــالــيـاً
لـتقد مـسرحيـة «ورقة حلمة» عن نص
«ماحتبكـوهاش» لوليد يوسف واإلخراج

حملمد سالمة..
تـــــمــــــثـــــيل أحـــــمــــــد ســـــامى مــــــصـــــطـــــفى
احملـالوى مــيس مــحــسن حــا وحــيـد
شـريف مـرزوق دعـاء مـصـطـفى شريف
مـحـمـد أحـمـد مـصـطـفى خـالـد شـلـبى
مــحـمــد جـمـال مــحـمــد مـجـدى مــحـمـد
جــــمـــــجـــــوم عــــبـــــد الــــرحـــــمـن مــــحـــــمــــد
سينوغـرافيا آدم مراد موسيقى وأحلان

أحمد جيالنى.
فــرقــة «أيـــامــنــا احلــلـــوة» قــدمت مــؤخــراً
مـــســــرحــــيــــة «أزعـــاريــــنــــا» عــــلى مــــســـرح

ؤسسة العمالية. ا

«رحلة ورد»
فى قصر
ثقافة شبرا
اخليمة
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ـسـرحى فى قـصــر ثـقـافـة كـفـر سـعـد بـدمـيـاط بـدأ اخملـرج مــصـطـفى هالل بـروفـات عـرضه ا
ـلك» ويـظـهـر من خالل الــتـنـاقض بـ رغـبـة الـسـلـطـة فى الـهـيـمـنـة والـشـعـور ـوت ا «قـبل أن 

باألمن الذى ينشده الشعب.
ـوسيـقى حملمـد غنيم الـنص تألـيف محـمد سـيد عـمر أشـعار بكـر احلسـينى أمـا األحلان وا
وتـصميم الديكـور لسميـر الشهابى بطـولة: نادر مصطـفى شحاتة التـونى عاطف مصطفى
أمل سلـيمـان جهاد احلـطيـبى نشأت عـبد الـباقى هيـثم مراد حـسن النـجار شادى الـسيد

قرر تقد العرض فى مارس القادم. مصطفى طه محمود عبد اخلالق ومن ا

غـرب فى الـفـترة من 29 تـشـهـد مديـنـة شـفشـاون بـا
مـــارس الـــقـــادم وحـــتى 5 أبــــريل فـــعـــالـــيـــات الـــدورة
ــسـرح الــطـفل حتت ـهــرجـانـهــا الـدولى  الــسـادســة 
شعـار «االنفـتـاح على اآلخـر.. ألجل هويـة إنـسانـية»

والذى تنظمه جمعية مسرح الشروق.
ــهــرجــان قــال :إن دورة هـذا نــوفـل مـنــودى مــديــر ا
العام تناقش قضايا «الذاكرة اجلمعية وامتداداتها
ــسـرحــيـة - حــوض الـبـحــر األبـيض ــمـارسـة ا فى ا

وذجاً». توسط  ا
غـرب الكويت تـشارك فى الدورة تـسع دول هى: ا
الـــعـــراق مـــصـــر ســـوريــــا الـــســـودان األرجـــنـــتـــ

أسبانيا فرنسا.
هرجـان هذا العام أيضاً مشاركة 6 عروض يشهد ا
سابـقة وعروض موازية مـسرحية لألطـفال داخل ا

للشباب.
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عـلى مــسـرح قــصـر ثــقـافــة الـعــمـال بــشـبــرا اخلـيــمـة تــقـدم فى
الــفــتـرة من 2/25 حـتى 3/5.. مــســرحــيــة األطــفــال «رحــلـة ورد»
لــلـمـخـرج نـاصـر عـبـد الـتـواب الـتــألـيف حلـسـام عـبـد الـعـزيـز
أشـعـار أحـمـد زرزور مـوســيـقى وأحلـان سـيــد الـعـطـار ديـكـور
وعرائس مجدى ونس التـمثيل حلمدى القلـيوبى محمد عبد
الفـتاح كـمال عـمر أسـامة جـميل عـبد الـناصـر ربيع أسـامة
شــاهـ طــارق حـســنـ وفــاء عـبـد الــسـمــيع والـطــفل طـارق

. حسن

رائد أبوالشيخ

انــتـهى اخملــرج رائـد أبــو الـشــيخ من اإلعـداد لــنص «سـر
ه ضــمن شـرائح الــولـد» تــألـيف أشــرف عـتــريس لـتــقـد
ـــنـــيــــا لـــعـــام 2008 الـــنـص يـــتـــعـــرض ـــســـرح بــــا نــــوادى ا
ألســـطـــورة فـــقـــدان الــبـــطـل أو اخملــلـص وذلك من خالل
ـوروث الـشعـبى وصورته ـزج ب حـكايـات الـبطل فى ا ا
وروث الـتاريخى. الـعرض بطولـة: محمـود مسعود فى ا
سـهـيـر عـادل لــيـلى قـطب نـادى مـخــتـار مـعـتـز مـحـمـد
رضـا طـلـبة مـعـتـز حسن أدهم ولـيـد سـامح ذكى أكرم

نادى صفاء قطب.
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رحاب الدين الهوارى
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>  ال يـكتفى فنانو السيرك بـأداء فقرة بسيطة ترتكـز على حركات روباتية ذات مخاطر
سرحى. ولكنهم يبحثون عن مسرحة أو تصميم وجودهم ا

مـثـلـ كـثافـة فى الـتـدريب اجلـسـدى لـلمـمـثل. ويـبـدو أنه تـمت إعادة >  يـالحظ فى إعـداد ا
ـسرح: مـثال ذلك: اكـتشـاف أهمـية اجلـسد فى نـهايـة القـرن العـشرين وكـذلك احلركـة على ا

سرحى للمسرح القومى فى ستراسبورج. درسة القومية العليا للفن ا ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ـكن أن تقوم حـركة مسـرحية دون هل 
إعــداد وجتـديــد مــسـارحــنــا وتـزويــدهـا
بـأحــدث األدوات والـتــقـنــيـات اإلجــابـة
مـعـروفـة: بـالـطـبع نـحـتـاج إلى جتـديـد
ـوجـود مـنـهـا وهـو مـسـارحـنـا وإعـداد ا
األمــر الـذى حــمــلــته الـهــيــئـة الــعــامـة
لـقـصـور الـثـقـافـة فـيـمـا يـخـص مـسارح
القصور والبيوت فباألمس القريب كنا
نفـتـتح قـصر ثـقـافـة دميـاط اجلـديدة
وكفـر شكـر وسوهـاج وفى الطـريق عدد
من قصـور الـثـقافـة لـنعـيـد إليـهـا كامل
طــاقـتــهــا فـتــفـتـح األبـواب من جــديـد
سرح ليس مكانًا للتمثيل للمواهب فا
فـحــسب لــكــنه بــيت الــفـنــان ومــصـدر
ـــتـــوج احلـــقـــيــقـى إلجنــازه أحالمه وا
ـــســرح يـــبـــدأ احلـــلم وعـــلـــيه فــعـــلـى ا
يــتـجــسـد لـيالقـى اجلـمـهــور فـتــتـخـلق
الــعـالقــة بــيـــنه وبــ الـــعــالم لـــيــنــقل
قصـود بإعداد الـوعى من هنـا فليـس ا
ــبـنى ــسـرح وجتــهــيـزه مــا يــتـعــلق بــا ا
ـعـنى لـيـجـتمع فـقط لـكـنـنـا نقـصـد ا
ـعـنى هـو ـقـصـود بــا ـعــنى وا ـبـنى وا ا
ـتـلـقى اإلنـسـان سـواء كـان الـفـنـان أو ا
وضوع - حتى يكتمل الثالوث الفنى (ا
ـسـتقـبل) وال يقـتصـر األمر رسل - ا ا
عـند هـذا احلد لـكنه يـتـواصل ليـشمل
جـميع الـقائـم عـلى العـملـية الـفنـية
من هـــنــا كـــانت الـــدورات الــتـــدريــبـــيــة
تواصلة إلعادة صياغة وعى القائم ا
سرحيـة وكيفية إدارتها على العـملية ا
ـسـرح فـفـاقد ـعـنى ا عـبـر فـهم عـمـيق 
الـشىء ال يـعــطـيه لــكن هل يـقع عبء
اإلصالح عـلى الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور
الـثقـافـة وحـدهـا? اإلجـابـة بـالـطبع ال
ـا نـطـلـبه من نـحـتـاج إلى االسـتـجـابـة 
دعم مــادى الســـتــكــمـــال مــشــاريـــعــنــا
وتـدريـب كـوادرنـا وكــذا تـعــاون اجلـهـات
ــؤسـســيــة األخــرى الــتى بــدونــهــا لن ا
يكتـمل التطويـر من إعالم وتعليم وكذا
سرح ـهتمـ بحركـة ا ثقـف وا دعم ا
ـعرفة التى ال تنضب صرى فهم زاد ا ا
ومـن خــبـــرتـــهم نــتـــحـــرك لــنـــصل إلى
ـسـرح الــهـدف الـذى نــحـلم به لـيــعـود ا

مزدهرًا من جديد. 

> مسرح الشارقة الوطنى يستعد حاليا لتقد مسرحية «النمرود» تأليف د. سلطان بن محمد القاسمى.

أفكار.. أحالم.. أوهام

. ثل > مسرحية «بالك بتهون» يتم عرضها حاليا فى عدد من القرى الفلسطينية بطولة ستة 
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face Book مسرحنا على الـ

ــرحـلـة ـدرسى فى ا ـســرح ا اكــتـشف مــحـمـد حــامـد مــوهـبـتـه الـتـمــثـيــلـيــة فى ا
ـركـز الــفـنــون الـتـابع ـوهـبــة الـتى شــجـعــته عـلى االلــتـحــاق  اإلعــداديـة.. تــلك ا
ـحافـظـة اإلسـمـاعـيـلـيـة ليـشـارك من خالله فـى عدد من لـلـشـبـاب والـريـاضـة 
ـلك" من إخـراج مـحمـد زنـاتى ثم يـلـتـحق مـحـمد ـلك هـو ا العـروض أبـرزهـا "ا
بـفــرقـة قــصـر الـثــقـافــة وهـو مـازال فـى دراسـته الــثـانـويــة لـيــشـارك فى عـرض
ــسـحــورة" من إخـراج حــسـنى حــسـ ثم "الـرحــلـة الــعـجــيـبــة" "أمـيــرة الـغــابـة ا
ـلك" ـسـرح اجلـامـعـى فى عـدد من الـعـروض مــنـهـا "مـات ا يـشـارك مـن خالل ا
إخراج حـسن عبـده "الذباب األزرق" إخـراج حسنى أبـو جويلـة ويحصل مـحمد
ـثل فى مهـرجـان اجلامـعـات كمـا يشـارك فى "عـالم على عـلى جـائزة أفـضل 
بابا" والـدنيا روايـة هزليـة "من إخراج محـسن الضـعيف. ويجـرب محمـد نفسه
فى سـلك اإلخـراج فـيعـمل كـمـسـاعد مـخـرج فى "الـلهـم اجعـله خـيـر" مع اخملرج
ـــان الــســتــات" مع ســـامى طه و "احلــكــايـــة مش بــجــد" مع عـــلى شــوقى و "بــر
شــريف صـبـحـى "بـالـعـربـى الـفـصــيح" مع سـمـيــر زاهـر و "زعـيـط ومـعـيط" مع
زيد اخملرج رشدى إبـراهيم ومن خـالل هذه العـروض يكـتسب مـحمـد حامـد ا
مارسـة اإلخراج فيقدم عـلى التجربـة بجرأة ويخرج من اخلبرات التى تـؤهله 
لـلـمــسـرح اجلـامـعى عــدًدا من الـعـروض مـنــهـا: "جـزيـرة الـُقــرع" "مـامـا أمـريـكـا"

تـــألـــيف لــــيـــنـــ الــــرمـــلى الـــذى 
تـصـعـيـده هـذا الـعـام لـلـمـشاركـة فى

مهرجان النوادى.
حـامد مشـغول هذه األيـام باإلعداد
خلـوض عدد من الـتـجـارب األخرى
هى "الــــهــــوامش" مـن تـــألــــيـف نـــادر
صـالح الـدين و "الـبــعض يـأكـلــونـهـا
والـــــعه " لــــنــــبـــــيل بــــدران "الــــذبــــاب

األزرق" لنجيب سرور.
مـحـمـد حـامـد يـؤكـد أنه لن يـتـنازل
عن أن يكون مخـرجًا كبيرًا ومؤثرًا

سرحية ذات يوم. فى احلركة ا
ربــنــا يــنــولك الــلى فى بــالك والــلى

.. فى بالى.. قادر يا كر

رشا سامى.. هاملت فى ثوبه األنثوى
رصيدهـا الفنى الكـثير.. مـنها "حدائق الـشيطان" مع
إسـماعـيل عـبـد احلـافظ و "عايـش فى الغـيـبـوبة" مع

محمد صبحى و "قلب حبيبة" مع خيرى بشارة.
رشـــا شــاركت مــؤخـــرًا فى عــرض "والد الـــلــذيــنه" من
إخـراج مـحـمـد عـمـر وتــألـيف أسـامـة أنـور عـكـاشـة..
سـرحيـة الـتى أثنى عـلى دورهـا فيـها وهى الـتجـربـة ا
الـنــقـاد وكـانت دافــعًـا لـهــا عـلى االســتـمـرار بــثـقـة فى

سرح. ا
تـــتــمـــنى رشــا ســـامى أن تـــتــاح لـــهــا أكـــثــر من فـــرصــة
لـتقد أدوار ذات أبعاد نفـسية مركبة.. تـستطيع بها
أن تفـجَّـر كل طـاقـاتـهـا ومـواهـبهـا الـفـنـيـة.. كـمـا حتلم
أيــضًـا بـتـقـد أعـمـال اسـتــعـراضـيـة.. تـؤكـد بـهـا هـذا

ستغل جيدًا من موهبتها.. اجلزء غير ا

مــاكـــبث" و "جـــرتــرود" فى "هـــامــلـت" و "مس جــولـــيــا"
لستـرندبرج و"جـوكاستا" و "إلـكترا".. والـغريب أيضًا
أنــهـا أقــدمت عـلـى خـوض جتــربـة صــعـبــة جـدًا وهى
تمـثيلها لشـخصية "هاملت" فى أحـد مشاريع التخرج
ـعهد .. وهى التجربـة التى تعتبرهـا رشا مغامرتها با
الــكـــبــرى الــتى اســـتــطــاعـت خاللــهـــا أن تــتــحــدَّى وأن
تــتــفـــوق عــلى نـــفــســهـــا حــيث كــان عـــلــيــهـــا أن تــفــكــر
وتتـحـرك بأسـلـوب وشـخصـيـة وأداء رجل.. وليس أى
رجل.. إنـه هـــــامــــلـت بـــــكل مـــــا فـى شـــــخـــــصـــــيـــــته من

ثل. تناقضات وتعقيدات تتحدى قدرات أى 
ـهمة خالل كـذلك شاركت رشا فى عـدد من األعمال ا
ـعـهـد مـنـهـا "يــا طـالع الـشـجـرة" لـتـوفـيق دراســتـهـا فى ا
احلكيم و "زنوبة محمدين" تأليف سعد الدين وهبة.
عـرفت رشا طريـقهـا إلى الشـاشة الصـغيـرة فشاركت
سلـسالت الناجـحة التى أضافت إلى  فى عـدد من ا

بدأت رشـا سامى رحلـتهـا مع الفن فى فـريق الكورال
لــكـلــيــة الــتــجـارة جــامــعــة عـ شــمس وألنــهــا تــعـشق
الـتـمثـيل واألضـواء منـذ طفـولـتهـا فقـد عـملت جـاهدة
لتلـتحق بـفريق الـتمـثيل فى كـليـتهـا والذى قدمت من
ـسـرحـيــة "قـصـة سـلم" تـألـيف خالله أولـى جتـاربـهـا ا
بـاييخو وإخراج سـامح عبد العزيـز. وألنها تبحث عن
مــكــان لــهــا فـى عــالم الــتــمــثـــيل فــقــد رأت أن تــصــقل
مــوهـبــتــهــا بـالــدراســة اجلـادة فــالــتـحــقت أوالً بــورشـة
اخملـرج الـكـبيـر سـمـير الـعـصـفـورى لتـتـعـلم عـلى يديه
وتــقــدم من خالل الــورشــة مــســرحــيــة "روبــرتــاج" عن
احلـمـلـة الفـرنـسـيـة وتقـوم فـيـها بـدور "زيـنب" وسـعـيًا
وهـبـتهـا الـتحـقت رشـا سامى – لـلـمزيـد من الـصـقل 
ـسرحـيـة قسم ـعـهد الـعـالى لـلفـنـون ا بـعد ذلك  – بـا
التمـثيل واإلخـراج ولتـتاح لـها الفـرصة أيـضًا لـتقد

ـــهــمــة مـــنــهـــا "مــيـــديــا" ثـم "لــيــدى  عـــدد من األدوار ا

حمادة بركات ...
يحب اللعب فى الدماغ

سرح خالد عمر .. عازف جيتار وقع فى غرام ا
منـذ الـتحـاق خـالـد عمـر بـاجلامـعـة وعلى الـرغم من اشـتراكه
ـوسيقيـة كعازف جيـتار تسرق مـوسيقاه اآلذان فـى حفالتها ا
وتــمــتع الــوجــدان.. وعــلى الــرغم من الــشــهــرة الــتى نــالـهــا فى
جــامـعــته كــعـازف مــاهـر فــإنه كـان يــحـلـم بـدور آخــر يـلــعـبه فى
ـسرح ـا جذبه إلى ا ـسرحى الـذى طا مـثل ا الفن.. هـو دور ا

تفرج معجبًا ومستمتعًا.. وأجلسه ب ا
وال يـدرى خالـد مـتى وكـيف حتقـقت له هـذه األمنـيـة.. وكل ما
الئـــكــة" من يــذكـــره أنه شـــارك بــالـــفــعل فـى عــرض "أقـــنــعـــة ا
إخــراج عـبــد احلـمــيـد حــسن "طــبـعًــا مش مـيــدو العب األهـلى

وسم. نتقل لالحتاد السكندرى هذا ا ا
ــا دفـعه لالبـتـعـاد ويـبـدو أن الـعـرض األول كــان ثـقـيالً عـلـيه 

. سريعًا خوفًا ورهبة والتفرغ للعزف والتلح
غير أن ذلك لم يطل كثيرًا.. حـيث كان عشقه للمسرح أكبر من
سرحية خـوفه فتغلـب عليه ووجد نـفسه يلتـحق بفرقة "تـاى" ا
ليشارك فى عرض "غـرفة اإلرادة" من إخراج أحمد رمزى وهو
ـفــقـودة فى نــفـسه وأعــاد إلـيه الـعــرض الـذى أعــاد إلـيه ثــقـتـه ا
االطــمـئــنـان ودفــعه لالســتـمــرار.. فـشــارك خـالــد فى مـهــرجـان 

محمد حامد محمدأمير عز الدين.. غاوى وِرَش
.. وحلم اخملرج الكبير 

رغم دراســته لــلــقــانــون وتــخــرجه من كــلــيــة احلــقــوق جــامــعـة
ـسـرح فى كــلـيـة الـقـاهــرة فـإن حـبـه لـلـتــمـثـيل دفــعه لـدراســة ا
ــانه بــأن الــدراســة تـصــقل اآلداب جــامـعــة اإلســكــنــدريــة إل

وهبة واخلبرة وكان مشروع تخرجه هو عرض "باليه".  ا
عــرف اجلــمــهــور حــمــادة بـركــات من خـالل مــسـلــسل "الــست
أصيـلة" وبعـدها تـبناه اخملـرج وائل إحسـان ليشـارك فى فيلم
"عـنـدلــيب الـدقى" وأحـدث أفـالم حـمـادة هالل الــذى سـيـبـدأ
فى تصـويره فى الفترة الـقادمة باإلضافـة إلى ترشيح محمد
فــاضـل له فى مـــســلـــسل "لــيـل وثــعـــالب" الـــذى ســيـــعــرض فى

قبل. رمضان ا
ـسـرح من خالل عـرض كـانت بــدايـة حـمـادة احلـقــيـقـيـة فـى ا
"الـلعب فى الـدماغ" الـتى يعـتبـرها فـاحتة خـير عـليه وهى من
تــألـــيف وإخــراج خـــالــد الـــصــاوى  .. بــعـــد أن قــدم أكـــثــر من

خمس عرضاً فى مسرح اجلامعة ومسرح الهناجر.
شاركته لنرم زعزع وخالد الصاوى فى هذا العرض وكان 
األثــر األكـــبــر فى مــعــرفــة اجلــمــهــور بـه من خالل شــخــصــيــة
"أشرف" التى قدمها فى الـعرض مع فرقة احلركة واعتبرها

نقلة فى حياته.
ـسرحى " حلـظـات" إخرا ج شـارك حـمادة أيـضـًا فى العـرض ا
خــالــد جالل عــلى مــســرح الــهــنــاجـر .. قــدم مــســرحــيــة "عـ
احليـاة" تأليف لينـ الرملى وإخراج عصـام السيد. ومن إنتاج
ــســرح الــقــومى شــارك فـى عــرض أخــلــعــوا األقــنــعــة" تــألــيف ا
وإخـراج لــيـنــ الـرمــلى الــذى افـتــعل أزمـة عــنـدمــا قـام حــمـادة
لل ورتـابة احلـوار اليـومى وقام  باخلـروج عن النص لـشعـوره 
الـــرمـــلى بـــتـــعـــنـــيـــفه
أمــــــام اجلــــــمــــــهـــــور
ـــــــــــــانـه ولـــــــــــــكــن إل
ـــــوهــــبــــتـه رشــــحه
أيــضـــًا لــشــخـــصــيــة
"عــــاصـم" خــــطـــــيب
مــــــــنـى ابــــــــنـــــــــة زكى
عـجـيب فى عـرض
"زكـى فـى الـــــــــوزارة"
وهــو ســـعــيــد بــدوره
فى هـــــذا الـــــعــــرض
الــذى يــضـم كــوكــبــة
من الــنــجـوم: عــمـر 
احلـريرى وهـالـة فاخـر وحسـ فهـمى ورغم أن الـدور يجـسد
شـخصـية انـتـهازى مـتـسلق فـإنه نـال إعجـابه مـنذ قـراءة الورق

كما حظى باستحسان النقاد واجلمهور.
ــــســــرح اخلــــاص شــــارك حـــــمــــادة بــــركــــات فى عــــرض وفـى ا
"خـربـشـة" مـع الـنـجم أحـمـد بـديــر وألنه اعـتـاد عـلى االلـتـزام
فى مــســرح الــدولـة ومــســرح الــهــنــاجــر ويــدين بــالـوالء لـ: د.
ــســرح ــركــز فــلم يـــعــجــبه احلــال فى ا هــدى وصـــفى مــديــر ا
اخلـــاص الــذى يـــعــانى من يـــعــمل بـه من تــســـلط الــنـــجم عــلى
ــنـتج وعــلى اخملــرج وعـلى كـل فـريق الــعـمـل .. وهـو يــسـتــعـد ا
سـرحى "فى بيتنـا فأر" تأليف حالياً لـعمل بروفات الـعرض ا
ـسرح احلر من وإخراج سيـد فؤاد ضمن فـعاليـات مهرجان ا
ـســرحــيــة والــعــرض مـن إنــتــاج مــركـز خـالل فــرقــة احلــركــة ا

سرحية.  الهناجر للفنون ا
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" بعرض "العابث" إخراج مدحت عريان.  ا "ا
"أل ما يـقربش لـشحاتـة العـريان" ثم كـانت مشـاركته فى "دايرة
ـدوح مع فـرقـة "حلـظـات" وعرض حـلـزونـيـة" إخـراج شـيـمـاء 
ـوسـيقـى التى "حـريـتى" إخراج مـحـمـد حـمـدى وألنه لم يـنس ا
درسـها وأحبهـا وبرع فيهـا فقد قرَّر االسـتفادة منـها فى مجال
ـسـرح.. لم ال.. وهـو قـادر عـلى ذلك. ومـدعـوم بـوعى درامى ا
ــارســته لـلــتــمـثــيل.. قــام خـالــد عــمـر بــاإلعـداد اكــتـســبه من 
ـسرحـية مـنهـا "مفـترق الـطرق" ـوسـيقى لـعدد من الـعروض ا ا
"مـطـلـوب آنـســة" مع اخملـرج مـحـمـد عــبـد الـله و "الـقـالب" من

إخراج مدحت عريان.
وسيقى لـلعديد ومـا زال خالد يـتمنى أن يقـوم بعمل اإلعـداد ا
ـهـمة.. مـع عـدم تخـلـيه عـن الـتمـثـيل ـسـرحـيـة ا من األعـمـال ا

طبعًا!
خــالــد يـشــارك حـالــيًـا فى مــســرحـيــة "غـرفــة اإلرادة" كـمــمـثل
والــعـرض مـن إخـراج أحـمــد رمـزى.. كــمـا يــسـتــعـد لــلـمــشـاركـة
ــهــرج" من إخــراج كــمــمــثل ومــعــد مــوســيــقـى فى مــســرحــيــة "ا

محمد عبد الله.
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سـرح ليـلتحق عـشقه لـلمسـرح منـذ الطفـولة جـعله يـختار كـليـة اآلداب قسم ا
بها.. لـيدرس ويتعـلم الفن الذى يـعشقه عـلى أصوله ثم - وهذا هو األهم -

ليمارسه أيضًا.
ًا بأن وظل أمـير عز الـدين يتنـقل من مسرح إلى آخـر باحثًـا عن نفسه وحـا
يصـبح فـنانًـا مـؤثرًا.. ولـكـنه من ب كـل احملطـات التـى مر بـها ال يـنـسى أبدًا
صـرى" الذى احتـضنه فى أول مشـواره ودربه وعلّمه الـكثير الراحل "عالء ا
من األشــيـــاء الـــتى لم يـــتــعـــلــمـــهــا فـى الــكـــلــيـــة ثم أشـــركه فى عـــرض له وهــو
"الـنـعـام".. كـذلك اصـطـحـبه مـعه إلـى الـثـقافـة اجلـمـاهـيـريـة حـيث قـدمه فى

عرض "حوش آدم" ..
سرح لـيتدرب مع عمرو دواره ويشارك التـحق أمير بعد ذلك بجـمعية هواة ا
فى عـرض "النـيل والـفـرات" ويـلـتحق بـورشـة سـمـيـر العـصـفـورى ويـشارك فى
"روبـرتــاج" من إنـتــاج الــورشـة ومن الــورشـة إلـى مـســرح الـدولــة مـشــاركًـا فى
لـك" مع مراد ـلك هـو ا عـرض "الـنص.. نص" إخـراج فـؤاد عـبد احلـى ثم "ا
منـير..  كمـا يشارك فى مـسرحيـة "العرض الـقادم" من إخـراج عادل حسان.
ــســرح لـــيــشــارك أمـــيــر فى "مـــرة واحــد بـــيــحــلـم" إخــراج عــفت وفى نـــوادى ا
ـوتى" إخـراج حـازم الـكـفراوى و بـركـات وفى عـروض أخرى مـنـهـا "حـديث ا

. "قطايف عصافيرى" إخراج حمدى حس
شـارك أميـر أيضًـا فى ورشـة محـمد صـبحى لـيزيـد من خبـراته الفـنيـة التى

كانة تمكنه من وضع مـوهبته فى ا
سرح. التى تستحقها ب جنوم ا
أمـــــيــــــر شــــــارك مـــــؤخــــــرًا بــــــعـــــرض
"صـــــديق" فى مـــــهــــرجــــان ســــاقــــيــــة
الــصـاوى.. من خالل فــرقـة "كــيـان"
ــســرحـــيــة.. ومــا زال يــحــلم بــأداء ا
ـتمـيـزة.. الـتى الـعديـد مـن األدوار ا

تلفت أنظار اجلمهور إليه..
وهــــــو يـــــــحب الـــــــعـــــــمل مـع اخملــــــرج
ـقـراطى" الـذى يـتـنـاقش مع "الـد
ــثـــلــيه فى كل تـــفــاصــيل الــعــمل
أثـنـاء البـروفـات.. ويأخـذ بـآرائهم

إذا كانت فى مصلحة العمل.
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سامح واحلسينى.. فى سابع أرض

أحمد احلجار

مسـرحية «سـابع أرض» للـكاتب إبراهـيم احلسـينى واخملرج
ــهـا خالل مـارس ســامح مـجــاهـد يـتـم اآلن اإلعـداد لـتــقـد

القادم من إنتاج فرقة مسرح الغد.
الــعـمل بــطـولــة وفـاء احلـكــيم صـبــرى فـواز جالل عــثـمـان
وسيقى واألحلان محمد دياب وائل أبـو السعود سلـمى ا

ألحمد احلجار ديكور ياسم جان.
ـؤلف كان سـامـح مـجاهـد قـد قـدم مـنـذ سـنـوات مع نـفس ا
سرحى «أخـبار - أهرام - جمهورية» لفرقة الغد العرض ا

أيضا والقى قبوال جماهيريا ملحوظاً.
ـؤلف لشـخصـيـة تعـانى من عدة فى «سـابع أرض» يـعرض ا
أزمـات بـعــد وصـولـهـا لـسن األربــعـ دون حتـقـيق أى إجنـاز
ن وهـو مــا يـدفــعه لالنـتــحـار ثم يــقـرر قـتل 7 أشـخـاص 

تسبب فى إعاقة أحالمه. اعتبرهم ا

اجلزيرة.. 
على ساقية الصاوى

ـســرحــيـة لــتــقـد عــرضــهـا تــسـتــعــد فـرقــة (وجــوه) ا
اجلديـد (اجلزيـرة) عن نص (إجيـوس) تألـيف أسامة
نـــور الــدين إعـــداد وإخــراج مــحـــمــد رجب اخلـــطــيب
سـرح ساقية ـقبل  وذلك يوم اخلـميس 28 فـبراير ا

الصاوى.
ـــكـــارم الـــعـــريـــبى ومـــحـــمـــود الـــعـــرض بـــطـــولـــة أبـــو ا
الـشــريف ومـحــمـود شــعـبــان ومـدحت جــمـال الـدين
ولــيــد عــبــد الــعـــظــيم فــتــحـى يــونس ونــورا.. إضــاءة
هـانى زغلول موسيقى عـمر الكينج سـتايلست ياسر

الدسوقى.

انـــتـــهى اخملـــرج مــحـــمـــود الــشـــوبـــكى من ورشـــة إعــداد
ـمـثـل الـتى أقـامـهـا بـبـنى مـزار لـيـبـدأ بـعـدهـا بـروفـات ا
ـسرح عـرضه «الـسـاعـة صـفر» ضـمن شـرائح نـوادى ا
ــصــريــ فى ويــرصــد رحــلـــة مــجــمــوعــة من اجلــنــود ا
الــصــحـــراء يــقــعـــون خاللــهـــا داخل كــهف يـــجــدون فــيه

أشباحاً جلنود ماتوا أثناء حرب االستنزاف.
الـــــــنص تـــــــألـــــــيـف إسالم
فــــرغـــلـى ديـــكــــور خـــالـــد
الـــــــــغـــــــــمـــــــــرى اإلعـــــــــداد
وسيـقى حملمد حس ا

ويــقـوم بـاألداء الـتـمـثـيـلى:
غــريب مـــصــطــفى عــبــد
الوهاب اخلزاعى أحمد
عـــــلى خـــــلـف شــــحـــــاتــــة
حــمـادة عـابــد مـصـطـفى
القرشى حنفى حنفى.

محمود الشوبكى

مشهد من عرض  «حلم السلطنة»

حلم السلطنة.. مكافأة مالية ومهرجانان
قـرر د. أحـمـد نوار رئـيس الـهـيئـة الـعـامة لـقـصور
الـثقـافة صـرف مكـافأة مـاليـة قدرها 300 جـنيه
ـسـرحى «حـلم الـسـلـطـنة» لـلـمـشـاركـ بـالعـرض ا
من إنـتاج جمعية رواد قـصر ثقافة الـعمال بشبرا
اخلـــيــمـــة عـــقب حـــصـــوله عـــلى عـــدة جــوائـــز فى
هـرجـانات احملـليـة كـان آخرهـا اجلـائزة األولى ا

فى مهرجان شبرا اخليمة للمسرح احلر.
ه أحـمـد شـحـاتـة مــخـرج الـعـرض يـسـتـعـد لـتـقـد
سـرح وفى الـوقت ـهـرجـان الـعـربى لـهـواة ا فى ا
نـفـسه تـسـتـعـد الـفـرقـة لـتـقـد عـرض جديـد فى

إطــار فـعــالــيـات مــهــرجـان اجلــمــعـيــات الــثـقــافــيـة
والـذى يـقـام نـهـايـة شــهـر مـارس الـقـادم وسـيـكـون
بـعنوان «عرس زهران» لـلمؤلف محـمد عبد الله
تمـثيل: مـحسن جـاد محـمد عـبد الـفتـاح عصام
إبـــراهـــيم ســـحـــر هـالل نـــســمـــة يـــحـــيـى ســارة
إســـمـــاعـــيل عـــبـــد احلـــمـــيـــد ومـن أشـــعـــار ســـيــد
سالمـة ومـوســيـقى وأحلـان ولـيــد خـلف وديـكـور

ومالبس أبو العال صادق مر البحراوى.
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«الساعة صفر»..
انتهت الورشة
وبدأت البروفات

عن صناعة األحالم وحتدى الواقع.
الـتـعـلــيـقـات الـتى امــتألت بـهـا صـفــحـة «مـسـرحـنـا»
ثابة «خارطة طريق» وجغرافيا للحلم الذى تبدو 
قـامت مــسـرحــنـا عــلى أسـاسـه ومن أجـله أطــلـقت
«اجلــروب» فى خــطــوة تــلــيـهــا اخلــطــوة األهم وهى

إطالق نسختها اإللكترونية قريباً..
علق كان الشاعر أحمد زيدان الذى حملنا أول ا
مـسئولية نشـر مشاكل وهموم الـشباب وتبنى جيل
سرح يحفر بأظـافره فى الصخر من أجل تقد ا
الــذى يـؤمن به. أمـا أحــمـد راسم فـوصف اجلـروب
بـــأنه أهـم خـــطـــوات جــــريـــدة مــــســـرحـــنــــا وطـــالب
ـسـرحـى واالهـتـمـام بـالـتــعـاون مع جـروب الــتـذوق ا

بأخبار اإلسكندرية.. وجب يا أحمد.
ــا قــاطع اجلــريــدة - كــمـا إيــهــاب حـمــدى الــذى ر
يــقــول - وعـدنــا أن يــكــون اجلــروب بــدايــة جــديـدة
لـلــعالقــة. تـعــلــيـقــات أخــرى تـراوحـت بـ الــتــهـنــئـة
والتـرحيب بـإطالق اجلروب وبـ مطـالبـتنـا بنـشر
ـــســرحــيــة واالهــتــمــام كل جــديــد عـــلى الــســاحــة ا
سرحى فى منطقة معينة أو إقليم ما. بالنشاط ا

ولكل األصدقاء الذين انضموا إلينا.. شكراً.
ولـــــكل األصـــــدقـــــاء الـــــذين يـــــودون االنـــــضـــــمــــام أو
ـــســـرح. هـــذه دعــوة يـــجـــمـــعـــهم مـــعـــنـــا عـــشق فـن ا

مفتوحة لالنضمام والرابط هو:
www.Facebook.com/

group.php?gid=101861428

وشــــبــــاب من الــــقـــاهــــرة واإلســــكــــنـــدريــــة واحملــــلـــة
ومــحــافـــظــات أخـــرى رحــبــوا بـــالـ «جــروب» وأبــدو
اسـتــعـداداً لـلــمـشـاركــة ورغـبـة فى الــتـواصل األمـر
الـذى أشـعرنـا بأنـنا فـتـحنـا «قمـقـما» وأخـرجنـا منه
عـفريـتـاً مـسرحـيـاً عـصـياً عـلى الـتـرويض ال يـكفى

3 مفاجآت كانت فى انتظارنا عندما اقتحمنا
العالم االفتراضى بـ «جروب» جديد

ــيـاً خـطت عــلى الـشــبـكـة االجــتـمـاعــيـة األشــهـر عـا
«مــســرحــنـا» خــطــوتــهــا «اإللـكــتــرونــيــة» األولى هـذا
األسبوع بعد إطالق «جـروب» مسرحنا على موقع
الـ ”Face Book".. الذى أصـبح «مـوضة» الـشـباب
حــول الـــعــالـم. اخلــطـــوة الــتى كـــانت بـــهــدف «جس
النـبض».. واالقـتـراب من الـعـالم االفـتـراضى الذى
اليـ فى مــصـر والـعـالم «هـرب» إلــيه الـشـبــاب بـا
يــفــضــلــونه عــلى الــعــالم الــواقــعى أثــمــرت مــا فـاق
أفضل توقعاتـنا حيث بادر باالنضمام إلى اجلروب
مـا يــفـوق الـ 100 مـشــتـرك فى أقل من 48 ســاعـة.
األمـر الذى كـشف لـنا عن عـطش حـقيـقى لـلـثقـافة
ـــســــرحـــيـــة لـــدى جـــيل اخـــتـــلـــفـت لـــغـــته ووســـائل ا
ــســـرح هــمــاً الــتـــواصل فــيـــمــا بــ أفـــراده وبــقى ا

وغاية وحلماً نبيالً.
ــفــاجــأة الــوحــيـدة.. بل ــشــتــركـ لم يــكن ا عــدد ا
ـشـاركـات الـتى سرعـان مـا تـلـقـاها حـجم ونـوعيـة ا
«اجلـروب» فـهـنـاك 196 صـورة ألعـمـال مـسـرحـيـة
من القـاهـرة واألقالـيم سـرعان مـا تراصـت لتـشكل
ـسـرحـيـة» الـراهـنـة وهـناك » لـ «الـلـحـظة ا «ألـبـومـاً
ــوقـعــ مــسـرحــيــ هـمــا «فــرقـة أيــامــنـا وصالت 
ـســرحى» الـذى أنـشـأه احلـلـوة» وجــروب «الـتـذوق ا
ـسـرح الـسـكـنـدرى وهـنـاك آمـال عـدد من شـبـاب ا
ـسـرحيـة الولـيدة» سـرعان مـا تعـلـقت بـ «النـافذة ا
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> نحتاج إلى التـعليم متعـدد التخصصـات الذى يعتمـد على إعداد طالب قادر على أداء دور
ـارسات ـسـرح وبـالـتـالى أن يـصـبح فـنـانًـا كـامالً مـتـشـبـعًـا بـتـقـنـيـات و فى مـجـمل فـنـون ا

وجماليات كل الفنون األخرى.

من عروض خيال الظل

فى أعدادنا القادمة 

سـاعدة االستعـارات اخملتلفـة لألنظمة األخرى > إن هذا الطـراز من التعلم مـتعدد التخـصصات 
تسمح للطالب أن يطوّر فنه ويثرى أداءه ويكتـسب الراقص أو مصمم الرقصات بعدًا دراميًا فإنهما

يعطيان للرقص مسرحة حقيقية.
سرحي جريدة كل ا

قـام بـتـأسـيس هذه الـفـرقـة الـشقـيـقـان لؤى
ــنـتـج حـسن ووائل عــبــد الـله وهــمــا أبـنــاء ا
عـــبـــد الـــله فى عـــام 1989 حـــيـــنـــمـــا قـــامــا
بــتــقــد عــرض «مــيت مــســا» عــلى مــسـرح
«لــونــابــارك» بــاإلســـكــنــدريــة والــذى أعــيــد
ه بعد ذلك عـلى مسـرح مصر بـعماد تقـد

الدين.
قدمت الفـرقة خالل مـسيرتـها الفـنية (من
عــــام 1989 إلى عــــام 2002) اثـــــنى عـــــشــــر
ها نخبة كبيرة من عرضا شارك فى تقـد
جنـوم الـكــومـيـديـا حــيث لم تـعـتــمـد الـفـرقـة
عــــلى مـــجــــمــــوعـــة مــــحـــددة ثــــابـــتــــة فى كل

عروضها.
قــدمت الــفـــرقــة فى عــرضــهــا األول «مــيت
مـسـا» نـخــبـة من كـبـار الـنـجـوم ومن بـيـنـهم:
فـــريـــد شــــوقى يــــوسف شـــعــــبـــان ســــمـــيـــة
األلـفى حسن حـسـنى محـمد فـريد هـالة
فـاخـر سـمـيـرة صـدقى والـنص تـألـيف د.
عزت عبد الغفور وإخراج السيد راضى.
وقــد قـــدمت الـــفــرقـــة بــعـــد ذلك الـــعــروض
التـاليـة: «حـمرى جـمرى» «بـوم شـيكـا بوم»
(عـــام 1990) «جــوز ولــوز» (1991) «عـــلى
بـالطــة» (1993) «أنــــا والـــنــــظـــام وهـــواك»
» «تكسب يا (1994) «اجلميلة والوحش
خــيــشــة» (1994) «أل بالش كـده» (1995)
«بــهــلــول فـى اســطــنــبــول» (1995) «حــكــيم
عــــــيـــــون» (2000) «طــــــرائـــــيــــــعـــــو» (2002)
ويالحظ أنه أثـناء فـترات الرواج الـسياحى
ــســرحى لـفــرق الـقــطـاع وبــالـتــالى الـرواج ا
اخلــاص قــامت الــفــرقــة بــتــقــد أكــثــر من

عرض خالل نفس السنة.
شـارك فى بـطـولة هـذه األعـمـال مـجـمـوعة
مـن كــبـــار الـــنــجـــوم فى مـــقـــدمــتـــهم: فـــريــد
ـدوح عـبـد الـعـليم شـوقى سـمـير غـا 
يــوسف شــعـبــان عالء ولـى الـدين مــحــمـد
هــــنـــيــــدى عــــمـــاد رشــــاد حــــسن حــــســـنى

مثل جتميع وإشراف: آن ناهج اجلديدة فى إعداد ا من كتاب: ا
مارى جوردون  ترجمة د. سلوى لطفى مراجعة د. جوزين
جودت مهرجان القاهرة الدوى للمسرح التجريبى 2007.

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

ستقل. سرح ا مثل الشاب هانى طاهر يشارك بالتمثيل فى مسرحية «طعم الصبار» مع اخملرجة عزة احلسينى ضمن عروض ا > ا
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وسيقية فرقة «أوسكار».. تقد الكوميديا ا

 مشهد من مسرحية طرائيعو

البس. عبد العزيز فى ا
قـــام بــكـــتــابـــة األشــعـــار واألغــانى لـــعــروض
الـفرقة بعض كـبار الشعراء وفـى مقدمتهم
سـيـد حـجـاب بـهــاء الـدين جـمـال بـخـيت
بــهــاء جـــاهــ ســمــيــر الـــطــائــر كــمــا قــام
ــوســيـــقى الــتــصـــويــريــة بــوضع األحلـــان وا
ـــبـــدعــ ومـــنـــهم: عـــمــار مـــجـــمــوعـــة من ا
الــشــريـعى مــحـمــد عــلى سـلــيـمــان ريـاض
الـهـمـشرى عـصـام كـاريـكـا سـمـيـر حـبيب
حسن أبـو السـعود د. جـمال سالمـة على

سعد.
شـــــارك فى عــــروض الــــفــــرقـــــة بــــتــــصــــمــــيم
االســـــتــــعـــــراضـــــات مــــجـــــمـــــوعـــــة من كـــــبــــار
ـصـمـمـ وفى مـقـدمـتـهم: حـسن عـفـيفى ا
كمال نعيم حسن السبكى عاطف عوض.
قدمت الـفرقة عـروضهـا على عـدة مسارح
مــــثـل مــــســـــرح مـــــصــــر (بـــــعـــــمــــاد الـــــدين)
كــوزمـــوس الـــريـــحـــانى الـــزمـــالـك قـــصــر
الــنـــيل هــيــلـــتــون رمــســيـس وقــد حــصــلت
ـسـرح األخـير الفـرقـة عـلى حق اسـتغالل ا
لــــعــــدة ســــنــــوات فــــقـــــدمت عــــلــــيـه مــــعــــظم
عـروضهـا كمـا قدمت الـفرقـة أيضـا بعض
عـــروضــــهـــا بـــاإلســـكــــنـــدريـــة عــــلى مـــســـرح

«لونابارك».
اتسـمت عروض الـفرقـة بـالسـمة الـتجـارية
ـوســيـقــيـة وبــاإلنـتـاج وتــقـد الــكـومــيـديــا ا
الـضــخم وذلك بـاسـتـقـطــاب كـبـار الـنـجـوم
بـهـدف حتـقـيق الـربـحـيـة ولـكـن دون تـقد
اإلســـــفـــــاف أو اخلــــــروج عن الـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد
ـسرحية أو خـدش احلياء ويعـتبر عرض ا
«عـــلى بالطـــة» من أفـــضل الـــعـــروض الــتى
قــدمـتــهـا الــفـرقــة وإن كـان أكــثـرهــا جنـاحـا

جتارياً «حمرى جمرى وجوز ولوز».

عيون).
شــارك فـى إخــراج عـــروض الــفـــرقــة كـــبــار
ــــســـرح مـــثل: الــــســـيـــد راضى مـــخـــرجى ا
ســـمــيـــر الــعـــصــفـــورى فــهـــمى اخلــولى د.
هـــانى مــطـــاوع مــحـــمــد صـــبــحـى حــســ

كمال محمد عبد العزيز عصام السيد.
ـــجــمـــوعــة مـن كــبــار اســـتــعـــانت الــفـــرقــة 
مـصــمــمى الـديــكـور والــســيـنــوغـرافــيـا ومن
بــيـنــهم: نــهى بــرادة أشــرف نـعــيم حــسـ
الــعــزبـى نــهــاد بـــهــجت مـــحــمـــود حــجــاج
وسمير فرج فى تـصميم اإلضاءة وسامية

مر نوح انتصار ميار الببالوى.
قـدمت الفرقة نـصوصا لكـبار الكتاب وفى
مــقـــدمــتــهم د. عـــزت عــبــد الــغـــفــور (مــيت
مــسـا) أحــمــد عـفــيــفى (بــوم شـيــكــا بـوم)
مـــحــمـــود أبــو زيـــد (حــمـــرى جــمـــرى جــوز
ولـوز) مـهـدى يــوسف (عـلى بالطـة) عـبـد
الــرحـــمن شـــوقى (أنــا والـــنــظـــام وهــواك)
يـوسف مــعـاطـى (اجلـمــيـلــة والـوحــشـ أل
بالش كــده بـهـلـول فـى اسـطـنـبــول) لـيـنـ
الــرمــلى (تــكــسـب يــا خــيــشــة) نــبــيل أمــ
(طـــرائـــيـــعـــو) أحـــمـــد عـــبــــد الـــله (حـــكـــيم

ـــدوح مـــدحت صــــالح حـــسـن األســـمـــر 
ــوجى لـطـفى وافـى أحـمـد بــديـر جنـاح ا
لبـيب محمـود القلـعاوى صالح عـبد الله
مـــحــــمـــد فـــريــــد وكـــذلك عـــدد كــــبـــيـــر من
الـنـجـمـات مـن بـيـنـهن: هـالــة فـاخـر مـيـمى
جـــمــال صـــابــرين ســـنــاء يــونـس إحــســان
الــقـلــعـاوى عــايـدة ريــاض ســمـيــة األلـفى
لوسى هـنديـة جـيهـان نصـر لـيلى عـلوى
حنـان تـرك سعـاد نـصـر سمـيـرة صدقى
ألــــفت إمـــام نــــاديـــة عـــزت شــــاديـــة عـــبـــد
احلـمــيـد غـادة عــبـد الــرازق مـهــا أحـمـد

قصود يكتب عن خطأ النقد األوروبى غرب جمال عبدا هرجان الوطنى للمسرحية القصيرة با  ا
سرح العراقى. > مهرجان «خشبة وتصفيق» الذى شهدت فعالياته مدينة بغداد مؤخراً كرم الفنان يوسف العانى لدوره البارز فى ا
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تــــتـــــوارى خــــلـف الــــنـــــظــــرات أوجــــاع
وشــقــاء يـــوم طــويل تــعـــزف الــفــنــانــة
ـصريـة «زيـنب السـجـينى» مـعـزوفة ا
عــــلى أوتــــارهـــا الــــرقــــيـــقــــة نـــغــــمـــات
وقـــســمـــات وجه امـــرأة شــاردة وقــد
المح فاترة لكنها جد استسلـمت 

يزة.
فــــالــــلــــوحـــة لــــوجـه امـــرأة بــــدت فى
مهـارة وقوة لتـحقق إيـقاعاً مـتجانس
المح ذاتها الـتكـوين ووضعت هـذه ا
فى مـراحل تـكــوين وكل مـرحـلـة فى
إطــارهـا عـالم كـامـل مـغـلق عـلى ذاته
يــــحــــاكـــــيه ويــــحـــــكى مــــنـه ووضــــعت
الـفنـانة فى مـهارة وقـوة فى الـتعـبير
هــذا الـعـالم فـنـجـد وجه امـرأة وقـد
اســتــســلم لألمــر وذهــبت عــيــنـاه إلى
االســتـسـالم وأخـرى تـتــرقب وثــالـثـة
تــخــرج عن إطـارهــا وتــمـتــد لــوحـتــهـا
خــــارج الـــبــــرواز عن طـــريـق جـــدائل
ــنـــســدلــة لــكــنــهــا ال تــزال الــشــعــر ا
داخل الــــبــــرواز ومــــهــــارة الــــفــــنــــانـــة
وضوع الذى تطرقت واتساقها مع ا
إلـى مــــعــــاجلــــته تــــتـــــضح وبــــقــــوة من
المح الوجوه داخل التأثـير الشامل 
الـلـوحـة وكــأنـهـا مـتـسـقــة مع الـفـنـانـة
ذاتـــهـــا أو مـن ذاتــهـــا وفـى حلـــظــات

 مسرحنا تواصل
الرحلة فى

مسارح اإلمارات
والسعودية
واألردن وقطر

صـ5

بدعة إلى تنويع فى آسرة تطرقت ا
ـــيــنــاً احلــركـــة وفى اجتــاه الـــوجــوه 
ويــسـاراً وأعــلى وأسـفل مـع احلـفـاظ
الـــــدقـــــيـق عـــــلى جــــــمـــــال الـــــتـــــكـــــوين
ـــمـــيـــز ودهـــشـــته فـــهــــو من الـــنـــوع ا
ـــمـــتـــنع واســـتـــطـــاعت أن بـــالـــســـهل ا
حتـقق تعايشـاً وتباينـاً ملموساً داخل
الــــــلـــــــوحــــــة لـــــــوجـه واحــــــد وضـع فى
جـوانب حــيـاتــيـة مــتـنــوعـة ومــتـراتــبـة
وأخـــرجـه بـــهــــذا الـــتــــنـــوع من حــــالـــة
اجلـــمـــود إلـى احلــركـــة الـــتـى يـــنـــشــأ
عـنـهــا حـوار بـشــفـاه صـامـتــة لـيـكـون
الــصـــمت أبـــلغ من الـــكالم وهـــذا مــا
يــــتـــألـق فى تــــكــــوين الــــلــــوحــــة الـــذى
اخـتـارت له مــجـمـوعـة مــتـنـاغـمـة من
المح ـــتـــآلـــفـــة لــونـــيـــاً و الـــوجــوه ا
واحـــدة ولــكـــنـــهــا تـــبــدو فـى مــراحل
عــمـــريــة مـــتــنــوعـــة لــتـــحــصـــد رحــلــة
ـتـعـددة ـراحـلـهــا ا عـمـريــة كـامـلــة و
ـتـغيـرة هـذا الـعـالم يـدعو لألسى وا
ويحـرك فيك رغـبة احلـنو عـلى هذا
الــعـالم واإلشـفــاق عـلـيه كــمـا بـرعت
ــبـدعــة الـتـشــكـيـلــيـة أن تــمس بـوتـر ا
ـــــــرأة وأقــــــوى دقـــــــيق أدق دخـــــــائـل ا
أســلــحــتــهــا فى االســتــكــانــة والــهـدوء
لـــتـــطـــلق صـــرخـــة قـــويـــة مـــدويـــة من

خالل هذا الصمت الرهيب للخروج
من اعــــتــــيــــادهـــا الــــرتــــيب الــــرهــــيب
ويـجــعـلــهـا تــقـفــز من أثـبـت األشـكـال
ربـعة بـجدائل كانت مـنسـدلة باتت ا
مـــقـــصـــوصـــة ذلك الـــعـــالـم اخلــاص

لـلـمـرأة صـرخت به زيـنـب الـسجـيـنى
بـصـمت مـدوٍ يـسـمعه كـل من له ع

تقرأ.

لوحة الغالف حوار الصمت

هل تستطيع أن تعيش فى اليوم عشر سنوات
?هذا ما نتعرف عليه صـ9

 عبدالكر برشيد
يكشف لنا حكمة

اجلنون 
صـ28

سرح  رجائى فتحى ا
احلقيقى فى الثقافة
اجلماهيرية وال تسألنى

سارح عن بقية ا
صـ8

جزيرة احلياة تطرح السؤال: ما هو
طلوب من إدارة الطفل لتحقيق ا

رسالتها النبيلة? صـ 10

  انكفاء الشعراء علي ذواتهم
سرح صـ 29 أحد أسباب تأخر ا

لوحات العدد 
صرى:  للفنان ا

 عبدالوهاب عبداحملسن

سرح فى مصر  الرحالة وخيال الظل وظهور ا
سرح والسينما. التسلية األوروبيت ا

ــظــهـر الــثــالـث من هــذا الــتـراث الــقــد فـى فن الــقــره قـوز ويــتــمــثل ا
"األراجــوز" ذلك الــفن الــذى حــاول فـيه مــبــدعــوه أن يـكــونــوا أجـرأ فى
نـقـدهم االجتـماعى وحـاولـوا فيه أن يـتخـلـصوا من تـلك الـسلـبيـة التى
كـانـت أظـهـر مـا تـكـون فى مـسـرح خــيـال الـظل الـبـطئ احلـركـة والـذى
يـتوب فيه البطل وينـدم على ما قدمت يداه من أفـعال أما شخصيات
طـيـة مـثـل شـخـصـيات "األراجـوز" فـعـلى الـرغم مـن أنـهـا شـخـصـيـات 
خـيـال الـظل إال أنـها جـريـئـة فى حـديثـهـا وانـتـقامـهـا وقـد الحظ أحد
ـسـرحيـات فى العـقدين الـثانى سـتـشرقـ النـمط األراجوزى لـتلك ا ا
والــثــالث لــذلك الــقــرن عــلى أن بــعض عــروض األراجــوز هــذه لم تــكن
تـعرض فى ذلـك الوقت بـالـلـغة الـعـربـيـة بل بالـلـغـة التـركـيـة الـتى كانت
ـكـن لـنــا أن نالحظ بـعض حــيـنــئـذ لــغـة األســتـقــراطـيــ واألغـنــيـاء و

ن كان لهم نصيب فى تمويل العروض. وجهاء القوم وأثريائهم 
هـنـاك إذن من كـان يـتـصـدى لإلنفـاق عـلى بـعض هـذه الـعـروض وهذا
ـة عــنـدمـا كـان يـتـولى بـعض ـا كـان يــحـدث فى أثـيـنـا الـقـد يـذكـرنـا 
سرحيـة وقد يكون فى عـظمائهـا اإلنفاق والـتجهيـز لبعض العـروض ا
ذلك النـوع الوجـاهة االجـتمـاعيـة أو اتقـاء لسـان األراجوز الالذع الذى

ال يفلت أحد من لسانه.
ا كان تقد بعض هذه العـروض باللغة التركية راجعًا إلى طبيعة ور
الطبقات االجتـماعية التى كانت تتسلى فى ذلك الوقت وإن كان هذا
ال ينفى أن بعض العروض األقل مـستوى واألقصر جتهيزًا كانت تقدم
بـالعاميـة فى كثيـر من البيئـات الشعبـية واألقاليم الـريفية. أضف إلى
ذلك فـن السيرة والقص الشعـبى وما كان يستتـبعه من مظاهر أدائية
يــقـوم بــهـا الــشـاعــر الـشــعـبى أو الــقـاص تــقـريــبًـا لــلـمــعـنـى وتـرســيـخًـا
ــشـاهــدين وهـو مــا تـوفــرت فـيه ـســتـعــمـ وا لـلــمـضــمـون فى أذهــان ا
ـشـاهـدة من اسـتـخدام األذن عـنـاصـر األداء واحلـركـة واالسـتمـاع وا
ــا كــان يـــجــرى تــصــويــره واحلــديث عـــنه وكــلــهــا من ومــتــابـــعــة الــعــ 
ـصرية سـرح فى بيـئتـنا ا العـناصـر التى سـاعدت عـلى غرس مـفهـوم ا

والعربية.

انـــتــشـــارهـــا مــنـــذ أن أصــبـح فــنًـــا قــائـــمًـــا بــذاتـه عــلى يـــد "ابن دانـــيــال
ـوصـلى" الــذى رحل إلى الـقـاهـرة بــعـد سـقـوط بـغــداد فى يـد الـتـتـار ا
وقــــدم من خـالل هـــذا الــــفن نــــقــــده االجــــتـــمــــاعى الــــهــــادف من خالل

إضحاك اجلماهير الذى يصل إلى حد الفحش أحيانًا.
حـقـيـقة إن هـذا الـفن كـان يـصـاب بـاالزدهـار واالضـمـحالل واإلقـبال
واإلعـراض عـبر الـقـرون الـطويـلـة التى عـاشـهـا ولكـنه ظل الـفن الذى
تـعودت عـلـيه اجلـمـاهيـر وتـآلـفتـه خاصـة وأنه اصـطـنع لـنفـسه وسـيـلة
العرائس اجللدية أو اخلشبية أو الورقية التى حلت مشكلة استخدام

مثل. ا
سـرح خيـال الظل فـضل عظـيم أسداه إلى تـاريخ احلضـارة العـربية و
هـو أنه قـد حفـظ للـخـلف أفكـار الـسلف فـقـام بتـسـجيل الـقـليل مـنـها

وكذلك عادات تلك األجيال الغابرة.
ومن ناحية الفن يتضح لـنا أنه مهد األرض لوصول واستقبال وسيلتى

ـا ــصـريــة فى الـقـرن 19 مـن فـراغ وإ ـســرحـيـة ا لم تـنــشـأ احلــركـة ا
ـوضـوعـيــة الـتى أدت إلى ظـهـور كـانت هـنــاك مـجـمـوعـة من الــعـوامل ا
ـفـهـومه وشـكـله الـغـربـى وقـد تـضـافرت ـسـرح وقـبـول اجلـمـهـور له  ا
هـذه الـعــوامل فـكـونـت األرض اخلـصـبــة الـتى نـبــتت فـيـهــا هـذه الـبـذور
ــوهــا وأكــسـبــتــهــا حــصــانــة مــنــذ هــجــمـات ــنــقــولــة ســاعــدت عــلى  ا

الرجعية وطغيان احلكام وسلبية اجلماهير فى كثير من األحيان.
وسـنــســرد هــذه الـعــوامل فى ســبع نــقــاط أســاسـيــة ونــبـدأهــا بــالــعـامل

األول.
: ١ - التراث القد

سرحية التى ظاهر ا أول هذه العوامل هو التراث الـقد لكثير من ا
كانت ومازالت تقدم عروضها.

سرحية الهـزلية التى تقـترب فى شكلها فهنـاك الكثير من العـروض ا
ـسرح الـغـربى والـتى كـانت منـتـشرة إلى حـد كـبـير من شـكل عـروض ا
فى الـقـاهـرة واإلسـكـنـدريـة لـتـسـلـيـة اجلـمـاهـيـر وإدخال الـسـرور عـلى
ـســتـشـرقـ الـذين قـلــوبـهـا ولـقـد لــفـتت هـذه الـعــروض أنـظـار بـعض ا

زاروا مصر خالل القرن 19.
ظـاهر ويـبـدو أن هؤالء الـرحـالة لم يـكـونوا يـتوقـعـون وجود مـثل هـذه ا

فى بيئتنا الشرقية ومن ثم فقد حضروها وكتبوا عنها.
من هـذه العـروض ما شـاهـده الرحـالة "بـلـزونى" لعـرض مـسرحى سـنة
1815بـشـبرا وهـو عـرض «احلمـال الـغشـاش» كـما شـاهـد فى مقـطـوعة
سرحية كمضحك أخرى أحد الرحالة األوروبي الذى استخدم فى ا
" أحـد عــروض االرجتـال أو "بـلــيــاتـشــو" كـمــا شــاهـد "إدوارد ولــيم لــ
الهـزليـة التى تـصور إلى أى مـدى يقع الـظلم عـلى الفالحـ من جباة

الضرائب.
ــظـهــر الــثـانـى من الـتــراث الــقــد الـذى ســاد الــقـرن 19 هـو مــسـرح ا
خــيـــال الـــظل ومـــســـرحـــيـــات خـــيــال الـــظـل هى نـــوع من الـــتـــشــخـــيص
ـسرحى تؤديه هذه الظالل التى يـلقى بها على ستـارة شفافة مرئية ا
ــكن أن يــتـــســلى بــهــا ـــتــفــرجــ وهـى مــلــهــاة لـــقــطع الــوقـت   أمــام ا
اجلمـيع حـتى األغنـياء وعـليـة الـقوم ولـكنـها فى أسـاسـها يـنظـر إليـها
غلوبة على أمرها فى سائر البلدان. على أنها متعة الطبقات الدنيا ا
ـة الــتى كــان لـهـا  Üƒ≤©j ójôa É°VQومــسـرح خــيـال الــظل هـذا أثــر من تـلـك األثـار الــقـد

رحيل سامى صالح
تـــوفى إلى رحــــمـــة الـــله تــــعـــالى األســـبـــوع
ـاضى د. سـامى صالح  أسـتاذ الـتـمـثيل ا
ـــــعــــهــــد الـــــعــــالى لـــــلــــفــــنــــون واإلخــــراج بــــا

سرحية. ا
أسـهم الفقـيد الراحل فى تـكوين جيل من
ــــســـرحـــيـــ فـى مـــســـرح اجلــــامـــعـــة فى ا
الـسـبعـينـيات والـثـمانـينـيـات أصبح الـكثـير
ـصرى اآلن .. ـسـرح ا مـنهـم جنـومـاً فى ا
كمـا أسـهم فى ترجـمـة الـعديـد من الـكتب
ضــــمـن إصــــدارات مــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة
الـدولى لــلـمــسـرح الــتـجــريــبى فـضالً عن
ـــمــثل ــهـــمـــة وكــان آخـــرهـــا «ا مـــؤلـــفــاتـه ا
ـيـة الفـنون واحلـرباء» الـصـادر عن أكاد
ــــؤلـــفــــة عن فن ويـــعــــد من أهم الــــكــــتب ا

نطقة العربية. التمثيل فى ا
ورحيل أبو اخلير

 كـمـا تـوفى إلـى رحمـة الـلـه تـعالـى الـفـنان
مـصطـفى أبو اخلـير عـضو فـرقة الـسامر

سرحية. ا
أسـرة حتـريـر «مـسـرحـنـا» تـتـقـدم بخـالص

العزاء إلى أسرتى الفقيدين.

د. هدى وصفى وراء 
جناح «لير» الفخرانى صـ6
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 أدوات اخملرج
هل تكـفى
 لصـناعة

البهـجــة?

مجرد بروفة

 يسرى حسان
ــكـن تــصـــعــد الـــدراجــة إال إذا قـــالـــوا له : ال 
.. الـدراجة من حـديد ولـيست طـويـتهـا نصـف
مـن قمـاش أو ورق.. شحـته يـعرف ذلك جـيداً..
ــثل أنه يــحــاول طــيــهــا.. ويـطــلب ومـع ذلك 
ــاذا يــا شـحــته? يــقـول: مــنــهم «جــردل مـاء».. 

!! كن تل
شـــحــته دمه خـــفــيف.. يــشــبـه إدارته تــمــامــاً..
اإلدارة فـى مـنــتــهى خـفــة الــدم.. سـمــعت أنــهـا
ـسرح قـسم األول سـتقـسم مهـرجان نوادى ا
يــقــام عـلـى مـســرح قـصــر ثــقـافــة كــفـر شــكـر..
والـثـانى يـقام فى نـفس الـتـوقيت عـلى مـسرح
قـصر ثـقافـة بنهـا.. باعـتبـار أن بنهـا وكفـر شكر
تـنتميـان إلى محافظة واحـدة.. وهناك اقتراح
زيـادة فى خفة الدم أن يكون اجلمهور فى بركة
ــنـوفــيـة الــســبع.. وبـذلـك حتـدث تــوأمـة بــ ا
والــقـلــيـوبـيــة ويـتم حــقن الـدمــاء بـيـنــهـمـا!!..
الـصراعات ب احملافظت ال تنتهى.. جاءتكم
ـسرح ليحـل السالم والطمـأنينة.. صراع إدارة ا
لـم يستطع كوفى عنان وال الكورى بان كى مون

حسمه.. هذا هو الشغل.
كـــفــر شــكــر مـــوقع جــديــد.. كـــان يــحــتــاج إلى
ـكان.. وحتى مـهرجـان كهـذا.. فرصـة لتـعمـير ا
لـو كـان مـسـرحه صـغـيـراً فالـشـاطـرة تـسـتـطيع
الـعـثور عـلى حلـول عمـلـية وسـريعـة لكن تـقول

وضوع. .. مالى أشتمّ رائحة شحته فى ا

يـؤمن بأن الـعقل الـسلـيم فى اجلسم الـسليم..
تسلم يا شحته.

شــحـته عـنـدمـا يـصل إلى مـقـر اجلـريـدة يـرفع
يـــديه كـــمن وصل إلى نـــقــطــة الـــنــهـــايــة وفــاز
ــسـرحـنـا بــالـسـبــاق الـدولى .. كل الـعــامـلـ 
يـعرفون موعد وصوله يـنتظرونه فى الشرفات
حــــــتى إذا وصـل ورفع يــــــديه عـالمـــــة الـــــفـــــوز
انـطـلـقت الـزغاريـد وانـهال الـتـصـفيـق.. بيـنـما
ـارة فى الــشـارع فـى تـنــظـيف مالبس انــشــغل ا

شحته ومداواة جروحه من أثر السقوط!!
يـنهض شحته سريعاً وكأن شيئاً لم يكن وبراءة
الـــدراجـــات فـى عــيـــنـــيه.. يـــحـــتـــضن دراجـــته
ويــحــاول إدخـالــهــا فى األســانـســيــر.. كـتب فى
مــذكـراته أنه ال يـطـيـق بـعـادهـا.. وهى أيـضـاً ال
تـطيق بـعاده.. دراجة مـحظـوظة بواحـد مثله..
وألن األســانــســيـر يــتــسع الثــنــ بـالــكــاد فـإن
الــدراجــة أبـداً ال تــدخل.. يــحــاول أفـراد األمن
مــنـعه وتـنـبــيـهه إلى أن األسـانـســيـر لـلـضـيـوف
فــــقط بـــدون دراجـــاتـــهـم ثم إن مـــســـاحـــته ال
تـسـتـوعب الـدراجـات.. لكن ألنـه شحـته فـكـلـما

قالوا له غلط.. قال: ف الزلط?!
فـــشــلت جتــربـــته فى أول أســبـــوع ولم تــصــعــد
الـدراجـة فـى األسـانـسـيـر.. اسـتـحـالـة تـصـعد..
لــكــنه يـصــر عــلى تـكــرارهـا عــلى مــدى ثالثـ
أسبوعاً.. مع أنه مواطن صالح وله ذاكرة.. مرة
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اســمه شـحـته.. صـديـقـنـا مـسـعـود شـومـان كـان
اســمه شـحــته أيـضـاً.. أمه لـم يـكن يـعــيش لـهـا
أوالد فـأسمته شحته لـيعيش.. وعاش مسعود..
كـتب ذلك فى إحـدى قصـائده اجلـميـلة.. شـكراً
لـلـست الوالـدة مـنحـتنـا أغـلى هديـة.. ال أعرف

ماذا كنا نفعل بدونها!!
شــحـته .. الــذى هـو لـيـس مـسـعــود شـومـان وال
يــكـتب شــعـراً عـامــيـاً .. كـان مــؤهالً ألن يـصـبح
ـثالً كـوميـدياً شـهيـراً لكن ألنه «شـحته» فـقد
ــسـرح بــهـيــئـة ســاقــته األقـدار لــلــعـمل بــإدارة ا
قـــصـــور الـــثـــقــافـــة.. لـم يــبـــتـــعـــد كـــثــيـــراً عن

الكوميديا.
لــو شـاهـدتـه حتـسـبه ســاذجـاً وبـريــئـاً من فـرط
خـبثه ومكره.. تعلب مكار.. شحته يسوق الهبل
عـلى الشيطـنه.. كيف يغفل عـنه مسرح الطفل
اذا ال تستعيره فاطمة فرحات من حـتى اآلن.. 
د. مـحـمـود نـسيم.. يـنـتـقل إلى إدارتهـا مـوسـماً
واحــداً يـحــرز لـهــا بـطــولـة مــسـرح الــطـفل ثم
يـنهى إعارتـه .. وفى االعتزال تـشترك اإلدارتان

ه. فى مهرجان تكر
شـحـته رجل بـركـة.. وإدارته كـذلك كـلـهـا بـركة..
شـحته يأتى إلينا كل أسبوع مندوباً عن إدارته..
دائـماً اإلدارات تخـتار أكفـأ رجالهـا للمـندوبية..
يـــأتى إلـــيــنـــا عــلى دراجـــته.. أرحم مـن زحــمــة
ـواصالت وبـهـدلتـها.. ثـم إنهـا رياضـة وشـحته ا

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

الـوقت أزف ولم تـعد هـنـاك فرصـة لـلتـسويف..

هرجان.. الـبعض يقول إن هناك مؤامرة على ا
رئـيس الـهيـئة ال يـتـأخر ويـستـجـيب دائمـاً لكل
ـسـرح وغـيـرهـا من اإلدارات.. مــا تـطـلـبه إدارة ا

اذا التأخير ال أحد يعرف. شكلة و لكن أين ا
تعثر.. إنتاج لـيس مهرجان النوادى فقط هو ا

وسم اجلديد متعثر أيضا. ا
اســـتـــهـــلـــكت اإلدارة طـــاقــتـــهـــا فى مـــهـــرجــان
اخملـرجة.. جمـيل مهـرجان اخملرجـة.. مهرجان
سـخى إال على شحته.. لـيس له فى مهرجانات

النساء.
مــسـرح الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة هـو أهم نـشـاط
ــسـرح لــهـا صـوالت ثــقـافى فـى مـصـر.. وإدارة ا
وجــوالت.. إجنـازاتــهـا تـاريــخـيـة ويــديـرهـا اآلن
مــثــقف مــرمــوق.. هــنــاك شىء غــامض وغــيـر
مـفهوم مثل قصـائد شعراء السبـعينيات.. متى
تـتـوقف اإلدارة عن مـحاولـة صـعـود األسانـسـير
بــالـدراجـة.. مـتى تـتـوقف عن تـقـلـيـد شـحـته..
دعـــوا شــحــته فى مــلــكــوته واتــركــوه لــدراجــته
تـــســـقط به أو يـــســـقط بـــهــا.. شـــحـــته حــوش

صاحبك عنا!!

يأتى إلينا بدراجته ويصر يصعد بها فى األسانسير!!
 كيف تعيش فى اليوم
عشر سنوات ? اإلجابة 
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سوزان مبارك افتتحت قصر ع حلوان 

 قطار النوادى تعطل والركاب محبطون

 بنات سوهاج يحتفلن فى الشارع

«سوهاج» يدخل
اخلدمة رغم تعطل
طائرة الوزير
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 ورش تدريبية
وكرنفاالت بالشوارع
فى مهرجان
غربى  شفشاون ا

سوزان
مبارك
افتتحت

قصر حلوان صرحان جديدان انضما إلى قاطرة قصور الثقافة

ــــوافـــقـــة فـــاروق حــــســـني وزيـــر انـــتـــهي 
الـثـقـافـة على مـنح فـرقـة سـوهاج لـلـفـنون
الــشــعــبــيــة ٤٠ ألف جــنــيه كــمــا وافق د.
أحـمد نوار رئيس الـهيئة عـلى منحها ٣٠

ألف جنيه أخرى.
شهـد حفل االفتـتاح طـلعت مـهران رئيس
إقـلـيم وسط وجـنــوب الـصـعـيـد الـثـقـافي
واحملـــــاسب عـــــلي شـــــوقي رئـــــيس اإلدارة
ـــالـــيـــة واإلداريـــة ـــركـــزيـــة لـــلــــشـــئـــون ا ا
والـفــنـان د. عــبــد الـوهــاب عـبــد احملـسن
ـركـزيـة لـلـشــئـون الـفـنـيـة رئــيس اإلدارة ا
والــشـــاعـــر ســعـــد عــبـــد الـــرحــمـن رئــيس
ـركــزيـة لــلـشــئــون الـثــقـافــيـة ود. اإلدارة ا
طـــــلـــــعـت شـــــاهـــــ مـــــديــــــر عـــــام اإلعالم
بالهـيئـة ومحمـد موسى توني مـدير عام

فرع ثقافة سوهاج.
يــذكـر أن الـهــيـئــة شـهــدت افـتـتــاح حـوالي
٣٠ مــــوقــــعًـــــا ثــــقــــافــــيًــــا خـالل الــــعــــامــــ
ـاضـي وهـنـاك أكثـر من مـوقع أصبح ا
جـاهـزًا لالفـتـتاح مـثل قـصـر ثـقـافـة مـنـيا
الـقـمح وقـصــر ثـقـافـة الـسـويس وقـصـر

نصورة وغيرها.  ثقافة ا

ــديـنـة الـتي تــزيـنت بالفـتــات الـتـرحـيب ا
واطن بعودة هذا والتعبيـر عن فرحة ا
الـــصــرح الـــثــقـــافي الـــذي يــعـــتــبـــر أوبــرا
الـصــعــيــد إلي اخلـدمــة بــعــد أن خـضع

لإلصالحات على مدى ثالث سنوات.
الـطـريف أن الـطـائـرة الـتي أقـلت الـوزيـر
رافق ورئـيس الهـيئة والـوفد اإلعالمي ا
لـــهـــمـــا تـــعـــطـــلـت في اجلـــو أثـــنـــاء رحـــلـــة
الذهاب واضطر قائدها إلي العودة إلي
مطـار القـاهرة مـرة أخرى ورغم تـشاؤم
البـعض واقـتراحـهم بـتـأجيل الـرحـلة إلي
موعد الحق خـاصة أن األحوال اجلوية
كـانت غاية في الـسوء فقـد أصر فاروق
حــسـني ود. أحــمـد نـوار عــلى اسـتــكـمـال
الـــرحـــلــة عـــلى طـــائـــرة أخـــرى حــتـى يــتم

االفتتاح في موعده.. وقد كان.
ووسـط الـــشــــوارع احملــــيـــطــــة بــــالـــقــــصـــر
ـــشـــاهــدة ـــواطـــنـــون بــاآلالف  اصـــطف ا
ـــوســيـــقــات فـــرق الــفـــنـــون الــشـــعـــبــيـــة وا
الــــعــــربـــيــــة والــــعــــســــكـــريــــة الــــتي قــــدمت
عــروضـهـا ثم انـتـقـلت إلي مـسـرح قـصـر
الــــثــــقـــافــــة الـــذي  جتــــهــــيـــزه بــــأحـــدث
الــتـقــنـيــات وأحـيـت حـفل االفــتـتــاح الـذي

ــوقع دعـمــاً لـلـعــمل الـثــقـافى وإثـراء له ا
ـشروع فى 24 يـقع وقـال إنه  تـنـفـيـذ ا
الــقــصـر عــلى مـســاحـة 3500 مـتــر مـربع
ويـــتـــكــون مـن طـــابــقـــ ويـــتـــضـــمن كـــافــة
األنـــشـــطــة الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافــيـــة ويـــضم
مــــســـــرحــــاً مــــكــــشـــــوفــــاً مــــزوداً بــــأحــــدث
الـتقـنيات ويـستوعب 500 كرسى ويضم
كـذلك مكـتبـة بها 20 ألف كتـاب فضالً
عن نـوادى األدب والـتكـنـولوجـيـا ومراسم

الفنان وفصول محو األمية.
الصـرح الـثانى هـو قـصر ثـقـافة  سـوهاج
فــقــد كــانت مــحـافــظــة ســوهــاج األســبـوع
ـــاضي عـــلى مـــوعـــد مع واحـــد من أهم ا
أحـــداثــهــا الــثـــقــافــيــة حـــيث جــرت وقــائع
افــتـتــاح الــقـصــر بــعـد تــرمــيـمه وتــطــويـره
بـــتـــكــلـــفـــة وصـــلت إلي حـــوالي ٧ مـاليــ

جنيه.
افـتــتـاح الــقــصـر الــذى جـرى في حــضـور
الـــفـــنـــان فــاروق حـــســـنى وزيـــر الـــثـــقـــافــة
والـــلــــواء مــــحـــسـن الـــنــــعــــمـــانـى مـــحــــافظ
ســوهــاج والــفــنــان د. أحــمــد نــوار رئــيس
هـيئة قصـور الثقافـة حتول إلي تظاهرة
ثقـافـية شـهـدت وقائـعهـا شـوارع ومداخل

صرحان ثقـافيان جديدان دخال اخلدمة
ــاضى ضــمن مـنــظـومــة هـيــئـة األســبـوع ا
قــصـور الــثـقــافـة الــتى تــهـدف إلى إقــامـة
قـصـر أو بـيت لـلـثـقـافـة أو مـكـتـبـة فى كل
مـــــــديــــــنــــــة أو قــــــريــــــة أو جنـع فى كــــــافــــــة

محافظات مصر احملروسة.
الـصــرح األول قـامـت بـافــتـتــاحه الـســيـدة
سوزان مـبارك قريـنة رئـيس اجلمـهورية
وهــــو قـــصـــر ثـــقــــافـــة عـــ حــــلـــوان بـــعـــد
تـــطـــويـــره وتــزويـــده بـــأحـــدث الــتـــقـــنـــيــات

بتكلفة إجمالية 4,5 مليون جنيه.
فـاروق حسـنى الـذى شهـد حـفل االفتـتاح
ـــــشــــروع يــــأتى فى إطــــار قــــال إن هــــذا ا
توجـيـهات الـرئـيس حسـنى مـبارك بـشأن
ــــواقع الــــتــــوسـع فى إنــــشــــاء وتـــــطــــويــــر ا
دن والقرى والنجوع ـختلف ا الثقافية 
فى شـتى احملافظـات بهدف تـنمية ودعم
الـــوعى الــثــقــافى والــفـــنى خملــتــلف أبــنــاء
الــوطن مـعـتــبـراً قـصـر عــ حـلـوان بـؤرة
ومركـز إشعاع ثـقافى وفـنى خلدمـة أبناء

ناطق اجملاورة. حلوان وا
مـن جــانــبه اعــتـــبــر د. أحــمــد نــوار قــيــام
الــســـيــدة ســوزان مـــبــارك بـــافــتـــتــاح هــذا
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