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«  سفينة النوادى وصلت «العا

مجرد بروفة

 يسرى حسان
أواخـر الــقـرن الـتـاسـع عـشـر.. قـالــهـا بـنـفس

طريقة صاحبنا.. وتكرر نفس السيناريو.
هل تــصــدقــنى لــو قـلـت لك إن نــاقـداً ثــالــثـاً
اتــصل وقـال إنـه صـاحب كــان «األداء رائــعـاً»?
حصل.. لـدرجة أنـنى أرهـقت تمـاماً من كـثرة
ـوت ثم الصـحـيان.. «هـرانى» الـنقـاد مـوتاً.. ا
وكـل واحـد فــيــهم يــتــهــمــنى بــأنــنى أقــصـده
شخـصيـاً.. فقلت فـى نفسى الـلى على راسه

بطحة يحسس عليها.
هـكـذا عــلى الـرغم من أنــنى لم أذكـر أسـمـاء
فى مقـالى سـالف الذكـر وجـدت كثـيرين من
الـنـقـاد يـظـنـون بى الـسـوء.. مع أن أحـداً من
تصل لم يكن فى بالى خالص وأنا هؤالء ا
أكــتب ثم إن ظـروفـى الـعــائـلــيـة خــاصـة فى
ر بـها الـقرن ظل الظـروف الـعصـيبـة الـتى 
األفــريــقى ال تــســمـح لى بــالــتــفــرغ لــقـراءة
مقاالتهم وحتليلها ورصد ما يُصك فيها من
مصطلحات.. أرجوك ال تبحث عن رابط ب
ظـــروفى الـــعـــائـــلـــيـــة وبـــ ظـــروف الـــقـــرن
األفريقى واعلم أن زوجتى من مصر وليست
ــــا أفـــكـــر فـى مـــشـــروع من الـــصــــومـــال.. ر
رحلة القـادمة.. اعتبر نفسك صومالى فى ا
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ـــاضى: «أمـــوت وأعــرف من قـــلت األســـبــوع ا
صـك مـصــطـلــحـات: كــان الــديـكــور مـوظــفـاً
وسـيقى من نـسيج الـعمل».. واألداء رائعـاً وا
وقـبل أن تـطــرح «مـسـرحـنـا» فى األسـواق وال
أعــرف مـتى وأيـن قـرأهــا فـوجــئت به يــتـصل
ـوسـيقى من ويـقول: أنـا صـاحب مـصطـلح «ا
نسيج العـمل».. ألقاهـا بنفس الطـريقة التى
قال بها فريد شوقى جـملته األثيرة فى فيلم
«جعلونى مجرماً»: «هى كلمة واحدة بس جى
أرد بيها على كل اللى عملته معايا.. طخ!!».
وجــدتـهــا قـلـبت تــمـثـيـالً فـانـتــهـزتـهــا فـرصـة
ألحقق حـلمى الـقد وعشـت فى الدور على
رحـوم يوسف بـك وهبى وأسـقطت طريـقـة ا
الـتـلـيـفـون من يـدى وانـطـرحت أرضـاً قـاطـعاً
الـــنــفس وكــأنــنـى مت فــعالً.. لـم يــشــاهــدنى
طـبـعـاً وأنـا مـيت وظل يـردد ألـو.. أنـا صـاحب
ـــوســيــقى مـن نــســيج الـــعــمل.. ألــو.. ألــو.. ا
.. فــعـدت إلى احلــيــاة مـضــطـراً مــرة أخـرى

فقط ألخبره بأننى مت خالص وريحته.
ــوتى حـتى وجـدت نـاقـداً آخـر لم أكـد أهـنـأ 
يـتـصل لـيــخـبـرنى أنه صـاحب «كـان الـديـكـور
مـوظـفـاً» وتـاريـخـيـاً كـان هـو أول من أطـلـقـها
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ــال الــذى الــتـى يــصــدرهــا من حــر مــاله - ا
جـمـعه من لـعب الـكـرة - ورغم ذلك فـإنـنـا ال
نتورع - ولن نتورع - عن إبـداء رأينا بصراحة

فى العروض التى يقدمها البيت الفنى.
نحن إذن أمـام نوعـ من البـشر.. األصـدقاء
الـذين اتـصـلـوا غاضـبـ جملـرد أن كـتـبـنا عن
أحوال النقـد فى مصر اآلن رغم أنـنا لم نشر
إلـيـهم من قـريب أو بـعـيـد.. والـنـوع الـثـانى -
ـــثـــله وهـــو نـــادر ومـــعـــرض لالنـــقـــراض - 
صـديـقنـا أشـرف زكى... كـثـيرون ال يـطـيـقون
ـداعـبة الحـظـة عداوة وا الـنقـد ويـعـتبـرون ا
سـوء نــيـة.. وقـلـيـلـون فـقط نــيـاتـهم سـلـيـمـة
وقــلــوبــهم صــافــيــة.. تــصـور يــا أخى أن إدارة
سرح مـنعت منـدوبها «شـحته» من احلضور ا
إلى مــقـــر اجلــريــدة بـــعــد مــقـــال الــدراجــة
وأصــدرت تـعـلــيـمـات مــشـددة بـعــدم الـتـعـاون
مـــعـــنـــا.. مع أنـــنـــا نـــحب شـــحـــته ودراجـــته
ومستـعدون للـبحث عن حل لكى يـتمكن من
الصعـود بها فى األسـانسيـر.. ارجع يا شحته
ــحـبـيـك.. ارجع يـا شـحــته ال تـخف.. رأفـة 

مسرحنا فى انتظارك.

ارجع يا شحته .. كلنا فى انتظارك!
 نص عرض 
«ولد وبنت وحاجات»

ا خِلى شاعر يحاول االنتحار فى الليل 

 مقاومة الهروب واالستالم بالفن 

ي الـعتاة تقرأ دراسـة نقـدية ألحد األكـاد
هل تسـتطـيع أن تربط بـ أى شىء فى مثل
هــــذه الـــــدراســــة? وإذا كـــــنت ال حتـب قــــراءة
ـيـ اعـتـبـر نـفـسك تـشـاهـد دراسـات األكـاد

مسرحية «ذكى فى الوزارة».
وتـأخــذنـا «ذكى فى الــوزارة» إلى نـوع آخـر من
الـبـشـر الـذين يـقـبـلـون الـنـقـد بصـدر رحب..
ـثـال أشـرف زكى رئـيس ومـنـهم عـلـى سـبـيل ا
الـبيت الـفـنى للـمـسرح.. فـعـلى الرغم من أن
«مـسـرحنـا» تـبـدو فى بـعض األحـيـان أنـها لم
تصدر سـوى لتـوجيه النـقد القـاسى لعروض
الــبـــيت الـــفــنـى وال يــكـــاد عــدد يـــخـــلــو من
الهجوم عـلى أحد هذه الـعروض فإن رد فعل
توقع.. ال أشرف زكى يأتى دائـماً على غـير ا
يـغــضب الـرجل وال يــنـفـعل وال يــبـعث بـردود
مــلـيـئـة بــاألخـطـاء الــلـغـويــة وال يـصـيح فى
شارع شجرة الدر «احلقنـا يا وزير الثقافة» ال
شىء من هـذا كــله.. بل عـلى الـعــكس تـمـامـاً
يــبـتــسم الـرجل ويــأخـذهــا بـروح ريــاضـيـة -
يـــبـــدو أنه كــان العـب كــرة زمـــان - ويــتـــفــهم
األمور جـيداً ويـبدى تـعاونـاً طيـباً وراقـياً مع
اجلـريـدة ومـحـرريــهـا كـمـا لـو كـانت جـريـدته
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محمود لتكتمل اللوحة.
اخملـرج محـمد دسوقـى قال إنه يأمل
أن يـــــلـــــقى هـــــذا الـــــعـــــرض الـــــقـــــبــــول
ـتـفـرج واخـتـتم واالسـتــحـسـان لـدى ا
شاركة كالمه بالتأكيـد على سعادته 
تـميـزين معه ـمثـل ا مـجمـوعة من ا
فـى هــذا الــعــمل وهم: شــادى ســرور
أمل عبـد الله مـروة حمـدان محـمد
عـلى الـديـن رضـا حـسـانـ وهـو مـا
ـــثــــلـــون ـــســــرح  يـــؤكــــد أن شـــبــــاب ا
الـــشـــريــــان الـــذى يـــضـخ الـــدمـــاء إلى

صرى. عروق مسرحنا ا

ــا حــكـــايـــات ال تـــنـــقـــطع فـى «الــلـــيـل 
خـــلى»... داخـل قــاعـــة مـــســرح الـــغــد
بالبـالون إنتـاج فرقة الـطليـعة... ب

االســــتـــسالم والـــيـــأس واإلحـــبـــاط...
تلك أحاسيس خاصة شاعر فنان 
إبــداعــات ال تــنـتــهى لــكـنـه يـســتــسـلم
ـؤلم لـتـبـدأ مـرحـلـة الـتـفـكـيـر لـلـواقع ا
فى االنــتـحـار لـعـلـهــا مـحـاولـة أخـيـرة
لـالبـــــتـــــعـــــاد عن الـــــفـــــســـــاد والـــــظـــــلم
والــــفـــقــــر... إنـه شـــادى ســــرور بــــطل
ــا خــلى» لــلـكــاتب مــســرحـيــة «الــلــيل 
عــبـد الــله الــطـوخى واخملــرج مـحــمـد

دسوقى.
شـادى أكـد ســعـادته بـالـتــجـربـة حـيث
يــشــارك كــمــمـــثل لــلــمــرة الــثــانــيــة مع
نــفس اخملــرج فــمــنــذ ســنــوات شـارك
مـــعه فى «اســـمع يـــا عـــبــد الـــســـمــيع»

لعبد الكر برشيد.
أضــاف قـائالً إن هــذا الــعــمل يــحـمل
الــــكـــثــــيــــر من األفـــكــــار الــــتى تــــشـــغل
ـصـرى والـتـنـاقـضـات الـتى اجملـتــمع ا
يـعـانى مـنـهـا اإلنـسـان شـادى أكـد أن
ــســـرحــيــة جتـــربــته كـــمــخـــرج وبــطـل 
«إكـــلـــيل الـــغــار» الـــتى قـــدمـــهـــا الـــعــام
ــاضى وحــصـدت الــعـدد األكــبـر من ا
هرجـان القومى للمسرح فى جوائز ا
دورته الـــثــانـــيــة حـــمـــلــته مـــســـئــولـــيــة

التدقيق فى اختياراته.
هـــذا الــشــاعـــر الــغــاضـب من احلــيــاة
تسـانـده زوجة مـخلـصـة تقـاوم رغـبته
فـى االســـــتـــــسـالم والـــــهــــــروب تـــــقـــــوم
ـمــثــلــة الــشــابــة «أمل عــبـد بــدورهــا ا
الله» الـتى قـالت إن تـرشـيحـهـا لـلدور
جـاء بنـاء على اخـتـيار اخملـرج محـمد
دســـــــوقـى لــــــهـــــــا وعـــــــبـــــــرت أمـل عن
ـشاركـة فى هذا الـعرض سـعادتـها بـا
الــــذى يـــتــــسم بــــحـــالــــة من الــــتــــنـــاغم
ــــشــــاركــــ فــــيه واالنــــســــجـــــام بــــ ا
ــثل مـغـامــرة فى تـقـد خــاصـة أنه 
درامــا مــوســيــقــيــة لــهــا طــابع خــاص

كتب أشعارها د. مصطفى سليم.
مـن جــهــة أخــرى يــقــدم مــحــمــد عــلى

أمـا الــبـالـيــريـنـا «مــروة حـمـدان» الـتى
تؤدى دور جنمة الـصباح فتسعى هى
ــــســــاعـــدة الــــشــــاعــــر عــــلى األخــــرى 
جتــــــــاوز أزمـــــــتـه ومــــــــروة فـى األصل
راقـــصــــة بــــالـــيه تــــدرس - حـــالــــيـــا -
ـــعــهــد الـــعــالـى لــلـــفــنــون الــتــمـــثــيـل بــا
ــــســـرحــــيــــة وهى تــــمــــتــــلك مــــواهب ا
ــا تــدفع بــهــا قــريــبــاً إلى مــتــعــددة ر
ا أعـمال استـعراضـية غـنائيـة كبـيرة 
تــمـلــكه من صــوت سـاحــر فى الـغــنـاء
وأداء جـسـدى يضـيف إلـى األحداث
ـا خـلى» مـنـظـر مـسـرحى «فى الـلـيل 
قـــــا صـــــمـــــمـه د. عـــــبـــــد الـــــرحـــــمن
ـــســـرح حتــولت الـــدســـوقى.. قـــاعــة ا
إلى مـــقــبـــرة لــهـــا أبــعـــادهــا اخلـــاصــة
ـسـموع ولـتـأكـيد تـنـاغم الـصـورة مع ا
جــــاءت مــــوســــيـــقـى وأحلـــان عــــطــــيـــة

الــدين كــومــيــديــا لــهــا مــذاق خـاص..
بـــعــــيــــدا عن االســــتــــســــهــــال وســــرقـــة
ــــتــــلــــقى دون مــــبــــرر... ضــــحــــكـــــات ا
ـميزة.. فهو شـخصية لهـا مالمحها ا
ـــكــلـــفــ أحــد الـــلـــصــوص األشـــرار ا
بـسرقة التـابوت الذى صنـعه الشاعر
لـيــدفن به بــعـد مــوته وقـد دون عــلـيه
ــصــريــة.. مــحــمــد تـــاريخ حــضــارته ا
عـــلى الـــدين أشـــار النـــبــهـــاره بـــالــدور
الــذى يــؤديه فى الــعــرض رغم صــغــر
مــــســـاحــــته إال أنه مــــؤثـــر فـى ســـيـــاق

الدراما.
الـشـجـرة... شـخــصـيـة أخـرى تـؤديـهـا
ــمــثــلــة الــشــابــة مــروة إمــام... الــتى ا
تسعى دائماً إلقناع الشاعر بالتراجع
ــثـلــة تــمــتـلك عن قــرار االنــتـحــار.. 

يزة. قدرات حركية 

إيه األخبار
> ورشــة الــتـمــثــيل الــتى يــشـرف
ـسـرحى سـمـيـر عـلــيـهـا اخملـرج ا
ـشـاركـة مـجـمـوعة الـعـصـفورى 
من الـشبـاب انتقـلت إلى مسرح
ـديـنـة اإلنـتـاج اإلعالمى الـنـيل 
لـبـدء مــرحـلـة تــصـويـر فــعـالـيـات
الـــورشــة تــلـــيــفــزيـــونــيــا وتـــنــفــيــذ
الـبـروتـوكـول بـالـتـعـاون فـيـمـا ب

مسرح الدولة والقناة الثقافية.
الــعــصـــفــورى أكــد أن نــتــاج هــذا
تــقــد مــســرحــيــة «الـطــرشــجى
ــأخـــوذة عن روايــة احلــلـــوجى» ا

خليرى شلبى.

> الــفـنـان هــشـام عــبـد احلــمـيـد
وافق عــــلـى الــــقــــيــــام بـــــبــــطــــولــــة
ـــــــــســـــــــرحـى «أدهم الـــــــــعــــــــرض ا
الــــــشـــــرقــــــاوى» إنـــــتــــــاج مـــــســـــرح
الــــــبــــــالــــــون تــــــألــــــيف وأشــــــعــــــار
د.مــــصــــطـــــفى ســــلـــــيم اإلخــــرج
ـــصـــطـــفـى عـــبـــد اخلــــالق ويـــتم
ـوسم الصـيفى هـا خالل ا تقـد

القادم.
مــــســـرحــــيـــة «جــــواز عــــلى ورقـــة
طالق» الــــــــتـى عـــــــرضـت مـــــــنـــــــذ
ســــنـــوات عــــلى مــــســــرح الـــسالم
كـانت آخر مـشـاركة لـهـشام عـبد

احلميد على مسرح الدولة.

ــــــلـــــحـن أحـــــمـــــد ــــــطـــــرب وا > ا
إبــــــراهــــــيـم شـــــارك فـى تــــــقـــــد
فــــقـــرات حــــفل افــــتـــتــــاح الـــدورة
ـهرجان مسرح الهواة السادسة 
ــاضى والـذى مــسـاء اخلــمـيس ا
يـــســتـــضـــيف فـــعـــالـــيـــاته حـــالـــيــاً
مسرح الفن «جالل الشرقاوى».
أحــــمــــد إبـــــراهــــيـم قــــدم عــــرض
االفــــتــــتـــاح دون احلــــصـــول عــــلى
مـــــقــــابـل مــــادى وأكـــــد ســــعـــــادته
شاركة فى هذا احلدث الذى با
ـصرية تنظـمه سنـويا اجلمـعية ا

سرح. لهواة ا

 سمير العصفورى

 هشام عبداحلميد

 أحمد إبراهيم
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تغايـرة التى تتعلـمها مجـموعة مسرحـية ذاتية من اخلارج يـجب أن تتمكن حتى ال > إن التقنـيات ا
تـبقى مـهارات سـطحـية بـالـتأكـيد يـجب لتـحقـيق ذلك أسـاليب فـعّالـة ولكن األهم هـو وجود وسط
ّ أرض مـسـتقـلة مع شـبـكة اتـصـاالت وتربـيـطات وشـروط خاصـة قـادرة على تـنـقيـة وتـشخـيص ما 

تعليمه فى اخلارج.

فى أعدادنا القادمة 

ـكن ــسـرحـيـة الـتى نـشـأت فـجـأة وكــانت مـهـمـشـة ظـاهـريًـا  >  إن اجملـمـوعـات الـصـغـيـرة ا
سـرحيـة فى بـداية الـقرن. فـى احلالـت اإلعـداد اخلاص مـقارنـتـها بـرواد األرستـقراطـيـة ا
ـثالً بطالً. سـرحى وهو وجـود وسط وليس وجـود فرد واحـد إن كان مـخرجًا أو  باإلبـداع ا

درسة" و "ورشة العمل". سرحى بوظيفة "ا فى احلالت يقوم الوسط ا
سرحي جريدة كل ا

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

دة عام بإشراف مدرب من هولندا. رحلة الثانية لورشة الرقص احلديث والتى تستمر  > استديو عماد الدين ينظم حالياً ا
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فرقة "أحمد الشامى"
تقد عروضه باألقاليم.

اجلـديــر بـالـذكـر أن الــفـنـان الــقـديـر جنـيب
الـــريـــحـــانـى قـــد انـــضم إلـى فـــرقـــة أحـــمـــد
الــــشــــامى (بــــالـــــطــــبع قــــبـل ذيــــوع شــــهــــرته
بشخصية كـشكش بك وتكوينه لفرقته عام
1916) وذلـك عـــــــــــام 1911 وقـــــــــــد عـــــــــــمـل
ثـال ومتـرجمـا حيث الريـحانـى بالـفرقـة 
ــــســــرحـــيــــات عن قــــام بـــتــــرجــــمـــة بــــعض ا
الفرنـسية (الـفودفيل الـفرنسى) ومن بـينها
"االبن اخلـارق لـلطـبيـعـة" "عشـرين يوم فى
الـسـجن" ولـكـنـه لم يـسـتـمـر طـويال لـعـودته
إلى عمله بشركة السكر فى جنع حمادى.
كانت أغلبية عروض فرقة أحمد الشامى
مــؤلــفــة من بــرنــامج ومــســرحــيــات كل من
فــــرقــــة إســــكـــنــــدر فــــرح وفــــرقـــة سـالمـــة
حــجــازى الــغــنــائــيــة ومن بــيــنــهــا: "شــهــداء
الـغـرام عـواطف الـبنـ هـامـلت ضـحـية
الـغواية جـسارة النسـاء عجائب األقدار
بـهـمن شـاه ابـنـة حـارس الـصـعيـد صالح
الــــديـن األيــــوبـى" وذلك بـــــاإلضــــافـــــة إلى
سـرحيات ـترجـمة وا بعض الـفودفيالت ا

العصرية ومن بينها:
"االبن اخلـارق للـطـبـيعـة عـشـرين يوم فى
الــســجـن أســرار الــقـــصــور عـــلى كــوبــرى
قــصــر الــنـيـل الـهــجــرة وتــوريث احلــفــيـد
الهوا العلم والعمل (أو قناة السويس".
كــــان أحــــمـــد الــــشــــامـى يــــعـــمـل عــــلى حث
دنيـة الغربية جـمهوره لألخذ بـأساليب ا
ــتــفــرجــ وأحـــيــانــا كــان يــقـــوم بــتــلــقـــ ا
طـريقة صناعـة السلع الشائـعة كالصابون
(من خالل مـسرحيـة العلم والـعمل تأليف
مـــصـــطـــفـى ســـامى) أو تـــعـــلـــيم صـــنـــاعـــة

الزجاج واحلبر والطباشير.
سـجل أحـمـد الشـامى أهم أحـداث حـياته
الـــــفــــنـــــيــــة وأهـم إجنــــازاتـه وعـــــروضه فى
مـذكـراتـه الـتى اشـتـمـلـت عـلى الـعـديـد من

التفاصيل الفنية الهامة.

هرجان السابع عشر للنوادى شاغب متابعات نقدية لعروض ا  صالح حسوبه الفرفور ا

لوحات العدد 
 سامية السيد عمر

تـعـد مـن أشـهـر الـفـرق اجلــوالـة فى الـثـلث
األول من القرن العشرين.

قام بتـأسيسـها الشـيخ أحمد الـشامى عام
1907االشـــــــــتــــــــراك مـع أخـــــــــيـه الــــــــكـــــــــاتب
سـرحى مصـطفى سـامى وعوض فـريد ا
ــتــجـولــة) وذلك (أحــد أصــحــاب الــفــرق ا
بعـد ما انفـصل الشـيخ أحمـد الشامى عن

فرقة إسكندر فرح.
تـــوقـــفت الـــفـــرقـــة أكـــثـــر من مـــرة وأعـــيــد
تكـوينـها بـأشكـال مخـتلـفة وذلك حـتى عام
1934 وهــو تــاريـخ اعــتــزال الــشـــيخ أحــمــد

الشامى للفن.
الــشــيخ أحــمــد الــشــامى مـن مــوالــيــد عـام
ـثل ومطرب 1881تـوفى عام  1958وهو 
ـــواهب وزجــــال ومـــلــــحن وكــــان مـــتــــعــــدد ا
والــــــقـــــدرات فـــــهـــــو يـــــؤدى األدوار اجلـــــادة
(الـــتــراجــيــديــة) والـــهــزلــيــة (الـــكــومــيــديــة)
ضـمون نـولوجـات ذات ا بـنجـاح ويـؤلف ا
االجــتـمــاعى وفى عـام 1937  نـال جــائـزة
ـــعــرض الـــزراعى الــصـــنــاعى عـن مــغــزل ا
نـســيج اخـتـرعه عـام 1935ويـعـطى خـمـسة
أضعـاف إنـتـاج الـغـزل التـقـلـيـدى (الـعادى)

فى ذلك الوقت. 
ــــديــــنــــة شــــبــــ ولـــــد أحــــمــــد الــــشــــامـى 
الــــقـــنـــاطــــر وكـــان والـــده يــــعـــمل بــــتـــجـــارة
الـــقــطـن وانـــتـــقل مع أســـرته إلـى مـــديـــنــة
اإلســكــنــدريــة عــام 1980 والــتــحق أحــمـد
ـــدرســــة األقــــبـــاط كــــمــــا درس الـــعــــلـــوم

الدينية واإلنشاد.
الــتــحق عــام 1904بــفــرقـــة "إســكــنــدر فــرح
بــــالــــقــــاهـــــرة" وكــــانت مـن أشــــهــــر الــــفــــرق
ــســرحــيــة فى ذلك الــوقـت وشـارك أول ا
ـوسيـقية مـرة بالـتمثـيل معـها فى عرض "ا
احلـسنـاء" وفى الـعام الـتـالى أسنـدت إليه
أدوار الشيخ سالمة حجازى الغنائية على
أثـر انـفـصالـه من الفـرقـة وقـد  اخـتـيار
أحمد الشامى إلجادته الغناء مع التمثيل
وكــان فى الــبــدايــة يــقــوم بــتــقــلــيــد الــشــيخ

سالمة حجازى فى طريقة غنائه. 
اسـتــطـاع إقــنـاع صـاحب الــفـرقــة بـضـرورة

 حسن فايق 

ـســرح اآلخـر لــيـعــد ويـركب فى بــإرســال ا
ـجـرد انتـهائه مـدينـة أخـرى ينـتقـل إليـها 
من تــــقــــد عــــروضه وبــــذلـك تــــســــتــــمـــر
عـروض الــفـرقـة وال يــضـطــر إلى الـتـوقف

سرح. إلعداد ا
كــــــون "الـــــــشــــــامـى" فــــــرقــــــة جـــــــديــــــدة عــــــام
1926لـتقد عـروضها بـحى "الظاهر" وفى

عـام 1929قــام بـــتــكــوين فــرقــة أخــرى بــاسم
"شـركـة الـتـمـثـيل األدبى" واتـخـذ من مـسـرح"
كونكورديا" باإلسـكندرية مقرا لها وقد ضم
إلـيــهــا كًال من عــبـد الــعــزيـز خــلـيـل مـحــمـد
يـــوسف مـــصـــطـــفى ســـامى عـــبـــد اجملـــيــد
شكـرى حسن فـائق مؤمن إسـماعـيل عبد
الـــعـــزيـــز بـــشـــنــدى روز الـــصـــافـى فــردوس
مـــحــمـــد زاهــيـــة ســامـى ولــكـن الــفـــرقــة لم
تــســـتــطـع الــصـــمــود أمـــام مــنـــافــســـة الــفــرق
ــســرحــيــة األخـرى فــأعــاد الــشــيخ أحــمـد ا
الشـامى تـكـوين فرقـته اجلـوالة واسـتـمر فى

واسم عـلى مسـارح دار التـمثـيل العربى ا
بـرنـتانـيـا مـقهـى دار السالم دار الـتـمـثيل
الــزيــنــبى كــازيــنــو دى بــارى وكــانـت تــقـدم
مسـرحـيـات غنـائـيـة وهـزليـة ومـوضـوعات

عصرية واجتماعية.
انـــــــــضــــــــمـت فــــــــرقــــــــة "الــــــــشــــــــامـى" عــــــــام
1916(ديــــســـــمــــبــــر) إلـى جــــوق "األوبــــريت

الــشــرقى" وقــدمت مــســرحــيــات "سـعــادته
عــلــيه زار" "الــلى عــلــيـه عــفـريـت يــحــضـر"
ـــــــــواسم وقـــــــــدمـت الـــــــــفـــــــــرقـــــــــة بـــــــــعـض ا
باإلسكندرية وذلك على مسارح احلمراء
ــيــنـاء ســيـنــمــا بـاكــوس تــيـاتــرو األوبــرا بـا

الشرقية كونكورديا.
حــقـقـت فـرقــة / أحــمــد الــشــامى جنــاحًـا
كبيرا فى األقاليم وكان للفرقة مسرحان
مـتـنـقالن يـضم كل مـنـهـمـا خـشـبـة مـسرح
وجتهيزات للصالة (للجمهور) وكان أثناء
ــــدن يــــبــــادر تــــقــــد عــــروضه بــــإحــــدى ا

تقد مسرحيات عصرية توجيهية بعيدة
ـســرحـيـات الـتــاريـخـيــة الـتى تـعـودت عن ا
ـهـا واخـتـار مـسـرحـية الـفـرقـة عـلى تـقد
مترجمة بعنوان "الطواف حول األرض".
اسـتــطـاع الـتــجـوال بــفـرقــته الـتى أســسـهـا
ـدن كـالــزقـازيق ومـنـيـا عـام 1907بـبـعض ا
الـقـمح وبـنــهـا ولـكن شـريـكه عـوض فـريـد
قرر االنـفصال عـن الفرقـة فانـضم أحمد
الــــشــــامى بــــفـــرقــــته إلـى فـــرقــــة إبـــراهــــيم
ــــتــــجــــولــــة وقـــــامت الــــفــــرقــــة حـــــجــــازى ا
اجلـديدة بجـوالت إلى عدة مراكـز بالوجه
الـــقـــبـــلى ولـــكن الـــتــعـــاون بـــ "الـــشــامى"
و"حـجازى" لم يـسـتمـر طويال واخـتلـفا فى
مـديــنـة "سـوهـاج" وقــررا االنـفـصـال وقـام
الشامى بتكوين فرقة مستقلة عام 1908.
قـــــدمت الـــــفـــــرقـــــة عـــــروضـــــهـــــا فـى مــــدن
األقــــالــــيم وكــــان نــــشــــاطــــهـــا بــــالــــقــــاهـــرة
مــــحــــدودا حــــيث قــــامت بــــإحــــيـــاء بــــعض
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سيح». > اخملرجة نبيلة عريان تستعد لتقد عرض مسرحى جديد بعنوان «ميالد ا

صر سرح الريحانى  سرح الكوميدى فى العراق وتأثره  ا
وكــــثــــرة إنــــتــــاجه وقــــد مــــات اآلن مــــعـــظـم زمالئــــة من
ــا يـصـعب رسم الـفــنـانـ ومــعـاصـروه ومــشـاهـدوه 
ـــســــرحه اعــــتــــمـــادا عــــلى الــــروايـــات صــــورة دقـــيــــقــــة 
ن بقى على قيد احلياة من زوار مسرحه. الضبابية 
ولم يكتب كثير عن هذا الـفنان فيما بعد عدا التفاتة
من يـوسـف الـعانـى نـشـرت فى جـريـدة اجلـمهـوريـة فى
حـيـنــمـا وتــنـاول عـادل كــاظم شـخــصـيـة «جــعـفــر لـقـلق
ـسـاء» من زاويـة ـكم هــذا ا زاده» فى مـسـرحــيـته «نـد
مــخـــتــلـــفـــة مــســـتـــعــرضـــاً من خاللـه أحــداث عـــصــره

وأعطاه اسما آخر «حمادى الهبش».
وكـتب عـنـه كـتـاب آخـرون بـشـكل ال يـخـلـوا من الـتـجـنى
عرفة والـفهم الدقيق حلقيقة مسرحه ينم عن عدم ا
مـــنــــطـــلـــقــــاً من وجـــهــــة نـــظـــر مــــجـــتـــمـع ذلك الـــزمـــان

سرح. لتبسة با وعالقتهم ا
من بـ هـؤالء الـبـاحثـ الـدكـتـور عمـر الـطـالب الذى
ذكــر عن مـــســرح جـــعــفــر لـــقــلق زاده بـــأنه تــأثـــر وقــلــد
ــسـرح الـكـومـيــدى الـهـابط .. «فـقـد بــدأ جـعـفـر لـقـلق ا
زاده بـتمـثـيل مـشـاهـد مـسـرحـيـة مـرجتـلـة عـلى مـسارح
مالهى بــغـداد بـ فــقـرات الـرقص والـغــنـاء وقـد شـاع
الهى ـشاهد الـفكـاهيـة فى جميع ا تـمثيل مـثل هذه ا
الــعـــراقـــيــة فى بـــدايـــة الــقـــرن الــعـــشـــرين..»  إن هــذا
سـطح لهذا الفنـان الكبير ينم عن الـتقييم اجملحف وا
ـســرح ويـنــطـلق من ــوضـوعــيـة بـهــذا ا عـدم الــدرايـة ا
ـشـوهـة ـة إلى هـذا الـفــنـان والـسـمـعـة ا الــنـظـرة الـظـا
ــاته الـــتى بـــثت حـــول مــســـرحه فى حـــيـــاته وبـــعـــد 

ساهم فى هذا التشويه على حد سواء.

ويـكـررهـا بـعـد جـنى احملـصـول فى الـسـنـة الـتـالـيـة كأن
شيئاً لم يحدث.

ـسرح الكـوميدى لـقد ارتبط مـسرح «جعـفر لـقلق زاده» با
فى الـعراق فـيمـا بعـد وترك بصـماته وأثـره على كل رواد
الكوميديا من بـعده بهذا الشكل أو ذاك  ال سيما شهاب
الـقصب ويوسف العـانى فى بداياته ومن قبـلهم عبد الله

العزاوى وفرقة الزبانية .. وآخرون.
ـا يـؤسف أنه مـا بـقى من تـراث الـفـنـان ومـعـلـومات و
عن حــيــاته وأعــمــالـه شــحــيح وقــلــيـل نــســبــة إلى غــنى

احلــــبـــال وســــرقـــة زوارهـــا مـن الـــشــــيـــوخ والـــســــراكـــيل
الـسـذج; يـكشف عـن الصـراع الـذى احـتـدم آنـذاك ب
ــديـنــة والــريف اجلــديــد والــقـد تــقــالــيــد وأخالق ا

ـديــنـة الــتى تــسـتــغل جـهــد الـريـف وتـســرقه والـريف ا
ــغــلــوب عـلـى أمـره الــذى ال يــكف عن عـالقـته الــغــبى ا
ـتـكـررة بـبــذل الـغـالى والـرخـيص ـديـنـة ومـحـاولــته ا بــا
ـــبــاهـــجــهــا رغـم أنه يــعـــرف أنه فى نـــهــايــة لــلــتـــمــتع 
الــطــريق قــد خــدع وغـش وســرق ويــعــود مــفــلــســاً إلى
الــــريف لــــكـــنـه مع ذلك ال يــــتـــوب عـن هـــذه الــــعالقـــة

ـسرح الـكومـيدى الـعراقى «جعـفر لـقلق زاده» هـو رائد ا
حـــيث ابـــتــدأ حـــيـــاته فى أواخـــر الـــقــرن الـــتـــاسع عـــشــر
ــشــاركــة فى عـروض وانــخــرط مــنـذ نــعــومــة أظــفـاره بــا
«اإلخـــبــارى» فى األســـواق ومــنـــاســبــات األفـــراح وبــعض
ـنقـولة ـثل تـلك األخبـار ا الهى حـيث كان  قـاهى وا ا
ويـبالغ فى تـأديـتـهـا بطـريـقـة تبـعث عـلى الـضـحك وكان
كـثيـر األسفـار فى شـبابه زار اسـطنـبـول والشـام ولبـنان
ومــصـــر واطــلـع عــلـى مــا كـــان يــقـــدم عـــلى مـــســارحـــهــا
الــكـومـيــديـة وشــاهـد مـســرح جنـيب الــريـحـانى وبــديـعـة
مـصابـنى وتـعـرف عـليـهـمـا وفرقـة عـلى الـكـسار إال أنه
ــســـرح الـــريــحـــانى الـــذى أخـــذ يـــقــدم لـه بــعض تـــأثـــر 
شخصيات مسرحيـاته فى العراق بعد تعريبها واشتهر
الهـى فى بـغـداد بـشـخصـيـة «كـشـكش بـيك» بـ رواد ا
ـثـلـهـا جنـيب إحــدى الـشـخـصـيـات الـشـهـيــرة الـتى كـان 
ـصـرى عـمدة الريـحـانى و «كـشكش بـيك» فى األصل ا
ريــفـى تــعـــود أن يــنـــزل إلى الـــقــاهـــرة بــعـــد جـــمع إيــراد
احملــصــول فى نــهـــايــة كل عــام وفى الـــعــاصــمــة تــســرق
نـقـوده الـبـغـايـا والـراقـصات واحملـتـالـون ثـم يـعـود أخـيرًا
لـلـقـريـة بــعـد أن يـفـلس تـمـامـًا ويــعـاود الـكـرة عـنـد جـنى

احملصول فى السنة القادمة دون أن يتعظ ويتعلم.
و«كـشـكش بـيك» يــتـحـول عـنـد «جــعـفـر لـقـلق زاده» إلى
ديـنة شـيخ أو سركـال عراقى أبـله تضـحك علـيه فى ا
بــنــات الــهـوى والــراقــصــات والــســمــاســرة ويــعــلق هــنـا
ــر بــهـا ــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــتى كــان  ضــمــنــا عــلى ا
الــعــراق بــالــســخــريــة مـن الــتــبــاين بــ عــقــلــيــة الــريف
ـتـخـلـفـة والـبـسـيـطـة الـسـاذجـة الـتـى تـصدق ـة ا الـقـد
تـمـدن كالم األفـنـديـة وب عـقـليـة أهل الـعاصـمـة ا

ــراوغـــة والــلــعب عــلى الــتى جــبــلت عـــلى االحــتــيــال وا

 جنيب الريحانى
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 ما بقى من مسرح
جعفر لقلق زاده

شحيح بالنسبة ألثره
وإجنازه!!
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يـحفظ الـفـنان فى ذاكـرته ومـخيـلته مـا تـراكم لديه
من خبرات إبـداعية يعيد طرحها متى كانت احلاجة
ـسـرحى مـداه عنـدمـا يـقبض ـشـهد ا إلـيـهـا ويبـلغ ا
ــؤثــرة الــتـى تــخــدم هــدفه ــبــدع عــلى عـــنــاصــره ا ا
الـدرامى ويــقـدمــهـا تــبـاعــاً فى تـواتــر يـخــدم إيـقـاع
شهـد الذى يصب بـدوره فى اإليقاع العـام للعرض ا
ـيز مـبدعـاً عن غيـره فى قدرته وتـمكنه ـسرحى و ا
ؤثرة ووضعها فى من اقتنـاص اللحظات الصـادمة ا
سـياقهـا التـشكيـلى بل يزداد تـميزه كـلمـا اقترب من
عــنــاصــره وذهب إلـيــهــا بــخـيــاله لــيــتـعــايش مــعــهـا
ويـحـاكيـهـا ويضـفى عـليـهـا من الصـدق مـا يجـعلك

بدع. ترى وحتس ما ذهب إليه الفنان ا
لـوحة الـغالف للـفنـان الكـويتى أيـوب حسـ األيوب
بـدع الذين حفظـوا بداخلهم تراث أمة وهو من ا

أخذ التطور معها مداه.
ـهـارة وعـمق عن جـانب انـدثـر ولم يـبق  فـقـد عـبــر 
مـنه إال إبــداعــات تـشــكــيـلــيــة مـتــمــثـلــة فى أعــمـال
بدعـ وهو بذلك يـشيـر برقة إلى واقع اقـتصادى ا
تطور بل تـبدل تماماً وأراد أن يعـيد إلى أذهاننا كيف
ــتــأمـل لــدقـة كــانت احلــيــاة وذهب إلــيــهــا بــعــشق ا
ـوضوع حيوى تـفاصيلـها فصـور لنا تكـويناً جـمالياً 
ــا الـــشــخــوص فى لــيس لـــلــوجــوه مـــعــنى فـــيه وإ
ط عــمـومـهــا فى حـركــة دائـبـة تــعـكس لـنــا شـكل و
احلـيـاة فى أزمـنـة سـالـفــة وهـذا اإلطـار الـتـشـكـيـلى
بدع صور فيه رجالً يحمل على كاهله الذى اختاره ا
حـصـاد يـوم كـامل يـحـمـله عـلى ظـهـره ويـنحـنى من
ثقله ولم يـكتف بذلـك بل تبحـر فى اجملتمع لـنجد
صــبــيــاً يــحــذو حــذو الـرجـل ويــأخـذ نــفـس إيـقــاعه
احلــركى مـتـلـصـصــاً لـيـقـطف ثــمـرة لـنـفـسه دون أن

يشعر به الرجل.

 لعبة الدبابيس
عرض كويتى
يعكس هزائمنا

العربية 
صـ 10

ـرهف بـالـضوء وتـتـضح مـهـارة الـفـنـان وإحـسـاسه ا
والــظل من خـالل وضـعـه لـلــتــكــوين الــرئـيــسى فى
مــنــطــقـة مــشــبــعــة لــلـعــ الحــتــوائه واســتــقـراء
تفاصـيله وهو فى ظل احلائط القد ليكشف لنا
ناخ احلار من سطوع الشمس الدافئة عن طبيعة ا
كــمــا يــوضح هــذا الـعــمـل الـتــصــويــرى أن الــفــنـان
يـحــفظ بـداخــله خـبــرة وتـراثــاً كـبـيــرين النـتــقـائه
وضـوعه وبشكل صادق ولم يتخل ؤثرة  اللحـظة ا
البس ونـوعـيـتـهـا ومـا أضافه ـبـدع عن تـفـاصـيل ا ا
الـزمن واجلــهــد عـلى الــبـدن ومــا صــنـعــته الـتــربـة
اجلـافــة احلـارة فى الــقـدم الــعـارى تـفــاصـيل ذهب
شهد إليها بـدقة «أيوب حس األيوب» ليـصور لنا ا

احليوى للرجل والسلة التى دكت ظهره.
وعـلى الــرغم من حـالـة الـشـقــاء والـعـنـاء الـتى أراد
الـفنـان تـصـويرهـا إال أن الـلـوحـة لم تخـل من عبق
الـزمن اجلمـيل لدفء الـبـناء وبـساطـته فقـد غلف
ــكــان بــأبـنــيــة عـلى الــطــراز الـقــد الــذى مـازال ا
بدعـ الرتباطه بدور الـنشأة وهول يحرك خـيال ا
ـبـدع فى تصـويـر مدى ـعـانـاة كمـا تـتـضح مهـارة ا ا
اتـســاق الــعــنـاصــر (الــشـخــوص) مع مــا تُــقـدم من
أعمال حيـاتية تألـفها وتـعيش معهـا فى اتساق تام
هـذا مـا جـعـلـنــا نـصـدقه ونـحس به فـهـو  نـابع من
مـخـيلـته الشـفـافة الـصادقـة وهو مـا يـفيـدنا أيـضاً
ـسرحى الـذى يـقطف من الـتراث ـشـهد ا فى بـناء ا
أدق تفاصـيله وحركته وإيقاعه بل نكاد نسمع لهاث
ناسبة أنفاسه حتت وطـأة حمله لنختار الـلحظة ا

شهد أقوى أثراً وأعمق فكراً. الئمة ليكون ا وا

لوحة الغالف سلة الزمن

سرحى األوبرالى ب الساكن العرض ا
تحرك صـ 13 وا

 عز الدين بدوى
يتساءل: احتفال
ئوية اجلامعة

صرية  ا
أم محاضرة
 فى تاريخ مصر
عاصر ا
 صـ 9

 عبد الرحمن
الشافعى واالنتماء
جليل يبحث عن
هويته صـ 25

 الذى تعرض للخيانة عرض مسرحى أمريكى يغوص
فى معاناة الشعب العراقى صـ 20

 سمير اخلليلى يؤكد:
حكاية تمرد مسرحى
عنوانه بنى سويف
وورش الثقافة

علم اجلماهيرية هى ا
األول صـ 8

شاعر صاطب واستثمار ا حكى ا
الدينية البتزاز الناس صـ 11

مثل ناهج اجلديدة  فى إعداد ا من كتاب: ا
- اجلزء األول ترجمة:أ. د. سلوى لطفى
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كان الداخلى لألداء >  إن األدوات الـتقنية عبارة عن تمرينات جسدية تسمح بتحديد ا
قنّع مـثل. يتم إعطاؤهم بالـتناوب مع التمرينـات األساسية لألداء ا حـيث يبدأ خيال ا
ـسرحـيـة ألعـاب يـقوم بـهـا شـخصـان أو أمـام اجلمـهـور الذى الـذى تـغـذيه التـعـليـمـات ا

. مثل يتكوّن من مجموعة ا

هـم هو تـنمـية سـرح يعـنى دخـول أرض أجنـبيـة. ا >  إن الـدخـول إلى خشـبـة ا
ـمـثل فـيـكون ذكـاء جـسـدى لـلـمحـسـوس يـكـون فـيه خط األفق جـودة تواجـد ا

جسدًا وليس أن يكون له جسد.

سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ـســرح الـسـابع هــا هـو مـهــرجـان نــوادى ا
عـشر يـواصل مسـيرتـه بعـطاءات وجتارب
ــســرح الــذين نـــتــابــعــهم بــدأب شـــبــاب ا
ومــحــبــة ألن طــاقــة وحــيــويــة الــشــبـاب
فتاح ألـوف هى ا وتمردهم الـفنى على ا

للتجديد.
ـثلة ثمانـية وعـشرون عرضـاً مسـرحياً 
لألقـــالــيم الــثــقــافــيـــة اخلــمــســة تــقــيم
جــمـيــعـهــا حـواراً بــ أشـكــال وتـقــنـيـات
سـرح إضافة إلى الـنقاشـات التى نأمل ا
أن تــثــمــر جـدالً خـالقــاً يــوسع مــســاحـة
ـسـرح وأهـميـته اجـتمـاعـياً الـوعى بدور ا

وجمالياً.
ـسـرح الـتى وصل عـددهـا إلى إن نـوادى ا
ـنـتـجة مـائـتى نـاد تـعـد الـتربـة الـفـنـيـة ا
سرحية وهى تمثل لكل عناصر اللعبة ا
ــــســــرح أحالم وطـــــمــــوحــــات شـــــبــــاب ا
ــارســونــهــا بــحـريــة كــبــيــرة بـدايــة من
اختيـار النص مـروراً بانـتخـاب العـناصر

التمثيلية فى العرض وانتهاء باخملرج.
ثالثـة عـشــر يـومـاً من الــعـروض تـتـبـارى
ــدارس الـــفــنـــيــة والــتـــوجــهــات فــيـــهــا ا
اجلــمـالـيـة كــمـا تـتـجـلـى مـجـمـوعـة من
الكـتابات اجلديـدة معلنـة عن كتاب جدد
ـسـرح والواقع فى آن دادهم ا يـنـيـرون 
هرجان عنـاصر التمثيل وكذلك يجـلو ا
هرجان وقد واإلخراج لنخرج فى نهاية ا
كــســبــنــا مــســاحــة ضــوء جــديــدة تــنــيــر
الطـريق للشـباب ولـلهيـئة حـينمـا ترصد
مــــشـــكـالت الـــشــــبــــاب وطــــمــــوحـــاتــــهم

وأحالمهم.
ـتــواصــلـة ــهــرجـان بــأعــوامه ا إن هـذا ا
ـتـعـددة يؤكـد أن مـعـ الـشـباب ودوراته ا
ـسرحية ال يزال قـادراً على دفع احلركة ا
خـطــوات لألمـام كــمـا يــؤكـد أن الــهـيــئـة
الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة تـمـثل شـريـانـاً
فــنــيــاً يــضـخ الــدمــاء إلى قــلب احلــركــة
سـرحـية فى مـصـر حتى يـواصل نـبضه ا
وحـيـويته لـتـأكـيد دور مـصـر الـريادى فى
عــدد مـن اجملــاالت الــفــنــيــة وعــلى وجه
ـسرح الـذى يـعد اخلصـوص فى مـجـال ا
مـؤشراً وعالمـة على حيـوية وأصـالة هذا

الشعب.
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ـليجى تمـثيل مهند مـوسيقى أحمد ا
حــامــد - بــاسـم - شــريــهــان جــورج -

آية - منار - سيف - عمر.
ــسـرحــيـة تـشــارك كــلـيــة الـهــنــدسـة 
ــة والــعـقــاب" إخــراج أســامـة "اجلــر
فـوزى تــصـمـيم ديــكـور أحــمـد شـوقى

إعداد موسيقى محمد فؤاد.
تـمثـيل: إيهـاب نـاصر - خـالد عـليش

- شيرين - صبحى مى - طاهر.
وتـقــدم كــلـيه اإلعالم عــرض "فـاوست"
عن نص جوته إخراج نـادر مصطفى.
اعـتـذرت كـلـيـات اآلثـار واالقـتـصـاد عن

هرجان. شاركة فى ا ا

حتـــــدد الـــــثـــــالـث عـــــشـــــر من مـــــارس
احلــــالى مــــوعــــدًا لــــبــــدء فــــعــــالــــيــــات
مـهــرجـان جـامـعـة الــقـاهـرة لـلـعـروض
الطويلة عـلى مسرح مدينة الطالب
ـشرف العام وكـشف خالد الـبكرى ا
هرجـان ورئيس قسم الـنشاط عـلى ا
ـسـرحى باجلـامـعة عن االنـتـهاء من ا
ـــــشــــاركـــــة فى حتـــــديـــــد الــــعـــــروض ا
ـهـرجـان حـيث تــقـدم كـلـيـة الـزراعـة ا
ـــلــكــة اجلــنـــة" تــألــيف مــســـرحــيــة "
مــحــمــود جـمــال "احلــديــنـى" وإخـراج
مـحـمـد عالم بـطـولـة :عـمـاد يـوسف
مـعـتــز عـبـد الـرحــمن عـبــيـر عـبـاس
مــدحت عالء مــروة مــجــدى إسـراء
أحـمــد نـهى عــبــد الـرحــمن مـحــمـد

عادل محمد عبد اجمليد.
سرحية بينما تـشارك كلية اآلداب 
"الـــنــاس فى طـــيــبــة" تــألـــيف الــراحل
عــبــد الـعــزيــز حــمـودة إخــراج أحــمـد
رجب إعــداد مـــوســيـــقى وائل رضــا
تـصميم ديكـور محمد جـابر تصميم
مالبس أحـمـد شـروق اسـتـعـراضات
أحمـد فؤاد تمـثيل مـحمـد حمدى -
قـصود مـارت عـادل - جـهاد عـبـد ا
- فـاروق مــحـمـد - أشــرف حـامـد -

أجنى رفاعى - محمد طلبة.
ـهـرجـان كـلـيـة دار الـعـلـوم تـقـدم فى ا

بـعرض احلـصـار" تألـيف ألـبيـر كامى
ديـكــور مـحـمــد سـعــد اسـتــعـراضـات
مــــحـــمــــد فـــهــــيم مــــوســـيــــقى ضــــيـــاء

الكيالنى.
تمثيل خالد عبد الفتاح - محمد سيد
- أسامـة حـجاج - إسـراء مصـطفى -
إسالم أحــــمـــد - أحــــمــــد مــــحــــمـــود -
أحمد محمد محى - محمد شعبان -
ســمـر إبــراهـيـم - مـحــمـد اجلــزيـرى -
مــحــمـد مــنــصــور - أحــمــد مــحــمـود -

شريف عبد اخلالق.
أمـــا فـــريق كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم فـــيـــشـــارك
ـــــســـــرحى "٢٠ مـــــيــــدان بـــــالـــــعــــرض ا
احلــــريــــة" تــــألـــيـف دار يـــوفــــو ديــــكـــور
وإخــراج عـــبـــد الــله الـــشــاعـــر إعــداد

عرض "الفيل يـا ملك الزمان" تأليف
ســعـد الــلـه ونــوس إعـداد مــوســيــقى
وإخراج مـحمـد فؤاد تـصمـيم ديكور
رحـاب عبد الغـنى بطولـة: مصطفى
كـردى - بـاسم فــؤاد - خـلـود مـحـمـد

- شيماء عبد الوهاب. 
تـقـدم كـلــيـة الـتـجـارة مــسـرحـيـة "بـاب
الفـتوح" تألـيف محـمود ديـاب ديكود
مـحـمـد سعـد إعـداد مـوسـيـقى تـامر

عبد اجمليد.
تـمـثـيل مـحـمـد فـراج - أحـمد سـامى
- كر عـفيـفى أحمـد عبـد الوهاب
- أحمد بهـاء - هالة عادل - حُسنة
رمـــضـــان - جنالء فـــوزى. وتـــشـــارك
ــهــرجـان كــلـيــة الــطب الــبـشــرى فى ا

/////

iQGƒ¡dG ÜÉMQ

نياوى.. ماحدش يلومنى وال يعتب علىَّ لويس ا
ــنـيـاوى عــدداً من الـبـرامج مـنـيــاوى» كـمـا قـدم ا
والـفـوازيـر واالسكـتـشات فى الـقـنـاة السـابـعة من

إخراج أم بيومى.
وفى مـسـرح الـعـرائس قـدم حـكـايـات «عم دهب»
على مسـرح أبو قرقـاص. ويستـعد حالـياً لتـنفيذ
ــا راوده وهـــو تــأجــيـــر مــســرح حــلــمه الـــذى طــا
جتــــارى يـــقــــدم من خـالله عــــروضــــاً كـــومــــيــــديـــة
بـأســعــار مـقــبـولــة لـلــجـمــاهـيــر واثـقــا ً من جنـاح
ـــنـــيــا الــفـــكـــرة خـــاصــة مـع تــعـــطش جـــمـــاهـــيــر ا

سرح. شاهدة ا

» فى 1993 واجتـه مـــــؤخــــراً «نــــعــــيش مــــجــــانــــ
إلخـراج عـدد مـن الـعـروض لـذوى االحــتـيـاجـات
اخلـــاصــــة من تـــألــــيـــفـه أيـــضـــا مــــنـــهـــا: «أوراق
الـقــضـيـة مـش احـنـا عـمــدة من غـيــر شـنـبـات
عم مـحروس صـور مـقلـوبـة» كـما قـدم عـروضا
للهيئـة اإلجنيلية وحصل بـها على عدة جوائز
من هـذه العـروض «صـفـحـة جديـدة الـصـرخة

لسه باحلم بيوم».
ـنـيـاوى له مـسـاهـمـات مـشـهـودة مع طـلـبـة كـلـية ا
اإلعالم حـيث يـقـوم بـتزويـدهم بـفـنون الـتـصـوير
ــونــتـاج كــمــا شـارك فى الــكــثـيــر من مــشـاريع وا
الــتـخــرج مـنــهــا «مـطــلــوب جـثــة فـوراً غــيــر قـابل
لـــلــنـــشــر هــنـــا بــكـى الــنــيـل يــوم فى حـــيــاة فالح

ـنياوى رجـل قلبه كـبيـر جداً.. فـهو يحب لويس ا
ـونتـاج والتـصوير الـتمـثيل والـتألـيف واإلخراج وا
بــــكـــافــــة أشــــكـــاله.. وأشــــيــــاء أخـــرى بــــالــــطـــبع..
ارسـها كلهـا كلها! وال أحـد يستطـيع أن ينكر و
دهشة فى خلق «جو نيا قـدرته ومواهبه ا فى ا
ــتـع» ســواء فـى جــمـــعــيـــة اجلـــيــزويت أم فـــنى 
مسرح اجلـامعـة أم ستديـوهات القـناة السـابعة

أم فى قصر الثقافة وحفالت احملافظة.
عـــمل مـــســـاعــداً لـإلخــراج مـع د. عــبـــد ربه فى
ـــســـرح اجلــامـــعى وذلـك فى عـــرضى «الـــنــاس ا
الــــــــلـى حتـت  وشـــــــهــــــــر زاد» كــــــــمـــــــا عــــــــمـل مع
اخملـــرجــــ حـــسـن رشـــدى والــــراحل طه عــــبـــد
اجلـــابـــر فى أكـــثـــر من عـــمل ثـم أخـــرج عــرض

محمد العمروسى ..
يحلم بالسجادة احلمراء

أحمد شحاتة و"حلم السلطنة"
ـدرسى لـيـمـارس ـسـرح ا عــنـدمـا الـتـحق أحـمـد شـحــاتـة بـا
مــوهــبــتـه فى الــغــنــاء كـــمــطــرب لم يــكـن يــتــوقع أن مــخــرج

ثالً. العرض سيصنع منه 
أحب أحـمـد الـتـمـثــيل فـبـدأ يـبـحث عن أقـرب قـصـر ثـقـافـة
سـرحـيـة فـانـضم لـقـصر ثـقـافـة الـعـمال لـيـلـتـحق بـفـرقـته ا
ــســرح قــرر أن يــصــبح بــشــبــرا وعــنــدمـــا اعــتــلى خــشــبــة ا
ــثالً فــســاعــد فى مــســاعــداً فى اإلخــراج بــدالً من كــونه 
معظم عروض فرقة قصر ثقافة العمال حتى عرض "على
الزيـبق" للـمخـرج محـمد اخلـولى الذى تـعرض حلـادث قبل
الـعرض بـ  10أيـام واضـطـر أحمـد إلى تـنـفـيـذ الـعرض ثم
اسـتــمــر مــنــفــذاً لــلــعـروض بــعــد ذلك فــشــارك اخلــولى فى
تـنـفـيـذ عــرض "الـسـوس" عـلى مـسـرح الــطـلـيـعـة و "الـنـمـر"
ــــــارس اإلخـــــــراج و اعــــــتــــــمــــــاده حملم جنـم ثـم قــــــرر أن 

بالثقافة اجلماهيرية مخرجاً عام ٢٠٠٥م.
أخـرج أحــمـد الـعـديـد مـن الـنـصـوص مــنـهـا "عـرس زهـران"
تـــألـــيف مـــحـــمـــد عـــبـــد الــلـه وحـــلم الـــســـلـــطــنـــة" لـــدرويش

األســيـوطى و"الــشـحــاذ" لـنــصـار عـبــد الـله و "الــبـحث عن
ـصـطـفـى عـبـد الـشـافى  و "كـفـر الـشـراقـوة" لـصالح دور" 

عبد السيد و "م يشترى حلم"  و "حالة" من تأليفه.
ـســرحـيـة بـجـمـعــيـة رواد قـصـر ثـقـافـة كـون أحــمـد فـرقـته ا
الـعـمـال بـشـبـرا وأخـرج بـهـا "حـلم الـسـلـطـنـة" فـحـصل عـنـها
عـلى الـعـديـد من اجلـوائـز (أول إخـراج وأول عرض وأول
أحلان وثانـى تمثـيل فى مهـرجان اجلـمعـيات الـثقـافية) ثم
شـارك بـنفـس العـرض فى مـهـرجـان شـبـرا ومـهـرجـان ميت
غــــمـــر ونـــال أيـــضـــاً نـــفس اجلــــوائـــز و تـــرشـــيح الـــعـــرض

سرح... للمهرجان العربى لهواة ا
دفـعه جناح عـرضه "حـلم الـسلـطـنة" إلـى احللم بـأن يـصبح
ـصـرى دور أكبـر ويتـمنى أن مـخرجـاً وأن يصـبح لـلمـسرح ا
ـســرح فى مـصـر.   ـســئـولــة عن ا يـنــصـلح حــال اإلدارات ا

 محمد مجدى.. من  االسكتشات إلى جائزة
التمثيل  األولى فى جامعة ع شمس

ياء العبد.. تخوض
جتربة اإلنتاج

ورث الـفن عن والده الـفنـان السـكنـدرى - أطال اللـه عمره
- سـعـيـد الـعـمـروسى الـذى أفـنـى حـيـاته فى فن الـتـمـثـيل
ومازال يعـطى شاعراً بأنه خـلق ليمثل.. لـذا يعتبـره محمد

مثله األعلى فى العطاء للفن.
ــدرسى ــســرح ا بــدأ مــحــمــد مــشــواره الــفــنـى طــفالً فى ا
اً بـأن يصـبح مـثل والده الـذى كان دائـمـاً ما يـصطـحبه حـا
مـعه أثنـاء الـبروفـات والعـروض لـيشـاهـده من الكـواليس ..
حتى جاءت الفرصة وشارك فى عرض «احملروسة 2015»
تـــــألـــــيف ســـــعـــــد الـــــدين وهـــــبـــــة إخـــــراج عـــــمـــــرو دواره ثم
«اخلـــديــــعـــة» تــــألـــيف كــــمـــال الـــدســــوقى وإخـــراج مــــحـــمـــد
الـبـحــراوى .. تـلك الــتـجـربــة الـتى أصــقـلت مــوهـبـته كــثـيـراً
ـسرحـيـة ليـسـتـكمل ـعـهد الـعـالى لـلفـنـون ا ودفـعت به إلى ا
عـهد أدواته ويـكمل مـشواره الـفـنى «على نـور» ومن خالل ا
ـــتــــمـــيـــزة مـــنــــهـــا : «طـــقـــوس يــــقـــدم عـــدداً مـن الـــعـــروض ا
اإلشــارات - الـتـحـوالت» مع سـامـى عـبـد احلـلـيم «أوديب»
ن اخلــشــاب «يــوم  مـن زمــانــنــا» تــألــيف ســعــد الــله مع أ

ونوس وإخراج سامى عبد احلليم أيضاً.
ـعـهــد شـارك الـعــمـروسى فى عـدد من وخالل مـهـرجــانـات ا
العروض مـنها «هامـلت» مع سامى بسـيونى «شكـلها باظت»
إخـراج دعاء طـعيمـة. «مأسـاة دكتـور فاوست» إخـراج حس

إسمـاعـيل.  كذلك شـارك فى عـدد من عـروض الفن مـنـها :
ـسـرح احلــديث بـطـولــة فـاديـة «دلـيــلـة وشـربــات» من إنـتــاج ا
عـبـد الـغـنى وعـبـد الـله مـحـمـود «مـشـعـلـو احلـرائق»  تـألـيف

ماكس فريش وإخراج سامى بسيونى.
وفى الـدورة األولى لــلـمـهـرجـان الـقـومى لـلـمـسـرح لـعب دور
«هـيلـمـر» فى «بيت الـدمـية» إلبـسن وإخـراج جـمال يـاقوت

وحصل العرض على عدة جوائز.
واجته الــعــمــروسى لــلــعـمل فـى الـقــطــاع اخلــاص فــشـارك فى
عـــرض «بــرهــومه ... وكـاله الــبــارومه» مـع جالل الــشــرقــاوى.
وفى السينما كـان له نصيب أيضًا حيث شارك فى فيلم «يوم
طـويل خـالص» مع عـمـرو عـبـد اجلـلـيل واخملـرج حـازم مـتولى
ـرشح لـلـذهاب إلى مـهـرجـان كان الـدولى الـقادم وهـو الـفـيلم ا
ـــشى فــــيه عـــلى ويـــحــــلم الـــعــــمـــروسى بــــذلك الـــيـــوم  الــــذى 
ـشى علـيها كـبار النـجوم فى كان ... الـسجادة احلـمراء التى 
ـهرجـان .. واحلصول كما يـحلم بـحصـول الفـيلم على جـائزة ا
على الثالث نقاط .. قول إنشاء الله يا محمد وما تقاطعش.
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درسى وهى عـبارة عن بـعض االستـكشات سـرح ا أولى جتـاربه قدمـها فى ا
الـفـكـاهـيـة أمـا بـدايـته احلـقـيـقـيــة فـكـانت فى جـامـعـة عـ شـمس حـيث قـام
ـــلك» لـــولـــيــد يـــوسف من إخـــراج مــازن بــدور «الـــشــاعـــر» فى عـــرض «مــات ا
صرية» ـركز الثالث ثم شارك فى عـرض «برنيس ا الـغرباوى وحصل على ا
ـســابـقـة الـكـبـرى من تـألـيف أنــدريـة شـديـد وإخـراج يــاسـر عـزت وذلك فى ا

مثل الثانى. باجلامعة وحصل على جائزة ا
كما شـارك «محـمد مـجدى» فى عرض «أوديـب» لسوفـوكلـيس من إعداد مـحمد
ـركـز األول فى مـهـرجان جنـاتى وإخـراج مـازن الـغـربـاوى وحـصل الـعـرض عـلى ا
ـركـز األول فى دور «هـورا شـيـو» فى ـسـرح الـعــائم أمـا هـو فـقـد حـصل عــلى ا ا
«هاملت» شـكسـبير مـن إعداد محـمد جنـاتى وإخراج تامـر كرم وهـو نفس الدور
ركـز الثـانى فى مهـرجان اجلامـعة وفى ثالثـية «األورسـتيا» الذى حصل به عـلى ا
من إعـداد محـمـود عـامر ومـحـمود جـمـال وإخـراج محـسن رزق. حـصل «مـجدى»

ركز األول «فردى» على مستوى جامعة ع شمس . على ا
ـسـرحـيـة «مـيـريـا - لـيـوربـيـدس» من إخـراج أحـمـد فـهـمى قـام بـإعـداد 

ـيــاء الـعـبــد بـكــلـيــة اآلداب قـسم الــلـغـة رغـبـة فـى إرضـاء عـائــلـتــهـا الــتـحــقت 
سرح معشوقها األول.. اإلجنليزية وأرجأت إلى ح رغبتها فى دراسة ا
ــعـهـد الــعـالى ـجــرد االنـتـهــاء من دراسـتــهـا اجلــامـعــيـة قـررت االلــتـحــاق بـا و
ـسـرحـيــة لـتـواصل مـا انــقـطع من عـشـق لـلـمـســرح مـارسـته - عـلى لـلـفـنــون ا
عهد ياء وهى مازالت طـالبة با استـحياء - خالل سنوات دراستـها. شاركت 
ـهــمــة مـنــهـا «يــا صـبــر أيــوب» إخـراج عــبـد الــرحـمن فى عــدد من الـعــروض ا
» مع الشافعى «لـيالى احلصاد» للـمخرج هنـاء عبد الفتـاح «آه يا ليل يا ع
حـسن سـعــد كـمـا أتـاح لـهـا صـوتــهـا اجلـمـيل إضـافـة الـغــنـاء إلى الـتـمـثـيل فى

بعض العروض.
ياء العبد أيضاً «سبع ليال» إخراج ومن العروض األخرى التى شاركت فيها 
ياس الـضو «أنت فـ يا جمـيل» مع اخملرج سعـد أردش و«حتت الشمس»
ياء تعد نـفسها محظوظة إذ عملت مع هؤالء اخملرج مع فهمى اخلولى.. 
الكبار الذين أسهموا فى تدريب وصـقل موهبتها إسهاماً كبيراً خاصة وهى

مازالت فى بداية مشوارها الفنى.
لم تـغب مـوهـبـتـهـا عن عـيـون الـكـامـيـرا فـسـرعـان مـا الـتـقـطـتـها لـتـشـارك فى بـعض

ركز الثانى وحصل بهـا على ا
فـى مـهـرجــان الـتـمــثـيل الـذاتى
2006 أمــــــــــا آخــــــــــر عــــــــــروضه
الئـــكـــة» من فـــكـــانت «قـــدوم ا
تــألــيـفه وإخــراجه وحــصل به
ـــــــركـــــــز اخلـــــــامـس فى عـــــــلـى ا
مــــســــابــــقـــة االكــــتــــفـــاء الــــذاتى
2007 ويــــحــــلم «مــــجــــدى» بـــأن
يــــــــزداد اهــــــــتــــــــمــــــــام الــــــــدولـــــــة
بالنشاط الفنى فى اجلامعات
ألنـــــــــــــهـــــــــــــا  الــــــــــــبـــــــــــــؤرة األولـى
ــــكـــان األول وهـى ا لالنــــطالق
ـكن أن يــعـبـر الـشـبـاب الـذى 

فيه عن أنفسهم.

ــســـلــسالت الـــتــلــيـــفــزيــونـــيــة مــثل ا
«حدائق الشيـطان» إلسماعيل عبد
احلافظ «كشكول لكل مواطن» مع
عــــــــادل قــــــــطـب «أوان الـــــــــورد» مع
ـــيــاء ســمـــيــر ســـيف كـــمـــا انــتـــهت 
مــــؤخــــرًا مـن تــــصــــويــــر دورهــــا فى
مـســلـسـل «شـرخ فى جــدار الـعــمـر»
إللهام دراز كمـا انتهت من بروفات
ـــــســــرحى «حــــاول مــــرة الــــعــــرض ا

أخرى» مع خليل تمام.
ــيــاء الـــعــبــد حتــلـم بــأن تــمــارس
لـــعـــبـــة اإلنـــتـــاج خـــاصـــة  وأنـــهــا
مــارست هـذه الــتــجــربـة مـن قـبل
ــــــســـــرحـى «رحـــــلـــــة مع الــــــوجه ا
لــذيــذة» جــداً من إخــراج أشـرف
فــاروق وتــنــتـــظــر أن تــدخل هــذا

العالم الذى حتبه بجنون.
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سرحية. عهد العالى للفنون ا ها با > اخملرج الشاب سامح بسيونى بدأ مؤخرا بروفات مسرحية «هاملت» لوليم شكسبير لتقد

 خالد البكرى محمد عالم أحمد رجب 
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احلـــريق وكــيـــفــيــة الـــتــعــامـل مع احلــروق من
الـــلـــحــظـــة األولى عن طـــريق مـــا يـــجــرى من

أحداث ب عم ضاحى وزوجته فوزية.
حـــكـــايــات ضـــاحى وفـــوزيـــة أخــرجـه وصــمم
عـرائسـه ودرب علـيه فـريق عمل مـتـطوع من
مــســرح عـرائـس الـقــاهــرة يــتــكــون من يــاسـر
ـقصـود - أشرف الـبنـا - سهـام كمال عـبد ا
واخملـرج مــحـمــد نـور مــديــر مـســرح عـرائس
العـرض بطولة جنـوى سيد - نوال الـقاهرة 
مـحمد - بطه بـغدادى - وفاء كـرم - محمد

ياء عبد اجلبار. عبد النظير - 

فى مـدارس وقـرى مــحـافـظـة أســيـوط يـقـدم
حــالــيًــا عــرض الــعــرائس (حــكــايـات ضــاحى
وفــــــوزيــــــة) الـــــذى يــــــقــــــدم عن طــــــريـق عـــــدة
مـفــارقــات كــومــيــديــة تــوعــيــة ضــد مــخــاطـر
احلـــريق الـــعـــرض يــقـــدم من خـالل الــقـــسم
ركز تـخصصى لـلحروق بـأسيوط النفـسى 
يــــضم مــــجـــمــــوعـــة مـن الـــشــــبـــاب أصــــحـــاب
حـــــوادث احلــــروق والــــذيـن تــــعــــرضــــوا آلثــــار
ـــركـــز بـــعالجـــهــا نـــفــســـيـــة ســـيـــئـــة ويــقـــوم ا
بـــأســالـــيب عــدة أهـــمــهـــا تــعـــلــيم فـن مــســرح
 من عروض مسرح العرائس  بأسيوط/////الـعـرائس والـتـوعــيـة واإلرشـاد ضـد مـخـاطـر

وحيد سيف/////
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عـــلـى خــــشـــبــــة مــــســــرح الــــبـــالــــون وفى
الـتاسـعة مـساءً تـتواصل يـوميًـا بروفات
ــســرحى االسـتــعـراضى (زى الــعـرض ا
الـــفـل) تـــألــــيـف حـــمــــدى نــــوار إخـــراج
عــادل عــبــده بــطــولـــة نــيــرمــ الــفــقى
وحيـد سـيف مـيـسـرة شـريف مـدكور
وسـعيـد طـرابيك وهـو من إنـتاج قـطاع
الـفـنـون الـشـعـبـيـة واالسـتعـراضـيـة ومن
ـــــقــــرر افــــتــــتــــاحـه مــــنــــتــــصف مــــارس ا

احلالى ويستمر حتى نهاية أبريل.
تـــــدور أحــــداث الـــــعـــــرض حــــول ســـــعى
ــــــال بــــــشــــــتـى الــــــطـــــرق الــــــنــــــاس إلى ا
والبـطالـة وتفـكـير الـشبـاب فى الهـجرة
شـروعة وغـير إلى اخلارج بـالوسـائل ا
ــسـرحى ـشــروعــة ويــرصـد الــعــمل ا ا

صرى. مشاكل الشارع ا

 أيامنا احللوة .. بالوادى اجلديد
سرحـية بالـداخلة لـبدء بروفات تـستعـد فرقة مـوط ا
سرحى «أيـامنا احلـلوة» من تألـيف منصور العـرض ا
مكاوى  أشعار سيد األباصيرى  أحلان السيد عبد
السـالم  تصـميم االسـتعـراضات سـامح عبـد العـليم
بطـولة الـسيد الـعشـماوى  كـمال منـصور  مـصطفى
ـدوح ديـاب مـحـسن سعـيـد  الـسـيد ؤمن   عـبـد ا
احلـلـو  مــجـدى مـرسى ويــقـول اخملـرج مـحــمـد كـمـال

الـشبـة إن الـعـرض يدور حـول مـشـاكل الشـبـاب الـتائه
ــســئـولــيــة عـلى ــشـاكــله فــيـلــقى ا الـذى ال يــجــد حالً 
ــســئـــولــيــة ــســئـــولــ ويـــطــرح الــعـــرض لــفــكـــرة أن ا ا
سئـول ألن الشباب جزء ال مـشتركة ب الـشباب وا

صرى. يتجزأ من كيان مجتمعنا ا
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ـــنــصـــورة» أوبــريت « 100 ســـنــة ثـــقــافـــة.. جنــوم ا
ه مـــؤخــراً فى إطـــار االحــتــفــال غــنــائـى  تــقــد

بعيد محافظة الدقهلية.
األوبـريت الذى كـتبه الـشاعـر مصـطفى الـسعدنى
وأخـــــرجه أحــــمــــد عــــبــــد اجلـــــلــــيل تــــنــــاول حــــيــــاة
وإجنـازات رمـوز الـفـكـر والـفن والـثـقـافـة من أبـنـاء
الــدقـهـلـيـة أمـثـال أم كـلـثــوم وأحـمـد لـطـفى الـسـيـد

وحسن طوبار ومحمود مختار وآخرين.
شـارك بالتمثـيل فى العمل سميـر العدل إبراهيم
الباز رجـائى فتحى محـمد عبـد الغنى كامـيليا
سـمـيـر يـونس عـاطف الــسـيـد الـسـيـد حـسـانـ

الـسـيـد أبـو الـعـيـنـ مـحـمـد عبـد احملـسن هـانى
الش هبة مجدى محمد حسن محمد طالل.
تصمـيم الديكـور أحمد اجلـناينى مـوسيقى عالء
غـنـيم وقـدم األوبـريـت بـحـضـور د. سـعـيـد صوان

محافظ الدقهلية.

 ..¢ùFGôY á°TQh
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سرح تقيم فرقة كوشة العرائس ورشة تدريبية 
عـرائس الـقـاهـرة فى الـفـترة من 15-3-2008حـتى
21-3-2008  لـتدريب  15شابًـا من مسرح عرائس

القاهرة.
وفــرقـة كــوشـة الــعـرائس أنــشـأهــا الـفـنــان نـاصف
عـــــزمـى كـــــمـــــنـــــتج ومـــــخـــــرج ومـــــدرب عـــــام 2000
ووصـفـهـا بــأنـهـا مـحــاولـة لـتـكــوين فـرقـة مــسـتـقـلـة
استـنـادًا عـلى تـراث من فن خـيـال الـظل وعروض
األراجــوز ومـا قـدمه مـسـرح عــرائس الـقـاهـرة من
جنــــاحــــات والـــــتى أصــــبـــــحت جــــزءًا مـن تــــراثــــهــــا
ــتــشــوق دائــمًــا لالســتــمــتـاع وجـمــهــور الــعــرائس ا
بـالــعــالم الــســحــرى لــلــعــرائس والــذى يــفــتـقــد من
وجــهـة نــظــره إلى عــروض تـنــتــقل إلـيـه فى أمـاكن

جتمعاته الطبيعية.
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ـمثل وجـسـده وذهنه وعالقـاته بـالشـركاء ـهمـة تـتحـدد فى مفـتـرق عالقات عـديـدة ب ا >  ا
سـرح. يـتدخل قـائد كـان وبـاجلمـهور حـيث سـيمـكن مـيالد وحيـاة شـخصـية عـلى خـشبـة ا وبـا

األداء فى هذا التعقيد يجعل هناك شخصية.

>  إن "حتـديـد اإلحـسـاس" يـسـمح لـلــمـمـثل فى مـوقف الـتــمـثـيل أن يـقـوم بـأشـيـاء
سـرح أن يتـحرك بـجسـده ويصـدر أصواتًا أو (تتـرجم بطـريقـة شغل مـكان خـشبـة ا

جمالً) ليست أوتوماتيكية. 4
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سرحية حاليا بطولة صالح الدرع يوسف البغلى. عهد العالى للفنون ا سرح اجلزويت خالل األسبوع احلالى.> مسرحية «اضحك أنت عربى» يقدمها ا > نورا أم تستعد إلخراج مسرحية جديدة من بطولتها 
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 هشام عطوة

ــراحل كــثـــيــرة حــتى  ــصـــرى  ـــســرح ا لـــقــد مــر ا
تــرســيخ قـواعــده وتــثـبــيت جــذوره; لـكن هــنــاك بـعض
ــفـاهـيم الـتـى جـاءت مـغـلـوطــة أو عـلى األرجح يـتم ا
اخلــلط بــيــنـــهــا فــمــثالً يــتم اخلـــلط بــ الــكــومــيــديــا
والفـارس فى ح أن هنـاك فروقـاً جوهريـة شديدة

. اخلطورة ب الفن
ـعـنـاها الـتـقـلـيـدى تـشـتـرك مع الـفارس والـكـومـيـديـا 
فى خـاصية مهـمة; وهى قدرتهـا على إثارة الضحك
فـــيــجـب أن نــضـع نــصب أعـــيـــنــنـــا قــدرة الـــكـــومــيـــديــا
احلــقــيـــقــيــة عــلى أن تـــلــعب فى حــيـــاتــنــا دوراً ال يــقل
أهـمـية عـن دور الـعلـم أو دور الـسيـاسـة ولـذلك فـمن
األمــور بـالــغــة األهـمــيــة أن نـعــيـد الــنــظـر فـى وظـيــفـة
الكومـيديا ذاتـها بـوصفهـا مسرحـيات فكـاهية ونـعيد
الـنظر فى الرأى التقـليدى الذى يقـول إنها تقوم على
ثـير للـضحك بهـدف السخـرية منه تـصوير الـشذوذ ا
وإصالحه ونحـدد مفـهوماً جـديداً عـلى ضوء أحدث
الـنـظـريـات الـنـقديـة فى الـعـالم ومن ثم فـإن الـتـمـيـيز
ب الكوميديا والـفارس يكتسب أهمية جديدة حتى
ضحكة مهما ـسرحيات ا ال نضطر إلى أن نشاهد ا

اختلفت على أنها كوميديا.

هزلة والكومـيديا احلـقيقـية فن جاد فى األسـاس وا
أو الـفارس هو فن قائم على الـتسلية بغـرض التسلية
وحــدهـــا لــذلك فــإن الــكــومــيــديـــا احلــقــيــقــيــة دائــمــاً

مطلوبة لقدرتها على جذب اجلمهور.
ؤلف د. عاصر» يوضح ا سرح ا وفى هذا الكتـاب «ا
يلودراما - سمير سرحـان أن الفارس  شأنه شأن ا
ـعـنى الـقـسـوة ـبـالــغـة والـعـنف  لـيس  يـعـتـمـد عـلى ا
ـعـنى الـتطـرف... أمـا الكـومـيـديا احلـقـة فهى ا  وإ
شىء بـعـيـد عن هـذا.. صـحيح أنـهـا تـضـحك ولـكـنـها
تـتـوسل بـاإلضـحـاك إلى جتـسـيم رؤيـا مـعـيـنـة لـلـكـاتب
ـــا فى فى احلـــيــــاة وفى الـــعالقـــات اإلنــــســـانـــيـــة ور
اجملـــتـــمع ذاته والـــعـــصـــر بـــأســره.. هـــذا هـــو الـــفــرق
اجلوهـرى ب الـفارس والـكـوميـديا; ولـذلك فالـكاتب
الـــــكــــومـــــيــــدى كـــــاتب جـــــاد فى األســـــاس وإن تــــوسل

باإلضحاك إلى جتسيم رؤياه.

كـمـا أن الـكـومـيـديـا فى تركـيـبـهـا األسـاسى تـقـوم على
عملية رفع القـناع عن زيف الشخصيات التى تنطوى
عـلـى عـيـوب مـعـيـنـة أو تـعـوق انـتـصـار أصـحـاب الـقـيم
ـسرحـيـة ولكن هـذا الـقنـاع ال يرفع اجلديـدة داخل ا
إال فى الــنـهـايـة عـنـد حلـظــة انـتـصـار الـقـيم اجلـديـدة
ــــة داخل احلـــدث الــــكـــومـــيـــدى عـــلـى الـــقـــيـم الـــقـــد
وبـالـتـالى فـإن عـمـلـيـة رفع الـقـنـاع هـذه تـتضـمـن إدانة

. للمجتمع القد
وإذا كـانت عملـية رفع الـقناع تـقع فى الكـوميديـا عند
نــهـايـة احلــدث فـهى فى الــفـارس تـقـع فى كل حلـظـة
ـفـضل لـدى مـن حلـظـات هـذا احلـدث.. فـالـتــكـنـيك ا
كـاتب الـفارس هـو أن يـعرى شـخـصـياته وعـلى الـفور
وبدون انـتـظـار لـلـوصول بـاحلـدث إلى نـهـايـته.. وهذه
التـعرية الـدائمـة لها وظـيفـة مزدوجة فـكاهـية وجادة
فى الــوقـت ذاته; فــهى تــضــحــكــنــا عــلى تــطــرف هــذه
الشخـصيات فى الـوقت نفسه الذى جتـعلنـا نسخر -
نحن كجمهور بيننا وب أنفسنا - من هذا التطرف.
وإذا كـان اإلضحـاك فى الفـارس ال يتم إال عن طريق
ـبـالـغـة - اجلـدية والـلـفـظـيـة مـعاً - فـغـالـبـاً مـا تـمثل ا

اً معوّجا. بالغة عا هذه ا
وغــالـبـاً مـا يـكــون بـطل الـفـارس هــو عـدو هـذا الـعـالم
ـعوّج وغـالبـاً ما يـكـون هذا الـبطل شـخصـية سـوية; ا
ـدرس .. مـثل شــخـصـيـة ا كــالـعـاقل فى بـالد اجملـانـ
الـبائـس عنـد الـريحـانى أو مـا شـابهـهـا فى مـقتـبـسات

ها 10 أبريل القادم باجلزويت. > مسرحية «ياما فى اجلراب» للكاتب الراحل د. صالح سعد وإخراج دعاء طعيمة يتم تقد
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صرى حاولوا اخلروج من دائرة سرح ا كتاب ا
غلقة الواقعية االجتماعية ا

هزلة / الفارس الكوميديا وا

رفع القناع عن زيف الشخصيات
عاصر سرح ا  فى ا

ـلـحـمـى فـيـقـوم عـلى أمـا الـبـنــاء فى مـسـرح بـريــخت ا
اسـتـخدام الـبـعـد الـتاريـخى فى احلـدث - الـذى يدور
ـانيـا - وزمـان تـاريخى غـالـباً فى مـنـطـقة نـائـيـة عن أ
بـــعــــيـــد وكـــذلك عـــنــــصـــر الـــتـــغـــريـب لـــكـــســـر اإليـــهـــام
ــــتــــفــــرج إلى إعــــمــــال عـــقــــله دون ــــســـرحـى ودفع ا ا
اســـتــثــارة عـــاطــفــتـه حــتى يــصـــبح قــادراً عـــلى اتــخــاذ

طلوب. وقف الفكرى ا ا
إن هـذه التـيـارات اتفـقت جـمـيعـاً فى مـعاداتـهـا للـبـناء
الـتـقـليـدى كـما اتـفـقت أيضـاً فى مـعـاداتهـا لـلواقـعـية
فـــــلم يـــــكـن هــــدفـــــهـــــا هـــــو تـــــصـــــويــــر حـــــدث واقـــــعى
ــا اتـــخـــاذ احلــدث غـــيــر وشـــخـــصــيـــات واقــعـــيـــة وإ
الـــواقــعى ســـبــيالً إلـى تــصــويـــر الــرؤيـــا الــبــاطـــنــيــة أو
ـوقف أصـبـحت ـسـرحى وبـهـذا ا الـفـكـريـة لـلـكــاتب ا
ـسـرح األوربى تــمـثل تـطـوراً الــتـيـارات اجلـديــدة فى ا

أساسياً فى الدراما الغربية.
ــــســــرح ــــؤلـف عــــلى أن كــــتــــاب ا كــــمــــا أكــــد ا
ـصـرى حـاولـوا اخلـروج من دائـرة الـواقـعـية ا
ـــغــلـــقـــة بــاســـتـــخــدام الـــبـــعــد االجــتـــمـــاعــيـــة ا
ـــصـــرى احلـــديث ـــســـرح ا الـــتـــاريـــخى وأن ا
تـمـيـز فى اجتـاهاتـه اخملتـلـفـة سواء الـواقـعـية
أم الـــــواقــــــعــــــيــــــة الــــــرمـــــزيــــــة أو االجتــــــاه إلى
اســتـخــدام الـبــعـد الــتـاريــخى فى اخلـروج من
اإلطـار االجتمـاعى إلى حالة إنـسانيـة شاملة
بـــاســتـــخــدام الـــبــنـــاء الــعـــضــوى الـــقــائـم عــلى
ــنـطــقـيــة هـذا فى الــوقت الـذى الــسـبــبـيـة وا
سرح األوربى فى نفس الفترة - تطور فـيه ا
تقـريباً - إلى اسـتخـدام البـناء غـير الـعضوى
نطق والـسببـية كما فى الـقائم على انـعدام ا
ـــلــحـــمـــيــة مـــســـرح الــعـــبث أو الـــقـــائم عـــلى ا
والتكنـيك القصصى كمـا فى مسرح بريخت
ــضـاد لألرسـطــيـة وإن كـان أو عـلى الــبـنـاء ا
يـحتـفظ بـعنـصـر اإليهـام مـثل مسـرح الـغضب

اإلجنليزى.
ــصـرى لـم يـكن ــســرح ا كــمـا أكــد عــلى أن ا
ـــســــرح الـــغـــربى فى ــــمـــكن أن اجتـــاه ا من ا
استحداث بـناء مضاد لألرسطية يقوم على
نـطق بـبساطـة الختالف انعـدام السـببـية وا
صرية الظروف التى نـشأت فيها الـدراما ا
احلـديثـة فـهـذه الـدراما نـشـأت فى مـجـتمع
يــبـحث لــنــفـسه عن قــيم جــديـدة يــعـيش بــهـا
وعليـها والبحث عن القيم هو فى حد ذاته
بـحث عن منـطق يـحكم األشـيـاء وبحث عن
عالقـات مـوضـوعـية ونـظـام إنـسـانى وكونى
يـضفى علـى الوجود اإلنـسانى معـنى ولهذا
ــصـرى - كــمــا جتـلى ــسـرح ا الــسـبب فــإن ا
فى أعــــمــــال كــــبــــار الــــكــــتــــاب آنــــذاك - هـــو
ــــعــــنى عــــلـى الــــوجـــود مــــحــــاولــــة إلضــــفــــاء ا
ـــكن أن يــــتـــأتى ذلك إال من ـــصـــرى وال  ا
خـالل بـنــاء يــنــظم الــتــجـربــة اإلنــســانــيـة فى
شكل مـنطـقى ويجـعلـها جتـربة ذات مـغزى
سـرح األوربى فهو فى حقـيقته هروب أما ا
ـــــعـــــنـى أو الـــــنـــــظـــــام; ألنـه يـــــعـــــبـــــر عن من ا
عنى أو اكتشاف اإلنـسان لعدم وجود هذا ا
هــــذا الـــنــــظــــام فـى احلـــيــــاة األوربــــيــــة بــــعـــد

ية الثانية. احلرب العا

نعمان عاشور «الناس اللى حتت»  - مرحلة الواقعية
االجـتــمــاعـيــة تـمــامــاً وظـهــرت فــيه حــركـات مــضـادة
لــلــواقــعــيــة مــثل حــركــة مــســرح الالمــعــقــول ومــسـرح
ـسرح ـلـحـمى الـذى يـنـحو نـحـو اسـتـخـدام ا بـريـخت ا
فـى إثـارة الــفـكـر عـن طـريق حتــطـيم احلــائط الـرابع
ـتـفـرج ألن يتـبـنى مـوقفـاً فـكـرياً واإلصرار عـلى دفع ا
سرحى معيناً من القضـايا التى يعرضها له الكاتب ا

لحمى وقد اختلفت هذه احلركات فى أهدافها. ا
ولــقــد صـــور مــســرح الــعــبث عــدم مــنــطــقــيــة الــوجــود
اإلنـسـانى وانـعـدام الـتـواصل بـ الـبـشـر فى عـالم مـا
ى ــسـرح الــعــا ــيــة الــثــانــيــة أمــا ا بــعــد احلــرب الــعــا
يــصــور صـراع اإلنــســان مع قــوى االسـتــغالل ويــدعـو
ـاركـسى ويـتبـنى عـدالـة قضـيـة الطـبـقة وقف ا إلى ا
الـعاملة وحـقها فى الـتحرر من مـستغلـيها كـما يصور
مسرح الغضب اإلجنـليزى فى بدايته - عند أوزبورن
ووسـكــر وغـيــرهـمــا - انـهــيـار الــقـيم الــتـقــلـيـديــة الـتى
قامت علـيها اإلمـبراطورية الـبريطـانية ومع اختالف
ــســرح الـــهــدف فى هـــذه الــتــيـــارات الــرئــيـــســيـــة فى ا
ـعـاصـر; إال أنـهـا اشـتـركت جـمـيـعـاً فـى سـمـة واحدة ا
أسـاسـيـة وهى أنـهـا حركـات مـضـادة لـلـواقـعـيـة تـكـسر
الـوحدة الـعـضويـة الـتـقلـيـدية الـتى يـقـوم علـيـها الـبـناء
األرسطـى; فالـبـنـاء فى مـسـرح العـبث هـو بـنـاء دائرى
يــقــوم عــلى الــتــراكم ولــيس عــلى الــصــعــود إلـى قــمـة
ــاذجه يـــقــوم عــلى عــودة الــتـــوتــر وهــو فى أفـــضل 

احلديث إلى النقطة التى بدأ منها.

هندس وأم الهنيدى. مدبولى وا
وفى مثل هـذه الهزلـيات التـى تقوم عـلى بطل شريف
ـاً مـعــوَّجـاً البــد أن يـكـون أو ســوى يـواجه ويــعـادى عــا
الـصــدام بـ الـبــطل والـعــالم احملـيط به حــاداً.. كـمـا
يـتــحــتم عــلى كــاتب الـفــارس لــكى يــعــرى شـخــصــيـات
الـعالـم احمليط بـالـبطـل على الـفـور وبالـتـالى يـعطـيـنا
أعلى مـسـتـوى من الـصـدام أن تقـوم مـسـرحـيـته على
الشـخصـيات النـمطـية.. أو تـلك الشـخصـيات التى ال
ـا تـمـثل جـانـبـاً واحـداً أو تـمــثل إنـسـانـاً مـتـكـامـالً وإ
خــــــاصـــــيـــــة واحـــــدة من خــــــواص اإلنـــــســـــان.. كـــــرسم
ـبـدأ يـعـود بـنـا مـرة أخـرى إلى الـكـاريـكـاتـيـر.. وهـذا ا
مقارنـة الفارس بالـكوميديـا.. فكاتب الكـوميديا ليس
بحاجـة إلى حركة عامـة داخل مسرحيـة ينتصـر فيها
اجلـديد على القـد أما كاتب الفـارس فلكى ينجح
ـــبــــالـــغــــة البــــد من أن يــــخـــلق فـى اإلضـــحــــاك عـــلـى ا
مكن ـطيـة والشخـصيـة النمـطيـة من ا شخـصيات 

تعريتها ألول وهلة وبدون انتظار لتطور احلدث.

ـؤلف إلى فـصل آخر مـحـدداً خالله مراحل ويـنـتقل ا
ـفارقـة التى ـصـرى موضـحاً أن ا ـسرح ا و ا تطـور 
ــســـرح احلــديـث فى مــصـــر الــذى صـــاحــبت ظـــهـــور ا
ـــســرح يـــنــتـــمى إلى تـــراث الـــواقــعـــيــة احلـــديـــثــة فى ا
ـسـرح األوربى ذاتـه كـان قـد تـخـطى األوربى هى أن ا
iOÉ¡dG óÑY hôªY- فى أواخــر اخلـمــسـيــنـيـات حــ ظـهــرت مـســرحـيـة

عاصر سرح ا > الكتاب : ا
> الكاتب: د. سمير سرحان

صرية العامة > الناشر: الهيئة ا
للكتاب

ثير للضحك بهدف السخرية  تصوير الشذوذ ا
واإلصالح

حلظة انتصار القيم

سرح احلديث مفارقة ا

التغريب لكسر اإليهام

الـبحث مـازال جـارياً عن مـسـرح آخر يـقدم
عليه العمل فى منتصف الشهر.

هـشـام الـذى يـديــر مـسـرح الـشـبـاب أكـد أن
سـرح لم تكن فى مـشكـلته عـندمـا تسـلم ا
وضـع خــطـــة جـــديــدة بـــقـــدر مــا كـــانت فى
احلـفــاظ عـلى الـنــجـاح الـذى حــقـقه مـديـره
الـسابـق خـالد جـالل واالسـتمـرار فـى هذا

النجاح ثم البناء عليه.
وبـسـعـادة يؤكـد عـطـوة أن مـسـرحه يـخاطب
الـشــبــاب ويـقــوم عـلــيـهـم فى كـافــة عـنــاصـر
ـــســــرحى من تــــمـــثــــيل وإخـــراج الـــعــــرض ا

وديكور وموسيقى..

ــيـة ــفــضل.. الـنــصـوص الــعـا إلـى مـلــعـبه ا
يـعـود اخملــرج الـشـاب هــشـام عـطــوة لـيـقـدم
نــســخــة 2008 مـن رائــعــة فـــيــكــتـــور هــوجــو
«الــبـــؤســاء» والــتى ســبـق وتــداولــتــهــا الــرؤى
اخملــتـــلــفــة عــلى امــتـــداد أكــثــر من قــرن من
الـزمـان وبـامـتـداد الـعـالم شـرقـاً وغـربـاً فى

مغامرة فنية يؤكد هشام أنها محسوبة..
ـرة ويــضـيف هــشـام: أقـدم الــبـؤســاء هـذه ا
بـــتـــرجــمـــة وإعـــداد جـــديـــدين ألســـامـــة نــور
الــــدين أكـــثـــر مـــا أعـــجـــبــــنى فـــيـــهـــا الـــرؤيـــة
ـعـاصــرة لـلـروايـة الــتى كـتـبت عـام 1800 ا
والــتى تـــمــزج بــ بـــؤســاء هــوجـــو وبــؤســاء
الـلحـظـة الـراهـنـة كـما تـمـزج بـ الـفـصحى
والــعـامـيـة فى حـوار ســلس وتـتـراقص عـلى

إيقاعات الكوميديا والتراجيديا.

عــلى تــقـد اجلــديـد من خالله وأن يــجـد
فى الـنص صـعوبـات تـستـفـز قدراته.. وهى
- الــصــعــوبــات - تــراوحـت فى هــذا الــنص
بـ الــعـدد الـكــبـيـر لــلـشـخــصـيـات وتالحق

األحداث وتنوع األفكار.
ية ويـرفض هشام الربـط ب األعمال الـعا
ـسـرحـية الـصـغـيـرة مسـتـشـهداً والـقاعـات ا
سرح القـومى مؤخراً مثل بـأعمال قدمـها ا
«ماهـوجنى واألشجـار تمـوت واقفـة ولير»
لـيـؤكـد أن حــجم الـقـاعـة ال يـرتـبط بـنـوعـيـة

النص بل برؤية اخملرج لهذا النص.
ويكـشف هشام عـطوة أسـباب تـأخر عرض
ــســـرحــيــة والــتى تــتــمــثل فى اإلصالحــات ا
سـرح الطليعـة والذى كان مقرراً ـفاجئة  ا
ــسـرحــيــة الفــتـاً إلى أن أن تــعـرض عــلــيه ا

ويــتـــوقف هــشــام عـــنــد لــعــبـــة «الــبــحث عن
الرموز» التى يـهوى البعض إدخال األعمال
الـــفــنـــيــة فى «إطـــارهــا» لـــيــؤكـــد أن عــرضه
يـقدم «حالة إنـسانية» والـبؤساء موجودون
بــامــتــداد الــكــون طــوالً وعــرضــاً لــيــؤكــد أن
الـفـقـر لـيس هـو الـصـورة الـوحـيـدة لـلـبؤس
فهناك شقـاء العاطفة الذى هو «بؤس» من

نوع آخر.
ى ـــــســـــرح الــــعـــــا وال يـــــخـــــفى عـــــطــــوة أن ا
يــســتــهــويه رغم أنـه قــدم نــفــسه لــلــســاحــة
مـخــرجـا من خـالل عـمــلـ مــصـريــ «أبـو
الـهـول يـبـكى سـراً» و«أكـرهك» آخـر أعـمـال
الـراحـلـة ماجـدة اخلـطـيب ويـتـوقف هـشام
لــيـــؤكــد أن احملك لــيس جــنــســيــة الــنص أو
تـــاريخ كــتــابـــته بل إن اخملــرج نـــفــسه قــادر

مازال يبحث عن مسرح لـ «البؤساء»

إنذار فرعونى.. على احلسينية
ثل» يـشـارك فيـها اخملـرج شريف فـتـحى يشـرف على «ورشـة إعـداد 
ـعـمـاريـة وطـالـبـات مـدرسـة عـدد من طـلـبـة مـدرسـة الـقـاهـرة الـفـنـيـة ا
جـمـال عـبـد الـنـاصـر الـثـانويـة بـنـات وفى نـهـايـة الـورشـة يـقـدم الـطـلـبة
عــرض «إنـذار فـرعـونـى» تـألـيف مــجـدى سـعـد ديــكـور مـحــمـد فـتـحى
إعـداد مـوسـيـقـى سـعـاد خـيـرى وتـدور أحـداثـهـا حـول الـفـسـاد وتـأثـيره
عـلى اجملتمع من خالل «حدوتة» فـرعونية ويقـدم العرض على مسرح

مدرسة «احلسينية» الثانوية بالعباسية فى 16 مارس احلالى.
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عـلى مـسـرح سـاقـيـة الـصـاوى تـعـرض قـريـبـاً مـسرحـيـة «الـلـهم اجـعـله
خـيـر» تـألـيف لــيـنـ الـرمـلى رؤيـة وإخـراج وإعــداد مـوسـيـقى مـحـمـد
خـلـيف ديـكـور عـلـى شـوقى وإضـاءة مـحـمـد فـتح الـله بـطـولـة: سـارة
عـبـد احلـمـيـد عبـد الـرحـمن سـعـيـد الـسـيـد سالمـة مـحـمد جالل
مـحمـد نـاصر إبـراهـيم عـبد احلـمـيـد ياسـمـ عالء الـدين سوزان
سعد أدهم عثـمان مصطفى الـصفتى محـمد مختار مـحمد عيد
بــسـام أحـمـد عـلى شـوقى أحـمـد مــجـدى أحـمـد صـبـحى يـاسـمـ

فرج أحمد سيف.

عاشق الروح.. بثقافة اخلارجة
تــبـدأ فــرقـة قــصـر ثــقـافــة اخلـارجــة بـالــوادى اجلـديــد خالل هـذا
األســـبـــوع بــــروفـــات مـــســـرحـــيـــة «عــــاشق الـــروح» لـــلـــكــــاتب بـــهـــيج
إســـمــاعــيل إخـــراج نــاجى أحــمـــد نــاجى وديــكـــور خــالــد فــاروق
سرحية شرعية احلاكم وهل تكون بالسيف أم باحلب. تناقش ا
ــسـرحــيــة بـطــولـة شــعـبــان حـلــمى مــحـمــد عـبــد الــعـظــيم حـا ا
عــوض عـبـد الــعـزيـز أبـو احلــسن عـلى حــسـ صـبـحـى عـطـيـة

أحمد عبد الله أسماء حمدى مرفت عبد العال.
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وتـقـدم جــمـعـيـة الــرواد بـالـقـلل
عـرض «بهلـول العظـيم» تأليف

وإخراج أم بكير.
اسة» تـأليف سعد مـسرحيـة «ا
الـــله ونــــوس يـــقـــدمــــهـــا اخملـــرج
مـحــمـود كـحــيـلــة جلـمــعـيـة «رع»
األدبـيـة ويـقـدم اخملـرج مـحـمد
خـيـرى عــرض «زنـقـة الـرجـالـة»
تـألــيف بـهـيج إسـمـاعـيل لـفـرقـة
جـــمــعــيــة مــوظــفى الــدولــة أمــا
جــــمـــعـــيــــة األســـرة والـــطــــفـــولـــة
ـهـرجـان بـعرض فـتـشـارك فى ا
«اخلـــطــاب» تــألـــيف مــيـــخــائــيل
رومــــــــــــان إخــــــــــــراج هــــــــــــشـــــــــــام
الـــســنـــبــاطى وتــشـــارك رابــطــة
أبـناء الـدقهـلـية بـعرض «حـصاد
الـــشك» إخـــراج عـــادل درويش

إعداد إبراهيم الرفاعى.
وهـــــنــــاك مـــــشـــــاركـــــات أخــــرى
جلـمــعـيــة خــدمـات بــورسـعــيـد
ورواد قــصـــر ثـــقــافـــة الــفـــيــوم

وطامية.. وجمعيات أخرى.
الــشـاعـر مــحـمــد كـشــيك مـديـر
اجلــمــعــيــات الــثــقــافــيــة بــهــيــئــة
قــصـور الــثـقـافــة قـال إن رئـيس
ـــهـــرجـــان هــذا الـــعـــام اخملــرج ا
عـبـد الـرحـمن الــشـافـعى بـيـنـمـا
تتكون جلنـة التحكيم من دكتور
حـــسن عــطـــيــة والـــنــقـــاد عــبــد
الـــغـــنى داود مـــخــتـــار الـــعــزبى
فاروق السـعدنى ويشرف على
ـــــهــــــرجـــــان الــــــكـــــاتب نــــــشـــــرة ا
الصـحفى مـؤمن خلـيفـة ويكرم
هــــــذا الـــــــعــــــام د. أشـــــــرف زكى
والـنـجـم أحـمـد عـبـد الـعـزيز
وريـاض اخلـولى واسم الـراحل
عـــبــــد الـــله مـــحـــمـــود واخملـــرج

عادل العليمى.

والـــعــربـــيــة لـــلــفـــنــون والـــثــقـــافــة
واإلعالم بعـرض «لـعبـة» تـأليف

وإخراج محمد يسرى.
تـــــــتـــــــســــــابـق عـــــــلى الـــــــوصــــــول
ـــهــرجـــان أيـــضــا لــنـــهـــائــيـــات ا
عــــروض «لــــعــــنـــة الــــفــــراعــــنـــة»
تألـيف عـبد الـفـتـاح البـلـتاجى
إخــراج ســـمــيـــر عــلى الـــشــامى
عن جـــمــعــيــة تــنـــمــيــة اجملــتــمع
ؤرقـون» تأليف بالـعمـرانيـة «ا
عــــمـــــاد مــــطــــاوع إخــــراج نــــور
ثالً جلميعة األدباء عفيفى 
أمـــا جـــمــــعـــيـــة أصـــدقـــاء عـــلى
أحـمــد بـاكــثــيـر فــتـقــدم عـرض
«نـاعـسة» تـألـيف عصـام نـبيل
إخـراج وفاء عـبـد الـله صديق

قـــــرر د. أحـــــمـــــد نــــــوار رئـــــيس
الهـيئـة العـامـة لقـصور الـثقـافة
مـــضـــاعـــفــة جـــوائـــز مـــهـــرجــان
اجلــمـعـيـات الــثـقـافــيـة لـعـروض
مــســرح الـــهــواة الــذى تــنــظــمه
إدارة اجلـــمـــعـــيـــات الـــثـــقـــافـــيــة
بـالـهــيـئـة لـتـبـلغ 16 ألف جــنـيه
بـــــدالً من ثـــــمـــــانـــــيـــــة فى دورة
هرجـان احلادية عشرة والتى ا

قبل. تبدأ فى 10 أبريل ا
وفى الـــســــيـــاق نـــفــــسه تـــواصل
ــكــونــة من ـــشــاهــدة ا جلــنــة ا
 د. عــــمــــرو دواره والــــنــــاقــــدين
أحــمــد عــبــد الــرازق أبــو الــعال
وعــبـد الــرازق حــسـ عــمـلــهـا
ــســلــمـ بــجــمــعــيــة الـشــبــان ا

بـهـدف اخـتـيـار ثـمـانـيـة عروض
هرجان لـلتنـافس على جوائـز ا
من بــــــ أكـــــثــــــر من عــــــشـــــرين

عرضاً تقدمت للمشاركة.
سرح صرية لهواة ا اجلمعية ا
ــــقـــــدمــــة بـــــأربــــعــــة تــــأتـى فى ا
عـروض تقدمت لـلمنـافسة هى
«شـكــلــهــا بـاظت» تــألــيف عــمـر
طـاهــر إخــراج دعـاء طــعـيــمـة
«جـــوان» تـــألـــيف خـــالـــد راشــد
إخــراج مـحـمـد تـوفــيق «الـعـمـة
والعصابـة» تأليف رجب سليم
ـلكة إخراج خـالد الـعيـسوى 
اجلــنـة تـألـيف مــحـمـود جـمـال

إخراج محمد عالم.
وتدخل اجلمعـية اخليرية ألبناء
ــنــافــســة بــعــرض بــنى ســـويف ا
«الـــكـالب األيـــرلـــنــــدى» تـــألـــيف
حــســام الــغـمــرى إخــراج خــالـد
أيــــوب وجـــمــــعــــيـــة رواد قــــصـــر
ـــســــرحـــيـــة الـــعــــمـــال بـــشــــبـــرا 
«عـرس زهــران» تـألـيف مــحـمـد
عـبد الله إخـراج أحمد شـحاتة

 عبدالله محمود

 أشرف زكى
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تمثل في (ست). ا
تـأتي مـسـرحـيـة "أوزوريس نـصـيـر
الفـقراء" في ثالثة فصول ويضم
ـشـاهـد كل فـصل مـجــمـوعـة من ا
يـحـتـدم خاللـهـا الـصـراع الـدرامي
عـــاكـــســاً مـــجـــمــوعـــة من الـــهـــمــوم
اآلنيـة التي تـتفـجر عـبر اسـتدعاء
شـــخــــصـــيـــات الـــعـــمل أوزوريس -
إيـــــــــــزيـس - سـت - الـــــــــــوزيـــــــــــر -
مـــــصــــــري (١) - مـــــصـــــري (٢) -
مـــجــــمـــوعـــة أتــــبـــاع ست ويــــكـــمل
مــأمـــون احلــجــاجي مـــســيــرته في
ـصـري عـامة الغـوص في تـراثـنا ا
وتـراثنا الـشعـبي وهو بهـذا العمل
يقدم ألوالدنـا وبناتنا أسطورة من
ــــصـــريـــة عـــبـــر أهـم األســـاطـــيـــر ا
تـلـخيـصهـا واسـتلـهـامهـا في صورة
درامـيـة تـؤكـد أن أوزوريس الـرمـز

كان وال يزال نصيراً للفقراء.

: رفض التعامالت واالتفاقات >  لقد مرّ مسرح القرن العشرين بقوتـ مرئيت وشعوريت
سـرح خالل قـرون كثـيـرة واحلاجـة إلى الـوصول إلى مـنـابع تـقالـيد ـارسـة ا الـتى حـكمت 

كثيرة. على العكس عملت قوة ثالثة ال شعوريا مسببة تلفًا حقيقًا أو قصورًا ثقافيًا.

سرحي جريدة كل ا
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ــشـــاركـــة فـــرق مـــســـتـــقـــلـــة من 12
دولـة عـربـيـة وأوربـيـة تـرفع الـسـتارة
فى الـــســادســـة مــســاء اخلـــمــيس27
مــارس احلــالى عن مــهــرجــان "أيـام
سـرحـية" فى دورته الـرابـعة عـمـان ا
ـهـرجان عشـرة. وتـشارك فى دورة ا
الــذى يــنــطــلق مــنــذ  16عــامــا فــرق
مـــســـتـــقـــلـــة من فـــلـــســـطـــ ولـــبـــنـــان
وســــوريـــة والــــعـــراق وقــــطــــر وتـــونس
ومصـر وفـرنسـا وسـويسـرا والـنمـسا
وهـولـنـدا إضــافـة لألردن. وتـتـضـمن
فعاليات مهرجان هذا العام عروض
شـوارع تـشـارك فـيـهـا فـرقـتـا الـتـنـورة
ــشى عـلى ـصــريـة فـى االفـتــتـاح وا ا
الــعــصـّى الــتــونـــســيـــة وهــو مـــا يــعــد
ـهرجان.. إضـافة نـوعيـة لفـعالـيات ا
وتــشـارك فــرنــسـا بــعـرض "أوســكـار"
ـــــســـــرحـى األدائى الـــــراقـص. وفى ا
تقـاطع مع الـعـرض الـفـرنـسى ُيـقدم
الـــــعـــــرض الــــــنـــــمـــــســـــاوى مــــــتـــــمـــــثال
ــــضــــطــــردة فى الــــفن الــــتــــطــــورات ا
ــــســـرحـى وتـــفــــاعالته مـع الـــرقص ا
والــــتـــــشـــــكــــيـل واألداء الـــــتــــعـــــبـــــيــــرى

الـصامت. وفى "صورة غـير مطـابقة
لـألصل" الـــــــذى يـــــــقـــــــدمـه مـــــــســــــرح
الــتــيــاتـرو الــتــونـسـى. ويـقــدم مــسـرح
الــرواة الـفــلـســطــيـنى ضــمن عـروض
ــــهــــرجــــان مــــســــرحــــيــــة "األحـــداث ا

األليمة فى حياة أبو حليمة".
ومـن تــــونس أيـــــضــــا يــــقــــدم حــــســــام
الـــــــســـــــاحـــــــلى إعـــــــدادا وإخـــــــراجــــــا
مــــــــســــــــرحــــــــيـــــــة "Over Dose" أو
"حرارة الـروح" ويـقـدم مـركـز الـفـنون
األدائيـة األردنى مسـرحيـة "الصـعود
للـهـاويـة" من إخراج لـيـنـا الـتل التى
تــطــرح قــضــايــا حـيــويــة مــثـل الــفــقـر
وحتـــــقـــــيـق الـــــعـــــدالــــــة واضـــــطـــــهـــــاد

األطفال.
ــمــثــلــة ومن تـــونس أيــضــا تــتـــعــاون ا
التونسيـة القديرة رجاء بن عمار مع
ـنـصف الـصـا فى تـقد اخملـرج ا
ـــــونــــــودرامـــــا "هـــــوى مـــــســـــرحــــــيـــــة ا
وطـنى".ومن لبنـان يقدم مـسرح بابل
"نـســاء الــسـكــسـو.. فــون" من إخـراج

العراقى جواد األسدى.

±Gƒ°üdG Oƒªëe

ـهنة خالقـة هو تربـية التـميز من الـدرجة األولى مشـابهة بـالتمرين >  أن التـحضير 
فى األلعاب الرياضـية التنافسـية. وال يعنى ذلك استغالل اسـتثنائى للحـظة متميزة
أو جناح بـفضل مـوهبـة أو ضربـة حظ ولكن "كـعادة" تـتمـيز بـتحـديد حـدوده اخلاصة
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ا اجلديدة «جسر الصمت». سرحية ا > اخملرج شريف شعبان انتهى من وضع اللمسات األخيرة 

تطوير مسرح األفكار 

عاصر   الكتاب: نافذة على مسرح  الغرب ا
ؤلف: فاروق عبدالقادر  ا

الناشر:  دار الفكر

التكتيكات التي استخدمها هؤالء وأولئك.
ـكـان والـزمـان ثـانـيًـا: يـوضح لـنـا الـكـاتب في كـتـابه الـهـام أنـنـا نـعـيش في ا
لك فـيه ترف اإلسـراف في التـجريب ولم والقـضايا األسـاسيـة واقعًـا ال 
تكـد تقوم لـدينا تـقاليـد راسخة في هـذا الفن بعـد!!! أو ترف السعي وراء
اعـتـبـارات جـمـاليـة شـكـلـيـة مُـبـهـرة. وذلك حـتى جنـد ألنـفـسـنـا مـرة واحدة
ي بــعــيــدًا عن الــقــوالـب اجلــامـدة ــســرح الــعــا ــيــزًا في حــركــة ا مــكــانــا 
والنصوص األدبية التامة والتجريب من دون أصل أو عمق لهذا التجريب
عـلى مـسـتـوى حــقـيـقي من اإلبـداع.. عـلـيـنـا فـقط أن نـحـلم بـأنـفـسـنـا نـحن
ـا نــتــحــرر من قـوالـب احلـكم وجنــعــلـهــا تــصـرخ فـي وجـوهــنــا وعــقـولــنــا ر
تـحف.. لألسف الـشـديـد نحن البـالـيـة التـي عفـا عـلـيهـا الـزمـان ودخلـت ا
تـحف على أنه يـضم كائنـات حية صـاحلة حتى جميـعًا مازلـنا نعـمل في ا
اآلن فصممـنا آذاننا وغلـفنا عقولـنا ولم نعد سوى مـقلدين فقط لألصول
ــة من األعـمــال اإلبــداعـيــة في الــتـراث لـم نـتــعــلم مـنــهــا بـالــقـدر أو الـقــد
ـتـحف أرجوكم واخـرجوا نـاسب ولم نـفيق حـتى اآلن.. اتـركوا ا بـالشـكل ا

إلي ح يجب أن تكونوا.. وأنا أيضًا معكم.
إن مــســرحـــنــا يــجب أن يـــقــوم بــدوره فـي هــذا الــواقع مـن أجل أن يــصــبح

أفضل وأجمل أكثر عدالً وأكثر أمنًا.
وبـعــبـارة واحـدة: إن مـسـرحًـا يـقـوم في بالدنـا كي يـسـتـمـر ويـجـتـذب حـوله
اجلــمــاهـــيــر يــجب أن يــلــعـب دوره في درامــا الــصــراع الــطـــبــقي والــوطــني
والــقــومي أن يــلــعب دوره في درامــا الــنــفس الــبــشــريــة وحتــوالتــهــا طــبــقًـا
واطن داخل عطـياتنـا مجـتمعـية معـاشة وحيـة أن يلـعب دوره في دراما ا
ـــواطـن ومـــنــــاقــــشـــة االحــــتــــيـــاجــــات الــــنـــفــــســــيـــة الــــوطن والــــوطن داخـل ا
ـعـرفـيـة وصـراع التـحـديـات بـدايـة من حتـدي الـشـخـصـية واالقـتـصـاديـة وا
لــنـفــسـهـا وحــتي حتـديــهـا مع اآلخــر أيـا كــان داخل هـذا الــوطن أو خـارجه
قيـاس ليبرالـي يسعى لـلحرية احلـقيقـية لكل فـرد داخل مجتـمعه. ولعل
ـسـرح يـعـرفــون - خـيـرًا من سـواهم - أن هــذا الـفن يـضـيق ـشــتـغـلـ بــا ا
بـــاإلســـهــاب واإلطـــنـــاب وال شىء فــيـه مــجـــاني بل إن أصـــغـــر الــتـــفـــاصــيل
وأهـونــهــا شــأنًـا وعـالمـة وداللــة وإشــارة تــؤدي دورهـا فـي الـســيــاق الــكـلي
ـسـرحي ولـعـلـهم يـعـرفــون أن هـذا الـفن قـد جتـاوز عـمـره خـمـسـة لـلـعــمل ا
ــسـرح وعــشـريـن قـرنًــا من الــزمــان لم يــعــرف أبــدًا مــا يـبــدو عــلــيه حــال ا
ـسـرحي هـؤالء ــصـري عـمـومـا رغم جـهـود اخملـلـصــ بـحق لـهـذا الـفن ا ا
الـذين حـفـروا أسمـاءهم عـلى صـفـحاته ألنـهم تـمـثـلوا تـراثه وجـاهـدوا فيه
ــا لم يــجـدوا فــيه وســائط قـادرة عــلى نــقل رؤاهم عــمـدوا إلي وحــقــقـوه و
التجـريب الذي يُلـبي احتـياجات قـائمة عـند جـماهيـرهم ومن ثم أصبحت
ـا التراث سرحـي وحسب وإ عنـاصر ال تنـفصل عـن قلب الـتراث ليـس ا
ـعـنـي احلـقـيـقي جلـدل الـتـراث والـتـجـريب اإلنــسـاني كـله. ولـعل هـذا هـو ا

دون انبهار أو استالب أو دعوة للتقليد واالحتذاء.
وبـرغبة حـقيـقية أتـرك هذه النـافذة العـبقريـة التي فـتحهـا عليـنا العـبقري
ـعـاصـر داعيًـا الـقـراء األعزاء أن فـاروق عـبـد القـادر عـلى مـسـرح الغـرب ا
يـتـلـمـســوا هـذا الـكـتـاب الـهـام واجلـاد والــصـادق صـفـات صـاحـبه لالطالع
علـيه بشكل جاد ألن الهـدف أوالً وأخيرًا العمل على أن يـقوم ويستمر في
بالدنـا مسـرح يُعـبر عن احـتيـاجاتـنا ويـقدم جلـمهـوره الفـكر والـفن الوعي

عاصر. تعة احلقيقة واخليال من نافذة على مسرح الغرب ا وا

ــســرح فـي نــهــايـــة الــقـــرن الــتــاسـع عــشــر ظـــهــرت مـــجــمــوعـــة من كــتـــاب ا
الـفـرنـسـيـ لم يـنـتـظـمـوا جـمـيــعًـا حتت لـواء واحـد لـكـنـهم عـبـروا عن مُـثل
سرح.خاصة أن مشتركة وساعد كل منـهم بطريقته اخلاصة في تطوير ا
بدأ لـكل كاتب مـنهم لـه أسلـوبه اخلاص وأيـديولـوجيـته التي يـتبـعهـا وفقًـا 

احلرية أو حجم احلرية التي يتحرك فيها ذاتيًا.
فــإذا كـانت احلــريــة تـقــتــضي الـوعي الــذاتي ومــعــرفـة احلــقـيــقــة? والـوعي
الـذاتي ومـعرفـة احلـقـيقـة هـما أسـاسـيات الـذات. إذن فـالـشكل احلـقـيقي

للواقع ينبغي أن يُنظر إليه على أنه ذات.
وألن سـعادة اجملتـمع وشقـاءه هي سعادة الـناس وشقـاؤهم اجته مجـموعة
من هـؤالء الـكـتـاب إلـي تـطـويـر مـسـرحـيـة األفــكـار عـلى اعـتـبـار أن اجلـدل
اجملـدي البــد وأنه ســوف يـكــشف بــالـضــرورة عن مــجـمــوعــة مـنــاســبـة من
ـسـرحـيـ ـؤلـفــ ا اإلجـابـات والـنــتـائج. ولـعل أكــثـر هـذه اجملـمــوعـة من ا
تــطــرفًـا هــو "يــوجــ يــريــبــو" الــذي دفع مــسـرحــيــة األفــكــار إلي نــهــايــتــهـا

صلح االجتماعي. سرح إلي منصة يعتليها ا احملترمة وحوّل ا
وبـاســتــثـنــاء فـرنــسـا الــتي سـادت فــيـهــا مـســرحـيــة األفـكــار كـانت إيــطـالــيـا
وأسـبانـيا وإجنـلـترا وروسـيا تـتعـرض للـحركـات التي تـمخـضت عن "إبسن"
و"سـتـرندبـرج" و"هـاوبتـمـان" و "تـولسـتـوي" و "تشـيـكـوف" و "أوسكـار وايـلد"
وكــلــهم من كُــتــاب الــواقــعــيــة اجلـديــدة.. وإن كــانت هــنــاك أيــضًــا في تــلك
البالد نـفسهـا حركات مضـادة للمذهب الـواقعي تتـخذ أحيانًـا شكل إحياء
تـقـدمة وأحـيانًـا أخـرى تسـتـلهم الـشـعر وروحه. األسالـيب الـرومانـتـيكـيـة ا
وكانـت إرهاصـات الكـتاب وإبـداعاتـهم هي احملك احلقـيقي لـتطـوير فـكرة
ـسـرحـيـة اخملـتـلـفـة خـاصـة وقـد شـهـد الـعـقـدان األول والثـانـي من الـقرن ا
سرح قُدر العشرين ميالد مجموعة مـن الكتاب ال يستهان بها من كُتاب ا
ـسرح في الفترة السابـقة مباشرة على احلرب لهم أن يـعملوا علي إثراء ا
سـرحية في ـية األولي أو في أثنـائها كـما قـدر لتأثـيرهم أن ينـدفع با العا

اجتاهات جديدة.
كـان الـعـقدان األول والـثـاني فـتـرة بـحث دائـب وجتـريب مـسـتـمر عـنـيف إذ
سرح بادئة في تعديل االجتاهات السائدة. كانت األفكار اجلديدة عن ا
ـعدة سـارح ذات الـبرامج ا ـو ا ـا هـو خلـيق بالـذكـر في تلك الـسـن  و
ـسـارح مُـقـدمًـا وخــاصـة في الـبالد الــتي تـتـكـلم اإلجنــلـيـزيـة وقــيـام هـذه ا
ا تتـطلبه الفـترة احلديـثة من حاجات سـرح  هتـم با دليل عـلي إدراك ا
مـعــيـنـة فـحـتى الـنـصـف الـثـاني من الـقـرن الـتــاسع عـشـر كـانت هـنـاك في
ـسارح وإن كـان استـعدادهـا قاصرًا دن والـقرى الـصغـيرة سـلسـلة من ا ا
إال أن إنـتـاجــهـا كـان قـويًــا وكـانت هـنـاك فــرق مـسـرحـيــة مـتـنـقــلـة كـمـا كـان
ن يعدون أنفـسهم للتـمثيل يجدون هناك عدد من الـشبان رجال ونـساء 

سارح فرصة للتدريب واكتساب اخلبرة. في هذه ا
في إطـار الـهــوايـة وإدارة عـمل الـهـواة يـتـطـلب بـالـضـرورة عـقـلـيـة مـحـتـرفـة
قـادرة عــلي الـتـخــطـيط الـعــلـمي الــسـلـيم وتــنـمـيــة مـهـارات الــهـواة بـدالً من
إغالق أو إلـغـاء فـرقـة مسـرحـيـة لـلـهواة بـدعـوى اخلـوف والـهـلع من حادث
عــارض تـــســبـب فــيه إهـــمــال اجلـــمـــيع... إن الــتـــاريخ ال حتـــدده أهــواء بل

تـفرضه وقـائع... والواقع أن هـناك فـرقًا مـسـرحيـة في مصـر للـهواة وفي
ـبـنى ـسـرح بـهـا بـدعــوي عـدم صالحـيـة ا أقـالــيم مـصـر  إلـغـاء نـشــاط ا
ــسـرح لـم ولن يـتــوقف عـلى ــسـرحــيـة رغم أن فن ا اخملـصـص لـلــعـروض ا
ـوت عـندمـا نـشرد فـرقـة مسـرحـية مكـان بـعيـنه ولـكنـه بالـضـرورة سوف 
كـامـلـة قـوامـهـا من الـهـواة إلي الـشـارع. خـاصـة أن مـوضـوع مـسـرح اجلـرن
ومــسـرح الــقـهـوة ومــسـرح الــشـارع ال يــزال يـعـمـل في كل دول الـعــالم حـتى

سرحي يشهد على ذلك. اآلن.... والتاريخ ا
ـثل والقـدوة فحـري بنا سرح في الـغرب بـاعتـباره ا ـا أننـا نسـتشـهد بـا و
أن نـتــعـرض أو نـقف سـويًـا في نــافـذة الـكـاتب الـكـبــيـر فـاروق عـبـد الـقـادر
ـعاصـر وتـعرض الـفصـول التـالـيه مالمح متـعددة من عـلى مـسرح الـغرب ا
ستويات ـسرحي نص متعـدد ا عاصر بـاعتبار أن النص ا مسرح الغـرب ا
وغــيــر مــتــجــانس أمــا الــنص الــدرامي فــهــو نص له مــســتــويــان مــسـتــقالن

ومتداخالن.
ـسرح - كـما سـرح - وغـير ا اسـة لتـعـرفنـا علـى فنـون ا وترجع احلـاجـة ا
ـتـابـعة يـؤكـد الـكـاتب فـاروق عبـد الـقـادر في الـغـرب تـظل قـائـمـة تـتـطـلب ا

. الدائمة في ضوء اعتبارين أراهما أساسي
: أنــنــا ال نـتــعــرف عــلى مـســرح الــغــرب والـنــمــاذج اخملــتـلــفــة من كُــتـابه أوالً
ـثـال ألن مـا نـنـتـجه في هـذا وفـنـانــيه كي نـحـتـذيه وجنـعل مـنه الـنـمـوذج وا
السبـيل لن يعدو أن يـكون تقـليدًا مـتقنًـا أو حتى غيـر متقن ألصل بـعيد -
هـــذا األصل بــــدوره مـــشــــروط بـــواقع يــــخـــتــــلف عن واقــــعـــنــــا وصـــادر عن

احتياجات ليست بالتحديد هي احتياجاتنا.
ويـرى فـاروق عــبـد الـقــادر في أول فـصـول هــذا الـكـتـاب مــا يـؤكـد ضـرورة
كان الـذي يقدم فيه السـعي دون أن حتاصرنـا قيود مـسبقـة حتى قيـود ا
ــســرحـي لــلــوصــول ألشـــكــال من الــتـــألــيف واإلخــراج واألداء ال الـــعــرض ا
ــسـرحي ذاته وهـذا يـؤكــد مـا يـطـالبُ به تــنـفـصل عن الــهـدف من الـعـمل ا
ـثــلـون وكــتـاب جــدد ومـخــرجـون لــهم احلق في ــسـرح في مــصــر  هـواة ا
إثـبـات الـذات دون سـعي مـنـهـم لـتـولي إدارة مـسـرح هـيـئـة مـا قـبل حـتى أن
سرح وهذا مـا يذكرني ببعض السادة الذين تولوا مناصب يتم بناء هذا ا
ـدرسـة اإلعـدادية قـيـاديـة وحجـزوا الـوظـائف ألبـنائـهم الـذين لم يـدخـلوا ا

بعد ... ارحمونا يرحمكم الله يا أهل منف.
وفي مـعـرض حـديـثـنـا من نـافذة فـاروق عـبـد الـقـادر أجـد نـفـسي مـضـطرًا
ـسـرحي دون قـصـد مـنى فـلـيـسـامـحـني أهل مـنف ـشـهـد ا لـلـتـعـلـيق عــلي ا
عـلـي إصراري عـلـى حق الـهـواة في الـوجـود بـعـد هـيكـلـتـهم وتـنـظـيـفـهم من

خطايا العهد البائد.
سـرحي الكـبيـر البـولنـدي العـبقري ـا رأينـا في الفـصل الذي يـتنـاول ا ور
ــسـرح  الــطـرف اآلخــر لــلـبُــعـد ذاته في جـيــرزي جـروتــوفـســكي ومــعـمل ا
ـكن تــقـد مــسـرح يــعـتــرف صـاحــبه بـأنه ــسـرح الــفـقــيـر ويــعـني كــيف  ا
لـلـنـخـبـة وأنه يـهـدف ألن يـقـوم بـدور أقرب مـا يـكـون لـتـحـلـيل سـيـكـولـوجـية
ـمـثـل عـلى حـد ســواء. وهـذا يـتـطــلب مـنـا أن ـتـفــرج وا األعـمـاق: أعــمـاق ا
نــعــرف هــذا وذاك ومــا بــيــنــهــمــا جــمــيــعًــا وأن نـضـع بــ أيــديــنـا مــخــتــلف

أوزوريس أسطورة شعب 
عــن روايـــــــــــــات الـــــــــــــهـالل لـألوالد
والــبـنـات وضــمن سـلـســلـة تـاريخ
مـــــــصــــــر صـــــــدرت مــــــســـــــرحــــــيــــــة
"أوزوريـس نـــــصــــــيــــــر الـــــفــــــقـــــراء"
لــــلـــــشــــاعـــــر األقــــصـــــري مــــأمــــون
ــســـرحـــيــة احلـــجــاجي تـــفـــتـــتح ا
ـــقـــدمـــة لـــلـــكـــاتب صـــفـــحـــاتــهـــا 
مـحــمـد الــشـافــعي رئـيـس حتـريـر
السلسلة بعنوان "أسطورة شعب"
وقـــــد أكــــد خاللــــهـــــا أن الــــتــــاريخ
ــــا يــــدور عــــلي يــــنــــشــــغل دومــــا 
مـسـرح األحـداث حـيث األضـواء
واألبـــطــال والـــلــمـــســات األخـــيــرة
لـــلــــصـــراعـــات في الـــوقت الـــذي
ينسى فـيه التاريخ أو يـتناسى ما
يـدور في الــكـوالــيس فـأســطـورة
إيـزيس وأوزوريس جتـسـد مـعاني
ـتـمـثل في الـصـراع بـ  اخلــيـر ا
ـــــقــــدس (إيـــــزيس - الــــثـــــالـــــوث ا
أوزوريـس - حـــــــــورس) والــــــــشــــــــر

الكتاب : أوزوريس نصير الفقراء 
ؤلف : مأمون احلجاجي  ا

الناشر : دار الهالل
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و 600 ألف درهم.

ـنصف السويسى الذى بحسب اخملرج ا
نــــمــــرود عــــمل جــــديــــد حــــيث أكــــد أن الـــ
تـعـتبـر نـصـا دراميـا كالسـيكـيـا من حيث
و الشخصيات تطور العمل الدرامى و
يـــة ولــيــست ائــ كـــمــا كــتب بـــطــريــقـــة إيــحــ

واقعية.

الـعـمل الذى يـقـوم بـإنـتاجه مـسـرح الـشـارقة
ــثال يـؤدون الــوطـنى يــشــارك فـيه ثالثــون 
أدوارا مخـتلفـة ويشخـصون حاالت إبـداعية

متباينة عبر رؤية اخملرج القدير.
ـسـرحـيـة الـنـمـرود ـتـوقـعـة  وتـبـلغ الـتـكـلـفــة ا
الـــتى حتـــتــاج إلـى ديــكـــورات وإكــســـســوارات
خــاصــة من مــلــيـون و 300 ألـف إلى مــلــيـون

أعــلــنت دائـرة الــثــقـافــة واإلعالم بــالـشــارقـة
عن افـــتــتـــاح الــدورة الـــثـــامــنـــة عــشـــرة أليــام
ــسـرحـيـة فى  17مــارس احلـالى الــشـارقـة ا
ـــســــرحى «الــــنـــمــــرود» تــــألـــيف بــــالـــعــــرض ا
الـدكـتـور سـلـطـان بن مـحـمـد الـقـاسمـى وهو
خــــامس عـــــمل ضــــمـن ســــلــــســــلــــة كـــــتــــابــــاته

سرحية. ا
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حتت شعـار «حرية التـعبير وجـماليات الـتعبيـر» انطلقت فـعاليات الدورة
صـرية لـهواة ـسـرح العـربى الذى تـنـظمه اجلـمعـيـة ا هـرجان ا الـسابـعـة 
سرح وتشارك فى الدورة التى يـرأسها النجم محمود ياس عشرة ا

فرق عربية بعضها يأتى إلى مصر للمرة األولى.
من الـســعـوديــة تـشـارك اجلــمـعــيـة الــعـربــيـة لـلــثـقــافـة والــفـنــون بـعـرض
«الـبـيــدق» تـألـيف يــحـيى الـعــلـكـمى إخــراج أحـمـد الـعــرومى ويـشـارك
نـافسة» تأليف فـيصل عبيد مسرح الشـباب الكويتى بـعرض «خارج ا
إخــراج عـبــد الـعــزيـز الــصــايغ بـيــنـمــا يــزور الـقــاهـرة ألول مــرة اخملـرج
العـراقى سـرمد الـسرمـدى مـؤلفـا ومخـرجـا لعـرض «العـصـر اجللـيدى
ـعـاصـر ويـشـارك مــواطـنه مـهـنـد اخلـامس» من إنـتــاج جـمـاعـة الـفـن ا

هادى بعرض «حظر جتوال» من إنتاج الفرقة القومية للتمثيل.
ومن دمــشق عــاصــمــة الـثــقــافــة الــعـربــيــة لــعـام 2008 تــأتى الــفــرقـة الــقــومــيـة

مثل» تأليف أحمد قشقارة إخراج لوقى شانا. بالالذقية لتشارك بعرض «ا
التـونسية زهـيرة بنت عمـار تمثل بلـدها بعرض من تـأليفهـا وإخراجها
ــثل األردن عـرض «هـنـاك فى وإنـتــاجـهـا عـنــوانه «سـنـديـانــة» بـيـنـمـا 
القبـو» تأليـف رائد التـميمـى إخراج على الـشوايكـة ومن إنتـاج البيت
الــفـنـى لألعـمــال الـدرامــيــة بـلــيـبــيـا يــشــارك اخملـرج عــبـد الــله الـزروق
ـبادرة عـرضـهـا «الـعـنـتـرية» ـسـرحـيـة «مـنـاوبة لـيـلـيـة» وتـمـثل فـرقـة ا
غـرب وهو من تأليف عـبد الكر بـرشيد إخراج عـبد اجمليد دولة ا
ؤلف عالء احملب واخملرج أحـمد خورى بـلدهما ـثل ا فنيش بـينما 

اجلزائر بعرض مسرحى عنوانه «دار النساء».
ـهرجـان واجلـمعـيـة عبـر عن سعـادته الـبالـغة د. عـمـرو دوارة مؤسس ا
بـاسـتـضـافة 100 فنـان عـربى فى الـقـاهـرة بـدعم من إدارة الـعالقات
ـهـرجـان الـثــقـافـيـة اخلـارجـيــة بـوزارة الـثـقـافـة األمـر الــذى جـعل من ا

سرح. واجهة ثقافية مشرفة للقاهرة ولفن ا
ـهـرجـان مـســتـمـر فى سـيــاسـة تـقـد الـعـروض وكـشف د. عـمــرو أن ا
الـعـربـية خـارج إطـار الـتـسـابق تـأكيـداً عـلى الـتـواصل الـفـنى والـثـقافى

هرجان. العربى كهدف رئيسى من ا
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علومـة وأن يعرف كل شـخص عمل اآلخرين. فى يوم >  إن دورى هـو أن أعمل لوصـول ا
سرح فى : تاريخ ا ـمثل عادة مع ثالثة أو أربعـة أساتذة مختـلف واحـد يعمل الطالب ا
الـصبـاح التمـرين على آلة مـوسيقـية أو غنـاء ظهـرًا تمثـيل نص بعد الـظهر وحتـضير

ساء.. قراءة فى ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

ها هذا الشهر على مسرح القاهرة للعرائس. > مسرحية «عروستى» للمؤلف محمد بهجت واخملرج محمد نور يعاد تقد

10 من مارس 2008  العدد 35
>  إن عـمليـة استخـدام أساليب فـنية مـختلـفة والتـمثيل أمـام جماهـير من دول عديدة
ـسـتطـاع يـتم كـانـت بـاألحرى األسـبـاب الـتى قـادتـنى إلـى تـقـد عمـل "بـدائى" بـقـدر ا

عنى? تعريف مجال االكتشاف فيه بدءًا من السؤال: ما الذى نتلقاه قبل ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح. اضى جروب خاصا للراحل د. سامى صالح لنشر كتاباته ودراساته فى مجال ا سرحية أطلقوا األسبوع ا > مجموعة من طالب معهد الفنون ا

ó©°S πeÉc ≈Ø£°üe

 فكرة االغراب
وعدم التواؤم مع
اجملتمع جندها
متناثرة فى
أعمال الكاتب

تلك  الكاتب 
قدرة على

تطويع األفكار
اإلصالحية عبر
لغته الرصينة

توظيف خيال
الظل والدمى
واألقنعة كوسائل
للسخرية من آراء
تنطع ا

ــعــانى وهى ــعــنى من ا نــوع مـا مـن مــسـرحــيــات األفــكــار 
ــســرح الــذهــنى عــنــد تــوفــيق ــســرح بــرنــارد شــو وا امــتــداد 
ـــعــنـى مــا مـــحــاكـــمــة لـــلــحـــاضــر احلـــكــيـم واحملــاكـــمــة هى 
ومــراجــعــة ألفــكـار الــكــواكــبى واســتــحــضــار لــهــا مــثــلــهـا مــثل

مسرحية روبرت بولت "رجل لكل العصور".

والالفت لـلــنـظـر هـنـا هـو قـدرة الـكــاتب عـلى تـطـويع األفـكـار
االصالحية الـكبيـرة واللغـة الرصيـنة السـامية فـكريا لـلحوار
ـسـرحى ويـبــدو فى احلـوار شـدة الـتـركــيـز واالحـتـشـاد فى ا
أقــــوال الـــكــــواكــــبى: "الــــضـالل غـــالـب ألن مــــوازين الــــعــــقـــول
الــبــشــريـــة مــهــمــا كـــانت واســعــة اإلدراك قـــويــة ال تــتــسع وال
تـتحمل وزن جـبال األزلـية واألبـدية واالمتـثال ومـا نحو ذلك
وهــو عــلـم صــعب يــعـــلم مــا وراء الــعــقـل (يــقــصــد الـــفــلــســفــة
ــيــتـــافــيــزيـــقــيــة)... والـــدين يــعـــرف بــالــعـــلم والــعـــلم يــعــرف ا

بالعلماء" ص٤٩  مجلة القاهرة).
وإيـقـاع احلـوار بـطىء نـوعـا مـا ويـرجع ذلك إلـى أن: "طـريـقة
سرحـية والظـاهر إجماالً معاجلـة احلوار هى التى تـكيف ا
ـــشــتـــمل عــلـى عــدد من األحـــاديث أو اخلــطب ـــشــهــد ا أن ا
الــطـويــلــة يــتـحــرك بــصــورة أبـطــأ وأكــثــر فـخــامــة وســنـاء من
شهد الذى تكون أحاديثه أو خطبه قصيرة وجترى سريعة ا
ـوضـوع: (إصالح مــتالحـقـة" ويــرجع ذلك أيـضــا إلى جالل ا

حال األمة).

يـــقــول الـــكــاتب عـن مــنـــصــة الـــعــرض: "الـــدائـــرة هى مــفـــتــاح
سرحيـة واجلمهور يـشكل شبه دائرة الدخول وسـر اللعبـة ا
مثل وهـى ليست كاملة. وليس هناك فاصل ب حتيط با
الــلـوحـات وبــعـضـهــا فـهى كــلـهـا تــأخـذ من األخــرى ولـيـست
هـنـاك حلـظـة إظالم واحـدة والـتـحـول إلى مـكـان جديـد تـتم

من خالل اإلضاءة".
سـرح شبه الـدائرى ودورة الزمن.. إن ـسرحيـة ب ا وكأن ا
ـكان وقد تغيـير الديـكور يشـير إلى تـغييـر الزمن أو تغـيير ا
ـهــارة مـثل ــسـرحــيـة وتـالعب بـهــا  وظف الــكـاتب وســائـله ا
خـيــال الـظل (لـلــسـخـريــة من اآلراء الـبــالـيـة لـلــمـتـنــطـعـ فى
الــدين) والـدمى (شــهـود الـزور فى االدعــاء والـذين يــحـركـهم
ـمــثـلـ لــسـهـولـة االنــتـقـال من الـوالى) ثم األقــنـعـة (لـعــمـوم ا

شخصية إلى أخرى).

ــســرحـــيــة يــعــنى إن عــدم وجـــود حلــظــة إظالم واحـــدة فى ا
ـتـعـاقـبـة ـتـتـالـيـة وا الـتـرابط والــتـحـول بـ حـلـقـات األزمـنـة ا
ــسـتــقـبل ـاضى واحلــاضــر) وكالهـمــا يـتــحـركــان بــاجتـاه ا (ا
وبــاجتـــاه الــتــغــيــيــر والـــتــقــدم "فــلم يـــكن مــاضى اإلنــســان إال
ـثل عـلـيـا حــيث جـوهـر اإلنـسـان فـضـيـلـته ـكـلل  حــاضـره ا

وجوهر فضيلته ارتقاء ال حدود له".
ولـهـذا فـإن الـتـقـسـيـم فى الـشـكل إلى قـسـمـ فى مـسـرحـيـة
"مـــدد يــا شــيـخ عــلى" مـــاض وحــاضـــر والــتـــداخل اخلــاطف
لـلـحـظـات من احلـاضـر فى نـسـيج مـسـرحـيـة "مـحـاكـمـة عـبد
الـرحــمن الــكــواكــبى" هــو شىء ظــاهـرى ال يــؤثــر عــلى مــعـنى

العمل وتماسكه وداللته.
والشخصيات الرئيسية (الكواكبى الشيخ على عبد الرازق
عــبـد الــله) تـعــلى الــعـقل عــلى الـنــقل وتــأخـذ الــتـأويل تــاركـة
قـراطـية جمـود الـنصـوص  وحـرفيـتـها وتـؤيـد احلريـة والـد
واالعـتدال وتـرفض االسـتـبـداد والتـحـجـر وتـدع ما لـقـيـصر
سـرحـيـتـان فى الـنـهـايـة تـرمـيان إلى لـقـيـصـر ومـا للـه للـه. وا
ـنـشـود تـطـويــر وتـثـويـر وعى الـنـاس بـغـيــة إحـداث الـتـغـيـيـر ا

والنهوض باجملتمع.
سـرح الثـورى مسرحـا مأسـاويا ولـكنه يعـلمـنا كيف "وليس ا
نكون رجاال مأسـاوي وإذا لم نكن جند فى معظم األحوال
الطـمأنينة والسـعادة فإننا جند الـقوة والشجاعة واخلالص
الذى يشير إليه نـيتشه هو خالص الروح البشرية فى وقت
تـتــضــاءل فـيـه هـذه الــروح وصــوب هـذه الــغــايـة صــاغ كــتـاب

عاصرون ثورتهم فى قالب متناسق". سرح ا ا
راجع : ا

سرح والتغيير االجتماعى. > كمال الدين حس : ا
> محمود أم العالم: اإلنسان موقف.

. > ريتشارد شاخت: ااألغتراب ترجمة كامل يوسف حس
سرحية. رجمة : درينى خشبة. : تشريح ا > مارجورى بول

ى وصعود الراوى. > فيصل دراج: التاريخ العا
> روبــرت بـــروســتــاين: دراســات فـى الــدرامــا احلــديـــثــة: تــرجــمــة

عبداحلليم البتالوى.

وفـد من قبل الـسلطـنة لـلتـحقق من بعض لحق اإلجنـليـزى ا ا
ظالم وتخوف الوالى والـوزير من لقاء أندرسون بالكواكبى ا
ـشـهـد الـثــانى: نـرى امـرأة تـشـكــو مـظـلـمـتــهـا لـلـكـواكـبى وفى ا
واحتيال أحد أتباع الوالى لتوريط الكواكبى فى شبهة التعامل
مع األجـنـبى.. وتـتم مـكيـدة الـوالى والـوزيـر بـتـلـفـيق تـهـمـة ضد

شهد الثالث. الكواكبى ويتم القبض عليه فى ا
ــســـرحــيــة فــهـــو مــشــهــد ــشـــهــد اخلــتـــامى وهــو لب ا أمــا ا
شهد هى استعراض آلراء الكواكبى فى احملاكمة وحقيقة ا
ـقــراطــيـة واالســتــبـداد اجملــتـمع والــقــانـون والــشــريـعــة والــد
والــعــلـم.. إلخ" فــعــالـم الــدين احلــقـــيــقى فى نـــظــره فى فــقــر
تبجحة وضعف أمام أصحاب األصوات العـالية والنظرات ا
عانى ولهذا واإلرهاب الفكرى والتـفتيش فى األدمغة عن ا
دعون.." ص ٥٠ - مشهد احملاكمة لتحون ا ساد اجلهال ا

- ط . مجلة القاهرة - العدد ١٥٥ عام ١٩٩٥.
ـتخلف نـحرف ا إن مسرحـية "الـكواكـبى" تربط بـ الفكـر ا
ــبــتــســر لــلــدين ومــا نــراه مـن الــظــهـور والــفــهم اخلــاطىء وا
ـشــهـد من احلـاضـر - مــشـهـد أعـضــاء اجلـمـاعـات ــبـاغت  ا
ـشـهـد الـرابع يـســتـخـدم فـيه الـكـاتب ـتــطـرفـة قـبل انـتـهــاء ا ا
ـــدنـــيـــة األراجـــوز ويـــظـــهـــر األشـــخـــاص الـــذين يـــرفـــضـــون ا
ظـاهـر الـدين الشـكـلـية والـسـطـحيـة دون الـنـفاذ ويتـقـيـدون 
رأة إلى جوهره مثل إطالة الـلحى وتقصير اجللباب ومنع ا
من العمل وحـجبهـا عن اجملتمع واالنـسحاب مـنه واستبدال
ـتـعـسف بـقــانـون اجملـتـمع أو هـكـذا هـيىء قـانـونـهـم الـذاتى ا
لـــهم ومــا تـــرتب عـــلى ذلـك من عــنـف أضــر بـــاجملـــتــمـع أبــلغ
الضـرر يـظـهر هـؤالء عـلى هيـئـة دمى بـأشكـال جـروتوسـكـية

جتادل األراجوز.
وقد تطرق الكاتب لنـفس القضية فى احلكاية اخلامسة من
مـسـرحيـته "حـكايـات صوفـيـة" وتتـجسـد عـبر حـوار ب رجل
أصم وزوجـــته يــعـــودان مــريـــضــا فـــيــحـــدث األصم صـــديــقه
بــكالم هـو عــكس مــا يـقــصــده ويـتــزامن مع احلــوار الــسـابق
البس الـــشـــرعــيـــة ومــوضع حــديث رجـــلــ عـن الــســـواك وا
الــقــدم فى الــصالة.. إلخ ويــحــدث نــوع من الــتـوازى والــدمج
ا بـ حـوار الرجـلـ والـوصول إلـى نتـيـجـة منـاقـضـة تمـامـا 
يــرجـــوانه ونـــفس الــنـــغــمـــة جنـــدهــا فى الـــقـــسم الــثـــانى من

مسرحيته: "مدد يا شيخ على".

ـعــنى أنـهــا تـعــبــر عن أفـكــارهـا فى هى شـخــصـيــة ذهـنــيــة 
اجملتـمع والدين والـدولة وخـطابـها اجـتمـاعى سيـاسى دينى
سرحية هى ثـقافى كالسيكى رصـ جزل ومحكم. وهـذه ا

.. ومن عـارضة ذلك العالم هـرب من العالم الواقع ويـتسم 
هــنـا فـإن الـوعى األخـروى هــو بـطـبـيـعـتـه ذاتـهـا وعى مـغـتـرب
ـضى بــعـيـدا عن عـالـم الـبـنـيـة االجــتـمـاعـيـة عـن ذاته فـفى ا
رء عن حتـققه وعن طـبيـعته اجلـوهريـة النـابعة من يغتـرب ا

وجوده.
وفـكــرة عـدم الـتـواؤم مـع احملـيط االجـتـمــاعى الـتى هى أحـد
جتلـيات االغـتراب جنـدها متـناثـرة فى العـديد مـن األعمال
ثال سرحية للكاتب مـحمد الشربينى ونذكر على سبيل ا ا
مـــســـرحـــيـــته الـــقـــصـــيــرة: "اجلـــانـب اآلخــر مـن الـــنــهـــار" (من
مجـموعة مـسرحيـات "فتاة عـادية") فعـبد الله يـنكره كل من
نزل حيث تـنكره زوجته وابـنه ويجد رجال آخر حـوله: فى ا
مـكــانه وفـى عـمــله ال يــتــعـرف عــلــيه زمالء الــعــمل وال يــجـد
اسـمه ضــمن الـعــامـلــ وفى قـسم الــشـرطــة يـخـتــفى صـوته
ـسـرحـيـة: أنا لى اسم ويـنكـره اجلـيـران فيـصـرخ فى نـهـاية ا
وال مـــــالـــــيش اسم الـــــعـــــالـم ده بـــــتـــــاعى األرض دى أرضى
الـسـمـا دى سـمـاى احلـيـاة دى حـيـاتى أنـا مـ يـا عـالم أنـا

ف يا عالم.. ردوا على.. ص ١٩٤.
ثانيًا: عبد الرحمن الكواكبى 

ولد عبد الرحـمن الكواكبى عام ١٨٤٨ فى حلب وكان يتقن
الـعربـية والـتركـيـة والفـارسيـة وتـوفى فى يونـيو ١٩٠٢ ودفن

فى مصر (ويقال إنه مات مسموما)
ـــا وكـــان تـــاجـــرا وكـــان صـــاحب مـــشـــاريع عـــمـــرانـــيـــة كـــان عـــا
وصـنـاعــيـة كـان صــاحب أول صـحـافـة ســيـاسـيــة بـحـلب وكـان
صـاحب رسالـة وفى أخـريـات حيـاته قـرر أن يـقوم بـجـولة فى
ــهـا فــطـاف بـســواحل أفـريــقـيـا ـعـرفــة مـعـا الـبـالد اإلسالمـيــة 
الشـرقية واجلـنوبيـة ودخل احلبـشة وسلـطنة هـرر والصومال
والــتـقى بـأمـرائـهـا ودرس أحـوالـهـا االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة
وتـعرف بـشـبه اجلـزيرة الـعـربـية وزار سـواحل آسـيـا اجلنـوبـية

وزار الهند وبلغ جاوه ثم عاد ثانية إلى مصر.
وكـان الـكـواكبـى يطـالب بـفـصل اخلالفـة الـديـنيـة عن الـسـلـطة
: األول" طـبائـع االسـتـبـداد" وهو الـعـثـمـانـيـة وقد ألـف كـتـابـ
نـقـد لــلـحـكــومـات اإلسالمـيـة والــثـانى: "أم الـقــرى" وهـو نـقـد
للـشعـوب اإلسالميـة وهى كتـبه التى صـاغ فيـها آراءه وأفـكاره
عن احلـرية الـسـياسـيـة والعـدالـة االجـتمـاعـية وجتـديـد الدين
والدعوة إلـى اليقـظة والـوحدة الـعربـية وقـد كتب عنـه الكاتب

الكبير عباس محمود العقاد كتابا بعنوان "الرحالة ك".

ـسـرحـيـة فى أربـعـة مشـاهـد: فى األول نـتـابع جتـرى أحـداث ا
قــلق الــوالى الــعـثــمـانـى مع وزيـره مـن قـدوم مــســتـر أنــدرسـون

محاكمة عبد الرحمن الكواكبى

فگرة التقدم:

سرحية شخصية الكواكبى فى ا

احلوار

سرحية التقنية ا
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ـقرر أن يفـتتح فاروق   واجلريدة مـاثلة لـلطبع من ا
حـسـنـى وزيـر الـثـقــافـة ود. أحـمـد نـوار رئــيس هـيـئـة
ــهــرجـان قـصــور الــثـقــافــة الـدورة الــســابـعــة عــشـرة 
ـــاضـى ويـــحـــضــر ـــســـرح مـــســـاء الـــســـبت ا نـــوادى ا
االفـتتاح إجالل هاشم رئـيس إقليم القـاهرة الكبرى
وشــمـال الــصــعــيــد د. عـبــد الــوهــاب عــبــد احملـسن
ـركـزيـة لـلـشـئـون الـفـنـيـة د. مـحـمود رئـيس اإلدارة ا
ــهـــرجــان ـــســرح  يـــبـــدأ ا نــســـيم مـــديـــر عــام إدارة ا
ـسـرحى "فـويـتـسك" لـفـرقـة نـادى مـسـرح بـالـعـرض ا
ـنـوفـيـة تـألـيف شـبـ الـكـوم الـتـابـعــة لـفـرع ثـقـافـة ا
جـورج بـشـنـر وإخـراج مــصـطـفى مـراد بـيـنـمـا يـشـهـد
 مشهد من عرض كالم فى سرىالـيــوم الـثـانى لــلـمـهــرجـان تـقــد ثالثـة عـروض هى

"كـالــيـجـوال" لــفـرقـة األنــفـوشى تـألــيف ألـبــيـر كـامى
وإخراج سـامح بسـيونى "ورجـال لهم رءوس" لـفرقة
قــــويــــســــنــــا تــــألــــيف مــــحــــمــــود ديــــاب وإخــــراج عالء
الكاشف وتقدم فرقة طهطا عرض "اشهد يا قمر"
التأليف لنجيب سرور واإلخراج حملمود أبو زيادة.

" عرضـان هما "كالم فى سرى" ويـقام اليوم "االثـن
لفـرقة األنفـوشى "تألـيف عز درويش وإخـراج ريهام
عــبــد الــرازق و"أوبــوا مــلــكًــا" تــألــيف ألــفــريــد جـارى

وإخرج مصطفى إبراهيم.
سرح.  هرجان شاذلى فرح مدير نوادى ا يدير ا

 فاروق حسنى

٢٨ عرضًا فى ١٠ أيام..
¿ÉLô¡ŸG ¢Vhô©d πeÉµdG ∫hó÷G 

 أحمد الشيخ 

ـهـرجـان "٢٨" عــرضًـا  تـصـعـيــدهـا 
الــنـوادى فى دورتـه الـســابــعـة عــشـرة
ــــســـــرح الــــعــــائم الــــذى يــــقــــام عـــــلى ا
بـــاجلـــيـــزة وتـــقـــدم حـــسب الـــتـــرتـــيب

التالى:
الثـالثاء ١١ مارس "مـالمحـنا" لـفرقة
بــورســـعــيـــد تـــألــيف وإخـــراج مــحـــمــد
عـــيــــسى وتــــقـــدم فــــرقـــة األنــــفـــوشى
عـــــرض "أوضـــــة الــــفـــــيـــــران" تــــألـــــيف

وإخراج عز درويش.
األربــعــاء تــقـدم فــرقــة اإلســمـاعــيــلــيـة
عـــرض "حــــديـــقــــة الـــغــــربـــاء" تــــألـــيف
إبــراهـيـم احلـســيــنى وإخــراج مــحــمـد
حامد وتقـدم  فرقة السويس عرض
"اإلنـكشاريـة" تأليف أحمـد أبو سمرة
وإخـراج مـحمـد حسـ اجلنـاينى كـما
تـــقـــدم فــرقـــة ســـيــدى جـــابـــر "وقــالت
الــعـــنــقــاء" تـــألــيف تـــيــنـــسى ويــلـــيــامــز

وإخراج أحمد مصطفى.
اخلـــمــــيـس تـــقــــدم فــــرقــــتـــا الــــفــــيـــوم
وســــــمــــــالــــــوط عــــــرضـى "الــــــســــــجـــــ

والـــســـجــان" تـــألـــيف مـــحــمـــد عـــنــانى
وإخــراج يــاسـر عــطــيــة و "تــدفــقـات"
ـــنــعـم وإخــراج عـــمــاد حملـــمـــد عــبـــد ا

الدين عيد.
اجلــمــعــة تــقــدم ثـالثــة عــروض لــفـرق
نيا وهى "أكمل مكان سيدى جابـر وا
الـنقط" لـسامح عثـمان واخملرج رامى
نــادر "الـزنـزانــة" لـلــسـيـد الــشـوربـجى
واخملــرج رائــد أبــو الــشـيـخ و "جــنـون
عــــادى جـــدًا" تــــألـــيـف وإخـــراج مـــروة

فاروق.
ويــشـهـد يـوم الـســبت تـقـد عـرضـ
نـيا واحمللـة هما: "الـعصايا لفـرقتى ا
واخلــلــخــال" تــألــيـف وإخــراج مــحــمـد
عـبد الـسالم "يـونسـكويـات" لـلمـخرج

محمد فتحى.
ثالث عـروض تقـدم يـوم األحد لـفرق
الــزقــازيق األنــفــوشى هم: "الــعــابـدان
حلــســام الـــغــمــرى واإلخــراج لـــلــســيــد
عـونى "أحالم مـعـطلـة" تألـيف أحـمد
ســـامـى وإخـــراج مــــحـــمــــود كـــحــــيـــلـــة

وإعـدام راقص" تـألـيف وإخـراج عالء
زين.

االثـنـ تقـدم فرقـة األنـفوشى "قـصة
حـديقـة احليـوان" إلدوار ألبى إخراج
أحـمـد عـبد اجلـواد و "دقت الـسـاعة
الـ "وتـقـدمـهـا فرقـة الـريـحـانى تـأليف

فكرى سليم وإخراج ماجد لطفى 
ويــشــهــد الـــثالثــاء عــرضـــ لــفــرقــتى

مصطفى كامل والزقازيق هما:
"آخــر مـشــهـد" تــألـيف ســامح عــثـمـان
وإخراج عـمرو عـبد الـعزيـز و "ملوك
الشر" تأليف وإخراج محمد لطفى.
األربــعـاء تـقـدم فـرقــة األنـفـوشى "بـلـد
الـبـنـات" تـألـيف عـلى عـثـمـان وإخـراج
أحــــمـــــد راسـم كــــمـــــا تـــــقــــدم فـــــرقــــة
ـــنــصـــورة "أحـــدب نـــوتـــردام" إعــداد ا
أســــامـــة نــــور الـــدين وإخــــراج أحـــمـــد
مــاهــر ويـعــاد يــوم اخلــمــيس الــعـرض

الفائز بعد إعالن اجلوائز

 مروة فاروق 
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 محمد زهدى

 فهمى اخلولى

ـتسـابـقة إلـى جانب الـعـروض ا
ــتـــابـــعــة تـــقـــام نــدوات يـــومـــيـــة 
الـعروض ومـنـاقـشتـهـا ويـشارك

فيها النقاد:
د. ســـــيـــــد خـــــطـــــاب مـــــحـــــمــــد
زهـــدى د. عالء قــوقـــة نــاهــد
عـــز الـــعـــرب أحـــمـــد خـــمـــيس
أحـمــد عـبــد الـرازق أبــو الـعال
مـــحــمــد زعــيـــمه عــبــد الــرازق
حـــــســــ د. ســــيــــد اإلمــــام د.
رضـــا غــالـب هــشـــام إبـــراهــيم
وحمدى حس ويدير الندوات

اخملرج سامى طه.
بـــيــنـــمــا تـــتــكــون جلـــنــة حتـــكــيم
ـهـرجـان من د. عـبـد الـرحمن ا
دســـــوقى - د. حـــــســـــ عـــــبـــــد
القادر - مـحمد الروبى فهمى
اخلـــولى ومــحــمــد الـــشــربــيــنى

مقررًا.

عطى حجازىد.  محمود نسيم   بهاء طاهر أحمد  فؤاد جنم أحمد عبدا
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يستضيف مهرجان النوادى هذا العام عددًا
ــســرح فـى مــصــر فى مـن رمــوز الــثـــقــافـــة وا
لـــقـــاءات مـــفـــتـــوحـــة مـع اجلـــمـــهـــور وهـــو مــا
يـشكَّل إضافة ثـقافية حـقيقيـة من شأنها أن
تـــــثــــرى وعـى اجلــــمـــــهـــــور وتــــســـــهـم فى دعم
يـة فى األقـالـيم.. وصرح د. ـسـرحـ احلـركـة ا
ــــســـرح بـــأن يم مــــديـــر إدارة ا مـــحــــمـــود نــــســـ

يــــســـتــــضــــيف كالً مـن: فـــاروق ــــهـــرجــــان ســــ ا
شــوشـــة بــهــاء طـــاهــر ســعـــد أردش أحــمــد
ـعـطى حـجـازى سـيـد يـاسـ مـحـمد عـبـد ا
السـيد سـعيـد أحمـد فؤاد جنم وحـسن عبد

احلميد.
هرجان مائدة مستديرة تناقش واقع كما يقيم ا

سرح وكيفية النهوض بها. حركة نوادى ا
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ـضـيـئـة فى دورة أحـد الـنــقـاط ا
هـذا الـعـام.. هى خـشـبـة مـسرح
العـائم التى تـستضـيف فعـاليات
ـــهـــرجـــان بـــعـــد أن  تـــطـــويــر ا
ــــســـرح وتــــضــــمـــنت وحتــــديث ا
أعـــمـــال الــــتـــجـــديــــدات أعـــمـــال
اإلطـــفــــاء الــــتـــلــــقـــائى وأجــــهـــزة
إطفاء احلريق وترميم وجتديد
ـسـرح وإعـادة دهـانـهـا خـشـبـة ا
وكــذلك تـــرمــيم ودهـــان كــراسى
ــــســـرح إضــــافــــة إلـى أعــــمـــال ا
سرح وكذلك تغيير ميكانيـزم ا
ــســرح أطـــقم ســتـــائــر خـــشــبـــة ا
بـالكـامل وإضافة أجـهزة صوت

وإضاءة حديثة متطورة.
وقد بلغت تكلفة عملية التطوير

مليون جنيه.
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يــــبـــلغ إجــــمـــالـى اجلـــوائــــز الـــتى
ــــهـــرجـــان "٢٩٧٠٠" يـــقـــدمــــهـــا ا
جــنـيـهًــا بـاإلضــافـة إلى الــعـديـد
من اجلـوائز الـعيـنـية بـينـما درع
الـــهــــيـــئـــة وشــــهـــادات الـــتــــقـــديـــر
واجلـــوائــــز مـــوزعـــة عــــلى ثالثـــة
مـــســـتــــويـــات يـــحـــصل الـــعـــرض
الـــفـــائــز بـــاجلـــائــزة األولـى عــلى
(٣٠٠٠) جـنـيه والـثانى "٢٥٠٠"
جنـيه بينـما يـحصل الـثالث على
"٢٠٠٠" جــــنــــيـه كــــمــــا يــــحــــصل
ركز األول على النص الفـائز با
"٢٠٠٠" جـنـيه والـثـانى "١٥٠٠"
بــــيـــنـــمـــا يــــحـــصل الـــثــــالث عـــلى
"١٠٠٠" جـــنـــيه أمـــا فى مـــجــال
ـركز اإلخـراج يحـصل صـاحب ا
األول عـــــــــــلـى "٢٠٠٠" جــــــــــنــــــــــيـه
والـثــانى "١٥٠٠" جــنـيه والــثـالث
يــــحـــــصل عــــلـى "١٠٠٠" جــــنــــيه
وفى مـــجــال الـــتــلـــحــ يـــحــصل
األول عـــــــــــلـى "١٥٠٠" جــــــــــنــــــــــيـه
والثانى "١٠٠٠" ويحصل الثالث
عـلى "٨٠٠" جــنـيه وهى نــفـسـهـا
الـــــــــتـى تــــــــــقــــــــــدم فـى مــــــــــجـــــــــال
الــســيـنــوغــرافــيـا.. هــذا إضــافـة
إلى شهادات الـتقدير التى توزع
عـــلـى جــــمـــيـع الــــفـــائــــزين ودرع
الـــهــــيـــئــــة الـــذى يـــحــــصل عــــلـــيه

العرض الفائز.

إعداد:  محمود احللوانى

cyan magenta yellow black File: 6-27�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

الــتى كــانت مــوضــوعــة لــهـا وهـى أن تـعــمل
ــا ال تـرتـبـط بـوسـائل عــلى مـدار الــعـام طـا
اإلنــتــاج الـتــقــلـيــديــة ومـا يــســتـتــبع ذلك من
ــيـزانــيــات هـذا لم يــعـد انـتــظــار اعـتــمـاد ا
ــرصــود ــبــلغ ا قــائـــمًــا اآلن والــســبب هـــو ا
ســنــويًــا "األلـف جــنــيه" وأنــا لــست ضــد أن
ـشـروع ولكـن ال يـكـون هذا تـدعم الـوزارة ا
الــدعم دافــعًـا لــلــكـسـل واالتـصــال والــتـذرع

بانتظار اعتماده وإرساله للفرقة.
ثـــانـــيـــهـــا هـــو أن الـــنــــوادى لم تـــعـــد تـــقـــدم
شـاهدة عروضـها لـلجـمهـور ولكن لـلجـان ا
فـقط بــغــيـة تــصـعــيـدهــا ســواء لـلــمـهــرجـان
اإلقلـيمى أو الـنـهائى حـقيـقـة هنـاك بعض
الــفــرق تــقــدم عــروضــهــا لــلــجــمــهــور ولــكن
الـغـالـبـيـة الـعـظـمى تـوجه عـروضـهـا لـلـجـان
شـاهدة فـقط! وال يراهـا اجلمـهور سوى ا
ـــــهـــــرجـــــانـــــ (اإلقـــــلـــــيـــــمى أو من خـالل ا
ــدة يــوم واحـد بــيــنـمــا الــهـدف الــنـهــائى) و
األسـاسى أن يـكـون هنـاك مـسـرح لـلـشـباب
ــتــعــطش يــتــوجه بــشــكـل دائم لــلــجــمــهــور ا
لـلمـسرح ومـازالت مسـارح األقالـيم مغـلقة
طوال الـعام ال تفـتح أبوابـها سـوى ١٥ يومًا
ــــرتـــبـــطـــة ــــســـرحـــيـــة ا فـــقط لــــلـــعـــروض ا
ـا أبــعـد اجلـمـهـور عن بـشــريـحـة اإلنـتـاج 
ـســرح وأنــا ال أقــول بـأن تــعــمل الــنـوادى ا
طوال الـعـام ولـكن عـلى األقل تـعـمل مـعظم

شهور العام.

اخملرج عـزت زين يـقـول: لـقـد حـدثت نـقله
ـــســــرح فى مـــنــــتـــصف ســــلـــبــــيـــة لـــنــــوادى ا
مـــســـيـــرتـــهـــا بـــتـــخـــلـــيـــهـــا عن احملـــاضـــرات
والــنـدوات والــورش الـتـى اسـتــبـدلت بــدايـة
ـهــرجــان ثم عــدلت بــورشـة عــلى هــامـش ا
لـتـكـون ورشــة مـجـمـعـهـة فى الـقـاهـرة وأنـا
لـست ضـد ورشـة مـجـمـعـة ولـكن ال بـد من
تــقـنـيـنــهـا بـدالً من تــركـهـا لـلــظـروف بـحـيث

تعقد عامًا وتلغى آخر وكأنها ترف!
ـــــهــــرجــــان نـــــفــــسـه الــــذى يـــــتــــأجل حـــــتى ا
اضى هل أصـبحت باسـتمـرار من العـام ا
هـــيــئـــة قــصـــور الـــثــقـــافــة بـــكل إمــكـــانــاتـــهــا
وتــــاريــــخــــهــــا عــــاجــــزة عن تــــنــــظــــيـم جــــيـــد
سرح ـهرجان النـوادى إن جمعيـة هواة ا
القـائمة عـلى اإلعالنات اسـتطاعت تـثبيت
مــهــرجــانــهــا بــيـنــمــا مــهــرجــانــنــا نـحـن سـار

شمعة فى مهب الريح.

أمــا اخملـرج حــمـدى طــلــبـة فــيـقــول: نـوادى
ـسـرح أصـبــحت سـبـوبـة. تـنـتـظـر مـبـلغ الـ ا
١٠٠٠ جـنـيه لـتـقـدم مـسـرحـيـة فـ ٦ أفراد.
بلغ ال تقـدم شيئا - لـقد كنا وإن لم يـأت ا
فـى الـــبـــدايـــة نــــعـــرف جـــدول عــــمل الـــعـــام

القادم من محاضرات وندوات وورش.
ــدربــون يـــأتــونــنــا أثـــنــاء الــبــروفــات وكــان ا
لتدريبنا وتوجيهنا وتصحيح األخطاء فيما
يــعــرف "بـالــورشــة عــلى رأس الــعـمل" اآلن
هرجان صـار الهرم األكـبر أو األوحد هـو ا
فقط والذى أصبحت عروضه فى مستوى
سىء لـــلـــغـــايـــة وأكـــبــــر دلـــيل هـــو مـــســـتـــوى
عــروض مــهــرجــان اإلســكــنــدريــة ولم تــعـد
الــعـــروض تــقــدم بـــيــئـــتــهـــا احملــلــيـــة خالفًــا
لـلـسـابق حـيث كـانت عـروض كل إقـلـيم لـها

سمتها اخلاص.

ـسـتــوحـاة من الــرقص اتـصــال - ارجتـال تـؤدى إلـى تـعـمــيق عالقـة >  إن الــتـمــريـنــات ا
ط احلـوار اجلــسـدى الـذى يـنـشـأ يـحـرّك مـبـاد أسـاسـيـة الــتـبـعـيـة مع الـشـريك. إن 

لتبادل الوزن والتعليق واالرتكاز على اآلخر دون أن يربك أحدهم اآلخر.

ـمـثل فى وضع غيـر عادى. إن >  إن عـنـاصر األكـروبات األسـاسـية تـخدم أوضـاعًـا تضع ا
ضـياع نقـاط الرصد اليـومية تثـير انفتـاحًا مجسـدًا للسمع وتـسمح بتجـريب مجاز ما

سرح وتصرّ على معرفة كيفية التأقلم. يحدث عندما ندخل إلى خشبة ا

سرحي جريدة كل ا
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قر اجلمعية. سرح احلر برئاسة اخملرج هشام جمعة انتهت من وضع برنامج جملموعة من الندوات واللقاءات يتم عقدها  > جمعية ا
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سرحية بالبالون. > قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية يستعد الفتتاح قاعة صالح جاه للعروض ا
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حتطيم األصنام
سرحيتان  ا
تأخذان شكل

محاكمة احلاضر
وتطرح السؤال
عن ما هيته

 قضايا دينية
واجتماعية
وطابع تسجيلى
تاريخى

 مجال فكرى
وجدل ب

عا يعلنان
فارقة عن ا

دراسة عن مسرحيتى  "مدد يا شيخ على" و "محاكمة عبد الرحمن الكواكبى"
جد اإلسالم يقول الـشيخ على لـتلمـيذه: ال دخل للـخالفة 
وهى لــيــست أصال مـن أصــول الـديـن وال هى تــقـوى دعــائم
اإلسالم بل تـــســـاعـــد عـــلـى إلـــصـــاق االســـتـــبـــداد والـــبـــطش

باسمه..
ش. إسماعيل: 

ــطــلق فى أعــرف يـــا مــوالنــا أن وراء كل هــذا دعــاة احلــكم ا
السياسة..
ش. على: 

نــعم يــا إســـمــاعــيل لــيـــســوا هم فــقط ولـــكن أيــضــا أنــصــار
االتــبـاع والـتـقـلـيــد فى الـفـكـر الـديـنـى واالجـتـمـاعى ولم يـكن
الـغــرض من كــتــابى إال كــشف هــذا الــتـجــهــيل وركــاب مــوجـة
التـمـسح باخلالفـة عـلى أنـها من الـدين.. كـنت أريد أن أقف
دنى.. ص ـقراطـيـة واحلـريـة واجملـتمـع ا ـ بـالـد مع احلـا

٨٥
ــشـاهــد بــ الــشـيـخ عـلـى وبـ طه ويـنــسج الــكــاتب بــعض ا
حـســ عـقب إصـدار األخــيـر كـتــابه "فى الـشـعــر اجلـاهـلى"
الــذى طــبق فـيـه مـنــهج الــفـيــلـســوف ديــكـارت فـى الـشك فى
نهـج على بعض صحة هـذا الشـعر ومـحاولـته تطـبيق هـذا ا
ــا أثــار عـــلــيـه الــرأى الـــعــام هــو الــكــتـب الــهـــامــة األخـــرى 

اآلخر.
القسم الثانى وعنوانه: مدد يا شيخ على

ويـقع فى مشهـدين يتـخللـهمـا إظالم واحلوار سجـال فكرى
ثـله عـبد الـله الشـقـيق العـائد من وجـدل ب عـا عـالم 
ـتطـرفـة الذى يـجـسده الـشـقيق اخلـارج وعـالم اجلـماعـات ا
األصغر إذ يـتسلل عبـد الله إلى مخـابىء اجلماعات لـيلتقى
لتـحى الهارب والـطبيب توفـيق زوج أخته ويرجو بشقـيقه ا
أخـاه أن يــسـلم نــفـسه لــلـســلـطـات فــيـرفـض وفـجـأة تــنـقض
مــروحــيـــة اســتــطـالع فى أحــراش الـــقــصب تـــصــيب رشــدى
ـصـاب يــسـتـمـر جـدل عـبـد الـله مع وأثــنـاء رحـلـة الـهـروب بـا
تــوفـيـق وال يـجــد عـبــد الـله مــفـرا إال بــأن يــرفع الـسالح فى
مـواجـهــة تـوفـيق فـيــفـيق رشـدى لـيــصـوب هـو اآلخـر سالحه
ـشـهد فى نـحـو أخـيه وترتـفع سـاريـنـة الشـرطـة ويـتـجمـد ا

إشارة الستمرارية الصراع..
يـقـول عـبــد الـله لـرشـدى: ربـنـا مـش عـاوز نـاس مـجـبـرة عـلى
الــعـــبــادة والـــتــقــوى لـــكن عــاوز االهـــتــداء بـــالــعــقـل واحلــريــة

الكاملة.. ص ١٤٠
ويـقول لـزوج أخـته الـطـبيب: انـتم مـا عـنـدكوش قـضـيـة ألنكم
ـعـرفـة أى قـضـيـة مـنـهـجـيـة أو عـلـمـية أو عـاوزين تـأسـلـمـوا ا
اقـــتـــصــاديـــة أو اجـــتـــمــاعـــيـــة عــاوزيـن تــربـــطـــوهـــا بــاإلسالم
ا تـربطه بـأى قضـية هـايعـطيـها قـداسة زى واإلسالم دين 
قـــداســة الــديـن نــفــسـه وهــو ده اخلالف الـــلى بــيـــنــا.. ومش
خالف فــكـرى بـس لـكن مــوضــوعى ألنك بــكـده.. هــا تــلـغى

عقلك وتشل حريتك وجتمد احلياة واجملتمع. (ص ١٥٠)
والــديـن اإلسالمى دين عــبــادة وعــمل دنــيــا وآخــرة ولــيس فــيه
عناه السلبى. مثل هذا االغتراب عن اجملتمع واالغتراب هنا 

يــعــتــقــد هــيــجل بــأن اإلنــســان هــو أســاســًا عــقل وأن الــكــلــيــة
(الـعـمـومـيـة) أمـر أسـاسى ألى شىء عـقـلى فى أسـاسه هـكـذا
ـرء يغرب بـذلك عن طبـيعة فإن افتـقاد الـكليـة يسـفر عن أن ا
اجلوهر ويصل إلى أقصى قمم التطرف فى التنافر مع ذاته.
ـكن الـوصـول إليـهـا على مـسـتوى ويقـول هـيـجل: إن الكـلـية 
العالقات ب األشخـاص فقط من خالل الوحدة مع البنية
قصود بالكلية: العمومية وتطابق معرفتنا مع االجتماعية (ا
صـورة الـعـالم) وبـالتـالى فـإن الـفرد بـتـوقـفه عن أن يـكون فى
وحدة مع تلك البنية االجتماعية يفقد كليته وحينما يحدث
ذلك ال يـعود بعد متملـكا لناصية جـوهرة وهكذا يغرب ذاته
عن طـبـيــعـته اجلـوهـريـة أو يــصـبح بـاخـتـصــار "مـغـتـربـا" عن
ذاته ويـنـبـنى عـلى ذلك أن من يـتبـنى اجتـاهـا دينـيـا أخـرويا
ومن يـنــظـر إلى نـفــسه خالل خـصـوصــيـته فـحــسب يـعـد كل
مـنــهـمـا مـغـتـربـا عن ذاته ذلك أن عالقـة كل مـنـهـمـا بـالـبـنـيـة

االجتماعية ليست عالقة واحدة.
ويالحـظ هـيــجل أن الــلـجــوء لــلـعــالم اآلخــر هـو عــلى الــدقـة 

ـنـصة فى سـبـتمـبـر ١٩٨١ هو ـباشـر وكـان حادث ا الـعـنف ا
قـمـة أحـداث هـذا الـعـنف وهـذه الـظـاهـرة هى الـتـى يـتـصدى

لها كاتبنا فى مسرحيتيه:
أوال: الشيخ على عبد الرازق:

ـنــصـورة ــحـكــمــة ا كــان الـشــيخ عــلى عــبـد الــرازق قــاضـيــا 
عــنـدمــا أصـدر كــتـابـه "اإلسالم وأصـول احلــكم" عـام ١٩٢٥
ـيـة من األزهـر وإثــر صـدور كـتـابه وكـان يـحــمل شـهـادة الـعــا
هـذا حـورب فى عـمـلـه واجـتـمـعت عـلـيه هــيـئـة كـبـار الـعـلـمـاء

ية. وجردته من العا
و"اإلسالم وأصـول احلكم" بـحث فى اخلالفة واحلـكومة فى
اإلسالم كـمـا يـقـول عـنـوانه وهـو كـتـاب يـبـحث فى اخلالفـة
ويـدحـضـهــا بـاعـتـبـارهــا بـدعـة ال تـنـتــسب إلى جـوهـر الـدين
اإلسـالمى فى قــلــيل أو كــثــيــر وهــو إلى جــانب ذلـك يــعـرض
ــلــكى فــيــديــنه ويــفــضح حــقــيــقــته االســتــبــداديـة.. بــاحلــكم ا
والــكـــتــاب فــضال عن ذلـك دعــوة جــهــيـــرة واعــيــة إلى األخــذ
ــتـحــضـرة الـتـى تـقـوم عــلى اسـتــلـهـام روح ــدنـيـة ا بـاحلــيـاة ا

الفكر العلمى واخلبرة اإلنسانية".
وفى هـــذه الـــظـــروف أى فى عـــام ١٩٢٥ كـــان أتـــاتـــورك قــد
لك فـؤاد فى ذلك الوقت أسقط اخلالفـة فى تركـيا وكـان ا
ـساعـدة احملـتل الـبـريـطانى يـطـمح إلى االسـتـحواذ عـلـيـهـا 
فأثار صدور الـكتاب زوبعـة فى احلياة السـياسية والـثقافية
" الــذى وفى دوائـــر الــقـــصــر وحـــزب "األحـــرار الــدســـتــوريـــ

ينتمى إليه على عبد الرازق
"الشيخ على"

ـســرحى الــذى يــتـنــاول هـذه وهـى الـقــسم األول من الــعــمل ا
الـــقـــضـــيـــة ويـــقـع فى اثـــنـــ وعـــشــــرين مـــشـــهـــدا قـــصـــيـــرا
ــلك فـؤاد إدريس بــاشـا وصـيــفه حـسن وشـخـصــيـاته هم: ا
نـشـأت; وكـيـل الـديـوان طه حـسـ عـلى عـبـد الـرازق عـبـد
الـــعـــزيــــز فـــهـــمى; وزيـــر احلـــقــــانـــيـــة ورئـــيس حـــزب األحـــرار
ـنـدوب الــسـامى يــحـيى إبــراهـيم; الــدسـتــوريـ أدرســون; ا
الـية والـقائم بـعمل رئـيس الوزراء تلـميـذ للـشيخ على وزير ا

رجال ومشايخ..
وهذا الـقسم يحوى مشـاهد بالعاميـة وأخرى بالفصحى مع
ـسرحـيـة حتمل قـضايـا دينـيـة واجتـماعـية وفـكريـة وهو أن ا
ــشـاهــد الــطـابع ذو طــابع تــسـجــيـلـى وتـاريــخى تــأخـذ فــيه ا
االستجوابى أثـناء عقد مـا يشبه احملاكـمة للشـيخ على عبد

الرازق عقب إصداره كتابه "اإلسالم وأصول احلكم".
ويبـرز فى هذا الـقسم انـقسـام الرأى الـعام إزاء الـقضـية من
سـياسيـ ومثـقف ورجـال الدين ومـا أثاره صدور الـكتاب
من أزمـة سـيـاسيـة عـصـفت بـالـوزارة وبـالـشيـخ علـى وأزاحته

عن وظيفته فى النهاية.

يـتــمـاس الـكــاتب مـحــمـد الــشـربـيــنى مع واقـعـه ويـنـفــعل بـقــضـايـاه
فــــيـــــغــــوص فى تـــــراث أمــــتـه (الــــفــــكـــــرى والــــســــيـــــاسى والـــــديــــنى
ـــراحل واالجـــتــــمـــاعى) ويــــحـــسن االخــــتـــيـــار واالنــــتـــقـــاء والــــفـــرز 
عاصر (الشيخ على عبد الرازق وأشخاص ومواقف فى تاريخـنا ا
ــــصــــلح عــــبــــد الــــرحــــمن الــــكــــواكــــبى) مـن أجل أن يــــضىء وأن وا
ـــأزوم واحلــائـــر بــحـــثــا عـن ســبـــيل.. فــهل يـــســتـــكــشـف حــاضــره ا

يجده..?
سرحى عن ـيدان الـذى يعـبر فـيه الكاتـب ا ـسرح هو ا "إن ا
وجــهــة نــظــره نــحــو أوضـاع يــعــايــشــهــا من خـالل جتــســيــدهـا
درامـيـا لــيـقــدمـهـا إلى اجلــمـهــور الـذى يــتـلـقــاهـا وهــو مـحـمل
ـسرحى عـاييـر الـضمـير الـعام لـلجـماعـة ويـعتـمد الـكاتب ا
ـسـرحيـة االجـتـماعـيـة فى صـياغـته الـدرامـية الـذى تـشغـله ا
ــعـاش عـلى مـدى وعـيه بــهـمـوم مـجـتــمـعه وطـبـقـته لـواقـعه ا
ذلك الــــوعى االجــــتــــمـــاعـى الـــذى هــــو "مـــحــــصــــلـــة" األفــــكـــار
والـنظريـات ووجهـات النـظر واحلس االجـتمـاعى والعادات
ـوضـوعى والـتـقـالـيـد الـتى يـعـتـنـقـهـا الـنـاس وتـعـكس الـواقع ا
لالجـتمـاع اإلنـسانى والـطـبقى كـمـا أن هذا الـوعى هـو الذى

يؤدى إلى اإلحساس بالوجود اإلنسانى ذاته".
ومسرحيتا "محاكـمة عبد الرحمن الكواكبى" و "مدد يا شيخ
عـلى" كالهـمــا مـسـرحـيــة اجـتـمـاعــيـة: لـتــنـاولـهـمــا مـوضـوعـا
اجـتــمــاعـيــا مــعـاصــرا (إصالح حــال األمــة والـرد عــلى فــكـرة
الـتــطــرف) مــســرحــيـة ثــوريــة: تــنــقض وتــهــدم أبـنــيــة وقــيــمـاً
ومعتـقدات بالـية تاريـخية: لـكونهـا تستعـير اإلطار الـتاريخى
فى بــــعض أجـــزائـــهـــا ومـن ثم تـــضع احلــــاضـــر فى مـــواجـــهـــة
اضـى ومقـابـلـته تـسـجـيلـيـة: من حـيث كـونـهـا تـسجـل وقائع ا

وحقائق اجتماعية وتاريخية وعامة.
ـسرحـيـتان شـكل احملـاكمـة (مـحاكـمـة عبـد الـرحمن وتأخـذ ا
الـكواكبى فى معظـمها) والقـسم األول من "مدد يا شيخ على
ــــعــــنــــون بـ "الــــشــــيـخ عــــلى" وجــــزء مـن  الــــقــــسم الــــثــــانى "وا
واحملاكمة هنا هى محاكمة للحاضر.. فما هو هذا احلاضر

? "الذى يقصده الكاتب فى عمليه االثن

كـان لـلـتـغـيــر االجـتـمـاعى فى بـعض الــسـيـاسـات مـثل سـيـاسـة
االنـفــتـاح االقــتــصـادى الــتى لم يــصــاحـبــهــا وبـنــفس الــقـدر
انــفــتــاح سـيــاسـى أثـره فـى ازديـاد الــتــفــاوت بــ الــطــبــقـات
شـاركة الـسيـاسية واستـشراء الـفسـاد فعـزف الشـباب عـن ا
وهـجـر بعـضه اجملـتمع وانـتـسب إلى جتمـعـات مغـلـقة حتـتمى
ـنــحـرفــة واخلـاطــئـة وراء الـدين وهـى تـخــفى الـتــفـســيــرات ا
للدين الصحيح واجتـهت هذه اجلماعات فى فترة تالية إلى

ظاهرة التطرف والعنف واإلرهاب

االغتراب عن الذات

يا فؤادى ال تسل أين النوادى!
لــيس بــكـاءً عــلـى األطالل ولــيس مــقــارنـة
كــتـلـك الـتى يــحــلـو لــنــا فى شــتى اجملـاالت
عــقـــدهـــا بــ مـــا كـــان ومــا هـــو كـــائن ومــا
يـجب أن يــكـون قـصــارى جـهــدنـا فى هـذا
ـسـرح الـتـحـقـيق هـو تـتــبع فـلـسـفـة نـوادى ا
مـنـذ أنـشـأهـا د. عـادل الـعـلـيمـى فى بـداية
اضى ومالحـظة الـثمـانيـنيـات من القـرن ا
مـا جد عـليـهـا من تعـديالت أو انحـرافات
ــــســـار. الـــفــــرصـــة مــــازالت مــــتـــاحـــة عن ا
ــشـروع لــنـقــاش جــدى عــمـيـق حـول هــذا ا
الـرائع الـذى اسـتـهــدف عـنـد إنـشـائه نـشـر
ـسـرحـيـة فى شـتى ربـوع وطـنـنـا ـعـرفـة ا ا
كـدعامة أسـاسيـة حلركـة مسرحـية مـازلنا
ــلـك مـا يــؤهــلــنــا لــتــطــويــرهـا نــؤكــد أنــنـا 

باستمرار لتواكب عصراً تتسارع خطاه.

بـــدايـــة يـــتـــحـــدث د. عـــادل الـــعـــلـــيـــمى عن
: أثــنـاء أســبــاب تـأســيـسه لــلــمـشــروع قـائالً
إحـــدى زيــــاراتى لـألقـــالـــيـم فى مـــنــــتـــصف
الـسـبـعـيـنــيـات ذهـبت إلى الـوادى اجلـديـد
وهـنـاك رأيت زمـيـالً يـقـدم مـسـرحـيـة عـند
الــبـيــروقـرطــيـة وبــهـا رقــصـة تــاجنـو يـدرب
ـثـلــيه عـلـيــهـا فى هـذه الــبـقـعـة الــبـدائـيـة
وقـــــتــــهـــــا والـــــتى ال يـــــعـــــرف ســــكـــــانـــــهــــا ال
الـبيـروقرطـية وال الـتاجنـو وليس هـناك ما
اذا يتعـلق بالبـيئة احملـلية وسـألت نفسى 
ال نــنــشئ مــعــاهـــد مــصــغــرة حتــمل ألبــنــاء
ـســرحى خــصــوصًـا أن األقــالــيم الــوعى ا
ـــيـــة الـــفـــنـــون الـــوحـــيـــدة لــديـــنـــا فى أكــاد
الـقــاهـرة ولم يـكن قـد ظـهــر وقـتـهـا أقـسـام
ـسرح بكـليات اآلداب? فـأقمت مشروعى ا
عــلى وضـع مــنـــهج مــســـرحى مـــتــفق عـــلــيه
وإيــفـــاد احملــاضــريـن إلى األقــالـــيم بــواقع
مــــحــــاضــــرة كل أســــبـــوع وإقــــامــــة نـــدوات
أسـبـوعــيـة حـول قـضـايـا فـنـيـة وأن يـصـدر
ــســـرحــيـــة يــحـــررهــا كل أقـــلــيم نـــشـــرته ا
ــسـرحــيــ ويـنــاقــشـون فــيــهـا شــبــابه من ا
مــشــاكــلــهم وكــيــفــيــة حـلــهــا. وأحلــقت بــكل
إقــلـيم مــكـتـبــة مـسـرحــيـة وأوفـدت الــنـقـاد
ـــســـرحـــيــة إلـــيـــهم كـــمـــنـــاقـــشـــ لـــلـــكـــتب ا
وجـودة والهـدف من كل ذلك بـالطـبع هو ا
ـسـرحــيـة فـكل هـذه االرتـقــاء بـالـعــروض ا
ـنــاقـشـات كـانت احملــاضـرات والـنـدوات وا

بهدف جتويد العروض. 
وكـــان هـــدفى أن تـــصــبـح الــنـــوادى مـــكـــانًــا

لتثقيف الشباب فى األقاليم اخملتلفة.
ويـضيف العـليـمى: بعـد إقامتى لـلمـهرجان
األول لــلـنــوادى فى دمــيـاط وحــضـور كــبـار
ــســـرحــيــ أمــثـــال ســعــد أردش وفــوزيــة ا
مهـران ويسرى اجلـندى وغيـرهم انتـزعنا
ــــشـــروع االعــــتــــراف بــــالـــنــــوادى وأصــــبح ا
موجـودًا وبـقـوة ويـضم ٢٥ نـاديـا فى أنـحاء
الــبالد بـعــدهــا ولـظــروف سـفــرى رشـحت
ـــشــروع وإن ســامى طـه خــلـــفًــا لى إلدارة ا
كــــــنت أحــــــمـــــد لـه أنـه تـــــوسـع فى إنــــــشـــــاء
الــنــوادى حــتـى أصــبح عــددهــا ١٥٠ نــاديًــا
لـكن حتفظـى على أدائه أنه توسع بـسرعة
ولم يـكن عــدد الـنـقـاد واحملـاضــرين كـافـيًـا
لـــتـــغـــطـــيـــة الـ ١٥٠ نــــاديًـــا وعـــلى إثـــر ذلك
ألـــغــيت الـــنــشــرات والـــورش واحملــاضــرات

هرجان. واستبدلت بورشة فى ا

الـنــاقـد أحـمــد عـبـد الــرازق أبـو الـعال قـال:
ـــــســـــرح لـم تـــــكن مـــــهـــــتـــــمـــــة ســـــوى "إدارة ا
بـالعـروض التى تـقدمـها الـفرق فى األقـاليم
مـتـمــثـلـة فى الـبـيـوت والــقـصـور والـقـومـيـات
لــــذا ظـــلت مـــجــــمـــوعـــات من الــــشـــبـــاب فى
األقــالــيم عــلى الــهــامش وأصــبــحت هــنـاك
حــاجــة مـــاســة لــلـــبــحث عـن ســبــيـل لــهــؤالء

 سامى طه  حمدى طلبة أبو العالعزت زين 

شروع تخلى عن جوهره عادل العليمى: ا

شروع! أحمد عبد الرازق أبو العال: خطآن وقع فيهما ا

ها سوى فى النوادى عزت زين: هناك أفكار ال يصلح تقد

ـسرحـيـة لـتـناقـشـهـا وكان عـقب الـعـروض ا
يحـضرها نـقاد نقـرأ مقـاالتهم فى دوريات

سرح" و"فصول". كبيرة مثل "ا
هل أحــــــدثـك عن أيــــــام قــــــدمــــــنـــــا فــــــيــــــهـــــا
"الـــريــبـــرتــوار" وقـــدمت مـــســرحـــيــة وقـــتــهــا
تـــكـــلـــفـت ٤٠٠٠ جـــنـــيـه هل أقـــول إن عـــدد
ثالً ثلـى أحد عروضى وصل إلى ٤٥ 
وشــــاركــــنــــا فى مــــهــــرجــــان دمــــيـــاط األول
ومـــنــحـــنـــا مـــصـــروف جـــيب فـى حــدود ١٥
جنيهًا وزعناها علينا جميعًا وكنا فى غاية
الــســعــادة اآلن هــدم بـيـت الـثــقــافــة لــديــنـا
لـتوسيع الشارع وأصـبحنا نقـوم بالبروفات

حتت بير السلم!

د. عـادل العليـمى يقول: إن أكبـر ما أفسد
ــالـيـة الــتى تُـعـطى ـكـافـآت ا الـنـوادى هــو ا
لـلفـائـزين فـأصبـحت مـشـاركة الـشـباب من
ــــالــــيــــة فـــــقط وقــــد رأيت أجـل اجلــــائــــزة ا
ـثالت لـطمن بعـينـى (فى اإلسمـاعـيلـية) 
ـــــســـــرح لـــــعــــدم اخلـــــدود عـــــلى خـــــشـــــبـــــة ا

حصولهن على جائزة.
بـينـما الـوضع أيام إدارتى كـان مخـتلفًـا فلم
تــــكـن اجلـــــوائــــز مـــــاديـــــة بل كـــــانـت دروعًــــا

وشهادات تقدير. 
وإن كان هناك رغـبة فى االرتقاء بالنوادى
فـــيــنـــبــغى أن تـــركــز عـــلى عــودتـــهــا لـــســابق
ـــكـــتـــبــات عـــمــلـــهـــا كـــمـــراكـــز لإلشـــعــاع بـــا
والـــــنـــــدوات والـــــورش واحملــــــاضـــــرات وفى
ـــســــرحى هـــو الــــنـــهــــايـــة يــــكـــون الـــعــــرض ا

احملصلة النهائية.

الناقد أحمـد عبد الرازق أبو العال يرصد
السـلبـيـات التى اعـترضت مـسـيرة الـنوادى
: أولـهـا هـو خـروجـهـا عـلى الـفـلـسـفة قـائالً

هناك أيضًا ميزة أخرى للنوادى - يضيف
زيـن - هى قــــــــدرتــــــــهـــــــا عــــــــلى اجــــــــتـــــــذاب
اجلمـاهـير ولـدينـا جتـربة تـثـبت ذلك ح
قـــدمــنــا عـــرضًــا عن قـــصــائـــد ألمل دنــقل
وتـــوقـع اجلـــمـــيع أال يـــزيـــد عـــدد رواده عن
سـتة أشخـاص وكان مـبررهم أن أمل دنقل
ال يــــقـــرأ لـه ســـوى شــــريـــحــــة مـــعــــيــــنـــة من
اجلـمـهـور لـكن احلـضـور الـكـثـيف لـلـعـرض
صــــدم تـــــوقــــعــــاتــــهم بـــــقــــوة ورأيى أن ذلك
ـوجـودة لـدى الـشـباب مـرجـعه احلـمـيـمـية ا
والتـى جتذب إلـيـهم اجلـمـهـور وهـذا ما ال
يــتــوافــر فى عــروض الــفــرق الــقــومــيــة لــذا
تـــــعــــانـى اآلن من قـــــلـــــة جـــــمــــهـــــورهـــــا رغم

ميزانيتها الكبيرة.

ـنـيـا) : نوادى قـال اخملـرج حـمدى طـلـبـة (ا
ـسـرح من وجـهــة نـظـرى كـانت هى الـشئ ا
احلــــــقــــــيــــــقى الــــــوحـــــــيــــــد فى الــــــثــــــقــــــافــــــة

اجلماهيرية أما اآلن فقد توفاها الله!
ـشـروع أيــام مـؤســسـة د. عــادل الـعـلــيـمى ا
شــكّـل حــراكًــا ثــقـــافــيًــا فى أقـــالــيم مــصــر.
بـــــاحملــــــاضـــــرات والـــــنـــــدوات والـــــنـــــشـــــرات
اإلقليـمية يـكفى أن أقول إننـا كنا نـستقبل
شــهـــريًــا نـــاقــدًا كــبـــيــرًا أو مـــتــخـــصــصًــا أو
ــيًــا إمــا تــرســلــهم اإلدارة أو أســـتــاذًا أكــاد
يـأتون إلينا من تـلقاء أنفسـهم وكنا نتبادل
الـنــشـرات اإلقـلـيـمـيــة فـيـمـا بـيـنــنـا بـالـبـريـد
الــعـــادى ومــازال لـــدى نــشـــرات من أســوان
حــــتـى مــــرسى مــــطــــروح. وهــــذا أشــــعــــرنــــا
ـعــهـد فــنـون مــسـرحــيـة مــصـغـر بـاالنــتـمــاء 
ـعـرفة عـن كل متـطـلـبـات الـعرض ـدنـا بـا
ـــعــهــد عــددًا ــســرحـى وقــد أفــرز هــذا ا ا
كــبـــيـــرًا من الــكـــتـــاب واخملــرجـــ والــنـــقــاد
ـــــطـــــربـــــ ومـــــصـــــمـــــمـى الـــــديـــــكـــــور بـل وا
. هـذا والندوات التى كـانت تعقد ـلحن وا

الـشـبـاب يــقـدمـون مـنه أعـمـالـهم ومـواهـبـهم
بــعـيــًدا عن فــكـرة اإلنــتــاج احملــتـاج لــتــمـويل.
ويقدمون إنتاًجا مسرحًيا متميًزا ولقد بدأ
شروع بال دعم مادى من وزارة الثقافة أو ا
هيئـة قصور الثـقافة التى اقـتصرت مهـمتها
ــكـان فــقط وإقــامـة مــسـابــقـة عـلـى تـوفــيـر ا
لــلـــعــروض ولــكن بــعــد ذلك  رصــد مــبــلغ
١٠٠٠ جــــــــنــــــــيـه لــــــــكـل نــــــــادى مــــــــســــــــرحى
ــمــارســة جلـأت بــعض احملــافــظـات إلى وبـا
ـــــبـــــلغ عـــــلى عـــــدة عــــروض إنـــــفـــــاق  هــــذا ا
وأصــــبـــحـت تـــشــــارك بـــأكــــثـــر مـن خـــمــــســـة
عـروض مـسـتـفـيـدة من األعـداد الـهـائـلـة من

مثل والعناصر الفنية لديها. ا
ـسـرح مـيـزة كـبـيـرة أيـضـا امـتــلـكت نـوادى ا
مــتـمــثــلـة فى عــدم عــرض نــصـوصــهــا عـلى
الـرقــابـة وذلك بـعـكس الـنـصـوص الـتى يـتم
إنـتاجـها فى القـصور والـقومـيات والـبيوت
وذلك مـــنح الــنـــوادى هــامـــشًــا مـن احلــريــة
لــتــقـدم خـالله مـا شــاءت من مــوضــوعـات
إضـافـة إلمـكـانـيـة تـقـد عـروضـهـا فى أى
مـــكـــان بـــاخـــتـــصـــار كـــانت الـــنـــوادى تـــقـــدم
مسرحًا فقيرًا فى إنتاجه غنى فى فنياته.

مفهوم إنتاجى مختلف
اخملــرج عـزت زيـن أحـد مــخـرجى الــنـوادى
(بــــنى ســــويـف) يــــقــــول: كــــانت لـى جتـــارب
ــــســــرح ــــســـــرح فى ا ســــابــــقــــة مـع نــــادى ا
الـــقــومى وحـــ أنــشـــأ د. عــادل الـــعــلـــيــمى
ــــــســـــرح فـى األقـــــالــــــيم ســــــارعت نـــــوادى ا
ــــشــــاركــــة مــــعه وكــــنت جــــاهــــزًا لــــذلك بــــا
شـروع وأنه ليس مجرد ـعرفتى بفـلسفة ا
ــا هـو فى جـوهـره مـفـهـوم جتـمع لـلـهـواة إ
إنــتــاجى مــخــتـلـف عن األطــر الـتــقــلــيــديـة
عــــروضه لـــهـــا طــــابع جتـــريـــبـى ال يـــتـــوافـــر
ـــثــيالتــهــا من الــعــروض األخــرى. وهــنــاك
ـــهــــا إال من خالل ــــكن تـــقــــد أفــــكـــار ال 

النوادى وهذا ما تفهمته تمامًا.
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سرح السعودى وتستمر حتى 20 مارس اجلارى. اضى فعاليات مهرجان ا شاركة 20 عرضاً مسرحياً بدأت مساء السبت ا  <

الـفنان شـباب ويحـتاجون إلى دعم مالى
لالسـتمرار وإال سـيبحث عن فـرصة عمل
فى أى مــــكـــان آخــــر بــــعـــيــــدًا عن هــــوايـــته
فــــالـــوقت اخــــتـــلف والــــزمن غـــيــــر الـــزمن"
وهــنــاك "هـــذه كــارثــة أخــرى فـــفى الــوقت
الـــــــذى حتــــــتـــــــفى فـــــــيه الـــــــفــــــضـــــــائــــــيــــــات
ـهرجـانـات الـسيـنـمـائـية وحـتى الـكـروية بـا
وتـــقــيم لـــلــفـــرقــة الــفـــائــزة احـــتــفــاالً يـــلــيق
ـسرح.. نـاسبـة جنـد أن الفـائزين فى ا بـا
فـى الـــــفـــــرق أو األفـــــراد يـــــرســــــلـــــون لـــــهم
ـــديـــريــات أو يـــذهـــبــون جــوائـــزهم عـــلى ا
السـتالمـها بـشـيكـات بيـروقـراطيـة وكـأنهم
عــمـلـوا "عـمـلـة" وتـتـم األمـور بـشـكل مـظـلم
ومعتم وكأن هـذا عيب أو فاحشة كبيرة..
ـــــاذا ال تـــــســـــلط األضـــــواء عـــــلى الـــــفــــرق
الــفـائــزة ويــعـاد عــرضــهـا فى احملــافــظـات
اخملـتلفة ويقـام لها مهرجـان كبير حتضره

وسائل اإلعالم اخملتلفة".
 تطالبون بوجود مسرح متنقل?

ــاذا ال يــكـــون فى كل مــوقـع ثــقــافى "نـــعم 
مسرح متنقل?

الية هذا سوف يوفر الكثير من األعباء ا
على الفرقة..

ـسـتوى هـنـاك مـشاكـل أخـرى تـؤثـر علـى ا
األدائى لـلـفـرقـة مـثل عـدم وجـود عـنـاصـر
إداريـــة مـــدربـــة حلل مـــشـــاكل الـــفــرق أوالً
بــأول فالبـــد أن يــكــون لـــكل فــرقـــة جــهــاز
إدارى مــدرب ونــشـط وعــلى درايــة كــافــيـة
بـالعمل مع فـرقة مسرح وال بـد من تفعيل
ـــكــتب الـــفــنـى فــهـــو اآلن حــبـــر عــلى دور ا

ورق".
 متى نشهد نهضة مسرحية فى بنى سويف?
"مع افـتـتاح قـصـر الـثقـافـة اجلديـد بـشرق
الــنــيل ســوف تــكــون هــنــاك نــهــضــة فــنــيــة
كـبــيـرة وأمــلـنـا أن ى يــزود الـقــصـر بــكـافـة
اإلمـكــانـيــات الــفـنــيـة احلــديـثــة من إضـاءة

وصوت وخالفه"
هل لديك اقتراحات محددة ?

ــعــنى أن "البــد من اســـتــقاللـــيــة الــفـــرق 
ؤسـسات اجملـتمع يـكون هـنـاك دور فعـال 
ــدنـى ومــشـــاركــتـه حــتـى فى مـــيــزانـــيــات ا
ـعـنى الــعـروض فـأن يــكـون هـنـاك عــائـد 
أن تـصــبح الـعــروض "جتـاريـة" ومــا الـعـيب
فى ذلك إذا كـان مـا سـيـقـدم شـيـئـاً جـديد

وجاداً ومبهراً وجاذباً للجمهور".
?  ثانياً

"االهــتـمـام بــالـعـروض الــفـائـزة وحتــريـكـهـا
وعـرضـهـا فى مـواقع أخـرى غـيـر مـوقـعـها
وتــصـويـرهــا وتـسـويــقـهـا وأن تــكـون هُـنـاك
إدارة خــــاصــــة بــــالــــتــــســـويـق أســــوة بـــإدارة
ـهـرجـانـات والـفـضـائـيـات اآلن تـسـتـوعب ا
كل مـا يقـدم إذا كـان جـادًا ومحـتـرمًـا بدالً
من الـصـرف على عـروض ال تسـتـمر أكـثر

من عشرة أيام فعلية حقيقية".
 كيف ترى  مسرحنا?

"مـسرحنا هى جريـدتنا التى كنـا ننتظرها
والــتى هى بــيــتــنــا احلــقــيــقى بــعــد أن كُــنــا
نتـسول موقـعًا فى أى جـريدة يحـمل خبرًا
صـــغـــيـــرًا عـــلـى اســـتـــحـــيــــاء.. حتـــيـــة لـــكل
الـعــامــلــ بــهـا مـن رئـيس الــتــحــريــر حـتى
أصـــغــــر عــــضـــو بــــاجلـــريــــدة.. حتــــيـــة إلى
الـــدكــتــور نـــوار رئــيس الـــهــيــئـــة وأمــلــنــا أن
يـــنـــظــــر إلى فـــرق األقـــالــــيم بـــعـــ أخـــرى

وبنظرة الفنان التى نعرفها عنه".

"نــعم.. بــنــد الــدعــايــة غـيــر كــاف.. بل قُل
غير موجود وغـير كاف لتحريك اجلمهور
الــنــائم أمــام شـاشــات الــتـلــفــاز إال من مـر
عـــلم بـــالـــصـــدفـــة أمــام قـــصـــر الـــثـــقـــافـــة 
بـالصدفة أيـضًا أن هناك عـرضًا يُقدم أو
 أن نـــــدعــــو أقــــاربــــنــــا وأهـــــلــــنــــا حلــــضــــور

العروض"
 وماذا عن الوسائل اجلديدة?

ــاذا ال تــبـــحث الـــهــيــئـــة عن وســـيــلــة أو "و
طريقة الستقـطاب النجوم احملبوب لدى
شـاركة فـرق األقاليم عـروضها اجلمـهور 
حتى تستطيـع االستفادة من جماهيريتهم
وجـــذب اجلـــمـــهـــور إلى صـــاالت الـــعـــرض
ـصروف على أعمال ليس ال ا بدالً من ا

لها مردود سوى أيام معدودة".
?  ألستم جنوماً أيضاَ

"فى الـثقـافـة اجلمـاهيـرية جنـوم.. لكن لم
تـــســلط عـــلـــيــهم األضـــواء.. من مـــلــحـــنــ
ــثــلــ ومــخــرجـــ ومــؤلــفــ وشــعــراء و
ومـهـنـدسى ديـكور لـكن تـنـقـصـهم األضواء

وجودة فى العاصمة". ا
 وما رأيك فى األجور التى تتقاضونها?
ـثل "األجـور هـزيـلـة وال تـكـفى لـتـعـويض 
عن ٤ شـــهــور بـــروفــات .. ال تـــكــفـى حــتى
مـصــاريـفـه الـشــخـصــيـة حــتى وصـوله إلى
مكان البـروفات البد من إعادة النظر فى
ـــســـألـــة جـــد خـــطـــيـــرة ـــســــألـــة.. ا هـــذه ا
وشــــــائـــــكـــــة وغـــــيـــــر عـــــادلـــــة.. مـع الـــــغالء

الفاحش وارتفاع األسعار".
ــــســــألـــة لــــيــــست جتــــاريــــة ولـــكـن هـــؤالء ا

سويف?
ـــســرح فى بــنـى ســويف صــورة "مـــشــاكل ا
ــــســــرح فى كل كــــربــــونـــيــــة مـن مــــشــــاكل ا
مـــحـــافـــظـــات مـــصــر مـع فـــروق بـــســـيـــطــة

ناخ العام" الختالف ا
وهل لإلعالم دور فىِ هذا السياق?

"هــــنـــاك مــــنـــافــــســــة شـــديــــدة من اإلعالم
ـعـمول والـفضـائـيات ال تـوازيـها الـدعـاية ا
بــهـا فـى مـســرح األقــالــيم.. هى مــنــافــسـة
سرح من رة وال بد لهـيئة ا غـير عادلة بـا
إعادة الـنـظر فـى ميـزانـيات فـرق األقـاليم
فــبــنــد الــدعــايـــة مــثالً ال يــكــفى إال لــعــمل
"يـافــطـة" ٥ أمـتــار تُـعــلق عـلى بــاب قـصـور

الثقافة أو بانوه متر  xمتر..
ونــاهــيك عن فــرق الــقـطــاع اخلــاص الـتى
ـا يــتم الـصــرف عـلى أعــمـالـهــا بـســخـاء 
يُــعــطـى لــلــعــامــلــ دفــعــة لــتــقــد أعــمـال
تـنـافس مـا يـقـدم فى الـفـضـائـيـات وإقـبـال
مـن اجلــــمــــهــــور الــــذى جتـــــذبه الــــدعــــايــــة
ــــنـــاســــبـــة فى الــــوقت الــــذى ال تـــصـــرف ا
ـــســـرحـــيــة الـــدولـــة فـــيه عـــلى فـــرقـــتـــهـــا ا
احلـقيـقـية الـتى تـقدم فـنًا مـحـترمًـا وجادًا
إال مــا تــصـــرفه الــفــرق اخلـــاصــة فى يــوم
سرحية عرض واحد!" "نعم هـذه الفرق ا
بــالــقـصــور والــبــيــوت حتـمل عــلى كــاهــلــهـا
رسـالـة تـقدمـهـا لـلـنـاس.. رسالـة مـحـتـرمة
وهــادفـــة فــهى تـــشــارك الــنــاس هـــمــومــهم
ـــــشـــــاكــــــلـــــهم مـن خالل وتـــــقـــــدم حــــــلـــــوالً 

عروضها".
 أال يوجد بند للدعاية?

كــون مـعـى ثـنــائــيًـا نــاجـحًــا ثم الــتــقـيــنـا
بــاخملـرج يــحـيـى خـلــيـفــة وأنـشــأنـا مــعًـا
صــرحًــا مــســرحــيًـــا يــقــدم أعــمــاله فى
اجلــامـعــة ومــراكــز الــشـبــاب والــتــربــيـة
والـتـعلـيم والـنـقابـات ونـحصـد اجلـوائز
الـــــــواحــــــــدة تـــــــلـــــــو األخـــــــرى مـن خالل
هـرجانات سابـقات وا مشـاركتنـا فى ا
ـــا دفـــعـــنى إلى ـــســرح  اخلـــاصـــة بـــا
اسـتـكـمـال أدواتى من قـراءة وحتـصـيل
ــسـرح واطـالع عــلى كل مــســتــجــدات ا
مـن تــــــــقـــــــــنــــــــيـــــــــات وأدوات ومــــــــدارس
ــشــاهــدة ــداومــة عـــلى ا إخــراجـــيــة وا
ــــــســـــــرح كــــــامـالً فى وقـــــــراءة تــــــاريـخ ا
الــداخل واخلــارج" كــمــا "قــمت بــرحــلـة
لـــلـــدراســـة فـى فـــرنـــســـا عـــلى نـــفـــقـــتى
اخلـاصـة درست خاللـهـا فن الـسـيـنـمـا
ثم عُــدت ألسـبـاب خـاصــة بى وعـمـلت
لم أسـتـفد حـتى اآلن من كل ـسـرح  بـا
مـا درسـته عـن الـسـيـنـمـا وإن كـانت لى
جتـارب فى الـتـمـثيـل مع اخملـرج عـمرو
سلسالت مع كبار عابدين فى بـعض ا
ــمـــثــلـــ مــثل أبـــوبــكــر عـــزت وحــنــان ا

ة مختار وغيرهم". شوقى وكر
 بداية عالقتك بالفرقة القومية?

"أخـرجـت مـســرحـيــة الـزوبــعـة حملــمـود
ديـــاب لـــفـــرقــة بـــنى ســـويـف الــقـــومـــيــة
ـسـرحـيـة عام 1983 كـانت أول عمل ا
لـلــقـومــيـات فى مـصــر وبـاكــورة أعـمـال

القوميات".
ـــســــرح فى بــــنى  مـــا هـى مــــشـــاكـل ا

ـــســـرحــــيـــة من بـــنى تـــتـــحـــرك خــــطـــواته ا
سـويـف وإلـيــهــا.. ولـكن هــذه "الــسـويــفــيـة"
الــتى تــغـرقه حــتى الــنــخـاع.. لم حتل دون
ـسـرح فى ذيـوع اسـمه بـ من يـعـمـلـون بـا

كل أقاليم مصر من شمالها جلنوبها!
مــخــرج يــتـمــرد دائــمًــا.. تــمـردا مــســرحــيـا
ـــا تـــبـــصــره جـــمـــيال يـــتـــطــلـع إلى أبـــعــد 
الـعــيـون.. بــدأ تـمـرده وهــو يـافع.. عــنـدمـا
ـــــســــرح فى بــــنى جتــــرأ عــــلـى عــــمــــالــــقه ا
ســــويـف وكــــون فـــــرقــــة مـــــســــرحـــــيــــة عــــام
1967مع اخملرج الراحل رزيق الـبهنساوى
ــســرح الــطــلـيــعـى".. هى نــفــســهـا بــاسم "ا
الـتى أصـبـحت - اآلن- فـرقـة بنـى سويف

القومية.
يـقـول سمـيـر اخلـلـيلى: "بــنى سـويف هى
وطــنى.. وهـى ســبب إبــداعـى الــفــنى.. لم
أخـــــرج مــــنـــــهـــــا إال من أجـل إجنــــاز عـــــمل
سرح سرح فى أيام ا مسرحى.. تعلمت ا
ــــدرسـى. أيــــام أن كــــان هــــنــــاك نــــشــــاط ا
يــسـمـى بـهــذا االسم.. كــنــا مــجــمــوعـة من
تـطـلع دائمـا إلى اجلـديد.. كـنا الشـبـاب ا
ـدرسى أحـيـانـا وأحـيـانا ـنهـج ا ـسـرح ا
ـسرحته على أخـرى نختار عـمال ونقوم 
قدر طاقـتنا وجـهدنا.. وإمـكانات مـواهبنا

النظرية".
 ماذا عن الفرقة التى قمتم بإنشائها?

ــسـرح "نــعم" أنــشــأنـا فــرقــة اســمــيـنــاهــا ا
الـــطـــلـــيـــعـى.. ولك أن تـــتـــصـــور أنـــنـــا كـــنـــا
نــــصـــرف عـــلـى الـــفـــرقــــة من مـــصــــروفـــنـــا
الشـخـصى.. ولـعـمل الـدعـاية كـنـا نـشـترى
أكــاســيــد مــلــونــة ونــقــوم بــكــتــابــة عــبــارات
ــــــــــدارس اإلعـالنـــــــــــات عـــــــــــلـى جـــــــــــدران ا
بـأنـفسـنـا.. حـتى أصـبح لنـا جـمـهور ورواد
فى كـــافـــة أرجـــاء احملـــافـــظـــة.. فـــقـــدمـــنــا

سرحية. أجمل وأروع األعمال ا
ن تعلمت?  

»"ورشــة الـعـمل فى الـثـقــافـة اجلـمـاهـيـريـة
ُـعلم األول لى ـعهـد الدراسى وهى ا هى ا
بـــشــكل احـــتــرافى.. وال أنـــسى اخملــرجــ
الـــذيـن تـــعـــامـــلت مـــعـــهم واخلـــبـــرات الـــتى
اكــتــســبــتــهــا مــنــهم حــتى أصــبح لى مــنــهج
خــاص وطـمــوح خـاص وطــريـقـة مــخـتــلـفـة
ـسرح سـواءً فى الـتمـثيل أم ومـغايـره فى ا
فـى اإلخــــراج! تـــــعــــامـــــلــــنــــا مـع الــــثـــــقــــافــــة
اجلماهيرية فى البداية هو الذى أتاح لنا
فــرصــة االحــتــكــاك بــفــنــانــ ومــخــرجــ
ــا ــثــلــ مـــشــهــورين وكـــتــاب أيــضًــا  و
أضــاف إلـى مــواهــبــنــا بُـــعــدًا آخــر وصــقل

موهبتنا وأكسبنا الكثير من اخلبرات".
 ما هى أعمال الفرقة?

ــســرح الـطــلــيـعـى «أغـنــيـة "قــدمت فــرقـة ا
ـــمـــر» لـــعـــلى ســـالم ثـم مـــســـرحـــيــة عـــلـى ا
«الــغـــريب»  حملـــمــود ديـــاب حــيـث إن مــثل
هـذه الـنصـوص كـانت مالئـمـة للـجـو الـعام
فـى ســـنــة 67ومـــا كـــان فـــيـــهـــا من حـــاالت
الـشــجن والـتــوتـر واألحــزان فـاسـتــنـهــضـنـا
ـة اجلـمـهـور من خالل تـقـد هـمـة وعـز

هذه العروض"
"فى 1974تــوج نـــشـــاطــنـــا الـــفــنـى بــإعالن
ـسـرح اجلـديـد وأصـبـحت تـنـافس فـرقـة ا
فـرقـة بـنى ســويف الـرئـيـسـيـة والـتى تـضم

كبار الفنان فى بنى سويف".
سرحية?  أهم احملطات ا

"1979هـــو الـــعــــام الـــفـــارق فى مــــســـيـــرتى
الـفنية حـيث حصلت على شـهادات تقدير
وتـكـر من رئيس اجلـمـهوريـة عن مُـجمل
ـسـرحى خالل الـفتـرة الـسـابـقة نـشـاطى ا
عـن جـــــــهــــــــودى فـى بـــــــعـث روح الــــــــتـــــــذوق
ــســـرحى والـــفــنى فـى قــرى وجنـــوع بــنى ا
سـرح اجلـامـعى هو سـويف" كـذلك كـان "ا
أهـم احملــطــات فى حــيـــاتى حــيث حتــولت
ثل إلى مـخرج مـسرحى مـعتـرفا به من 
وتـقابلت مع اخملـرج أحمد البـنهاوى الذى

سمير اخلليلى

سرح التى ـجموعـات ا >  إن احلـدّة واإلهدار فى غايـة الوضوح والالمـباالة وسوء الـفهم حتيط 
عـتاد" ؤسـسات "طـابع ا تـعـيش استـقاللهم ووضـعهم فـى التـعلّم الـذاتى فى محـيط تـعرّف فـيه ا

استقاللية غرابة وبحث ليسوا ادعاءات ريادة أو حداثة أو جتديد. 8
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رافئ األخرى» و«اخلوف» ضمن مطبوعات إقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافى. سرحى بكرى عبد احلميد صدرت له مؤخراً مسرحيتا «رقصات ا > الشاعر والكاتب ا
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ـعرفـة الضـمنـية لـلمـمثـل لـيست واضـحة ومـقبـولة إنـها مـنفـعة ثـقافـية مـهددة هذا >  إن ا
ـناسبـة للتـعلم هى على الـتهـديد تصـعب مواجهـته ألنه يجـبر على  االعـتراف بأن الـشروط ا

األحرى خارج احمليط الذى نضمه إلى عملية تربوية إلى مدرسة أو إلى طريقة تعليم.
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عبد الرحمن الشافعى 
واالنحياز للجماعة الشعبية

سرحية أيضًا موسيقى تعبيرية بالدرجة وموسيقاه ا
ــوســـيــقـى فى الـــعــمل األولى ولـــيــسـت تــطـــريــبـــيـــة وا
سرحى ال تتوقف عنـد متابعة الكلمة أو احلدث بل ا
تـــتـــضـــافــــر مـــعه أو تـــعــــلق عـــلـــيـه وتـــســـتـــكـــمــــله (مـــثل
اســــــتــــــخــــــدامه آللــــــة الــــــدف فى مــــــســــــرحــــــيــــــة أدهم
ـوسيقى الشـعبية الشرقـاوى) ويستخـدم غالبًا آالت ا
سـواء الـوتـريـة مـنـهـا أو آالت الـنـفـخ أو اإليـقـاع خـالـقًا
ــتـوهـج مـوظــفًــا إيــاهـا أحــيــانًـا حـالــة من الــتــواصل ا
ـــســرحـــيــة وإذا اســـتــخــدم كـــمــعـــادل لــشـــخــصــيـــاته ا
الــشـــافــعـى آالت أو تــقـــنــيـــات حــديـــثــة يـــحــرص أشــد
احلــرص عـــلى إبـــراز الـــعــنـــصـــر الـــبــشـــرى اإلنـــســانى

وقدراته ومهاراته التى حباه بها الله.
وأعــتــقــد أن تــعــيــ عـبــد الــرحــمن الــشــافــعى مــديـرًا
ــــســــرح الـــــســــامــــر 1971 ثم مــــديـــــرًا لــــفــــرقــــة اآلالت
ـوسـيـقـيـة الـشـعـبـيـة 1975 قـد أتـاح له فـرصـة كـبـيـرة ا
جدًا ومتـميزة للـتعامل مع ودراسة الـفنان الـشعبي
وطُــرق أدائـــهم وكــذلك االقــتــراب الـــشــديــد من عــالم
ـوسيقية الشعبـية ومعرفة إمكانـياتها وكيفية اآلالت ا
تــوظـيــفـهـا كــمـا أن الــعـنـاصــر الـبــشـريـة الــفـنــيـة الـتى
اسـتمرت بعد زكريـا احلجاوى وتعامل مـعها الشافعى
ــــأثـــورات أتــــاحت لـه االطالع عـــلـى عـــالـم رحب من ا
ـتـميـزين الـشـعـبـيـة من خالل مـجـمـوعـة من احلـمَـلـة ا
ــدربـــ عـــلى األداء ومـــواجــهـــة جـــمـــهــور مـــخـــتــلف ا
وتقد مـا يستـطيعـون به التواصل مع هـذا اجلمهور

عن اختالف نوعياته ومستويات حساسيته الفنية.
كان فقد كان الـشافعى مغرمًا بتوظيفه كما هو أما ا
ــكــان ــســـرحى مــوظــفًـــا مــفــردات ا وتــقــد الـــعــمل ا
ومــؤكـدًا شــخـصـيــته مـازجًــا بـ تــاريـخه وبــ الـعـمل
ـكـان ذاته كـعـنـصـر من عـنـاصـر ـقـدم مــسـتـخـدمًـا ا ا
الفـرجة أو إطـار لهـا (مثل اسـتخـدامه لوكـالة الـغورى
ــســرحـيــة) حــتى وإن قـدم فـى الـعــديـد مـن عـروضه ا
أحــد عـروضه فى مـكـان لـيس لـه هـويـة شـعـبـيـة (مـثل
عـــرض اخلالبــيص فى جــالـــيــرى الــهــنــاجــر) خــلَّــقــهــا
بـاستـخـدام مـوتـيفـات شـعـبيـة بـخـامـات شعـبـيـة كذلك

كان حسب رؤيته وعرضه. يعيد بها صياغة ا
لــــذا كــــان الــــشــــافـــــعى دائــــمًــــا حـــــاضــــرًا وبــــشــــدة فى
تــصــمــيــمــات ديــكــورات مــســرحــيــاته وتــنــفــيــذهـا دون
انــتـــقــاص من دور مـــصــمـــمى ديــكـــور مــســرحـــيــاته أو

قدرهم.
اختيار الشافعى لنصوص عروضه:

ــا يــقـارب ال يــفــوتــنـا الــتــنــويه إلى أن تــقــد مــخــرج 
الـسـتــ عـمالً مـسـرحـيًـا قـد يـسـهل أو يـصـعب مـهـمـة
الباحث لكن فى حالتنا قد يكون من السهل أن جند
قاسمًا مشتركًا فى النصوص التى يقدمها الشافعى
ـأثـور الــشـعـبى فــهى نـصـوص تــسـتـمــد تـيـمــاتـهـا مـن ا
الـقصصى وتـسمح له بـخلق فرجـة شعبـية فى شكـلها
ــسـرحى فـإن وتــأثـيــرهـا لـذا أيًــا كـان مــؤلف الـنص ا
الـــشــافـــعى فى الـــنـــهــايـــة يــتـــحــكـم فى تـــقــد الـــعــمل

فرداته واختياراته وتفضيالته اجلمالية.
ـــؤلف بـــنـــصه ولـــكن هـــذا ال يـــعـــنـى انـــقـــطـــاع صـــلـــة ا
ـقـدم عـنه ولــكـنه صـاحب نص تـوافق مع والـعـرض ا
"الـطريقة الشافـعية" لذا يرى عبـد الرحمن الشافعى
ـــؤلـف عالقــــة تـــكـــامــــلـــيــــة فـــلن أن عالقـــة اخملــــرج وا
يــســتـطــيع أى مــنــهــمـا دون اآلخــر تــقــد عـمـل نـاجح

ملتحم باجلمهور معبر عنه.
وقـد يـقــدم الـشـافــعى نـصًــا مـسـرحــيًـا بــرؤيـة شـعــبـيـة
ثــقــافـيــة ونــذكــر هــنــا مـســرحــيــة "مــنــ أجـيـب نـاس"
لـلــشـاعـر الــراحل جنـيب ســرور والـتى كــان لـلــشـافـعى
ها وهى مسرحـية صعبة فى فـضل السبق فى تقـد
ـهـا الفــتـقـادهـا لــلـحـظـات الــصـراع فى الـدرامـا تــقـد
ـزاوجـة ب شـاهـد فـقام بـا وتعـدد األمـاكن وتـعـدد ا

ــوال الــقـصــصى "حــسن ونــعـيــمـة" ــسـرحــيـة وا نص ا
واســتـخـدم الـرواة الــشـعـبـيــ ومـحـفـوظــهم الـشـفـاهى
ــسـرحى ذاتـه وكـان هــذا الــعـمل من داخـل الـعــرض ا
األعمـال األولى الـتى حـددت فـيـمـا بعـد أسـلـوب عـبد

الرحمن الشافعى اإلخراجى.
ــســـرحــيــة ألف وأخـــيــرًا قــد يـــتــواجـــد فى الــســاحـــة ا

لك أسلوبه اخلاص? مخرج ولكن من منهم 

الشافعى.. اسم خملـرج له مشروعه الفنى الذى امتد
إلى مــا يـزيــد عن أربـعــ سـنــة وله أسـلــوبه اخلـاص
فـى اخـتــيــار عــنــاصــر جتــربــته الــفــنــيــة وتــرجـيــحــاته
اإلبــداعــيـــة هــو مــخــرج فـــنــان انــحـــاز إلى اجلــمــاعــة
ـنـتـمى إلى ـسـرح ا الـشـعـبـيـة وثـقـافـتـهـا وحـمل لـواء ا

هذه اجلماعة / الثقافة وجتلياتها اإلبداعية.
ويــنـتـمى الـشــافـعى جلـيل كــان هـمه األول الـبـحث عن
هـــويــته اخلــاصــة ســاعــيًــا إلـى تــشــكــيل تــيــار واجتــاه
يــحـمل ســمـات ثــقـافــته وقــضـايــاهـا. وقــدم الـشــافـعى
إبـداعه الـفــنى فى مُـخـتـلـف مـنـاطق مـصـر الــثـقـافـيـة
مـــقـــدمًـــا خـــبــراتـه اخلــاصـــة ومـــســـتـــفــيـــدًا وهـــاضـــمًــا
لـلـتنـويـعـات الـثـقـافـيـة احمللـيـة مـضـيـفًـا إيـاهـا خملزون
مـعرفـته وخبـراته مستـعيـرًا ومتـعلـمًا من هـذه الثـقافة

أو تلك.
مرحلة التنشئة الفولكلورية لعبد الرحمن الشافعى:
ــرتــبــطـ كــثــيــر من األعــمــال اإلبـداعــيــة لــلــفــنـانــ ا
بـالـثــقـافـة الـشـعــبـيـة تـعـود فى تــشـكـلـهـا وتــخـلـقـهـا إلى
مــراحـل الــتــنــشـــئــة األولى الــتى تـــمت فــيــهـــا عــمــلــيــة

الغرس الثقافى.
ومـرحلـة الـتنـشئـة لـلشـافعى تـرتـبط بثـقـافة الـفالح
فى مـــحــافــظـــة الــشـــرقــيـــة فــقـــد شــاهـــد وشــارك فى
األعــراس الـشــعــبـيــة وتـشــبع بــأغـانــيــهـا والــقــيم الـتى
ـــمـــارســـة جلـــمــــالـــيـــات الـــنص حتـــمــــلـــهـــا مـــدركًـــا بــــا
وجمـاليات األداء أيـضًا وصدق مـعه أن الفنـان ما هو
إال إنــســان احــتــفـظ بــبــعض قــوى الـــطــفــولــة فى ذاته
(احلكيم. فن األدب مكتبة مصر ١٩٧٤ ص ٤٠).
ولم يـــفت الـــشــافـــعى الــطـــفل والـــصــبـى الــتـــردد عــلى
ــوالــد ومــتــابــعــة مــا يــقــدم فــيــهــا من أغــانٍ شــعــبــيــة ا
ـــــواويل ـــــدائح واإلنـــــشـــــاد الــــديـــــنى وا كـــــالـــــســــيـــــر وا
الــقـــصــصـــيــة. وكــذلـك مــا يـــقــدم من عـــروض فــرجــة
شعـبـية مـثل األراجـوز الـذى لم يكـن لصـاحـبنـا مـجرد
طـيـة ومـسرح بـسـيط بل عـالم مـترامى شخـصـيـات 
ــعــانـى واجلــمــالــيــات وشــاهــد احلـواة األطــراف من ا
والعـبى خيـال الظل وفـصول الـفرق اجلـوالة وغـيرها
من أشكال الفرجـة. وشاهد موكب اخلليفة والدوسة
ـتـصـوفـة وأنـشـطـتهـم كـما وحـلـقـات الـذكـر وخـوارق ا
ــوالـــد مـن ألـــعــاب لـألطـــفــال شـــاهـــد مــا يـــبـــاع فـى ا
ولد شارك فى ا شعبية الفكـرة والصناعة وأزياء ا
ـرحـلة هى مـرحـلة سـواء فـنانـ أم مـرتادين. وهـذه ا

عرفة من منابعها األولى. اإلحاطة با
وانـــتــقل الـــشــافـــعى إلى الــقـــاهــرة لـاللــتــحـــاق بــكـــلــيــة
ـسرح احلـقـوق والتى تـخـرج فـيهـا ثم الـتـحق بـشعـبـة ا
ى عـــام ١٩٦٣ وعــمـل مع مـــجــمـــوعــة من كـــبــار الـــعــا
اخملــرجـ الـعــائـدين وقـتــهـا من بــعـثـات تــعـلـيــمـيـة فى
ـــيـــة ـــنـــاهج الـــعـــا ـــذاهب وا اخلـــارج بـــالـــعـــديـــد مـن ا
فــشـارك فـى أعـمــال لــشــكــسـبــيــر ومــولــيـيــر وثــيــوتــكـا
ودوريـنــمــات وبــيــرانــديــلــلــو وإبـسـن.. وغــيـرهـم سـواء
ـشــاركـة ـســرح أو ا كـمــســاعـد فى اإلخــراج أو إدارة ا
وسيقى لبـعض األعمال فعايش بـالتمثيل واإلعـداد ا

سرح الغربى وهضمها. أساليب ا
ثم انـتدب الشـافعى للـعمل بالـثقافـة اجلماهـيرية عام
١٩٦٨ بـفرقة الغـورية الكائنـة وسط حى شعبى قد
يـجـمع بـ سـكانـه الفـالح والـصـعـايـدة واحلـرفـي
والــــتــــجــــار وغـــيــــرهم مـن الـــنــــمــــاذج الـــتـى امـــتــــزجت
وانصهرت وأنـتجت سبيـكة متوهـجة عمادها ثـقافتها
الـشـعـبـية وطـبـاع "والد الـبـلـد" وكـان هـذا االنـتداب /
ــنـاخ الــشــعــبى والــعـمـل داخل إطـاره االنــتــقـال لــهــذا ا
فارقة اسـتفز مخزون انتقـاالً نوعيًا وفـكريًا شديـد ا
الــنــشـأة لــلــشــافـعـى وتـكــويــنه األول  ومــا عـايــشه فى
صــغــره من فــنــون الــفـالحــ وآدابــهم وكــان تــســاؤله

كان? ماذا يقدم فى هذا ا
وكــانت اإلجــابــة "تــقـد مــا يــتــوافق مع طــبــاع وعـالم
ـمـزوج بـحـضـارة مـصـريـة عـمـيـقـة عـمق أوالد الـبــلـد ا
الـــنــيل ومــســرح هــمــومــهـم وطــمــوحــهم لــيس مــســرح
شــكــســـبــيـــر وال مــولــيـــيــر مــهـــمــا امـــتــزجت واحتــدت

ــسـرح ــفــهــوم ا ــوال  الــدرامــا واخــتــار من يــؤدى ا
اخــتـار مــؤديًـا ولــيس مـغــنــيًـا لــيـشــخص احلـكــايـة من
خالل إحـــســاسـه الــداخـــلى بـــالــصـــراع فـــيــعـــبـــر عــنه
ـؤدى للموال ظاهرة مسرحية قدرة ويصبح هذا ا
نـسـتـخـدمـهـا ونـتـعـامل مـعـهـا إليـجـاد حـالـة مـسـرحـيـة
فـــأنـــا هــنـــا ال أخــتـــاره عــلـى أســاس جـــمــال الـــصــوت
ولــذلـك أقــول إنه لـــيس كل مـن قــدم زمَّـــارًا أو طــبــاالً
ـهم ماذا يقول ـسرح الشـعبى فا سـرح يقدم ا على ا

سرح". الزمَّار داخل حلبة ا
(من حديث لعبد الـرحمن الشافعى مع بدوى شاه

جمللة فن).
وأيـضًــا لم يــكـن اهـتــمــام الــشــافــعى بــاألدب الــشـعــبى
اهــتــمــامًــا شــكـــلــيًــا بل ركــز اهــتـــمــامه عــلى اخلــطــاب
الـــفــــكــــرى لألدب الـــشــــعــــبى ولـــيـس مـــجــــرد تـــيــــمـــات
الــقـصص الـشـعـبـى فـقط وهى مـحـاولـة مــنه لـتـأكـيـد
طــمـوحـات أفـراد اجلـمـاعـة الـشــعـبـيـة وكـذلك الـبـحث

فى مخاوفهم وإحباطاتهم.
وكــان هـدفه مـن اخـتــيـاراته لألغــانى الـشــعـبــيـة داخل
ـســرحى إثـارة مـلــكـة الـتــخـيل لــدى اجلـمـهـور الــعـمل ا
ومــشــاركـــتــهم بــتـــرديــد بــعض األغـــانى الــشــعـــبــيــة مع
رتـكز علـى خبرة ـؤدين أو التـجاوب مـعهـا ا غـن ا ا

سابقة على األقل.
وكــان هــدف اخــتــيــاراته أيــضًــا الــشــحن والــتــحــريض
ولــكن بـآلـيـات أخـرى غــيـر الـفـصل والــتـغـريب وأيـضًـا
ـــفـــهـــوم الـــتـــوحـــد الــــتـــقـــلـــيـــدى ولـــكـــنه شـــحن لـــيس 
وحتـريض مـرتــكـز عـلى مــيـكـانـيــزمـات الـثـقــافـة ذاتـهـا
وحـــمـــلـــتـــهـــا لـــذلـك كـــانت نـــصـــوص األدب الـــشـــعـــبى
مـــحـــتـــفـــيــة بـــعـــادات الـــنـــاس وتــقـــالـــيـــدهم مـــرتـــبـــطــة
تلـق واجلمهـور على موجة ا جـعل ا باحتـفاالتهم 
التواصل مع هذه النصوص الشعبية ومع مسرحتها.
تـلقى ـوسيـقى فى مـسرح الـشـافعى تـثرى خـيـال ا وا
ـبـدع وتـسـاعـده عـلى فــهم احلـدث كـمـا أنـهـا حتـفـز ا
ذاته عــلـى خــلق حــالــة من االنــســجــام والــتــوافق بــيــنه
ــسـرحى كـمـا أنــهـا تـؤكـد هـذه وبـ مـكــونـات الـعـمل ا
الــعالقـة مـن مـعــايـشــة لـلــحـركــة واحلـوار كــمـا تــسـهم
بــتــنــوع نــغــمــاتــهــا فى تــصــويــر اجلــو الــنــفــسـى الــعـام

الـثــقـافــة اإلنـسـانــيـة فــاخلـصـوصــيـة تــفـرض نـفــسـهـا
بــوضــوح". (عــبــد الــرحــمن الــشــافـعـى فــصـول ربــيع
عبرة عـنها ولها ١٩٩٥) فللجـماعة الشعـبية فنونـها ا
ـاذج قـيــمـهـا; ولـذا اجته فـرسـانـهــا الـذين تـعـتــبـرهم 
ؤدى ـتلـقى مع ا الـشافـعى إلى مسـرح يتـداخل فيه ا
أدواته بـــســيـــطـــة الــتـــكـــوين واالســـتــخـــدام من ديـــكــور
ومالبس وإكسسوار وإضـاءة مع االعتماد على قالب
غــنــائى شـعــبى مــأثـور قــادر عــلى الـنــفــاذ إلى وجـدان
الــنـاس مع احلــرص عــلى إتـاحــة الـفــرصـة لــلـجــمـيع
سرحى إلى جمهوره أينما كان. واالنتقال بالعرض ا
ولـم يـفت الـشـافــعى أن الـعـودة إلى اجلــذور والـثـقـافـة
الـشعـبـية بـعـد كل نكـبـة أو نكـسـة هى محـاولـة للـدفاع
ـسـهـا من خدوش عن الـذات الوطـنـيـة ومـعاجلـة مـا 
مـثـلـمـا جلـأ الـنـاس إلى الـسـيـرة الـهـاللـيـة بـعـد "كـسرة
عـــرابـى" أو ســـيـــرة ســـيف بـن ذى يـــزن فـــتـــرة صـــراع
ــؤصل لــلـثــقــافـة ــمــالـيـك مع الــصـلــيــبـيــ والــتـيــار ا ا
ــة يــونــيه فـى مــخــتـلـف مــجـاالت الــوطــنــيــة بــعــد هـز
ــسـرح الــفـنــون واآلداب وإذا كــان هــنــاك من اهــتم بــا
الــشـــعــبى بــحـــثًــا وتــنــظــيـــرًا مــثل عــلـى الــراعى وعــبــد
احلمـيد يونـس وأحمد رشـدى صالح وآخـرين راكموا
مـؤلـفـات إبـداعـيـة مـسـتـلهـمـة من األدب الـشـعـبى مـثل
ألــفــريــد فــرج ويــســرى اجلــنــدى وجنــيب ســرور فــقـد
واكب هذا نـشـاط زكريـا احلـجاوى فى مـجـال الفـنون
ًــا فى ســيــاقــات شــعــبــيـة / الــشــعــبــيــة جــمــعًـا وتــقــد

جماهيرية.
وجـــاء الــشــافـــعى بــعـــد احلــجــاوى فـــلم يــعـــد الــعــرض
الشـعبى مـجرد مجـموعـة من الفـنانـ يقـدمون بعض
ـوسيـقـية بل واويل والـسـير الـشـعبـيـة على آالتـهم ا ا
ـسـرحى فى إطـار عـنـصـر رئـيـسـاً فـى بـنـيـة الـعـرض ا
قدمـة بحيث جاءت هذه العناصر جزءًا ال الفرجة ا

سرحى. يتجزأ من نسيج العمل ا
وجـاءت مسرحيات الشـافعى فيما بعـد غير مقتصرة
وال من األدب الـشعبى بل على اسـتلهـام السـيرة أو ا
حاول استلهام الـكثير من عناصر العرض من التراث
ــوال الــشــعـبى الــشـعــبى وكــان رأيه أنه يــبــحث: "فى ا
ــفــهــوم واألغــنــيــة الــشــعــبــيــة عن عــنــاصــر الــدرامــا 

عبدالرحمن الشافعى

 اعتمد على
استلهام التراث
أثور الشعبى وا
ليتواصل مع
الناس باجلمال

 ينتمى جليل
كان همه البحث
عن هويته
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> مسرحية «أرض النفاق» ليوسف السباعى واخملرج محمد نشأت تعرض على مسرح الساقية 18 مارس القادم.

10من مارس 2008 العدد 35

 äÉbO
3

طر  "حار جاف صيفًا دفىء 
شتاء"دراما اإلرادة اإلنسانية 

سرحي جريدة كل ا

صرية ئوية اجلامعة ا احتفال 
عاصر? أم محاضرة فى تاريخ مصر ا

«لعبة الدبابيس»
 مرآة تعكس الهزائم العربية!
صـ 10

>  إن الـعالقـة الـتــربـويـة تـكـون ثـريـة عـنــدمـا يـكـون لألسـتـاذ الـقـدرة عــلى الـبـحث واإلبـداع تـمـامًـا
كـالـطـالب. والـتربـوى الـكـبـيـر هو شـخص فى حـالـة بـحث له مـوقف قـلق عـلى فـنه ويـندهـش على
ـمثـل الـشـبان ويـقوم بـتعـليـمهـم إلقـاء األسئـلة اجلـيدة ولـيس الذى ارسـته من خالل نـظرة ا

يعطى إجابات. يجب أن تكون اإلجابات شخصية.  24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرحى الراحل محمد نصر يس. > سيد إمام انتهى مؤخراً من دراسة حول أعمال ا
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نظور الكوميدى للسلوك االجتماعى ا
فى مسرح نعمان عاشور وبرنارد شو

سالمــة االحتـــاد مع زوجــة أبــيه مـن أجل جتــمــيع
ـــرصــاد رءوس األمـــوال يـــقف لــهـــمـــا الــعـــطـــار بــا

ويصفهما «بالقوت األعظم».
أمــا بــرنـــارد شــو فـــقــد اســـتــعــان بـــنــفس الـــتــوجه
الـكـومـيـدى فى تـعــريـة سـلـبـيـات شـخـصـيـاته فـقـد
استخدم فى مسرحياته أسلوب الفارس لتجسيد
ــفــاهــيم واألوضــاع االجــتــمــاعــيـة ســخـريــتـه من ا
اخلـاطئة فى مـجتـمعه غالـباً مـا يحدث ذلك عن
طــريق اســتـخــدام الــشــخـصــيــات الــنـمــطــيــة الـتى
نـراها من جـانب واحـد فقط ألن الـكاتب ال يـريد
حتـلـيل هــذه الـشـخـصـيـات بل يـحـاول من خاللـهـا
رصـد سـلـوكـيـات وأفـكـار مـجـتـمعـه وهـو ما يـطـلق
عـليه كـومـيديـا الـسلـوك فـفى مسـرحـية «اإلنـسان
والــــــسالح» يــــــســـــخــــــر شــــــو من مــــــفـــــهــــــوم احلب
الرومانـسى العذرى حـيث يؤله كل طـرف الطرف
اآلخر ويضـفى عليه هالـة مثالية وذلك من خالل
رسمه بصورة كاريـكاتورية مـبالغ فيهـا شخصيتى
رينـا» وسرجـيوس« تـتجه نـاحيـته وتومىء بـرأسها
فــيــنــحــنى هــو ثم تــومىء فــيــرجع هــو إلى مــكــانه
ــســرحــيــة وهى تـــتــجه خــلـف أبــيــهــا. وفى هـــذه ا
يسخر أيضـا شو من الصورة الـبطوليـة للمحارب
وذلـك بــــرســــمه لــــشــــخــــصــــيــــة قــــائــــد اجلــــيــــوش
«ســيــرجـــيــوس» الــذى وصــفه اجلــنـــدى بالنــشــلى
بـالـغـبــاء وأنه كـان يـحـاول دفـع فـرسه إلى اخلـلف
ــــعـــركـــة وعـــنــــدمـــا اشـــتـــرك فى كـى يـــهـــرب من ا
احلــــرب كــــان مـــثـل «دوكـــيــــشــــوت» وهـــو يــــحـــارب

طواح الهواء.
واســــتـــمــــراراً لــــنــــفس اخلـط فى نــــقــــد الــــصـــورة
. يـــرسم شــــو صـــورة الــــبـــطــــولـــيــــة لـــلــــمـــحــــاربــــ
كــاريــكـــاتــوريــة لـــلــضـــابط مــســاعـــد نــابـــلــيــون فى
المـــحه الـــســـاذجــة مـــســـرحـــيـــة «رجل الـــقـــدر» 
وغـبـائه الـذى جـعل امـرأة تـسـرق مـنه اخلـطـابـات
الـتى كــان يـحـمــلـهـا لــقـائـده نـابــلـيـون وتــسـرق مـنه
فــرسه. كــمــا أنه يــرسم صــورة هــزلــيــة لــلــجــنـدى
الـذى يــحــرس نـابــلـيــون والــذى لم يــأتِ بـشــاربـ
حقيقـي فرسم على وجهه شارب بدهان حذاء
اجلاويش الـذى كـان رئـيـسـاً له ولـكن احلـر وثقل
الــزى الــعـــســكــرى أذابــا طالء الــشــاربــ وجــعاله
يسـيل خطـوطاً رفـيعـة انحـدرت على ذقنـه وعنقه

وجعلت شكله سخيفاً.
وهــــكـــذا لم يــــجـــد شـــو ونــــعـــمـــان عــــاشـــور ســـوى
ـــا حتـــتـــوى عـــلــيـه من عـــنـــاصــر الـــكـــومـــيـــديــا  
ـفارقـة والكـاريكاتـير وسـيلة السخـرية والـتهكم وا
لــتـــعـــريــة الـــقـــبح االجـــتــمـــاعى ونـــقـــاط الـــضــعف
والـقصـور فى التـركيـبة االجـتمـاعيـة. فالـكومـيديا
تـتوغل فى صـميم حيـاتنـا وتؤدى دوراً صـحياً فى
ــبــاشــر أنــفـــســنــا بــشـــكل مــبــاشـــر ألن الــهــجـــوم ا
ـــكن أن يـــؤديــا إال إلى والـــتــجـــريح الـــصـــريح ال 
ؤلـف ولهـذا يـسـتهـجـنا انـصراف اجلـمـهـور عن ا
مـــا فى اجملـــتــمـع من أفــكـــار ومـــفـــاهــيم خـــاطـــئــة
ــشـاهـد يـفــكـر ويـسـتـوعب ـرونــة ويـسـر جتـعل ا
الـرسـالـة وبـالـتـالى تـغـيـر من فـكـرته ونـظـرته إلى

احلياة ومسلكه اليومى فى اجملتمع.

ال شك أن لــــلــــكــــومــــيــــديـــا دوراً هــــامــــاً فـى نــــقـــد
ه عن الـسلـبـيات االجـتـماعـيـة فى اجملتـمع وتـقو
طريق الضـحك الذى يترك أثراً كبيراً فى النفس
ــســـرح مــثل ـــرء عــلى خـــشــبـــة ا جتــاه مـــا يــراه ا
الـترحيب أو الـنفور أو الـسخريـة أو التهـكم وتعد
الـكـومـيـديـا أنــسب أسـلـوب لـذلك ألنـهـا ال تـصـدم
تـفـرج أو القـار بصـورة جـادة جتعـله يـصدم أو ا
ـا يـراه بل جتـعله يـضـحك ويـتـقـبل عـيوبه ينـفـر 
ــتــعــة بــبــســاطــة حــيث إنــهــا وســيــلــة جتــمع بــ ا

والتنوير أو الضحك والتفكير.
وهـذه السـمـة جندهـا مـشتـركة فى مـسـرح نعـمان
عاشـور وبرنـارد شو فـكالهمـا استـخدم األسـلوب
الكـومـيدى لـنقـد وفـضح سـلبـيات مـجـتمـعه لـهذا
كانت السخـرية إحدى سـمات أسلوب كل مـنهما.
ا حـوله من ولـكى يـسـتطـيع الـكـاتب أن يـسـخـر 
تـلك درجة عـاليـة من الوعى سلـبيـات البـد وأن 
والــدخـــول إلـى قــلـب احلـــقــائـق وأن يـــكــون عـــلى
دراية جـيدة بـكل مـا يحـدث حوله وهـو ما تـوافر
فى كل من الـكاتبـ ومكـانهـما مـن أن يكـونا مرآة
صـادقـة لـلـمـجـتـمع يـرى فــيـهـا اجلـمـهـور سـلـبـيـاته

وإيجابياته بهدوء وتعقل وسماحة.
فـفى مــســرحـيــة «الــنـاس الــلى فــوق» أراد نـعــمـان
عـاشـور أن يـسـخـر من الـطــبـقـة اإلقـطـاعـيـة الـتى
أتت عـلــيـهـا ثــورة يـولـيـو 1952 وبـالـتــالى انـتـهى
ـاضى وجـودهـا ولـكـنـهـا ال تـزال تـتـمـسك بـفـلول ا
ـقــتـدر بــاشـا وذلك مـن خالل شـخــصـيــتى عـبــد ا
ورقـيـقـة هـا زوجـته حـيث جـعـل مـنـهـمـا مـصدراً
سـرحـيـة وذلك لعـدم مـقدرتـهـما للـكـوميـديـا فى ا
عـلى الـتـكيـف مع األوضاع االجـتـمـاعـيـة اجلـديدة
وإصــــرارهـــمــــا عــــلى االســــتــــمــــرار داخل الــــكـــادر
ـقـتـدر بـاشـا يـصر عـلى االجـتـمـاعى حـتى عـبـد ا
كـتابـة مـذكراته الـسـياسـيـة وكأنه مـنـاضل أو بطل

قومى فى تاريخ البلد.
أما فى مـسرحـية «سـيما أونـطه» فنـعمـان عاشور
يـقدم صورة هـزلية لهـؤالء القائـم علـى صناعة
ـتـردى الذى السـيـنـمـا ويقـدم لـنـا صورة لـلـوضع ا
صرية قبل التأميم وهكذا وصلت إليه السـينما ا
ــشـاهــد الـكــومـيــديـة ـســرحـيــة بـبــعض ا تـمــتــلئ ا
الــنـــقــديــة الــتى تـــعــبــر عن ذلك الـــواقع فــالــنــاقــد
احلــقـيــقى يــخــتــفى وتـظــهــر بــدالً مـنـه شـخــصــيـة
انــتـهــازيـة تــسـتــغل عــمـلــهــا لـبــيع مـبــادئــهـا مــقـابل
ـال فـيقـلب احلـقـائق أما نـوعـية احلـصـول على ا
األفالم فـــهـى أســـخف وأتـــفـه «الـــبت الــــســـاهـــيـــة
الـسـهــتـانـة الـلـى تـقـتل أمــهـا عـلــشـان تـأخــذ مـنـهـا

جوزها».
وكـــذلك طـــريـــقـــة تـــألــيـف األفالم فـــلـــيس هـــنــاك
ـنتج موضـوع مـحدد بل قـصص مـهـلهـلـة يكـتـبهـا ا
والسـيـنـاريـست احملـتـرف مـعـاً وهى قـصص تـبـعد

عن طبيعة التأليف السينمائى.
ـــدابغ» اســتــخـــدم نــعــمــان فى مــســرحـــيــة «بــرج ا
عـــــاشـــــور أســـــلـــــوب الـــــتـــــهـــــكم مـن خالل طـــــرحه
لــشـخــصــيــة ربــيب الــعــائــلــة ويــصــفه بــأنه «ربــيب
الـعــائــلــة كــان عـطــاراً وهــو فى ســبــيــله أن يــكـون
أفنـديا ومـثـقفـا. فـهو يـدرك طبـيـعة الـشـخصـيات
ــســـرحــيــة يــحــلــلـــهــا بــأســلــوبه احملــيـــطــة به فى ا
الـسـاخـر فــهـو مـثال يــدرك أن مـدام دولت» الـتى
تــزوجت «احلـــاج سالمــة الــثــرى قــد تــزوجــته من
ـــال كــمـــا أنــهـــا فى الـــوقت نـــفــسه ســـيــدة أجل ا
ـدام بـومـبادور» أعمـال ذكـيـة ولـهـذا يـصفـهـا ـ: «
برنارد  شووعــنـــدمــا يـــحــاول عــصـــام االنــتــهـــازى ابن احلــاج

دة ساعت رح   حالة من الفكاهة وا
خـاصـة أن هـذه الـشـخـوص حتـاول مـحـاكـاة
ـاط شـعبـيـة وفلـكـلوريـة بـأسلـوب بـسيط أ
ـــــقــــام األول الــــتـــــعــــبـــــيــــر عن يــــبــــغـي في ا
الشخـصية عـبر خلق تـفصيالت تـعبر عـنها
وابــتـكــار مـالمح تــمــيــز كل شــخــصـيــة عــلى
حـدة وهــو الـعــنـصــر الـفــني الــوحـيــد الـذي
ا حـاول العرض الـتعـبير استطـاع اإليحـاء 
من خالله وهو محـاولته الدؤوبة خللق نوع
ـاط مـن الـفـرجــة الـشـعــبـيـة عــبـر هـذه األ
تعـددة من الشخـصيـات الشعـبية الـتي لها ا
طابع مرح وكوميـدي كان لها تـأثير إيجابي

في مواجهة كثافة السرد التاريخي.
حتـيــة لـهــؤالء الـشــبـاب الــذين اســتـطــاعـوا
ــدة ـــرح  إضـــفــاء حـــالـــة من الــفـــكـــاهــة وا
سـاعــتـ مـتـواصـلـتـ هـمـا زمن الـعـرض
ــــعـــز هــــاني عــــبـــد وهم مــــحــــمـــد عــــبـــد ا
الـنــاصـر عــمـاد إسـمــاعـيل دعــاء شـوقي
صــبـري الــهـواري مــحـمــد طــعـيــمـة إجني
ـقصود ـني حس جـهاد عـبد ا جالل 
إسـالم شــوقي عـــمــر صالح الـــدين غــادة
رفـاعي مـحـمـود كـمـال أحـمـد فـتـحي مع
غنـاء وموسيـقي فوزي أحمـد السيـد وليد

عبد العزيز محمد حامد إسالم. 

إلنــتـاج هــذه الـفــرجـة فـمـن أغـاني الــسـيـد
ـة يـا سالمه" ألغـنـيـة دوريش كـأغـنـيـة "ســا
اضي من غناء العوالم في بدايات القرن ا
كـأغـنـيـة "إيه رأيك في خـفـافـتي" لـلـمـطرب
"عـبـد اللـطـيف الـبنـا" وهـمـا ال عالقة لـهـما

باجلامعة (!).
كمـا أن الـعـرض حشـر الـكـثيـر من األشـعار
الـعـامـيـة الـتي أصـبـحت أيـقـونـيـة في كـثـير
من األعـــمـــال الـــفــنـــيـــة بـــوصـــفــهـــا حـــلـــيــة
"شــكــلـيــة تــضــفي عــلى الــعــرض نــوعًـا من
الـوجــاهــة الـثــقــافـيــة كــقـصــيــدة "عـلى اسم
مـصـر" لـصالح جاهـ وبـعض من قـصـائد
فؤاد حداد وبرغم تـميز هذه القصائد إال
أنها ال عالقة لهـا بالعرض وهـو ما يتبدي
ـسـحـراتـية" ـقامـة ا مـنذ عـنـوان الـعـرض "ا
ــــصــــريــــة" الــــذي في أحــــوال اجلـــــامــــعــــة ا
يـــســتــعـــ بــعـــنــوان ديــوان لـــفــؤاد حــداد أو
بـاألحري قـصيـدة طـويلـة له بجـانب لفـظة
قـامة الـتي تستـدعي في الذاكرة قـصائد ا

قامات. "بيرم التونسي" ا
ويبـقى عنصـر األداء التمـثيلي أبـرز عناصر
واهب العرض وذلك لتـوافر مجموعة من ا
الـــفـــنــيـــة الـــتي يـــذخــر بـــهـــا فــريـق جــامـــعــة
ـسـرح الـقـاهــرة من الـشـبـاب احملـب لـفن ا
وهــو مـا يــتـبــدي في كل شــخـصــيـة درامــيـة

بــشــكل إشــاري عن الــوطن وبــجــانب هـذا
ـوسـيـقـيـة ـنــظـر الـثـابت تـوجـد الـفـرقـة ا ا
الـتي تـعـزف بـعض األغـاني الـتي لـها طـابع
يـــعـــبــــر عن الـــفــــتـــرة الـــتـي يـــدور احلـــديث
عــنـــدهـــا ألن الــعـــرض أراد أن يـــعـــبــر عن
أفكاره وآرائه عـبر محاولته خللق نوع من
الـفـرجـة الـشـعـبـيـة الـتي تـعـتـمد عـلـي إبراز
اجلانب الـشعـبي والفـلكـلوري لـشعب ما أو
ــبـرر الــوحــيـد لــكل هـذه ثـقــافـة مــا وهـو ا
اط الفنيـة التي استعـان بها العرض. األ

الديـكـور - إن صح هذا الـتعـبـير - ومن ثم
فـــقـــد حـــاول الـــتـــعـــبــيـــر مـن خالل مـــنـــظــر
مسرحي وحـيد ثابت طـوال العرض برغم
ـســهب والــذي يــنـتــقل من تالحق الــســرد ا
فــتـــرة ألخــري فـي حلــظــات مـــعــدودة أهم
ـــنـــظـــر هــــو مـــجـــمـــوعـــة من مـالمح هـــذا ا
"الــبــرتــكــبالت" الــتـي تــتــكــون من صــنــاديق
مــرصــوصــة بــجــانـب بــعــضــهــا الــبــعض في
ــسـرح تــمــثل سـفــيــنـة لــهــا دف هـو عــمق ا
سئول عن توجـيه هذه السفينة التي تدل ا

صـريـة األولي ـئـويـة اجلـامـعـة ا احـتـفـاالً 
وهي جــــامــــعـــة الــــقــــاهـــرة "قــــدمت فــــرقـــة
ـسـحـراتي بالـتـعـاون مع جـامعـة الـقـاهرة ا
ـسـحـراتـية ـقـامـة ا عـرضـا مـسـرحـيًـا هو ا
صـرية إخـراج عبـير في أحوال اجلـامعـة ا
علـي منذ الـبداية ونـحن مع عرض يعـتمد
عــلى إعــداد مــســرحي جملــمــوعــة مـعــدين
ــعـز هم: ســامح عــثــمــان مــحــمــد عــبــد ا
وعـبـيـر عـلى مـعـتـمـدين عـلى جـمـع مـحـمد
ــعـز وأحــمــد عـادل وأحــمــد فــتـحي عـبــد ا
بإشراف أ. أحـمد هاشم الشريف رشدي
أبــو احلـسن يـتـنـاول فــتـرة فـضـفـاضـة هي
الــفــتــرة احلــديــثــة من تــاريخ مــصــر والــتي
تـبــدأ بـصـعــود مـحــمـد عـلي الــكـبـيــر لـسـدة
احلـكم في مـصـر بـدعـوى أن هـذه الـفـترة
ـمـتدة هي الـتي تـمـثل اخملاض الـسـياسي ا
والـثـقـافي واالجـتـمـاعي لـلـحـدث األسـاسي
الـذي يـنـبـغي أن يـدور حـوله الـعـرض وهو
إنــشـاء أول جــامـعــة مـصــريـة ولــقـد حـاول
اإلعـداد احلـديـث االعـتـمـاد عـلى كـثـيـر من
مفـردات هذه الفـترة كاألحـداث السيـاسية
والتحوالت االجتمـاعية والثقافـية والفنية
وكـأنــنــا بــصــدد ســرد لــنـواحـي احلـيــاة في
ــعــاصـــر لــتـــتــسع الـــرقــعــة تـــاريخ مــصـــر ا
لــــتــــشــــمـل كل شيء ويــــبــــقـي احلــــديث عن
ــوضــوع األســاسي لــلــعــرض وهــو إنــشــاء ا
اجلـامعـة مـثـله مـثل أي مـوضـوع تـطرق له
الــــــعــــــرض وبــــــرغـم أهــــــمــــــيــــــة األحــــــداث
الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة الـتي   ذكـرهـا
ــســـرحي الــذي اعـــتــمــده عــبــر اإلعـــداد ا
الـعــرض إال أنـهــا في سـيــاق كـهـذا لــيـست
لـهـا نفس األهـمـيـة بل تغـدو عـائـقا لـتـلقي
التجربة الفـنية وسببا أسـاسيا في تشتيت
ـتـلـقي بـسبـب ترهل الـدرامـا وفـشـلـها في ا
خــلق اسـتـراتـيــجـيـة مـحــددة لـتـتـبع احلـدث
األسـاسـي لـلــنص وهــو مـوضــوع اجلـامــعـة
بـجــانب وجـود ألكـثــر من شـخـصــيـة تـسـرد
األحــــــداث كـل بـــــطــــــريــــــقــــــتـه اخلــــــاصـــــة
ــعـاصـرة والــتي ال تـشـارك الـشــخـصـيـات ا
في احلــدث والــشـخــصــيـات الــتي تــنــتـمي
لـلــفـتـرة الــتـاريــخـيــة كـشــخـصــيـتى"مــشـكـاح
ـة" الـفــلـكــلـوريــتـ إلي الــشـخــصـيـات ور
اطًـا كومـيديـة مـستـقاة من الـتي حتاكـي أ
ـصريـة أو مـتـأثـرة بـها.أو تـراث السـيـنـمـا ا
ـصري أفـندي" الـتي ابتـكرها شخـصية "ا
رسام الكاريكـاتير الشـهير "صاروخان" في
حــ أســرف الــعــرض أو بــالــتـحــديــد نص
ـــــضــــــمـــــونــــــيـــــة الــــــعـــــرض فـي اجلـــــوانـب ا
واألحـــداث الــــتـــاريـــخــــيـــة واالجـــتــــمـــاعـــيـــة
بكرة في وشذرات من فنون هـذه الفتـرة ا
ــــــعــــــاصــــــر إال أن هـــــذا تـــــاريـخ مــــــصـــــر ا
تلقىاإلسـراف يقـابله فـقـر تشـكيـلي في عنـصر  كثرة الشخصيات أدت لتشتيت ا

 برناردشو استعان
بالكوميديا

لتعرية شخصياته

 التهكم والسخرية
فارقة أهم وا
أساليب الكاتب
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 األشعار
جاءت
گحلية
شكلية كنوع
من الواجهة
الثقافية
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ــارس يـومـيًـا فــنه دون أن يـسـتـســلم لـلـطـابع >  يــجب عـلى الـدارس أن يــنـمى صـفـاتـه الـشـخـصـيــة ويـتـعـلم أن 
مثل: تنمية هم هو ضم شيئ فى إعداد ا االحـتمالى لإللهام. بعض هذه الصفات لها صلة بالتـواجد والنظام ا
قــدراته الـفـرديـة (مـا تـسـمـح به احلـصـة) ومـعـنى الـعـمـل اجلـمـاعى (مـا تـسـمح به ورشــة الـعـمل) يـجب أن تـلـتـزم

الشخصيات القوية بقواعد اجلماعة.

>  يــجب أن نـعـلم أن أى مـدرسـة فن ال بـد أن تـتـطـوّر دائـمًـا ألنـهـا إذا مـا جـمـد اإلعـداد
نـافسـة يوجد بـالتـأكيـد أسس تـقنـية ضـرورية (صـفات صـوتية فـيهـا أصبـحت خـارج ا
سـرح صفـات تخص ذكـاء النص إلخ) ولـكن هذا ال يـكفى صـفات وقـوف على خـشبـة ا

ارسة هذا الفن. من أجل  10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

الى للمهرجان وصل إلى 55 ألف جنيه. صرية قال إن إجمالى الدعم ا > د. عمرو دواره  مدير مهرجان فرق الهواة الذى تنظمه اجلمعية ا

10 من مارس2008  العدد 35

«لعبة الدبابيس»
 مرآة تعكس الهزائم العربية!

ب عبثية سعد الله ونوس وإبراهيم أبو طبيان
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سرحي جريدة كل ا
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ختلف محافظات مصر. اضى 189 عرضاً مسرحيا  > اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة أنتجت العام ا

كون والسمة (صورة عطيل) حملمد أنقار  تساند ا

قدرة ومرونة الفريق جسدياَ

آالمه وحرمانه الشـديد.. فتحول إلى دمية
مـطـاطيـة كـالفـقـيد فـأخـذا ينـفـخانـهـا ببطء

وشبق ظاهرين!

بــاخــتـــيــار هــذا الـــنص اجلــيــد اســـتــطــاع
اخملـــرج الـــشـــاب إبـــراهـــيـم أبـــو طـــبـــيـــان
اخلــــــروج مـن عـــــــدة مــــــآزق لـــــــيـس ذلك
فــقط بل أتــاح له الــفـرصــة فى اخــتــيـار
بــــقـــيــــة عــــنــــاصـــر الــــعــــرض بـــشــــكل راق
ومــــتـــمــــيــــز.. بــــدا ذلك فى قــــدرته عــــلى
ـمـثـلـ ومـجـمـوعـة الـراقـصـ حتـريك ا
ــدربـ عــلـى أفــضل مــســتــويـات األداء ا
احلــــركى كـــمـــا  اســــتـــخـــدام اإلضـــاءة
بــشـــكل جــيـــد وهـــذا يــدل عـــلى حــرفـــيــة
شديدة وخاصـة فى اللقطـات واللوحات
التـشكيـلية واحلـركية الـتى أظهرت قدرة
ومـــــرونـــــة الـــــفـــــريـق اجلـــــســـــديـــــة وكــــان
السـتـخـدام الـلـونــ الـسـائـدين «األحـمـر
واألســـود» بــخـــاصــة األحـــمــر الـــذى كــان
ا يوحى يتجسـد على أطراف األكمام 
بــإهـــدار دمــاء الـــبـــشــريـــة بــأيـــدى هــؤالء
اخملـربـ كـمـا كـان لـنـفس الـلـونـ األثر
ــكــيــاج لـيــؤكــد شــيــطــانــيـة إضــافــة إلى ا
هـؤالء وأنــهم لــيــســوا إال مـجــرد جالدين
ــشـاهـد لـلـنــفس الـبــشـريــة.. ومن أشـد ا
ـــشــــهـــد الـــذى احلـــركــــيـــة إبــــهـــاراً ذلـك ا
هرج» حـملت فيه اجملـموعـة «البغـلى / ا
ـينا ويساراً مـهوشاً اجلميع لتطوف به 
بسـيـفه الذى اسـتـله من إحدى األشـجار
بـــاحلــــركـــة الــــبــــطـــيــــئـــة ”slow" أمــا أداء
مـثـل فـقـد أجاد «مـحـمد الـبـقلى» فى ا
دور «األعــــــلـى» ويــــــوسـف الــــــبـــــــغــــــلـى فى

هرج / األسفل». «ا
وقــد تـفـاعل اجلــمـهـور مــعـهـمــا ألدائـهـمـا
مـلـوء حـيويـة وديـنـاميـكـيـة أما تـمـيـز وا ا
ـــــرأة.. فــــكــــانــــا احملــــركـــــان / الــــرجل وا
جيدين أيضـا لوال خروجهـما أحياناً عن
واقف تقـاليد الـلعبة الـعبثـية فى بعض ا
حـيث لـم يـكـن من الـضــرورى جلــوؤهــمـا
إلى «الـفـارس» فـلم يـكن هـنـاك داع مـثالً
لــلـــمــوقـف الــذى «يـــشم فـــيه حــذاءه»! أو
تـــصـــرخ هى بـــشـــكل مـــبـــالـغ فـــيه! حـــيث
العـمل عبـارة عن دراما عبـثية تـراجيدية
ـا تـغـوض فى أوجـاع الــنـفس الـبـشـريـة 
.. واإلنـسان فـيـهـا من تـنـاقـضـات عـمـومـاً
ــا يالقى من اضــطــهــاد وظـلم الـعــربى 

وصراع ب األنا لديه واآلخر».
حقـيقـة األمر.. الـعرض يـضاف لـرصيد
لـتزم مـخـرج جاد أمـسك بـزمام فـريـقه ا
واحملب لـــلــــمـــســــرح لـــيــــؤكـــدوا جــــمـــيــــعـــاً
خطـواتـهم الـعبـثيـة اجلـيدة عـلى الـطريق

الصعب.

فى مـــحـــاولــة جـــادة لالبـــتــعـــاد عن الـــعــلـــبــة
ــسـرحــيـة الــتــقـلــيــديـة ومن خـالل اخـتــيـار ا
مـوفق لـنص يـحـمل بـ طـياتـه األرق والهم
الـعـربى بـكل مـسـتـويـاته لـكـاتب يـحـمل عـلى
ـــــواقف عـــــاتـــــقه ثـــــلـــــة مـن اجملـــــاهـــــدات وا
الــفـكــريــة مــا يـلــبث أن يــنــتــهى من إحــداهـا
حـتى تـراه مـنـغـمـسـاً فى مـثـلـهـا.. وهـكـذا ال

مفر..
قــدم اخملــرج الــشــاب إبــراهــيـم أبــو طــبــيـان
عـرضه «لـعـبـة الـدبـابـيس» عـبـر فـرقة إدارة
ـعـهــد الـعـالى لــلـفـنـون مـركــز الـشـبــاب فى ا
ـــســرحـــيـــة بــالـــكــويـت الــشـــقــيـق فى إطــار ا
ــســرح لـلــشــبـاب فى دورته مـهــرجــان أيـام ا
الرابعة.. والنص لـلكاتب الكبير «سعد الله
عروف عنه ونوس» الذى ولد عام 1941 وا
أنـه يـتـبـنى عــبـر كـتـابــاته الـقـضـايــا الـعـربـيـة
الـكـبرى ويـتـطرق فى مـعـاجلـاته الفـنـية إلى
عالقـة الكيان الفـردى بالسلطـة كما تعكس
كـتابـاته بـشـكل كـبيـر مالمح واقـعـنـا الـعربى
بـــكل تـــنـــاقـــضـــاته ســـيـــاســـيـــاً اقـــتـــصـــاديــاً
اجــتـــمــاعــيــاً.. وكـــيف تــؤثــر الــســـلــطــة عــلى
اجملــتـمع ومــوقف احلـكــام مـنــهـا وعالقــتـهم
بــــــالـــــشــــــعب.. ومـن أعــــــمـــــالـه هـــــذه: «رأس
ـــمــلـــوك جـــابــر الـــفـــيل يــا مـــلك الـــزمــان ا
ـلك هـو طـقـوس اإلشــارات والـتـحــوالت وا
ـلـك».. وعـرضـنــا هـذا «لـعــبـة الــدبـابـيس» ا
الـذى يحمل فيمـا يحمل الكثيـر من العبثية

والتشاؤم.

وعـبر النظرة الـتشاؤمية الـتى تسيطر على
الــــنص.. أصــــر اخملــــرج عــــلى عــــرض هـــذا
الـــعــمـل فى الـــهــواء الـــطــلـق.. مــعـــلّــقـــاً أحــد
مـثـلـ الـرئـيـسيـ «مـحـمـد الـفـيلـى» على ا
سرحية بحيث عهد العـالى للفنون ا سور ا
ـكـمـلة لـلـسـينـوغـرافـيا فى تـصـبح الـصورة ا
اخلــلـفــيـة مــجــمـوعــة من عــمـائــر األســمـنت
ــشــاعـر الــعــالـيــة الــتى تــعــبــر عن تــصــادم ا
اإلنـــســانـــيــة بـــاألســمـــنت ومــا يـــوحى به من
جـــــمـــــود وبـالدة كـــــذلـك أصـــــبـــــحت أبـــــواق
الــسـيــارات فى اخلــارج جــزءًا مـشــتــركـاً مع
ـؤثــرات الـصـوتــيـة.. لـيــصـنـعـا ـوســيـقى وا ا
معـاً حـالـة عـبثـيـة جـديدة فى مـواجـهـة هذا
الـــعــالـم الــعـــبــثـى االفــتـــراضى الــذى حتـــيــاه
الشخصيات سواء كانت أصلية أم فرعية.

وعــلى مـدار عــشـرين دقــيـقــة قـدم «افــيـلى»
مــــنـــولــــوجـــاً طــــويالً عـــبّــــر فـــيـه عن حـــاالت
عـــديــدة لالنـــكـــســار الـــذى عـــاشه وال يــزال
ـنـا الــعـربى ومــا تـعـرض له من يـعــيـشه عــا
انـتـكاسـات نـفـسيـة وجـسديـة عـبـر هزائـمـنا
ـتـعددة والـتى أثرت فى دواخـلـنا.. خـاصة ا
ـــا أثــــر عـــلى بـــعــــد نـــكــــســـة يــــونـــيه 67.. 
اإلنـــســـان الـــعـــربـى فـــجـــعـــلـــتـه يـــحـــيـــا عـــالم
التـشتت واالنفـصام والقـهر.. لذا فـقد كان
سـتـوى األعلى وبـقـية وجود «الـفـيـلى» فى ا
ـــا فى الـــشـــخـــصـــيــات فـى األســفـل جـــيــداً 

اجلزء األعـلى وهـنا يـنـتهى دور الـشـخصـية
األولى «الــــــفــــــيـــــــلى» بــــــكـل عــــــجــــــزه وقــــــوته
وصـلفه.. لتتـحول اإلضاءة بعـد ذلك للجزء
ــهـرج األســفل حــيث «يــوسف الــبــغــلى» أو ا
ـمثل األول.. الذى يـبـدأ من نـقطـة انـتهـاء ا
فى دور مـــحـــورى حـــيث يـــعـــبـــر عـن األزمــة
الـتى يـعـيـشهـا اإلنـسـان بـ داخـله وخارجه
فـــنـــراه قـــائـالً: «عـــلـــيك أن تـــبــــلع الـــشـــعـــلـــة
لـتـخـرجهـا لـهم شـريطـا من نـور.. عـليك أن
تـفعل أشـياء متـعبـة ومقلـقة لـكى جتلب لهم
الــســعــادة» فــيـــحــاول أن يــتــســلق ألخــذ دور
األعلى الذى أصبح فـارغاً.. لكنه ال يعجب
ثالن رأة» اللذين  «احملرك / الـرجل وا
الـشـعب.. الـشـعب الـذى بـإمـكـانه أن يـصـنع
حـــاكـــمـــا طـــاغـــيـــة.. أو يـــصـــيّـــره مالكـــاً!!..
يـرفض احملـركــان رغـبــة األسـفل فـقــد كـانـا
سـعـيـدين مع الـفـقيـد األول.. ألنه بـبـسـاطة
شديـدة يـريحـهمـا ويـسلـيهـمـا بكـافة الـطرق
الـتى كـانـا يــحـبـانـهـا.. فـكـيف سـيـأخـذ هـذا
ـهـرج مـكـانه? البـد وأن يــتـحـول.. لـيـصـيـر ا
على شـاكلـتهمـا ويتـرك أفكـاره الثقـيلـة غير
ــســلـيــة بــالــنـســبــة لــهـمــا «صــنع الــتـواريخ ا
ــــقــــامــــرة الــــتــــدرب عــــلى الــــزهــــد.. إلخ» ا
وحـــيـــنـــمــا بـــدأ يـــحـــكى عن نـــفـــسه.. الـــتف
حـــوله.. فـــبــدأ بـــالــضـــحك والـــبــكـــاء وســرد

ـــوقف من شـــعـــور بـــاالســـتـــعالء وتـــضـــخم ا
الـذات.. فـيـبـدأ باحلـكى.. يـجـتـر ذكـرياته..
يـضحك ويـبـكى يبـصق.. ويصـمت.. وكلـما
تـــعب مـن احلـــكى اخــــتـــفى خـــلـف الـــدمـــيـــة
ــنــفــوخــة الــتى تــشــبــهه تــمــامـا ــطــاطــيــة ا ا
لــيــشـيــر إلــيــنــا أن هــذه الــدمــيــة لـيــست إال
وجـــهه اآلخـــر.. فـــكـــان الـــصـــراع بـــ األنـــا
واآلخـر.. صـراعـاً مـاديـاً وروحـيـاً مـا يـلـبث
يــبـــدأ حــتى يــنــتــهى.. وهــكــذا.. تــبــدو هــذه
الشخصية فى دوران دائم حول نفسها فى
عاناة حلقة مفـرغة من العذابات واآلالم وا
يـز األعمال التى ال تـنتـهى ولعل هذا مـا 
ـسرح العبث.. فال تكاد تلمس التى تنتمى 
حـدثـاً درامـيـاً بـعيـنه وال نـقـطـة ضـوء تـسـير
على هداها لتـهبك فعالً درامياً حقيقياً بل
جتـد حدثـاً.. وفـقط.. ما يـكاد يـنتـهى حتى
يـــبــــدأ.. وهــــكـــذا.. ولــــعـل هـــذا مــــا يــــؤكـــده
«صمـويل بـيـكيت» مـلك الـعبث حـيث يـقول:
«إننـا نخـرج من ظلمـات الرحم إلى ظـلمات

القبر مارين بظلمات احلياة»!!

لـذا جند النظـرة التشاؤمـية طوال العرض
وقد بـلغت مداهـا ح انـفقأت الـدمية فى

 العرض يناقش
حتوالت اإلنسان

العربى وتناقضاته 

السينوغرافيا
خرجت من آفاق
التقليد إلى استغالل
الفضاء البديل
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ـوضـوعيـة وإال صارت احلقـائق الـتاريـخـية وا
ـسـرحـيـة أدب راق وخـالد تـأريـخـا..الـكـتـابة ا
يـنـشأ مـن حلظـة تـغـلـغل الـكـاتب فى الـعـاطـفة
اإلنـسانـيـة مسـتشـرفا خـصوصـيتـها الـتكـوينـية
ـــتـــقـــلــــبـــة وأفـــكــــارهـــا اخلـــادعـــة وأهـــوائـــهــــا ا
ومواقفها الالمـفهومة.  إن قراءة هذا الكتاب
مـتع قـد جتـعـلـنـا نـنـتبه إلـى حقـيـقـة بـسـيـطة ا

وعميقة ظلت تائهة من حولنا وهى:
ا أنـنا فى الـوطن الـعربى لم نـعرف بـعد لـر
ــــثــــلـــ عــــظــــامـــا مــــثل: الــــســــيـــر لــــورانس
أوليفييه وفـيفيان لى وجيمس دين وليندا
فــايــغل ومــيــشــيل بــيــكـولـى ومـاى الن فــانغ
ا أنـنا لم نقدر بـعد قيمة وسـارة برنار.. لر
منـاهج التشـخيص العـلميـة بآلياتـها التـقنية
كمـا نظـر لهـا ستانـيسـالفسكـى ومايـرخولد
وبريـخت وأنطـون آرطـو ولى ستـراسبرغ

وكروتوفسكى.. 
ا أننا لم نـرهن حلد الساعـة جمهورا - لـر
حـقيقيا للـتراجيديا نـلمس وجوده بالفعل ال
ـــآسى بـــاإلمـــكـــان..جـــمـــهـــورا يـــتـــفـــاعـل مع ا
والكـوميـديـات والالمعـقول ال مع الـسـيتـكوم
ـــا يــرجع والــلـــمــبـى وطــاش مـــا طــاش.. لـــر
الـسـبب فى كـل ذلك إلى أنـنـا لم نـعـرف بـعـد
كـــتـــاب مــســـرح عـــظـــام فى قـــيــمـــة الـــشـــاعــر
شــكــســبـيــر ونــصــوصــا إنــســانــيــة فى قــيــمـة
ـلك لـير) مـآسى: (عـطيـل) و(هـاملـت) و(ا
و(الـعاصفة) و(حـلم منتصف لـيلة صيف)..
 مـــا الــســـبـب ?!.. هل ألنـــنــا فـــهـــمـــنـــا خـــطــأ
جـوهــر تــنـظــيـرات أنــطــونـ آرطــو الـداعــيـة
ـــســرح ? هل ألنــنــا ســمــحــنــا إللــغــاء أدبــيــة ا
ألنفسـنا بـالتطـاول على كل من اهـتم بالنص
دون الـــعـــرض بـــدعــوى أن األدبـــيـــة تـــنـــاقض

التمسرح !  
 ومن ثم نــعــتــنــا مـســرحــيــات أحــمـد شــوقى
فـتقـد لعـناصـر الدرامـا وتنـاسيـنا بالـشعـر ا
بــــأنه مـن الـــكــــتـــاب الــــعـــرب الــــقالئـل الـــذين
أغــــرت نـــــصــــوصـه كــــبـــــار مــــخـــــرجى أوربــــا.
واعــتـــبـــرنــا مـــآسى تــوفـــيق احلـــكــيم أعـــمــاال
ذهــنــيـــة ال تــصـــلح لــلـــعــرض وغـــاب عــنــا أن
فكر عبـد الله العروى اتخذ (أهل الكهف) ا
ؤسـسة "اإليـديولـوجيـا العـربية فى دراسـته ا
ـوذج لـلمـأسـاة العـربـية – ـعاصـرة" كـأبرز  ا
إن لـم نــقـل الــوحـــيــد  –الــذى تـــمــيـــز بـــرؤيــته

العميقة للتاريخ.    
ـا فى   إن قــيـمــة كـتــاب (صــورة عـطــيل) إ
سـعــيه الـكـشف عـن األنـظـمـة األدبــيـة لـلـنص
ـــســـرحـى. وهـــو تـــصـــور يـــنـــدرج بـــدوره فى ا
ؤلفه حاولت أن سـياق استراتيـجية شامـلة 
تـستـشرف سـؤال التـجنـيس الروائى كـما فى
دراســته الـقــيـمــة (بــنـاء الــصـورة فى الــروايـة
ـسـرحى كـمـا االسـتـعـمــاريـة) أو الـتـجـنـيس ا

سرحى). فى دراسته (بالغة النص ا
  

الهوامش
× الـدكــتـور مــحــمـد أنــقـار مـن مـوالــيـد تــطـوان
ــغـــرب) ســتــة 1946م. حــاصل عــلى (شــمـــال ا
دكـــتـــوراه الـــدولـــة مـن كـــلـــيـــة اآلداب والـــعـــلـــوم
اإلنـســانــيــة بـالــربــاط ســنـة 1992م. حــاز عـلى
ـغــرب سـنـة 1998م عـن كـتـابـه الـقـيم جـائــزة ا
ــغـرب). نـشـر الــعـديـد من (قـصص األطــفـال بـا
الدراسات البالغية القيمة حول اشتغال الصورة
ــسـرح. كـمـا يــعـد من أبـرز الــفـنـيــة فى الـسـرد وا
ـغرب حـيث صدرت له كـتاب الـروايـة والقـصة بـا
الـعـديـد من اجملـمــوعـات الـقـصـصـيـة والـروايـات
ــصـرى) الــصــادرة عن ســلـســلـة آخــرهـا روايــة (ا
الهالل الـقاهـرية. يـعمـل حاليـا أستـاذا للـتعـليم

العالى بكلية اآلداب بتطوان.
× محمد أنقار  (صورة عطيل)

سرحى) × محمد أنقار (بالغة النص ا
× (عــطـيل مـغـربى الــبـنـدقـيـة). تــرجـمـة: جـبـرا

إبراهيم جبرا.
× مــحــمـــد أنــقـــار (بــنـــاء الــصــورة فـى الــروايــة

االستعمارية)

يــطـــرح الــتــصــور اجلــمــالى فى قــراءة الــنص
سرحى عـند الدكـتور محمـد أنقار الـكثير ا
من الــقــضــايـــا واإلشــكــاالت الــتى تــدخل فى

سرح من قبيل:  صميم نظرية ا
ـســرحى نـصـا أدبـيـا ? ــاذا كـان الـنص ا   - 

- كيف ينبغى تذوقه تذوقا أدبيا ?
مــا مـعـنـى أن يـكـون نص مــسـرحى مــا نـصـا

أدبيا ?   
قــيــمــة هــذه األســئــلــة الــتى فــكــر فــيــهــا هــذا
ـــفــهــوم الــنـــاقــد تــكـــمن فى أنـــهــا تــتـــجــاوز ا
سرحى عندما ال يقوى على الضيق للنقـد ا
مـغـادرة مـنــطـقـة الـنـظـر اإليـديـولـوجى الـذى
يــــعـــــاين اإلبـــــداع كــــانــــعـــــكــــاس آلـى وخــــالص
ــرجــعــيـــاته االجــتــمــاعـــيــة. يــحــاول مــشــروع
مــحــمـــد أنــقــار أن يـــنــخــرط فـى صــلب أبــرز
ـسـرح ـسـرح وأقــصـد بالغـة ا فــروع عـلم ا
أى:  الـتـوصـيف الشـامل آللـيـات إنـتـاج الـلذة
ـسرحـية استـنادا إلى اجلـمالـية لـدى قار ا
مفـاهيم نـقديـة نحـتهـا هذا البـاحث ووظـفها
ــكـــون والـــســـمــة بـــعــمـق وحـــذر من قـــبــيـل: ا
والــتـســانــد بــيـنــهــمـا دون إغــفــال الـســيــاقـ
الـنــوعى والـنـصـى الـلـذين يــجـسـدهــمـا عـبـر
ــــ الــــنــــصى حتــــلــــيال ارتــــبــــاطه الــــدائم بــــا
وتـركــيــبــا.  هــكــذا يـنــطــلق هــذا الــنــاقـد فى
كـــتـــابه (صـــورة عـــطــــيل) من تـــســـاؤل مـــهم:
كـــيف أمـــكن لــــشـــكـــســـبـــيـــر أن يـــبـــدع صـــورة
إنـــســــانـــيــــة لـــشــــخـــصــــيــــة اآلخـــر -عــــطـــيل-
مـنــسـجــمــة ومـقــنـعــة بـاســتـعــمــاله ألقل قـدر
ــعـلـومـات ـكن من احلـقــائق الـتـاريــخـيـة وا

وضوعية ? ا
 وهـو لم يتـمـكن من تشـكـيل هذا الـسؤال إال
ألنه وضع يـده عـلى حــقـيـقـة مـعــرفـيـة مـهـمـة
ــــؤلف خلـــصــــهــــا بـــقــــوله:  (. .. ونــــطن أن ا
ـعـلومـات واحلـقائق سـيحـاصـرنـا بركـام من ا
الــتــاريــخــيــة واجلــغــرافــيــة الـتـى يــفــتـرض أن
ـغـربى سـتـستـدعـيـهـا بـغزارة. إال شـخصـيـة ا
ـسرحى اإلجنـلـيزى خـيب أفق انـتظـارنا أن ا
ـر مرور سـرحيـة ووجـدناه  عنـدما قـرأنـا ا
الـكـرام عــلى األوصـاف اخلــارجـيــة لـيــحـتـفى
بـدال مـنـهــا بـتـشـريح نـفـســيـات عـطـيل ويـاغـو
وديـزدمونة والعنايـة بانتقاء سـماتها الدالة)
تـتـوزع الــفـهـرســة ألـغـنـيــة لـهـذا الــكـتـاب عـلى

خمسة محاور أساسية جاءت كاآلتى:
سرح.  - الصورة والتصوير فى ا
سرحية. - صورة عطيل واللغة ا

- صورة عطيل العنيف.
- صورة عطيل فى عيون اآلخرين.

- إنسانية الصورة.
واحملـــور األول يــــكــــتــــسب هــــمــــيــــة قــــصـــوى
اعــــتــــبــــارا لــــكــــونـه جــــاء تــــأصــــيال مــــعــــمــــقــــا
الشــــتـــــغـــــاالت الـــــبــــاحـث فى مـــــؤلـــــفه األول.
ــــكــــان تـــــنــــاوله وســــيـــــكــــون مـن األهــــمــــيـــــة 
بالدراسة الكمية والـكيفية. فالدكتور محمد
ــفـهــوم (الــصـورة أنــقـار ســعى عــبـر تــطــرقه 
إلى الـــتـــأكــيـــد عــلى أن الــفـــنـــيــة) وحـــدودهــا
ـسـرحــيـة ال تــقـتـضى –عــلى غـرار الـصــورة ا
الـصورة الـشـعـرية  –ثـنـائيـة احلـدين ولكـنـها
تــمــتــد لـتــشــمـل وحــدة أو مـقــطــعــا أو فــصال
بـكـامـله. وهى بـذلك تـسـتـثيـر لـدى مـتـلـقـيـها
اطـا من التـوتر إمكـانات تـعبـيريـة شـتى وأ
الــداخـلـى. فى نـفس اآلن يــحـاول أال يــغـبط
هـذا الـقار دوره الـفـاعل فى إقـامـة نوع من
احلــدود بـ صـورة مـســرحـيـة وأخـرى. وهـو
ــــانى بــــذلـك يــــســــتــــفــــيــــد من مــــنــــجــــزات األ
فــــولـــفــــغــــانغ إيـــزر فـى جـــمــــالــــيـــات الــــتــــلـــقى
والتـجاوب حيث الـقراءة تـتطـلب من القار
سـرحى قـدرات الـتـذكـر والـتـرقب الـكاتـب ا
يحـلم ويـتخـيل ويـجـسد ثم يـشـخص ويصف
ثم يــــأتى الــــقــــار فــــيـــعــــيــــد تــــمــــثل كل تــــلك
ـهـمـات التـصـويـرية من مـنـظوره الـوظائف وا
الـذاتى وحـسب مخـزونه ومـسـتـواه التـعـلـيمى
والـتذوقى).    ولعل اللغـة التشخـيصية التى
ــسـرحـيــة هى الـتى تــتـبـلــور فى اإلرشـادات ا
تــقــتــضى  –مـن وجـهــة نــظــر الــبـاحث  –تـلك
ــتـوتـرة من لـدن قـار ـسـاهـمـة الــيـقـظـة وا ا
ـسـرحـيـة وقد سـبق له أن وقف عـلى ذلك ا

ــغــربى تــخـــتــفى بــاســتــمــرار مع كل عــطــيل ا
قراءة فـاسحة اجملـال لعـطيل آخـر إنسانى.
دو فـكـر عـطـيل لـلـوهـلـة األولى فـكـرا شـرقـيا
عـنيـفـا لكـنه يـتمـاس مع عـديد من تـفـاصيل
الــــفـــكــــر الـــغـــربـى وجـــزئـــيــــاته. وهـــذا يــــثـــبت
ــــــزدوجـــــة ألصـــــول الـــــفـــــكـــــر الــــــطـــــبـــــيـــــعـــــة ا

التشخيصى لديه.  
ـسك بتالبيب ـكن لقار عـطيل أن  - ال 
ــعــزل عن اخملــاطــر الــتى واجــهــهـا صــورته 
هـــذا الـــقــائـــد األســـود. فـــشـــكــســـبـــيـــر يـــولــد
الـتــفــاصـيـل اخلـاصــة بــاحلـدث الــدرامى من
صـــــلـب ســـــمــــــات احلـــــدث نــــــفـــــسـه. إن حب
ديـزدمونة مثال لعـطيل نتاج طبـعى إلعجابها
ـواجهـته اخملاطـر وهو مـا يضـمن للـحدث

الرئيس للمأساة امتدادا مناسبا.  
- يــنــتــقى شــكــســبـــيــر لــعــطــيل لــغــة حــواريــة
بـهمـة ويسـتعـير تـتنـاسى أصوله األجـنبـيـة ا
له مــوقـفـا يــجـعــله فى تـضــاد مـصــطـنع جتـاه
األجـــانب.. يــســـتــنـــتج الــبـــاحث عـــبــر دراســة
إحـصائيـة غزارة الصـور العـنيفـة لشخـصية
عـطــيل ويـعــزو ذلك إلى الــتـراوح بــ مـلــكـة
شكـسبـير الـتصـويـرية وقـدرته على اإليـحاء.
لكن هذه الـهيـمنة لـلعنـيف ال تصل إلى جعل
العنف عالمـة كليـة ومطلـقة.  يعـمد الباحث
إلى قـراءة مـفـصـلـة لـلـمـعـجم احلـيـوانى الذى
ــتــوتــرة وأفــكــاره جــســد أحــاســيس عـــطــيل ا
احملـــتـــدة. وهـى صـــور تـــنـــحـــشـــر بـــ رغـــبــة
شـكـسـبــيـر فى تـعـمـيق سـمـات األجـنـبى لـدى
عــطـــيل وبــ خــضــوعه لــلـــقــيم الــتــعــبــيــريــة
الــعـنــيــفــة لـعــصــره اإللـيــزابــيـثى وأيــضــا بـ
قتضيات اجلنس التراجيدى.   اخلضوع 

ــقـدمـة.. مــنـطـقــيـة الــنـتـيــجـة من مــنـطـقــيـة ا
هذا مـا أكده أرسطـو ولعـله ما يـصدق على
خـاتمة الـكتـاب التى عنـونهـا محمـد أنقار بـ:

(إنسانية الصورة). 
 إن مـهـارة الـتـصـويـر الــفـنى لـتـقـلـبـات األهـواء
والـــوصف الـــدقـــيـق لـــلـــنـــفس الـــبـــشـــريـــة هى
اخلـبــرة اجلــمــالــيــة لــشــكــســبــيـر وهـى أيــضـا
ـسـرحـيـة. ـمـارسـة الـكــتـابـة ا اخلـبـرة احلــقـة 
فـهــذه األخــيـرة ال تــقـوم كــمـا قــد نــفـهم خــطـأ
عـــلى الـــصــــدق الـــواقـــعى: أى االرتــــكـــاز عـــلى

ـــكــونــات بــالــتـــفــصـــيل فى حتــلـــيــله الـــســابق 
وســمـــات مـــونــودرامـــا (الــزغـــنـــنــة) لـــلـــمــؤلف
غربى الطلـيعى محمـد تيمد. لكن واخملـرج ا
اإلشـكال الـذى يـواجه البـاحث فى مـسرحـية
(عـطـيل) خــلـوهـا من مـثل هـذه اإلرشـادات
غــيــر أن تـوســله بــالـســيــاق الـنــصى وحتــلــيـله
ـــقـــاطع حــــواريـــة دفع به إلـى الـــكـــشف عن
مالمـح اللـغـة التـشـخيـصـية فى ثـنـايا حـركـية
احلـــوار ذاتـه. وهـــنــــا يـــســــتـــكــــنه الــــصـــيــــغـــة
ــــعــــقــــدة لــــطــــبــــيــــعــــة احلــــوار األســــلــــوبــــيــــة ا
ـقـدور الـقـار تـمـيـيز الـشـكـسـبـيـرى حـيث 
كل عـنــاصـر اإليــقـاع الــدرامى من بــ ثـنــايـا
احلـوار. إن الــوعى احلــاد لــلـبــاحث يــتــجـلى
فى أنـه لم يــــحن اهــــتــــمـــامـه بــــقـــراءة الــــنص
المسة قضايا محلية فى سرحى كمطيـة  ا
أبــعــادهــا الـتــاريــخــيـة والــراهــنـة  –ضــمن مـا
أســمــيه بــالــنــزعــات اإلقــلــيــمــيــة الــســائــرة ال
ـوت  ?–ولــكن مــحــمــد أنــقـار مــحــالــة نــحــو ا
ــاط الــســـلــوك والــنــوازع يــســـعى لــتــرهـــ أ
الــــصـــادرة عـن الـــكـــائـن الـــبـــشــــرى وكـــيــــفـــيـــة
معاجلتهـا تراجيديا. ولعل هذا ما أفضى به
ـسـرحى إلى االهـتـمـام بـخـاصـيـة الـتـصـوير ا
فى الــنــصـوص اإلنــسـانــيـة بــاعــتـبــارهـا كــمـا
يــقـول: (جتــسـيــدا أو تـشــخـيــصـا أو تـشــكـيال
لــــغـــويـــا لألحــــاســـيس واألفـــكــــار والـــعـــواطف

واقف). وا
إذا حـاولـنـا الـقـيـام بـعـمـلـيـة جـراحـيـة لـصورة
أوتــلـلــو الـتى اســتـخــلـصـهــا الـنــاقـد فى كــتـابه
عــبــر حتــلــيل تــرجــمــة جــبــرا إبــراهـيـم جــبـرا
لـرائعـة شـكسـبـير (عـطيل)  –وهـو هـنا يـصر
عـلى اعـتـبار الـتـرجـمـة إبـداعـا مـوازيـا لـلنص

األصلى- فإننا قد  نخلص إلى ما يلى:
ـسرحى - يـتـخـذ شكـسـبـير صـفـة الشـاعـر ا
الـذى يــدعـو قـار عــطـيل عـبــر كل الـعـصـور
ــواقف بــأســلــوب غــيـر إلى تــمــثـل مــخـتــلـف ا
مـبــاشـر - يـعــتـرف مـحــمـد أنـقــار بـأن أصـله
يل  –ال ـشترك وشخـصية عطـيل جعله  ا
شـعـوريـا  –نـاحــيـة هـذا الـقـائـد األسـود أكـثـر
من مـيـله لــشـخـصـيــة هـامـلت مــثال. بـيـد أنه
ــتـكـررة لـهـذه يـعـتـرف أيــضـا بـأن الـقـراءات ا
الــتــراجــيــديـا خــيــبت أفق انــتــظــاره. فــصـورة

 الوطن
العربى لم
يعرف بعد
ثل

عظاماً مثل
السيد
لورانس
أوليفيه
وفيفيان لى
وجيمس دين

فى الهواء الطلق

نكسة يونيه.. وحاالت االنكسار

سيادة النظرة التشاؤمية

الرؤية اإلخراجية

 أحمد
شوقى من
الكتاب
العرب
القالئل
الذين أغرت
نصوصهم
كبار
مخرجى
أوربا

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



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـسرحى األكثـر عراقة فى فـرنسا هى الـتى تتضـمن أقل ساعات لألداء: > مـدرسة الفن ا
ادة تـسع سـاعات أسـبوعـيًا وهـو قلـيل جدًا بـالنـسبـة لعـدد السـاعات اخملـصصـة لهـذه ا
حـيث يـتم التـعـليم فـيهـا عن طـريق دورات. هذه الـدورات تـكون مـسائـيـة أو بعـد الظـهر

ثل من عشرين إلى ثالث ساعة أسبوعيًا. وهو ما 

 حينما
يستثمر
القروى
شاعر ا
الدينية

البتزاز الناس

غــيــرك يــتــلــمــســهــا فــيــتــلــمس فــيــهــا احلب
والـــسـالم ولــيـس كـــمـــا ذهب الـــبـــعض بـــأنه
عـــمل ديــنى يـــدعــو لــرســـالــة مــا أو أنه عن
ان والـقـضـاء والـقـدر وأشـيـاء من هذا اإل
الـقـبـيـل وتـصـنـيـفـات هى بـعـيـدة عـمـا أرمى

إليه".
وحتدث كذلك عن عالقته بأفريقيا فقال :
ـــة جــدا وال "إن عالقـــتى بــأفـــريـــقــيـــا قــد
حتــتـــاج إلى كــلـــمــات أكـــثــر مـن أنى أعــشق
هـذه الــقـارة وأقـدرهـا فـالــقـارة األفـريـقـيـة
هى أقل الـــقــارات مـــعــرفـــة عــنـــد اآلخــرين
وقــد تــركـت لــدى انــطــبــاعــا وأثــرا نــفــســيــا
عــمــيــقــا عــنــد زيــارتى األولى لــهــا ووجـدت
هــــنــــاك مـــا يــــشــــبـه الــــســـحــــر فـى احلــــيـــاة
األفـريقـية األكثـر طبـيعـية ووضـوحا وبراءة
إلى جــانب أنــنى لـن أنــسى عــنــدمــا ذهــبت
لـزيــارة رجل مـهم فى بـيـته الـكـبـيـر لم أجـد
سـوى كـوخ غـير  من الـطـ .. واضـطررت
أن أزحف ألدخـل من بــابه الــصــغــيــر وهــنـا
اهتـزت الـدنيـا حولـى إيذانـا بدخـولى لـهذا
الــشـخص الــكــبــيـر .. هــكــذا كـانــوا وهــكـذا
عــبــروا بـطــريــقــتــهم عن حــضـارتــهم لــعــلــنـا

ندرك ذلك".
واستكمل أيضا :

" وللـحديث عـمـليـا عن كيـفـية إخـراج عمل
كـــهــــذا فـــلـــقـــد كــــان مـــعى مـــجــــمـــوعـــة من
ـمــثــلــ لم يــكــونــوا بــعــيــدين عن طــبــيــعـة ا
وأصول بـوكـار كذلك فـقـد قمـنـا ببـروفات
ألكـثــر من عـام وذهـبــنـا جـمـيــعـا إلى مـالى

>  لـقد تطورت مـحاضرة الرقص لم تـعد محاضـرة عن رقص الصالون ولـكن محاضرة
ا سمح بـتقسيم عـن احلركة. لقـد طورنا أكثـر عن طريق تكلـيف أستاذ ثان لـلرقص 

الدفعة إلى مجموعت ولكل أستاذ أن يقوم بتعميق عمله.
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> حسام  عبد الرازق يشارك بالتمثيل فى مسرحية السج والسجان للمخرج ياسر عطية لفرقة نادى مسرح الفيوم التى تعرض اخلميس القادم ضمن مهرجان النوادى.

10 من مارس 2008 العدد 35

> مسرحية «ياس وبهية» لنجيب سرور يقدمها على مسرح الغد اخملرج عصام السيد.
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وأخـيرا قدم مـخرج الـعرض رمـضان خـاطر مـقاطع من
ـصرع الـسـيرة الـهـاللـيـة فى جـزئـهـا األول واخلـاصـة 
ــشع مــنــشــدًا اخلــفــاجى عــامــر بـــحــضــوره الــطــاغى ا
ـصـاحـبـة الـربـابـة كـحـسن خـتـام شـعـرا وحـاكـيًـا نــثـرا 

للعرض فى أمسيته الشعبية.
وحـاولــنـا الـتـمــاس نـوع من الـقــرابـة مع سـيــاق الـفـقـرات

السابقة. لكننا فشلنا فى ذلك?.
وقـبل أن نطـرح تـسـاؤالتنـا عن الـعـرض يجب أن نـشـير
إلـى بــســاطــة الـــعــرض. مــعــتــمـــدًا فــقط تــقـــنــيــة احلــكى
جلوسا للحكواتية يتقدم كل منهم إلى مصطبة مستقلة
سرح مقـتربا من جمهوره لـيقدم حكايته فى مقـدمة ا
وفــرقـة األالتـيـة فى اخلـلـفــيـة وعـلى جـانـبــيـهـا مـصـطـبـة
شــبه دائـــريــة يــجـــلس عــلـــيــهـــا احلــكــواتـــيــة فى انـــتــظــار
دورهم.. فى إطـار مـســرح الـشـادر أو الـســرادق كـمـلـمح
شــعــبـى يــســتـــدعى الــطــابـع الــريــفى لـــلــيــالـى االحــتــفــال

والسمر..
يــظل الــعــرض فى الــنـهــايــة أقــرب إلى أمــسـيــة شــعــبــيـة
لـلــحـكى مـرحــلـة مـا قـبـل مـسـرحــيـة مـديـنًــا لـلـمــصـطـبـة
وأجـواء احلــكى الـشــعـبى فـى تـقــنـيـتـه لـكــنـنـا نــطـمح أن
يـــتـــطـــور هـــذا الـــشــــكل إلى مـــســــرح وال يـــتم االكـــتـــفـــاء
ـأثــورات الــشــعــبــيــة فــهى تــظل فى الــنــهــايــة مــفـردة بــا
ـارسـة حـيـاتـيـة حتتـاج إلـى مسـرحـة وذلك ثـقـافـيـة و

على النحو التالى:
ـأثور ـوروث - تـتم صـيـاغـة ا أ - عـلى مـسـتـوى الـنص ا
الـشــعـبى فـى شـكل درامى مــعـتــمـدا مــوتـيــفـات أو تــيـمـة
ـعنى جتـمع تـلك اخملتـارات فى نـسق له مـعـنى لـيس بـا
ـــا أشـــبـه بـــالـــعـــمل ـــســـرحى وإ الـــتـــقــــلـــيـــدى لـــلـــنـص ا
ـوســيـقى األوركــسـتـرالـى هـنـاك حلـن رئـيـسـى وتـنـويع ا
حلنـى علـيه فى هـارمـونى بـهـدف الـتـنـاسق بـ الـتـعدد

وتيفات الشعبية هنا. اللحنى / ا
ــأثـور الــشــعــبى لـدى ب - عـدم االكــتــفـاء بــجــمــالـيــات ا
ــــتــــلـــقـى وهى كــــثـــيــــرة حتــــتـــاج إلـى إعـــادة اكــــتــــشـــاف ا
عنى وتوظـيفها جيـدًا ليضاف لها جـسر اتصال آنى 
س مــشـاهــده يـصــنع جـدالً مع س وتــرًا  أن الـعــمل 
حلــظــته الــراهــنــة يــطــرح هــمــا ووجــعــا يــشــغــله ولــدى
ــطـلب فــقط الـوعى ــأثـور شــواهـد تــسـتــجـيب لــهـذا ا ا
بـهـذا واال حتـولت تلك الـتـجارب إلـى عمل مـتـحفى ذى
طــابع ســيـــاحى وذلك مــنــزلـق خــطــيــر يـــجب أن يــعــيه
صـــنـــاع الــتـــجــربـــة وإال واجـــهت مـــأزق جتــارب عـــديــدة
راهـنت عـلى الـعـقل االسـتـشـراقى وغـازلت غـرائـزه بـكل

ما هو غرائبى وشرقى.
ج - حتـديد الـبـوصلـة واألجنـدة مهم لـتلك الـتجـربة أن
تـكــون أجــنـدة وطــنـيــة مـهــمـومــة بـنــاسـهــا وأهـلــهـا وهم
أصـــــحـــــاب احلـق األصـــــيل وصـــــنـــــاع هـــــذه الـــــثـــــقـــــافــــة
وجــمـــهــورهـــا احلــقـــيــقى وإذا أتـى اآلخــر لـــكى يــحـــتــفى
ـصرية ويدعم ال مانع فـمحـفوظ نوبل كـرمت حارته ا
دون رهـان مــنه عـلى اآلخـر بل راهن عـلى أهـله ونـاسه

أوال وأخيرًا.
د - إذا صدقت الـنـوايا ونـظـنهـا صـادقة يـكـون الطـموح
ــشـاركــة فى الـبــحث عن صــيـغــة مــسـرح عــربى وتـلك وا
دعــوى مـــشــروعـــة وهــنـــاك اجـــتــهـــادات عــديـــدة فى هــذا
الــشــأن مـع االنــفــتـــاح عــلى ثــقـــافــة اآلخــر بـال مــركــبــات
نقص بـهدف اكتشـاف عوالم جديدة وجمـاليات جديدة
لكى يعـود اجلمهـور إلى مسرحه وال تـكون مجـرد ألعاب
ذهـــنــيــة وجتــريب مـــفــارق لــنــاسه كـــفــانــا مــســرح "اُخلن"

فتوح اجلماهيرى. سرح ا عنى الشعبى وإلى ا با

إذا  تــــســــنى لــــنـــا أن جنــــمع بــــاقــــة حــــكـــايــــات الــــعـــرض
ثل "هانـحكى" حتت عنوان جـامع شامل لتخـيّرنا هذا ا
الشـعبى.. فـهو عنـوان دال على هذه الـقطـوف الشعـبية
ــصـــاطب" عــلـى مــســرح الـــتى قــدمـــتــهــا فـــرقــة "حـــكى ا
استوديو ناصيبيان التابع جلمعية "جزويت القاهرة". 
اكتفى صُناع العمل فى تـواضع بكلمة "هانحكى" ليتسع
الفضاء لهم لتقـد ستة قطفات جتمع ب مقاطع من
ـصـرع اجلـزء األول من الــسـيـرة الــهاللـيـة واخلــاصـة 
"اخلفـاجة عـامر" ثم حكـايتـ من كتاب أدب الـدقهـلية
إحـاهـمـا تــمت بـنـسـبـهــا إلى ألف لـيـلـة ولـيــلـة والـقـطـفـة
ــنــام لــلـــمــخــرج الــســورى الــرابــعـــة مــنــامــان من كـــتــاب ا
نام" لنفس اخملرج. أخوذ عنه فيلم "ا "محمد ملص" ا
القـطفة اخلامسـة موقف حياتى ساخـر وأخيرا مقامة
ــنــزلــوجــيــة" تــلك هى بــاقــة الــعــرض بــيــرم الــتــونــسى "ا
للـحـكى الشـعبى وألول وهـلـة قد ال نـرى نسـقـا حاكـما
يـــجـــمع تـــلك األشـــيـــاء. تُـــرى هل كـــان ذلك صـــحـــيـــحًــا?
فــلــنــدخل إلى قــلب احلــكــايــات كــمــا وردت فى الــعـرض

لنحاول اإلجابة على هذا التساؤل.

1  - قدم احلكواتى "محمد عبد احلميد" موقفا
حــيـاتـيـا أقـرب إلـى "األمـثـولـة" أو الـنــادرة الـسـاخـرة عن
الـقروى األحـمق الـذى يـبـدو ساذجًـا وقـد سُـرق حـمارهُ
وبدالً من أن يبحث عن اللص وهو يدرك صعوبة ذلك
ساق الـعـبط عـلى الـشـيـطنـة وأجته إلى مـسـجـد الـقـرية
أثـنـاء صالة جـامـعـة مـعـلـنًـا فى صـيـاحـه إيـقـاف شـعـائر
ــصـلـ أن الـصالة حــالـفــا بـالــطالق مـهــددًا اإلمـام وا
يـــردوا عــلــيـه حــمــارهُ لـــيــرضـخ الــنــاس لـه حــتى يـــتــمــوا
ـا صالتــهم  مــتــبـرعــ لــيس فــقط بــثــمن احلــمــار وإ

بثمن برذعته كذلك.
تـبـدو احلــكـايـة فـى ظـاهـرهــا سـاخـرة بــهـدف الـتــسـلـيـة
ولـكــنــهــا حتـمل دالالت أعــمق من ذلـك تُـظــهــر أن هـذا
الــقـروى لــيـس سـاذجًــا أو جــاهال بـل من الــذكــاء الـذى
مكـنه من أن يسـتثـمر مـشاعـر النـاس الديـنيـة. ليبـتزهم
ـالمـة إنه يـتـجرأ مسـتـعـيـدًا حـقه الـضـائع ولم يـخش ا
على مصل ومـكان ذى قدسية ضاربا عرض احلائط
بــكل وازع ديـنى مــتــخـفــيًـا فى ثــيــاب احلُـمق والــبالهـة

فليس على األبله حرج ومرفوع عنه التكليف.
2 -  حكاية اخلال واحلرامى وشارك فى حكيها مها
ـــراغـى وحـــســـام عـــبـــد احلـــمـــيـــد أتـــخـــذ حـــســـام دور ا
احلــرامى ومــهـا دور األم وقــد ضـاقت بــالــلص الـدنــيـا
فـــلم يـــجـــد بـــديال عن الـــســـرقـــة وكــان مـــقـــصــده لـــيس
ــلك وأفــلح فى ســرقــة خـزانــته رغم كل الــرعــيـة بل ا
ـكـر فى اخـتراق لك مـسـتـغال احلـيلـة وا احتـيـاطـيـات ا
ــريح لـكن األم ـلك.. لــيـنــعم بــالـثــراء والـبــيت ا قــصــر ا

تصر على أن يصحب أخاها العاطل معه.
آزق بـسبـب اخلال الـفاشل فال من ثم يـتعـرض الـلص 
يــجــد مـفــرا من قــتل خــاله تــخـلــصًــا من أى أثـار تــشــيـر
ــلك الـلص لـإليـقـاع به ولــكـنه فى كل إلـيه ويُــحـاصـر ا
مــرة يـفــلح فـى اإلفالت فى لــعــبــة احلـصــار.. ويــنــتــصـر
ـلـك فى اإليــقـاع به الــلص فى الــنــهـايــة بــعــدمــا فـشـل ا
وقد غـرر بـاألمـيـرة الـتى حـاولت القـبض عـلـيه لـيـتـقدم
الـلص مـعـتـرفًـا لـيـكـون جـزاؤه الـزواج من األمـيـرة سـتـرًا

للعرض "ولنكف على اخلبر ماجور".
أدى حـسـام ومهـا احلـكـايـة فـى توافـق وحـضـور وجـمـعا
بــ احلـكـى والـتــشـخــيص ألبــطـال احلــكــايـة الــغـائــبـ

ـلك واألمـيــرة واخلـال والـعــسـكـر.. مُــضـيـفــ طـابـعًـا كــا
كومـيديا على مفارقـات احلكاية العجـائبية.. وهنا جند
ــــوقـف احلــــيــــاتى الــــســـــابق وتــــلك مالمـح جتــــمع بــــ ا
احلكاية فى أن اخمليلة الشعبية تتجاوز التابو احملرم.

بـرعت احلـكـاءة جنالء فى سـرد حــكـايـتـهـا بـأداء ريـفى
وكـأنـنـا أمـام فالحـة حـقـيـقـيـة من أهل الـدقـهـلـيـة وهـنـا
ـنح مصـداقـية لـلـحكـايـة استـنادا إلى عنـصر الـلـهجـة 
أســالــيب الــســرد الــشــعــبى فـى الــتــوقف لــلــصالة عــلى
الـنـبى أو تـوحـيــد الـذات اإللـهـيـة وتـلـك تـقـنـيـات وبالغـة
خـاصـة تـمـنح الـقـول إيـقـاعـا وشـعـرا داخـليـا أقـرب إلى
مـعـنى الـفـصـاحـة فى الـعـربـيـة فهـل يـنتـبـه بـاحثـونـا إلى
جـــمع هــذه الـــبالغـــة فى أســـالــيـب الــســـرد الــعـــامى فى

مختلف اللهجات بطول البالد..
يـأتى دور احلـكواتى "أحـمد طـلعت" لـيسـرد لنـا مقـامة
ـعـنى ـنـزلـوجـيـة"  الـشـاعـر الــعـامى بـيـرم الـتـونـسـى "ا
ــنـــزول كــمــصــلـح يــعــنـى قــطــعــة تــعــاطـى اخملــدرات وا
ـقـامـة خـيـاالته اجلـنـسـيـة اخملـدرات.. لـيـحـكى بـطل ا
عـلى جنـاح الـهـلوسـة مـغـامرة جـنـسيـة مـتـخيـلـة المرأة
ـنال بـالـنسـبـة له كـمصـرى ذات أصـول تركـية بـعيـدة ا
بضة وبـيضاء وجـميـلة تقع فى غـرامه رغم رقة حاله
وفــقــره بل وتــمــنــحه نــفــســهــا تــعــبــيــرًا عن احلــرمــان
والكبت اجلنسى وأن بطـولته رغم تواضعه اجتماعيا
ــــلك غــــيـــرهــــا وهـــذا تــــرجع إلى فــــحــــولـــته الــــتى ال 
هــاجس أدبـى تــردد فى عـــدة روايــات شـــهــيـــرة مــنـــهــا
"مـوسم الـهجـرة إلى الـشـمال" لـلـطـيب صالـح.. تعـبـيرا
ُحـتل أمام قـهـور أمام قـاهرُه عن عـجـز ا عن عـجـز ا
ـلك من فـحـولـة ــا  مُـسـتـعـمـره فــيـغـذوه فى نـسـائه 
شــرقــيــة يــفــتــقــدهــا الـــغــاصب رجل االحــتالل. وهــذا

قهورة.  إدراك غير واع للذات ا

نام فى لهجة فلسطينية 3  - قدمت "جيد" فقرة ا
ــعــابـــر وقــد تــغــلــغل هــذا عن واقـع االحــتالل وقــســوة ا
الظلـم فى احللم وكيف كـان احللم بـديالً إلشبـاع رغبة
فى حــيـاة طــبـيــعــيـة بال قــهــر واجلـائع كــمـا قــلــنـا يــحـلم
بــســوق الـعــيش.. لـيــكــون سـوق الــعـيش نــوعــا من احلـلم
بـالـتـحرر سـواء أكـان حـلمـا أم حـكـايـة تتـلـبـسهـا اخملـيـلة
انـعـتـاقًـا من أشـكـال الـقـهـر اخملـتـلـفـة وخـلق عـالم بـديل

فيه البهجة والسعادة فى عالم متخيل أكثر عدال.
الئــكـيــة واحلــلم فـيه المــحــهـا ا جـيــد احلــكـاءة هــنـا 
طابـع ضبابى حـالم ناسب حـضورهـا لكـنهـا حتتاج إلى
تـدريب أكـثر وثـقة فى الـنفـس وأن تمـنح سردهـا إيقـاعا

يحدد بداية ونهاية األداء.
حــكت جنالء حــكــايـة اخلــســيس واألصــيل ذات الــطـابع
ـسـتـمـدة من عـالـم ألف لـيـلـة ولـيـلـة ودعم األخالقى وا
عـالم اجلن لألصـيل بـعـد أن صار فـاقـدًا لـلـبصـر نـظـير
شـربة ماء ولقـمة زاد من اخلسيس مـقابل بصره  رغم
ـة عـلى اخلسـيس من قـبل لـينـال األصيل أيـاديه الـكر
ُلـك والشـرف جـائزة عـلى نـبـله وكرمه عـلى الـتـسامح ا
ــنـحه من مع اخلـســيس الـذى صــار فى أهــون حـال و
ثل الـشعـبى أن الكـر ال يُضام عطـائه تأكـيدًا عـلى ا
أى ال يـنـاله ظـلم ولـنـتـذكـر "يـهـودى مـالـطـه" وشـكـسـبـير

ورطل اللحم.

 عالم متخيل أكثر عدالً

 بيتر بروك

ــكــان الــذى عـــاش بــوكــار فــيه وشــاهـــدنــا ا
ومــارس حـــيـــاتـه .. وقــد قـــمـــنـــا بـــتـــجـــهـــيــز
ـــا أرضــــيــــات وإكــــســــســــوارات مــــنــــاســــبــــة 
ـا شـعـرنـا شـاهـدنـا.. وبـاعـثـا لإلحـسـاس 
تـلقى إلى مـكان به .. ومـحاولـة للـرحيل بـا

وزمان بوكار".
ــرات الــتى وقــد انــفــعل بــروك فى بــعض ا

شعر فيها باتهام ما فصرخ :
"إنـنى أؤمن بـأنك يـجب أال تـقـوم بـتـصرف
ــكن أن تــخــجل مــنه وال أو تــنــجــز عــمـال 
تـســتـطـيع أن تـواجـه اآلخـرين به وهـذا لن
ينـبع إال بأن تـكون صـادقا مع نـفسك وأال
تخجل منها أوال. إننى ال أعطى من حولى
دروسـا بل أتـعلم مـنـهم وقـد يـتعـلـمـون منى
شـيـئـا مفـيـدا فـاخـتالف كل مـنـا عن اآلخر
يــخـلـق بـيــنـنــا الـتــكـامـل الـذى لــو شـعــرنـا به
وأدركـــنـــاه دون تـــعـــصب لــــتـــقـــدمـــنـــا الـــيـــوم
بخطوات كبيـرة إنسانيا ووجدانيا بدال من
هذا التأخر احلضارى الذى نعيش فيه".

واستكمل :
سرحى "هل تظن أن صدق الـعمل الفنى وا
على األخص مـرتـبط بـالسـعـادة التى يـشـعر
ـتلـقى.. ال أعـتـقد هـذا بل أكـاد أجزم بهـا ا
أن أكـثـر األعـمـال صـدقــا قـد جتـعـلك تـبـكى
بــكــاء حــزن ولــيس بــكــاء فــرح.. ولـكـن داللـة
الـصــدق هى الــرضــا عن الــعـمل ولــيس عن
الـنـفس أو عن اآلخـرين فـقـد يـجـعـلك أحـد
ــشـاهــد تــغـضـب كـثــيــرا من نـفــسك أو من ا
غـيـرك ولـكـنك بـعـد فـتـرة سـتـشـعـر بـالـرضـا
نـحو ما شـاهدت وأظن أنه يجب أن يـشعر
تـلـقى بـاإليهـام الـدرامى كـواقع وأال يـلحظ ا
.. وإال هـــذا الــفـــارق الــصـــغــيـــر بــ االثـــنــ
حتــول اإليـــهــام إلى وهم كــبــيــر وفــقــد مــعه

تلقى". اخملرج القدرة على التالحم مع ا
وحتدث أيضا عن بوكار :

" إنـى أرى أن بــــــوكـــــار هــــــذا شــــــخــــــصــــــيـــــة
أســـطـــوريـــة .. فـــقـــد الـــتــــزم بـــالـــبـــحث عن
احلـقيقة والـتى يكمن جزء مـنها بداخله ..
واجلــزء اآلخــر مــتـعــلـق بـالــعــالم من حــوله
وتـــــمــــسـك بـــــذلك رغـم كل مـــــا قـــــابـــــله من
صــــــعـــــــوبــــــات ســــــواء مـن االحــــــتـالل أم من
الـسـلطـة إضـافـة إلى أنه سـاهم بذلك فى
احلـفـاظ عـلى الـتـقـالــيـد الـديـنـيـة اخلـاصـة
ــســتــعــمــر بــشـكــله بـأفــريــقــيــا رغم تــوغل ا
الـــقــد وكــذلك احلــديث وكــان مــخــلــصــا
ـستقيم ولم يـقدم على أية لـدينه وسلوكه ا
تــنـازالت وأين نــحن من هــذه الـشــخـصــيـة
اآلن وكــان عـلــيه أن يــصــمـد ولم يــكن مع
أو ضــد أحـــد بل كــان يــنـــتــصــر لـــلــمــبــاد

ا آمن بها " . والقيم طا
ان بالقضاء والقدر : ثم حتدث عن اإل
" أرجوك .. الحظ معى قبل أن تسأل عن
ــــان عـــنــــدى فى ذلك قـــيــــمـــة الــــقـــدر واإل
احلـدث  فعندمـا سأل بعض الـناس بوكار
عــمـا هـو اإلله? فـقــال : " ال يـكـون الـسـؤال
هـكـذا فـأنــتم سـتـشــعـرون بـاإلله وعــظـمـته
دون أن يـرهق أحـدكم نـفسه بـالـسـؤال عنه

 وقال أيضا : 
" إنــنـى لم أؤمن يــومـــا بــاخــتــيـــار مــســرحــيــة
ـــردودهـــا ألجـل األدوار الـــتى بـــهـــا أو حـــتى 
الـثقافى لكـننى دائما أذهب بـجوانحى نحو
احلس الـــبـــاطـــنى واحلـــدس لألشـــيــاء الـــتى
لـيست لهـا عالقة بالـزمن الذى حتدث فيه
ولــهـــذا قــمت بــإخـــراج تــيــرنــو بـــوكــار ولــيس
شخصية أخرى فقد تكون هذه الشخصية
ومـا حـولـهـا شـديدة الـصـلـة بـاحلـاضـر ولكن
تلـقى فأنا لن أقول إن هـذا ما قد يـدركه ا
سـرحـية مـثال عن الـعراق ولـكنك إذا هـذه ا
نظرت إليها جـيدا ستجد أن األمريكي لم
يــتـعــلـمــوا الـدرس الــذى تـعــلـمه الــفـرنــسـيـون
ـائــة عـام .. فـلـو أنـى قـدمت الـيـوم قـبــلـهم 
مسرحية عن فـيتنام فستكون دون شك عن

العراق.. أفهمت?".

إلى الـــبـــحث عن مـــخـــرج وقـــد وجــدت أن
ـسـتـقـبل هـو االسـتـفـادة مـن تراث مـسـرح ا
أفــريـــقــيــا وآســيــا وذلك حــتـــمى كى يــبــقى
ـــــــســــــرح حـــــــيــــــا فـى غـــــــروب احلــــــضــــــارة ا

األوروبية".
وقد اسـتكمل فى حـديثه عن سـبب تنـفيذه
لــهــذا الــعــرض وأنه ال يــدعــو لــفــكــر مــا أو

لدين ما فقال أيضا :
سرحيـة درامية وليست وثائقية "إن هذه ا
فـال مــجــال لـــلــحـــديث فـــيــهــا حـــقــيـــقــة عن
إفــريـقــيـا أو اإلسالم ولــكــنـهــا تـنــاقش هـذا
الــتـطـور الــروحـانى الــعـجـيـب الـذى وجـدته
فى الـكثـير من الشـخصـيات الـتى عرفـتها
وعـلـى رأسـهـا ســفـيــر مـالى فى الــيـونــسـكـو
وصـديـقى هـامـبـيـتى بـا. وحـقـيـقـة فـإنه من
أوحى إلىَّ لـــلــــقـــيـــام بـــهــــذا الـــعـــمل دون أن
يــدرى فـقــد أثــر فىّ كــثـيــرا أن كــهال مــثـله
يــقـــاتل وبــشــراســة وأليــام طــويــلــة من أجل
احملـافــظـة عـلـى الـتـقــالـيـد اإلفــريـقـيـة وأن
يـحفـظ القـصـص األفريـقـى القـد ألن به
ســتــعــيش احلــضـارة وتــنــتــقل من جــيل إلى
آخـر فأردت أن أعـاون هـذا الـصديق وأال
أكـون أقل مـنه فى احلـفـاظ عـلى تـراث أنـا
أؤمـن به ووجـــــدت أن مــــا أعـــــجـــــبـــــنى فى
صــديــقى هــذا قــد تــعــلــمه كــله وتــلــقــاه من
مـــعـــلــمـه بــوكـــار; فـــهـــو من أســـرة مــســـلـــمــة
صــــوفـــيـــة لــــهـــا طــــريـــقــــتـــهـــا اخلــــاصـــة فى
ـكــمـن أن يـكــون لك الــتــصــوف وهــذا هــو ا
طريـقـتك اخلاصـة الـتى تـعيش بـهـا وجتعل

هــــذا الـــرجل فـى دعـــوتـه وأكـــثــــر مـــا أثـــار
الــــبــــعض ضــــد بـــروك هــــو شــــدة إعـــجــــابه
سـلمة ـتعـبدة ا الـواضح بهذه الـشخـصية ا
 رغـم أنه قــــد وضـح كــــثــــيــــرا أن إخــــراجه
لهذا العمل كان مـنبعه فنياً خالصاً إال أن
أحـدا من هـؤالء لم يقـتـنع بذلك وأكـثـر ما
بــهـــر بــروك هــو بــدايــة بـــوكــار  حــيث بــدأ
دعــوته مع أربــعـة تـالمـيــذ وأنــهـاهــا بــتـسع
دول من أكــبـــر الـــدول اإلفــريـــقـــيــة مـــكـــانــة
وكــثــافــة ســـكــانــيــة وعــلى رأســـهــا بــالــطــبع

نيجيريا ومالى.
ـسـرحى شــريك لـبـروك وقــد أعـد الـنـص ا
عــلى درايــة كــبـيــرة بــشـخــصــيـة بــوكــار هـو
الفرنسى مارى هيلينى ستينى وقد جسد
ـــمـــثـــلــ الـــشـــخـــصـــيـــات مـــجـــمـــوعـــة من ا
ــبــلى ــالى حــبــيب د ــوهــوبــ ومــنــهم ا ا
وكـذلك الـفرنـسـى اإلفريـقـى األصل رشـيد
ـالــيـة دجينـيبــا مـثلة ا دجـيدانى وأيضـا ا
ـــبــدع الـــبـــوركـــيـــنى ســـوتـــيـــجـــيــو كــونـــى وا
ـمـيـزة لـلـعرض ـوسـيقى ا كـويـاتى ووضع ا

اليابانى توشى تسوشيتورى.
وقــــد دارت حـــــوارات كــــثــــيـــــرة صــــحـــــفــــيــــة
وتــلـيــفـزيــونـيــة مع بــروك عن هـذا الــعـرض
وعن إفـــريـــقـــيــا مـع عــدد كـــبـــيــر مـن رجــال
اإلعـالم ومــنــهم األمـــريــكى أنـــدرو ديــنــتــون
والــبــريـطــانى دوج مــولــرى  فــتــحــدث عــمـا

جعله يندفع لتقد هذا العرض فقال :
"إن هذا الفقر الفـكرى الذى تعانيه الكثير
ـسـارح األوربـية هـو أكـثـر مـا يـدفـعنى من ا

فـى كل جــــــيل مـن األجـــــيــــــال الــــــتى تــــــولـــــد
وتــــــــعــــــــيـش وتــــــــعـــــــمــــــــر األرض بــــــــعـض من
األشـخــاص الــذين يــتـمــيــزون عن غــيـرهم
شــخـصــيــات يـقــال إنـهــا تــاريـخــيـة فــقـد ال
تـتـواجـد وتـعـيش بـيـنـنـا إال كـل قـرن أو عدة
قـــرون  فـــريــدة فـى طــبـــيـــعـــتــهـــا وفـــكـــرهــا
ومـــنــهــجـــيــتــهـــا ومن الــطـــبــيــعى أن نـــشــعــر
بـسعادة كبيـرة عندما نعاصـر شخصية من
هــذه الـــشـــخــصـــيـــات الــنـــادرة  أحـــد هــذه
الـشخـصيـات واحد من فـلتـات عصـره هو
ـسرح صـاحب الـرصيـد األكـبر فى تـاريخ ا
ـى األقـــــوى فـى هـــــذا احلـــــديـث واألكـــــاد
ـسـرح فى الـعالم اجملـال وأبـرز مخـرجى ا
 اإلجنــلــيـزى الــروسى األصـل بـيــتــر بـروك
والــذى اســتــطــاع أن يــســتــلــهم خالصــة مــا
ـــفــــكـــرين تــــركه أسالفـه من األســـاتــــذة وا
فـــاســتـــنــد إلى نـــظــريـــات اإلخــراج وإعــداد
ــمـثل الــتى ســبــقه غـيــره فــيـهــا وطــورهـا ا
وأمـعن الــتـفـكـيـر والــدراسـة كـثـيـرا وكـذلك
هـــــو أكـــــثـــــر مـن اســـــتـــــفـــــادوا من بـــــريـــــخت
وشــكـسـبــيـر وقــد سـاهم بـروك بــكم هـائل
من الـكـتـب الـتى تـعـد عـمـاد دراسـة الـفـنون
ـــــســــرح فـى الــــعـــــالم فـــــهى الـــــدرامـــــيــــة وا
خـالصــــة كـم ضــــخـم من اجملـــــلــــدات الـــــتى
يــحـتــاج كل مــنــهــا إلى وقت كــبــيــر لــقـراءته

واالستفادة منه.
كمـا قدم بـروك العـديد من اإلبـداعات من
ـــلك لـــيـــر" خالل عـــروضـه: "هـــامـــلـت"  و"ا
و"كـارمن" بـلـغـة جــديـدة تـفـوق بـهـا عـلى كل
من سبـقـوه ومن قـدموهـا بـعده  كـمـا أبدع
ـهـابـهـارتا" أيـضـا فى "فـاوست"  ورائـعـته "ا

و"الزيارة"  و"مؤتمر الطيور".
تــعـــرض بــروك حلـــمالت شــديـــدة من قــبل
الـبـعض عـنـدما كـان صـريـحـا ومعـبـرا أكـثر
ا يـنبـغى فى بـعض أعمـاله ومن أحدث
هذه األعمـال مسـرحية "تـيرنو بـوكار" التى
أثــارت حــوله الــكــثــيــر من الــلــغط لــصــدقه
الـــشــــديـــد مع الــــنـــفـس رغم أنـــهــــا جنـــحت
جنـــاحـــا كــبـــيـــرا فى كل عـــروضـــهـــا  فـــقــد
قـــدمت فى نــيــويــورك عــام  2006 وقـدمت
قــــبل ذلـك فى أول عــــروضــــهـــــا فى لــــنــــدن
عــــام  2005 وفـى الـــــعـــــام ذاته قـــــدمـت فى
برل وكذلك فــى احـتفاليــة خاصــة فــى
أمسـتردام  وقـد تـوقف النـقاد كـثـيرا عـند
ــسـرحــيـة الــتى حتــكى قـصــة تـيــرنـو هــذه ا
ـــســلم ـــتــصـــوف األفــريـــقى ا بــوكـــار ذلك ا
الـذى ولـد فى نــيـجـيـريـا عـام 1875 ورحل
هــو وعـائــلـتـه إلى أحـد مــدن مـالى وهــنـاك
أنــشــأ مع أســرته مــدرسـة لــتــعــلــيم الــقـرآن
الـــكــــر وأصـــول الـــديـن اإلسالمى  وقـــد
اتـسم بـقـدر كـبـيـر مـن الـروحـانـيـة وكان ذا
ـيــزة فى أفـكـاره وفى طـريـقـة شـخـصـيـة 
تـعــامــله مـع طالبه وقــد ســخـر كـل حـيــاته
لـعـبـادة الـله بـطريـقـته اخلـاصـة كـمـا اتسم
انه بـالتسـامح الذى أكـد به أنه نابع من إ
الـعـمـيق واجـتـهـاده فى بـحثـه عن احلـقائق
الـــــعـــــلـــــيــــــا كـــــمـــــا أمـــــره اخلـــــالـق عـــــز وجل
شاركة اجملتمع وهذه النقطة اخلاصة و
ـــان الــعــمــيق هى بــالـــبــحث والــتــطــور واإل
أحــد أهم مــا أبــرزه واهــتم بـه وقــد يــكـون
هــذا أيـــضـــا مــا لـــفت انـــتــبـــاه بــروك لـــهــذه
الـشـخـصـيـة من األسـاس  فـكـان الـتـسـاؤل
الذى دار فى رأس بـروك عن كـيـفيـة جناح

 عرض مسرحى يبحث عن احلقائق العليا

صاطب حكى ا
واجلوعان يحلم بسوق العيش

 أمسية شعبية للحكى سرد ريفى يحاكى لغة الواقع 

قطرة من بئر شيخ اخملرج 

بيتر بروك..
 ب اإليهام والوهم شعرة

 القروى األحمق

 اللهجة الفلسطينية

السيرة الهاللية

أحدث
مسرحياته

«تيرنو بوكار»
أثارت لغطا

كبيرا 
بطلها أفريقى
مسلم
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نطوق والصوت الغنائى. >  لـقد  إدخال تعليم اإللقاء فى إطار العمل على الصوت ا
فـى السـنـة األولى يعـمل الـطالب خـصوصـا عـلى اجلهـاز الـصـوتى. فى السـنـة الثـانـية
يـكون الـعمل علـى مستـوى التركـيب التـعبيـرى (ماذا نـفعل عنـدما نـقول جمـلة?). هذه

احملاضرة اخلاصة باإللقاء ترتكز على ما يعرفه من مادة اللغويات.

>  فـى إطار التدريس الصوتى اخملصص للطلبة يتم دعوة طبيب ليشرح كيفية تشغيل
اضية فى الكونسرفاتوار اجلـهاز الصوتى. لقد تطور كثيرًا عمل الصوت خالل األعوام ا
وهـو يـكوّن الـيـوم قـسمًـا حـقيـقـيًا. يـتـعلم الـطـلبـة اسـتخـدام الـصوت الـكالمى والـصوت

الغنائى أيضًا. ومن جهة أخرى هناك محاضرة إلقاء الستكمال هذا التعليم. 12
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

ها هذا العام بفرقة قنا القومية. > مسرحية «شيخ العرب» إعداد وإخراج شاذلى فرح يتم تقد

10 من مارس 2008 العدد 35

سرحى «موت فوضوى صدفة» لفرقة مسرح الشباب. > الشاعر يسرى حسان انتهى من كتابة أشعار العرض ا

21
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10 من مارس 2008 العدد 35

 صحوة الضمير تبدأ من رفض القيم السلبية
ـســئـولــ بـإصــدار قـرار األعــمـال فى إقــنــاع ا
بـإقالع الـطـائـرة الـتى تـأخـرت كـثـيـرًا رغم مـا
ـــشــهــد يـــعــتـــرضــهـــا من مــخـــاطــر وفـى هــذا ا
صـلـحة ـصـلحـة الـفرديـة عـلى ا تـتضح غـلـبة ا
ـــثــقف الــذى يــحــذر الــعــامـــة; ويــغــيب صــوت ا

اجلميع.
ـــــســـــرحــــيـــــة تـــــتــــكـــــشـف طــــبـــــائع وفى نـــــهـــــايــــة ا
الـشخصـيات كمـا تتـحدد مواقـفها فـتعود سـامية
إلى قـنـاعاتـهـا احلقـيقـيـة ويكـتـشف التـاجر وهم
ؤلف واخملرج يفاجآنا ما كان يخـاف منه لكن ا
ـــثل صــوت ــريض الـــذى كــان  ـــوت الــشـــاب ا
الـضـمـيـر بـالـنـسـبـة لـلـمـثـقف والـقـوة الـدافـعـة له
وهـو شىء ال أرى له ضـرورة فـنيـة فـقـد ابـتـعدت
يلـودرامية الدراما احلـديثـة عن هذه النـهايـات ا
سرحية - ولم تعد فى حاجة إلـيها. كما تـخلل ا
خـــاصــــة قــــرب نـــهــــايــــتـــهــــا - كــــثـــيــــر من اجلــــمل
ـريض ـثـقف والـشـاب ا الـتـقـريـريـة عــلى لـسـان ا
ـــســرحـــيــة فى غـــنى عـــنــهـــا حــيث والــتى كـــانت ا
ــــــــعـــــــــانـى مـن خـالل ســـــــــلــــــــوك قـــــــــدمـت هـــــــــذه ا

الشخصيات ومواقفها.
الحـظــات - وهى قـلـيــلـة بــجـانب مـا رغم هــذه ا
ـسـرحـيـة قـد أمـتـعت بـهـا من إيـجـابـيـات - فـإن ا
احلضور حقًا وعرضت لهموم الشباب وتطلعاته
ــســـتــقـــبل مـــغــايـــر من خـالل مــجـــمــوعـــة واعــدة

تكامل. ومتميزة من فريق العمل ا

داخل اجملتمع تغـيرت فيه الـقيم وسادت قيم
يـــمــة الـــعــمل ــادة واالســـتــهالك وتـــراجــعـت قــ ا
يــــــطـــــرة هــــــذه الـــــقــــــيم والـــــتــــــقـــــدم ووسـط ســـــ
ـرفـوضـة تـبـدأ مـا يــشـبه صـحـوة الـضـمـيـر - ا
وإن كـانت مفـاجـئة وغـير مـبررة بـصورة جـيدة
- فـتـحـسم سـامـيـة (بـدور) تـرددهـا وصـراعـها
وتعـود لـشـخصـيـتـها احلـقـيـقيـة وتـكـتشف زيف
مــا تــســـعى إلــيه فـى الــوقت الــذى يـــقــرر فــيه
زوجـها الـعـودة إلى عـمـله القـد وفى مـشـهد
كان موفقًا جدًا ومصنوعًا دراميًا ينجح رجل

لــيـسـتــعـرض كــيف كـانت بــريـئـة وكــيف حتـولت
شخـصـيتـها لـتصـبح - عـلى حد تـعبـيره - "من
يد لـيد" وفى مواجـهة بينـهما حتاول تـبرير ما
ــــــرض إلى آخــــــر هــــــذه حــــــدث بـــــــالــــــفــــــقــــــر وا
الـتـبــريـرات الـتى سـمـعـنــاهـا كـثـيـرًا فى أعـمـال
درامـيـة مـتنـوعـة حـتى فـقدت تـأثـيـرها واحلق
يــدًا بــحـيث ال أن االنـحــراف أصــبح أكــثـر تــعــقـ
ـكن إرجـاعه إلى أسـبـاب من هـذا الـقـبـيل -
ـــرضه الـــفـــقــــر..- وإال مـــا ســـبب انـــحـــراف ا
ـلـيـونيـر إنـنـا أمـام حتـول عام رجل األعـمـال ا

ـطـر شـتـاءً" هـو اسم "حـار جـاف صـيـفًـا دفىء 
الـعـمـل الـذى يـعـرض اآلن بــقـاعـة يـوسف إدريس
ـــــســــرح الـــــسـالم من تـــــألـــــيف وإخـــــراج رضــــا
حسن وبطولـة جنمة مسرح الغد الفنانة بدور
ومجـموعـة الـفنـان الـذين أثبـتوا حـضورًا الفـتًا:
سـيــد الـفـيــومى هـانى الــنـابـلـسـى وفـاء حـمـدى
خــالــد عــبــداحلــمــيــد أحــمــد عــثــمــان جى جى

محمد حفظى.
سرحية واضح الداللة فى التعبير عن وعنوان ا
خــصـــوصــيــة الــوطـن والــتى تــتـــجــاوز - طــبــعًــا -
مـجـرد الطـبـيـعـة اجلـغرافـيـة والـتى ال جنـدها -
حقًـا - فى بـلـدة أخـرى فـيـما يـعـرف بـشـخـصـية
ــكــان وتــفــرده عــلى نــحــو مــا مــصــر وعــبــقــريــة ا
ـــصـــرى الـــراحـل جـــمــال ـــفــكـــر ا تــعـــلـــمـــنـــا مـن ا
حـمـدان; أقـول إن الـعـنوان يـتـجـاوز هـذا لـلـتـعـبـير
ـــــصــــرى عـن فـــــئــــات مـــــتـــــنـــــوعــــة مـن الـــــشــــعـب ا

وعالقاتها وصراعاتها.
ـسـرحـيـة عـلى اسـتـعـراض وقـد سـاعـد "مـكــان" ا
هـذه الـنمـاذج اخملـتلـفـة حيث جنـد أنـفسـنـا أمام
ـطـارات وهى حـيـلة صـالـة انـتـظـار داخل أحـد ا
ــاذج درامـــيـــة تـــتـــيح اســـتـــعـــراضًـــا لـــيس فـــقـط 
ـكـان مــخـتـلــفـة بل جتــارب إنـسـانــيـة مـتــبـايـنــة وا
ــقــاعــد وصـورة بــسـيـط مـجــرد مــجــمـوعــة من ا

طائرة فى اخللفية.
ومن خالل احلوار نكتشف الفترة التى تقع فيها
ـسـرحيـة وهى الـفتـرة الراهـنـة فهـناك أحداث ا
ـصـرى عـلى شواطئ حـديث عن غـرق الـشـباب ا
إيطاليا ثم تـبدأ األحداث بصورة تـلقائية حيث
جنـــد "ســــونـــيــــا" - وفـــاء حــــمـــدى - مـع شـــخص
سـوف نعـرف فـيـمـا بعـد ارتـبـاطه بهـا بـعـقد زواج
عرفـى كمـا جنـد شخـصًا شـديـد األناقـة يـجلس
ــفـــرده وســوف نــعــرف أيــضًـــا أنه رجل أعــمــال
ا نهـبه من أموال كما نالحظ يحاول الهـروب 
تــوتــره بـســبب تــأخـر قــيـام الــطــائـرة لــرغــبـته فى
منوع من الهروب قبل أن يصـبح على قائمة ا
الــسـفــر; ثم يــتـوالى دخــول الـشــخـصــيـات: تــاجـر
يتـضح فضـوله على اآلخـرين ورغبـته فى مـعرفة
كل شـىء ومــثــقف ســـلــبى (مـــدرس تــاريخ) يــرى
حبيبته األولـى أمامه (سونيا) وال يـستطيع عمل
الحظ شىء وشـاب مـريض مـسـافـر لـلـعالج وا
هـــو ذلك الـــتـــجـــاوب الــــســـريع الـــذى حـــدث بـــ

ـــريض ثم تـــدخل - مـــدرس الـــتـــاريخ والـــشـــاب ا
فـجــأة - "ســامــيــة" الــتى تــقـوم بــدورهــا الــفــنــانـة
"بـدور" حـيث تـقــوم بـدور مـرّكب فـهى من نـاحـيـة
زوجـة أحد الفـنان أو أحـد الراغبـ فى العمل
بــــالـــفـن ومن نــــاحـــيــــة أخـــرى ســــكــــرتـــيــــرة أحـــد
ـــنــــتـــجـــ الـــتـى حتـــاول اســـتـــغـالله لـــتــــحـــقـــيق ا
طموحات زوجهـا وطموحها فى أن يصبح جنمًا
ــنــتج فـى إقــامــة عالقــة غــيــر مــســتـــغــلــة رغــبــة ا

مشروعة معها.
وفى إطــــار آخـــر يـــنــــشـــأ بـــ الــــتـــاجـــر والــــفـــتـــاة
األجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة (جـى جى) وأحـــــــد األشـــــــخـــــــاص
الغامض نـوع من الكوميديا القائمة على سوء
الــفــهـم فــحــ يــســأل هــذا الـــشــخص الــغــامض
الـــتـــاجـــر عن الــــفـــتـــاة األجـــنـــبـــيــــة بـــعـــد أن يـــريه
ــبـاحث صـورتــهـا يــتـخــيــله الـتــاجـر أحــد أفـراد ا
ويـتـضـخم لـديه الـشـعـور بـضـرورة افـتـداء الـوطن

من اخلطر الذى يتهدده.
نـحن إذن أمام حـكـايات مـتـنوعـة ومـتداخـلة ال
ـكـان بـيـنـمـا يـتـحرك يـجـمع بـيـنـهـا إال وحـدة ا
الـزمن - عن طـريـق االسـتدعـاء - إلـى فـترات
سـابـقــة من مـاضى بــعض الـشــخـصــيـات حـيث
يــســـتـــرجع مــدرس الـــتـــاريخ - مــثـالً - مــاضى
عالقـته بـ "سونيـا" أو سنيـة كما كـانت تسمى

دراما اإلرادة اإلنسانية 

 رؤية تضعنا أمام حتوالت
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طر شتاء" فى عرض "حار جاف صيفًا دفىء 

 حگايات متنوعة ال يجمع
كان   بينها سوى ا

كاتونا العاشق الصغير ..
وكانتور رائد التجريب

فى بـالده وخــارجــهــا وقـــدم بــعــد ذلك أهم
أعـمـاله "األخطـبوط" فى أول تـعامل له مع
الـكاتب الكبيـر البولندى الـشهير "إجناسى
ـال" عـام ويـتــكـاسى" وقـــدم أيــضــا "لــعـنــة ا
 1969وكــانت بــاكـورة إنــتـاجه اخلــاص وقـد
عــرضت فـى مــهــرجــان أدنــبــرج عـام 1972
وحازت عـلى إعـجاب الـنـقـاد واجلمـاهـير 
فـكــسـرت الـقـواعـد ألول مـرة و عـرضـهـا
هرجان  لكنها لم دة شهر  بعد انـتهاء ا
حتــــصـل عــــلـى اجلــــائـــــزة األولى ألســـــبــــاب
ــيـا ســيــاسـيــة  ثم قـدم أشــهــر أعـمــاله عـا
ـسـرح كـثـيرا والـتى قـدمت فى الـسـيـنـمـا وا
ــوت" وعــرضت بـــعــد ذلك حتت "مــســـرح ا
اسـم أكــــــــثـــــــر شــــــــهــــــــرة وهــــــــو "الــــــــزجـــــــــاج
ــكـســــور".. وقـــــدم قـبـــل وفــاتــــه أيـضــــا ا
ــوت الفنان " عام 1985 وكذلك "عندمــا 
"أنــــــا ال أرغـــب الــــعـــــودة أبــــدا" عــــام 1988
واخــتـتــمــهــا بـ: "الـيــوم عــيــد مـيالدى " عـام
ة  1990 وقـد  تقـد آخر أعمـاله "هز
سـبــتـمــبـر" بـعــد وفـاتـه بـقــلـيل .. وقــد وجـد
الــدارســون فى األبــحـــاث الــتى كــتــبت عــنه
مـؤخــرا أن أهم مـا مــيــزه  أنه لم يـنــفـصل
كمخرج عن كونه فنانا تشكيليا وكان القلم
ـــســـرح كــالـــريـــشــة وأدواتـه الــفـــنـــيــة عـــلى ا
واأللوان بـها درجـة من الـغمـوض وقدر من
ــفــاجــأة واإلبــهــار اجلــمــال .. وبــعـض من ا
واتـفـقـوا جـمـيـعـا عـلى أن مـا قـدمه لم يـكن
يـــنــقـــصه ســحـــر الــشــرق  الـــذى كــان دائم
الـتـواجـد فى كل أعـمـاله وفى الـوقت الذى
قــام فـيه  بــحّث أبـنــائه عــلى تـخــيـر مــا هـو
مالئم من طـــرق وأســالـــيب جـــديــدة  كــان
ــثـل فى االســـتــلـــهــام.. يــقـــدم لــهـم أيــضـــا ا
والـــنــهل من األصــول الــشــرقــيــة واحلــفــاظ
عـلى أهم سماتـها .. وكان أهم مـا تميز به
أيضـا هذا القـدر الهائل مـن الشمـولية فى
أعـمــالـه .. والـتـى جتـعـل من لــغــة مـســرحه
ـية.. وتـذكر الـباحـثون أحد احملـلى لغـة عا
ـــة والـــذى أطـــلـق عـــلـــيه إبــــداعـــاته الـــقــــد
مـسرح حتت األرض .. والـذى قدمه رغـما
ـانى الـتى مـنـعت عن سـلـطـة االحــتالل األ
ــانه الــعـمــيق بـأن ـســرح .. ذكـر أيــضـا إ ا
لـلــمـسـرح فــكـراً وذاكــرة شـديــدى االرتـبـاط
ـكـنه أن ــسـرح  ـكـان .. وأن ا بــالـزمـان وا
يـــجـــســد األمـــوات كـــتـــجــســـيـــده لألحـــيــاء 
ـــســـتـــمـــدة من بـــأفـــكـــارهم ومـــشـــاعــــرهم ا
كلماتهم الصـادقة والتى تركوها إرثا لنا ..
ـسـرح دنــيـا لـهـا واهـتـم أيـضـا بــتـأكـيــد أن ا
خـصـوصـيـتــهـا البـد أن تـخـتــلف عن الـدنـيـا
احلــقـــيــقـــيـــة  كــمـــا أنــهـــا تـــخــتـــلف عن كل
الـــفــنـــون األخــرى وبــهـــذا فــإنـه قــد عــارض
ـسـرح  التى آمن ـيتـافـيـزيقـا اخلـاصة بـا ا
ـــســرح أمـــثــال شـــكـــســبـــيــر بـــهــا عـــظــمـــاء ا
سـرح جـزء من وبـريخـت وبـرانكـو فـى أن ا
الــــواقع وكــــذلـك عـــارض تــــقــــد الــــتــــاريخ
ـــــســــرح.. وآثــــر أنه لــــو لــــزم كــــتـــــاريخ فى ا
ه فـليـقـدم كواقـع منـفـصل عن زمنه تقـد

ووضعه التاريخى ...
كــان هـذان الـفــارسـان فـقـط رمـزين من بـ
رمــوز كــثـيــرة ســيــظل يــحــتـفـى ويـفــخــر بــهـا
الـشرق .. وكـلـما بـحـثنـا ونـقبـنـا فى األصول
وجـــدنــا رمـــوزًا كـــثـــيـــرة تـــســـتــحـق أيـــضــا أن
نذكـرها كـما يـفعل بـاحث اليـوم .. ليـنفـضوا
الـغبـار عن هذه األسـماء لـتحـيا بذكـرها من
ا تستحقه ... جديد وتنال جزءا صغيرا 

مـنتـصف القـرن الـعشـرين .. ولعـله لم يكن
سرح يدرك أنه سيصبح رائد التجريب وا
الـــطـــلـــيـــعـى.. واإلضـــافـــة إلى أصـــول هـــذه
ــيــا  لـكــنه فى الــوقت نــفـسه الــنـوعــيــة عـا
قـدم درسا فى احلـفاظ عـلى األصول التى

ال غنى عنها على حد قوله .. 
ــديــنـة جــلــيـســيــا الـفــقــيـرة  ولـد كــانــتـور 
شـأنه شأن عـظمـاء مثـقفى ومـفكـرى أوربا
ـيـة الـبولـنـدية الـشرقـيـة .. ودرس بـاألكاد
عبر منحـة لتفوقه.. ومن ثم أصبح أستاذا
لـلـفـنـون بـها.. وبـرع فى الـكـثـيـر من أشـكال
وأنـواع الفن التشـكيلى ثم استـثمر عالقته
ـسرح منذ الـدراسة .. وخبراته الـدائمة با
ــــســــرحى .. وبــــدأ بــــبــــعض فـى اإلخــــراج ا
األعـمال الدينيـة واالجتماعـية.. ومنها إلى
أعمـال ثالثية لم تـنفـصل عن فترة مـا بعد
احلـــرب الـــتـى عـــانت بالده مـن جـــرائـــهــا..
ومن أعـمـاله خالل هـذه الـفـتـرة "الـقـديـسة
جـــوان" عـــام  1956 وفى نــفـس الــعــام قــدم
أيــــضــــا "قــــيـــاس لــــلــــقــــيـــاس" وقــــدم فــــكـــرة
ـسرح االرجتال والـتى كـانت جديـدة على ا
الـبـولـنـدى .. وأثـارت إعـجـاب اجلـمـاهـيـر 
ثـم أنـشـأ فى نـفــس الــعـــام أيـضـــا مـســـرح
األحــــداث والـــــذى كــــان جـــــديــــدا أيـــــضــــا
واسـتــثـمــارا لـهــذا االرجتـال سـمـح لـلـمــمـثل
ـــتــــفـــرج بـــالــــنـــقـــاش  فـى أمـــور وشـــئـــون وا
حــيــاتــهـم الــيــومــيــة كــمــا نــاقش أيــضــا فى
مـســرحـيــته األحـداث الــسـيــاسـيــة اجلـاريـة

ــســرح بــات مــتــواصال مع ســتــ مــديــنــة ا
عـلـى مـســتــوى الــعــالم  بــاألمـريــكــتــ عــبـر
وصــلــة بـاريـس - شـيــكــاغــو.. وآســيــا عــبـر
وصـلة  لـندن - بـوجوتـا.. وهكـذا يعـد هذا
ــســرح مــركــزا هــامــا لإلشــعــاع  يــنــاسب ا
حــــجـم وقــــوة اسم كـــــاتــــونــــا  إضــــافــــة إلى
اهـتـمــامه الـكـبــيـر بـالـتـرجــمـة .. ويـكـفى أن
أعــمـال كــاتــونــا قـد تــرجــمت ألكــثـر من 30
لــغــة خـالل عــدة أشــهــر بــاإلضــافــة إلى أن
سرح قد حـصل على أهم وأكبر اجلوائز ا
سرحـية.. وكأنه تعويض لكاتونا األوربية ا
عـمـا كـان يسـتـحـقه من تـكـر وجـوائز ولم
يـنـلـها فـى حيـاته شـأن الـكـثيـر من الـكـبار
وبـــلـــزاك واحــــد من أشـــهـــر هـــؤالء  تـــوفى
كــاتــونـا إثــر أزمــة قــلــبــيــة ولم يــكــمل عــامه
.. وظل كـسيـر القـلب لنـطلق عـليه األربـع
العاشق الصغيـر كما أطلق عليه الباحثون
ـكـسـور".. والـدارسـون كــاتـونـا "ذو الـقــلب ا
ــكـــتـــبه يـــكــتب ت به األزمـــة وهـــو  وقـــد أ

سرحيات والتى لم تكتمل ... إحدى  ا
ومن الرموز الشرقـية كذلك والتى تستحق
أن نــذكــرهـا ويــذكــرهــا الــتــاريخ بــكل فــخـر
"تـــادووش كـــانـــتـــور" ( 1990 – 1915 ) وهـــو
أحــد أهم الــفـــنــانــ الــتــشــكـــيــلــيــ الــذين
ــسـرحـى وقـد عــشــقـوا عــمــلــوا بـاإلخــراج ا
ـقـدرة عـلى ـسرح .. ووجـدوا أن لـديـهم ا ا
ــسـرح الــبــولــنـدى بــشــكل خـاص انــتـشــال ا
واألوربـى بـــــــشـــــــكـل عـــــــام مـن كـــــــبـــــــوتـه فى

ـــوســـيـــقــار كــأوبـــرا عــام  1861 وأعـــدهـــا ا
"فـــــرنـس إركل"  ومـــــال فــــــيـــــهــــــا إلى جــــــعل
ــلـــكــة جــيـــتــرود الـــشــخـــصــيــة شــخـــصــيـــة ا
الـرئـيـسـيـة  رغـم احـتـفـاظه بـاسم الـعـرض
األصـلى وأشـار إلى أن هـذا مـا كـان يـريـده
كاتونا ولكنه لم يجرؤ على حتقيق ذلك...
قدمت أيـضـا عدة مـرات بـالسـينـمـا وكانت
أول مــرة فى الـــفــيــلم الـــبــلــغـــارى الــصــامت
ـــــســــرحى الــــذى يــــحـــــمل اسـم الــــعــــرض ا
ــــــة بــــــانك وذلـك عـــــام  1914 وقــــــد جـــــر
أخــــرجه "مــــايــــكل كــــورتــــيـــز" وأعـــد الــــنص
لـلـشـاشة "جـيـنـو جـانـوفـيتش" وكـان من ب
ــمـــثل الــشـــهــيــر من شــاركــوا فـى الــفــيـــلم ا
ـــــثـــــلى مـــــســـــرح نـــــيـــــويــــورك وأحـــــد أهم 
ــتــحـدة والـســيــنــمــا الـصــامــتــة بــالـواليــات ا

"فيكتور فاركونى".
ـــــا له قـــــامـت احلــــكـــــومــــة إعـــــزازا وتـــــكــــر
الـــبـــلـــغـــاريـــة مـــؤخـــرا بـــإطـالق اســـمه عـــلى
مـســرح مــديـنــة كـاســكـمــيت الــتى ولـد بــهـا
وشــــهــــدت كـــــتــــابــــاته وصــــراعــــاتـه من أجل
احلــريــة لــيــصــبح مــســرح "جــوزف كــاتــونــا"
" وقــد بـــنى هــذا بـــدال من "اســـمه الـــقــد
ـسـرح الـعريـق عام  1896 ويـعـد من أكـبر ا
مـــســـارح بــلـــغـــاريـــا وأوربـــا حــجـــمـــا وشـــأنــا
إضـافــة إلى أن له شــبــكــة اتـصــاالت قــويـة
ـــــتــــدة بــــ الــــعـــــديــــد من دول االحتــــاد و
األوربى .. و تــــزامـن احــــتــــفــــالــــهم بــــاالسم
اجلديد مع االحتـفال بإجناز آخر وهو أن

ـــثال فى لـــلـــشـــرق ســــحـــر وبـــريق جنــــده 
ة كما يتجلى بشدة مدنه وميادينه القـد
فى هـــــذا اإلشــــعـــــاع الــــثــــقـــــافى والـــــتــــوهج
ـواهب التى ال تـنضب .. ويؤكـد التاريخ وا
أن للـشـرق فـضال سيـظل يـطـوق به أعـناق
الـــعـــالم .. ولـــنــعـــد إلى أصـــول كل الـــعـــلــوم
مـتدة إلى عصور والـفنون وهـذه اجلذور ا
ـــا نـــدرك ســـر هـــذا مـــا قـــبـل الـــتـــاريخ ر

السحر الشرقى …
والــشـــرق شـــمـــاال وجـــنـــوبـــا ووسـط الـــكــرة
األرضـية ال يـختـلف فى الـكثـير من سـماته
.. وهـــذا مـــا جــعل الـــتالقـى بــ قـــاطـــنــيه
ثــمـــرا .. ولــهــذا فـــإن لــقــاءنـــا بــأحــد رمــوز
شـمــال أو وسط الـكـرة يــعـد هــامـا ويـضع
نصب أعـيـننـا بعـض احلقـائق الـهامـة التى
ـا فـسرت لـنا لـو أمـعنـا الـتفـكـير فـيـها  ر

ستقبل ... احلاضر وا
من رمـوز الـشـرق "جـوزف كـاتـونا "1791–)
 (1830وهـــــــــو كــــــــــاتـب وشـــــــــاعــــــــــر ودرامى
مــجــرى.. وكـاتـب األسـطــوريــة الــتــاريــخــيـة
ـة بانك" درس احلـقوق الـتـراجـيديـة "جـر
ــسـرح فى فى اجلــامــعـة بــجــانب عـمــله بــا
الــعـــاصــمــة بــودابــست  كـــتب الــعــديــد من
سـرحـيات الـتى تـرجـمت إلى اإلجنلـيـزية ا
ــانـيــة .. وقـد وقـع فى عـشق الــنـجــمـة واأل
ــمــثــلــة اجملــريــة الــكــبــيــرة مــدام "ديـرى" وا
لــكـــنه حب من طـــرف واحــد  فـــلم تــدرك
يــر أثـ تــ هـــذا كــان الـ هـى هـذا احلب ولـ
عـــــشـق فى أغـــــلب هـــــذا الـــــ الـــــواضـح لـــــ

كتاباته ...
و"دعـوة ومن أعــمــاله "زمـن مـر" و"زســكـا"  
سالم" و"الزهرة" وهى مسرحية مستوحاة
من قــصـــة حــقــيـــقــيــة ولـــكن تــبــقـى رائــعــته
ـة بانـك" من أهم األعمـال الدرامـية "جر
ـا كـانت تــنـاقـشه .. فى أدب شـرق أوربــا 

ولهذه اخللفية التاريخية الهامة ... 
ــة بــانك" حــول بــانك ويــدور عــرض "جــر
لك أنـدرو الثانى .. وتقع األحداث نائب ا
ـلك فى طــريـقه إلى رحـلـة عـنـدمـا يــكـون ا
جتـــاريـــة خــارجـــيـــة .. ويـــقع الـــصـــراع بــ

ــــانــــيــــة األصل .. ــــلك األ بــــانـك وزوجــــة ا
ويــــحـــاول بــــانك مــــنع حـــدوث انــــقالب فى
البالد  لـكـنه فى الـنهـايـة يتـسـبب فى قتل
ــلـــكـــة .. وتــخـــتـــلف عــنـــدهـــا اآلراء حــول ا
ــــة هل هـى لــــســــبـب ســــيــــاسى أم اجلــــر
لـــــســــــبب شــــــخـــــصـى أم لالثـــــنــــــ مـــــعـــــا..
ـلـكـة جـيـرتـود لـعـبت دورا واحلـقـيـقـة أن  ا
رئـيسـيـا فقـد أغـوت زوجة بـانك وجـعلـتـها
تتـمـرد على زوجـهـا ..وكـان هذا كـافـيا ألن
يــــنــــتــــقم مــــنــــهــــا .. واحلــــقــــيــــقــــة أن بــــانك
شـخـصــيـة ذات أبـعـاد وانـعـكـاسـات مـعـقـدة
وعـميـقـة .. وجتـلى ذلـك فى هـذا الـصراع
الــفـريــد واجلــديــد عـلـى الـدرامــا اجملــريـة
عـنـدمـا يـقع بـانك فـريـسـة بـ واجـبه نـحو
بالده وعـاطفته وأزمـته الشخصـية.. ويعد
ذلك من أهم مـا جــعل من هــذا الـنص هـو
األفــــــــضـل عــــــــلـى اإلطـالق فـى الــــــــدرامــــــــا
اجملـــريــة .. وقــد مــنــعت احلــكــومــة عــرض
ــسـرحـيـة فى ذلك الــوقت  بـدعـوى أنـهـا ا
حتث عـلى الثورة ضـد النظـام ..ولكن بعد
وفـاة صاحبهـا وبعد التغـيرات التى حدثت
ـــثـــقـــفـــون وأهل الـــفن فى الـــبـالد أظـــهـــر ا
تـــقـــديـــرهـم ألعـــمـــال هـــذا الـــرجل  الـــذى
عــاش بـيــنــهم دون تــقــديـر.. وخــاصــة هـذه
ـــســـرحـــيـــة الـــتى عــــرضت عـــلى خـــشـــبـــة ا
ـــســـرح الـــوطـــنـى الـــبـــلـــغـــارى عـــدة مــرات ا

وصارت رمزا له ... 
ــة بـــانك" أيــضــا قــدمت مـــســرحــيـــة "جــر

اثنان من الشرق
 كانتور كاتونا 

كسير القلب.. صاحب أفضل
عرض فى الدراما اجملرية..
انتبهوا له بعد وفاته
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هنـية عن ذى قبل. لم يعد يـكتفى بإعداده فقط فى مثل أشيـاء أخرى فى حياته ا > يُـطلب من ا
"إلـقاء" نص ما. أحيانًا يُمكن أن يكون هو خالق عـرضه اخلاص. لهذا السبب أدخلنا تخصصات
ـا يـسـمح جــديـدة فى الـسـنـة الـثـانـيــة تُـدرس عـلى هـيـئـة دورات من خـمس إلـى سـبع أسـابـيع. 

مارسات مختلفة. للطلبة باالحتكاك 

اضى. سرح التونسى  إحياء ذكرى وفاته السادسة والثالث األسبوع ا > على بن عياد رائد ا
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سرحي جريدة كل ا
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.« > لوسى تشارك فى بطولة مسرحية «أدهم الشرقاوى» إخراج مصطفى عبد اخلالق بعد اعتذارها عن بطولة مسرحية «محمد كر
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>  هـل تـوجـد مـدرسـة لـيـست مـتـعـددة الـتـخـصـصـات? هل تـوجـد مـدارس "ذات نـظـام واحـد"?
عـندما  افتتاح حصة إنشاد فى مدرسـة الغناء فى القرن الثامن عشر كان ذلك من أجل أن
ـمـثـلون الـغـنـاء والـرقص كل تـعـليم ـارس الـطلـبـة ا ـغـنـون فن الـكالم وأن  يـتـعـلم الـطـلـبة ا

بالضرورة متعدد التخصصات.
سرحي جريدة كل ا
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عرض مسرحى أمريكى
 يغوص فى معاناة الشعب العراقى
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األمـريــكــيـ لم يــحــركـوا ســاكــنًـا وظــلــوا يـنــكــرون عـلى
ــــتــــرجــــمــــ حـــقــــهـم فى احلــــمــــايـــة. وحــــسب هـــؤالء ا
اإلحــصــائــيــات فــإنه فى عــام2007 سـمــحـت الــواليـات
ـــتــحــدة بــدخــول ٠1600 فـــقط مــنــهـم عــدد مــحــدود ا
ن عـمـلـوا مع الـقـوات األمـريـكـيـة "وهـذا رقم ضـئـيل
ـن الــعـراقــيــ الــذين ــقـارنــة  أو ال يــذكــر إطالقًــا بــا

عملوا مع القوات األمريكية والذين لقوا مصرعهم.
وأمــام هـذا الــوضع  أراد بـاكــر أن يــقـول شــيـئــا مـا عن
ـــكن قــولـه عن طــريق ــســـرح يــعــتـــقــد أنه ال  طــريـق ا
الـــصــحـــافــة وهـــو اخلــوض بـــشــكل عـــمــيق فـى جتــربــة
الـعـراقـيـ واكـتـشـافـهم كـبـشر يـعـيـشـون مـوقـفًـا مـعـقدًا

وقاسيًا للغاية أو مأساويًا بدرجة ال يتخيلها أحد.
ويــكــرر بـــاكــر الــفــكـــرة بــشــكل آخــر فـــيــقــول إن احملــور
ـسرحـيـة ليس تـوجيـه سهـام النـقد إلى األساسى فى ا
احلــكـــومــة األمــريــكــيــة بــســبـب مــوقــفــهــا من هــؤالء بل
الـــغــوص فى أعـــمــاق الــشـــعب الــعــراقـى واحلــديث عن

أحالمه ومعاناته وانهيار أشياء كثيرة كان يؤمن بها.
ـــقــــالـــة الــــتى حتــــولت إلى ـــفــــارقـــات أن هــــذه ا ومـن ا
مـسـرحــيـة تـشـبه مــا فـعـله كـاتب آخــر فى نـفس اجملـلـة
ـاضى وهـو كـرابـسن رايت ـز) الـعـام ا (الـنـيـويـورك تـا
صــــاحب كــــتــــاب "الــــبــــرج الــــذى يــــرتــــفع" عن تــــنــــظــــيم
الـقـاعـدة. وقـد حــول رايت كـتـابه أيـضــا إلى مـسـرحـيـة
ــــاضى بــــاسم ــــســـرح الــــعــــام ا عــــرضت عــــلى نــــفـس ا

"رحلتى إلى القاعدة".
ـسـرحــيـة فى فــنـدق فـلــسـطـ عــمـومًـا تــبـدأ أحــداث ا
الــشــهــيــر فى وسط بــغــداد حــيث يــجــلس الــصــديــقــان
عـدنـان ولـيث أحـدهـمـا سـنى واآلخـر شـيـعى - بـعد أن
ــسـرحــيــة صـورة اتــفـقــا عــلى الــلـقــاء هــنـاك. وتــرسم ا
شــخــصــيــة لــلــحــيــاة من بــغــداد بــعــد عــدة ســنــوات من
االحـتالل حيث يصـور الفـندق مـهجورًا والـعنف يـجتاح
ـيـلــيـشـيـات تـتــقـاسم الـسـيـطــرة عـلـيـهـا. وكـان بـغـداد وا
إظـهــار ذلك من خالل عــدنـان الــذى احـتــاج إلى ثالثـة
أيــام لـلــوصـول إلى الــفـنــدق من احلى الــذى يـقــيم فـيه
ــسـافــة ال تــزيـد عن عــدة كـيــلـو غــرب بــغـداد رغم أن ا

مترات قليلة.
ويــــحـــــصل عـــــدنـــــان ولــــيـث وانــــتـــــصــــار عـــــلى وظـــــائف
ـنـطقـة اخلـضراء وسط كـمـتـرجمـ لألمـريـكيـ فى ا
بــغـداد. مع الـتــحـاقـهم بـهــذه الـوظـائف تــتـغـيــر حـيـاتـهم
بــشـــكل عـــمــيـق حــيث يـــشــعـــرون بـــاحلــريـــة داخل هــذه
ـثــابــة أمــريــكـا ـنــطــقــة الــصــغـيــرة الــتى اعــتــبــروهــا  ا
مــصـغــرة أو درع يـوفــر لـهم احلــمـايـة وســعـوا إلى تــعـلم
الـلكنـة األمريـكية. وخـالل هذا السـعى ظهـرت أمامهم
احلـقائق التى أصابتـهم باإلحباط وأهمـها أن احملتل
ـهـمـتـهم فى األمـريـكـيــ لم يـكـونـوا مـســتـعـدين جـيــدا 
الــعــراق. كــمــا أن غــرور هــؤالء احملــتــلــ أعــمــاهم عن

نطقة اخلضراء. أمور كثيرة تدور خلف جدران ا
ومـع بـــدء تـــفــــسخ الـــعــــراق وتـــمـــزقـه وتـــراخى قــــبـــضـــة
األمــريـكــيـ عــلى هـذا الــبـلــد حـدث حتـول جــديـد فى
شـخصـيات الـثالثى عدنـان وليث وانـتصـار والذين بدأ
زدوجة. أهلهم ينظرون إليهم كخونة وبدأت حياتهم ا
وعــــبـــر عن هـــذه احلـــالـــة أحـــدهـم عـــنـــدمـــا قـــال لـــقـــد
ســـقــطت بـــ الــســـمــاء واجلـــحــيم.. فـال األمــريـــكــيــون
يريدوننى وال العراقيون يريدوننى فأين أذهب إذن?!!
ــتــرجم عــلـى نــفــسه قــائالً.. "اخــدم نــفــسك ويــجــيب ا
بـنـفسـك.. هذا هـو أفـضل حل وهـو أن حتل مـشـكـلتك

بنفسك.. ولكن ال أرى حالً.
ولـم يــذكـــر الــنـــاقــد "ويـــكـــســتـــر فــيـــلــكـــنـــز" بــصـــحــيـــفــة
ــســرحــيــة حـتـى ال يــفــسـد ــز نــهــايــة ا الــنــيــويــورك تــا
رتقب كما جرى فى العراق. متعتها على جمهورها ا
لــكـى تــبــقـى مالحــظـــة مــهــمـــة وهى أنه لـم يــذكــر اسم
الـبـطـلـة الـتى قـامت بـدور انتـصـار رغم أنـهـا شـخـصـية
ـــــثـــــلى مـــــحــــــوريـــــة.. وصـــــحـــــيـح أنه لـم يـــــذكـــــر اسـم 
شخصيتى عدنان وليث لكنه نشر صورتهما حيث قام
ــثل من أصـل عــربى هــو "ولـــيــد زعــيــتــر" بــدورهـــمــا 
وآخـــر مـن أصل هــــنـــدى كــــمــــا يــــبـــدو مـن اســـمـه وهـــو
"سـيــفـان حـرين". أمــا شـخـصــيـة انـتــصـار فال هـذا وال

ذاك.

ـعروف ـشـروع الثـقـافى فى نـيويـورك وا عـلى مسـرح ا
بـاسم مــسـرح "سـوهــو" نـســبـة إلى احلى الــذى يـوجـد
فيه بدأ  فى  6 فبراير عرض مـسرحية "الذى تعرض
ــســرحى األمــريــكى لــلــخــيــانــة" لــلــصــحــفى والــكــاتب ا
ـســرحــيــة حــول الــعـراق "جــورج بــاكــر" تــدور أحــداث ا
واالحـتالل األمـريكى لـهـا. وبـشـكل أكثـر حتـديـدًا تدور
األحـداث حـول مـجـمـوعـة من الـعـراقـيـ الـذين قـبـلـوا
الــــعــــمـل كــــمـــتــــرجــــمــــ مـع قــــوات االحــــتالل. وكــــانت
ـــســرحــيــة هى انــتــصــار. الــشـــخــصــيــة احملــوريــة فى ا
ـسرحـيـة فـتاة مـثـالـيـة أحبت وانتـصـار كـمـا أظهـرتـهـا ا
تـحـدة من خالل قراءتـها ألشـعـار الشـاعرة الواليـات ا
األمـريـكـيــة "إمـيـلى بـرونـتى". وعــنـدمـا احـتـلت الـقـوات
األمـريـكـيـة الـعـراق لم جتـد فـيـهـا انـتـصـار قوة احـتالل
بل وجـــدت فى هــذا الـــغــزو إيـــذانـــا بــأحـــداث نــوع من

التجديد لبالدها. ولنفسها شخصيا.
ــئـــات غـــيـــرهـــا - إلى أن ودفـــعـــهـــا ذلك - كـــمـــا دفـع ا
تـعـرض خـدمـاتهـا عـلى الـقـوات األمـريكـيـة وانـتـهى بـها
طـاف كمـترجـمة فى الـسفـارة األمريكـية فـى بغداد. ا
وكـانت حتــلم بــأن حتـقـق لـنــفــسـهــا حـيــاة مــثـالــيــة لـكن
أمـانـيـهــا ذهـبت أدراج الـريـاح. ووقـع احلى الـذى تـقـيم
ـتـمردين فـيه فى بـغـداد حتت سـيـطـرة مجـمـوعـة من ا
ــقــاومــة). وكــانت تــخــشى أن تــتــعــرض لـلــقــتل عــلى (ا

أيديهم إذا علموا أنها تعمل فى السفارة األمريكية.
وفـى الـوقت نــفــسه رفــضت انـتــصــار تـوسـالت أبـويــهـا
بأن تـترك عـملـها. كـما رفـضت أيضـا ارتداء احلـجاب
من باب الـتحـدى للـجمـاعات اإلسالمـية الـتى تسـيطر
ــــوقـف فى حــــديــــثــــهــــا مع عــــلـى احلى. وبــــررت ذلك ا
رئيسـها فى السـفارة األمريكـية وهو دبـلوماسى يدعى
بيـل بأنها ال تعادى احلـجاب لكنها ال تـقبل أن يلزمها
أحـد بـارتدائـه بعـد أن  إجـبـارهـا عـلى أشـيـاء كـثـيرة
فـى عــهـــد صـــدام حــســـ وعـــنــدمـــا امـــتــدح بـــيل ذلك
ــوقف واعـتـبـره نـوعًـا من الـشــجـاعـة لـكـنـهـا اعـتـبـرت ا
ذلك نـوعًــا من الـتــعب أصـابـهــا بـسـبب حــيـاة مـزدوجـة

كانت حتياها فى عهد صدام.
وكــان النــتــصــار صــديــقــان يــتـــفــقــان مــعــهــا فى احلــلم
األمريكى وفى الترحـيب باالحتالل وعمال معها أيضًا
مــتـــرجـــمــ لـــلـــقــوات األمـــريـــكــيـــة وكـــان الــصـــديـــقــان
واسمـهمها عدنان ولـيث يقاسمانـها شعور بأن القوات
األمــريـكــيـة ســوف تـســعى حلـمــايـتــهم إذا مـا تــعـرضـوا
لألخـطار بسبب التـعاون معها. لـكن اإلحباط أصابهم
عــنــدمـا واجــهــتـهـم األخـطــار ولم تــقم قــوات االحـتالل
األمـريـكى بـإنـقاذهم عن طـريق الـسـمـاح لهم بـالـهـجرة
تحـدة ومنهم التـأشيرات لالزمة لذلك إلى الـواليات ا
ويتوقف الـناقد األمريـكى ديكستـر فيلكس لـيشير إلى
ـسـرحـيـة عن مـقالـة له فى أن جـورج بـاكـر اعـد هـذه ا

نوعـا من اإلهمـال والال مبـاالة عنـدما طـلبـوا احلمـاية
ـــســـئـــولــــ األمـــريـــكـــيـــ الـــذين عـــرضـــوا مـن نـــفس ا
أنفـسـهم للـخـطر عـنـدما عـملـوا مـترجـمـ لهم. وأنـكر
عــلـــيــهم هــؤالء حــقــهم األســـاسى فى احلــمــايــة. ورغم
ـسـئـول الـضـجـة الـتى آثـارهـا مـقـالة فـى حـيـنه فـإن ا

مــجــلـة الــنـيــويـورك الــتى يــعـمل بــهـا من 16 ألف كـلــمـة
ـقـال أشـار بــاكـر إلى احملـنـة ـاضى. فى هــذا ا الـعــام ا
ـقاومة تـرجمـ العـراقي حـيث كانت ا الـتى تواجه ا
الـعــراقــيـة تالحــقــهم بــاخلـطف واالعــتــقـال والــتــعـذيب
ـقـال أيـضًا كـيف لـقى هؤالء والقـتل. وصـور فى هذا ا

لوحة

 مسرحية تخوض فى التجربة العراقية
التى تعيش موقفاً مأساوياً للغاية

 مقال حتول إلى مسرحية ترسم صورة احلياة 
فى بغداد بعد عدة سنوات من االحتالل األمريكى

لوحات قصة لشاب صغير من الريف.
وهى من الروائع ضمن أعمـال كبار الكتاب وباألخص
كتابات بيكيت وفولكنر اللذين ساعدا ميشون لينطلق
من مخاوفه ويشق طـريقه بأسلوب رص عن طريق

بهمة ب احلياة والفن. العالقات ا
عنى فى حد ذاته: عنى اجلمالى وا  البحث عن ا

هـــذا الــبــحث جنـــده فى أعــمــال مـــيــشــون الــعـــشــرة الــتى
نـشــرت مـنــذ عـام 1984 حــتى اآلن. فــقـد قــدم نـصــوصـًا
عــديــدة فـى شــكل خــيــالى مــرة وفى شــكل واقــعـى مـرات
أخرى وقدم أيـضاً للـرسام مـثل جويا فـانو فان جوخ
والكتاب مثل بلزاك وفولكنر رامبو الذين يجلهم كثيرًا.
وتـــشــمل أعـــمــال هـــذا الــكـــاتب غـــيــر الـــنــمـــطى «مــلك
اخلـشب» وهى قصـة قـصيـرة عن اجملـتـمعـات الـريفـية

والقرى.
وفى عام 2002 حصل مـيشون عـلى جائـزة «ديسـمبر»
لك» وهى رواية قصيرة وموقة عن روايته «جـسد ا ا
ــفــضــلــ وهى روايــة تــتــنــاول وقــد أهــداهــا لــكــتــابه ا
ـزدوجـة» ـلـك ا مـعــاجلـة أســطـوريــة لـفــكـرة «طـبــيـعــة ا
فـالطـبيـعة األولى هى «اخلـلود» والـطـبيـعة الـثانـية هى
«الـفــضـاء» وهــو مـا انـعــكس عـلى روايــته الـتـى تـخـطت

العوارض الزمنية والتاريخية رغم أنهما مصدرها.

يـجـمع الـنقـاد أن بـيـيـر مـيـشـون أحـد أهم كـتاب األدب
عـاصر. ويـقدم لـنا ميـشون عـبر الـعشرات الفرنـسى ا
من كـتابـاته بـكلـمـات رصـينـة وشـاعريـة رحـلة كـفـاحة
حــتـى أصــبح مـن أهم الــكـــتـــاب حــالـــيــا. كـــمــا يـــعــرض
حلـــصـــيـــلـــته اإلبـــداعـــيـــة وتـــراكـــمـــات اخلــبـــرة بـــفـــضل
أسـاتـذته من أمـثال : فـولـكـنر بـيـكـيت رامبـو بـلزاك

هوجو فلوبير.
ولفـترة طـويلة عـرف ميـشون نـفسه بـأنه الكـاتب الذى
ال يـكـتب» من كـثـرة انـبـهـاره بـروعـة الـكـتـابـة لـدرجة أن
خوفه الدائم من عدم القدرة على بلوغ كمال األعمال
الـتى يـعـجب بـهـا يـسـبب له عـقـدة تـوقـفه عن الـكـتـابـة
ومن األعـمال الـتى اليـزال يـقف أمامـهـا مـنبـهـراً رواية
ــــبــــو والــــتى كــــان يـــداوم عــــلى «فى وجه الــــريـح» لـــر

اضى. قراءتها أثناء دراسته فى ستينيات القرن ا
وحـــول رحــلـــته كـــكـــاتب كالســـيـــكى يـــحــكـى: «فى هــذا
الـعـصـر حـيث كـنت أفـكـر كـشـاعـر مـجـنـون كـنت أريـد
الــكـتــابـة وكــان لـدى شــعـور قـوى أنــنى ال أسـتــطـيع أن
أفعل أى شىء غـير ذلك ولـكننى كـنت غيـر قادر على

القيام بذلك».
عجـزة فى كتـابة «حيـوات صغيرة» وبعد ذلك حـدثت ا
الـتى أصـدرهـا وهـو فى الـتـاسـعـة والـثالثـ من عـمره

فى عام 1984.
ومـــنــذ هـــذا الــكـــتـــاب حتــدد أســـلــوب مـــيــشـــون بــلـــغــته
ـتمـيزة بـكـلمـات جادة ورصـينـة تؤدى إلى الـساطـعة ا
إعـادة بـنـاء احلـياة وتـقـتـلـعـهـا من تـفاهـتـهـا إنـهـا قـصة
تــشـــبه ســـيــرته الـــذاتـــيــة وهى تـــقـــدم لــنـــا فى ثـــمــانى

بــــــيـــــيـــــر 
مــــيــــشـــون
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ريجوليتو ..أوبرا التناقضات
تحرك سرحى األوبرالى ب الساكن وا العرض ا
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واحــــدة تـــلـــو األخــــرى . كـــمــــا جـــاء الــــتـــنــــاقض في أداء
أبـطـالـها الـذي بـدا أحـيـاناً حـزين الـقـسـمـات في موقف
فـرِحْ أو سـعــيـد في حلــظـات حـزن وجــاء بال تـعــبـيـر في
مـــواضع أخــــرى. كـــمـــا يـــجـــمع الــــعـــرض تـــنـــاقـــضـــاً بـــ
هـرج األحدب الدميم وابنته الـزهرة البريئة ريـجوليتو ا
الـرائعـة اجلـمال  والـتي صمم فـستـانـها لـتجـلس داخله
فـتصـبح زهـرة صغـيرة يـانعـة تـنتـظر قـطـفهـا ب حلـظة

وأخرى.
وعـلى الـرغم من تـمـاسك اإليـقـاع الـعـام لـلعـرض إال أنه
لم يــخل مـن مــوضع إطــالــة زمــنــيـــة مع تــوقف لــلــحــدث

لل. تلقي للحظات با أصاب ا
كــشف عــرض أوبــرا ريــجــولـــيــتــو عن (جــيــلــدا) جــوهــرة
السوبـرانو (أميرة سـليم) التي لعـبت دور ابنة ريجـوليتو
ضـحيـة بـنفـسـها في سـبـيل جناة ـغـتصـبـة وا العـاشـقة ا
وت . فـقد أبـدعت (أميـرة) قدرة فـائقة في أبـيهـا من ا
التحكم في طبقـات صوتها للحد الذي توحدت فيه مع
ـــكــنــاً ـــوســيـــقــيــة بـــحــيث لـم يــعــد  أحن وأرق اآلالت ا
حتديد أي وتر أكثر عذوبة وتر حنجرتها أم وتر اآللة.
لم تـكـن أمـيـرة وحـدهـا بــالـطـبع هى الــتى أجـادت فـقـد
ــســتــوى من احلــرفــيــة كــان مــعــهــا أيــضـــا وعــلى نــفس ا
واإلجــــادة اإليــــطــــالـى ألــــفـــيــــوجــــراســــو الــــذى لــــعب دور
أجور ربـكوليـتو وعـبدالوهـاب السـيد فى دور القـاتل ا

وكذلك حنان اجلندى التى لعبت دور أخته مدالينا.
ن يــتــصــدى لـإلخـراج وأخــيــراً فــإنــنــا نــدين لــفن األوبــرا و
األوبـــرالي مـــثل عـــبــد الـــله ســـعــد بـــالـــشــكـــر فـــمــنه يـــتـــعــلم
ـسرحي االنـضباط والـتوحد اإليـقاعي لـلصوت ولـلصورة ا
ــا يـجــعل الـعــرض األوبـرالي مــدرسـة  لـلــقـول ولــلـفــعل . 
كانية للحركة. كما تعلمنا القيمة الزمنـية للكلمة والقيمة ا
ــيــة وإعـادة ــوســيــقى عــا تــكــشف لــنــا اقــتــبــاســات مــهــمــة 
صــــيـــاغــــتـــهــــا في أحلـــان عــــربـــيــــة شـــهــــيـــرة جــــدًا ألعـــظم
مــوسـيـقـاري الـقـرن الــعـشـرين عـلى أنـهــا مـؤلـفـة ومن بـنـات

خياله !!

فـحالت توسـالتها ألخـيها الـقاتل دون طـعنه للـدوق النائم
.

هرج من فاجعة ألخرى أكبر فيكتشف وينتهي احلال با
أن اجلـثـة الـتي في اجلـوال البـنـته بـعـد سـمـاعـه لـصوت
الــدوق الـشـيـطـان كـمــا أسـمـاه يـصـدح في نــومه مـتـغـنـيـاً
بـلهـيب الـعاطـفة فـيـفتح اجلـوال لـيجـد فلـذة كـبده تـلفظ
أنـــفـــاســـهـــا األخــيـــرة وهـي تــتـــوسل إلـــيه أن يـــغـــفـــر لـــهــا
خـطـيـئـتـها وأن يـصـفح عـن مغـتـصـبـهـا وعـشـيـقـهـا الدوق

اخلائن.
وأوبــرا ريــجـــولــيـــتــو بــذلـك لم تــبـــتــعــد كـــثــيـــراً من حــيث
Morality ـــســـرحـــيـــة األخالقـــيـــة مـــوضـــوعـــهـــا عن ا
 Playالتي ازدهرت في القرن اخلامس عشر في

الــعــصــور الــوســطى وكــانت تــقــوم عــلى درس أخالقي .
وهـــو هـــنــــا (اجلـــزاء من جـــنس الــــعـــمل أو دقـــة بـــدقـــة)

measure for measure .
تحرك: سرحي األوبرالي ب الساكن وا العرض ا

اعـتـمـدت الـعـروض األوبـرالـيـة عــلى الـكـثـيـر من اإلبـهـار
البس واإلكسسوارات للحد الذي أصبح ناظر وا في ا
ـيزاً لـذلك النوع من اإلبـهار يـشكل عنـصراً أسـاسياً و
الـعـروض . ولـكن احلــركـة عـلى أهــمـيـتــهـا في الـعـروض
سرحـية شبه مـعدومة في غالـبية العـروض األوبرالية ا
ــوســيــقي والــلـحــنـي عـلــيه . وذلك لــطــغـيــان الــعــنــصــر ا
فـيـتـغـلب إيـقـاع الـصـوت عـلى إيـقـاع الـصـورة احلـركـية .
نع عبد الله سعد من ولكن ذلك السكون اجلـبري لم 
ـمارسته ا  ـمثليه  –ر اختيـار مواقع جغـرافية بعـينها 
حــرفـة الــتـمــثــيل- حـيـث جـاءت دالالت مــكـانــيــة وظـفت
درجـات الـساللم الـتي احتـلت الـنـصف اخللـفي خلـشـبة
ـسـرح فـخـلق بـهـا تـعـدديـة مـكـانـيـة مـا بـ الـداخل في ا
أعال اخلــــلـف واخلــــارج في أســــفـل األمــــام. كــــمــــا جــــاء
تــوظـيــفــهــا الــداللي أكــثــر عــمــقــاً حــيث جــعل احلــاشــيـة
والعـامة (الـكورس) في أعال الـسلم بـينـما خـسف بعـلية

القوم من دوق وصفوة األتباع إلى أسفل الدرك .
ويأتي التنـاقض في هذا العرض ب مالمح اإليقاعات
ـرحـة والــفـواجع الـتي يــتـلـقـاهـا ريــجـولـيـتـو ـوسـيــقـيـة ا ا

في زمن "الـفـكــرنـة" بال فـكــر .. و"احلـركـنـة" بال تــعـبـيـر
تـقف األوبــرا بـنـاءً شــامـخـاً في مــواجـهـة أشــكـال أدائـيـة
مــبـتــورة اجلـذور مــرتـبـكــة اإليـقــاع  لـســان حـال واقــعـنـا
ـهـتـر  ولـعـل انـضـبـاط الـعـرض األوبـرالي يـرجع إلى ا
وسيقية  األمـر الذي يعفي كثيراً تـقيد األداء بالنوتـة ا
من مؤديها عناء اخلروج على النص بقفشة رخيصة أو

نكتة خشنة مثل محاوالت مسرحيينا.
جتـتـمع في ريــجـولـيـتــو الـعـرض األوبـرالـى الـذى قـدمـته
صـريـة من إخراج عـبـدالله سـعد  مـتـناقـضات األوبـرا ا
ا تـوحي به مـوسيـقى فـيردي من عدة  فـعـلى الـرغم 
خــــفـــة وفــــكــــاهــــيــــة ومــــرح إال أنــــهــــا حتـــمـل مــــوضــــوعـــاً
نوط به هرج ا . فريجولـيتو البـطل ا ميلـودرامياً مفجـعاً
قـالب هو نـفسه أكـبر مـأساة إضحـاك اجلمـيع وإثـارة ا
. حــيث تــتـحــقق فـيه مــقـولــة (كـمــا تـديـن تـدان). وأوبـرا
ريـجــولـيـتـو لـم تـخـتــلف كـثـيــرا من حـيث مـوضــوعـهـا عن
ـعـتــادة من دوق عـابث يـلـهـو خـلف مـوضـوعـات األوبـرا ا
ـساعـدة خـادمه في أغـلب الـفـتـيـات مـحـاوالً إغـوائـهن 
األعــمــال  ومـا يــتــعـرضــان له من مــفـاجــآت أو مــشـاكل

إزاء تصرفاتهما غير األخالقية.
ــهــرج  غــيــر أنه في هــذه األوبــرا يــســتــبــدل اخلــادم بــا
وبــــدالً من أن يــــتــــعــــرض الــــدوق الــــعــــابـث وخــــادمه إلى
هرج شكلة . حيث يتعرض ا مشكلة. تتنازعهما سوياً ا
إلى خـدعـة دنـيـئـة يـوقـعه فـيـهـا أتـبـاع الدوق فـيـشـركـونه
مــعـهم في اخــتـطـاف ابـنــته من مـنــزله بـعـد أن يــعـصـبـوا
عيـنيه ظـناً مـنهم أنـها عـشيـقته الـتي يلـتقيـها في مـنزله

خفية.
ـرور الـوقت يـكـتـشف أنه وقع فـريـسـة خلـدعـة حـقـيرة و
فـيـقرر االنـتـقام مـن الدوق بـاسـتئـجـار قـاتل ليـأتـيه برأس
ســيــده الــدوق مـغــتــصب شــرفه وشــرف ابـنــته. فـال تـأتي
الـــريـــاح ســـوى بـــكـــارثـــة أكـــبـــر حــــيث حتن الـــفـــتـــاة ابـــنـــته
غـتـصـبـهـا فـتـضـحي بـنـفـسـها فـداًء له فـتـذهب إلى بـيت
الـقـاتل متـنـكرة في زي شـاب لـيطـعـنهـا فـداًء ألبيـهـا الذي
كـــان ســـيـــقــتـل غـــدراً بــدالً مـن الــدوق بـــعـــد تـــوسط أخت
) الـــتي أغـــواهـــا الـــدوق بــحـــبه ـــأجـــور (مـــادلــ الــقـــاتل ا

 فن األوبرا يعلمنا القيمة الزمنية للكلمة

 االنضباط
والتوحد
اإليقاعى
للصوت

والصورة 
يزات من 
العرض

 ريجوليتو
لم تبتعد
كثيراً عن
سرحية ا
األخالقية

 األوبرا
تواجه
األشكال
األدائية
التى
انقطعت عن
جذورها

 ريجوليتو
مهرج
يضحك
اجلميع
رغم
مأسويته

 يكشف
العرض عن
التناقض ب
مالمح
اإليقاعات
وسيقية ا
رحة ا
والفاجعة

وليد زعيتر فى عرض عن العراق

 يخاف دائماً 
من عدم القدرة
على بلوغ الكمال

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

قنّع فى مـحاضرة أسـبوعيـة فى السنة األولـى ولكن تنظم ورش >  يتم تـدريس األداء ا
ـقنّع فى السنـة الثانيـة والثالثـة. نفس الشىء بالـنسبة لالرجتال عمل ودورات لألداء ا

ألنه ال تُدرس نفس األشياء فى محاضرة أسبوعية وفى دورة أو ورشة عمل. 14
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

ليم بأربعة» للكاتب أبو العال السالمونى تقدمها هذا العام فرقة اجليزة القومية إخراج د. رضا غالب. > مسرحية «ا

10 من مارس 2008 العدد 35

¢ù«ªN óªMCG

ـائـيًـا بـقـدر بـسـيط ال يـراهن عـلى مـوضـوعه لـفــظـيًـا وإ
ـا تـعـمـيق األحـداث بـالـتـشـكـيل اجلـسـدى فى الـفـراغ وإ

اءات. فقط يقف عند حدود األلفاظ واإل
ـشـاهـدة ســلـوى مـحـمـد ـنـتـظـريـن  وإن كـنت من هــؤالء ا
عـلـى أو مـعــتـزة عــبــد الـصــبــور أو حـتى كــنت من عــشـاق
يـــحــــيى الـــدقـن - الـــذى لم أعــــرفه بـــعــــد - فـــإنك واهم
فالعـرض ملىء بـالكذب الـفنى إن صح الـتعـبير فـقد كان
ـصـاحب لـلعـرض يـحـتوى عـلى تـلك األسـماء الـبـامفـلت ا
ـا والـتـى تـعـمل عـادة فى عــروض فـرقـة الـقــافـلـة ولـكن 
ــة من الـويـنـدوز الـذى ذكـرته أنـنـا أصــحـاب نـسـخـة قـد
لــكم قــبالً فــإنــنـا لم نــشــاهـدهـم ولـقــد شــاهـدهـم فـقط
هؤالء السعداء بـالعرض وبطريقـة التقد هؤالء الذين
ــوضـوع هـو تـلك يـرون أن أنــسب طـريـقـة لــتـقـد هـذا ا
بـاشرة والبسيطة وإن خالطتها بعض األفكار الطريقة ا
ـسـتجـلبـة خـصيـصًا الـشكـليـة والـتقـنيـة وعـلى اإلضاءة ا
ــشــاهـد من الــهــنــاجــر أن تـلــعـب الـدور الــفــعــال بــنــسج ا
ببعض األلـوان ب األبيض واألحمـر واألزرق حتى يأخذ
ــوضـوع أهـمـيـته اجلـمـالـيــة والـشـكـلـيـة وال عـزاء لـهـؤالء ا
غرض الذين يحقدون على التقد اجلمالى اجلديد ا
ــيــديــا بــطــرق والــذى تــمــتـــزج فــيه طــرق األداء بــطـــرق ا

احلكى.
واحلق أقول إن نهاد أبـو العين قد بذلت مجهودًا الئقا
يـنـاسب الـشـخـصــيـة الـتى لـعـبـتـهــا وكـذلك فـعـلت شـهـيـرة
كــمـــال ومــحــمـــد شــنــدى وبـــاكــيــنـــام رغم بــعـض الــهــنــات
ـنـاسـبـة والـتى حـتـمًـا سـتـزول مع لـيـالى الـصــوتـيـة غـيـر ا

العرض التالية.
تـلقى فى تـاريخ الفـرقة هو وأقول لـعفت يحـيى إن ثقـة ا
من أتى بهم إلى قاعـة روابط وكان عليها أن حتترم هذه
الـثقـة وتـقدم نـفسـها بـالـشكل الـذى يلـيق بـتاريـخهـا الذى
أراه جـيـدًا خـاصـة وأن عـروضـهــا الـسـابـقـة كـانت تـتـمـيـز
بـالتـشكـيل اجلمـالى الفـعال والـطرق اخملـتلـفة فى قراءة
ـسـرحى فـلو أنـهـا أرادت أن حتافظ ـوضـوع اجلـمالى ا ا
عــلى هــذه الــثـقــة فال بــد وأن تــراجع نــفـســهــا جــيـدًا مع
ـشـاهـد لن يـغــفـر هـذا الـتـقـد الـعـروض الـقـادمــة ألن ا
مــرة أخـرى أو إنه لن يــغـفــر هــذه االسـتــهـانــة بـعــقـله إلى

هذا احلد.
مثـلة فى شخص الـدكتورة هدى وأقـول إلدارة الهنـاجر ا
شـرف لـهذا الـصرح وصفى إنـنـا نحـترم كـثـيرا الـتـاريخ ا
العظيم والذى يـعد فخرًا لكل مسرحى مصرى كما أننا
ستـقلة سعـداء جدًا باخلـطوة اجلـديدة فى دعم الفـرق ا
وإنشاء مهرجان خاص لها لكن هذا كان يستلزم متابعة
جيـدة من اإلدارة لـلـفـرق حـتى تـخرج الـعـروض بـالـصورة
التى تـلـيق باحلـدث وتلـيق أيـضا بـتـاريخ الهـنـاجر. فـماذا
قـــدمـت اإلدارة من خـــطــــوات فى هــــذا الـــصــــدد?! لـــقـــد
شعـرت أنـنى أمـام شـبـهة عـرض مـسـرحى ولـيس عـرضًا
ـعنى الـكامل للـكلـمة ورغم أن العـرض األول (أوسكار با
والـسـيـدة الـعـذراء) كـان قـراءة مـسـرحـيـة إال أن الـتـقـد
ؤلف ولم نستشعر أى غربة كان مناسبًا لـطريقة تناول ا
ـشـاهـدين عـلى الـعـكس فـقد لـعب أو استـهـانـة بـعـقـول ا
األداء ورسومات رباب حـاكم البديعة الدور البديل وقدم
ـوضـوع بـرمــته فى صـورة تــلـيق بـاحلــدث أمـا فى هـذا ا
تـلقى حتى وضوع يـحتـاج إلى تفـسير يـفيـد ا الـعرض فـا
ـا ال تشتهى الـسفن فاحملاولـة اجلريئة ال تـأتى الرياح 
من قـبل الــهـنـاجـر يـجب أن جتـد مـصـداقـيـتـهـا وصـداهـا

هرجان?!  ناسب وإال فما فائدة ا اجلمالى ا

ــسـرحى عن أى نــوع من أنــواع الـتــطـريــز أراد الــعـرض ا
األخـيـر لــفـرقـة الـقــافـلـة أن يـحـدثــنـا?! حـقـيــقـة حـيـرتـنى
ن الـفكـرة التى استـند عـليهـا العـمل كما حـيرت كـثيراً 
حــضـروا الــعــرض فـالــتــيـمــة مــراوغـة وال تــتــبـنى مــقــولـة
ـتـبـايـنـة فى سـلـة واحـدة ـا جـمـعـت حـاالتـهـا ا واحـدة وإ
وقدمـتـها بـطريـقـة بسـيطـة تـعتـمد عـلى مـناظـر مرسـومة
ـثـل فى تـعرض عـلى الـبـانورامـا اخلـلـفيـة ومـجـموعـة 
ـمـثل هـنـا أن يـؤدى حـكـايـته مـواجـهـة جـمـهــورهم وعـلى ا
منزوعة من أى تـشكيل حركى أو تعـبيرى اللهم إال بعض
التـلـميـحـات اللـفـظيـة الـتى اعتـمـدتهـا الـفرقـة فى تـقد
الـعـمل والـتى جـاءت فـقـيــرة إلى حـد كـبـيـر فـلم تـشف أو

تسمن من جوع??!
ـا كـانت مـخـرجـة الـعـرض - عـفت يـحـيى - مـتـأكـدة من و
نـوعـيــة اجلـمـهـور الــذى سـيـحــضـر الـعـرض والــذى يـتـكـون
ـســرح ونـقـاد ومــخـرجـ عــادة من مـجــمـوعـة مــهـتـمــ بـا
فــإنــهم بــالــضـرورة أصــحــاب خــيـال مــرن يــحــلل األحـداث
مكن أن ُيكون أحداًثا ويربطها بـبعضها  البعض بل ومن ا
لم ُيشر إليها الـعرض صراحة وتستمر الليلة على خير بل
وستـجـد من يـقول لـهـا بأن هـذا الـتـقد هـو أحـدث أنواع
ــسـرحــيــة فى أوربـا وأن مـن يـعــتــرض أو حـتى الــعــروض ا
ا هو إنسان يبدى امتـعاضه أو أى شئ من هذا القبـيل إ
غير متطور وأن عليه أن يحدث الويندوز اخلاص به حتى
ــذهــلـة فـى عـلم يــواكب األحــداث اجلــديـدة والــتــطـورات ا

سرح??! ا
ــا كـنت واحــدًا من هـؤالء الــذين لم يـتــحـدث الــويـنـدوز و
اخلـاص بهم بـعـد فإنـنى أعـتبـر هـذا العـرض هـو أضعف
عـــروض اخملـــرجـــة بل إنـه مـــرحـــلـــة من مـــراحل تـــطـــور
بــروفــات الــتــرابــيــزة وال يــزيـــد عن هــذا وحــتى الــصــورة
ـصاحـبة لـلبـامفـلت اخلاصـة به لـيس له بل إنهـا تنـتمى ا
ـياه?! كـأى اسـتـهـزاء بعـقـول هـؤالء الذين لعـرض ذاكـرة ا
شـاهدة هـذه الفـرق الهـامة اهـتمـوا وحضـروا خصـيصًـا 
ــراهـنـة جــاءت عـلى ـركــبـة والــشـيــقـة إن ا وعـروضــهـا ا
حــســاب تــاريخ الــفــرقــة وعــروضــهـا اجلــيــدة والــتـى كـان
ـهرجان يـاه) صاحب اجلوائـز با آخرهـا عرض (ذاكـرة ا
ـصـرى حيـث حـصل الـعرض الـقـومى الـثـانى لـلـمـسـرح ا
ثـلـة (معـتـزة صالح عـبد الـصـبور) على جـائـزة أفـضل 

وجائزة أفضل مخرجة صاعدة (عفت يحيى).
سـرح خـال تـمـامًـا إال من مـجـمـوعـة كراسٍ وضـعت فى ا
مـواجـهـة اجلمـهـور بـيـنمـا الـبـانـورامـا اخللـفـيـة عـبارة عن
شـاشة مظلـمة خاليـة من أى تعبيـر وقبل بداية األحداث
مثـلون فى مقاعدهم لتـبدأ الدراما مع حكاية يصطف ا
ـدمنـة لألفيـون والتى احلـفيـدة الـتى حتكى عن جـدتهـا ا
ال يـسـلـم أحـد من لـسـانـهـا قـبـل أن تـضع قـطـعـة األفـيـون
حتـت لــســانـــهــا عـــنــدهــا فـــقط يــنـــصــلح احلـــال وتــصــبح
الــكــلــمـات اخلــاصــة بــهــا جــيــدة بل ومــهــذبــة فى أحــيـان
كثـيرة واحلكايـة التى نسـمعها من اجلـدة طريفـة وتتعلق
بـطريقتهـا اخلاصة فى اإليقـاع بالرجال فى براثـنها فقد
ـتــلــقى أن يــســمع فى مــرت بــثالث جتــارب زواج وعـلـى ا
عـجالة كيف أوقـعت بكل منهم حـتى انشغل بـها وتزوجها
وال تــنــسـى اجلــدة أن تـــســدى بــعـض الــنـــصــائح الـــهــامــة
حلفيدتها حـتى تعرف الطريق فالرجال يا سادة مغفلون
ويــعـتـقــدون أنـهم أذكــيـاء وال تـخــلـو احلـكــايـة الـتــالـيـة من
ـوضـوعـات واأللـفـاظ اجلـنـسـية ولـيس جـرأة فى تـنـاول ا
هم ـتلـقى أو حـتى يخـدشه ا مـهمـا أنه ال يـخدش حـياء ا
الـــوحـــيـــد فى هـــذا األمـــر هـــو مـــواكــبـــة احلـــكى بـــبـــعض
ــنــاســبـة والــتى تــخــتــصـر الــرســومــات الــكـاريــكــاتــيــريـة ا
البـســات فى تــعــلـيـق كـاريــكــاتـيــرى ســاخـر الــعالقــات وا
وكــانت الـرســومــات من إبــداع دالــيــا اجلـنــدى ســهــا أبـو

. حس

م بيضحك على م فى روابط ?

رسومات حاكم البديعة لعبت الدور البديل

 تيمة
مراوغة
ال
تتبنى
مقولة
واحدة
لكنها
جتمع
حاالت
متباينة
فى سلة
واحدة 

>   أعتقـد أن الشخص الذى يريـد أن يتعلم اإلخراج يـجب أن يثبت أنه قادر على ذلك.
ـمارسة العملية ثم إن جتربتى الشخـصية تقودنى إلى التفكـير فى أن تبادل التعليم وا
هى الـتى تسمح خملرج أن يـتطور: ال بـد أن يكون قد قـام بتجـربة حتى يعـرف ماذا يريد

أن يتعلم.

سرحية اجلديدة فى باريس. > اخملرج اللبنانى عادل حكيم قرر تقد عدد من العروض ا

سرحي جريدة كل ا
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هو:
ييجو يشوفونا عشان يعرفوا إن العالم لسه  فيه جمال .

رجل الذكريات : 
عمـلت محاوالت كتـير إنى أشوفها لـكن هى كانت بترفض وكـنت مستعد
أقـضى عـمـرى كـله أحــاول لـكـنى افـتـكـرت حـكـايـة كـنت قـريـتـهـا فى كـتـاب

طوق احلمامة عن عاشق ولهان راح سأل ابن حزم 
يــعـمل إيه لــو الـلى بـيـحــبه رفض يـقـابــله? فـابن حـزم قــاله احلب إحـسـاس
أنـانى مـبـنى عـلى إنك تـسـعـد نـفسـك من خالل الـلى بـتـحبـه فصـمم عـلى
مـقـابلـته ولـو غـصب عـنه  لكن الـعـاشق غـضب من كالم ابن حـزم واتـهمه
بـالـسـفـسـطــة فى احلب وقـاله: ال  بل أوثـر هـواه عـلى هـواى ومـراده عـلى

مرادى فأعز من النفس من بذلت له النفس.
فتى وفتاة النت يجلسان متباعدين

هى: 
أنت متضايق? 

هو: 
أيوه

هى: 
متضايق منى? 

ينظر لها متفحصا ويصمت
هو: 

كن تقولى إيه اللى مضايقك?
هو: 

انتى عايزة تعرفى إيه اللى مضايقنى?
هى:

أيوه أنا عايزة أعرف إيه الـلى مضايقك. يعنى لو ما كانش يضايقك.. أنا
عايزة أعرف إيه اللى مضايقك.

هو:
انتى واثقة إنك عايزة تعرفى أيه اللى مضايقنى?

هى: 
أيوه
هو: 

مش هتتضايقى?
هى:
أل

هو: 
اللى مضايقنى ( يفكر قليال) إنك عايزة تعرفى إيه اللى مضايقنى.

هى: 
ا عزت أعرف أيه الـلى مضايقك لـو ماكانش يـضايقك كنت أنت بس أنـا 

متضايق.
هو: 

أنتى كده هتضايقينى أكتر.
رجل الذكريات: 

يناير 1987 آخر جواب كتبته وما بعتهوش :
 لكنك أعتقد اآلن بعيدة جدا  موجودة أنت داخل حياة أجهلها والرجال
ـا ال تـنـجـح اآلخرون بـجـوارك  لم يـعـوزك وقت طـويل كى تـنـسيـنى ر
حتى فى تذكر أامى فـقد خرجت منك إلى األبـد مع ذلك ال أستطيع أن

أفكر إال فيكى ويسرنى أن أقول لكى هذه األشياء.
ـكن أن يـكـون كل مـنـهـمـا قـد أدار فـتى وفـتـاة الـنت مـازاال مـتـبـاعـدين و

ظهره لآلخر.
هو:

ــعــدة بـ2 سم وحتت الـــقــفص عـــايــز آخــد رأيـك فى حــاجـــة  هــنــا فـــوق ا
نى إيه رأيك? الصدرى بـ 1 سم حاسس بحاجة بتأ

هى : 
عايز رأيى ?

هو: 
أيوه أنا سألتك عن رأيك 

هى: 
وهتصدقنى?

هو: 
وضوع خطير للدرجة دى?  هو ا

هى:
ـعـدة بـ2 سم وحتـت الـقـفص الـصـدرى بـ: ١سم مـفـيش أنـا رأيى إن فـوق ا

أى ألم. 
هو: 

بس أنا بتألم 
هى: 

ش بيتهيألك أنا رأيى إنك ما بتتأ
هو: 

أكـيـد أنـتى مش مركـزة ده جـسمى وأنـا الـلى أحس بـيه وأنا بـاقـولك إن أنا
بتألم 
هى: 

ده رأيى وانت طلبته وأنا باقولك إنك مش بتتألم .
رجل الذكريات: 

ما أقدرش أقول إن حياتى وقفت
1990سن عدت وأجتوزت وبـقت لىّ حياتى وفضل الدفـتر اللى كتبت
قـيه مـذكــراتى فى الـفـتــرة دى أكـتـر حــاجـة بـتــنـقـلـنـى لـدنـيـا تــانـيـة جــمـيـلـة

اضى . ووردية يعنى زى كل حاجة فى بلدنا بقيت عايش على ا
فتى النت: 

ـثــالى عن احلب إنى أقـعــد يـوم أجـازتـى فى الـبـيـت أتـفـرج عــلى بـرنـامج ا
عـالـم احلـيــوان بـعــد صالة اجلــمـعــة وأقـعــد أذاكـر لــلـوالد ولــو فــيه مـاتش
أشوفه فى الـبـيت مش على الـقـهوة  ولـو حـبيـنا نـخـرج آخرهـا بـنقـعد فى

غرب نشرب شاى . البلكونة بعد ا
فــتى وفـتــاة الـنت يــكـرران تــعـبــيـر: بــحـبك بــأشـكــال وانـفــعـاالت مــخـتــلـفـة

(اعتراف رقة اعتذار  استجداء  عنف إلخ.....)  
رجل الذكريات:

زمان كـانت مـراتى تسـألـنى كتـير بـتـحبـنى? أنـا كمـان أوقـات كنت بـاسأل  
نفسى نـفس السؤال بس بـعد شويـة ما بقاش فى حـد فينـا فاضى يسأل
الـسـؤال ده وبـقى فـى سـؤال تـانى بـيـظـهـر بس فى األزمـات:  يـاتـرى لـسه
بــاقى عــلىّ?  بــالــظــبط زى الــشــمع زمــان كــنــا نــطـفـى الـنــور ونــولع شــمع

ا النور يقطع .   دلوقتى ما بنولعش شمع غير 
ـسرح بـعـيـدا عن اآلخر فتى وفـتـاة الـنت يجـلس كل مـنـهمـا فى طـرف ا

يرتعشان من البرد 
هى: 

أنا بردانة
هو: 

أنا هموت من البرد (صمت)... تيجى نقرب من بعض 
هى : 

لو احتركت من مكانى هسقع
هو: 

كن لو قربنا ندفى بس 
هى: 

كن ما ندفاش  و
هو: 

عندك حق مغامرة مش محسوبة 
هى: 

األضمن يفضل كل واحد فى مكانه
رجل الذكريات :

ـا الــبــرد بـيــيـجـى اإلحـســاس بـالــوحــدة بـيــزيــد  وأنـا عــنـدى نــظــريـة فى
ـا ما يالقـيش جـنـبه حـد بـيـتـدفى عـلى ذكـرياته. ـوضـوع ده إن  الـواحـد  ا

جربت تكتب مذكراتك قبل كده? 

انتهى

عـمرى مـا كـتـبت مـذكرات  بـس فى مرة كـتـبت يـومـيـاتى وفضـلت أكـتـبـها
ييـجى أسبـوع كده بس بـعد أسبـوع لقـيت إني ما بـكتـبش غيـر أنا كلت إيه
وضـوع ده خالنى قلت لنفسى: ياه ? فى الفطار  فى الغـدا فى العشا. ا

للدرجة دى حياتى فاضية ومن يومها بطلت اكتب يومياتى.
فتاة النت : 

كـنت كل مـا اتـزنبـق زنبـة مـحـتـرمـة اكـتب مـذكـراتى ومـاعرفـش ليـه كل ما
كـانت الزنـبـة كـبيـرة كل مـا كـنت أطـلعـهم فى مـذكـراتى ضـحايـا ومـسـاك

بـطلت اكتـبها ودلـوقتى بـقى بحاول اتـخلص من أى حاجـة تفكـرنى بيهم 
وبعيش كل يوم كأن ما كانش فيه امبارح.

رجل الذكريات: 
مـا أقدرش أقول إنى ما بـحبش مراتى كـانت زميلـتى فى الشغل وأول ما
شـفتـهـا حسـيت إن هى دى اللـى هتـقف جنـبى وتـكمل مـعـاى احليـاة كانت
شبه أمى حتى الـبسبوسـة اللى كانت بتـعملهـا وتدوقهلنـا فى الشغل كانت
شـبه بسـبوسـة مامـا وكان أقـصى طـموحـها أفـسحـها عـلى الكـورنيش والّ

أشربها عصير ماجنة فى كازينو على النيل.
فتاة النت :

أنــا خـايــفـة ألبــقى زى سـهــام بـنت خــالـتى الــعـانـس زى مـا بـيــسـمــوهـا فى
الــعـيــلـة من يــومــ كـنــا بـنــزورهم مـامــتى مــا عـمــلـتش حــاجـة غــيـر إنــهـا
سـألـتـهـا: إيه يـا سـهـام مـفـيش عـريس وال حـاجـة جـايه فى الـسـكـة? سـهـام
فـضـلت تصـرخ : يـا نـاس ارحمـونى بـقى كفـايـة  أنـا عنـدى أعـضاء لـغـاية
دلوقـتى ما اسـتخـدمتهـاش الشـباب عـايزين ينـبسـطو من غـيرما يـتحـملوا
أى مسـئولية واحنا بنـكتر وهما بيقـلوا يعنى أنا بقـيت بضاعة مرطرطة
: يـا أحتــجب يـا وعــشـان أجــيب رجل الــزبـون الزم أعــمل حــاجـة من اتــنــ

أتزوق أو االتن سوا.
فتى النت : 

أنـا كـمان بـخـاف من بكـرة وبحـاول مـا فكـرش فيه ومـش عارف لـيه? ليه
ـــفــروض أجــيب الـــدوا ألبــويــة واجلــهـــاز ألخــتى واألكل ألمى أنــا الــلى ا
ـــراتى? لـــيه أنـــا الـــلى الزم أشـــيل وأودى وأروح وآجى? حـــتى والـــفـــلـــوس 
ـواصالت الــعــامــة مش من حــقى أقــعــد عـلــيه لــو فى ست الـكــرسى فـى ا
واقــفـــة من الـــنــهـــارده وده قــرار  أول قـــرار آخــده فى حـــيــاتـى : أنــا مش

هاقف وأقعّد أى ست فى األتوبيس.
رجل الذكريات:

مـن رحـمــة ربــنـا إن شــكل احلـب بـعــد اجلــواز بــيـخــتــلف وإال كــانت تــبـقى
مشـكلة كـنت هاخـدها أمشـيهـا على أنهى كـورنيش عـشان نشم هـوا ملوث
ــيــة اخملــضــرة من عــدم ونــخــبـط فى الــنــاس فى الــزحـــمــة ونــبص عــلـى ا
ـعمـارى والـبـيـوت واأللوان الـنضـافـة ونـشم روايح مـقـرفة ونـشـوف الـقـبح ا
الـلى مـا بــقـتش شـبه األلـوان الـلى أحـنـا عـارفـيــنـهـا دلـوقـتى بـقى الـتـعـبـيـر

تخيل التطريز واللعب على ا
تلقى  فى عقل ا

وقد مـيـزنـا من مـجـمـوعـة احلـكـايـات تـلك احلـكـاية الـتى
تــتـعـلق بـالـفــتـاة الـتى فـقــدت عـذريـتـهـا حــيث كـان لـلـجـدة
الصديقة أن جتـد حالً مناسبًا لـها حتى تبدو عذراء فى
غفل والـذى نال عقـابًا لم يكن ليـلتهـا األولى مع زوجهـا ا
ــرة فــقــد قــضى بــقــيـــة حــيــاته بال رجــوله يــســتــحــقه بـــا
حـقــيـقـيــة?! ولـكن يــا لـلـعــدالـة لـقــد أذاق زوجـته األمـرين
طـوال حـيــاتـهـا حـتى ال تــمـارس نـفس الــلـعـبـة مــرة ثـانـيـة
ورغم أنــهــا حـكــايــة "بـايــخــة" تـلــوكــهـا األلــسن كــثــيـرًا فى
الـفــتـرة األخـيــرة وتـعـبــر عن مـدى االنــحـطـاط األخالقى
ـنطق الـذى أصبـح علـيه اجملتـمع إال أن الفـرق تـقدمـها 
مخـتـلف يـسخـر بـداية من هـؤالء الـذين مـازالوا يـفـكرون
وضوع فى عذرية الفـتاة ويسخر أيضا من أهمية ذلك ا
فى الـوقت الـراهن فـاجملـتـمع يـتـبـدل حـاله لـيـصـبح أكـثـر
حتـــضــــرًا من ذى قــــبل فـــأى عــــذريـــة تــــلك الــــتى مـــازال

يتحدث عنها هؤالء?!
واحلـكــايـة الــوحـيــدة الـتى كــانت حتــمل هـمًــا غـريــبـا هى
حـكاية الـفتـاة التى تعـلمت الـسينـما وأحـبتهـا وقد قدمت
فـيـلـمـا وحـيـدًا عن فـتـاة تـتـحـرك طـوال الـوقت من خالل
اسك تقابل به الدنيا من حولها وتقابل به أيضا فتاها ا
الـوحـيـد وهى فـتـاة تــتـحـرك فى عـالم  مـلىء بـاحلـوائط
ــتـلـئــة بـالـنـتــوءات فـكـأن اخملــرجـة هـنـا ــسـتـويـة  غـيـر ا
أرادت أن تــمـازج بــ حـالـة احلــوائط وحــالـة الـفــتـاة فى
لىء بـالكذب والـزيف واألقنعة ها الـغريب وا مقـابلة عـا
ا إلضفاء جو من وقد قدمت هذه احلكـاية سينمائيا ر
زخم الـعرض ومحاولـته لتقد عـدة طرق فنيـة متجاورة
(الحظ الــتـصـور الـكــاريـكـاتـيــرى طـرق األداء احلـيـاديـة
ـسرحى) احلقيقة آن هذا شهد ا إدخال السينـما على ا
شهد كانت نهـايته غربية فالفـتاة (مايسة زكى) تمسك ا
بـبطـيـخة صـغيـرة حتتـضـنهـا ثم ما تـلـبث أن ترمـيهـا على
ــشــهــد عــمــقه أرض غــيــر مــســتــويــة?! وقــد أخــذ هــذا ا
وأهــمــيــته من أداء (مــايــســـة) الــتى تــقــدم احلــالــة بــحب
شـديـد وأيــضًـا من الـتــصـور اإلخـراجى الــذى أصـر عـلى
ـشهد بـناء عالم مـواز للحـالة الـنفسـية التى عـليهـا فتاة ا
وضـوع بهـذه الطـريقـة بدا عـميـقًا يـبوح بـأسراره دون فـا

أن ينطق بكلمة وحيدة.
ولقـد جـاء األداء التـمـثـيلى فى هـذا الـعـرض بسـيـطًا إلى
ـثل فى نـسج حـد كـبـيـر ويـسـتـعـرض فـقط طـريـقـة كل 

 على
اخملرجة
أن
 تراجع
نفسها
ألن
شاهد ا
لن

 يغفر 
لها

االستهانة
بعقله
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نص اخلطاب الذى يكتبه رجل
الذكريات حلبيبته بعد

انفصالهما مأخوذ من قصت
قصيرت للكاتب اإليطالى دينو
بوتزاتى بعنوان (دعوات غير

مجدية رسالة حب)
ساهمت فى بناء النص أفكار
اخملرج  خاصة فى اجلزء األول

مثل للشات وطوره وارجتاالت ا
فكريا وأدبيا احلوار الذى 
تداوله مع مخرج العرض

: هانى عفيفى منى مثل وا
هالل  عماد إسماعيل بيومى

فؤاد .
على كل من يفكر في إعادة تقد
هذا النص حفظ هذه احلقوق فى

مطبوعاته ودعواته.

متأخرة)
هو: 

اتأخرتى كده ليه?
هى:

ــا بــتــبــقى رايح مــشــوار عــايــزه ــا زحــمــة بــالــذات   زحــمــة الــطــريق دا
بيزدحم أكتر  مش عارفة ليه?

هو: 
هم إنك جيتى  وال يهمك يامنى ا

هى: 
آه

هو: 
بس  عارفة يامنى إنتى أجمل بكتير من الصورة 

هى: 
فى احلقيقة أنا عايزة أقولك إن أنا ما اسميش منى أنا كذبت عليك فى

احلتة دى. 
هو: 

أمال اسمك أيه?
هى : 

(بعد فترة ) ليلى
تخيل: رجل الذكريات يكمل حواره ا

- أنا سـعـيد بـثقـتك فىّ و تأكـدى إنى هبـذل كل جهـدى عشـان أكون قـدها
مش هعمل وال هقول غير اللى يسعدك.

فتى وفتاة النت يستكمالن تعارفهما :
هو : 

يـا ستى خالص ما أنـا كمان مش شغال فى وزارة الـزراعة زى ما قلتلك
أنا مندوب مبيعات فى شركة أدوية.

هى:  
ـيزان ولـقيـته يتـخاف خـالصـ يـا سيـدى على فـكرة أنـا سألت عـن برج ا

منه.
هو: 

يزان? وانتى أيه اللى يهمك فى برج ا
هى: 

يزان? مش أنت برج ا
هو: 

أنا? م اللى قالك كده?
هى:
أنت 
هو: 

يزان  آه صحيح  بصى فى احلقيقة أنا برج احلمل مش ا
هى:

كن انت كذبت علىّ فى حاجات كتير  أل مش 
هو: 

طب ما انتى كذبتى علىّ 
هى:

بس انت كذبت اكتر
هو: 

خالص بأه عديها
تخيلة:  رجل الذكريات يواصل حواره مع محبوبته ا

جــربى تـبـقى خـفـيــفـة وتـرمى كل هـواجـسك وظــنـونك وحتـسى إن الـدنـيـا
سـحــابـة مــتـنـجــدة بـريش نــعـام وشـايـالكى والـسـمــا بـحــر من الـهـوا األزرق
بيصبغ فستانك وتـطيرى فى فضا مالوش حدود.... بتحبى احلدود?  ال
ــا نــعــرف أولــنــا من ال احلــدود تــقــيــد مش تــطــمـن وبــعــدين هــتــفــرق أيـه 
آخـرنــا مـاكـده أجــمل فـرحــانـ بــحـبــنـا وبـالــدنـيــا والـعــيـشـة وقــاعـدين فى

الطراوة سورى على اللفظ.
فتى وفتاة النت يستكمالن حوارهما :

(الــفـتــاة تـتــعـارك مع فــتى الـنـت دون أن نـســمع صـوتــهـا نــفـهم ذلك من
إشاراتها بينما نسمع صوت صفارة الرقابة)

هو: 
طب ليه الغلط ده بقى!

هى:
ألنى كل شوية اكتشف إنك كذبت علىّ فى حاجة جديدة.

هو: 
باقولك إيه يا ليلى ما تخنقنيش.

هى: 
? ليلى? ليلى م

هو: 
! تـعـالـى ناخـد سـنـدوتـشـات تـيك أواى? وبـعـدين تـقـولـيـلى اسـمك لـيـلى مـ

احلقيقى
تخيلة:  رجل الذكريات يواصل حواره مع محبوبته ا

بـصى أســمـعك قـصـيــدة الـشـعـر دى   وال أقــولك بـصى فـســتـان الـفـرح ده
سهـرت أمـبارح طـول الـليل أرسـمهـولك أل بـصى دى قصـيـدة كتـبـها شـاعر

ا اتنفى فى السنغال .... حلبيبته 
فتى وفتاة النت يستكمالن حوارهما

هى: 
قولى بتعرف ترقص?

هو:
آه طبعا  ده أنا بحب الرقص جدا.

هى: 
قشطة تيجى نروح ديسكو?

طب قدر هو غلبك? 
هو: 

مايقدرش يغلبنى
هى : 

باقولك قدر? 
هو: 

يبقى خالص اجتوزيه
هى : 

طب قدر أنت غلبته? 
هو: 

يبقى هتتجوزينى
هى : 

طب قدر أنتو االتن خلصتوا على بعض? 
هو :

(وكأنه يحدث نفسه) يبقى عمرك ما هتشوفى جواز .
هى:

(وكأنها حتدث نفسها) فى احلالة دى بقى يبقى اجتوز كمال .
هو: 

كمال.. كمال م ?
هى: 

ده واحد تانى عايز يتجوزنى
هو: 

صارعة ...     (يعاد احلوار ) نزلينى معاه حلبة ا
رجل الذكريات : 

مكـنتش قادر أصدق إنها هـتروح منى بالسهـولة دى فى الفترة دى قعدت
أكتب جوابات ال كتبتها قبل وال بعد كده. 

اآلنسـة احملترمة.. أل حـبيبتى الـرقيقة : يـابهجتى الـغالية يـا نورى يا نارى
التى حتـرقنى يا وجـد ليلى يـا ابتسـامتى يا زهـرتى الصغـيرة يا حبى ..
? أفـكـر فـيكى يـا روحـا قـدسـية  أين أنت فى هـذه الـلـحـظة? مـاذا تـفـعـلـ

بقوة محال معها أال يصلك حبى حتى وأنت هكذا بعيدة.
األثنان يحاوالن الرقص مرة أخرى

رجل الذكريات: 
اسـمــعى يـاحـبى يـوجـد بـاخلـارج الـضـبـاب الـرطب الـبـارد احملـمل بـالـنـفط
والعادم  لـكن هل تعرف أنـنى أحسده ? أحسـده ألنه يستطـيع أن يتموج

أمام عينيكى ويحيط غرفتك إننى أود لو أستبدله بنفسى.
عتاد لوصول رسالة أثناء ذلـك فتاة النت تبعث برسالة فنـسمع الصوت ا
ـوبايل يـفتح فـتى النت مـوبـايله فـنسـمع صوت الـفتـاة وكأنه يـقرأ عـلى ا

الرسالة مستحضرا صوتها: 
وحشتنى. 

رجل الذكريات :
ــا يـكــون هـذا كــله هــراء وتـكــونـ ( يـكـمـل قـراءة اخلـطـاب) ال فــائـدة ر
ا تكـون أنت على صواب أفضل منى ال تـنتظرين كـثيرا من احلـياة ر
وتـكون مـحـاولـتى هى الـغـبـاء لـكـنـنى عـلى كل حـال أود لـو أراكى ثـانـية ال
يــهم إن كــان نــهــارا أم لــيـال صــيــفــا أم شــتــاء فى بــلـــد مــجــهــول فى بــيت
مـتـواضع سـوف يـكـفـيـنى أن تـكــونى إلى جـوارى أعـاهـدك أنـنى لن أبـقى
هـنـا ألنصـت إلى طـقـطقـة الـسـقف الـعـتـيق ولن أنـظـر إلى الـسـحب ولن

وسيقى اهتماما. أعير ا
ــة من صـاحب فـتى الــنت يــحـاول أن يــرسل ردا عــلى فـتــاته إال أن مــكـا
ـة من صـديق الـعـمل تـقــطع الـرسـالـة فــيـحـاول مـرة أخـرى إال أن مــكـا
تقـطع الرسالـة  فيعيـد احملاولة إال أن صـاحب العمل يـعاود االتصال به

فيتراجع عن إرسال الرسالة.
رجل الذكريات :

(يـكمل قـراءة اخلطاب) سـوف أصـبر إذا لم تـفـهمى مـا أقـول لك  إذا ما
دعو شعرا أو ة وقلـة النقود لن يكون هناك ا البس القد شكوتى من ا
اآلمـــال الــشـــائــعـــة أو األشـــجــان صـــديــقـــة احلب.  لـــكــنك ســـوف تــكـــونــ
بـجـوارى وسـوف نـحـظى سـتـرين بـالـسـعـادة الـكـافـيـة  فى بـسـاطـة بـالـغة

رجل وامرأة فقط كما يحدث عادة بكل جزء من العالم.
فـتى وفــتـاة الـنت يــشـاهـدان الــتـلـيـفــزيـون ونـســتـمع مـعــهـمـا إلى صـوت

األخبار.
هى: 

أنا حبيتك عشان بتضحكنى 
هو: 

يعنى أيه عايزة تقولى إنى أراجوز?
هى: 

أل أقصد إنى معاك باحس إنى سعيدة وبانسى العالم كله 
هو : 

أنا كـمان وأنا معاكى مـا بشوفش غيرك فى العـالم كله وإيه يسوى العالم
فى نظرة من عنيكى?

صوت األخـبار تردد أخبار احلروب والقتل والدمار يتوتران قليال يخفضا
صوت التليفزيون. 

هى :
أنت العالم بالنسبة لى 

هو: 
ـسك بيـدها) هـو الـعالـم فى إيه أجمل من وانـتى الـعـالم بالـنـسـبة لى.. (

كده?
هى: 

أمال ليه الناس بيقولوا إن العالم بقى ال يحتمل ?
أصـوات األخــبـار تـعـلـو يـغـلــقـون الـتـلـيـفـزيــون. مـصـدومـ من األخـبـار

وقف والعودة حلالتهما األولى. لكنهما يحاوالن السيطرة على ا

هو: 
بــصى أنـــا مــكـــســوف مـــنك  أنـــا فــعال بـــحب الـــرقص جــدا بـس أنــا مش

فاضى و...
هى: 

وما بتعرفش ترقص.
هو: 

عرفتى إزاى?
هى: 

ما تخافش هعلمك. 
تخيلة: رجل الذكريات يواصل حواره مع محبوبته ا

 فى احلقيـقة أنـا فى نيـتى كل خيـر بس خير الـلهم  اجـعله خـير أنا مش
ـوضوع مـحتاج مـنك شوية صـبر ألن أنا كل عـارف فى احلقيـقة برضه ا
اللـى حيلتى فـى الدنيا : نـيتى. بس أنـا مش عايزك تـقلقى عـشان أنا اللى

فى نيتى كل خير.
فتى وفـتاة النت يحاوالن الرقص على موسيقى صـاخبة لكنهما يفشالن

فى توفيق خطواتهما.
رجل الذكريات: 

ــشـوار طـويل مـا كـانش حــيـلـتى ال شــقـة وال فـلــوس شـبـكــة أو مـهـر كـان ا
ـرسوم عـلى ورقة احلاجـة الـوحيـدة اللى قـدرت أجيـبـهلـها فـستـان الـفرح ا
ا اتـقـدمـلهـا الـعريـس اللـقـطة كراسـة والـلى طـارت بيه مـن الفـرحـة لكـن 
حسب تـعبيـر أهلها وأنـا كنت فى موقف ما يـسمحـليش اتقدمـلها وافقت

ا ضغطوا عليها. عليه  
فتى وفتاة النت فى مكان االنتظار ذاته تدخل الفتاة متأخرة

هى : 
استنتنى كتير?

هو: 
أنا أستناكى عمرى كله 

هى : 
على كده مستعد تتحدى عشانى ?

هو: 
طبعا

هى : 
أيا كان التحدى ?

هو: 
أحتدى العالم

هى: 
إذا كان كده بقى ففى واحد عايز يتجوزنى 

هو: 
م الكلب ده ?

هى : 
واحد .. ها هتعمل أيه? 

هو: 
صارعة وأنا هخلصلك عليه  نزلينى معاه حلبة ا

هى : 

ركز القومى للمسرح على موقعه اإللكترونى يصدر عددها الثانى هذا األسبوع. > مجلة «بقعة ضوء» اإللكترونية التى يصدرها ا
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ـسـرح أن يـغـيّـر مـسـاره ويـتـجه إلى >  يــحـدث أن يـوجـد طـالب بـدأ فى دراسـة ا
ــوسـيـقى أو الـغـنـاء ولـكن هــذا اسـتـثـنـاء. ال يـوجـد مـعـنـى لـلـتـعـلـيم مـتـعـدد ا

مثل. التخصصات إال لتوسيع مواهب ا

سرحي جريدة كل ا

10 من مارس 2008 العدد 35

نعم   رشا عبدا
تأليف :

 دينو بوتزاتى

cyan magenta yellow black File: 15-18�fl�˙��Æ˝�”�1
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نحوتة التى >  كـنت أحفظ االرجتاالت التى تـتم وأنا مغمض العـين كان األداء باألقـنعة ذات العيـون ا
سرحيـة تصبح خيالية فى ـساحة ا حتـدّ من مجال النظر يـذكرنى بالعمل مع تغـميض العيون. كانت ا
ـتـجـوّل. إن صـفـات ــسـرح الـشـعـبى ا اتــصـال لم يـكن فى عالقـة مـبـاشــرة مع اجلـمـهـور كـمـا يـحـدث فى ا

اط العالقة مع اجلمهور. سرحية تتغيّر وفقًا أل ساحة ا ا

اجلزء األول
سـرح وتبكـى بكاء حـارا بيـنما فتاة فى الـعشـرينـيات جتلس فـى مقدمـة ا

سرح ويضحك بهستيريا يقف شاب فى نفس العمر فى خلفية ا
الفتاة: 

احلـــمــد لــله يـــااه ..........احلــمــد لــلـه أنــا فــرحــانـــة أوى ... يــا سالم أنــا
مـــبــســـوطــة جـــدا ... أيـــوه أنــا مـــبـــســوطـــة ... ســـعــيـــدة ســـعــادة مـــا حــدش
يــتــصــورهـا.... ســعــيــدة جــدا...أيــوه أنـا ســعــيــدة  طب والــله الــعــظـيـم أنـا
سعـيدة طب والـنعـمة الـشريفـة.. سعـيدة أنـا حتى مش طـايقـة نفسى من
كتـر السعـادة عمرى مـا تخيـلت أني هبقى مـبسوطـة كدة يا سالااام  أنا
الــضــحـك الــلى بــاضــحــكه ده من قـــلــبى والــله من صــمـــيم صــمــيم قــلــبى

احلمد لله احلمدلله احلمدلله.
شاب يضحك بهستيريا ويردد: 

أنا مـكتـئب جـدا  أنا هـموت من االكـتـئاب  االكـتئـاب بيـخـليـنى مبـتهج من
غــيـر ســبب أنــا هــمـوت مـن الـبــهــجــة أرجـوكم ســاعــدونى أنــا هــمـوت من
االكتـئاب  مـا تبـصوليش كـده االكتـئاب هـيموتـنى ما تـبصـوليش كده مش
عشـان بـضـحك أبقى مش مـكـتئـب  أنا مـكـتئب  مـكـتئب جـدا سـاعدونى

وت. متقعدوش تتفرجوا على وأنا 
ذياع التالى :  يزانية الشهر وتتقاطع مع صوت ا  فتاة حتاول وضع تصور 

أنا محتاجة إيه الشهر ده?
بـجـنـيه فـول وجـنـيه عـيش فـى الـيوم يـعـنى 60 جـنيـه فى الـشـهـر وهـشـترى
كــارت مـــوبــايل بـ50 جــنــيه = 110 وإيــجـــار الــشـــقــة  260 وفــاتـــورة الــغــاز
يه يبقى 320 وقـسط البوتاجاز والـثالجة والغسالـة والسلفة والكهـرباء وا
اللى مستـلفاها من صاحب البيت = 450 جنـيه والزبالة  10جنيه = 460
وفـاتورة الـتلـيفون = 580 ومواصالت 3 جـنيه فى الـيوم يـعنى حوالى 100
جــنــيه فى الــشــهـر = 680وأنــا عــايــزة أجـيب خــضــار وفــاكـهــة بــحـوالى 50
جــنـــيه فى الـــشــهـــر هــيـــســاوى  730 ورز ومــكـــرونــة بـ 30يــبـــقى كــده 760
وحلمـة بحوالى 60 كده 820 وسمـنة وزيت 830 وجبـنة ول وبيض بـ30
 =860  شـاى وقــهـوة بـحـوالى  20 يــبـقى  880 طـيب وأنــا كـان نـفـسى فى
نص كيلو جبنة رومى بـ 15جنيه=895 ومحتاجة ضرورى جزمة بدل اللى

اتقطعت وصلت احلسبة  930 جنيه. طيب وأنا دخلى كام?
ذياع يكمل :  صوت ا

ـصرى هـو األجمل واألحـمل واألفعل واألسـهل واألمهل  الـشعب الـشعب ا
صرى هو األعلم واألفهم  واألكرم واألنعم واألزكم واألبكم. ا

الفتاة تستكمل حساب دخلها الشهرى: 
دلوقتى أنـا باقبض مرتب  250 جـنيه ومن شغـلى بعد الـضهر 300 يعنى

 550 جنيه يبقى كده فى عجز حوالى 420 أتصرف إزاى? 
ذياع يكمل:  صوت ا

صـرى هو األروع واألشجع واألفجع واألشجع واألسمع واألجنع الشعب ا
ــــصــــرى هــــو األهــــدى واألجــــدى واألســــدى واألبــــدى واألفــــدى الــــشــــعـب ا

واألمضى. 
الفتاة تستأنف ضبط ميزانيتها الشهرية:

الـقادم من الـقاهـرة بسـبب انفـجار أنـبوبـة غاز كـان يسـتخـدمهـا ابن رئيس
احملطة فى عمل الشاى للركاب  _ قضا أخف من قضا.

بتهج يواصالن البكـاء والضحك الهستيرى تعـود الفتاة الباكية والـشاب ا
ثم يــدخل رجـل هــاد أنــيـق واثق من ذاته يــنـــظــر إلــيـــهم مــشــفـــقــا ويــوجه

حديثه إليهما :
إيه الـسواد الـلى انتـو فيه ده? إيه مـفيـش حاجـة حلـوة فى الدنـيا كـله أسود فى
أسود?!  ماتشوفولكم حاجة فاحتة شوية اتكلموا عليها اتكلموا عن احلب .

 اجلزء الثانى
رجل فى مـنـتـصـف األربـعـيـنـيـات (رجل الـذكــريـات) يـجـلس فى مـسـتـوى
ـسـرح وبجـانـبه جرامـافـون يبـدو عـليـه الوله وهـو يـنصت إلى أعـلى من ا
غنـوة حيرت قلبى معاك ألم كلثوم نـستمع إلى جزء من الغنوة ثم يشرع

فى احلكى.
رجل الذكريات :

جربت تكتب مذكراتك قبل كده?  يناير 1976
 احلب فـى نظـرى كـان بوسـة فى آخـر فـيلم عـربى ويـاريت لـو كان بـطـولة
عـبـد احلـلـيم حـافـظ وزبـيـدة ثـروت لـغـايـة ما قـريـت كـتـاب طـوق احلـمـامة
البن حـزم  لقيت إن احلب موضوع كبـير قوى ومعقـد مش مجرد حكاية
ـرض قـاتل وبـتـمـثل ـريـضـة  حب بـنت الـبـاشـا وابن الـفالح وال الـبـطـلـة ا
ــعـنـى الـلى ورا اخلـيــانــة عـلـى حـبــيــبـهــا عــلــشـان يــكــرهـهــا أل احلب هــو ا
احلـكـايـات دى مـش مـجـرد احلـكـايـة نـفـسـهـا سـاعـتـهـا فـهـمت إنـفى حـاجـة

عنى ألى حياة هى احلب .  كن تدى ا واحدة 
نستمع جلزء آخر من أغنية أم كلثوم ثم يستكمل سرده:

عنى فى حـياتى القصة فضلت سنـ مستنى قـصة احلب اللى هتفـجر ا
اخلـرافية اللى مش مهم تكـمل وال ما تكملش تـيجى بس إن شالله تخلص

بعديها بيوم وفى أكتوبر  1980حصل أخيرا.
فـتى وفـتـاة فى أوائل الـعشـريـنـيـات يـجـلسـان إلى الـنت ويـتـحـادثـان عـبر

سرح.  ستوى األدنى من  ا الشات فى ا
هو: 
هاى 
هى: 
هاى 
هو: 

كن نتكلم مع بعض شوية
هى: 

نتكلم.. ما نتكلمش ليه 
هو: 

اسمك إيه?
هى: 

أنت أسمك أيه?
هو: 

اسمى عماد
هى: 

اسمى منى
هو: 
بجد
هى: 

أنت برج أيه? 
رجل الذكريات: 

ـكن تكون احلياة كـان  أول مرة أحس اإلحساس ده  ساعـتها ما كانش 
أجـمل من كده طلع احلب ده أجمل بـكتير من الـلى اتصورته واللى قريت
عـنه أو شــفــته فى األفالم مـش عـشــان هــو أكــثـر رومــانــســيـة أل عــلــشـان
حـقـيـقى أكـتـر كـان عـنـدى مـشـكـلــة وحـيـدة وكـبـيـرة جـدا هـاتـعـرّف عـلـيـهـا

إزاى?
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات

هى: 
قلّى أنت األول: عندك كام سنة?

هو:
25 سنة وانتى?

هى: 
20

هو: 
قشطة جدا

هى: 
الديك بيدن

هو: 
الله ده انتى روشة طحن.

رجل الذكريات:  
فبراير 1982

كانت بـنت اجليـران وقعدت سـنتـ مسـتمتع بـفكـرة إنى بحبـها من بـعيد
نـعش إنى كـان عنـدى رغـبة مـلـحـة إنى أسمع صـوتـها  لـغـاية بس ده مـا 
ما جنحت محاولة عمـلتها عن طريق أخت واحد صاحبنا فى إنى أتعرف

عليها.
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات 

هو: 
كن تتعرفى على أى حد لو صحابك مش موجودين? إنتى 

هى: 

ـا مــفـيش طــيب مـفــيش داعى لــلـحــمـة ويــبـقى كــده وفـرت  60جــنـيه وطــا
ـا مـفـيش ال خـضـار وال حلـمة يـبـقى إيـه الزمـة اخلضـار وصـلت 110 وطـا
ــكــرونــة والـســمــنــة والــزيت كــده بــقى170 حلــمــة يــبـقـى إيه الزمــة الــرز وا
ـتـقـطــعـة الـشـهـرده  يـبـقى وفـرنـا 185 لـسـة فى عـجـز وهــمـشى بـجـزمـتى ا
حـوالى225 طب بالش اجلـبنـة الـرومى يـبـقى الـعـجز  215 وكـفايـة فـاكـهة
مــرة واحــدة فى الـــشــهــر ونــوفــر  10 جــنـــيه وبالش شــاى وقـــهــوة ده حــتى

بيضروا الصحة يبقى فاضل  185عجز. 
ذياع :  صوت ا

ـصــرى هـو األحــلى واألغـلى واألجــلى واألمــلى واألسـلى واألدلى الـشــعب ا
ـــصــرى هـــو األشـــد واألحـــد واألحن واألسن واألفــلـى واألبــلـى  الـــشــعـب ا

واألجن واألفن واألمن واألشن واألنن إلخ إلخ..............
الفتاة تستأنف ضبط ميزانيتها الشهرية:

مــفــيش داعى لــلـجــبــنـة والــلــ والـبــيض ونــوفـر  30جــنــيه ومـش الزم فـول
بــجـنـيه فـى الـيـوم خــلـيه يــوم ويـوم والــعـيش شــرحه يـعــنى هـغــمس بـيه إيه?
يــبـقى وفــرنـا  45 جــنـيه اجملــمـوع  75 من 185 يـبــقى فـاضل  110 جــنـيه
عــجـز وبــعــدين مش الزم أخـرج أيــام األجـازات 18 = 36 يـبــقى فـاضل92

أستلفهم من صاحب البيت واقسطهمله من أول الشهر اجلاى.
ذيع يردد فى اخللفية: ا

حـدث فى مــثل هـذا الـيـوم 3 سـبــتـمـبـر  2001 انـقالب الـقـطـار رقم 901 
القادم من الـصعيـد بسـبب انفجـار وابور جاز كـان يسـتخدمه أحـد الركاب

فى عمل الشاى للركاب _ ربنا جزاه
حـدث فى مـثل هذا الـيوم 3 سـبـتمـبر 2002 انـقالب الـقـطار  902 الـقادم
من الــوجه الــبــحــرى بـســبـب انـفــجــار أنــبــوبــة غــاز كـان يــســتــخــدمــهــا أحـد

العامل باحملطة لعمل الشاى للركاب  - استرزاق.
رجل يلقى خطبة سياسية:

قراطيـة التى وعدناكم بهـا ومن أجل محدودى الدخل من من أجل الـد
أجل رفع مستـوى الرعـاية الصـحيـة ومن أجل تطـوير منـاهج التـعليم من
أجل الـقــضـاء عــلى الـبــطـالـة مـن أجل حـريــة الـصـحــافـة من أجـل نـزاهـة

ال العام من أجل تشجيع االستثمار.  القضاء من أجل سالمة ا
ذيع يردد: ا

حدث فى مـثل هذا اليوم 3 سبـتمبر  2003 انقالب الـقطار  903 القادم
من الـدلـتـا بسـبب انـفـجـار أنـبـوبـة غـاز كـان يسـتـخـدمـهـا سـائق الـقـطار فى

عمل الشاى للركاب - نصيب 
حــدث فى مــثل هــذا الــيـوم 3 سـبــتـمــبـر 2004 انــقالب الـقــطـار رقم 904
الـقادم من اإلسـكـندريـة بـسبب انـفجـار أنـبوبـة غـاز كان يـستـخـدمهـا رئيس

احملطة فى عمل الشاى للركاب  - قضاء وقدر.
رجل اخلطبة السياسية

من أجل الـقضـاء على الـتطـرف من أجل القـضاء عـلى اإلرهاب من أجل
أمــــانـــكم  مـن أجل الـــسـالم األعم واألشـــمـل من أجل تــــصـــحـــيـح الـــوضع
الـراهن من أجل أبـنـائــكم ومن أجل أبـنـاء أبـنـائــكم  ومن أجل أبـنـاء أبـنـاء

أبنائكم........
ذيع يردد ا

حــدث فى مــثل هــذا الــيـوم 3 سـبــتـمــبـر 2005 انــقالب الـقــطـار رقم 905
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سرحي جريدة كل ا

10 من مارس 2008 العدد 35
>  إن تـعدد التـخصصـات موجود فـعًال عن طريق أقـسام األداء اخملتـلفة وأقـسام السـينوغـرافيا وأقـسام إدارة مسرح.
شتركة درسة. هذا الوضع اخلاص يـفتح مجاالً يسمح بالتقـارب خارج الوقت اخملصص للورش ا ّيز هذه ا وهـذا 
كن ـكن لطالب يـدرس السـينوغـرافيا أو طـالب يدرس عمـل ريجيـسير أن يـتلقى تـعّلـًما آللة مـوسيقـية و فـمثالً 

ثل أن يحضر تدريًبا فى الضوء مع طلبة يدرسون السينوغرافيا وطلبة يدرسون عمل ريجيسير. لطالب 

> مسرحية «الغولة» لبهيج إسماعيل تقدمها فرقة قصر روض الفرج إخراج منى أبو سديرة خالل الشهر القادم.
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ا بيبقاش عندى مذاكرة.
هو: 

إنتى بتدرسى إيه?
هى: 

طالبة فى كلية علوم
هو:  

قسم ذرات
هى: 

هههههههه... (الضحكة مفتعلة ألنها ال تضحك فى احلقيقة)
هو:

مرتبطة?
رجل الذكريات:

يجوز مـا كانـتش حلـوة لكنـها كـانت فى نظـرى أجمل بنـت فى العالم  رغم
إنـهـا ما كـانـتش شبه لـبـنى عبـد الـعزيـز أو شـادية  بس كـانت شـبه نـفسـها
وده كـان كـفـايـة  أنـا شـخـصـيـا ما أحـبـش السـت اللـى تـشبـه حـد ولو حـتى

أودرى هيبرون.
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات

هو: 
أوصفيلى شكلك

هى: 
ـنـاخـيـر ده مـهم بـالـنـسـبـة لى قـلى انـت مـنـاخـيـرك كـبـيـرة? حـاكم مـوضـوع ا

أوى. 
رجل الذكريات: 

ـهم الـشـخصـيـة بس هـو برضـه اجلمـال الـلى مـالوش مش هـكذب وأقـول ا
طــعم ومش مــتــلــبس عــلى روح طــاغـيــة يــبــقى جــمــال بـارد ومــاسخ أجــمل
حــاجـة فى الــبـنت دى إن كل حــاجـة فــيـهــا كـانت بــايـنـة حــتى روحـهــا كـانت
بسيـطة مابـتلـفش وتدور وسهل أوى تـعرف اللى جـواها ألنـها كانت بـتقوله
مــا كـانـش عـنــدهـا خــطط واســتــراتـيــجـيــات الــسـتــات الــلى الـواحــدة مــنـهم

ية التالتة. بتخش قصة احلب كأنها بتدير احلرب العا
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات

هى: 
إيه ده أنت بعتلى صورة توم كروز?

هو: 
جت فى إيدى غلط دى صورتى  بجد.

هى: 
ده أنت بجد? مش الريس حنتيرة.

هو:
ى مور? الله يسامحك أما نشوف صورتك إيه هو انتى د

هى: 
جت فى إيدى غلط  دى بقى أنا.

هو: 
دى صـورتك احلـقـيـقـيـة  ده انـتى جـمـيـلـة أوى  أنـا عـايـز أقابـلـك يا مـنى.

نتقابل بكره.
هى: 

على طول كده ?طب خليها بعد بكرة وال مش فاضى? 
هو: 

أل فاضى ولو مش فاضى  يا ستى أفضيلك نفسى
هى: 

فاضى بكرة وبعده أنت عواطلى وال إيه?
هو: 

ال أبدا أنا بشتغل فى وزارة الزراعة.
هى: 

بتشتغل إيه شتلة?
هو: 

أل نحلة.
رجل الذكريات : 

أبريل 1982
 كــان الزم أعــبــر لــهــا عن مــشــاعـرى:  الــورد : أهى دى فــكــرة جــمــيــلــة أنـا
هــاجــيب لــهــا ورد وأهــديــهــولــهــا ومـش الزم اتــكــلم الــورد بــرضه له لــغــة
ويـقـدر يـتـكـلم عن الـبـشـر الـلـخـمـة اللـى زى حـاالتى كـده .  إديت لـهـا الورد
لـكـنـهـا انـكــسـفت جـدا ومـا رضـيـتش تـاخـده مـنى  ألنـهـا مـا كـانـتش تـقـدر

تروح بيه.
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات.

هى : 
ا إننا هنتقابل فأنا بصراحة كدبت عليك فى شوية حاجات. بص 

هو: 
هم مش دى صورتك احلقيقية? ا

هى:
آه 

هو : 
خالص مش مهم.

رجل الذكريات: 
ـنــاسب عـشــان أقـولــهـا الــلى عــنـدى وألنى مش يــونـيه  1982 ده الــوقت ا

هعرف أواجهها  ففكرت إنى أبعتلها جواب.
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات

هى: 
ال يا سيدى ابعتلى أنت موبايلك وأنا هرنلك.

هو: 
أهه

هو: 
ول اجلديد فى ا

هى: 
القهوة اللى فى الدور التالت بتقدم شيشة كده.

هو:  
ماشى هسبقك على هناك باى .

هى : 
باى

هو: 
استنى ال إله إال الله

هى: 
محمد رسول الله  خلى بالك من نفسك.

هو:
خلى بالك من نفسك.

رجل الذكريات :
كــنت عـشـان اتـصل بـيــهـا فى الـبـيت وأعـرف ردهــا الزم أعـمل حـيل كـتـيـر
يـعـنـى أخـلى أخت صـديـقى تــتـكـلم األول وده كـان مــعـنـاه إنى أحـوش الـلى
أقـدر عـلـيه عــشـان أقـدر أعـزم صـاحـبى وأخـته واطـلب الـطـلب ده وادفع
ـــة من الـــشـــارع ده غــيـــر أنى كـــنت بـــاحتــمـل رسك إن أى حــد ـــكــا تـــمن ا

يالحظ ارتباكها فيأخد منها السماعة فى أى وقت.  
نوفـمبر  1982 جنحت إنى آخد مـنها أول مـيعاد هنـكون فيه لـوحدنا كان

فى جامعة القاهرة  مكان شاعرى.
رجل الذكريات :

يكمل سرد قصة لقائه األول عبر  حوار متخيل مع حبيبته
ــكن تــكــون احلــيـاة أجــمل مـن كـده (غـنـوة  22 نــوفــمــبـر  82 مــا كــانش 

حيرت قلبى معاك) 
- إنتى هنا من بدرى

ا تبقى موجودة أيه الزمة الشمس - تفتكرى 
- أنا مش ببالغ إنتى فعال زى الشمس  

- زى الشمس وزى القمر وزى أى حاجة حلوة فى الكون 
(التـعارف ب فتى وفتاة النت حيث يجلس الـفتى منتظرا وتأتى الفتاة

هى: 
باى عشان بابا صحى

هو:
خلى بالك من نفسك

هى: 
الإله إال الله

هو: 
محمد رسول الله

هى: 
باحلق انت مسلم?

هو: 
ياشيخة باقولك محمد رسول الله

هى : 
ماشى باى

هو: 
انتى مسلمة?

رجل الذكريات : 
مش القى الكالم الـلى يـعبـر عن حـالتى لـكن مش هـافقـد األمل الله بس
فى حاجـة مهمة غايبـة من بالى طيب أنا كتبت اجلواب هـبعتهولها إزاى?
بـالبريـد مثال ?.. عشـان يقع فى إيـد أبوها وال أخـوها.  طب أديهـولها زى
ما قـدمتـلهـا الورد  يـا سالم طب ماهى رفـضت تأخـد منى الـورد وخافت
تـروح بـيه يبـقى هـتاخـد اجلـواب ?.. أنا هـطـلب أقابـلـها  وأقـلـها بـنـفسى

بس يارب ترضى تقابلنى.
وبايل :  ة سريعة ب فتى وفتاة النت على ا مكا

هو: 
 ? إنتى ف

هى : 
أنا فى اجلامعة  أنت ف ?

هو: 
أنا فى الشغل تيجى نتقابل ?

هى: 
? يال. ف
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نحوتة التى >  كـنت أحفظ االرجتاالت التى تـتم وأنا مغمض العـين كان األداء باألقـنعة ذات العيـون ا
سرحيـة تصبح خيالية فى ـساحة ا حتـدّ من مجال النظر يـذكرنى بالعمل مع تغـميض العيون. كانت ا
ـتـجـوّل. إن صـفـات ــسـرح الـشـعـبى ا اتــصـال لم يـكن فى عالقـة مـبـاشــرة مع اجلـمـهـور كـمـا يـحـدث فى ا

اط العالقة مع اجلمهور. سرحية تتغيّر وفقًا أل ساحة ا ا

اجلزء األول
سـرح وتبكـى بكاء حـارا بيـنما فتاة فى الـعشـرينـيات جتلس فـى مقدمـة ا

سرح ويضحك بهستيريا يقف شاب فى نفس العمر فى خلفية ا
الفتاة: 

احلـــمــد لــله يـــااه ..........احلــمــد لــلـه أنــا فــرحــانـــة أوى ... يــا سالم أنــا
مـــبــســـوطــة جـــدا ... أيـــوه أنــا مـــبـــســوطـــة ... ســـعــيـــدة ســـعــادة مـــا حــدش
يــتــصــورهـا.... ســعــيــدة جــدا...أيــوه أنـا ســعــيــدة  طب والــله الــعــظـيـم أنـا
سعـيدة طب والـنعـمة الـشريفـة.. سعـيدة أنـا حتى مش طـايقـة نفسى من
كتـر السعـادة عمرى مـا تخيـلت أني هبقى مـبسوطـة كدة يا سالااام  أنا
الــضــحـك الــلى بــاضــحــكه ده من قـــلــبى والــله من صــمـــيم صــمــيم قــلــبى

احلمد لله احلمدلله احلمدلله.
شاب يضحك بهستيريا ويردد: 

أنا مـكتـئب جـدا  أنا هـموت من االكـتـئاب  االكـتئـاب بيـخـليـنى مبـتهج من
غــيـر ســبب أنــا هــمـوت مـن الـبــهــجــة أرجـوكم ســاعــدونى أنــا هــمـوت من
االكتـئاب  مـا تبـصوليش كـده االكتـئاب هـيموتـنى ما تـبصـوليش كده مش
عشـان بـضـحك أبقى مش مـكـتئـب  أنا مـكـتئب  مـكـتئب جـدا سـاعدونى

وت. متقعدوش تتفرجوا على وأنا 
ذياع التالى :  يزانية الشهر وتتقاطع مع صوت ا  فتاة حتاول وضع تصور 

أنا محتاجة إيه الشهر ده?
بـجـنـيه فـول وجـنـيه عـيش فـى الـيوم يـعـنى 60 جـنيـه فى الـشـهـر وهـشـترى
كــارت مـــوبــايل بـ50 جــنــيه = 110 وإيــجـــار الــشـــقــة  260 وفــاتـــورة الــغــاز
يه يبقى 320 وقـسط البوتاجاز والـثالجة والغسالـة والسلفة والكهـرباء وا
اللى مستـلفاها من صاحب البيت = 450 جنـيه والزبالة  10جنيه = 460
وفـاتورة الـتلـيفون = 580 ومواصالت 3 جـنيه فى الـيوم يـعنى حوالى 100
جــنــيه فى الــشــهـر = 680وأنــا عــايــزة أجـيب خــضــار وفــاكـهــة بــحـوالى 50
جــنـــيه فى الـــشــهـــر هــيـــســاوى  730 ورز ومــكـــرونــة بـ 30يــبـــقى كــده 760
وحلمـة بحوالى 60 كده 820 وسمـنة وزيت 830 وجبـنة ول وبيض بـ30
 =860  شـاى وقــهـوة بـحـوالى  20 يــبـقى  880 طـيب وأنــا كـان نـفـسى فى
نص كيلو جبنة رومى بـ 15جنيه=895 ومحتاجة ضرورى جزمة بدل اللى

اتقطعت وصلت احلسبة  930 جنيه. طيب وأنا دخلى كام?
ذياع يكمل :  صوت ا

ـصرى هـو األجمل واألحـمل واألفعل واألسـهل واألمهل  الـشعب الـشعب ا
صرى هو األعلم واألفهم  واألكرم واألنعم واألزكم واألبكم. ا

الفتاة تستكمل حساب دخلها الشهرى: 
دلوقتى أنـا باقبض مرتب  250 جـنيه ومن شغـلى بعد الـضهر 300 يعنى

 550 جنيه يبقى كده فى عجز حوالى 420 أتصرف إزاى? 
ذياع يكمل:  صوت ا

صـرى هو األروع واألشجع واألفجع واألشجع واألسمع واألجنع الشعب ا
ــــصــــرى هــــو األهــــدى واألجــــدى واألســــدى واألبــــدى واألفــــدى الــــشــــعـب ا

واألمضى. 
الفتاة تستأنف ضبط ميزانيتها الشهرية:

الـقادم من الـقاهـرة بسـبب انفـجار أنـبوبـة غاز كـان يسـتخـدمهـا ابن رئيس
احملطة فى عمل الشاى للركاب  _ قضا أخف من قضا.

بتهج يواصالن البكـاء والضحك الهستيرى تعـود الفتاة الباكية والـشاب ا
ثم يــدخل رجـل هــاد أنــيـق واثق من ذاته يــنـــظــر إلــيـــهم مــشــفـــقــا ويــوجه

حديثه إليهما :
إيه الـسواد الـلى انتـو فيه ده? إيه مـفيـش حاجـة حلـوة فى الدنـيا كـله أسود فى
أسود?!  ماتشوفولكم حاجة فاحتة شوية اتكلموا عليها اتكلموا عن احلب .

 اجلزء الثانى
رجل فى مـنـتـصـف األربـعـيـنـيـات (رجل الـذكــريـات) يـجـلس فى مـسـتـوى
ـسـرح وبجـانـبه جرامـافـون يبـدو عـليـه الوله وهـو يـنصت إلى أعـلى من ا
غنـوة حيرت قلبى معاك ألم كلثوم نـستمع إلى جزء من الغنوة ثم يشرع

فى احلكى.
رجل الذكريات :

جربت تكتب مذكراتك قبل كده?  يناير 1976
 احلب فـى نظـرى كـان بوسـة فى آخـر فـيلم عـربى ويـاريت لـو كان بـطـولة
عـبـد احلـلـيم حـافـظ وزبـيـدة ثـروت لـغـايـة ما قـريـت كـتـاب طـوق احلـمـامة
البن حـزم  لقيت إن احلب موضوع كبـير قوى ومعقـد مش مجرد حكاية
ـرض قـاتل وبـتـمـثل ـريـضـة  حب بـنت الـبـاشـا وابن الـفالح وال الـبـطـلـة ا
ــعـنـى الـلى ورا اخلـيــانــة عـلـى حـبــيــبـهــا عــلــشـان يــكــرهـهــا أل احلب هــو ا
احلـكـايـات دى مـش مـجـرد احلـكـايـة نـفـسـهـا سـاعـتـهـا فـهـمت إنـفى حـاجـة

عنى ألى حياة هى احلب .  كن تدى ا واحدة 
نستمع جلزء آخر من أغنية أم كلثوم ثم يستكمل سرده:

عنى فى حـياتى القصة فضلت سنـ مستنى قـصة احلب اللى هتفـجر ا
اخلـرافية اللى مش مهم تكـمل وال ما تكملش تـيجى بس إن شالله تخلص

بعديها بيوم وفى أكتوبر  1980حصل أخيرا.
فـتى وفـتـاة فى أوائل الـعشـريـنـيـات يـجـلسـان إلى الـنت ويـتـحـادثـان عـبر

سرح.  ستوى األدنى من  ا الشات فى ا
هو: 
هاى 
هى: 
هاى 
هو: 

كن نتكلم مع بعض شوية
هى: 

نتكلم.. ما نتكلمش ليه 
هو: 

اسمك إيه?
هى: 

أنت أسمك أيه?
هو: 

اسمى عماد
هى: 

اسمى منى
هو: 
بجد
هى: 

أنت برج أيه? 
رجل الذكريات: 

ـكن تكون احلياة كـان  أول مرة أحس اإلحساس ده  ساعـتها ما كانش 
أجـمل من كده طلع احلب ده أجمل بـكتير من الـلى اتصورته واللى قريت
عـنه أو شــفــته فى األفالم مـش عـشــان هــو أكــثـر رومــانــســيـة أل عــلــشـان
حـقـيـقى أكـتـر كـان عـنـدى مـشـكـلــة وحـيـدة وكـبـيـرة جـدا هـاتـعـرّف عـلـيـهـا

إزاى?
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات

هى: 
قلّى أنت األول: عندك كام سنة?

هو:
25 سنة وانتى?

هى: 
20

هو: 
قشطة جدا

هى: 
الديك بيدن

هو: 
الله ده انتى روشة طحن.

رجل الذكريات:  
فبراير 1982

كانت بـنت اجليـران وقعدت سـنتـ مسـتمتع بـفكـرة إنى بحبـها من بـعيد
نـعش إنى كـان عنـدى رغـبة مـلـحـة إنى أسمع صـوتـها  لـغـاية بس ده مـا 
ما جنحت محاولة عمـلتها عن طريق أخت واحد صاحبنا فى إنى أتعرف

عليها.
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات 

هو: 
كن تتعرفى على أى حد لو صحابك مش موجودين? إنتى 

هى: 

ـا مــفـيش طــيب مـفــيش داعى لــلـحــمـة ويــبـقى كــده وفـرت  60جــنـيه وطــا
ـا مـفـيش ال خـضـار وال حلـمة يـبـقى إيـه الزمـة اخلضـار وصـلت 110 وطـا
ــكــرونــة والـســمــنــة والــزيت كــده بــقى170 حلــمــة يــبـقـى إيه الزمــة الــرز وا
ـتـقـطــعـة الـشـهـرده  يـبـقى وفـرنـا 185 لـسـة فى عـجـز وهــمـشى بـجـزمـتى ا
حـوالى225 طب بالش اجلـبنـة الـرومى يـبـقى الـعـجز  215 وكـفايـة فـاكـهة
مــرة واحــدة فى الـــشــهــر ونــوفــر  10 جــنـــيه وبالش شــاى وقـــهــوة ده حــتى

بيضروا الصحة يبقى فاضل  185عجز. 
ذياع :  صوت ا

ـصــرى هـو األحــلى واألغـلى واألجــلى واألمــلى واألسـلى واألدلى الـشــعب ا
ـــصــرى هـــو األشـــد واألحـــد واألحن واألسن واألفــلـى واألبــلـى  الـــشــعـب ا

واألجن واألفن واألمن واألشن واألنن إلخ إلخ..............
الفتاة تستأنف ضبط ميزانيتها الشهرية:

مــفــيش داعى لــلـجــبــنـة والــلــ والـبــيض ونــوفـر  30جــنــيه ومـش الزم فـول
بــجـنـيه فـى الـيـوم خــلـيه يــوم ويـوم والــعـيش شــرحه يـعــنى هـغــمس بـيه إيه?
يــبـقى وفــرنـا  45 جــنـيه اجملــمـوع  75 من 185 يـبــقى فـاضل  110 جــنـيه
عــجـز وبــعــدين مش الزم أخـرج أيــام األجـازات 18 = 36 يـبــقى فـاضل92

أستلفهم من صاحب البيت واقسطهمله من أول الشهر اجلاى.
ذيع يردد فى اخللفية: ا

حـدث فى مــثل هـذا الـيـوم 3 سـبــتـمـبـر  2001 انـقالب الـقـطـار رقم 901 
القادم من الـصعيـد بسـبب انفجـار وابور جاز كـان يسـتخدمه أحـد الركاب

فى عمل الشاى للركاب _ ربنا جزاه
حـدث فى مـثل هذا الـيوم 3 سـبـتمـبر 2002 انـقالب الـقـطار  902 الـقادم
من الــوجه الــبــحــرى بـســبـب انـفــجــار أنــبــوبــة غــاز كـان يــســتــخــدمــهــا أحـد

العامل باحملطة لعمل الشاى للركاب  - استرزاق.
رجل يلقى خطبة سياسية:

قراطيـة التى وعدناكم بهـا ومن أجل محدودى الدخل من من أجل الـد
أجل رفع مستـوى الرعـاية الصـحيـة ومن أجل تطـوير منـاهج التـعليم من
أجل الـقــضـاء عــلى الـبــطـالـة مـن أجل حـريــة الـصـحــافـة من أجـل نـزاهـة

ال العام من أجل تشجيع االستثمار.  القضاء من أجل سالمة ا
ذيع يردد: ا

حدث فى مـثل هذا اليوم 3 سبـتمبر  2003 انقالب الـقطار  903 القادم
من الـدلـتـا بسـبب انـفـجـار أنـبـوبـة غـاز كـان يسـتـخـدمـهـا سـائق الـقـطار فى

عمل الشاى للركاب - نصيب 
حــدث فى مــثل هــذا الــيـوم 3 سـبــتـمــبـر 2004 انــقالب الـقــطـار رقم 904
الـقادم من اإلسـكـندريـة بـسبب انـفجـار أنـبوبـة غـاز كان يـستـخـدمهـا رئيس

احملطة فى عمل الشاى للركاب  - قضاء وقدر.
رجل اخلطبة السياسية

من أجل الـقضـاء على الـتطـرف من أجل القـضاء عـلى اإلرهاب من أجل
أمــــانـــكم  مـن أجل الـــسـالم األعم واألشـــمـل من أجل تــــصـــحـــيـح الـــوضع
الـراهن من أجل أبـنـائــكم ومن أجل أبـنـاء أبـنـائــكم  ومن أجل أبـنـاء أبـنـاء

أبنائكم........
ذيع يردد ا

حــدث فى مــثل هــذا الــيـوم 3 سـبــتـمــبـر 2005 انــقالب الـقــطـار رقم 905

طرية. » للمؤلف عزت عبد الوهاب لفرقة قصر ثقافة ا سرحى «أحالم ياسم سرحى محسن شهبور بدأ بروفات العرض ا > اخملرج ا
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ا بيبقاش عندى مذاكرة.
هو: 

إنتى بتدرسى إيه?
هى: 

طالبة فى كلية علوم
هو:  

قسم ذرات
هى: 

هههههههه... (الضحكة مفتعلة ألنها ال تضحك فى احلقيقة)
هو:

مرتبطة?
رجل الذكريات:

يجوز مـا كانـتش حلـوة لكنـها كـانت فى نظـرى أجمل بنـت فى العالم  رغم
إنـهـا ما كـانـتش شبه لـبـنى عبـد الـعزيـز أو شـادية  بس كـانت شـبه نـفسـها
وده كـان كـفـايـة  أنـا شـخـصـيـا ما أحـبـش السـت اللـى تـشبـه حـد ولو حـتى

أودرى هيبرون.
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات

هو: 
أوصفيلى شكلك

هى: 
ـنـاخـيـر ده مـهم بـالـنـسـبـة لى قـلى انـت مـنـاخـيـرك كـبـيـرة? حـاكم مـوضـوع ا

أوى. 
رجل الذكريات: 

ـهم الـشـخصـيـة بس هـو برضـه اجلمـال الـلى مـالوش مش هـكذب وأقـول ا
طــعم ومش مــتــلــبس عــلى روح طــاغـيــة يــبــقى جــمــال بـارد ومــاسخ أجــمل
حــاجـة فى الــبـنت دى إن كل حــاجـة فــيـهــا كـانت بــايـنـة حــتى روحـهــا كـانت
بسيـطة مابـتلـفش وتدور وسهل أوى تـعرف اللى جـواها ألنـها كانت بـتقوله
مــا كـانـش عـنــدهـا خــطط واســتــراتـيــجـيــات الــسـتــات الــلى الـواحــدة مــنـهم

ية التالتة. بتخش قصة احلب كأنها بتدير احلرب العا
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات

هى: 
إيه ده أنت بعتلى صورة توم كروز?

هو: 
جت فى إيدى غلط دى صورتى  بجد.

هى: 
ده أنت بجد? مش الريس حنتيرة.

هو:
ى مور? الله يسامحك أما نشوف صورتك إيه هو انتى د

هى: 
جت فى إيدى غلط  دى بقى أنا.

هو: 
دى صـورتك احلـقـيـقـيـة  ده انـتى جـمـيـلـة أوى  أنـا عـايـز أقابـلـك يا مـنى.

نتقابل بكره.
هى: 

على طول كده ?طب خليها بعد بكرة وال مش فاضى? 
هو: 

أل فاضى ولو مش فاضى  يا ستى أفضيلك نفسى
هى: 

فاضى بكرة وبعده أنت عواطلى وال إيه?
هو: 

ال أبدا أنا بشتغل فى وزارة الزراعة.
هى: 

بتشتغل إيه شتلة?
هو: 

أل نحلة.
رجل الذكريات : 

أبريل 1982
 كــان الزم أعــبــر لــهــا عن مــشــاعـرى:  الــورد : أهى دى فــكــرة جــمــيــلــة أنـا
هــاجــيب لــهــا ورد وأهــديــهــولــهــا ومـش الزم اتــكــلم الــورد بــرضه له لــغــة
ويـقـدر يـتـكـلم عن الـبـشـر الـلـخـمـة اللـى زى حـاالتى كـده .  إديت لـهـا الورد
لـكـنـهـا انـكــسـفت جـدا ومـا رضـيـتش تـاخـده مـنى  ألنـهـا مـا كـانـتش تـقـدر

تروح بيه.
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات.

هى : 
ا إننا هنتقابل فأنا بصراحة كدبت عليك فى شوية حاجات. بص 

هو: 
هم مش دى صورتك احلقيقية? ا

هى:
آه 

هو : 
خالص مش مهم.

رجل الذكريات: 
ـنــاسب عـشــان أقـولــهـا الــلى عــنـدى وألنى مش يــونـيه  1982 ده الــوقت ا

هعرف أواجهها  ففكرت إنى أبعتلها جواب.
فتى وفتاة النت يستأنفان الشات

هى: 
ال يا سيدى ابعتلى أنت موبايلك وأنا هرنلك.

هو: 
أهه

هو: 
ول اجلديد فى ا

هى: 
القهوة اللى فى الدور التالت بتقدم شيشة كده.

هو:  
ماشى هسبقك على هناك باى .

هى : 
باى

هو: 
استنى ال إله إال الله

هى: 
محمد رسول الله  خلى بالك من نفسك.

هو:
خلى بالك من نفسك.

رجل الذكريات :
كــنت عـشـان اتـصل بـيــهـا فى الـبـيت وأعـرف ردهــا الزم أعـمل حـيل كـتـيـر
يـعـنـى أخـلى أخت صـديـقى تــتـكـلم األول وده كـان مــعـنـاه إنى أحـوش الـلى
أقـدر عـلـيه عــشـان أقـدر أعـزم صـاحـبى وأخـته واطـلب الـطـلب ده وادفع
ـــة من الـــشـــارع ده غــيـــر أنى كـــنت بـــاحتــمـل رسك إن أى حــد ـــكــا تـــمن ا

يالحظ ارتباكها فيأخد منها السماعة فى أى وقت.  
نوفـمبر  1982 جنحت إنى آخد مـنها أول مـيعاد هنـكون فيه لـوحدنا كان

فى جامعة القاهرة  مكان شاعرى.
رجل الذكريات :

يكمل سرد قصة لقائه األول عبر  حوار متخيل مع حبيبته
ــكن تــكــون احلــيـاة أجــمل مـن كـده (غـنـوة  22 نــوفــمــبـر  82 مــا كــانش 

حيرت قلبى معاك) 
- إنتى هنا من بدرى

ا تبقى موجودة أيه الزمة الشمس - تفتكرى 
- أنا مش ببالغ إنتى فعال زى الشمس  

- زى الشمس وزى القمر وزى أى حاجة حلوة فى الكون 
(التـعارف ب فتى وفتاة النت حيث يجلس الـفتى منتظرا وتأتى الفتاة

هى: 
باى عشان بابا صحى

هو:
خلى بالك من نفسك

هى: 
الإله إال الله

هو: 
محمد رسول الله

هى: 
باحلق انت مسلم?

هو: 
ياشيخة باقولك محمد رسول الله

هى : 
ماشى باى

هو: 
انتى مسلمة?

رجل الذكريات : 
مش القى الكالم الـلى يـعبـر عن حـالتى لـكن مش هـافقـد األمل الله بس
فى حاجـة مهمة غايبـة من بالى طيب أنا كتبت اجلواب هـبعتهولها إزاى?
بـالبريـد مثال ?.. عشـان يقع فى إيـد أبوها وال أخـوها.  طب أديهـولها زى
ما قـدمتـلهـا الورد  يـا سالم طب ماهى رفـضت تأخـد منى الـورد وخافت
تـروح بـيه يبـقى هـتاخـد اجلـواب ?.. أنا هـطـلب أقابـلـها  وأقـلـها بـنـفسى

بس يارب ترضى تقابلنى.
وبايل :  ة سريعة ب فتى وفتاة النت على ا مكا

هو: 
 ? إنتى ف

هى : 
أنا فى اجلامعة  أنت ف ?

هو: 
أنا فى الشغل تيجى نتقابل ?

هى: 
? يال. ف
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> الفنان أحمد احلناوى يقوم حالياً بوضع موسيقى مسرحية «القرد كثيف الشعر» للمخرج جمال ياقوت وتقدمها فرقة قصر التذوق باإلسكندرية.
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نص اخلطاب الذى يكتبه رجل
الذكريات حلبيبته بعد

انفصالهما مأخوذ من قصت
قصيرت للكاتب اإليطالى دينو
بوتزاتى بعنوان (دعوات غير

مجدية رسالة حب)
ساهمت فى بناء النص أفكار
اخملرج  خاصة فى اجلزء األول

مثل للشات وطوره وارجتاالت ا
فكريا وأدبيا احلوار الذى 
تداوله مع مخرج العرض

: هانى عفيفى منى مثل وا
هالل  عماد إسماعيل بيومى

فؤاد .
على كل من يفكر في إعادة تقد
هذا النص حفظ هذه احلقوق فى

مطبوعاته ودعواته.

متأخرة)
هو: 

اتأخرتى كده ليه?
هى:

ــا بــتــبــقى رايح مــشــوار عــايــزه ــا زحــمــة بــالــذات   زحــمــة الــطــريق دا
بيزدحم أكتر  مش عارفة ليه?

هو: 
هم إنك جيتى  وال يهمك يامنى ا

هى: 
آه

هو: 
بس  عارفة يامنى إنتى أجمل بكتير من الصورة 

هى: 
فى احلقيقة أنا عايزة أقولك إن أنا ما اسميش منى أنا كذبت عليك فى

احلتة دى. 
هو: 

أمال اسمك أيه?
هى : 

(بعد فترة ) ليلى
تخيل: رجل الذكريات يكمل حواره ا

- أنا سـعـيد بـثقـتك فىّ و تأكـدى إنى هبـذل كل جهـدى عشـان أكون قـدها
مش هعمل وال هقول غير اللى يسعدك.

فتى وفتاة النت يستكمالن تعارفهما :
هو : 

يـا ستى خالص ما أنـا كمان مش شغال فى وزارة الـزراعة زى ما قلتلك
أنا مندوب مبيعات فى شركة أدوية.

هى:  
ـيزان ولـقيـته يتـخاف خـالصـ يـا سيـدى على فـكرة أنـا سألت عـن برج ا

منه.
هو: 

يزان? وانتى أيه اللى يهمك فى برج ا
هى: 

يزان? مش أنت برج ا
هو: 

أنا? م اللى قالك كده?
هى:
أنت 
هو: 

يزان  آه صحيح  بصى فى احلقيقة أنا برج احلمل مش ا
هى:

كن انت كذبت علىّ فى حاجات كتير  أل مش 
هو: 

طب ما انتى كذبتى علىّ 
هى:

بس انت كذبت اكتر
هو: 

خالص بأه عديها
تخيلة:  رجل الذكريات يواصل حواره مع محبوبته ا

جــربى تـبـقى خـفـيــفـة وتـرمى كل هـواجـسك وظــنـونك وحتـسى إن الـدنـيـا
سـحــابـة مــتـنـجــدة بـريش نــعـام وشـايـالكى والـسـمــا بـحــر من الـهـوا األزرق
بيصبغ فستانك وتـطيرى فى فضا مالوش حدود.... بتحبى احلدود?  ال
ــا نــعــرف أولــنــا من ال احلــدود تــقــيــد مش تــطــمـن وبــعــدين هــتــفــرق أيـه 
آخـرنــا مـاكـده أجــمل فـرحــانـ بــحـبــنـا وبـالــدنـيــا والـعــيـشـة وقــاعـدين فى

الطراوة سورى على اللفظ.
فتى وفتاة النت يستكمالن حوارهما :

(الــفـتــاة تـتــعـارك مع فــتى الـنـت دون أن نـســمع صـوتــهـا نــفـهم ذلك من
إشاراتها بينما نسمع صوت صفارة الرقابة)

هو: 
طب ليه الغلط ده بقى!

هى:
ألنى كل شوية اكتشف إنك كذبت علىّ فى حاجة جديدة.

هو: 
باقولك إيه يا ليلى ما تخنقنيش.

هى: 
? ليلى? ليلى م

هو: 
! تـعـالـى ناخـد سـنـدوتـشـات تـيك أواى? وبـعـدين تـقـولـيـلى اسـمك لـيـلى مـ

احلقيقى
تخيلة:  رجل الذكريات يواصل حواره مع محبوبته ا

بـصى أســمـعك قـصـيــدة الـشـعـر دى   وال أقــولك بـصى فـســتـان الـفـرح ده
سهـرت أمـبارح طـول الـليل أرسـمهـولك أل بـصى دى قصـيـدة كتـبـها شـاعر

ا اتنفى فى السنغال .... حلبيبته 
فتى وفتاة النت يستكمالن حوارهما

هى: 
قولى بتعرف ترقص?

هو:
آه طبعا  ده أنا بحب الرقص جدا.

هى: 
قشطة تيجى نروح ديسكو?

طب قدر هو غلبك? 
هو: 

مايقدرش يغلبنى
هى : 

باقولك قدر? 
هو: 

يبقى خالص اجتوزيه
هى : 

طب قدر أنت غلبته? 
هو: 

يبقى هتتجوزينى
هى : 

طب قدر أنتو االتن خلصتوا على بعض? 
هو :

(وكأنه يحدث نفسه) يبقى عمرك ما هتشوفى جواز .
هى:

(وكأنها حتدث نفسها) فى احلالة دى بقى يبقى اجتوز كمال .
هو: 

كمال.. كمال م ?
هى: 

ده واحد تانى عايز يتجوزنى
هو: 

صارعة ...     (يعاد احلوار ) نزلينى معاه حلبة ا
رجل الذكريات : 

مكـنتش قادر أصدق إنها هـتروح منى بالسهـولة دى فى الفترة دى قعدت
أكتب جوابات ال كتبتها قبل وال بعد كده. 

اآلنسـة احملترمة.. أل حـبيبتى الـرقيقة : يـابهجتى الـغالية يـا نورى يا نارى
التى حتـرقنى يا وجـد ليلى يـا ابتسـامتى يا زهـرتى الصغـيرة يا حبى ..
? أفـكـر فـيكى يـا روحـا قـدسـية  أين أنت فى هـذه الـلـحـظة? مـاذا تـفـعـلـ

بقوة محال معها أال يصلك حبى حتى وأنت هكذا بعيدة.
األثنان يحاوالن الرقص مرة أخرى

رجل الذكريات: 
اسـمــعى يـاحـبى يـوجـد بـاخلـارج الـضـبـاب الـرطب الـبـارد احملـمل بـالـنـفط
والعادم  لـكن هل تعرف أنـنى أحسده ? أحسـده ألنه يستطـيع أن يتموج

أمام عينيكى ويحيط غرفتك إننى أود لو أستبدله بنفسى.
عتاد لوصول رسالة أثناء ذلـك فتاة النت تبعث برسالة فنـسمع الصوت ا
ـوبايل يـفتح فـتى النت مـوبـايله فـنسـمع صوت الـفتـاة وكأنه يـقرأ عـلى ا

الرسالة مستحضرا صوتها: 
وحشتنى. 

رجل الذكريات :
ــا يـكــون هـذا كــله هــراء وتـكــونـ ( يـكـمـل قـراءة اخلـطـاب) ال فــائـدة ر
ا تكـون أنت على صواب أفضل منى ال تـنتظرين كـثيرا من احلـياة ر
وتـكون مـحـاولـتى هى الـغـبـاء لـكـنـنى عـلى كل حـال أود لـو أراكى ثـانـية ال
يــهم إن كــان نــهــارا أم لــيـال صــيــفــا أم شــتــاء فى بــلـــد مــجــهــول فى بــيت
مـتـواضع سـوف يـكـفـيـنى أن تـكــونى إلى جـوارى أعـاهـدك أنـنى لن أبـقى
هـنـا ألنصـت إلى طـقـطقـة الـسـقف الـعـتـيق ولن أنـظـر إلى الـسـحب ولن

وسيقى اهتماما. أعير ا
ــة من صـاحب فـتى الــنت يــحـاول أن يــرسل ردا عــلى فـتــاته إال أن مــكـا
ـة من صـديق الـعـمل تـقــطع الـرسـالـة فــيـحـاول مـرة أخـرى إال أن مــكـا
تقـطع الرسالـة  فيعيـد احملاولة إال أن صـاحب العمل يـعاود االتصال به

فيتراجع عن إرسال الرسالة.
رجل الذكريات :

(يـكمل قـراءة اخلطاب) سـوف أصـبر إذا لم تـفـهمى مـا أقـول لك  إذا ما
دعو شعرا أو ة وقلـة النقود لن يكون هناك ا البس القد شكوتى من ا
اآلمـــال الــشـــائــعـــة أو األشـــجــان صـــديــقـــة احلب.  لـــكــنك ســـوف تــكـــونــ
بـجـوارى وسـوف نـحـظى سـتـرين بـالـسـعـادة الـكـافـيـة  فى بـسـاطـة بـالـغة

رجل وامرأة فقط كما يحدث عادة بكل جزء من العالم.
فـتى وفــتـاة الـنت يــشـاهـدان الــتـلـيـفــزيـون ونـســتـمع مـعــهـمـا إلى صـوت

األخبار.
هى: 

أنا حبيتك عشان بتضحكنى 
هو: 

يعنى أيه عايزة تقولى إنى أراجوز?
هى: 

أل أقصد إنى معاك باحس إنى سعيدة وبانسى العالم كله 
هو : 

أنا كـمان وأنا معاكى مـا بشوفش غيرك فى العـالم كله وإيه يسوى العالم
فى نظرة من عنيكى?

صوت األخـبار تردد أخبار احلروب والقتل والدمار يتوتران قليال يخفضا
صوت التليفزيون. 

هى :
أنت العالم بالنسبة لى 

هو: 
ـسك بيـدها) هـو الـعالـم فى إيه أجمل من وانـتى الـعـالم بالـنـسـبة لى.. (

كده?
هى: 

أمال ليه الناس بيقولوا إن العالم بقى ال يحتمل ?
أصـوات األخــبـار تـعـلـو يـغـلــقـون الـتـلـيـفـزيــون. مـصـدومـ من األخـبـار

وقف والعودة حلالتهما األولى. لكنهما يحاوالن السيطرة على ا

هو: 
بــصى أنـــا مــكـــســوف مـــنك  أنـــا فــعال بـــحب الـــرقص جــدا بـس أنــا مش

فاضى و...
هى: 

وما بتعرفش ترقص.
هو: 

عرفتى إزاى?
هى: 

ما تخافش هعلمك. 
تخيلة: رجل الذكريات يواصل حواره مع محبوبته ا

 فى احلقيـقة أنـا فى نيـتى كل خيـر بس خير الـلهم  اجـعله خـير أنا مش
ـوضوع مـحتاج مـنك شوية صـبر ألن أنا كل عـارف فى احلقيـقة برضه ا
اللـى حيلتى فـى الدنيا : نـيتى. بس أنـا مش عايزك تـقلقى عـشان أنا اللى

فى نيتى كل خير.
فتى وفـتاة النت يحاوالن الرقص على موسيقى صـاخبة لكنهما يفشالن

فى توفيق خطواتهما.
رجل الذكريات: 

ــشـوار طـويل مـا كـانش حــيـلـتى ال شــقـة وال فـلــوس شـبـكــة أو مـهـر كـان ا
ـرسوم عـلى ورقة احلاجـة الـوحيـدة اللى قـدرت أجيـبـهلـها فـستـان الـفرح ا
ا اتـقـدمـلهـا الـعريـس اللـقـطة كراسـة والـلى طـارت بيه مـن الفـرحـة لكـن 
حسب تـعبيـر أهلها وأنـا كنت فى موقف ما يـسمحـليش اتقدمـلها وافقت

ا ضغطوا عليها. عليه  
فتى وفتاة النت فى مكان االنتظار ذاته تدخل الفتاة متأخرة

هى : 
استنتنى كتير?

هو: 
أنا أستناكى عمرى كله 

هى : 
على كده مستعد تتحدى عشانى ?

هو: 
طبعا

هى : 
أيا كان التحدى ?

هو: 
أحتدى العالم

هى: 
إذا كان كده بقى ففى واحد عايز يتجوزنى 

هو: 
م الكلب ده ?

هى : 
واحد .. ها هتعمل أيه? 

هو: 
صارعة وأنا هخلصلك عليه  نزلينى معاه حلبة ا

هى : 

ركز القومى للمسرح على موقعه اإللكترونى يصدر عددها الثانى هذا األسبوع. > مجلة «بقعة ضوء» اإللكترونية التى يصدرها ا
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ـسـرح أن يـغـيّـر مـسـاره ويـتـجه إلى >  يــحـدث أن يـوجـد طـالب بـدأ فى دراسـة ا
ــوسـيـقى أو الـغـنـاء ولـكن هــذا اسـتـثـنـاء. ال يـوجـد مـعـنـى لـلـتـعـلـيم مـتـعـدد ا

مثل. التخصصات إال لتوسيع مواهب ا

سرحي جريدة كل ا
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نعم   رشا عبدا
تأليف :

 دينو بوتزاتى
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قنّع فى مـحاضرة أسـبوعيـة فى السنة األولـى ولكن تنظم ورش >  يتم تـدريس األداء ا
ـقنّع فى السنـة الثانيـة والثالثـة. نفس الشىء بالـنسبة لالرجتال عمل ودورات لألداء ا

ألنه ال تُدرس نفس األشياء فى محاضرة أسبوعية وفى دورة أو ورشة عمل. 14
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

ليم بأربعة» للكاتب أبو العال السالمونى تقدمها هذا العام فرقة اجليزة القومية إخراج د. رضا غالب. > مسرحية «ا
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ـائـيًـا بـقـدر بـسـيط ال يـراهن عـلى مـوضـوعه لـفــظـيًـا وإ
ـا تـعـمـيق األحـداث بـالـتـشـكـيل اجلـسـدى فى الـفـراغ وإ

اءات. فقط يقف عند حدود األلفاظ واإل
ـشـاهـدة ســلـوى مـحـمـد ـنـتـظـريـن  وإن كـنت من هــؤالء ا
عـلـى أو مـعــتـزة عــبــد الـصــبــور أو حـتى كــنت من عــشـاق
يـــحــــيى الـــدقـن - الـــذى لم أعــــرفه بـــعــــد - فـــإنك واهم
فالعـرض ملىء بـالكذب الـفنى إن صح الـتعـبير فـقد كان
ـصـاحب لـلعـرض يـحـتوى عـلى تـلك األسـماء الـبـامفـلت ا
ـا والـتـى تـعـمل عـادة فى عــروض فـرقـة الـقــافـلـة ولـكن 
ــة من الـويـنـدوز الـذى ذكـرته أنـنـا أصــحـاب نـسـخـة قـد
لــكم قــبالً فــإنــنـا لم نــشــاهـدهـم ولـقــد شــاهـدهـم فـقط
هؤالء السعداء بـالعرض وبطريقـة التقد هؤالء الذين
ــوضـوع هـو تـلك يـرون أن أنــسب طـريـقـة لــتـقـد هـذا ا
بـاشرة والبسيطة وإن خالطتها بعض األفكار الطريقة ا
ـسـتجـلبـة خـصيـصًا الـشكـليـة والـتقـنيـة وعـلى اإلضاءة ا
ــشــاهـد من الــهــنــاجــر أن تـلــعـب الـدور الــفــعــال بــنــسج ا
ببعض األلـوان ب األبيض واألحمـر واألزرق حتى يأخذ
ــوضـوع أهـمـيـته اجلـمـالـيــة والـشـكـلـيـة وال عـزاء لـهـؤالء ا
غرض الذين يحقدون على التقد اجلمالى اجلديد ا
ــيــديــا بــطــرق والــذى تــمــتـــزج فــيه طــرق األداء بــطـــرق ا

احلكى.
واحلق أقول إن نهاد أبـو العين قد بذلت مجهودًا الئقا
يـنـاسب الـشـخـصــيـة الـتى لـعـبـتـهــا وكـذلك فـعـلت شـهـيـرة
كــمـــال ومــحــمـــد شــنــدى وبـــاكــيــنـــام رغم بــعـض الــهــنــات
ـنـاسـبـة والـتى حـتـمًـا سـتـزول مع لـيـالى الـصــوتـيـة غـيـر ا

العرض التالية.
تـلقى فى تـاريخ الفـرقة هو وأقول لـعفت يحـيى إن ثقـة ا
من أتى بهم إلى قاعـة روابط وكان عليها أن حتترم هذه
الـثقـة وتـقدم نـفسـها بـالـشكل الـذى يلـيق بـتاريـخهـا الذى
أراه جـيـدًا خـاصـة وأن عـروضـهــا الـسـابـقـة كـانت تـتـمـيـز
بـالتـشكـيل اجلمـالى الفـعال والـطرق اخملـتلـفة فى قراءة
ـسـرحى فـلو أنـهـا أرادت أن حتافظ ـوضـوع اجلـمالى ا ا
عــلى هــذه الــثـقــة فال بــد وأن تــراجع نــفـســهــا جــيـدًا مع
ـشـاهـد لن يـغــفـر هـذا الـتـقـد الـعـروض الـقـادمــة ألن ا
مــرة أخـرى أو إنه لن يــغـفــر هــذه االسـتــهـانــة بـعــقـله إلى

هذا احلد.
مثـلة فى شخص الـدكتورة هدى وأقـول إلدارة الهنـاجر ا
شـرف لـهذا الـصرح وصفى إنـنـا نحـترم كـثـيرا الـتـاريخ ا
العظيم والذى يـعد فخرًا لكل مسرحى مصرى كما أننا
ستـقلة سعـداء جدًا باخلـطوة اجلـديدة فى دعم الفـرق ا
وإنشاء مهرجان خاص لها لكن هذا كان يستلزم متابعة
جيـدة من اإلدارة لـلـفـرق حـتى تـخرج الـعـروض بـالـصورة
التى تـلـيق باحلـدث وتلـيق أيـضا بـتـاريخ الهـنـاجر. فـماذا
قـــدمـت اإلدارة من خـــطــــوات فى هــــذا الـــصــــدد?! لـــقـــد
شعـرت أنـنى أمـام شـبـهة عـرض مـسـرحى ولـيس عـرضًا
ـعنى الـكامل للـكلـمة ورغم أن العـرض األول (أوسكار با
والـسـيـدة الـعـذراء) كـان قـراءة مـسـرحـيـة إال أن الـتـقـد
ؤلف ولم نستشعر أى غربة كان مناسبًا لـطريقة تناول ا
ـشـاهـدين عـلى الـعـكس فـقد لـعب أو استـهـانـة بـعـقـول ا
األداء ورسومات رباب حـاكم البديعة الدور البديل وقدم
ـوضـوع بـرمــته فى صـورة تــلـيق بـاحلــدث أمـا فى هـذا ا
تـلقى حتى وضوع يـحتـاج إلى تفـسير يـفيـد ا الـعرض فـا
ـا ال تشتهى الـسفن فاحملاولـة اجلريئة ال تـأتى الرياح 
من قـبل الــهـنـاجـر يـجب أن جتـد مـصـداقـيـتـهـا وصـداهـا

هرجان?!  ناسب وإال فما فائدة ا اجلمالى ا

ــسـرحى عن أى نــوع من أنــواع الـتــطـريــز أراد الــعـرض ا
األخـيـر لــفـرقـة الـقــافـلـة أن يـحـدثــنـا?! حـقـيــقـة حـيـرتـنى
ن الـفكـرة التى استـند عـليهـا العـمل كما حـيرت كـثيراً 
حــضـروا الــعــرض فـالــتــيـمــة مــراوغـة وال تــتــبـنى مــقــولـة
ـتـبـايـنـة فى سـلـة واحـدة ـا جـمـعـت حـاالتـهـا ا واحـدة وإ
وقدمـتـها بـطريـقـة بسـيطـة تـعتـمد عـلى مـناظـر مرسـومة
ـثـل فى تـعرض عـلى الـبـانورامـا اخلـلـفيـة ومـجـموعـة 
ـمـثل هـنـا أن يـؤدى حـكـايـته مـواجـهـة جـمـهــورهم وعـلى ا
منزوعة من أى تـشكيل حركى أو تعـبيرى اللهم إال بعض
التـلـميـحـات اللـفـظيـة الـتى اعتـمـدتهـا الـفرقـة فى تـقد
الـعـمل والـتى جـاءت فـقـيــرة إلى حـد كـبـيـر فـلم تـشف أو

تسمن من جوع??!
ـا كـانت مـخـرجـة الـعـرض - عـفت يـحـيى - مـتـأكـدة من و
نـوعـيــة اجلـمـهـور الــذى سـيـحــضـر الـعـرض والــذى يـتـكـون
ـســرح ونـقـاد ومــخـرجـ عــادة من مـجــمـوعـة مــهـتـمــ بـا
فــإنــهم بــالــضـرورة أصــحــاب خــيـال مــرن يــحــلل األحـداث
مكن أن ُيكون أحداًثا ويربطها بـبعضها  البعض بل ومن ا
لم ُيشر إليها الـعرض صراحة وتستمر الليلة على خير بل
وستـجـد من يـقول لـهـا بأن هـذا الـتـقد هـو أحـدث أنواع
ــسـرحــيــة فى أوربـا وأن مـن يـعــتــرض أو حـتى الــعــروض ا
ا هو إنسان يبدى امتـعاضه أو أى شئ من هذا القبـيل إ
غير متطور وأن عليه أن يحدث الويندوز اخلاص به حتى
ــذهــلـة فـى عـلم يــواكب األحــداث اجلــديـدة والــتــطـورات ا

سرح??! ا
ــا كـنت واحــدًا من هـؤالء الــذين لم يـتــحـدث الــويـنـدوز و
اخلـاص بهم بـعـد فإنـنى أعـتبـر هـذا العـرض هـو أضعف
عـــروض اخملـــرجـــة بل إنـه مـــرحـــلـــة من مـــراحل تـــطـــور
بــروفــات الــتــرابــيــزة وال يــزيـــد عن هــذا وحــتى الــصــورة
ـصاحـبة لـلبـامفـلت اخلاصـة به لـيس له بل إنهـا تنـتمى ا
ـياه?! كـأى اسـتـهـزاء بعـقـول هـؤالء الذين لعـرض ذاكـرة ا
شـاهدة هـذه الفـرق الهـامة اهـتمـوا وحضـروا خصـيصًـا 
ــراهـنـة جــاءت عـلى ـركــبـة والــشـيــقـة إن ا وعـروضــهـا ا
حــســاب تــاريخ الــفــرقــة وعــروضــهـا اجلــيــدة والــتـى كـان
ـهرجان يـاه) صاحب اجلوائـز با آخرهـا عرض (ذاكـرة ا
ـصـرى حيـث حـصل الـعرض الـقـومى الـثـانى لـلـمـسـرح ا
ثـلـة (معـتـزة صالح عـبد الـصـبور) على جـائـزة أفـضل 

وجائزة أفضل مخرجة صاعدة (عفت يحيى).
سـرح خـال تـمـامًـا إال من مـجـمـوعـة كراسٍ وضـعت فى ا
مـواجـهـة اجلمـهـور بـيـنمـا الـبـانـورامـا اخللـفـيـة عـبارة عن
شـاشة مظلـمة خاليـة من أى تعبيـر وقبل بداية األحداث
مثـلون فى مقاعدهم لتـبدأ الدراما مع حكاية يصطف ا
ـدمنـة لألفيـون والتى احلـفيـدة الـتى حتكى عن جـدتهـا ا
ال يـسـلـم أحـد من لـسـانـهـا قـبـل أن تـضع قـطـعـة األفـيـون
حتـت لــســانـــهــا عـــنــدهــا فـــقط يــنـــصــلح احلـــال وتــصــبح
الــكــلــمـات اخلــاصــة بــهــا جــيــدة بل ومــهــذبــة فى أحــيـان
كثـيرة واحلكايـة التى نسـمعها من اجلـدة طريفـة وتتعلق
بـطريقتهـا اخلاصة فى اإليقـاع بالرجال فى براثـنها فقد
ـتــلــقى أن يــســمع فى مــرت بــثالث جتــارب زواج وعـلـى ا
عـجالة كيف أوقـعت بكل منهم حـتى انشغل بـها وتزوجها
وال تــنــسـى اجلــدة أن تـــســدى بــعـض الــنـــصــائح الـــهــامــة
حلفيدتها حـتى تعرف الطريق فالرجال يا سادة مغفلون
ويــعـتـقــدون أنـهم أذكــيـاء وال تـخــلـو احلـكــايـة الـتــالـيـة من
ـوضـوعـات واأللـفـاظ اجلـنـسـية ولـيس جـرأة فى تـنـاول ا
هم ـتلـقى أو حـتى يخـدشه ا مـهمـا أنه ال يـخدش حـياء ا
الـــوحـــيـــد فى هـــذا األمـــر هـــو مـــواكــبـــة احلـــكى بـــبـــعض
ــنــاســبـة والــتى تــخــتــصـر الــرســومــات الــكـاريــكــاتــيــريـة ا
البـســات فى تــعــلـيـق كـاريــكــاتـيــرى ســاخـر الــعالقــات وا
وكــانت الـرســومــات من إبــداع دالــيــا اجلـنــدى ســهــا أبـو

. حس

م بيضحك على م فى روابط ?

رسومات حاكم البديعة لعبت الدور البديل

 تيمة
مراوغة
ال
تتبنى
مقولة
واحدة
لكنها
جتمع
حاالت
متباينة
فى سلة
واحدة 

>   أعتقـد أن الشخص الذى يريـد أن يتعلم اإلخراج يـجب أن يثبت أنه قادر على ذلك.
ـمارسة العملية ثم إن جتربتى الشخـصية تقودنى إلى التفكـير فى أن تبادل التعليم وا
هى الـتى تسمح خملرج أن يـتطور: ال بـد أن يكون قد قـام بتجـربة حتى يعـرف ماذا يريد

أن يتعلم.

سرحية اجلديدة فى باريس. > اخملرج اللبنانى عادل حكيم قرر تقد عدد من العروض ا

سرحي جريدة كل ا
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هو:
ييجو يشوفونا عشان يعرفوا إن العالم لسه  فيه جمال .

رجل الذكريات : 
عمـلت محاوالت كتـير إنى أشوفها لـكن هى كانت بترفض وكـنت مستعد
أقـضى عـمـرى كـله أحــاول لـكـنى افـتـكـرت حـكـايـة كـنت قـريـتـهـا فى كـتـاب

طوق احلمامة عن عاشق ولهان راح سأل ابن حزم 
يــعـمل إيه لــو الـلى بـيـحــبه رفض يـقـابــله? فـابن حـزم قــاله احلب إحـسـاس
أنـانى مـبـنى عـلى إنك تـسـعـد نـفسـك من خالل الـلى بـتـحبـه فصـمم عـلى
مـقـابلـته ولـو غـصب عـنه  لكن الـعـاشق غـضب من كالم ابن حـزم واتـهمه
بـالـسـفـسـطــة فى احلب وقـاله: ال  بل أوثـر هـواه عـلى هـواى ومـراده عـلى

مرادى فأعز من النفس من بذلت له النفس.
فتى وفتاة النت يجلسان متباعدين

هى: 
أنت متضايق? 

هو: 
أيوه

هى: 
متضايق منى? 

ينظر لها متفحصا ويصمت
هو: 

كن تقولى إيه اللى مضايقك?
هو: 

انتى عايزة تعرفى إيه اللى مضايقنى?
هى:

أيوه أنا عايزة أعرف إيه الـلى مضايقك. يعنى لو ما كانش يضايقك.. أنا
عايزة أعرف إيه اللى مضايقك.

هو:
انتى واثقة إنك عايزة تعرفى أيه اللى مضايقنى?

هى: 
أيوه
هو: 

مش هتتضايقى?
هى:
أل

هو: 
اللى مضايقنى ( يفكر قليال) إنك عايزة تعرفى إيه اللى مضايقنى.

هى: 
ا عزت أعرف أيه الـلى مضايقك لـو ماكانش يـضايقك كنت أنت بس أنـا 

متضايق.
هو: 

أنتى كده هتضايقينى أكتر.
رجل الذكريات: 

يناير 1987 آخر جواب كتبته وما بعتهوش :
 لكنك أعتقد اآلن بعيدة جدا  موجودة أنت داخل حياة أجهلها والرجال
ـا ال تـنـجـح اآلخرون بـجـوارك  لم يـعـوزك وقت طـويل كى تـنـسيـنى ر
حتى فى تذكر أامى فـقد خرجت منك إلى األبـد مع ذلك ال أستطيع أن

أفكر إال فيكى ويسرنى أن أقول لكى هذه األشياء.
ـكن أن يـكـون كل مـنـهـمـا قـد أدار فـتى وفـتـاة الـنت مـازاال مـتـبـاعـدين و

ظهره لآلخر.
هو:

ــعــدة بـ2 سم وحتت الـــقــفص عـــايــز آخــد رأيـك فى حــاجـــة  هــنــا فـــوق ا
نى إيه رأيك? الصدرى بـ 1 سم حاسس بحاجة بتأ

هى : 
عايز رأيى ?

هو: 
أيوه أنا سألتك عن رأيك 

هى: 
وهتصدقنى?

هو: 
وضوع خطير للدرجة دى?  هو ا

هى:
ـعـدة بـ2 سم وحتـت الـقـفص الـصـدرى بـ: ١سم مـفـيش أنـا رأيى إن فـوق ا

أى ألم. 
هو: 

بس أنا بتألم 
هى: 

ش بيتهيألك أنا رأيى إنك ما بتتأ
هو: 

أكـيـد أنـتى مش مركـزة ده جـسمى وأنـا الـلى أحس بـيه وأنا بـاقـولك إن أنا
بتألم 
هى: 

ده رأيى وانت طلبته وأنا باقولك إنك مش بتتألم .
رجل الذكريات: 

ما أقدرش أقول إن حياتى وقفت
1990سن عدت وأجتوزت وبـقت لىّ حياتى وفضل الدفـتر اللى كتبت
قـيه مـذكــراتى فى الـفـتــرة دى أكـتـر حــاجـة بـتــنـقـلـنـى لـدنـيـا تــانـيـة جــمـيـلـة

اضى . ووردية يعنى زى كل حاجة فى بلدنا بقيت عايش على ا
فتى النت: 

ـثــالى عن احلب إنى أقـعــد يـوم أجـازتـى فى الـبـيـت أتـفـرج عــلى بـرنـامج ا
عـالـم احلـيــوان بـعــد صالة اجلــمـعــة وأقـعــد أذاكـر لــلـوالد ولــو فــيه مـاتش
أشوفه فى الـبـيت مش على الـقـهوة  ولـو حـبيـنا نـخـرج آخرهـا بـنقـعد فى

غرب نشرب شاى . البلكونة بعد ا
فــتى وفـتــاة الـنت يــكـرران تــعـبــيـر: بــحـبك بــأشـكــال وانـفــعـاالت مــخـتــلـفـة

(اعتراف رقة اعتذار  استجداء  عنف إلخ.....)  
رجل الذكريات:

زمان كـانت مـراتى تسـألـنى كتـير بـتـحبـنى? أنـا كمـان أوقـات كنت بـاسأل  
نفسى نـفس السؤال بس بـعد شويـة ما بقاش فى حـد فينـا فاضى يسأل
الـسـؤال ده وبـقى فـى سـؤال تـانى بـيـظـهـر بس فى األزمـات:  يـاتـرى لـسه
بــاقى عــلىّ?  بــالــظــبط زى الــشــمع زمــان كــنــا نــطـفـى الـنــور ونــولع شــمع

ا النور يقطع .   دلوقتى ما بنولعش شمع غير 
ـسرح بـعـيـدا عن اآلخر فتى وفـتـاة الـنت يجـلس كل مـنـهمـا فى طـرف ا

يرتعشان من البرد 
هى: 

أنا بردانة
هو: 

أنا هموت من البرد (صمت)... تيجى نقرب من بعض 
هى : 

لو احتركت من مكانى هسقع
هو: 

كن لو قربنا ندفى بس 
هى: 

كن ما ندفاش  و
هو: 

عندك حق مغامرة مش محسوبة 
هى: 

األضمن يفضل كل واحد فى مكانه
رجل الذكريات :

ـا الــبــرد بـيــيـجـى اإلحـســاس بـالــوحــدة بـيــزيــد  وأنـا عــنـدى نــظــريـة فى
ـا ما يالقـيش جـنـبه حـد بـيـتـدفى عـلى ذكـرياته. ـوضـوع ده إن  الـواحـد  ا

جربت تكتب مذكراتك قبل كده? 

انتهى

عـمرى مـا كـتـبت مـذكرات  بـس فى مرة كـتـبت يـومـيـاتى وفضـلت أكـتـبـها
ييـجى أسبـوع كده بس بـعد أسبـوع لقـيت إني ما بـكتـبش غيـر أنا كلت إيه
وضـوع ده خالنى قلت لنفسى: ياه ? فى الفطار  فى الغـدا فى العشا. ا

للدرجة دى حياتى فاضية ومن يومها بطلت اكتب يومياتى.
فتاة النت : 

كـنت كل مـا اتـزنبـق زنبـة مـحـتـرمـة اكـتب مـذكـراتى ومـاعرفـش ليـه كل ما
كـانت الزنـبـة كـبيـرة كل مـا كـنت أطـلعـهم فى مـذكـراتى ضـحايـا ومـسـاك

بـطلت اكتـبها ودلـوقتى بـقى بحاول اتـخلص من أى حاجـة تفكـرنى بيهم 
وبعيش كل يوم كأن ما كانش فيه امبارح.

رجل الذكريات: 
مـا أقدرش أقول إنى ما بـحبش مراتى كـانت زميلـتى فى الشغل وأول ما
شـفتـهـا حسـيت إن هى دى اللـى هتـقف جنـبى وتـكمل مـعـاى احليـاة كانت
شبه أمى حتى الـبسبوسـة اللى كانت بتـعملهـا وتدوقهلنـا فى الشغل كانت
شـبه بسـبوسـة مامـا وكان أقـصى طـموحـها أفـسحـها عـلى الكـورنيش والّ

أشربها عصير ماجنة فى كازينو على النيل.
فتاة النت :

أنــا خـايــفـة ألبــقى زى سـهــام بـنت خــالـتى الــعـانـس زى مـا بـيــسـمــوهـا فى
الــعـيــلـة من يــومــ كـنــا بـنــزورهم مـامــتى مــا عـمــلـتش حــاجـة غــيـر إنــهـا
سـألـتـهـا: إيه يـا سـهـام مـفـيش عـريس وال حـاجـة جـايه فى الـسـكـة? سـهـام
فـضـلت تصـرخ : يـا نـاس ارحمـونى بـقى كفـايـة  أنـا عنـدى أعـضاء لـغـاية
دلوقـتى ما اسـتخـدمتهـاش الشـباب عـايزين ينـبسـطو من غـيرما يـتحـملوا
أى مسـئولية واحنا بنـكتر وهما بيقـلوا يعنى أنا بقـيت بضاعة مرطرطة
: يـا أحتــجب يـا وعــشـان أجــيب رجل الــزبـون الزم أعــمل حــاجـة من اتــنــ

أتزوق أو االتن سوا.
فتى النت : 

أنـا كـمان بـخـاف من بكـرة وبحـاول مـا فكـرش فيه ومـش عارف لـيه? ليه
ـــفــروض أجــيب الـــدوا ألبــويــة واجلــهـــاز ألخــتى واألكل ألمى أنــا الــلى ا
ـــراتى? لـــيه أنـــا الـــلى الزم أشـــيل وأودى وأروح وآجى? حـــتى والـــفـــلـــوس 
ـواصالت الــعــامــة مش من حــقى أقــعــد عـلــيه لــو فى ست الـكــرسى فـى ا
واقــفـــة من الـــنــهـــارده وده قــرار  أول قـــرار آخــده فى حـــيــاتـى : أنــا مش

هاقف وأقعّد أى ست فى األتوبيس.
رجل الذكريات:

مـن رحـمــة ربــنـا إن شــكل احلـب بـعــد اجلــواز بــيـخــتــلف وإال كــانت تــبـقى
مشـكلة كـنت هاخـدها أمشـيهـا على أنهى كـورنيش عـشان نشم هـوا ملوث
ــيــة اخملــضــرة من عــدم ونــخــبـط فى الــنــاس فى الــزحـــمــة ونــبص عــلـى ا
ـعمـارى والـبـيـوت واأللوان الـنضـافـة ونـشم روايح مـقـرفة ونـشـوف الـقـبح ا
الـلى مـا بــقـتش شـبه األلـوان الـلى أحـنـا عـارفـيــنـهـا دلـوقـتى بـقى الـتـعـبـيـر

تخيل التطريز واللعب على ا
تلقى  فى عقل ا

وقد مـيـزنـا من مـجـمـوعـة احلـكـايـات تـلك احلـكـاية الـتى
تــتـعـلق بـالـفــتـاة الـتى فـقــدت عـذريـتـهـا حــيث كـان لـلـجـدة
الصديقة أن جتـد حالً مناسبًا لـها حتى تبدو عذراء فى
غفل والـذى نال عقـابًا لم يكن ليـلتهـا األولى مع زوجهـا ا
ــرة فــقــد قــضى بــقــيـــة حــيــاته بال رجــوله يــســتــحــقه بـــا
حـقــيـقـيــة?! ولـكن يــا لـلـعــدالـة لـقــد أذاق زوجـته األمـرين
طـوال حـيــاتـهـا حـتى ال تــمـارس نـفس الــلـعـبـة مــرة ثـانـيـة
ورغم أنــهــا حـكــايــة "بـايــخــة" تـلــوكــهـا األلــسن كــثــيـرًا فى
الـفــتـرة األخـيــرة وتـعـبــر عن مـدى االنــحـطـاط األخالقى
ـنطق الـذى أصبـح علـيه اجملتـمع إال أن الفـرق تـقدمـها 
مخـتـلف يـسخـر بـداية من هـؤالء الـذين مـازالوا يـفـكرون
وضوع فى عذرية الفـتاة ويسخر أيضا من أهمية ذلك ا
فى الـوقت الـراهن فـاجملـتـمع يـتـبـدل حـاله لـيـصـبح أكـثـر
حتـــضــــرًا من ذى قــــبل فـــأى عــــذريـــة تــــلك الــــتى مـــازال

يتحدث عنها هؤالء?!
واحلـكــايـة الــوحـيــدة الـتى كــانت حتــمل هـمًــا غـريــبـا هى
حـكاية الـفتـاة التى تعـلمت الـسينـما وأحـبتهـا وقد قدمت
فـيـلـمـا وحـيـدًا عن فـتـاة تـتـحـرك طـوال الـوقت من خالل
اسك تقابل به الدنيا من حولها وتقابل به أيضا فتاها ا
الـوحـيـد وهى فـتـاة تــتـحـرك فى عـالم  مـلىء بـاحلـوائط
ــتـلـئــة بـالـنـتــوءات فـكـأن اخملــرجـة هـنـا ــسـتـويـة  غـيـر ا
أرادت أن تــمـازج بــ حـالـة احلــوائط وحــالـة الـفــتـاة فى
لىء بـالكذب والـزيف واألقنعة ها الـغريب وا مقـابلة عـا
ا إلضفاء جو من وقد قدمت هذه احلكـاية سينمائيا ر
زخم الـعرض ومحاولـته لتقد عـدة طرق فنيـة متجاورة
(الحظ الــتـصـور الـكــاريـكـاتـيــرى طـرق األداء احلـيـاديـة
ـسرحى) احلقيقة آن هذا شهد ا إدخال السينـما على ا
شهد كانت نهـايته غربية فالفـتاة (مايسة زكى) تمسك ا
بـبطـيـخة صـغيـرة حتتـضـنهـا ثم ما تـلـبث أن ترمـيهـا على
ــشــهــد عــمــقه أرض غــيــر مــســتــويــة?! وقــد أخــذ هــذا ا
وأهــمــيــته من أداء (مــايــســـة) الــتى تــقــدم احلــالــة بــحب
شـديـد وأيــضًـا من الـتــصـور اإلخـراجى الــذى أصـر عـلى
ـشهد بـناء عالم مـواز للحـالة الـنفسـية التى عـليهـا فتاة ا
وضـوع بهـذه الطـريقـة بدا عـميـقًا يـبوح بـأسراره دون فـا

أن ينطق بكلمة وحيدة.
ولقـد جـاء األداء التـمـثـيلى فى هـذا الـعـرض بسـيـطًا إلى
ـثل فى نـسج حـد كـبـيـر ويـسـتـعـرض فـقط طـريـقـة كل 

 على
اخملرجة
أن
 تراجع
نفسها
ألن
شاهد ا
لن

 يغفر 
لها

االستهانة
بعقله

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

هنـية عن ذى قبل. لم يعد يـكتفى بإعداده فقط فى مثل أشيـاء أخرى فى حياته ا > يُـطلب من ا
"إلـقاء" نص ما. أحيانًا يُمكن أن يكون هو خالق عـرضه اخلاص. لهذا السبب أدخلنا تخصصات
ـا يـسـمح جــديـدة فى الـسـنـة الـثـانـيــة تُـدرس عـلى هـيـئـة دورات من خـمس إلـى سـبع أسـابـيع. 

مارسات مختلفة. للطلبة باالحتكاك 

اضى. سرح التونسى  إحياء ذكرى وفاته السادسة والثالث األسبوع ا > على بن عياد رائد ا

20
 ájó©ŸG 

سرحي جريدة كل ا

10  من مارس 2008  العدد 35

.« > لوسى تشارك فى بطولة مسرحية «أدهم الشرقاوى» إخراج مصطفى عبد اخلالق بعد اعتذارها عن بطولة مسرحية «محمد كر
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>  هـل تـوجـد مـدرسـة لـيـست مـتـعـددة الـتـخـصـصـات? هل تـوجـد مـدارس "ذات نـظـام واحـد"?
عـندما  افتتاح حصة إنشاد فى مدرسـة الغناء فى القرن الثامن عشر كان ذلك من أجل أن
ـمـثـلون الـغـنـاء والـرقص كل تـعـليم ـارس الـطلـبـة ا ـغـنـون فن الـكالم وأن  يـتـعـلم الـطـلـبة ا

بالضرورة متعدد التخصصات.
سرحي جريدة كل ا

10  من مارس 2008  العدد 35

عرض مسرحى أمريكى
 يغوص فى معاناة الشعب العراقى
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األمـريــكــيـ لم يــحــركـوا ســاكــنًـا وظــلــوا يـنــكــرون عـلى
ــــتــــرجــــمــــ حـــقــــهـم فى احلــــمــــايـــة. وحــــسب هـــؤالء ا
اإلحــصــائــيــات فــإنه فى عــام2007 سـمــحـت الــواليـات
ـــتــحــدة بــدخــول ٠1600 فـــقط مــنــهـم عــدد مــحــدود ا
ن عـمـلـوا مع الـقـوات األمـريـكـيـة "وهـذا رقم ضـئـيل
ـن الــعـراقــيــ الــذين ــقـارنــة  أو ال يــذكــر إطالقًــا بــا

عملوا مع القوات األمريكية والذين لقوا مصرعهم.
وأمــام هـذا الــوضع  أراد بـاكــر أن يــقـول شــيـئــا مـا عن
ـــكن قــولـه عن طــريق ــســـرح يــعــتـــقــد أنه ال  طــريـق ا
الـــصــحـــافــة وهـــو اخلــوض بـــشــكل عـــمــيق فـى جتــربــة
الـعـراقـيـ واكـتـشـافـهم كـبـشر يـعـيـشـون مـوقـفًـا مـعـقدًا

وقاسيًا للغاية أو مأساويًا بدرجة ال يتخيلها أحد.
ويــكــرر بـــاكــر الــفــكـــرة بــشــكل آخــر فـــيــقــول إن احملــور
ـسرحـيـة ليس تـوجيـه سهـام النـقد إلى األساسى فى ا
احلــكـــومــة األمــريــكــيــة بــســبـب مــوقــفــهــا من هــؤالء بل
الـــغــوص فى أعـــمــاق الــشـــعب الــعــراقـى واحلــديث عن

أحالمه ومعاناته وانهيار أشياء كثيرة كان يؤمن بها.
ـــقــــالـــة الــــتى حتــــولت إلى ـــفــــارقـــات أن هــــذه ا ومـن ا
مـسـرحــيـة تـشـبه مــا فـعـله كـاتب آخــر فى نـفس اجملـلـة
ـاضى وهـو كـرابـسن رايت ـز) الـعـام ا (الـنـيـويـورك تـا
صــــاحب كــــتــــاب "الــــبــــرج الــــذى يــــرتــــفع" عن تــــنــــظــــيم
الـقـاعـدة. وقـد حــول رايت كـتـابه أيـضــا إلى مـسـرحـيـة
ــــاضى بــــاسم ــــســـرح الــــعــــام ا عــــرضت عــــلى نــــفـس ا

"رحلتى إلى القاعدة".
ـسـرحــيـة فى فــنـدق فـلــسـطـ عــمـومًـا تــبـدأ أحــداث ا
الــشــهــيــر فى وسط بــغــداد حــيث يــجــلس الــصــديــقــان
عـدنـان ولـيث أحـدهـمـا سـنى واآلخـر شـيـعى - بـعد أن
ــسـرحــيــة صـورة اتــفـقــا عــلى الــلـقــاء هــنـاك. وتــرسم ا
شــخــصــيــة لــلــحــيــاة من بــغــداد بــعــد عــدة ســنــوات من
االحـتالل حيث يصـور الفـندق مـهجورًا والـعنف يـجتاح
ـيـلــيـشـيـات تـتــقـاسم الـسـيـطــرة عـلـيـهـا. وكـان بـغـداد وا
إظـهــار ذلك من خالل عــدنـان الــذى احـتــاج إلى ثالثـة
أيــام لـلــوصـول إلى الــفـنــدق من احلى الــذى يـقــيم فـيه
ــسـافــة ال تــزيـد عن عــدة كـيــلـو غــرب بــغـداد رغم أن ا

مترات قليلة.
ويــــحـــــصل عـــــدنـــــان ولــــيـث وانــــتـــــصــــار عـــــلى وظـــــائف
ـنـطقـة اخلـضراء وسط كـمـتـرجمـ لألمـريـكيـ فى ا
بــغـداد. مع الـتــحـاقـهم بـهــذه الـوظـائف تــتـغـيــر حـيـاتـهم
بــشـــكل عـــمــيـق حــيث يـــشــعـــرون بـــاحلــريـــة داخل هــذه
ـثــابــة أمــريــكـا ـنــطــقــة الــصــغـيــرة الــتى اعــتــبــروهــا  ا
مــصـغــرة أو درع يـوفــر لـهم احلــمـايـة وســعـوا إلى تــعـلم
الـلكنـة األمريـكية. وخـالل هذا السـعى ظهـرت أمامهم
احلـقائق التى أصابتـهم باإلحباط وأهمـها أن احملتل
ـهـمـتـهم فى األمـريـكـيــ لم يـكـونـوا مـســتـعـدين جـيــدا 
الــعــراق. كــمــا أن غــرور هــؤالء احملــتــلــ أعــمــاهم عن

نطقة اخلضراء. أمور كثيرة تدور خلف جدران ا
ومـع بـــدء تـــفــــسخ الـــعــــراق وتـــمـــزقـه وتـــراخى قــــبـــضـــة
األمــريـكــيـ عــلى هـذا الــبـلــد حـدث حتـول جــديـد فى
شـخصـيات الـثالثى عدنـان وليث وانـتصـار والذين بدأ
زدوجة. أهلهم ينظرون إليهم كخونة وبدأت حياتهم ا
وعــــبـــر عن هـــذه احلـــالـــة أحـــدهـم عـــنـــدمـــا قـــال لـــقـــد
ســـقــطت بـــ الــســـمــاء واجلـــحــيم.. فـال األمــريـــكــيــون
يريدوننى وال العراقيون يريدوننى فأين أذهب إذن?!!
ــتــرجم عــلـى نــفــسه قــائالً.. "اخــدم نــفــسك ويــجــيب ا
بـنـفسـك.. هذا هـو أفـضل حل وهـو أن حتل مـشـكـلتك

بنفسك.. ولكن ال أرى حالً.
ولـم يــذكـــر الــنـــاقــد "ويـــكـــســتـــر فــيـــلــكـــنـــز" بــصـــحــيـــفــة
ــســرحــيــة حـتـى ال يــفــسـد ــز نــهــايــة ا الــنــيــويــورك تــا
رتقب كما جرى فى العراق. متعتها على جمهورها ا
لــكـى تــبــقـى مالحــظـــة مــهــمـــة وهى أنه لـم يــذكــر اسم
الـبـطـلـة الـتى قـامت بـدور انتـصـار رغم أنـهـا شـخـصـية
ـــــثـــــلى مـــــحــــــوريـــــة.. وصـــــحـــــيـح أنه لـم يـــــذكـــــر اسـم 
شخصيتى عدنان وليث لكنه نشر صورتهما حيث قام
ــثل من أصـل عــربى هــو "ولـــيــد زعــيــتــر" بــدورهـــمــا 
وآخـــر مـن أصل هــــنـــدى كــــمــــا يــــبـــدو مـن اســـمـه وهـــو
"سـيــفـان حـرين". أمــا شـخـصــيـة انـتــصـار فال هـذا وال

ذاك.

ـعروف ـشـروع الثـقـافى فى نـيويـورك وا عـلى مسـرح ا
بـاسم مــسـرح "سـوهــو" نـســبـة إلى احلى الــذى يـوجـد
فيه بدأ  فى  6 فبراير عرض مـسرحية "الذى تعرض
ــســرحى األمــريــكى لــلــخــيــانــة" لــلــصــحــفى والــكــاتب ا
ـســرحــيــة حــول الــعـراق "جــورج بــاكــر" تــدور أحــداث ا
واالحـتالل األمـريكى لـهـا. وبـشـكل أكثـر حتـديـدًا تدور
األحـداث حـول مـجـمـوعـة من الـعـراقـيـ الـذين قـبـلـوا
الــــعــــمـل كــــمـــتــــرجــــمــــ مـع قــــوات االحــــتالل. وكــــانت
ـــســرحــيــة هى انــتــصــار. الــشـــخــصــيــة احملــوريــة فى ا
ـسرحـيـة فـتاة مـثـالـيـة أحبت وانتـصـار كـمـا أظهـرتـهـا ا
تـحـدة من خالل قراءتـها ألشـعـار الشـاعرة الواليـات ا
األمـريـكـيــة "إمـيـلى بـرونـتى". وعــنـدمـا احـتـلت الـقـوات
األمـريـكـيـة الـعـراق لم جتـد فـيـهـا انـتـصـار قوة احـتالل
بل وجـــدت فى هــذا الـــغــزو إيـــذانـــا بــأحـــداث نــوع من

التجديد لبالدها. ولنفسها شخصيا.
ــئـــات غـــيـــرهـــا - إلى أن ودفـــعـــهـــا ذلك - كـــمـــا دفـع ا
تـعـرض خـدمـاتهـا عـلى الـقـوات األمـريكـيـة وانـتـهى بـها
طـاف كمـترجـمة فى الـسفـارة األمريكـية فـى بغداد. ا
وكـانت حتــلم بــأن حتـقـق لـنــفــسـهــا حـيــاة مــثـالــيــة لـكن
أمـانـيـهــا ذهـبت أدراج الـريـاح. ووقـع احلى الـذى تـقـيم
ـتـمردين فـيه فى بـغـداد حتت سـيـطـرة مجـمـوعـة من ا
ــقــاومــة). وكــانت تــخــشى أن تــتــعــرض لـلــقــتل عــلى (ا

أيديهم إذا علموا أنها تعمل فى السفارة األمريكية.
وفـى الـوقت نــفــسه رفــضت انـتــصــار تـوسـالت أبـويــهـا
بأن تـترك عـملـها. كـما رفـضت أيضـا ارتداء احلـجاب
من باب الـتحـدى للـجمـاعات اإلسالمـية الـتى تسـيطر
ــــوقـف فى حــــديــــثــــهــــا مع عــــلـى احلى. وبــــررت ذلك ا
رئيسـها فى السـفارة األمريكـية وهو دبـلوماسى يدعى
بيـل بأنها ال تعادى احلـجاب لكنها ال تـقبل أن يلزمها
أحـد بـارتدائـه بعـد أن  إجـبـارهـا عـلى أشـيـاء كـثـيرة
فـى عــهـــد صـــدام حــســـ وعـــنــدمـــا امـــتــدح بـــيل ذلك
ــوقف واعـتـبـره نـوعًـا من الـشــجـاعـة لـكـنـهـا اعـتـبـرت ا
ذلك نـوعًــا من الـتــعب أصـابـهــا بـسـبب حــيـاة مـزدوجـة

كانت حتياها فى عهد صدام.
وكــان النــتــصــار صــديــقــان يــتـــفــقــان مــعــهــا فى احلــلم
األمريكى وفى الترحـيب باالحتالل وعمال معها أيضًا
مــتـــرجـــمــ لـــلـــقــوات األمـــريـــكــيـــة وكـــان الــصـــديـــقــان
واسمـهمها عدنان ولـيث يقاسمانـها شعور بأن القوات
األمــريـكــيـة ســوف تـســعى حلـمــايـتــهم إذا مـا تــعـرضـوا
لألخـطار بسبب التـعاون معها. لـكن اإلحباط أصابهم
عــنــدمـا واجــهــتـهـم األخـطــار ولم تــقم قــوات االحـتالل
األمـريـكى بـإنـقاذهم عن طـريق الـسـمـاح لهم بـالـهـجرة
تحـدة ومنهم التـأشيرات لالزمة لذلك إلى الـواليات ا
ويتوقف الـناقد األمريـكى ديكستـر فيلكس لـيشير إلى
ـسـرحـيـة عن مـقالـة له فى أن جـورج بـاكـر اعـد هـذه ا

نوعـا من اإلهمـال والال مبـاالة عنـدما طـلبـوا احلمـاية
ـــســـئـــولــــ األمـــريـــكـــيـــ الـــذين عـــرضـــوا مـن نـــفس ا
أنفـسـهم للـخـطر عـنـدما عـملـوا مـترجـمـ لهم. وأنـكر
عــلـــيــهم هــؤالء حــقــهم األســـاسى فى احلــمــايــة. ورغم
ـسـئـول الـضـجـة الـتى آثـارهـا مـقـالة فـى حـيـنه فـإن ا

مــجــلـة الــنـيــويـورك الــتى يــعـمل بــهـا من 16 ألف كـلــمـة
ـقـال أشـار بــاكـر إلى احملـنـة ـاضى. فى هــذا ا الـعــام ا
ـقاومة تـرجمـ العـراقي حـيث كانت ا الـتى تواجه ا
الـعــراقــيـة تالحــقــهم بــاخلـطف واالعــتــقـال والــتــعـذيب
ـقـال أيـضًا كـيف لـقى هؤالء والقـتل. وصـور فى هذا ا

لوحة

 مسرحية تخوض فى التجربة العراقية
التى تعيش موقفاً مأساوياً للغاية

 مقال حتول إلى مسرحية ترسم صورة احلياة 
فى بغداد بعد عدة سنوات من االحتالل األمريكى

لوحات قصة لشاب صغير من الريف.
وهى من الروائع ضمن أعمـال كبار الكتاب وباألخص
كتابات بيكيت وفولكنر اللذين ساعدا ميشون لينطلق
من مخاوفه ويشق طـريقه بأسلوب رص عن طريق

بهمة ب احلياة والفن. العالقات ا
عنى فى حد ذاته: عنى اجلمالى وا  البحث عن ا

هـــذا الــبــحث جنـــده فى أعــمــال مـــيــشــون الــعـــشــرة الــتى
نـشــرت مـنــذ عـام 1984 حــتى اآلن. فــقـد قــدم نـصــوصـًا
عــديــدة فـى شــكل خــيــالى مــرة وفى شــكل واقــعـى مـرات
أخرى وقدم أيـضاً للـرسام مـثل جويا فـانو فان جوخ
والكتاب مثل بلزاك وفولكنر رامبو الذين يجلهم كثيرًا.
وتـــشــمل أعـــمــال هـــذا الــكـــاتب غـــيــر الـــنــمـــطى «مــلك
اخلـشب» وهى قصـة قـصيـرة عن اجملـتـمعـات الـريفـية

والقرى.
وفى عام 2002 حصل مـيشون عـلى جائـزة «ديسـمبر»
لك» وهى رواية قصيرة وموقة عن روايته «جـسد ا ا
ــفــضــلــ وهى روايــة تــتــنــاول وقــد أهــداهــا لــكــتــابه ا
ـزدوجـة» ـلـك ا مـعــاجلـة أســطـوريــة لـفــكـرة «طـبــيـعــة ا
فـالطـبيـعة األولى هى «اخلـلود» والـطـبيـعة الـثانـية هى
«الـفــضـاء» وهــو مـا انـعــكس عـلى روايــته الـتـى تـخـطت

العوارض الزمنية والتاريخية رغم أنهما مصدرها.

يـجـمع الـنقـاد أن بـيـيـر مـيـشـون أحـد أهم كـتاب األدب
عـاصر. ويـقدم لـنا ميـشون عـبر الـعشرات الفرنـسى ا
من كـتابـاته بـكلـمـات رصـينـة وشـاعريـة رحـلة كـفـاحة
حــتـى أصــبح مـن أهم الــكـــتـــاب حــالـــيــا. كـــمــا يـــعــرض
حلـــصـــيـــلـــته اإلبـــداعـــيـــة وتـــراكـــمـــات اخلــبـــرة بـــفـــضل
أسـاتـذته من أمـثال : فـولـكـنر بـيـكـيت رامبـو بـلزاك

هوجو فلوبير.
ولفـترة طـويلة عـرف ميـشون نـفسه بـأنه الكـاتب الذى
ال يـكـتب» من كـثـرة انـبـهـاره بـروعـة الـكـتـابـة لـدرجة أن
خوفه الدائم من عدم القدرة على بلوغ كمال األعمال
الـتى يـعـجب بـهـا يـسـبب له عـقـدة تـوقـفه عن الـكـتـابـة
ومن األعـمال الـتى اليـزال يـقف أمامـهـا مـنبـهـراً رواية
ــــبــــو والــــتى كــــان يـــداوم عــــلى «فى وجه الــــريـح» لـــر

اضى. قراءتها أثناء دراسته فى ستينيات القرن ا
وحـــول رحــلـــته كـــكـــاتب كالســـيـــكى يـــحــكـى: «فى هــذا
الـعـصـر حـيث كـنت أفـكـر كـشـاعـر مـجـنـون كـنت أريـد
الــكـتــابـة وكــان لـدى شــعـور قـوى أنــنى ال أسـتــطـيع أن
أفعل أى شىء غـير ذلك ولـكننى كـنت غيـر قادر على

القيام بذلك».
عجـزة فى كتـابة «حيـوات صغيرة» وبعد ذلك حـدثت ا
الـتى أصـدرهـا وهـو فى الـتـاسـعـة والـثالثـ من عـمره

فى عام 1984.
ومـــنــذ هـــذا الــكـــتـــاب حتــدد أســـلــوب مـــيــشـــون بــلـــغــته
ـتمـيزة بـكـلمـات جادة ورصـينـة تؤدى إلى الـساطـعة ا
إعـادة بـنـاء احلـياة وتـقـتـلـعـهـا من تـفاهـتـهـا إنـهـا قـصة
تــشـــبه ســـيــرته الـــذاتـــيــة وهى تـــقـــدم لــنـــا فى ثـــمــانى

بــــــيـــــيـــــر 
مــــيــــشـــون
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واحــــدة تـــلـــو األخــــرى . كـــمــــا جـــاء الــــتـــنــــاقض في أداء
أبـطـالـها الـذي بـدا أحـيـاناً حـزين الـقـسـمـات في موقف
فـرِحْ أو سـعــيـد في حلــظـات حـزن وجــاء بال تـعــبـيـر في
مـــواضع أخــــرى. كـــمـــا يـــجـــمع الــــعـــرض تـــنـــاقـــضـــاً بـــ
هـرج األحدب الدميم وابنته الـزهرة البريئة ريـجوليتو ا
الـرائعـة اجلـمال  والـتي صمم فـستـانـها لـتجـلس داخله
فـتصـبح زهـرة صغـيرة يـانعـة تـنتـظر قـطـفهـا ب حلـظة

وأخرى.
وعـلى الـرغم من تـمـاسك اإليـقـاع الـعـام لـلعـرض إال أنه
لم يــخل مـن مــوضع إطــالــة زمــنــيـــة مع تــوقف لــلــحــدث

لل. تلقي للحظات با أصاب ا
كــشف عــرض أوبــرا ريــجــولـــيــتــو عن (جــيــلــدا) جــوهــرة
السوبـرانو (أميرة سـليم) التي لعـبت دور ابنة ريجـوليتو
ضـحيـة بـنفـسـها في سـبـيل جناة ـغـتصـبـة وا العـاشـقة ا
وت . فـقد أبـدعت (أميـرة) قدرة فـائقة في أبـيهـا من ا
التحكم في طبقـات صوتها للحد الذي توحدت فيه مع
ـــكــنــاً ـــوســيـــقــيــة بـــحــيث لـم يــعــد  أحن وأرق اآلالت ا
حتديد أي وتر أكثر عذوبة وتر حنجرتها أم وتر اآللة.
لم تـكـن أمـيـرة وحـدهـا بــالـطـبع هى الــتى أجـادت فـقـد
ــســتــوى من احلــرفــيــة كــان مــعــهــا أيــضـــا وعــلى نــفس ا
واإلجــــادة اإليــــطــــالـى ألــــفـــيــــوجــــراســــو الــــذى لــــعب دور
أجور ربـكوليـتو وعـبدالوهـاب السـيد فى دور القـاتل ا

وكذلك حنان اجلندى التى لعبت دور أخته مدالينا.
ن يــتــصــدى لـإلخـراج وأخــيــراً فــإنــنــا نــدين لــفن األوبــرا و
األوبـــرالي مـــثل عـــبــد الـــله ســـعــد بـــالـــشــكـــر فـــمــنه يـــتـــعــلم
ـسرحي االنـضباط والـتوحد اإليـقاعي لـلصوت ولـلصورة ا
ــا يـجــعل الـعــرض األوبـرالي مــدرسـة  لـلــقـول ولــلـفــعل . 
كانية للحركة. كما تعلمنا القيمة الزمنـية للكلمة والقيمة ا
ــيــة وإعـادة ــوســيــقى عــا تــكــشف لــنــا اقــتــبــاســات مــهــمــة 
صــــيـــاغــــتـــهــــا في أحلـــان عــــربـــيــــة شـــهــــيـــرة جــــدًا ألعـــظم
مــوسـيـقـاري الـقـرن الــعـشـرين عـلى أنـهــا مـؤلـفـة ومن بـنـات

خياله !!

فـحالت توسـالتها ألخـيها الـقاتل دون طـعنه للـدوق النائم
.

هرج من فاجعة ألخرى أكبر فيكتشف وينتهي احلال با
أن اجلـثـة الـتي في اجلـوال البـنـته بـعـد سـمـاعـه لـصوت
الــدوق الـشـيـطـان كـمــا أسـمـاه يـصـدح في نــومه مـتـغـنـيـاً
بـلهـيب الـعاطـفة فـيـفتح اجلـوال لـيجـد فلـذة كـبده تـلفظ
أنـــفـــاســـهـــا األخــيـــرة وهـي تــتـــوسل إلـــيه أن يـــغـــفـــر لـــهــا
خـطـيـئـتـها وأن يـصـفح عـن مغـتـصـبـهـا وعـشـيـقـهـا الدوق

اخلائن.
وأوبــرا ريــجـــولــيـــتــو بــذلـك لم تــبـــتــعــد كـــثــيـــراً من حــيث
Morality ـــســـرحـــيـــة األخالقـــيـــة مـــوضـــوعـــهـــا عن ا
 Playالتي ازدهرت في القرن اخلامس عشر في

الــعــصــور الــوســطى وكــانت تــقــوم عــلى درس أخالقي .
وهـــو هـــنــــا (اجلـــزاء من جـــنس الــــعـــمل أو دقـــة بـــدقـــة)

measure for measure .
تحرك: سرحي األوبرالي ب الساكن وا العرض ا

اعـتـمـدت الـعـروض األوبـرالـيـة عــلى الـكـثـيـر من اإلبـهـار
البس واإلكسسوارات للحد الذي أصبح ناظر وا في ا
ـيزاً لـذلك النوع من اإلبـهار يـشكل عنـصراً أسـاسياً و
الـعـروض . ولـكن احلــركـة عـلى أهــمـيـتــهـا في الـعـروض
سرحـية شبه مـعدومة في غالـبية العـروض األوبرالية ا
ــوســيــقي والــلـحــنـي عـلــيه . وذلك لــطــغـيــان الــعــنــصــر ا
فـيـتـغـلب إيـقـاع الـصـوت عـلى إيـقـاع الـصـورة احلـركـية .
نع عبد الله سعد من ولكن ذلك السكون اجلـبري لم 
ـمارسته ا  ـمثليه  –ر اختيـار مواقع جغـرافية بعـينها 
حــرفـة الــتـمــثــيل- حـيـث جـاءت دالالت مــكـانــيــة وظـفت
درجـات الـساللم الـتي احتـلت الـنـصف اخللـفي خلـشـبة
ـسـرح فـخـلق بـهـا تـعـدديـة مـكـانـيـة مـا بـ الـداخل في ا
أعال اخلــــلـف واخلــــارج في أســــفـل األمــــام. كــــمــــا جــــاء
تــوظـيــفــهــا الــداللي أكــثــر عــمــقــاً حــيث جــعل احلــاشــيـة
والعـامة (الـكورس) في أعال الـسلم بـينـما خـسف بعـلية

القوم من دوق وصفوة األتباع إلى أسفل الدرك .
ويأتي التنـاقض في هذا العرض ب مالمح اإليقاعات
ـرحـة والــفـواجع الـتي يــتـلـقـاهـا ريــجـولـيـتـو ـوسـيــقـيـة ا ا

في زمن "الـفـكــرنـة" بال فـكــر .. و"احلـركـنـة" بال تــعـبـيـر
تـقف األوبــرا بـنـاءً شــامـخـاً في مــواجـهـة أشــكـال أدائـيـة
مــبـتــورة اجلـذور مــرتـبـكــة اإليـقــاع  لـســان حـال واقــعـنـا
ـهـتـر  ولـعـل انـضـبـاط الـعـرض األوبـرالي يـرجع إلى ا
وسيقية  األمـر الذي يعفي كثيراً تـقيد األداء بالنوتـة ا
من مؤديها عناء اخلروج على النص بقفشة رخيصة أو

نكتة خشنة مثل محاوالت مسرحيينا.
جتـتـمع في ريــجـولـيـتــو الـعـرض األوبـرالـى الـذى قـدمـته
صـريـة من إخراج عـبـدالله سـعد  مـتـناقـضات األوبـرا ا
ا تـوحي به مـوسيـقى فـيردي من عدة  فـعـلى الـرغم 
خــــفـــة وفــــكــــاهــــيــــة ومــــرح إال أنــــهــــا حتـــمـل مــــوضــــوعـــاً
نوط به هرج ا . فريجولـيتو البـطل ا ميلـودرامياً مفجـعاً
قـالب هو نـفسه أكـبر مـأساة إضحـاك اجلمـيع وإثـارة ا
. حــيث تــتـحــقق فـيه مــقـولــة (كـمــا تـديـن تـدان). وأوبـرا
ريـجــولـيـتـو لـم تـخـتــلف كـثـيــرا من حـيث مـوضــوعـهـا عن
ـعـتــادة من دوق عـابث يـلـهـو خـلف مـوضـوعـات األوبـرا ا
ـساعـدة خـادمه في أغـلب الـفـتـيـات مـحـاوالً إغـوائـهن 
األعــمــال  ومـا يــتــعـرضــان له من مــفـاجــآت أو مــشـاكل

إزاء تصرفاتهما غير األخالقية.
ــهــرج  غــيــر أنه في هــذه األوبــرا يــســتــبــدل اخلــادم بــا
وبــــدالً من أن يــــتــــعــــرض الــــدوق الــــعــــابـث وخــــادمه إلى
هرج شكلة . حيث يتعرض ا مشكلة. تتنازعهما سوياً ا
إلى خـدعـة دنـيـئـة يـوقـعه فـيـهـا أتـبـاع الدوق فـيـشـركـونه
مــعـهم في اخــتـطـاف ابـنــته من مـنــزله بـعـد أن يــعـصـبـوا
عيـنيه ظـناً مـنهم أنـها عـشيـقته الـتي يلـتقيـها في مـنزله

خفية.
ـرور الـوقت يـكـتـشف أنه وقع فـريـسـة خلـدعـة حـقـيرة و
فـيـقرر االنـتـقام مـن الدوق بـاسـتئـجـار قـاتل ليـأتـيه برأس
ســيــده الــدوق مـغــتــصب شــرفه وشــرف ابـنــته. فـال تـأتي
الـــريـــاح ســـوى بـــكـــارثـــة أكـــبـــر حــــيث حتن الـــفـــتـــاة ابـــنـــته
غـتـصـبـهـا فـتـضـحي بـنـفـسـها فـداًء له فـتـذهب إلى بـيت
الـقـاتل متـنـكرة في زي شـاب لـيطـعـنهـا فـداًء ألبيـهـا الذي
كـــان ســـيـــقــتـل غـــدراً بــدالً مـن الــدوق بـــعـــد تـــوسط أخت
) الـــتي أغـــواهـــا الـــدوق بــحـــبه ـــأجـــور (مـــادلــ الــقـــاتل ا
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نطوق والصوت الغنائى. >  لـقد  إدخال تعليم اإللقاء فى إطار العمل على الصوت ا
فـى السـنـة األولى يعـمل الـطالب خـصوصـا عـلى اجلهـاز الـصـوتى. فى السـنـة الثـانـية
يـكون الـعمل علـى مستـوى التركـيب التـعبيـرى (ماذا نـفعل عنـدما نـقول جمـلة?). هذه

احملاضرة اخلاصة باإللقاء ترتكز على ما يعرفه من مادة اللغويات.

>  فـى إطار التدريس الصوتى اخملصص للطلبة يتم دعوة طبيب ليشرح كيفية تشغيل
اضية فى الكونسرفاتوار اجلـهاز الصوتى. لقد تطور كثيرًا عمل الصوت خالل األعوام ا
وهـو يـكوّن الـيـوم قـسمًـا حـقيـقـيًا. يـتـعلم الـطـلبـة اسـتخـدام الـصوت الـكالمى والـصوت

الغنائى أيضًا. ومن جهة أخرى هناك محاضرة إلقاء الستكمال هذا التعليم. 12
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

ها هذا العام بفرقة قنا القومية. > مسرحية «شيخ العرب» إعداد وإخراج شاذلى فرح يتم تقد

10 من مارس 2008 العدد 35

سرحى «موت فوضوى صدفة» لفرقة مسرح الشباب. > الشاعر يسرى حسان انتهى من كتابة أشعار العرض ا

21
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا
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 صحوة الضمير تبدأ من رفض القيم السلبية
ـســئـولــ بـإصــدار قـرار األعــمـال فى إقــنــاع ا
بـإقالع الـطـائـرة الـتى تـأخـرت كـثـيـرًا رغم مـا
ـــشــهــد يـــعــتـــرضــهـــا من مــخـــاطــر وفـى هــذا ا
صـلـحة ـصـلحـة الـفرديـة عـلى ا تـتضح غـلـبة ا
ـــثــقف الــذى يــحــذر الــعــامـــة; ويــغــيب صــوت ا

اجلميع.
ـــــســـــرحــــيـــــة تـــــتــــكـــــشـف طــــبـــــائع وفى نـــــهـــــايــــة ا
الـشخصـيات كمـا تتـحدد مواقـفها فـتعود سـامية
إلى قـنـاعاتـهـا احلقـيقـيـة ويكـتـشف التـاجر وهم
ؤلف واخملرج يفاجآنا ما كان يخـاف منه لكن ا
ـــثل صــوت ــريض الـــذى كــان  ـــوت الــشـــاب ا
الـضـمـيـر بـالـنـسـبـة لـلـمـثـقف والـقـوة الـدافـعـة له
وهـو شىء ال أرى له ضـرورة فـنيـة فـقـد ابـتـعدت
يلـودرامية الدراما احلـديثـة عن هذه النـهايـات ا
سرحية - ولم تعد فى حاجة إلـيها. كما تـخلل ا
خـــاصــــة قــــرب نـــهــــايــــتـــهــــا - كــــثـــيــــر من اجلــــمل
ـريض ـثـقف والـشـاب ا الـتـقـريـريـة عــلى لـسـان ا
ـــســرحـــيــة فى غـــنى عـــنــهـــا حــيث والــتى كـــانت ا
ــــــــعـــــــــانـى مـن خـالل ســـــــــلــــــــوك قـــــــــدمـت هـــــــــذه ا

الشخصيات ومواقفها.
الحـظــات - وهى قـلـيــلـة بــجـانب مـا رغم هــذه ا
ـسـرحـيـة قـد أمـتـعت بـهـا من إيـجـابـيـات - فـإن ا
احلضور حقًا وعرضت لهموم الشباب وتطلعاته
ــســـتــقـــبل مـــغــايـــر من خـالل مــجـــمــوعـــة واعــدة

تكامل. ومتميزة من فريق العمل ا

داخل اجملتمع تغـيرت فيه الـقيم وسادت قيم
يـــمــة الـــعــمل ــادة واالســـتــهالك وتـــراجــعـت قــ ا
يــــــطـــــرة هــــــذه الـــــقــــــيم والـــــتــــــقـــــدم ووسـط ســـــ
ـرفـوضـة تـبـدأ مـا يــشـبه صـحـوة الـضـمـيـر - ا
وإن كـانت مفـاجـئة وغـير مـبررة بـصورة جـيدة
- فـتـحـسم سـامـيـة (بـدور) تـرددهـا وصـراعـها
وتعـود لـشـخصـيـتـها احلـقـيـقيـة وتـكـتشف زيف
مــا تــســـعى إلــيه فـى الــوقت الــذى يـــقــرر فــيه
زوجـها الـعـودة إلى عـمـله القـد وفى مـشـهد
كان موفقًا جدًا ومصنوعًا دراميًا ينجح رجل

لــيـسـتــعـرض كــيف كـانت بــريـئـة وكــيف حتـولت
شخـصـيتـها لـتصـبح - عـلى حد تـعبـيره - "من
يد لـيد" وفى مواجـهة بينـهما حتاول تـبرير ما
ــــــرض إلى آخــــــر هــــــذه حــــــدث بـــــــالــــــفــــــقــــــر وا
الـتـبــريـرات الـتى سـمـعـنــاهـا كـثـيـرًا فى أعـمـال
درامـيـة مـتنـوعـة حـتى فـقدت تـأثـيـرها واحلق
يــدًا بــحـيث ال أن االنـحــراف أصــبح أكــثـر تــعــقـ
ـكن إرجـاعه إلى أسـبـاب من هـذا الـقـبـيل -
ـــرضه الـــفـــقــــر..- وإال مـــا ســـبب انـــحـــراف ا
ـلـيـونيـر إنـنـا أمـام حتـول عام رجل األعـمـال ا

ـطـر شـتـاءً" هـو اسم "حـار جـاف صـيـفًـا دفىء 
الـعـمـل الـذى يـعـرض اآلن بــقـاعـة يـوسف إدريس
ـــــســــرح الـــــسـالم من تـــــألـــــيف وإخـــــراج رضــــا
حسن وبطولـة جنمة مسرح الغد الفنانة بدور
ومجـموعـة الـفنـان الـذين أثبـتوا حـضورًا الفـتًا:
سـيــد الـفـيــومى هـانى الــنـابـلـسـى وفـاء حـمـدى
خــالــد عــبــداحلــمــيــد أحــمــد عــثــمــان جى جى

محمد حفظى.
سرحية واضح الداللة فى التعبير عن وعنوان ا
خــصـــوصــيــة الــوطـن والــتى تــتـــجــاوز - طــبــعًــا -
مـجـرد الطـبـيـعـة اجلـغرافـيـة والـتى ال جنـدها -
حقًـا - فى بـلـدة أخـرى فـيـما يـعـرف بـشـخـصـية
ــكــان وتــفــرده عــلى نــحــو مــا مــصــر وعــبــقــريــة ا
ـــصـــرى الـــراحـل جـــمــال ـــفــكـــر ا تــعـــلـــمـــنـــا مـن ا
حـمـدان; أقـول إن الـعـنوان يـتـجـاوز هـذا لـلـتـعـبـير
ـــــصــــرى عـن فـــــئــــات مـــــتـــــنـــــوعــــة مـن الـــــشــــعـب ا

وعالقاتها وصراعاتها.
ـسـرحـيـة عـلى اسـتـعـراض وقـد سـاعـد "مـكــان" ا
هـذه الـنمـاذج اخملـتلـفـة حيث جنـد أنـفسـنـا أمام
ـطـارات وهى حـيـلة صـالـة انـتـظـار داخل أحـد ا
ــاذج درامـــيـــة تـــتـــيح اســـتـــعـــراضًـــا لـــيس فـــقـط 
ـكـان مــخـتـلــفـة بل جتــارب إنـسـانــيـة مـتــبـايـنــة وا
ــقــاعــد وصـورة بــسـيـط مـجــرد مــجــمـوعــة من ا

طائرة فى اخللفية.
ومن خالل احلوار نكتشف الفترة التى تقع فيها
ـسـرحيـة وهى الـفتـرة الراهـنـة فهـناك أحداث ا
ـصـرى عـلى شواطئ حـديث عن غـرق الـشـباب ا
إيطاليا ثم تـبدأ األحداث بصورة تـلقائية حيث
جنـــد "ســــونـــيــــا" - وفـــاء حــــمـــدى - مـع شـــخص
سـوف نعـرف فـيـمـا بعـد ارتـبـاطه بهـا بـعـقد زواج
عرفـى كمـا جنـد شخـصًا شـديـد األناقـة يـجلس
ــفـــرده وســوف نــعــرف أيــضًـــا أنه رجل أعــمــال
ا نهـبه من أموال كما نالحظ يحاول الهـروب 
تــوتــره بـســبب تــأخـر قــيـام الــطــائـرة لــرغــبـته فى
منوع من الهروب قبل أن يصـبح على قائمة ا
الــسـفــر; ثم يــتـوالى دخــول الـشــخـصــيـات: تــاجـر
يتـضح فضـوله على اآلخـرين ورغبـته فى مـعرفة
كل شـىء ومــثــقف ســـلــبى (مـــدرس تــاريخ) يــرى
حبيبته األولـى أمامه (سونيا) وال يـستطيع عمل
الحظ شىء وشـاب مـريض مـسـافـر لـلـعالج وا
هـــو ذلك الـــتـــجـــاوب الــــســـريع الـــذى حـــدث بـــ

ـــريض ثم تـــدخل - مـــدرس الـــتـــاريخ والـــشـــاب ا
فـجــأة - "ســامــيــة" الــتى تــقـوم بــدورهــا الــفــنــانـة
"بـدور" حـيث تـقــوم بـدور مـرّكب فـهى من نـاحـيـة
زوجـة أحد الفـنان أو أحـد الراغبـ فى العمل
بــــالـــفـن ومن نــــاحـــيــــة أخـــرى ســــكــــرتـــيــــرة أحـــد
ـــنــــتـــجـــ الـــتـى حتـــاول اســـتـــغـالله لـــتــــحـــقـــيق ا
طموحات زوجهـا وطموحها فى أن يصبح جنمًا
ــنــتج فـى إقــامــة عالقــة غــيــر مــســتـــغــلــة رغــبــة ا

مشروعة معها.
وفى إطــــار آخـــر يـــنــــشـــأ بـــ الــــتـــاجـــر والــــفـــتـــاة
األجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة (جـى جى) وأحـــــــد األشـــــــخـــــــاص
الغامض نـوع من الكوميديا القائمة على سوء
الــفــهـم فــحــ يــســأل هــذا الـــشــخص الــغــامض
الـــتـــاجـــر عن الــــفـــتـــاة األجـــنـــبـــيــــة بـــعـــد أن يـــريه
ــبـاحث صـورتــهـا يــتـخــيــله الـتــاجـر أحــد أفـراد ا
ويـتـضـخم لـديه الـشـعـور بـضـرورة افـتـداء الـوطن

من اخلطر الذى يتهدده.
نـحن إذن أمام حـكـايات مـتـنوعـة ومـتداخـلة ال
ـكـان بـيـنـمـا يـتـحرك يـجـمع بـيـنـهـا إال وحـدة ا
الـزمن - عن طـريـق االسـتدعـاء - إلـى فـترات
سـابـقــة من مـاضى بــعض الـشــخـصــيـات حـيث
يــســـتـــرجع مــدرس الـــتـــاريخ - مــثـالً - مــاضى
عالقـته بـ "سونيـا" أو سنيـة كما كـانت تسمى

دراما اإلرادة اإلنسانية 

 رؤية تضعنا أمام حتوالت
اجملتمع وسيادة قيم االستهالك!
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طر شتاء" فى عرض "حار جاف صيفًا دفىء 

 حگايات متنوعة ال يجمع
كان   بينها سوى ا

كاتونا العاشق الصغير ..
وكانتور رائد التجريب

فى بـالده وخــارجــهــا وقـــدم بــعــد ذلك أهم
أعـمـاله "األخطـبوط" فى أول تـعامل له مع
الـكاتب الكبيـر البولندى الـشهير "إجناسى
ـال" عـام ويـتــكـاسى" وقـــدم أيــضــا "لــعـنــة ا
 1969وكــانت بــاكـورة إنــتـاجه اخلــاص وقـد
عــرضت فـى مــهــرجــان أدنــبــرج عـام 1972
وحازت عـلى إعـجاب الـنـقـاد واجلمـاهـير 
فـكــسـرت الـقـواعـد ألول مـرة و عـرضـهـا
هرجان  لكنها لم دة شهر  بعد انـتهاء ا
حتــــصـل عــــلـى اجلــــائـــــزة األولى ألســـــبــــاب
ــيـا ســيــاسـيــة  ثم قـدم أشــهــر أعـمــاله عـا
ـسـرح كـثـيرا والـتى قـدمت فى الـسـيـنـمـا وا
ــوت" وعــرضت بـــعــد ذلك حتت "مــســـرح ا
اسـم أكــــــــثـــــــر شــــــــهــــــــرة وهــــــــو "الــــــــزجـــــــــاج
ــكـســــور".. وقـــــدم قـبـــل وفــاتــــه أيـضــــا ا
ــوت الفنان " عام 1985 وكذلك "عندمــا 
"أنــــــا ال أرغـــب الــــعـــــودة أبــــدا" عــــام 1988
واخــتـتــمــهــا بـ: "الـيــوم عــيــد مـيالدى " عـام
ة  1990 وقـد  تقـد آخر أعمـاله "هز
سـبــتـمــبـر" بـعــد وفـاتـه بـقــلـيل .. وقــد وجـد
الــدارســون فى األبــحـــاث الــتى كــتــبت عــنه
مـؤخــرا أن أهم مـا مــيــزه  أنه لم يـنــفـصل
كمخرج عن كونه فنانا تشكيليا وكان القلم
ـــســـرح كــالـــريـــشــة وأدواتـه الــفـــنـــيــة عـــلى ا
واأللوان بـها درجـة من الـغمـوض وقدر من
ــفــاجــأة واإلبــهــار اجلــمــال .. وبــعـض من ا
واتـفـقـوا جـمـيـعـا عـلى أن مـا قـدمه لم يـكن
يـــنــقـــصه ســحـــر الــشــرق  الـــذى كــان دائم
الـتـواجـد فى كل أعـمـاله وفى الـوقت الذى
قــام فـيه  بــحّث أبـنــائه عــلى تـخــيـر مــا هـو
مالئم من طـــرق وأســالـــيب جـــديــدة  كــان
ــثـل فى االســـتــلـــهــام.. يــقـــدم لــهـم أيــضـــا ا
والـــنــهل من األصــول الــشــرقــيــة واحلــفــاظ
عـلى أهم سماتـها .. وكان أهم مـا تميز به
أيضـا هذا القـدر الهائل مـن الشمـولية فى
أعـمــالـه .. والـتـى جتـعـل من لــغــة مـســرحه
ـية.. وتـذكر الـباحـثون أحد احملـلى لغـة عا
ـــة والـــذى أطـــلـق عـــلـــيه إبــــداعـــاته الـــقــــد
مـسرح حتت األرض .. والـذى قدمه رغـما
ـانى الـتى مـنـعت عن سـلـطـة االحــتالل األ
ــانه الــعـمــيق بـأن ـســرح .. ذكـر أيــضـا إ ا
لـلــمـسـرح فــكـراً وذاكــرة شـديــدى االرتـبـاط
ـكـنه أن ــسـرح  ـكـان .. وأن ا بــالـزمـان وا
يـــجـــســد األمـــوات كـــتـــجــســـيـــده لألحـــيــاء 
ـــســـتـــمـــدة من بـــأفـــكـــارهم ومـــشـــاعــــرهم ا
كلماتهم الصـادقة والتى تركوها إرثا لنا ..
ـسـرح دنــيـا لـهـا واهـتـم أيـضـا بــتـأكـيــد أن ا
خـصـوصـيـتــهـا البـد أن تـخـتــلف عن الـدنـيـا
احلــقـــيــقـــيـــة  كــمـــا أنــهـــا تـــخــتـــلف عن كل
الـــفــنـــون األخــرى وبــهـــذا فــإنـه قــد عــارض
ـسـرح  التى آمن ـيتـافـيـزيقـا اخلـاصة بـا ا
ـــســرح أمـــثــال شـــكـــســبـــيــر بـــهــا عـــظــمـــاء ا
سـرح جـزء من وبـريخـت وبـرانكـو فـى أن ا
الــــواقع وكــــذلـك عـــارض تــــقــــد الــــتــــاريخ
ـــــســــرح.. وآثــــر أنه لــــو لــــزم كــــتـــــاريخ فى ا
ه فـليـقـدم كواقـع منـفـصل عن زمنه تقـد

ووضعه التاريخى ...
كــان هـذان الـفــارسـان فـقـط رمـزين من بـ
رمــوز كــثـيــرة ســيــظل يــحــتـفـى ويـفــخــر بــهـا
الـشرق .. وكـلـما بـحـثنـا ونـقبـنـا فى األصول
وجـــدنــا رمـــوزًا كـــثـــيـــرة تـــســـتــحـق أيـــضــا أن
نذكـرها كـما يـفعل بـاحث اليـوم .. ليـنفـضوا
الـغبـار عن هذه األسـماء لـتحـيا بذكـرها من
ا تستحقه ... جديد وتنال جزءا صغيرا 

مـنتـصف القـرن الـعشـرين .. ولعـله لم يكن
سرح يدرك أنه سيصبح رائد التجريب وا
الـــطـــلـــيـــعـى.. واإلضـــافـــة إلى أصـــول هـــذه
ــيــا  لـكــنه فى الــوقت نــفـسه الــنـوعــيــة عـا
قـدم درسا فى احلـفاظ عـلى األصول التى

ال غنى عنها على حد قوله .. 
ــديــنـة جــلــيـســيــا الـفــقــيـرة  ولـد كــانــتـور 
شـأنه شأن عـظمـاء مثـقفى ومـفكـرى أوربا
ـيـة الـبولـنـدية الـشرقـيـة .. ودرس بـاألكاد
عبر منحـة لتفوقه.. ومن ثم أصبح أستاذا
لـلـفـنـون بـها.. وبـرع فى الـكـثـيـر من أشـكال
وأنـواع الفن التشـكيلى ثم استـثمر عالقته
ـسرح منذ الـدراسة .. وخبراته الـدائمة با
ــــســــرحى .. وبــــدأ بــــبــــعض فـى اإلخــــراج ا
األعـمال الدينيـة واالجتماعـية.. ومنها إلى
أعمـال ثالثية لم تـنفـصل عن فترة مـا بعد
احلـــرب الـــتـى عـــانت بالده مـن جـــرائـــهــا..
ومن أعـمـاله خالل هـذه الـفـتـرة "الـقـديـسة
جـــوان" عـــام  1956 وفى نــفـس الــعــام قــدم
أيــــضــــا "قــــيـــاس لــــلــــقــــيـــاس" وقــــدم فــــكـــرة
ـسرح االرجتال والـتى كـانت جديـدة على ا
الـبـولـنـدى .. وأثـارت إعـجـاب اجلـمـاهـيـر 
ثـم أنـشـأ فى نـفــس الــعـــام أيـضـــا مـســـرح
األحــــداث والـــــذى كــــان جـــــديــــدا أيـــــضــــا
واسـتــثـمــارا لـهــذا االرجتـال سـمـح لـلـمــمـثل
ـــتــــفـــرج بـــالــــنـــقـــاش  فـى أمـــور وشـــئـــون وا
حــيــاتــهـم الــيــومــيــة كــمــا نــاقش أيــضــا فى
مـســرحـيــته األحـداث الــسـيــاسـيــة اجلـاريـة

ــســرح بــات مــتــواصال مع ســتــ مــديــنــة ا
عـلـى مـســتــوى الــعــالم  بــاألمـريــكــتــ عــبـر
وصــلــة بـاريـس - شـيــكــاغــو.. وآســيــا عــبـر
وصـلة  لـندن - بـوجوتـا.. وهكـذا يعـد هذا
ــســرح مــركــزا هــامــا لإلشــعــاع  يــنــاسب ا
حــــجـم وقــــوة اسم كـــــاتــــونــــا  إضــــافــــة إلى
اهـتـمــامه الـكـبــيـر بـالـتـرجــمـة .. ويـكـفى أن
أعــمـال كــاتــونــا قـد تــرجــمت ألكــثـر من 30
لــغــة خـالل عــدة أشــهــر بــاإلضــافــة إلى أن
سرح قد حـصل على أهم وأكبر اجلوائز ا
سرحـية.. وكأنه تعويض لكاتونا األوربية ا
عـمـا كـان يسـتـحـقه من تـكـر وجـوائز ولم
يـنـلـها فـى حيـاته شـأن الـكـثيـر من الـكـبار
وبـــلـــزاك واحــــد من أشـــهـــر هـــؤالء  تـــوفى
كــاتــونـا إثــر أزمــة قــلــبــيــة ولم يــكــمل عــامه
.. وظل كـسيـر القـلب لنـطلق عـليه األربـع
العاشق الصغيـر كما أطلق عليه الباحثون
ـكـسـور".. والـدارسـون كــاتـونـا "ذو الـقــلب ا
ــكـــتـــبه يـــكــتب ت به األزمـــة وهـــو  وقـــد أ

سرحيات والتى لم تكتمل ... إحدى  ا
ومن الرموز الشرقـية كذلك والتى تستحق
أن نــذكــرهـا ويــذكــرهــا الــتــاريخ بــكل فــخـر
"تـــادووش كـــانـــتـــور" ( 1990 – 1915 ) وهـــو
أحــد أهم الــفـــنــانــ الــتــشــكـــيــلــيــ الــذين
ــسـرحـى وقـد عــشــقـوا عــمــلــوا بـاإلخــراج ا
ـقـدرة عـلى ـسرح .. ووجـدوا أن لـديـهم ا ا
ــسـرح الــبــولــنـدى بــشــكل خـاص انــتـشــال ا
واألوربـى بـــــــشـــــــكـل عـــــــام مـن كـــــــبـــــــوتـه فى

ـــوســـيـــقــار كــأوبـــرا عــام  1861 وأعـــدهـــا ا
"فـــــرنـس إركل"  ومـــــال فــــــيـــــهــــــا إلى جــــــعل
ــلـــكــة جــيـــتــرود الـــشــخـــصــيــة شــخـــصــيـــة ا
الـرئـيـسـيـة  رغـم احـتـفـاظه بـاسم الـعـرض
األصـلى وأشـار إلى أن هـذا مـا كـان يـريـده
كاتونا ولكنه لم يجرؤ على حتقيق ذلك...
قدمت أيـضـا عدة مـرات بـالسـينـمـا وكانت
أول مــرة فى الـــفــيــلم الـــبــلــغـــارى الــصــامت
ـــــســــرحى الــــذى يــــحـــــمل اسـم الــــعــــرض ا
ــــــة بــــــانك وذلـك عـــــام  1914 وقــــــد جـــــر
أخــــرجه "مــــايــــكل كــــورتــــيـــز" وأعـــد الــــنص
لـلـشـاشة "جـيـنـو جـانـوفـيتش" وكـان من ب
ــمـــثل الــشـــهــيــر من شــاركــوا فـى الــفــيـــلم ا
ـــــثـــــلى مـــــســـــرح نـــــيـــــويــــورك وأحـــــد أهم 
ــتــحـدة والـســيــنــمــا الـصــامــتــة بــالـواليــات ا

"فيكتور فاركونى".
ـــــا له قـــــامـت احلــــكـــــومــــة إعـــــزازا وتـــــكــــر
الـــبـــلـــغـــاريـــة مـــؤخـــرا بـــإطـالق اســـمه عـــلى
مـســرح مــديـنــة كـاســكـمــيت الــتى ولـد بــهـا
وشــــهــــدت كـــــتــــابــــاته وصــــراعــــاتـه من أجل
احلــريــة لــيــصــبح مــســرح "جــوزف كــاتــونــا"
" وقــد بـــنى هــذا بـــدال من "اســـمه الـــقــد
ـسـرح الـعريـق عام  1896 ويـعـد من أكـبر ا
مـــســـارح بــلـــغـــاريـــا وأوربـــا حــجـــمـــا وشـــأنــا
إضـافــة إلى أن له شــبــكــة اتـصــاالت قــويـة
ـــــتــــدة بــــ الــــعـــــديــــد من دول االحتــــاد و
األوربى .. و تــــزامـن احــــتــــفــــالــــهم بــــاالسم
اجلديد مع االحتـفال بإجناز آخر وهو أن

ـــثال فى لـــلـــشـــرق ســــحـــر وبـــريق جنــــده 
ة كما يتجلى بشدة مدنه وميادينه القـد
فى هـــــذا اإلشــــعـــــاع الــــثــــقـــــافى والـــــتــــوهج
ـواهب التى ال تـنضب .. ويؤكـد التاريخ وا
أن للـشـرق فـضال سيـظل يـطـوق به أعـناق
الـــعـــالم .. ولـــنــعـــد إلى أصـــول كل الـــعـــلــوم
مـتدة إلى عصور والـفنون وهـذه اجلذور ا
ـــا نـــدرك ســـر هـــذا مـــا قـــبـل الـــتـــاريخ ر

السحر الشرقى …
والــشـــرق شـــمـــاال وجـــنـــوبـــا ووسـط الـــكــرة
األرضـية ال يـختـلف فى الـكثـير من سـماته
.. وهـــذا مـــا جــعل الـــتالقـى بــ قـــاطـــنــيه
ثــمـــرا .. ولــهــذا فـــإن لــقــاءنـــا بــأحــد رمــوز
شـمــال أو وسط الـكـرة يــعـد هــامـا ويـضع
نصب أعـيـننـا بعـض احلقـائق الـهامـة التى
ـا فـسرت لـنا لـو أمـعنـا الـتفـكـير فـيـها  ر

ستقبل ... احلاضر وا
من رمـوز الـشـرق "جـوزف كـاتـونا "1791–)
 (1830وهـــــــــو كــــــــــاتـب وشـــــــــاعــــــــــر ودرامى
مــجــرى.. وكـاتـب األسـطــوريــة الــتــاريــخــيـة
ـة بانك" درس احلـقوق الـتـراجـيديـة "جـر
ــسـرح فى فى اجلــامــعـة بــجــانب عـمــله بــا
الــعـــاصــمــة بــودابــست  كـــتب الــعــديــد من
سـرحـيات الـتى تـرجـمت إلى اإلجنلـيـزية ا
ــانـيــة .. وقـد وقـع فى عـشق الــنـجــمـة واأل
ــمــثــلــة اجملــريــة الــكــبــيــرة مــدام "ديـرى" وا
لــكـــنه حب من طـــرف واحــد  فـــلم تــدرك
يــر أثـ تــ هـــذا كــان الـ هـى هـذا احلب ولـ
عـــــشـق فى أغـــــلب هـــــذا الـــــ الـــــواضـح لـــــ

كتاباته ...
و"دعـوة ومن أعــمــاله "زمـن مـر" و"زســكـا"  
سالم" و"الزهرة" وهى مسرحية مستوحاة
من قــصـــة حــقــيـــقــيــة ولـــكن تــبــقـى رائــعــته
ـة بانـك" من أهم األعمـال الدرامـية "جر
ـا كـانت تــنـاقـشه .. فى أدب شـرق أوربــا 

ولهذه اخللفية التاريخية الهامة ... 
ــة بــانك" حــول بــانك ويــدور عــرض "جــر
لك أنـدرو الثانى .. وتقع األحداث نائب ا
ـلك فى طــريـقه إلى رحـلـة عـنـدمـا يــكـون ا
جتـــاريـــة خــارجـــيـــة .. ويـــقع الـــصـــراع بــ

ــــانــــيــــة األصل .. ــــلك األ بــــانـك وزوجــــة ا
ويــــحـــاول بــــانك مــــنع حـــدوث انــــقالب فى
البالد  لـكـنه فى الـنهـايـة يتـسـبب فى قتل
ــلـــكـــة .. وتــخـــتـــلف عــنـــدهـــا اآلراء حــول ا
ــــة هل هـى لــــســــبـب ســــيــــاسى أم اجلــــر
لـــــســــــبب شــــــخـــــصـى أم لالثـــــنــــــ مـــــعـــــا..
ـلـكـة جـيـرتـود لـعـبت دورا واحلـقـيـقـة أن  ا
رئـيسـيـا فقـد أغـوت زوجة بـانك وجـعلـتـها
تتـمـرد على زوجـهـا ..وكـان هذا كـافـيا ألن
يــــنــــتــــقم مــــنــــهــــا .. واحلــــقــــيــــقــــة أن بــــانك
شـخـصــيـة ذات أبـعـاد وانـعـكـاسـات مـعـقـدة
وعـميـقـة .. وجتـلى ذلـك فى هـذا الـصراع
الــفـريــد واجلــديــد عـلـى الـدرامــا اجملــريـة
عـنـدمـا يـقع بـانك فـريـسـة بـ واجـبه نـحو
بالده وعـاطفته وأزمـته الشخصـية.. ويعد
ذلك من أهم مـا جــعل من هــذا الـنص هـو
األفــــــــضـل عــــــــلـى اإلطـالق فـى الــــــــدرامــــــــا
اجملـــريــة .. وقــد مــنــعت احلــكــومــة عــرض
ــسـرحـيـة فى ذلك الــوقت  بـدعـوى أنـهـا ا
حتث عـلى الثورة ضـد النظـام ..ولكن بعد
وفـاة صاحبهـا وبعد التغـيرات التى حدثت
ـــثـــقـــفـــون وأهل الـــفن فى الـــبـالد أظـــهـــر ا
تـــقـــديـــرهـم ألعـــمـــال هـــذا الـــرجل  الـــذى
عــاش بـيــنــهم دون تــقــديـر.. وخــاصــة هـذه
ـــســـرحـــيـــة الـــتى عــــرضت عـــلى خـــشـــبـــة ا
ـــســـرح الـــوطـــنـى الـــبـــلـــغـــارى عـــدة مــرات ا

وصارت رمزا له ... 
ــة بـــانك" أيــضــا قــدمت مـــســرحــيـــة "جــر

اثنان من الشرق
 كانتور كاتونا 

كسير القلب.. صاحب أفضل
عرض فى الدراما اجملرية..
انتبهوا له بعد وفاته
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ـسرحى األكثـر عراقة فى فـرنسا هى الـتى تتضـمن أقل ساعات لألداء: > مـدرسة الفن ا
ادة تـسع سـاعات أسـبوعـيًا وهـو قلـيل جدًا بـالنـسبـة لعـدد السـاعات اخملـصصـة لهـذه ا
حـيث يـتم التـعـليم فـيهـا عن طـريق دورات. هذه الـدورات تـكون مـسائـيـة أو بعـد الظـهر

ثل من عشرين إلى ثالث ساعة أسبوعيًا. وهو ما 

 حينما
يستثمر
القروى
شاعر ا
الدينية

البتزاز الناس

غــيــرك يــتــلــمــســهــا فــيــتــلــمس فــيــهــا احلب
والـــسـالم ولــيـس كـــمـــا ذهب الـــبـــعض بـــأنه
عـــمل ديــنى يـــدعــو لــرســـالــة مــا أو أنه عن
ان والـقـضـاء والـقـدر وأشـيـاء من هذا اإل
الـقـبـيـل وتـصـنـيـفـات هى بـعـيـدة عـمـا أرمى

إليه".
وحتدث كذلك عن عالقته بأفريقيا فقال :
ـــة جــدا وال "إن عالقـــتى بــأفـــريـــقــيـــا قــد
حتــتـــاج إلى كــلـــمــات أكـــثــر مـن أنى أعــشق
هـذه الــقـارة وأقـدرهـا فـالــقـارة األفـريـقـيـة
هى أقل الـــقــارات مـــعــرفـــة عــنـــد اآلخــرين
وقــد تــركـت لــدى انــطــبــاعــا وأثــرا نــفــســيــا
عــمــيــقــا عــنــد زيــارتى األولى لــهــا ووجـدت
هــــنــــاك مـــا يــــشــــبـه الــــســـحــــر فـى احلــــيـــاة
األفـريقـية األكثـر طبـيعـية ووضـوحا وبراءة
إلى جــانب أنــنى لـن أنــسى عــنــدمــا ذهــبت
لـزيــارة رجل مـهم فى بـيـته الـكـبـيـر لم أجـد
سـوى كـوخ غـير  من الـطـ .. واضـطررت
أن أزحف ألدخـل من بــابه الــصــغــيــر وهــنـا
اهتـزت الـدنيـا حولـى إيذانـا بدخـولى لـهذا
الــشـخص الــكــبــيـر .. هــكــذا كـانــوا وهــكـذا
عــبــروا بـطــريــقــتــهم عن حــضـارتــهم لــعــلــنـا

ندرك ذلك".
واستكمل أيضا :

" وللـحديث عـمـليـا عن كيـفـية إخـراج عمل
كـــهــــذا فـــلـــقـــد كــــان مـــعى مـــجــــمـــوعـــة من
ـمــثــلــ لم يــكــونــوا بــعــيــدين عن طــبــيــعـة ا
وأصول بـوكـار كذلك فـقـد قمـنـا ببـروفات
ألكـثــر من عـام وذهـبــنـا جـمـيــعـا إلى مـالى

>  لـقد تطورت مـحاضرة الرقص لم تـعد محاضـرة عن رقص الصالون ولـكن محاضرة
ا سمح بـتقسيم عـن احلركة. لقـد طورنا أكثـر عن طريق تكلـيف أستاذ ثان لـلرقص 

الدفعة إلى مجموعت ولكل أستاذ أن يقوم بتعميق عمله.
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سرحي جريدة كل ا

> حسام  عبد الرازق يشارك بالتمثيل فى مسرحية السج والسجان للمخرج ياسر عطية لفرقة نادى مسرح الفيوم التى تعرض اخلميس القادم ضمن مهرجان النوادى.

10 من مارس 2008 العدد 35

> مسرحية «ياس وبهية» لنجيب سرور يقدمها على مسرح الغد اخملرج عصام السيد.
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سرحي جريدة كل ا

10 من مارس 2008 العدد 35
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وأخـيرا قدم مـخرج الـعرض رمـضان خـاطر مـقاطع من
ـصرع الـسـيرة الـهـاللـيـة فى جـزئـهـا األول واخلـاصـة 
ــشع مــنــشــدًا اخلــفــاجى عــامــر بـــحــضــوره الــطــاغى ا
ـصـاحـبـة الـربـابـة كـحـسن خـتـام شـعـرا وحـاكـيًـا نــثـرا 

للعرض فى أمسيته الشعبية.
وحـاولــنـا الـتـمــاس نـوع من الـقــرابـة مع سـيــاق الـفـقـرات

السابقة. لكننا فشلنا فى ذلك?.
وقـبل أن نطـرح تـسـاؤالتنـا عن الـعـرض يجب أن نـشـير
إلـى بــســاطــة الـــعــرض. مــعــتــمـــدًا فــقط تــقـــنــيــة احلــكى
جلوسا للحكواتية يتقدم كل منهم إلى مصطبة مستقلة
سرح مقـتربا من جمهوره لـيقدم حكايته فى مقـدمة ا
وفــرقـة األالتـيـة فى اخلـلـفــيـة وعـلى جـانـبــيـهـا مـصـطـبـة
شــبه دائـــريــة يــجـــلس عــلـــيــهـــا احلــكــواتـــيــة فى انـــتــظــار
دورهم.. فى إطـار مـســرح الـشـادر أو الـســرادق كـمـلـمح
شــعــبـى يــســتـــدعى الــطــابـع الــريــفى لـــلــيــالـى االحــتــفــال

والسمر..
يــظل الــعــرض فى الــنـهــايــة أقــرب إلى أمــسـيــة شــعــبــيـة
لـلــحـكى مـرحــلـة مـا قـبـل مـسـرحــيـة مـديـنًــا لـلـمــصـطـبـة
وأجـواء احلــكى الـشــعـبى فـى تـقــنـيـتـه لـكــنـنـا نــطـمح أن
يـــتـــطـــور هـــذا الـــشــــكل إلى مـــســــرح وال يـــتم االكـــتـــفـــاء
ـأثــورات الــشــعــبــيــة فــهى تــظل فى الــنــهــايــة مــفـردة بــا
ـارسـة حـيـاتـيـة حتتـاج إلـى مسـرحـة وذلك ثـقـافـيـة و

على النحو التالى:
ـأثور ـوروث - تـتم صـيـاغـة ا أ - عـلى مـسـتـوى الـنص ا
الـشــعـبى فـى شـكل درامى مــعـتــمـدا مــوتـيــفـات أو تــيـمـة
ـعنى جتـمع تـلك اخملتـارات فى نـسق له مـعـنى لـيس بـا
ـــا أشـــبـه بـــالـــعـــمل ـــســـرحى وإ الـــتـــقــــلـــيـــدى لـــلـــنـص ا
ـوســيـقى األوركــسـتـرالـى هـنـاك حلـن رئـيـسـى وتـنـويع ا
حلنـى علـيه فى هـارمـونى بـهـدف الـتـنـاسق بـ الـتـعدد

وتيفات الشعبية هنا. اللحنى / ا
ــأثـور الــشــعــبى لـدى ب - عـدم االكــتــفـاء بــجــمــالـيــات ا
ــــتــــلـــقـى وهى كــــثـــيــــرة حتــــتـــاج إلـى إعـــادة اكــــتــــشـــاف ا
عنى وتوظـيفها جيـدًا ليضاف لها جـسر اتصال آنى 
س مــشـاهــده يـصــنع جـدالً مع س وتــرًا  أن الـعــمل 
حلــظــته الــراهــنــة يــطــرح هــمــا ووجــعــا يــشــغــله ولــدى
ــطـلب فــقط الـوعى ــأثـور شــواهـد تــسـتــجـيب لــهـذا ا ا
بـهـذا واال حتـولت تلك الـتـجارب إلـى عمل مـتـحفى ذى
طــابع ســيـــاحى وذلك مــنــزلـق خــطــيــر يـــجب أن يــعــيه
صـــنـــاع الــتـــجــربـــة وإال واجـــهت مـــأزق جتــارب عـــديــدة
راهـنت عـلى الـعـقل االسـتـشـراقى وغـازلت غـرائـزه بـكل

ما هو غرائبى وشرقى.
ج - حتـديد الـبـوصلـة واألجنـدة مهم لـتلك الـتجـربة أن
تـكــون أجــنـدة وطــنـيــة مـهــمـومــة بـنــاسـهــا وأهـلــهـا وهم
أصـــــحـــــاب احلـق األصـــــيل وصـــــنـــــاع هـــــذه الـــــثـــــقـــــافــــة
وجــمـــهــورهـــا احلــقـــيــقى وإذا أتـى اآلخــر لـــكى يــحـــتــفى
ـصرية ويدعم ال مانع فـمحـفوظ نوبل كـرمت حارته ا
دون رهـان مــنه عـلى اآلخـر بل راهن عـلى أهـله ونـاسه

أوال وأخيرًا.
د - إذا صدقت الـنـوايا ونـظـنهـا صـادقة يـكـون الطـموح
ــشـاركــة فى الـبــحث عن صــيـغــة مــسـرح عــربى وتـلك وا
دعــوى مـــشــروعـــة وهــنـــاك اجـــتــهـــادات عــديـــدة فى هــذا
الــشــأن مـع االنــفــتـــاح عــلى ثــقـــافــة اآلخــر بـال مــركــبــات
نقص بـهدف اكتشـاف عوالم جديدة وجمـاليات جديدة
لكى يعـود اجلمهـور إلى مسرحه وال تـكون مجـرد ألعاب
ذهـــنــيــة وجتــريب مـــفــارق لــنــاسه كـــفــانــا مــســرح "اُخلن"

فتوح اجلماهيرى. سرح ا عنى الشعبى وإلى ا با

إذا  تــــســــنى لــــنـــا أن جنــــمع بــــاقــــة حــــكـــايــــات الــــعـــرض
ثل "هانـحكى" حتت عنوان جـامع شامل لتخـيّرنا هذا ا
الشـعبى.. فـهو عنـوان دال على هذه الـقطـوف الشعـبية
ــصـــاطب" عــلـى مــســرح الـــتى قــدمـــتــهــا فـــرقــة "حـــكى ا
استوديو ناصيبيان التابع جلمعية "جزويت القاهرة". 
اكتفى صُناع العمل فى تـواضع بكلمة "هانحكى" ليتسع
الفضاء لهم لتقـد ستة قطفات جتمع ب مقاطع من
ـصـرع اجلـزء األول من الــسـيـرة الــهاللـيـة واخلــاصـة 
"اخلفـاجة عـامر" ثم حكـايتـ من كتاب أدب الـدقهـلية
إحـاهـمـا تــمت بـنـسـبـهــا إلى ألف لـيـلـة ولـيــلـة والـقـطـفـة
ــنــام لــلـــمــخــرج الــســورى الــرابــعـــة مــنــامــان من كـــتــاب ا
نام" لنفس اخملرج. أخوذ عنه فيلم "ا "محمد ملص" ا
القـطفة اخلامسـة موقف حياتى ساخـر وأخيرا مقامة
ــنــزلــوجــيــة" تــلك هى بــاقــة الــعــرض بــيــرم الــتــونــسى "ا
للـحـكى الشـعبى وألول وهـلـة قد ال نـرى نسـقـا حاكـما
يـــجـــمع تـــلك األشـــيـــاء. تُـــرى هل كـــان ذلك صـــحـــيـــحًــا?
فــلــنــدخل إلى قــلب احلــكــايــات كــمــا وردت فى الــعـرض

لنحاول اإلجابة على هذا التساؤل.

1  - قدم احلكواتى "محمد عبد احلميد" موقفا
حــيـاتـيـا أقـرب إلـى "األمـثـولـة" أو الـنــادرة الـسـاخـرة عن
الـقروى األحـمق الـذى يـبـدو ساذجًـا وقـد سُـرق حـمارهُ
وبدالً من أن يبحث عن اللص وهو يدرك صعوبة ذلك
ساق الـعـبط عـلى الـشـيـطنـة وأجته إلى مـسـجـد الـقـرية
أثـنـاء صالة جـامـعـة مـعـلـنًـا فى صـيـاحـه إيـقـاف شـعـائر
ــصـلـ أن الـصالة حــالـفــا بـالــطالق مـهــددًا اإلمـام وا
يـــردوا عــلــيـه حــمــارهُ لـــيــرضـخ الــنــاس لـه حــتى يـــتــمــوا
ـا صالتــهم  مــتــبـرعــ لــيس فــقط بــثــمن احلــمــار وإ

بثمن برذعته كذلك.
تـبـدو احلــكـايـة فـى ظـاهـرهــا سـاخـرة بــهـدف الـتــسـلـيـة
ولـكــنــهــا حتـمل دالالت أعــمق من ذلـك تُـظــهــر أن هـذا
الــقـروى لــيـس سـاذجًــا أو جــاهال بـل من الــذكــاء الـذى
مكـنه من أن يسـتثـمر مـشاعـر النـاس الديـنيـة. ليبـتزهم
ـالمـة إنه يـتـجرأ مسـتـعـيـدًا حـقه الـضـائع ولم يـخش ا
على مصل ومـكان ذى قدسية ضاربا عرض احلائط
بــكل وازع ديـنى مــتــخـفــيًـا فى ثــيــاب احلُـمق والــبالهـة

فليس على األبله حرج ومرفوع عنه التكليف.
2 -  حكاية اخلال واحلرامى وشارك فى حكيها مها
ـــراغـى وحـــســـام عـــبـــد احلـــمـــيـــد أتـــخـــذ حـــســـام دور ا
احلــرامى ومــهـا دور األم وقــد ضـاقت بــالــلص الـدنــيـا
فـــلم يـــجـــد بـــديال عن الـــســـرقـــة وكــان مـــقـــصــده لـــيس
ــلك وأفــلح فى ســرقــة خـزانــته رغم كل الــرعــيـة بل ا
ـكـر فى اخـتراق لك مـسـتـغال احلـيلـة وا احتـيـاطـيـات ا
ــريح لـكن األم ـلك.. لــيـنــعم بــالـثــراء والـبــيت ا قــصــر ا

تصر على أن يصحب أخاها العاطل معه.
آزق بـسبـب اخلال الـفاشل فال من ثم يـتعـرض الـلص 
يــجــد مـفــرا من قــتل خــاله تــخـلــصًــا من أى أثـار تــشــيـر
ــلك الـلص لـإليـقـاع به ولــكـنه فى كل إلـيه ويُــحـاصـر ا
مــرة يـفــلح فـى اإلفالت فى لــعــبــة احلـصــار.. ويــنــتــصـر
ـلـك فى اإليــقـاع به الــلص فى الــنــهـايــة بــعــدمــا فـشـل ا
وقد غـرر بـاألمـيـرة الـتى حـاولت القـبض عـلـيه لـيـتـقدم
الـلص مـعـتـرفًـا لـيـكـون جـزاؤه الـزواج من األمـيـرة سـتـرًا

للعرض "ولنكف على اخلبر ماجور".
أدى حـسـام ومهـا احلـكـايـة فـى توافـق وحـضـور وجـمـعا
بــ احلـكـى والـتــشـخــيص ألبــطـال احلــكــايـة الــغـائــبـ

ـلك واألمـيــرة واخلـال والـعــسـكـر.. مُــضـيـفــ طـابـعًـا كــا
كومـيديا على مفارقـات احلكاية العجـائبية.. وهنا جند
ــــوقـف احلــــيــــاتى الــــســـــابق وتــــلك مالمـح جتــــمع بــــ ا
احلكاية فى أن اخمليلة الشعبية تتجاوز التابو احملرم.

بـرعت احلـكـاءة جنالء فى سـرد حــكـايـتـهـا بـأداء ريـفى
وكـأنـنـا أمـام فالحـة حـقـيـقـيـة من أهل الـدقـهـلـيـة وهـنـا
ـنح مصـداقـية لـلـحكـايـة استـنادا إلى عنـصر الـلـهجـة 
أســالــيب الــســرد الــشــعــبى فـى الــتــوقف لــلــصالة عــلى
الـنـبى أو تـوحـيــد الـذات اإللـهـيـة وتـلـك تـقـنـيـات وبالغـة
خـاصـة تـمـنح الـقـول إيـقـاعـا وشـعـرا داخـليـا أقـرب إلى
مـعـنى الـفـصـاحـة فى الـعـربـيـة فهـل يـنتـبـه بـاحثـونـا إلى
جـــمع هــذه الـــبالغـــة فى أســـالــيـب الــســـرد الــعـــامى فى

مختلف اللهجات بطول البالد..
يـأتى دور احلـكواتى "أحـمد طـلعت" لـيسـرد لنـا مقـامة
ـعـنى ـنـزلـوجـيـة"  الـشـاعـر الــعـامى بـيـرم الـتـونـسـى "ا
ــنـــزول كــمــصــلـح يــعــنـى قــطــعــة تــعــاطـى اخملــدرات وا
ـقـامـة خـيـاالته اجلـنـسـيـة اخملـدرات.. لـيـحـكى بـطل ا
عـلى جنـاح الـهـلوسـة مـغـامرة جـنـسيـة مـتـخيـلـة المرأة
ـنال بـالـنسـبـة له كـمصـرى ذات أصـول تركـية بـعيـدة ا
بضة وبـيضاء وجـميـلة تقع فى غـرامه رغم رقة حاله
وفــقــره بل وتــمــنــحه نــفــســهــا تــعــبــيــرًا عن احلــرمــان
والكبت اجلنسى وأن بطـولته رغم تواضعه اجتماعيا
ــــلك غــــيـــرهــــا وهـــذا تــــرجع إلى فــــحــــولـــته الــــتى ال 
هــاجس أدبـى تــردد فى عـــدة روايــات شـــهــيـــرة مــنـــهــا
"مـوسم الـهجـرة إلى الـشـمال" لـلـطـيب صالـح.. تعـبـيرا
ُحـتل أمام قـهـور أمام قـاهرُه عن عـجـز ا عن عـجـز ا
ـلك من فـحـولـة ــا  مُـسـتـعـمـره فــيـغـذوه فى نـسـائه 
شــرقــيــة يــفــتــقــدهــا الـــغــاصب رجل االحــتالل. وهــذا

قهورة.  إدراك غير واع للذات ا

نام فى لهجة فلسطينية 3  - قدمت "جيد" فقرة ا
ــعــابـــر وقــد تــغــلــغل هــذا عن واقـع االحــتالل وقــســوة ا
الظلـم فى احللم وكيف كـان احللم بـديالً إلشبـاع رغبة
فى حــيـاة طــبـيــعــيـة بال قــهــر واجلـائع كــمـا قــلــنـا يــحـلم
بــســوق الـعــيش.. لـيــكــون سـوق الــعـيش نــوعــا من احلـلم
بـالـتـحرر سـواء أكـان حـلمـا أم حـكـايـة تتـلـبـسهـا اخملـيـلة
انـعـتـاقًـا من أشـكـال الـقـهـر اخملـتـلـفـة وخـلق عـالم بـديل

فيه البهجة والسعادة فى عالم متخيل أكثر عدال.
الئــكـيــة واحلــلم فـيه المــحــهـا ا جـيــد احلــكـاءة هــنـا 
طابـع ضبابى حـالم ناسب حـضورهـا لكـنهـا حتتاج إلى
تـدريب أكـثر وثـقة فى الـنفـس وأن تمـنح سردهـا إيقـاعا

يحدد بداية ونهاية األداء.
حــكت جنالء حــكــايـة اخلــســيس واألصــيل ذات الــطـابع
ـسـتـمـدة من عـالـم ألف لـيـلـة ولـيـلـة ودعم األخالقى وا
عـالم اجلن لألصـيل بـعـد أن صار فـاقـدًا لـلـبصـر نـظـير
شـربة ماء ولقـمة زاد من اخلسيس مـقابل بصره  رغم
ـة عـلى اخلسـيس من قـبل لـينـال األصيل أيـاديه الـكر
ُلـك والشـرف جـائزة عـلى نـبـله وكرمه عـلى الـتـسامح ا
ــنـحه من مع اخلـســيس الـذى صــار فى أهــون حـال و
ثل الـشعـبى أن الكـر ال يُضام عطـائه تأكـيدًا عـلى ا
أى ال يـنـاله ظـلم ولـنـتـذكـر "يـهـودى مـالـطـه" وشـكـسـبـير

ورطل اللحم.

 عالم متخيل أكثر عدالً

 بيتر بروك

ــكــان الــذى عـــاش بــوكــار فــيه وشــاهـــدنــا ا
ومــارس حـــيـــاتـه .. وقــد قـــمـــنـــا بـــتـــجـــهـــيــز
ـــا أرضــــيــــات وإكــــســــســــوارات مــــنــــاســــبــــة 
ـا شـعـرنـا شـاهـدنـا.. وبـاعـثـا لإلحـسـاس 
تـلقى إلى مـكان به .. ومـحاولـة للـرحيل بـا

وزمان بوكار".
ــرات الــتى وقــد انــفــعل بــروك فى بــعض ا

شعر فيها باتهام ما فصرخ :
"إنـنى أؤمن بـأنك يـجب أال تـقـوم بـتـصرف
ــكن أن تــخــجل مــنه وال أو تــنــجــز عــمـال 
تـســتـطـيع أن تـواجـه اآلخـرين به وهـذا لن
ينـبع إال بأن تـكون صـادقا مع نـفسك وأال
تخجل منها أوال. إننى ال أعطى من حولى
دروسـا بل أتـعلم مـنـهم وقـد يـتعـلـمـون منى
شـيـئـا مفـيـدا فـاخـتالف كل مـنـا عن اآلخر
يــخـلـق بـيــنـنــا الـتــكـامـل الـذى لــو شـعــرنـا به
وأدركـــنـــاه دون تـــعـــصب لــــتـــقـــدمـــنـــا الـــيـــوم
بخطوات كبيـرة إنسانيا ووجدانيا بدال من
هذا التأخر احلضارى الذى نعيش فيه".

واستكمل :
سرحى "هل تظن أن صدق الـعمل الفنى وا
على األخص مـرتـبط بـالسـعـادة التى يـشـعر
ـتلـقى.. ال أعـتـقد هـذا بل أكـاد أجزم بهـا ا
أن أكـثـر األعـمـال صـدقــا قـد جتـعـلك تـبـكى
بــكــاء حــزن ولــيس بــكــاء فــرح.. ولـكـن داللـة
الـصــدق هى الــرضــا عن الــعـمل ولــيس عن
الـنـفس أو عن اآلخـرين فـقـد يـجـعـلك أحـد
ــشـاهــد تــغـضـب كـثــيــرا من نـفــسك أو من ا
غـيـرك ولـكـنك بـعـد فـتـرة سـتـشـعـر بـالـرضـا
نـحو ما شـاهدت وأظن أنه يجب أن يـشعر
تـلـقى بـاإليهـام الـدرامى كـواقع وأال يـلحظ ا
.. وإال هـــذا الــفـــارق الــصـــغــيـــر بــ االثـــنــ
حتــول اإليـــهــام إلى وهم كــبــيــر وفــقــد مــعه

تلقى". اخملرج القدرة على التالحم مع ا
وحتدث أيضا عن بوكار :

" إنـى أرى أن بــــــوكـــــار هــــــذا شــــــخــــــصــــــيـــــة
أســـطـــوريـــة .. فـــقـــد الـــتــــزم بـــالـــبـــحث عن
احلـقيقة والـتى يكمن جزء مـنها بداخله ..
واجلــزء اآلخــر مــتـعــلـق بـالــعــالم من حــوله
وتـــــمــــسـك بـــــذلك رغـم كل مـــــا قـــــابـــــله من
صــــــعـــــــوبــــــات ســــــواء مـن االحــــــتـالل أم من
الـسـلطـة إضـافـة إلى أنه سـاهم بذلك فى
احلـفـاظ عـلى الـتـقـالــيـد الـديـنـيـة اخلـاصـة
ــســتــعــمــر بــشـكــله بـأفــريــقــيــا رغم تــوغل ا
الـــقــد وكــذلك احلــديث وكــان مــخــلــصــا
ـستقيم ولم يـقدم على أية لـدينه وسلوكه ا
تــنـازالت وأين نــحن من هــذه الـشــخـصــيـة
اآلن وكــان عـلــيه أن يــصــمـد ولم يــكن مع
أو ضــد أحـــد بل كــان يــنـــتــصــر لـــلــمــبــاد

ا آمن بها " . والقيم طا
ان بالقضاء والقدر : ثم حتدث عن اإل
" أرجوك .. الحظ معى قبل أن تسأل عن
ــــان عـــنــــدى فى ذلك قـــيــــمـــة الــــقـــدر واإل
احلـدث  فعندمـا سأل بعض الـناس بوكار
عــمـا هـو اإلله? فـقــال : " ال يـكـون الـسـؤال
هـكـذا فـأنــتم سـتـشــعـرون بـاإلله وعــظـمـته
دون أن يـرهق أحـدكم نـفسه بـالـسـؤال عنه

 وقال أيضا : 
" إنــنـى لم أؤمن يــومـــا بــاخــتــيـــار مــســرحــيــة
ـــردودهـــا ألجـل األدوار الـــتى بـــهـــا أو حـــتى 
الـثقافى لكـننى دائما أذهب بـجوانحى نحو
احلس الـــبـــاطـــنى واحلـــدس لألشـــيــاء الـــتى
لـيست لهـا عالقة بالـزمن الذى حتدث فيه
ولــهـــذا قــمت بــإخـــراج تــيــرنــو بـــوكــار ولــيس
شخصية أخرى فقد تكون هذه الشخصية
ومـا حـولـهـا شـديدة الـصـلـة بـاحلـاضـر ولكن
تلـقى فأنا لن أقول إن هـذا ما قد يـدركه ا
سـرحـية مـثال عن الـعراق ولـكنك إذا هـذه ا
نظرت إليها جـيدا ستجد أن األمريكي لم
يــتـعــلـمــوا الـدرس الــذى تـعــلـمه الــفـرنــسـيـون
ـائــة عـام .. فـلـو أنـى قـدمت الـيـوم قـبــلـهم 
مسرحية عن فـيتنام فستكون دون شك عن

العراق.. أفهمت?".

إلى الـــبـــحث عن مـــخـــرج وقـــد وجــدت أن
ـسـتـقـبل هـو االسـتـفـادة مـن تراث مـسـرح ا
أفــريـــقــيــا وآســيــا وذلك حــتـــمى كى يــبــقى
ـــــــســــــرح حـــــــيــــــا فـى غـــــــروب احلــــــضــــــارة ا

األوروبية".
وقد اسـتكمل فى حـديثه عن سـبب تنـفيذه
لــهــذا الــعــرض وأنه ال يــدعــو لــفــكــر مــا أو

لدين ما فقال أيضا :
سرحيـة درامية وليست وثائقية "إن هذه ا
فـال مــجــال لـــلــحـــديث فـــيــهــا حـــقــيـــقــة عن
إفــريـقــيـا أو اإلسالم ولــكــنـهــا تـنــاقش هـذا
الــتـطـور الــروحـانى الــعـجـيـب الـذى وجـدته
فى الـكثـير من الشـخصـيات الـتى عرفـتها
وعـلـى رأسـهـا ســفـيــر مـالى فى الــيـونــسـكـو
وصـديـقى هـامـبـيـتى بـا. وحـقـيـقـة فـإنه من
أوحى إلىَّ لـــلــــقـــيـــام بـــهــــذا الـــعـــمل دون أن
يــدرى فـقــد أثــر فىّ كــثـيــرا أن كــهال مــثـله
يــقـــاتل وبــشــراســة وأليــام طــويــلــة من أجل
احملـافــظـة عـلـى الـتـقــالـيـد اإلفــريـقـيـة وأن
يـحفـظ القـصـص األفريـقـى القـد ألن به
ســتــعــيش احلــضـارة وتــنــتــقل من جــيل إلى
آخـر فأردت أن أعـاون هـذا الـصديق وأال
أكـون أقل مـنه فى احلـفـاظ عـلى تـراث أنـا
أؤمـن به ووجـــــدت أن مــــا أعـــــجـــــبـــــنى فى
صــديــقى هــذا قــد تــعــلــمه كــله وتــلــقــاه من
مـــعـــلــمـه بــوكـــار; فـــهـــو من أســـرة مــســـلـــمــة
صــــوفـــيـــة لــــهـــا طــــريـــقــــتـــهـــا اخلــــاصـــة فى
ـكــمـن أن يـكــون لك الــتــصــوف وهــذا هــو ا
طريـقـتك اخلاصـة الـتى تـعيش بـهـا وجتعل

هــــذا الـــرجل فـى دعـــوتـه وأكـــثــــر مـــا أثـــار
الــــبــــعض ضــــد بـــروك هــــو شــــدة إعـــجــــابه
سـلمة ـتعـبدة ا الـواضح بهذه الـشخـصية ا
 رغـم أنه قــــد وضـح كــــثــــيــــرا أن إخــــراجه
لهذا العمل كان مـنبعه فنياً خالصاً إال أن
أحـدا من هـؤالء لم يقـتـنع بذلك وأكـثـر ما
بــهـــر بــروك هــو بــدايــة بـــوكــار  حــيث بــدأ
دعــوته مع أربــعـة تـالمـيــذ وأنــهـاهــا بــتـسع
دول من أكــبـــر الـــدول اإلفــريـــقـــيــة مـــكـــانــة
وكــثــافــة ســـكــانــيــة وعــلى رأســـهــا بــالــطــبع

نيجيريا ومالى.
ـسـرحى شــريك لـبـروك وقــد أعـد الـنـص ا
عــلى درايــة كــبـيــرة بــشـخــصــيـة بــوكــار هـو
الفرنسى مارى هيلينى ستينى وقد جسد
ـــمـــثـــلــ الـــشـــخـــصـــيـــات مـــجـــمـــوعـــة من ا
ــبــلى ــالى حــبــيب د ــوهــوبــ ومــنــهم ا ا
وكـذلك الـفرنـسـى اإلفريـقـى األصل رشـيد
ـالــيـة دجينـيبــا مـثلة ا دجـيدانى وأيضـا ا
ـــبــدع الـــبـــوركـــيـــنى ســـوتـــيـــجـــيــو كــونـــى وا
ـمـيـزة لـلـعرض ـوسـيقى ا كـويـاتى ووضع ا

اليابانى توشى تسوشيتورى.
وقــــد دارت حـــــوارات كــــثــــيـــــرة صــــحـــــفــــيــــة
وتــلـيــفـزيــونـيــة مع بــروك عن هـذا الــعـرض
وعن إفـــريـــقـــيــا مـع عــدد كـــبـــيــر مـن رجــال
اإلعـالم ومــنــهم األمـــريــكى أنـــدرو ديــنــتــون
والــبــريـطــانى دوج مــولــرى  فــتــحــدث عــمـا

جعله يندفع لتقد هذا العرض فقال :
"إن هذا الفقر الفـكرى الذى تعانيه الكثير
ـسـارح األوربـية هـو أكـثـر مـا يـدفـعنى من ا

فـى كل جــــــيل مـن األجـــــيــــــال الــــــتى تــــــولـــــد
وتــــــــعــــــــيـش وتــــــــعـــــــمــــــــر األرض بــــــــعـض من
األشـخــاص الــذين يــتـمــيــزون عن غــيـرهم
شــخـصــيــات يـقــال إنـهــا تــاريـخــيـة فــقـد ال
تـتـواجـد وتـعـيش بـيـنـنـا إال كـل قـرن أو عدة
قـــرون  فـــريــدة فـى طــبـــيـــعـــتــهـــا وفـــكـــرهــا
ومـــنــهــجـــيــتــهـــا ومن الــطـــبــيــعى أن نـــشــعــر
بـسعادة كبيـرة عندما نعاصـر شخصية من
هــذه الـــشـــخــصـــيـــات الــنـــادرة  أحـــد هــذه
الـشخـصيـات واحد من فـلتـات عصـره هو
ـسرح صـاحب الـرصيـد األكـبر فى تـاريخ ا
ـى األقـــــوى فـى هـــــذا احلـــــديـث واألكـــــاد
ـسـرح فى الـعالم اجملـال وأبـرز مخـرجى ا
 اإلجنــلــيـزى الــروسى األصـل بـيــتــر بـروك
والــذى اســتــطــاع أن يــســتــلــهم خالصــة مــا
ـــفــــكـــرين تــــركه أسالفـه من األســـاتــــذة وا
فـــاســتـــنــد إلى نـــظــريـــات اإلخــراج وإعــداد
ــمـثل الــتى ســبــقه غـيــره فــيـهــا وطــورهـا ا
وأمـعن الــتـفـكـيـر والــدراسـة كـثـيـرا وكـذلك
هـــــو أكـــــثـــــر مـن اســـــتـــــفـــــادوا من بـــــريـــــخت
وشــكـسـبــيـر وقــد سـاهم بـروك بــكم هـائل
من الـكـتـب الـتى تـعـد عـمـاد دراسـة الـفـنون
ـــــســــرح فـى الــــعـــــالم فـــــهى الـــــدرامـــــيــــة وا
خـالصــــة كـم ضــــخـم من اجملـــــلــــدات الـــــتى
يــحـتــاج كل مــنــهــا إلى وقت كــبــيــر لــقـراءته

واالستفادة منه.
كمـا قدم بـروك العـديد من اإلبـداعات من
ـــلك لـــيـــر" خالل عـــروضـه: "هـــامـــلـت"  و"ا
و"كـارمن" بـلـغـة جــديـدة تـفـوق بـهـا عـلى كل
من سبـقـوه ومن قـدموهـا بـعده  كـمـا أبدع
ـهـابـهـارتا" أيـضـا فى "فـاوست"  ورائـعـته "ا

و"الزيارة"  و"مؤتمر الطيور".
تــعـــرض بــروك حلـــمالت شــديـــدة من قــبل
الـبـعض عـنـدما كـان صـريـحـا ومعـبـرا أكـثر
ا يـنبـغى فى بـعض أعمـاله ومن أحدث
هذه األعمـال مسـرحية "تـيرنو بـوكار" التى
أثــارت حــوله الــكــثــيــر من الــلــغط لــصــدقه
الـــشــــديـــد مع الــــنـــفـس رغم أنـــهــــا جنـــحت
جنـــاحـــا كــبـــيـــرا فى كل عـــروضـــهـــا  فـــقــد
قـــدمت فى نــيــويــورك عــام  2006 وقـدمت
قــــبل ذلـك فى أول عــــروضــــهـــــا فى لــــنــــدن
عــــام  2005 وفـى الـــــعـــــام ذاته قـــــدمـت فى
برل وكذلك فــى احـتفاليــة خاصــة فــى
أمسـتردام  وقـد تـوقف النـقاد كـثـيرا عـند
ــسـرحــيـة الــتى حتــكى قـصــة تـيــرنـو هــذه ا
ـــســلم ـــتــصـــوف األفــريـــقى ا بــوكـــار ذلك ا
الـذى ولـد فى نــيـجـيـريـا عـام 1875 ورحل
هــو وعـائــلـتـه إلى أحـد مــدن مـالى وهــنـاك
أنــشــأ مع أســرته مــدرسـة لــتــعــلــيم الــقـرآن
الـــكــــر وأصـــول الـــديـن اإلسالمى  وقـــد
اتـسم بـقـدر كـبـيـر مـن الـروحـانـيـة وكان ذا
ـيــزة فى أفـكـاره وفى طـريـقـة شـخـصـيـة 
تـعــامــله مـع طالبه وقــد ســخـر كـل حـيــاته
لـعـبـادة الـله بـطريـقـته اخلـاصـة كـمـا اتسم
انه بـالتسـامح الذى أكـد به أنه نابع من إ
الـعـمـيق واجـتـهـاده فى بـحثـه عن احلـقائق
الـــــعـــــلـــــيــــــا كـــــمـــــا أمـــــره اخلـــــالـق عـــــز وجل
شاركة اجملتمع وهذه النقطة اخلاصة و
ـــان الــعــمــيق هى بــالـــبــحث والــتــطــور واإل
أحــد أهم مــا أبــرزه واهــتم بـه وقــد يــكـون
هــذا أيـــضـــا مــا لـــفت انـــتــبـــاه بــروك لـــهــذه
الـشـخـصـيـة من األسـاس  فـكـان الـتـسـاؤل
الذى دار فى رأس بـروك عن كـيـفيـة جناح

 عرض مسرحى يبحث عن احلقائق العليا

صاطب حكى ا
واجلوعان يحلم بسوق العيش

 أمسية شعبية للحكى سرد ريفى يحاكى لغة الواقع 

قطرة من بئر شيخ اخملرج 

بيتر بروك..
 ب اإليهام والوهم شعرة

 القروى األحمق

 اللهجة الفلسطينية

السيرة الهاللية

أحدث
مسرحياته

«تيرنو بوكار»
أثارت لغطا

كبيرا 
بطلها أفريقى
مسلم
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ــارس يـومـيًـا فــنه دون أن يـسـتـســلم لـلـطـابع >  يــجب عـلى الـدارس أن يــنـمى صـفـاتـه الـشـخـصـيــة ويـتـعـلم أن 
مثل: تنمية هم هو ضم شيئ فى إعداد ا االحـتمالى لإللهام. بعض هذه الصفات لها صلة بالتـواجد والنظام ا
قــدراته الـفـرديـة (مـا تـسـمـح به احلـصـة) ومـعـنى الـعـمـل اجلـمـاعى (مـا تـسـمح به ورشــة الـعـمل) يـجب أن تـلـتـزم

الشخصيات القوية بقواعد اجلماعة.

>  يــجب أن نـعـلم أن أى مـدرسـة فن ال بـد أن تـتـطـوّر دائـمًـا ألنـهـا إذا مـا جـمـد اإلعـداد
نـافسـة يوجد بـالتـأكيـد أسس تـقنـية ضـرورية (صـفات صـوتية فـيهـا أصبـحت خـارج ا
سـرح صفـات تخص ذكـاء النص إلخ) ولـكن هذا ال يـكفى صـفات وقـوف على خـشبـة ا

ارسة هذا الفن. من أجل  10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

الى للمهرجان وصل إلى 55 ألف جنيه. صرية قال إن إجمالى الدعم ا > د. عمرو دواره  مدير مهرجان فرق الهواة الذى تنظمه اجلمعية ا

10 من مارس2008  العدد 35

«لعبة الدبابيس»
 مرآة تعكس الهزائم العربية!

ب عبثية سعد الله ونوس وإبراهيم أبو طبيان

≈∏«ÑdG AÉØ°U

سرحي جريدة كل ا
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ختلف محافظات مصر. اضى 189 عرضاً مسرحيا  > اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة أنتجت العام ا

كون والسمة (صورة عطيل) حملمد أنقار  تساند ا

قدرة ومرونة الفريق جسدياَ

آالمه وحرمانه الشـديد.. فتحول إلى دمية
مـطـاطيـة كـالفـقـيد فـأخـذا ينـفـخانـهـا ببطء

وشبق ظاهرين!

بــاخــتـــيــار هــذا الـــنص اجلــيــد اســـتــطــاع
اخملـــرج الـــشـــاب إبـــراهـــيـم أبـــو طـــبـــيـــان
اخلــــــروج مـن عـــــــدة مــــــآزق لـــــــيـس ذلك
فــقط بل أتــاح له الــفـرصــة فى اخــتــيـار
بــــقـــيــــة عــــنــــاصـــر الــــعــــرض بـــشــــكل راق
ومــــتـــمــــيــــز.. بــــدا ذلك فى قــــدرته عــــلى
ـمـثـلـ ومـجـمـوعـة الـراقـصـ حتـريك ا
ــدربـ عــلـى أفــضل مــســتــويـات األداء ا
احلــــركى كـــمـــا  اســــتـــخـــدام اإلضـــاءة
بــشـــكل جــيـــد وهـــذا يــدل عـــلى حــرفـــيــة
شديدة وخاصـة فى اللقطـات واللوحات
التـشكيـلية واحلـركية الـتى أظهرت قدرة
ومـــــرونـــــة الـــــفـــــريـق اجلـــــســـــديـــــة وكــــان
السـتـخـدام الـلـونــ الـسـائـدين «األحـمـر
واألســـود» بــخـــاصــة األحـــمــر الـــذى كــان
ا يوحى يتجسـد على أطراف األكمام 
بــإهـــدار دمــاء الـــبـــشــريـــة بــأيـــدى هــؤالء
اخملـربـ كـمـا كـان لـنـفس الـلـونـ األثر
ــكــيــاج لـيــؤكــد شــيــطــانــيـة إضــافــة إلى ا
هـؤالء وأنــهم لــيــســوا إال مـجــرد جالدين
ــشـاهـد لـلـنــفس الـبــشـريــة.. ومن أشـد ا
ـــشــــهـــد الـــذى احلـــركــــيـــة إبــــهـــاراً ذلـك ا
هرج» حـملت فيه اجملـموعـة «البغـلى / ا
ـينا ويساراً مـهوشاً اجلميع لتطوف به 
بسـيـفه الذى اسـتـله من إحدى األشـجار
بـــاحلــــركـــة الــــبــــطـــيــــئـــة ”slow" أمــا أداء
مـثـل فـقـد أجاد «مـحـمد الـبـقلى» فى ا
دور «األعــــــلـى» ويــــــوسـف الــــــبـــــــغــــــلـى فى

هرج / األسفل». «ا
وقــد تـفـاعل اجلــمـهـور مــعـهـمــا ألدائـهـمـا
مـلـوء حـيويـة وديـنـاميـكـيـة أما تـمـيـز وا ا
ـــــرأة.. فــــكــــانــــا احملــــركـــــان / الــــرجل وا
جيدين أيضـا لوال خروجهـما أحياناً عن
واقف تقـاليد الـلعبة الـعبثـية فى بعض ا
حـيث لـم يـكـن من الـضــرورى جلــوؤهــمـا
إلى «الـفـارس» فـلم يـكن هـنـاك داع مـثالً
لــلـــمــوقـف الــذى «يـــشم فـــيه حــذاءه»! أو
تـــصـــرخ هى بـــشـــكل مـــبـــالـغ فـــيه! حـــيث
العـمل عبـارة عن دراما عبـثية تـراجيدية
ـا تـغـوض فى أوجـاع الــنـفس الـبـشـريـة 
.. واإلنـسان فـيـهـا من تـنـاقـضـات عـمـومـاً
ــا يالقى من اضــطــهــاد وظـلم الـعــربى 

وصراع ب األنا لديه واآلخر».
حقـيقـة األمر.. الـعرض يـضاف لـرصيد
لـتزم مـخـرج جاد أمـسك بـزمام فـريـقه ا
واحملب لـــلــــمـــســــرح لـــيــــؤكـــدوا جــــمـــيــــعـــاً
خطـواتـهم الـعبـثيـة اجلـيدة عـلى الـطريق

الصعب.

فى مـــحـــاولــة جـــادة لالبـــتــعـــاد عن الـــعــلـــبــة
ــسـرحــيـة الــتــقـلــيــديـة ومن خـالل اخـتــيـار ا
مـوفق لـنص يـحـمل بـ طـياتـه األرق والهم
الـعـربى بـكل مـسـتـويـاته لـكـاتب يـحـمل عـلى
ـــــواقف عـــــاتـــــقه ثـــــلـــــة مـن اجملـــــاهـــــدات وا
الــفـكــريــة مــا يـلــبث أن يــنــتــهى من إحــداهـا
حـتى تـراه مـنـغـمـسـاً فى مـثـلـهـا.. وهـكـذا ال

مفر..
قــدم اخملــرج الــشــاب إبــراهــيـم أبــو طــبــيـان
عـرضه «لـعـبـة الـدبـابـيس» عـبـر فـرقة إدارة
ـعـهــد الـعـالى لــلـفـنـون مـركــز الـشـبــاب فى ا
ـــســرحـــيـــة بــالـــكــويـت الــشـــقــيـق فى إطــار ا
ــســرح لـلــشــبـاب فى دورته مـهــرجــان أيـام ا
الرابعة.. والنص لـلكاتب الكبير «سعد الله
عروف عنه ونوس» الذى ولد عام 1941 وا
أنـه يـتـبـنى عــبـر كـتـابــاته الـقـضـايــا الـعـربـيـة
الـكـبرى ويـتـطرق فى مـعـاجلـاته الفـنـية إلى
عالقـة الكيان الفـردى بالسلطـة كما تعكس
كـتابـاته بـشـكل كـبيـر مالمح واقـعـنـا الـعربى
بـــكل تـــنـــاقـــضـــاته ســـيـــاســـيـــاً اقـــتـــصـــاديــاً
اجــتـــمــاعــيــاً.. وكـــيف تــؤثــر الــســـلــطــة عــلى
اجملــتـمع ومــوقف احلـكــام مـنــهـا وعالقــتـهم
بــــــالـــــشــــــعب.. ومـن أعــــــمـــــالـه هـــــذه: «رأس
ـــمــلـــوك جـــابــر الـــفـــيل يــا مـــلك الـــزمــان ا
ـلك هـو طـقـوس اإلشــارات والـتـحــوالت وا
ـلـك».. وعـرضـنــا هـذا «لـعــبـة الــدبـابـيس» ا
الـذى يحمل فيمـا يحمل الكثيـر من العبثية

والتشاؤم.

وعـبر النظرة الـتشاؤمية الـتى تسيطر على
الــــنص.. أصــــر اخملــــرج عــــلى عــــرض هـــذا
الـــعــمـل فى الـــهــواء الـــطــلـق.. مــعـــلّــقـــاً أحــد
مـثـلـ الـرئـيـسيـ «مـحـمـد الـفـيلـى» على ا
سرحية بحيث عهد العـالى للفنون ا سور ا
ـكـمـلة لـلـسـينـوغـرافـيا فى تـصـبح الـصورة ا
اخلــلـفــيـة مــجــمـوعــة من عــمـائــر األســمـنت
ــشــاعـر الــعــالـيــة الــتى تــعــبــر عن تــصــادم ا
اإلنـــســانـــيــة بـــاألســمـــنت ومــا يـــوحى به من
جـــــمـــــود وبـالدة كـــــذلـك أصـــــبـــــحت أبـــــواق
الــسـيــارات فى اخلــارج جــزءًا مـشــتــركـاً مع
ـؤثــرات الـصـوتــيـة.. لـيــصـنـعـا ـوســيـقى وا ا
معـاً حـالـة عـبثـيـة جـديدة فى مـواجـهـة هذا
الـــعــالـم الــعـــبــثـى االفــتـــراضى الــذى حتـــيــاه
الشخصيات سواء كانت أصلية أم فرعية.

وعــلى مـدار عــشـرين دقــيـقــة قـدم «افــيـلى»
مــــنـــولــــوجـــاً طــــويالً عـــبّــــر فـــيـه عن حـــاالت
عـــديــدة لالنـــكـــســار الـــذى عـــاشه وال يــزال
ـنـا الــعـربى ومــا تـعـرض له من يـعــيـشه عــا
انـتـكاسـات نـفـسيـة وجـسديـة عـبـر هزائـمـنا
ـتـعددة والـتى أثرت فى دواخـلـنا.. خـاصة ا
ـــا أثــــر عـــلى بـــعــــد نـــكــــســـة يــــونـــيه 67.. 
اإلنـــســـان الـــعـــربـى فـــجـــعـــلـــتـه يـــحـــيـــا عـــالم
التـشتت واالنفـصام والقـهر.. لذا فـقد كان
سـتـوى األعلى وبـقـية وجود «الـفـيـلى» فى ا
ـــا فى الـــشـــخـــصـــيــات فـى األســفـل جـــيــداً 

اجلزء األعـلى وهـنا يـنـتهى دور الـشـخصـية
األولى «الــــــفــــــيـــــــلى» بــــــكـل عــــــجــــــزه وقــــــوته
وصـلفه.. لتتـحول اإلضاءة بعـد ذلك للجزء
ــهـرج األســفل حــيث «يــوسف الــبــغــلى» أو ا
ـمثل األول.. الذى يـبـدأ من نـقطـة انـتهـاء ا
فى دور مـــحـــورى حـــيث يـــعـــبـــر عـن األزمــة
الـتى يـعـيـشهـا اإلنـسـان بـ داخـله وخارجه
فـــنـــراه قـــائـالً: «عـــلـــيك أن تـــبــــلع الـــشـــعـــلـــة
لـتـخـرجهـا لـهم شـريطـا من نـور.. عـليك أن
تـفعل أشـياء متـعبـة ومقلـقة لـكى جتلب لهم
الــســعــادة» فــيـــحــاول أن يــتــســلق ألخــذ دور
األعلى الذى أصبح فـارغاً.. لكنه ال يعجب
ثالن رأة» اللذين  «احملرك / الـرجل وا
الـشـعب.. الـشـعب الـذى بـإمـكـانه أن يـصـنع
حـــاكـــمـــا طـــاغـــيـــة.. أو يـــصـــيّـــره مالكـــاً!!..
يـرفض احملـركــان رغـبــة األسـفل فـقــد كـانـا
سـعـيـدين مع الـفـقيـد األول.. ألنه بـبـسـاطة
شديـدة يـريحـهمـا ويـسلـيهـمـا بكـافة الـطرق
الـتى كـانـا يــحـبـانـهـا.. فـكـيف سـيـأخـذ هـذا
ـهـرج مـكـانه? البـد وأن يــتـحـول.. لـيـصـيـر ا
على شـاكلـتهمـا ويتـرك أفكـاره الثقـيلـة غير
ــســلـيــة بــالــنـســبــة لــهـمــا «صــنع الــتـواريخ ا
ــــقــــامــــرة الــــتــــدرب عــــلى الــــزهــــد.. إلخ» ا
وحـــيـــنـــمــا بـــدأ يـــحـــكى عن نـــفـــسه.. الـــتف
حـــوله.. فـــبــدأ بـــالــضـــحك والـــبــكـــاء وســرد

ـــوقف من شـــعـــور بـــاالســـتـــعالء وتـــضـــخم ا
الـذات.. فـيـبـدأ باحلـكى.. يـجـتـر ذكـرياته..
يـضحك ويـبـكى يبـصق.. ويصـمت.. وكلـما
تـــعب مـن احلـــكى اخــــتـــفى خـــلـف الـــدمـــيـــة
ــنــفــوخــة الــتى تــشــبــهه تــمــامـا ــطــاطــيــة ا ا
لــيــشـيــر إلــيــنــا أن هــذه الــدمــيــة لـيــست إال
وجـــهه اآلخـــر.. فـــكـــان الـــصـــراع بـــ األنـــا
واآلخـر.. صـراعـاً مـاديـاً وروحـيـاً مـا يـلـبث
يــبـــدأ حــتى يــنــتــهى.. وهــكــذا.. تــبــدو هــذه
الشخصية فى دوران دائم حول نفسها فى
عاناة حلقة مفـرغة من العذابات واآلالم وا
يـز األعمال التى ال تـنتـهى ولعل هذا مـا 
ـسرح العبث.. فال تكاد تلمس التى تنتمى 
حـدثـاً درامـيـاً بـعيـنه وال نـقـطـة ضـوء تـسـير
على هداها لتـهبك فعالً درامياً حقيقياً بل
جتـد حدثـاً.. وفـقط.. ما يـكاد يـنتـهى حتى
يـــبــــدأ.. وهــــكـــذا.. ولــــعـل هـــذا مــــا يــــؤكـــده
«صمـويل بـيـكيت» مـلك الـعبث حـيث يـقول:
«إننـا نخـرج من ظلمـات الرحم إلى ظـلمات

القبر مارين بظلمات احلياة»!!

لـذا جند النظـرة التشاؤمـية طوال العرض
وقد بـلغت مداهـا ح انـفقأت الـدمية فى

 العرض يناقش
حتوالت اإلنسان

العربى وتناقضاته 

السينوغرافيا
خرجت من آفاق
التقليد إلى استغالل
الفضاء البديل
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ـوضـوعيـة وإال صارت احلقـائق الـتاريـخـية وا
ـسـرحـيـة أدب راق وخـالد تـأريـخـا..الـكـتـابة ا
يـنـشأ مـن حلظـة تـغـلـغل الـكـاتب فى الـعـاطـفة
اإلنـسانـيـة مسـتشـرفا خـصوصـيتـها الـتكـوينـية
ـــتـــقـــلــــبـــة وأفـــكــــارهـــا اخلـــادعـــة وأهـــوائـــهــــا ا
ومواقفها الالمـفهومة.  إن قراءة هذا الكتاب
مـتع قـد جتـعـلـنـا نـنـتبه إلـى حقـيـقـة بـسـيـطة ا

وعميقة ظلت تائهة من حولنا وهى:
ا أنـنا فى الـوطن الـعربى لم نـعرف بـعد لـر
ــــثــــلـــ عــــظــــامـــا مــــثل: الــــســــيـــر لــــورانس
أوليفييه وفـيفيان لى وجيمس دين وليندا
فــايــغل ومــيــشــيل بــيــكـولـى ومـاى الن فــانغ
ا أنـنا لم نقدر بـعد قيمة وسـارة برنار.. لر
منـاهج التشـخيص العـلميـة بآلياتـها التـقنية
كمـا نظـر لهـا ستانـيسـالفسكـى ومايـرخولد
وبريـخت وأنطـون آرطـو ولى ستـراسبرغ

وكروتوفسكى.. 
ا أننا لم نـرهن حلد الساعـة جمهورا - لـر
حـقيقيا للـتراجيديا نـلمس وجوده بالفعل ال
ـــآسى بـــاإلمـــكـــان..جـــمـــهـــورا يـــتـــفـــاعـل مع ا
والكـوميـديـات والالمعـقول ال مع الـسـيتـكوم
ـــا يــرجع والــلـــمــبـى وطــاش مـــا طــاش.. لـــر
الـسـبب فى كـل ذلك إلى أنـنـا لم نـعـرف بـعـد
كـــتـــاب مــســـرح عـــظـــام فى قـــيــمـــة الـــشـــاعــر
شــكــســبـيــر ونــصــوصــا إنــســانــيــة فى قــيــمـة
ـلك لـير) مـآسى: (عـطيـل) و(هـاملـت) و(ا
و(الـعاصفة) و(حـلم منتصف لـيلة صيف)..
 مـــا الــســـبـب ?!.. هل ألنـــنــا فـــهـــمـــنـــا خـــطــأ
جـوهــر تــنـظــيـرات أنــطــونـ آرطــو الـداعــيـة
ـــســرح ? هل ألنــنــا ســمــحــنــا إللــغــاء أدبــيــة ا
ألنفسـنا بـالتطـاول على كل من اهـتم بالنص
دون الـــعـــرض بـــدعــوى أن األدبـــيـــة تـــنـــاقض

التمسرح !  
 ومن ثم نــعــتــنــا مـســرحــيــات أحــمـد شــوقى
فـتقـد لعـناصـر الدرامـا وتنـاسيـنا بالـشعـر ا
بــــأنه مـن الـــكــــتـــاب الــــعـــرب الــــقالئـل الـــذين
أغــــرت نـــــصــــوصـه كــــبـــــار مــــخـــــرجى أوربــــا.
واعــتـــبـــرنــا مـــآسى تــوفـــيق احلـــكــيم أعـــمــاال
ذهــنــيـــة ال تــصـــلح لــلـــعــرض وغـــاب عــنــا أن
فكر عبـد الله العروى اتخذ (أهل الكهف) ا
ؤسـسة "اإليـديولـوجيـا العـربية فى دراسـته ا
ـوذج لـلمـأسـاة العـربـية – ـعاصـرة" كـأبرز  ا
إن لـم نــقـل الــوحـــيــد  –الــذى تـــمــيـــز بـــرؤيــته

العميقة للتاريخ.    
ـا فى   إن قــيـمــة كـتــاب (صــورة عـطــيل) إ
سـعــيه الـكـشف عـن األنـظـمـة األدبــيـة لـلـنص
ـــســـرحـى. وهـــو تـــصـــور يـــنـــدرج بـــدوره فى ا
ؤلفه حاولت أن سـياق استراتيـجية شامـلة 
تـستـشرف سـؤال التـجنـيس الروائى كـما فى
دراســته الـقــيـمــة (بــنـاء الــصـورة فى الــروايـة
ـسـرحى كـمـا االسـتـعـمــاريـة) أو الـتـجـنـيس ا

سرحى). فى دراسته (بالغة النص ا
  

الهوامش
× الـدكــتـور مــحــمـد أنــقـار مـن مـوالــيـد تــطـوان
ــغـــرب) ســتــة 1946م. حــاصل عــلى (شــمـــال ا
دكـــتـــوراه الـــدولـــة مـن كـــلـــيـــة اآلداب والـــعـــلـــوم
اإلنـســانــيــة بـالــربــاط ســنـة 1992م. حــاز عـلى
ـغــرب سـنـة 1998م عـن كـتـابـه الـقـيم جـائــزة ا
ــغـرب). نـشـر الــعـديـد من (قـصص األطــفـال بـا
الدراسات البالغية القيمة حول اشتغال الصورة
ــسـرح. كـمـا يــعـد من أبـرز الــفـنـيــة فى الـسـرد وا
ـغرب حـيث صدرت له كـتاب الـروايـة والقـصة بـا
الـعـديـد من اجملـمــوعـات الـقـصـصـيـة والـروايـات
ــصـرى) الــصــادرة عن ســلـســلـة آخــرهـا روايــة (ا
الهالل الـقاهـرية. يـعمـل حاليـا أستـاذا للـتعـليم

العالى بكلية اآلداب بتطوان.
× محمد أنقار  (صورة عطيل)

سرحى) × محمد أنقار (بالغة النص ا
× (عــطـيل مـغـربى الــبـنـدقـيـة). تــرجـمـة: جـبـرا

إبراهيم جبرا.
× مــحــمـــد أنــقـــار (بــنـــاء الــصــورة فـى الــروايــة

االستعمارية)

يــطـــرح الــتــصــور اجلــمــالى فى قــراءة الــنص
سرحى عـند الدكـتور محمـد أنقار الـكثير ا
من الــقــضــايـــا واإلشــكــاالت الــتى تــدخل فى

سرح من قبيل:  صميم نظرية ا
ـســرحى نـصـا أدبـيـا ? ــاذا كـان الـنص ا   - 

- كيف ينبغى تذوقه تذوقا أدبيا ?
مــا مـعـنـى أن يـكـون نص مــسـرحى مــا نـصـا

أدبيا ?   
قــيــمــة هــذه األســئــلــة الــتى فــكــر فــيــهــا هــذا
ـــفــهــوم الــنـــاقــد تــكـــمن فى أنـــهــا تــتـــجــاوز ا
سرحى عندما ال يقوى على الضيق للنقـد ا
مـغـادرة مـنــطـقـة الـنـظـر اإليـديـولـوجى الـذى
يــــعـــــاين اإلبـــــداع كــــانــــعـــــكــــاس آلـى وخــــالص
ــرجــعــيـــاته االجــتــمــاعـــيــة. يــحــاول مــشــروع
مــحــمـــد أنــقــار أن يـــنــخــرط فـى صــلب أبــرز
ـسـرح ـسـرح وأقــصـد بالغـة ا فــروع عـلم ا
أى:  الـتـوصـيف الشـامل آللـيـات إنـتـاج الـلذة
ـسرحـية استـنادا إلى اجلـمالـية لـدى قار ا
مفـاهيم نـقديـة نحـتهـا هذا البـاحث ووظـفها
ــكـــون والـــســـمــة بـــعــمـق وحـــذر من قـــبــيـل: ا
والــتـســانــد بــيـنــهــمـا دون إغــفــال الـســيــاقـ
الـنــوعى والـنـصـى الـلـذين يــجـسـدهــمـا عـبـر
ــــ الــــنــــصى حتــــلــــيال ارتــــبــــاطه الــــدائم بــــا
وتـركــيــبــا.  هــكــذا يـنــطــلق هــذا الــنــاقـد فى
كـــتـــابه (صـــورة عـــطــــيل) من تـــســـاؤل مـــهم:
كـــيف أمـــكن لــــشـــكـــســـبـــيـــر أن يـــبـــدع صـــورة
إنـــســــانـــيــــة لـــشــــخـــصــــيــــة اآلخـــر -عــــطـــيل-
مـنــسـجــمــة ومـقــنـعــة بـاســتـعــمــاله ألقل قـدر
ــعـلـومـات ـكن من احلـقــائق الـتـاريــخـيـة وا

وضوعية ? ا
 وهـو لم يتـمـكن من تشـكـيل هذا الـسؤال إال
ألنه وضع يـده عـلى حــقـيـقـة مـعــرفـيـة مـهـمـة
ــــؤلف خلـــصــــهــــا بـــقــــوله:  (. .. ونــــطن أن ا
ـعـلومـات واحلـقائق سـيحـاصـرنـا بركـام من ا
الــتــاريــخــيــة واجلــغــرافــيــة الـتـى يــفــتـرض أن
ـغـربى سـتـستـدعـيـهـا بـغزارة. إال شـخصـيـة ا
ـسرحى اإلجنـلـيزى خـيب أفق انـتظـارنا أن ا
ـر مرور سـرحيـة ووجـدناه  عنـدما قـرأنـا ا
الـكـرام عــلى األوصـاف اخلــارجـيــة لـيــحـتـفى
بـدال مـنـهــا بـتـشـريح نـفـســيـات عـطـيل ويـاغـو
وديـزدمونة والعنايـة بانتقاء سـماتها الدالة)
تـتـوزع الــفـهـرســة ألـغـنـيــة لـهـذا الــكـتـاب عـلى

خمسة محاور أساسية جاءت كاآلتى:
سرح.  - الصورة والتصوير فى ا
سرحية. - صورة عطيل واللغة ا

- صورة عطيل العنيف.
- صورة عطيل فى عيون اآلخرين.

- إنسانية الصورة.
واحملـــور األول يــــكــــتــــسب هــــمــــيــــة قــــصـــوى
اعــــتــــبــــارا لــــكــــونـه جــــاء تــــأصــــيال مــــعــــمــــقــــا
الشــــتـــــغـــــاالت الـــــبــــاحـث فى مـــــؤلـــــفه األول.
ــــكــــان تـــــنــــاوله وســــيـــــكــــون مـن األهــــمــــيـــــة 
بالدراسة الكمية والـكيفية. فالدكتور محمد
ــفـهــوم (الــصـورة أنــقـار ســعى عــبـر تــطــرقه 
إلى الـــتـــأكــيـــد عــلى أن الــفـــنـــيــة) وحـــدودهــا
ـسـرحــيـة ال تــقـتـضى –عــلى غـرار الـصــورة ا
الـصورة الـشـعـرية  –ثـنـائيـة احلـدين ولكـنـها
تــمــتــد لـتــشــمـل وحــدة أو مـقــطــعــا أو فــصال
بـكـامـله. وهى بـذلك تـسـتـثيـر لـدى مـتـلـقـيـها
اطـا من التـوتر إمكـانات تـعبـيريـة شـتى وأ
الــداخـلـى. فى نـفس اآلن يــحـاول أال يــغـبط
هـذا الـقار دوره الـفـاعل فى إقـامـة نوع من
احلــدود بـ صـورة مـســرحـيـة وأخـرى. وهـو
ــــانى بــــذلـك يــــســــتــــفــــيــــد من مــــنــــجــــزات األ
فــــولـــفــــغــــانغ إيـــزر فـى جـــمــــالــــيـــات الــــتــــلـــقى
والتـجاوب حيث الـقراءة تـتطـلب من القار
سـرحى قـدرات الـتـذكـر والـتـرقب الـكاتـب ا
يحـلم ويـتخـيل ويـجـسد ثم يـشـخص ويصف
ثم يــــأتى الــــقــــار فــــيـــعــــيــــد تــــمــــثل كل تــــلك
ـهـمـات التـصـويـرية من مـنـظوره الـوظائف وا
الـذاتى وحـسب مخـزونه ومـسـتـواه التـعـلـيمى
والـتذوقى).    ولعل اللغـة التشخـيصية التى
ــسـرحـيــة هى الـتى تــتـبـلــور فى اإلرشـادات ا
تــقــتــضى  –مـن وجـهــة نــظــر الــبـاحث  –تـلك
ــتـوتـرة من لـدن قـار ـسـاهـمـة الــيـقـظـة وا ا
ـسـرحـيـة وقد سـبق له أن وقف عـلى ذلك ا

ــغــربى تــخـــتــفى بــاســتــمــرار مع كل عــطــيل ا
قراءة فـاسحة اجملـال لعـطيل آخـر إنسانى.
دو فـكـر عـطـيل لـلـوهـلـة األولى فـكـرا شـرقـيا
عـنيـفـا لكـنه يـتمـاس مع عـديد من تـفـاصيل
الــــفـــكــــر الـــغـــربـى وجـــزئـــيــــاته. وهـــذا يــــثـــبت
ــــــزدوجـــــة ألصـــــول الـــــفـــــكـــــر الــــــطـــــبـــــيـــــعـــــة ا

التشخيصى لديه.  
ـسك بتالبيب ـكن لقار عـطيل أن  - ال 
ــعــزل عن اخملــاطــر الــتى واجــهــهـا صــورته 
هـــذا الـــقــائـــد األســـود. فـــشـــكــســـبـــيـــر يـــولــد
الـتــفــاصـيـل اخلـاصــة بــاحلـدث الــدرامى من
صـــــلـب ســـــمــــــات احلـــــدث نــــــفـــــسـه. إن حب
ديـزدمونة مثال لعـطيل نتاج طبـعى إلعجابها
ـواجهـته اخملاطـر وهو مـا يضـمن للـحدث

الرئيس للمأساة امتدادا مناسبا.  
- يــنــتــقى شــكــســبـــيــر لــعــطــيل لــغــة حــواريــة
بـهمـة ويسـتعـير تـتنـاسى أصوله األجـنبـيـة ا
له مــوقـفـا يــجـعــله فى تـضــاد مـصــطـنع جتـاه
األجـــانب.. يــســـتــنـــتج الــبـــاحث عـــبــر دراســة
إحـصائيـة غزارة الصـور العـنيفـة لشخـصية
عـطــيل ويـعــزو ذلك إلى الــتـراوح بــ مـلــكـة
شكـسبـير الـتصـويـرية وقـدرته على اإليـحاء.
لكن هذه الـهيـمنة لـلعنـيف ال تصل إلى جعل
العنف عالمـة كليـة ومطلـقة.  يعـمد الباحث
إلى قـراءة مـفـصـلـة لـلـمـعـجم احلـيـوانى الذى
ــتــوتــرة وأفــكــاره جــســد أحــاســيس عـــطــيل ا
احملـــتـــدة. وهـى صـــور تـــنـــحـــشـــر بـــ رغـــبــة
شـكـسـبــيـر فى تـعـمـيق سـمـات األجـنـبى لـدى
عــطـــيل وبــ خــضــوعه لــلـــقــيم الــتــعــبــيــريــة
الــعـنــيــفــة لـعــصــره اإللـيــزابــيـثى وأيــضــا بـ
قتضيات اجلنس التراجيدى.   اخلضوع 

ــقـدمـة.. مــنـطـقــيـة الــنـتـيــجـة من مــنـطـقــيـة ا
هذا مـا أكده أرسطـو ولعـله ما يـصدق على
خـاتمة الـكتـاب التى عنـونهـا محمـد أنقار بـ:

(إنسانية الصورة). 
 إن مـهـارة الـتـصـويـر الــفـنى لـتـقـلـبـات األهـواء
والـــوصف الـــدقـــيـق لـــلـــنـــفس الـــبـــشـــريـــة هى
اخلـبــرة اجلــمــالــيــة لــشــكــســبــيـر وهـى أيــضـا
ـسـرحـيـة. ـمـارسـة الـكــتـابـة ا اخلـبـرة احلــقـة 
فـهــذه األخــيـرة ال تــقـوم كــمـا قــد نــفـهم خــطـأ
عـــلى الـــصــــدق الـــواقـــعى: أى االرتــــكـــاز عـــلى

ـــكــونــات بــالــتـــفــصـــيل فى حتــلـــيــله الـــســابق 
وســمـــات مـــونــودرامـــا (الــزغـــنـــنــة) لـــلـــمــؤلف
غربى الطلـيعى محمـد تيمد. لكن واخملـرج ا
اإلشـكال الـذى يـواجه البـاحث فى مـسرحـية
(عـطـيل) خــلـوهـا من مـثل هـذه اإلرشـادات
غــيــر أن تـوســله بــالـســيــاق الـنــصى وحتــلــيـله
ـــقـــاطع حــــواريـــة دفع به إلـى الـــكـــشف عن
مالمـح اللـغـة التـشـخيـصـية فى ثـنـايا حـركـية
احلـــوار ذاتـه. وهـــنــــا يـــســــتـــكــــنه الــــصـــيــــغـــة
ــــعــــقــــدة لــــطــــبــــيــــعــــة احلــــوار األســــلــــوبــــيــــة ا
ـقـدور الـقـار تـمـيـيز الـشـكـسـبـيـرى حـيث 
كل عـنــاصـر اإليــقـاع الــدرامى من بــ ثـنــايـا
احلـوار. إن الــوعى احلــاد لــلـبــاحث يــتــجـلى
فى أنـه لم يــــحن اهــــتــــمـــامـه بــــقـــراءة الــــنص
المسة قضايا محلية فى سرحى كمطيـة  ا
أبــعــادهــا الـتــاريــخــيـة والــراهــنـة  –ضــمن مـا
أســمــيه بــالــنــزعــات اإلقــلــيــمــيــة الــســائــرة ال
ـوت  ?–ولــكن مــحــمــد أنــقـار مــحــالــة نــحــو ا
ــاط الــســـلــوك والــنــوازع يــســـعى لــتــرهـــ أ
الــــصـــادرة عـن الـــكـــائـن الـــبـــشــــرى وكـــيــــفـــيـــة
معاجلتهـا تراجيديا. ولعل هذا ما أفضى به
ـسـرحى إلى االهـتـمـام بـخـاصـيـة الـتـصـوير ا
فى الــنــصـوص اإلنــسـانــيـة بــاعــتـبــارهـا كــمـا
يــقـول: (جتــسـيــدا أو تـشــخـيــصـا أو تـشــكـيال
لــــغـــويـــا لألحــــاســـيس واألفـــكــــار والـــعـــواطف

واقف). وا
إذا حـاولـنـا الـقـيـام بـعـمـلـيـة جـراحـيـة لـصورة
أوتــلـلــو الـتى اســتـخــلـصـهــا الـنــاقـد فى كــتـابه
عــبــر حتــلــيل تــرجــمــة جــبــرا إبــراهـيـم جــبـرا
لـرائعـة شـكسـبـير (عـطيل)  –وهـو هـنا يـصر
عـلى اعـتـبار الـتـرجـمـة إبـداعـا مـوازيـا لـلنص

األصلى- فإننا قد  نخلص إلى ما يلى:
ـسرحى - يـتـخـذ شكـسـبـير صـفـة الشـاعـر ا
الـذى يــدعـو قـار عــطـيل عـبــر كل الـعـصـور
ــواقف بــأســلــوب غــيـر إلى تــمــثـل مــخـتــلـف ا
مـبــاشـر - يـعــتـرف مـحــمـد أنـقــار بـأن أصـله
يل  –ال ـشترك وشخـصية عطـيل جعله  ا
شـعـوريـا  –نـاحــيـة هـذا الـقـائـد األسـود أكـثـر
من مـيـله لــشـخـصـيــة هـامـلت مــثال. بـيـد أنه
ــتـكـررة لـهـذه يـعـتـرف أيــضـا بـأن الـقـراءات ا
الــتــراجــيــديـا خــيــبت أفق انــتــظــاره. فــصـورة
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> مسرحية «أرض النفاق» ليوسف السباعى واخملرج محمد نشأت تعرض على مسرح الساقية 18 مارس القادم.
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طر  "حار جاف صيفًا دفىء 
شتاء"دراما اإلرادة اإلنسانية 

سرحي جريدة كل ا

صرية ئوية اجلامعة ا احتفال 
عاصر? أم محاضرة فى تاريخ مصر ا

«لعبة الدبابيس»
 مرآة تعكس الهزائم العربية!
صـ 10

>  إن الـعالقـة الـتــربـويـة تـكـون ثـريـة عـنــدمـا يـكـون لألسـتـاذ الـقـدرة عــلى الـبـحث واإلبـداع تـمـامًـا
كـالـطـالب. والـتربـوى الـكـبـيـر هو شـخص فى حـالـة بـحث له مـوقف قـلق عـلى فـنه ويـندهـش على
ـمثـل الـشـبان ويـقوم بـتعـليـمهـم إلقـاء األسئـلة اجلـيدة ولـيس الذى ارسـته من خالل نـظرة ا

يعطى إجابات. يجب أن تكون اإلجابات شخصية.  24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرحى الراحل محمد نصر يس. > سيد إمام انتهى مؤخراً من دراسة حول أعمال ا
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نظور الكوميدى للسلوك االجتماعى ا
فى مسرح نعمان عاشور وبرنارد شو

سالمــة االحتـــاد مع زوجــة أبــيه مـن أجل جتــمــيع
ـــرصــاد رءوس األمـــوال يـــقف لــهـــمـــا الــعـــطـــار بــا

ويصفهما «بالقوت األعظم».
أمــا بــرنـــارد شــو فـــقــد اســـتــعــان بـــنــفس الـــتــوجه
الـكـومـيـدى فى تـعــريـة سـلـبـيـات شـخـصـيـاته فـقـد
استخدم فى مسرحياته أسلوب الفارس لتجسيد
ــفــاهــيم واألوضــاع االجــتــمــاعــيـة ســخـريــتـه من ا
اخلـاطئة فى مـجتـمعه غالـباً مـا يحدث ذلك عن
طــريق اســتـخــدام الــشــخـصــيــات الــنـمــطــيــة الـتى
نـراها من جـانب واحـد فقط ألن الـكاتب ال يـريد
حتـلـيل هــذه الـشـخـصـيـات بل يـحـاول من خاللـهـا
رصـد سـلـوكـيـات وأفـكـار مـجـتـمعـه وهـو ما يـطـلق
عـليه كـومـيديـا الـسلـوك فـفى مسـرحـية «اإلنـسان
والــــــسالح» يــــــســـــخــــــر شــــــو من مــــــفـــــهــــــوم احلب
الرومانـسى العذرى حـيث يؤله كل طـرف الطرف
اآلخر ويضـفى عليه هالـة مثالية وذلك من خالل
رسمه بصورة كاريـكاتورية مـبالغ فيهـا شخصيتى
رينـا» وسرجـيوس« تـتجه نـاحيـته وتومىء بـرأسها
فــيــنــحــنى هــو ثم تــومىء فــيــرجع هــو إلى مــكــانه
ــســرحــيــة وهى تـــتــجه خــلـف أبــيــهــا. وفى هـــذه ا
يسخر أيضـا شو من الصورة الـبطوليـة للمحارب
وذلـك بــــرســــمه لــــشــــخــــصــــيــــة قــــائــــد اجلــــيــــوش
«ســيــرجـــيــوس» الــذى وصــفه اجلــنـــدى بالنــشــلى
بـالـغـبــاء وأنه كـان يـحـاول دفـع فـرسه إلى اخلـلف
ــــعـــركـــة وعـــنــــدمـــا اشـــتـــرك فى كـى يـــهـــرب من ا
احلــــرب كــــان مـــثـل «دوكـــيــــشــــوت» وهـــو يــــحـــارب

طواح الهواء.
واســــتـــمــــراراً لــــنــــفس اخلـط فى نــــقــــد الــــصـــورة
. يـــرسم شــــو صـــورة الــــبـــطــــولـــيــــة لـــلــــمـــحــــاربــــ
كــاريــكـــاتــوريــة لـــلــضـــابط مــســاعـــد نــابـــلــيــون فى
المـــحه الـــســـاذجــة مـــســـرحـــيـــة «رجل الـــقـــدر» 
وغـبـائه الـذى جـعل امـرأة تـسـرق مـنه اخلـطـابـات
الـتى كــان يـحـمــلـهـا لــقـائـده نـابــلـيـون وتــسـرق مـنه
فــرسه. كــمــا أنه يــرسم صــورة هــزلــيــة لــلــجــنـدى
الـذى يــحــرس نـابــلـيــون والــذى لم يــأتِ بـشــاربـ
حقيقـي فرسم على وجهه شارب بدهان حذاء
اجلاويش الـذى كـان رئـيـسـاً له ولـكن احلـر وثقل
الــزى الــعـــســكــرى أذابــا طالء الــشــاربــ وجــعاله
يسـيل خطـوطاً رفـيعـة انحـدرت على ذقنـه وعنقه

وجعلت شكله سخيفاً.
وهــــكـــذا لم يــــجـــد شـــو ونــــعـــمـــان عــــاشـــور ســـوى
ـــا حتـــتـــوى عـــلــيـه من عـــنـــاصــر الـــكـــومـــيـــديــا  
ـفارقـة والكـاريكاتـير وسـيلة السخـرية والـتهكم وا
لــتـــعـــريــة الـــقـــبح االجـــتــمـــاعى ونـــقـــاط الـــضــعف
والـقصـور فى التـركيـبة االجـتمـاعيـة. فالـكومـيديا
تـتوغل فى صـميم حيـاتنـا وتؤدى دوراً صـحياً فى
ــبــاشــر أنــفـــســنــا بــشـــكل مــبــاشـــر ألن الــهــجـــوم ا
ـــكن أن يـــؤديــا إال إلى والـــتــجـــريح الـــصـــريح ال 
ؤلـف ولهـذا يـسـتهـجـنا انـصراف اجلـمـهـور عن ا
مـــا فى اجملـــتــمـع من أفــكـــار ومـــفـــاهــيم خـــاطـــئــة
ــشـاهـد يـفــكـر ويـسـتـوعب ـرونــة ويـسـر جتـعل ا
الـرسـالـة وبـالـتـالى تـغـيـر من فـكـرته ونـظـرته إلى

احلياة ومسلكه اليومى فى اجملتمع.

ال شك أن لــــلــــكــــومــــيــــديـــا دوراً هــــامــــاً فـى نــــقـــد
ه عن الـسلـبـيات االجـتـماعـيـة فى اجملتـمع وتـقو
طريق الضـحك الذى يترك أثراً كبيراً فى النفس
ــســـرح مــثل ـــرء عــلى خـــشــبـــة ا جتــاه مـــا يــراه ا
الـترحيب أو الـنفور أو الـسخريـة أو التهـكم وتعد
الـكـومـيـديـا أنــسب أسـلـوب لـذلك ألنـهـا ال تـصـدم
تـفـرج أو القـار بصـورة جـادة جتعـله يـصدم أو ا
ـا يـراه بل جتـعله يـضـحك ويـتـقـبل عـيوبه ينـفـر 
ــتــعــة بــبــســاطــة حــيث إنــهــا وســيــلــة جتــمع بــ ا

والتنوير أو الضحك والتفكير.
وهـذه السـمـة جندهـا مـشتـركة فى مـسـرح نعـمان
عاشـور وبرنـارد شو فـكالهمـا استـخدم األسـلوب
الكـومـيدى لـنقـد وفـضح سـلبـيات مـجـتمـعه لـهذا
كانت السخـرية إحدى سـمات أسلوب كل مـنهما.
ا حـوله من ولـكى يـسـتطـيع الـكـاتب أن يـسـخـر 
تـلك درجة عـاليـة من الوعى سلـبيـات البـد وأن 
والــدخـــول إلـى قــلـب احلـــقــائـق وأن يـــكــون عـــلى
دراية جـيدة بـكل مـا يحـدث حوله وهـو ما تـوافر
فى كل من الـكاتبـ ومكـانهـما مـن أن يكـونا مرآة
صـادقـة لـلـمـجـتـمع يـرى فــيـهـا اجلـمـهـور سـلـبـيـاته

وإيجابياته بهدوء وتعقل وسماحة.
فـفى مــســرحـيــة «الــنـاس الــلى فــوق» أراد نـعــمـان
عـاشـور أن يـسـخـر من الـطــبـقـة اإلقـطـاعـيـة الـتى
أتت عـلــيـهـا ثــورة يـولـيـو 1952 وبـالـتــالى انـتـهى
ـاضى وجـودهـا ولـكـنـهـا ال تـزال تـتـمـسك بـفـلول ا
ـقــتـدر بــاشـا وذلك مـن خالل شـخــصـيــتى عـبــد ا
ورقـيـقـة هـا زوجـته حـيث جـعـل مـنـهـمـا مـصدراً
سـرحـيـة وذلك لعـدم مـقدرتـهـما للـكـوميـديـا فى ا
عـلى الـتـكيـف مع األوضاع االجـتـمـاعـيـة اجلـديدة
وإصــــرارهـــمــــا عــــلى االســــتــــمــــرار داخل الــــكـــادر
ـقـتـدر بـاشـا يـصر عـلى االجـتـمـاعى حـتى عـبـد ا
كـتابـة مـذكراته الـسـياسـيـة وكأنه مـنـاضل أو بطل

قومى فى تاريخ البلد.
أما فى مـسرحـية «سـيما أونـطه» فنـعمـان عاشور
يـقدم صورة هـزلية لهـؤالء القائـم علـى صناعة
ـتـردى الذى السـيـنـمـا ويقـدم لـنـا صورة لـلـوضع ا
صرية قبل التأميم وهكذا وصلت إليه السـينما ا
ــشـاهــد الـكــومـيــديـة ـســرحـيــة بـبــعض ا تـمــتــلئ ا
الــنـــقــديــة الــتى تـــعــبــر عن ذلك الـــواقع فــالــنــاقــد
احلــقـيــقى يــخــتــفى وتـظــهــر بــدالً مـنـه شـخــصــيـة
انــتـهــازيـة تــسـتــغل عــمـلــهــا لـبــيع مـبــادئــهـا مــقـابل
ـال فـيقـلب احلـقـائق أما نـوعـية احلـصـول على ا
األفالم فـــهـى أســـخف وأتـــفـه «الـــبت الــــســـاهـــيـــة
الـسـهــتـانـة الـلـى تـقـتل أمــهـا عـلــشـان تـأخــذ مـنـهـا

جوزها».
وكـــذلك طـــريـــقـــة تـــألــيـف األفالم فـــلـــيس هـــنــاك
ـنتج موضـوع مـحدد بل قـصص مـهـلهـلـة يكـتـبهـا ا
والسـيـنـاريـست احملـتـرف مـعـاً وهى قـصص تـبـعد

عن طبيعة التأليف السينمائى.
ـــدابغ» اســتــخـــدم نــعــمــان فى مــســرحـــيــة «بــرج ا
عـــــاشـــــور أســـــلـــــوب الـــــتـــــهـــــكم مـن خالل طـــــرحه
لــشـخــصــيــة ربــيب الــعــائــلــة ويــصــفه بــأنه «ربــيب
الـعــائــلــة كــان عـطــاراً وهــو فى ســبــيــله أن يــكـون
أفنـديا ومـثـقفـا. فـهو يـدرك طبـيـعة الـشـخصـيات
ــســـرحــيــة يــحــلــلـــهــا بــأســلــوبه احملــيـــطــة به فى ا
الـسـاخـر فــهـو مـثال يــدرك أن مـدام دولت» الـتى
تــزوجت «احلـــاج سالمــة الــثــرى قــد تــزوجــته من
ـــال كــمـــا أنــهـــا فى الـــوقت نـــفــسه ســـيــدة أجل ا
ـدام بـومـبادور» أعمـال ذكـيـة ولـهـذا يـصفـهـا ـ: «
برنارد  شووعــنـــدمــا يـــحــاول عــصـــام االنــتــهـــازى ابن احلــاج

دة ساعت رح   حالة من الفكاهة وا
خـاصـة أن هـذه الـشـخـوص حتـاول مـحـاكـاة
ـاط شـعبـيـة وفلـكـلوريـة بـأسلـوب بـسيط أ
ـــــقــــام األول الــــتـــــعــــبـــــيــــر عن يــــبــــغـي في ا
الشخـصية عـبر خلق تـفصيالت تـعبر عـنها
وابــتـكــار مـالمح تــمــيــز كل شــخــصـيــة عــلى
حـدة وهــو الـعــنـصــر الـفــني الــوحـيــد الـذي
ا حـاول العرض الـتعـبير استطـاع اإليحـاء 
من خالله وهو محـاولته الدؤوبة خللق نوع
ـاط مـن الـفـرجــة الـشـعــبـيـة عــبـر هـذه األ
تعـددة من الشخـصيـات الشعـبية الـتي لها ا
طابع مرح وكوميـدي كان لها تـأثير إيجابي

في مواجهة كثافة السرد التاريخي.
حتـيــة لـهــؤالء الـشــبـاب الــذين اســتـطــاعـوا
ــدة ـــرح  إضـــفــاء حـــالـــة من الــفـــكـــاهــة وا
سـاعــتـ مـتـواصـلـتـ هـمـا زمن الـعـرض
ــــعـــز هــــاني عــــبـــد وهم مــــحــــمـــد عــــبـــد ا
الـنــاصـر عــمـاد إسـمــاعـيل دعــاء شـوقي
صــبـري الــهـواري مــحـمــد طــعـيــمـة إجني
ـقصود ـني حس جـهاد عـبد ا جالل 
إسـالم شــوقي عـــمــر صالح الـــدين غــادة
رفـاعي مـحـمـود كـمـال أحـمـد فـتـحي مع
غنـاء وموسيـقي فوزي أحمـد السيـد وليد

عبد العزيز محمد حامد إسالم. 

إلنــتـاج هــذه الـفــرجـة فـمـن أغـاني الــسـيـد
ـة يـا سالمه" ألغـنـيـة دوريش كـأغـنـيـة "ســا
اضي من غناء العوالم في بدايات القرن ا
كـأغـنـيـة "إيه رأيك في خـفـافـتي" لـلـمـطرب
"عـبـد اللـطـيف الـبنـا" وهـمـا ال عالقة لـهـما

باجلامعة (!).
كمـا أن الـعـرض حشـر الـكـثيـر من األشـعار
الـعـامـيـة الـتي أصـبـحت أيـقـونـيـة في كـثـير
من األعـــمـــال الـــفــنـــيـــة بـــوصـــفــهـــا حـــلـــيــة
"شــكــلـيــة تــضــفي عــلى الــعــرض نــوعًـا من
الـوجــاهــة الـثــقــافـيــة كــقـصــيــدة "عـلى اسم
مـصـر" لـصالح جاهـ وبـعض من قـصـائد
فؤاد حداد وبرغم تـميز هذه القصائد إال
أنها ال عالقة لهـا بالعرض وهـو ما يتبدي
ـسـحـراتـية" ـقامـة ا مـنذ عـنـوان الـعـرض "ا
ــــصــــريــــة" الــــذي في أحــــوال اجلـــــامــــعــــة ا
يـــســتــعـــ بــعـــنــوان ديــوان لـــفــؤاد حــداد أو
بـاألحري قـصيـدة طـويلـة له بجـانب لفـظة
قـامة الـتي تستـدعي في الذاكرة قـصائد ا

قامات. "بيرم التونسي" ا
ويبـقى عنصـر األداء التمـثيلي أبـرز عناصر
واهب العرض وذلك لتـوافر مجموعة من ا
الـــفـــنــيـــة الـــتي يـــذخــر بـــهـــا فــريـق جــامـــعــة
ـسـرح الـقـاهــرة من الـشـبـاب احملـب لـفن ا
وهــو مـا يــتـبــدي في كل شــخـصــيـة درامــيـة

بــشــكل إشــاري عن الــوطن وبــجــانب هـذا
ـوسـيـقـيـة ـنــظـر الـثـابت تـوجـد الـفـرقـة ا ا
الـتي تـعـزف بـعض األغـاني الـتي لـها طـابع
يـــعـــبــــر عن الـــفــــتـــرة الـــتـي يـــدور احلـــديث
عــنـــدهـــا ألن الــعـــرض أراد أن يـــعـــبــر عن
أفكاره وآرائه عـبر محاولته خللق نوع من
الـفـرجـة الـشـعـبـيـة الـتي تـعـتـمد عـلـي إبراز
اجلانب الـشعـبي والفـلكـلوري لـشعب ما أو
ــبـرر الــوحــيـد لــكل هـذه ثـقــافـة مــا وهـو ا
اط الفنيـة التي استعـان بها العرض. األ

الديـكـور - إن صح هذا الـتعـبـير - ومن ثم
فـــقـــد حـــاول الـــتـــعـــبــيـــر مـن خالل مـــنـــظــر
مسرحي وحـيد ثابت طـوال العرض برغم
ـســهب والــذي يــنـتــقل من تالحق الــســرد ا
فــتـــرة ألخــري فـي حلــظــات مـــعــدودة أهم
ـــنـــظـــر هــــو مـــجـــمـــوعـــة من مـالمح هـــذا ا
"الــبــرتــكــبالت" الــتـي تــتــكــون من صــنــاديق
مــرصــوصــة بــجــانـب بــعــضــهــا الــبــعض في
ــسـرح تــمــثل سـفــيــنـة لــهــا دف هـو عــمق ا
سئول عن توجـيه هذه السفينة التي تدل ا

صـريـة األولي ـئـويـة اجلـامـعـة ا احـتـفـاالً 
وهي جــــامــــعـــة الــــقــــاهـــرة "قــــدمت فــــرقـــة
ـسـحـراتي بالـتـعـاون مع جـامعـة الـقـاهرة ا
ـسـحـراتـية ـقـامـة ا عـرضـا مـسـرحـيًـا هو ا
صـرية إخـراج عبـير في أحوال اجلـامعـة ا
علـي منذ الـبداية ونـحن مع عرض يعـتمد
عــلى إعــداد مــســرحي جملــمــوعــة مـعــدين
ــعـز هم: ســامح عــثــمــان مــحــمــد عــبــد ا
وعـبـيـر عـلى مـعـتـمـدين عـلى جـمـع مـحـمد
ــعـز وأحــمــد عـادل وأحــمــد فــتـحي عـبــد ا
بإشراف أ. أحـمد هاشم الشريف رشدي
أبــو احلـسن يـتـنـاول فــتـرة فـضـفـاضـة هي
الــفــتــرة احلــديــثــة من تــاريخ مــصــر والــتي
تـبــدأ بـصـعــود مـحــمـد عـلي الــكـبـيــر لـسـدة
احلـكم في مـصـر بـدعـوى أن هـذه الـفـترة
ـمـتدة هي الـتي تـمـثل اخملاض الـسـياسي ا
والـثـقـافي واالجـتـمـاعي لـلـحـدث األسـاسي
الـذي يـنـبـغي أن يـدور حـوله الـعـرض وهو
إنــشـاء أول جــامـعــة مـصــريـة ولــقـد حـاول
اإلعـداد احلـديـث االعـتـمـاد عـلى كـثـيـر من
مفـردات هذه الفـترة كاألحـداث السيـاسية
والتحوالت االجتمـاعية والثقافـية والفنية
وكـأنــنــا بــصــدد ســرد لــنـواحـي احلـيــاة في
ــعــاصـــر لــتـــتــسع الـــرقــعــة تـــاريخ مــصـــر ا
لــــتــــشــــمـل كل شيء ويــــبــــقـي احلــــديث عن
ــوضــوع األســاسي لــلــعــرض وهــو إنــشــاء ا
اجلـامعـة مـثـله مـثل أي مـوضـوع تـطرق له
الــــــعــــــرض وبــــــرغـم أهــــــمــــــيــــــة األحــــــداث
الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة الـتي   ذكـرهـا
ــســـرحي الــذي اعـــتــمــده عــبــر اإلعـــداد ا
الـعــرض إال أنـهــا في سـيــاق كـهـذا لــيـست
لـهـا نفس األهـمـيـة بل تغـدو عـائـقا لـتـلقي
التجربة الفـنية وسببا أسـاسيا في تشتيت
ـتـلـقي بـسبـب ترهل الـدرامـا وفـشـلـها في ا
خــلق اسـتـراتـيــجـيـة مـحــددة لـتـتـبع احلـدث
األسـاسـي لـلــنص وهــو مـوضــوع اجلـامــعـة
بـجــانب وجـود ألكـثــر من شـخـصــيـة تـسـرد
األحــــــداث كـل بـــــطــــــريــــــقــــــتـه اخلــــــاصـــــة
ــعـاصـرة والــتي ال تـشـارك الـشــخـصـيـات ا
في احلــدث والــشـخــصــيـات الــتي تــنــتـمي
لـلــفـتـرة الــتـاريــخـيــة كـشــخـصــيـتى"مــشـكـاح
ـة" الـفــلـكــلـوريــتـ إلي الــشـخــصـيـات ور
اطًـا كومـيديـة مـستـقاة من الـتي حتاكـي أ
ـصريـة أو مـتـأثـرة بـها.أو تـراث السـيـنـمـا ا
ـصري أفـندي" الـتي ابتـكرها شخـصية "ا
رسام الكاريكـاتير الشـهير "صاروخان" في
حــ أســرف الــعــرض أو بــالــتـحــديــد نص
ـــــضــــــمـــــونــــــيـــــة الــــــعـــــرض فـي اجلـــــوانـب ا
واألحـــداث الــــتـــاريـــخــــيـــة واالجـــتــــمـــاعـــيـــة
بكرة في وشذرات من فنون هـذه الفتـرة ا
ــــــعــــــاصــــــر إال أن هـــــذا تـــــاريـخ مــــــصـــــر ا
تلقىاإلسـراف يقـابله فـقـر تشـكيـلي في عنـصر  كثرة الشخصيات أدت لتشتيت ا

 برناردشو استعان
بالكوميديا

لتعرية شخصياته

 التهكم والسخرية
فارقة أهم وا
أساليب الكاتب
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سرح السعودى وتستمر حتى 20 مارس اجلارى. اضى فعاليات مهرجان ا شاركة 20 عرضاً مسرحياً بدأت مساء السبت ا  <

الـفنان شـباب ويحـتاجون إلى دعم مالى
لالسـتمرار وإال سـيبحث عن فـرصة عمل
فى أى مــــكـــان آخــــر بــــعـــيــــدًا عن هــــوايـــته
فــــالـــوقت اخــــتـــلف والــــزمن غـــيــــر الـــزمن"
وهــنــاك "هـــذه كــارثــة أخــرى فـــفى الــوقت
الـــــــذى حتــــــتـــــــفى فـــــــيه الـــــــفــــــضـــــــائــــــيــــــات
ـهرجـانـات الـسيـنـمـائـية وحـتى الـكـروية بـا
وتـــقــيم لـــلــفـــرقــة الــفـــائــزة احـــتــفــاالً يـــلــيق
ـسرح.. نـاسبـة جنـد أن الفـائزين فى ا بـا
فـى الـــــفـــــرق أو األفـــــراد يـــــرســــــلـــــون لـــــهم
ـــديـــريــات أو يـــذهـــبــون جــوائـــزهم عـــلى ا
السـتالمـها بـشـيكـات بيـروقـراطيـة وكـأنهم
عــمـلـوا "عـمـلـة" وتـتـم األمـور بـشـكل مـظـلم
ومعتم وكأن هـذا عيب أو فاحشة كبيرة..
ـــــاذا ال تـــــســـــلط األضـــــواء عـــــلى الـــــفــــرق
الــفـائــزة ويــعـاد عــرضــهـا فى احملــافــظـات
اخملـتلفة ويقـام لها مهرجـان كبير حتضره

وسائل اإلعالم اخملتلفة".
 تطالبون بوجود مسرح متنقل?

ــاذا ال يــكـــون فى كل مــوقـع ثــقــافى "نـــعم 
مسرح متنقل?

الية هذا سوف يوفر الكثير من األعباء ا
على الفرقة..

ـسـتوى هـنـاك مـشاكـل أخـرى تـؤثـر علـى ا
األدائى لـلـفـرقـة مـثل عـدم وجـود عـنـاصـر
إداريـــة مـــدربـــة حلل مـــشـــاكل الـــفــرق أوالً
بــأول فالبـــد أن يــكــون لـــكل فــرقـــة جــهــاز
إدارى مــدرب ونــشـط وعــلى درايــة كــافــيـة
بـالعمل مع فـرقة مسرح وال بـد من تفعيل
ـــكــتب الـــفــنـى فــهـــو اآلن حــبـــر عــلى دور ا

ورق".
 متى نشهد نهضة مسرحية فى بنى سويف?
"مع افـتـتاح قـصـر الـثقـافـة اجلديـد بـشرق
الــنــيل ســوف تــكــون هــنــاك نــهــضــة فــنــيــة
كـبــيـرة وأمــلـنـا أن ى يــزود الـقــصـر بــكـافـة
اإلمـكــانـيــات الــفـنــيـة احلــديـثــة من إضـاءة

وصوت وخالفه"
هل لديك اقتراحات محددة ?

ــعــنى أن "البــد من اســـتــقاللـــيــة الــفـــرق 
ؤسـسات اجملـتمع يـكون هـنـاك دور فعـال 
ــدنـى ومــشـــاركــتـه حــتـى فى مـــيــزانـــيــات ا
ـعـنى الــعـروض فـأن يــكـون هـنـاك عــائـد 
أن تـصــبح الـعــروض "جتـاريـة" ومــا الـعـيب
فى ذلك إذا كـان مـا سـيـقـدم شـيـئـاً جـديد

وجاداً ومبهراً وجاذباً للجمهور".
?  ثانياً

"االهــتـمـام بــالـعـروض الــفـائـزة وحتــريـكـهـا
وعـرضـهـا فى مـواقع أخـرى غـيـر مـوقـعـها
وتــصـويـرهــا وتـسـويــقـهـا وأن تــكـون هُـنـاك
إدارة خــــاصــــة بــــالــــتــــســـويـق أســــوة بـــإدارة
ـهـرجـانـات والـفـضـائـيـات اآلن تـسـتـوعب ا
كل مـا يقـدم إذا كـان جـادًا ومحـتـرمًـا بدالً
من الـصـرف على عـروض ال تسـتـمر أكـثر

من عشرة أيام فعلية حقيقية".
 كيف ترى  مسرحنا?

"مـسرحنا هى جريـدتنا التى كنـا ننتظرها
والــتى هى بــيــتــنــا احلــقــيــقى بــعــد أن كُــنــا
نتـسول موقـعًا فى أى جـريدة يحـمل خبرًا
صـــغـــيـــرًا عـــلـى اســـتـــحـــيــــاء.. حتـــيـــة لـــكل
الـعــامــلــ بــهـا مـن رئـيس الــتــحــريــر حـتى
أصـــغــــر عــــضـــو بــــاجلـــريــــدة.. حتــــيـــة إلى
الـــدكــتــور نـــوار رئــيس الـــهــيــئـــة وأمــلــنــا أن
يـــنـــظــــر إلى فـــرق األقـــالــــيم بـــعـــ أخـــرى

وبنظرة الفنان التى نعرفها عنه".

"نــعم.. بــنــد الــدعــايــة غـيــر كــاف.. بل قُل
غير موجود وغـير كاف لتحريك اجلمهور
الــنــائم أمــام شـاشــات الــتـلــفــاز إال من مـر
عـــلم بـــالـــصـــدفـــة أمــام قـــصـــر الـــثـــقـــافـــة 
بـالصدفة أيـضًا أن هناك عـرضًا يُقدم أو
 أن نـــــدعــــو أقــــاربــــنــــا وأهـــــلــــنــــا حلــــضــــور

العروض"
 وماذا عن الوسائل اجلديدة?

ــاذا ال تــبـــحث الـــهــيــئـــة عن وســـيــلــة أو "و
طريقة الستقـطاب النجوم احملبوب لدى
شـاركة فـرق األقاليم عـروضها اجلمـهور 
حتى تستطيـع االستفادة من جماهيريتهم
وجـــذب اجلـــمـــهـــور إلى صـــاالت الـــعـــرض
ـصروف على أعمال ليس ال ا بدالً من ا

لها مردود سوى أيام معدودة".
?  ألستم جنوماً أيضاَ

"فى الـثقـافـة اجلمـاهيـرية جنـوم.. لكن لم
تـــســلط عـــلـــيــهم األضـــواء.. من مـــلــحـــنــ
ــثــلــ ومــخــرجـــ ومــؤلــفــ وشــعــراء و
ومـهـنـدسى ديـكور لـكن تـنـقـصـهم األضواء

وجودة فى العاصمة". ا
 وما رأيك فى األجور التى تتقاضونها?
ـثل "األجـور هـزيـلـة وال تـكـفى لـتـعـويض 
عن ٤ شـــهــور بـــروفــات .. ال تـــكــفـى حــتى
مـصــاريـفـه الـشــخـصــيـة حــتى وصـوله إلى
مكان البـروفات البد من إعادة النظر فى
ـــســـألـــة جـــد خـــطـــيـــرة ـــســــألـــة.. ا هـــذه ا
وشــــــائـــــكـــــة وغـــــيـــــر عـــــادلـــــة.. مـع الـــــغالء

الفاحش وارتفاع األسعار".
ــــســــألـــة لــــيــــست جتــــاريــــة ولـــكـن هـــؤالء ا

سويف?
ـــســرح فى بــنـى ســويف صــورة "مـــشــاكل ا
ــــســــرح فى كل كــــربــــونـــيــــة مـن مــــشــــاكل ا
مـــحـــافـــظـــات مـــصــر مـع فـــروق بـــســـيـــطــة

ناخ العام" الختالف ا
وهل لإلعالم دور فىِ هذا السياق?

"هــــنـــاك مــــنـــافــــســــة شـــديــــدة من اإلعالم
ـعـمول والـفضـائـيات ال تـوازيـها الـدعـاية ا
بــهـا فـى مـســرح األقــالــيم.. هى مــنــافــسـة
سرح من رة وال بد لهـيئة ا غـير عادلة بـا
إعادة الـنـظر فـى ميـزانـيات فـرق األقـاليم
فــبــنــد الــدعــايـــة مــثالً ال يــكــفى إال لــعــمل
"يـافــطـة" ٥ أمـتــار تُـعــلق عـلى بــاب قـصـور

الثقافة أو بانوه متر  xمتر..
ونــاهــيك عن فــرق الــقـطــاع اخلــاص الـتى
ـا يــتم الـصــرف عـلى أعــمـالـهــا بـســخـاء 
يُــعــطـى لــلــعــامــلــ دفــعــة لــتــقــد أعــمـال
تـنـافس مـا يـقـدم فى الـفـضـائـيـات وإقـبـال
مـن اجلــــمــــهــــور الــــذى جتـــــذبه الــــدعــــايــــة
ــــنـــاســــبـــة فى الــــوقت الــــذى ال تـــصـــرف ا
ـــســـرحـــيــة الـــدولـــة فـــيه عـــلى فـــرقـــتـــهـــا ا
احلـقيـقـية الـتى تـقدم فـنًا مـحـترمًـا وجادًا
إال مــا تــصـــرفه الــفــرق اخلـــاصــة فى يــوم
سرحية عرض واحد!" "نعم هـذه الفرق ا
بــالــقـصــور والــبــيــوت حتـمل عــلى كــاهــلــهـا
رسـالـة تـقدمـهـا لـلـنـاس.. رسالـة مـحـتـرمة
وهــادفـــة فــهى تـــشــارك الــنــاس هـــمــومــهم
ـــــشـــــاكــــــلـــــهم مـن خالل وتـــــقـــــدم حــــــلـــــوالً 

عروضها".
 أال يوجد بند للدعاية?

كــون مـعـى ثـنــائــيًـا نــاجـحًــا ثم الــتــقـيــنـا
بــاخملـرج يــحـيـى خـلــيـفــة وأنـشــأنـا مــعًـا
صــرحًــا مــســرحــيًـــا يــقــدم أعــمــاله فى
اجلــامـعــة ومــراكــز الــشـبــاب والــتــربــيـة
والـتـعلـيم والـنـقابـات ونـحصـد اجلـوائز
الـــــــواحــــــــدة تـــــــلـــــــو األخـــــــرى مـن خالل
هـرجانات سابـقات وا مشـاركتنـا فى ا
ـــا دفـــعـــنى إلى ـــســرح  اخلـــاصـــة بـــا
اسـتـكـمـال أدواتى من قـراءة وحتـصـيل
ــسـرح واطـالع عــلى كل مــســتــجــدات ا
مـن تــــــــقـــــــــنــــــــيـــــــــات وأدوات ومــــــــدارس
ــشــاهــدة ــداومــة عـــلى ا إخــراجـــيــة وا
ــــــســـــــرح كــــــامـالً فى وقـــــــراءة تــــــاريـخ ا
الــداخل واخلــارج" كــمــا "قــمت بــرحــلـة
لـــلـــدراســـة فـى فـــرنـــســـا عـــلى نـــفـــقـــتى
اخلـاصـة درست خاللـهـا فن الـسـيـنـمـا
ثم عُــدت ألسـبـاب خـاصــة بى وعـمـلت
لم أسـتـفد حـتى اآلن من كل ـسـرح  بـا
مـا درسـته عـن الـسـيـنـمـا وإن كـانت لى
جتـارب فى الـتـمـثيـل مع اخملـرج عـمرو
سلسالت مع كبار عابدين فى بـعض ا
ــمـــثــلـــ مــثل أبـــوبــكــر عـــزت وحــنــان ا

ة مختار وغيرهم". شوقى وكر
 بداية عالقتك بالفرقة القومية?

"أخـرجـت مـســرحـيــة الـزوبــعـة حملــمـود
ديـــاب لـــفـــرقــة بـــنى ســـويـف الــقـــومـــيــة
ـسـرحـيـة عام 1983 كـانت أول عمل ا
لـلــقـومــيـات فى مـصــر وبـاكــورة أعـمـال

القوميات".
ـــســــرح فى بــــنى  مـــا هـى مــــشـــاكـل ا

ـــســـرحــــيـــة من بـــنى تـــتـــحـــرك خــــطـــواته ا
سـويـف وإلـيــهــا.. ولـكن هــذه "الــسـويــفــيـة"
الــتى تــغـرقه حــتى الــنــخـاع.. لم حتل دون
ـسـرح فى ذيـوع اسـمه بـ من يـعـمـلـون بـا

كل أقاليم مصر من شمالها جلنوبها!
مــخــرج يــتـمــرد دائــمًــا.. تــمـردا مــســرحــيـا
ـــا تـــبـــصــره جـــمـــيال يـــتـــطــلـع إلى أبـــعــد 
الـعــيـون.. بــدأ تـمـرده وهــو يـافع.. عــنـدمـا
ـــــســــرح فى بــــنى جتــــرأ عــــلـى عــــمــــالــــقه ا
ســــويـف وكــــون فـــــرقــــة مـــــســــرحـــــيــــة عــــام
1967مع اخملرج الراحل رزيق الـبهنساوى
ــســرح الــطــلـيــعـى".. هى نــفــســهـا بــاسم "ا
الـتى أصـبـحت - اآلن- فـرقـة بنـى سويف

القومية.
يـقـول سمـيـر اخلـلـيلى: "بــنى سـويف هى
وطــنى.. وهـى ســبب إبــداعـى الــفــنى.. لم
أخـــــرج مــــنـــــهـــــا إال من أجـل إجنــــاز عـــــمل
سرح سرح فى أيام ا مسرحى.. تعلمت ا
ــــدرسـى. أيــــام أن كــــان هــــنــــاك نــــشــــاط ا
يــسـمـى بـهــذا االسم.. كــنــا مــجــمــوعـة من
تـطـلع دائمـا إلى اجلـديد.. كـنا الشـبـاب ا
ـدرسى أحـيـانـا وأحـيـانا ـنهـج ا ـسـرح ا
ـسرحته على أخـرى نختار عـمال ونقوم 
قدر طاقـتنا وجـهدنا.. وإمـكانات مـواهبنا

النظرية".
 ماذا عن الفرقة التى قمتم بإنشائها?

ــسـرح "نــعم" أنــشــأنـا فــرقــة اســمــيـنــاهــا ا
الـــطـــلـــيـــعـى.. ولك أن تـــتـــصـــور أنـــنـــا كـــنـــا
نــــصـــرف عـــلـى الـــفـــرقــــة من مـــصــــروفـــنـــا
الشـخـصى.. ولـعـمل الـدعـاية كـنـا نـشـترى
أكــاســيــد مــلــونــة ونــقــوم بــكــتــابــة عــبــارات
ــــــــــدارس اإلعـالنـــــــــــات عـــــــــــلـى جـــــــــــدران ا
بـأنـفسـنـا.. حـتى أصـبح لنـا جـمـهور ورواد
فى كـــافـــة أرجـــاء احملـــافـــظـــة.. فـــقـــدمـــنــا

سرحية. أجمل وأروع األعمال ا
ن تعلمت?  

»"ورشــة الـعـمل فى الـثـقــافـة اجلـمـاهـيـريـة
ُـعلم األول لى ـعهـد الدراسى وهى ا هى ا
بـــشــكل احـــتــرافى.. وال أنـــسى اخملــرجــ
الـــذيـن تـــعـــامـــلت مـــعـــهم واخلـــبـــرات الـــتى
اكــتــســبــتــهــا مــنــهم حــتى أصــبح لى مــنــهج
خــاص وطـمــوح خـاص وطــريـقـة مــخـتــلـفـة
ـسرح سـواءً فى الـتمـثيل أم ومـغايـره فى ا
فـى اإلخــــراج! تـــــعــــامـــــلــــنــــا مـع الــــثـــــقــــافــــة
اجلماهيرية فى البداية هو الذى أتاح لنا
فــرصــة االحــتــكــاك بــفــنــانــ ومــخــرجــ
ــا ــثــلــ مـــشــهــورين وكـــتــاب أيــضًــا  و
أضــاف إلـى مــواهــبــنــا بُـــعــدًا آخــر وصــقل

موهبتنا وأكسبنا الكثير من اخلبرات".
 ما هى أعمال الفرقة?

ــســرح الـطــلــيـعـى «أغـنــيـة "قــدمت فــرقـة ا
ـــمـــر» لـــعـــلى ســـالم ثـم مـــســـرحـــيــة عـــلـى ا
«الــغـــريب»  حملـــمــود ديـــاب حــيـث إن مــثل
هـذه الـنصـوص كـانت مالئـمـة للـجـو الـعام
فـى ســـنــة 67ومـــا كـــان فـــيـــهـــا من حـــاالت
الـشــجن والـتــوتـر واألحــزان فـاسـتــنـهــضـنـا
ـة اجلـمـهـور من خالل تـقـد هـمـة وعـز

هذه العروض"
"فى 1974تــوج نـــشـــاطــنـــا الـــفــنـى بــإعالن
ـسـرح اجلـديـد وأصـبـحت تـنـافس فـرقـة ا
فـرقـة بـنى ســويف الـرئـيـسـيـة والـتى تـضم

كبار الفنان فى بنى سويف".
سرحية?  أهم احملطات ا

"1979هـــو الـــعــــام الـــفـــارق فى مــــســـيـــرتى
الـفنية حـيث حصلت على شـهادات تقدير
وتـكـر من رئيس اجلـمـهوريـة عن مُـجمل
ـسـرحى خالل الـفتـرة الـسـابـقة نـشـاطى ا
عـن جـــــــهــــــــودى فـى بـــــــعـث روح الــــــــتـــــــذوق
ــســـرحى والـــفــنى فـى قــرى وجنـــوع بــنى ا
سـرح اجلـامـعى هو سـويف" كـذلك كـان "ا
أهـم احملــطــات فى حــيـــاتى حــيث حتــولت
ثل إلى مـخرج مـسرحى مـعتـرفا به من 
وتـقابلت مع اخملـرج أحمد البـنهاوى الذى

سمير اخلليلى

سرح التى ـجموعـات ا >  إن احلـدّة واإلهدار فى غايـة الوضوح والالمـباالة وسوء الـفهم حتيط 
عـتاد" ؤسـسات "طـابع ا تـعـيش استـقاللهم ووضـعهم فـى التـعلّم الـذاتى فى محـيط تـعرّف فـيه ا

استقاللية غرابة وبحث ليسوا ادعاءات ريادة أو حداثة أو جتديد. 8
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ـعرفـة الضـمنـية لـلمـمثـل لـيست واضـحة ومـقبـولة إنـها مـنفـعة ثـقافـية مـهددة هذا >  إن ا
ـناسبـة للتـعلم هى على الـتهـديد تصـعب مواجهـته ألنه يجـبر على  االعـتراف بأن الـشروط ا

األحرى خارج احمليط الذى نضمه إلى عملية تربوية إلى مدرسة أو إلى طريقة تعليم.
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سمير اخلليلى .. 

تمردت على مسرح الستينيات
سرح الطليعى فأنشأت فرقة ا

حكاية تمرد
 مسرحى جميل ... 
عنوانها بنى سويف

سرح  تعلمت فى ا
حينما كان موجوداَ 

 ورشة الثقافة
اجلماهيرية
علم األول  هى ا
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عبد الرحمن الشافعى 
واالنحياز للجماعة الشعبية

سرحية أيضًا موسيقى تعبيرية بالدرجة وموسيقاه ا
ــوســـيــقـى فى الـــعــمل األولى ولـــيــسـت تــطـــريــبـــيـــة وا
سرحى ال تتوقف عنـد متابعة الكلمة أو احلدث بل ا
تـــتـــضـــافــــر مـــعه أو تـــعــــلق عـــلـــيـه وتـــســـتـــكـــمــــله (مـــثل
اســــــتــــــخــــــدامه آللــــــة الــــــدف فى مــــــســــــرحــــــيــــــة أدهم
ـوسيقى الشـعبية الشرقـاوى) ويستخـدم غالبًا آالت ا
سـواء الـوتـريـة مـنـهـا أو آالت الـنـفـخ أو اإليـقـاع خـالـقًا
ــتـوهـج مـوظــفًــا إيــاهـا أحــيــانًـا حـالــة من الــتــواصل ا
ـــســرحـــيــة وإذا اســـتــخــدم كـــمــعـــادل لــشـــخــصــيـــاته ا
الــشـــافــعـى آالت أو تــقـــنــيـــات حــديـــثــة يـــحــرص أشــد
احلــرص عـــلى إبـــراز الـــعــنـــصـــر الـــبــشـــرى اإلنـــســانى

وقدراته ومهاراته التى حباه بها الله.
وأعــتــقــد أن تــعــيــ عـبــد الــرحــمن الــشــافــعى مــديـرًا
ــــســــرح الـــــســــامــــر 1971 ثم مــــديـــــرًا لــــفــــرقــــة اآلالت
ـوسـيـقـيـة الـشـعـبـيـة 1975 قـد أتـاح له فـرصـة كـبـيـرة ا
جدًا ومتـميزة للـتعامل مع ودراسة الـفنان الـشعبي
وطُــرق أدائـــهم وكــذلك االقــتــراب الـــشــديــد من عــالم
ـوسيقية الشعبـية ومعرفة إمكانـياتها وكيفية اآلالت ا
تــوظـيــفـهـا كــمـا أن الــعـنـاصــر الـبــشـريـة الــفـنــيـة الـتى
اسـتمرت بعد زكريـا احلجاوى وتعامل مـعها الشافعى
ــــأثـــورات أتــــاحت لـه االطالع عـــلـى عـــالـم رحب من ا
ـتـميـزين الـشـعـبـيـة من خالل مـجـمـوعـة من احلـمَـلـة ا
ــدربـــ عـــلى األداء ومـــواجــهـــة جـــمـــهــور مـــخـــتــلف ا
وتقد مـا يستـطيعـون به التواصل مع هـذا اجلمهور

عن اختالف نوعياته ومستويات حساسيته الفنية.
كان فقد كان الـشافعى مغرمًا بتوظيفه كما هو أما ا
ــكــان ــســـرحى مــوظــفًـــا مــفــردات ا وتــقــد الـــعــمل ا
ومــؤكـدًا شــخـصـيــته مـازجًــا بـ تــاريـخه وبــ الـعـمل
ـكـان ذاته كـعـنـصـر من عـنـاصـر ـقـدم مــسـتـخـدمًـا ا ا
الفـرجة أو إطـار لهـا (مثل اسـتخـدامه لوكـالة الـغورى
ــســرحـيــة) حــتى وإن قـدم فـى الـعــديـد مـن عـروضه ا
أحــد عـروضه فى مـكـان لـيس لـه هـويـة شـعـبـيـة (مـثل
عـــرض اخلالبــيص فى جــالـــيــرى الــهــنــاجــر) خــلَّــقــهــا
بـاستـخـدام مـوتـيفـات شـعـبيـة بـخـامـات شعـبـيـة كذلك

كان حسب رؤيته وعرضه. يعيد بها صياغة ا
لــــذا كــــان الــــشــــافـــــعى دائــــمًــــا حـــــاضــــرًا وبــــشــــدة فى
تــصــمــيــمــات ديــكــورات مــســرحــيــاته وتــنــفــيــذهـا دون
انــتـــقــاص من دور مـــصــمـــمى ديــكـــور مــســرحـــيــاته أو

قدرهم.
اختيار الشافعى لنصوص عروضه:

ــا يــقـارب ال يــفــوتــنـا الــتــنــويه إلى أن تــقــد مــخــرج 
الـسـتــ عـمالً مـسـرحـيًـا قـد يـسـهل أو يـصـعب مـهـمـة
الباحث لكن فى حالتنا قد يكون من السهل أن جند
قاسمًا مشتركًا فى النصوص التى يقدمها الشافعى
ـأثـور الــشـعـبى فــهى نـصـوص تــسـتـمــد تـيـمــاتـهـا مـن ا
الـقصصى وتـسمح له بـخلق فرجـة شعبـية فى شكـلها
ــسـرحى فـإن وتــأثـيــرهـا لـذا أيًــا كـان مــؤلف الـنص ا
الـــشــافـــعى فى الـــنـــهــايـــة يــتـــحــكـم فى تـــقــد الـــعــمل

فرداته واختياراته وتفضيالته اجلمالية.
ـــؤلف بـــنـــصه ولـــكن هـــذا ال يـــعـــنـى انـــقـــطـــاع صـــلـــة ا
ـقـدم عـنه ولــكـنه صـاحب نص تـوافق مع والـعـرض ا
"الـطريقة الشافـعية" لذا يرى عبـد الرحمن الشافعى
ـــؤلـف عالقــــة تـــكـــامــــلـــيــــة فـــلن أن عالقـــة اخملــــرج وا
يــســتـطــيع أى مــنــهــمـا دون اآلخــر تــقــد عـمـل نـاجح

ملتحم باجلمهور معبر عنه.
وقـد يـقــدم الـشـافــعى نـصًــا مـسـرحــيًـا بــرؤيـة شـعــبـيـة
ثــقــافـيــة ونــذكــر هــنــا مـســرحــيــة "مــنــ أجـيـب نـاس"
لـلــشـاعـر الــراحل جنـيب ســرور والـتى كــان لـلــشـافـعى
ها وهى مسرحـية صعبة فى فـضل السبق فى تقـد
ـهـا الفــتـقـادهـا لــلـحـظـات الــصـراع فى الـدرامـا تــقـد
ـزاوجـة ب شـاهـد فـقام بـا وتعـدد األمـاكن وتـعـدد ا

ــوال الــقـصــصى "حــسن ونــعـيــمـة" ــسـرحــيـة وا نص ا
واســتـخـدم الـرواة الــشـعـبـيــ ومـحـفـوظــهم الـشـفـاهى
ــسـرحى ذاتـه وكـان هــذا الــعـمل من داخـل الـعــرض ا
األعمـال األولى الـتى حـددت فـيـمـا بعـد أسـلـوب عـبد

الرحمن الشافعى اإلخراجى.
ــســـرحــيــة ألف وأخـــيــرًا قــد يـــتــواجـــد فى الــســاحـــة ا

لك أسلوبه اخلاص? مخرج ولكن من منهم 

الشافعى.. اسم خملـرج له مشروعه الفنى الذى امتد
إلى مــا يـزيــد عن أربـعــ سـنــة وله أسـلــوبه اخلـاص
فـى اخـتــيــار عــنــاصــر جتــربــته الــفــنــيــة وتــرجـيــحــاته
اإلبــداعــيـــة هــو مــخــرج فـــنــان انــحـــاز إلى اجلــمــاعــة
ـنـتـمى إلى ـسـرح ا الـشـعـبـيـة وثـقـافـتـهـا وحـمل لـواء ا

هذه اجلماعة / الثقافة وجتلياتها اإلبداعية.
ويــنـتـمى الـشــافـعى جلـيل كــان هـمه األول الـبـحث عن
هـــويــته اخلــاصــة ســاعــيًــا إلـى تــشــكــيل تــيــار واجتــاه
يــحـمل ســمـات ثــقـافــته وقــضـايــاهـا. وقــدم الـشــافـعى
إبـداعه الـفــنى فى مُـخـتـلـف مـنـاطق مـصـر الــثـقـافـيـة
مـــقـــدمًـــا خـــبــراتـه اخلــاصـــة ومـــســـتـــفــيـــدًا وهـــاضـــمًــا
لـلـتنـويـعـات الـثـقـافـيـة احمللـيـة مـضـيـفًـا إيـاهـا خملزون
مـعرفـته وخبـراته مستـعيـرًا ومتـعلـمًا من هـذه الثـقافة

أو تلك.
مرحلة التنشئة الفولكلورية لعبد الرحمن الشافعى:
ــرتــبــطـ كــثــيــر من األعــمــال اإلبـداعــيــة لــلــفــنـانــ ا
بـالـثــقـافـة الـشـعــبـيـة تـعـود فى تــشـكـلـهـا وتــخـلـقـهـا إلى
مــراحـل الــتــنــشـــئــة األولى الــتى تـــمت فــيــهـــا عــمــلــيــة

الغرس الثقافى.
ومـرحلـة الـتنـشئـة لـلشـافعى تـرتـبط بثـقـافة الـفالح
فى مـــحــافــظـــة الــشـــرقــيـــة فــقـــد شــاهـــد وشــارك فى
األعــراس الـشــعــبـيــة وتـشــبع بــأغـانــيــهـا والــقــيم الـتى
ـــمـــارســـة جلـــمــــالـــيـــات الـــنص حتـــمــــلـــهـــا مـــدركًـــا بــــا
وجمـاليات األداء أيـضًا وصدق مـعه أن الفنـان ما هو
إال إنــســان احــتــفـظ بــبــعض قــوى الـــطــفــولــة فى ذاته
(احلكيم. فن األدب مكتبة مصر ١٩٧٤ ص ٤٠).
ولم يـــفت الـــشــافـــعى الــطـــفل والـــصــبـى الــتـــردد عــلى
ــوالــد ومــتــابــعــة مــا يــقــدم فــيــهــا من أغــانٍ شــعــبــيــة ا
ـــــواويل ـــــدائح واإلنـــــشـــــاد الــــديـــــنى وا كـــــالـــــســــيـــــر وا
الــقـــصــصـــيــة. وكــذلـك مــا يـــقــدم من عـــروض فــرجــة
شعـبـية مـثل األراجـوز الـذى لم يكـن لصـاحـبنـا مـجرد
طـيـة ومـسرح بـسـيط بل عـالم مـترامى شخـصـيـات 
ــعــانـى واجلــمــالــيــات وشــاهــد احلـواة األطــراف من ا
والعـبى خيـال الظل وفـصول الـفرق اجلـوالة وغـيرها
من أشكال الفرجـة. وشاهد موكب اخلليفة والدوسة
ـتـصـوفـة وأنـشـطـتهـم كـما وحـلـقـات الـذكـر وخـوارق ا
ــوالـــد مـن ألـــعــاب لـألطـــفــال شـــاهـــد مــا يـــبـــاع فـى ا
ولد شارك فى ا شعبية الفكـرة والصناعة وأزياء ا
ـرحـلة هى مـرحـلة سـواء فـنانـ أم مـرتادين. وهـذه ا

عرفة من منابعها األولى. اإلحاطة با
وانـــتــقل الـــشــافـــعى إلى الــقـــاهــرة لـاللــتــحـــاق بــكـــلــيــة
ـسرح احلـقـوق والتى تـخـرج فـيهـا ثم الـتـحق بـشعـبـة ا
ى عـــام ١٩٦٣ وعــمـل مع مـــجــمـــوعــة من كـــبــار الـــعــا
اخملــرجـ الـعــائـدين وقـتــهـا من بــعـثـات تــعـلـيــمـيـة فى
ـــيـــة ـــنـــاهج الـــعـــا ـــذاهب وا اخلـــارج بـــالـــعـــديـــد مـن ا
فــشـارك فـى أعـمــال لــشــكــسـبــيــر ومــولــيـيــر وثــيــوتــكـا
ودوريـنــمــات وبــيــرانــديــلــلــو وإبـسـن.. وغــيـرهـم سـواء
ـشــاركـة ـســرح أو ا كـمــســاعـد فى اإلخــراج أو إدارة ا
وسيقى لبـعض األعمال فعايش بـالتمثيل واإلعـداد ا

سرح الغربى وهضمها. أساليب ا
ثم انـتدب الشـافعى للـعمل بالـثقافـة اجلماهـيرية عام
١٩٦٨ بـفرقة الغـورية الكائنـة وسط حى شعبى قد
يـجـمع بـ سـكانـه الفـالح والـصـعـايـدة واحلـرفـي
والــــتــــجــــار وغـــيــــرهم مـن الـــنــــمــــاذج الـــتـى امـــتــــزجت
وانصهرت وأنـتجت سبيـكة متوهـجة عمادها ثـقافتها
الـشـعـبـية وطـبـاع "والد الـبـلـد" وكـان هـذا االنـتداب /
ــنـاخ الــشــعــبى والــعـمـل داخل إطـاره االنــتــقـال لــهــذا ا
فارقة اسـتفز مخزون انتقـاالً نوعيًا وفـكريًا شديـد ا
الــنــشـأة لــلــشــافـعـى وتـكــويــنه األول  ومــا عـايــشه فى
صــغــره من فــنــون الــفـالحــ وآدابــهم وكــان تــســاؤله

كان? ماذا يقدم فى هذا ا
وكــانت اإلجــابــة "تــقـد مــا يــتــوافق مع طــبــاع وعـالم
ـمـزوج بـحـضـارة مـصـريـة عـمـيـقـة عـمق أوالد الـبــلـد ا
الـــنــيل ومــســرح هــمــومــهـم وطــمــوحــهم لــيس مــســرح
شــكــســـبــيـــر وال مــولــيـــيــر مــهـــمــا امـــتــزجت واحتــدت

ــسـرح ــفــهــوم ا ــوال  الــدرامــا واخــتــار من يــؤدى ا
اخــتـار مــؤديًـا ولــيس مـغــنــيًـا لــيـشــخص احلـكــايـة من
خالل إحـــســاسـه الــداخـــلى بـــالــصـــراع فـــيــعـــبـــر عــنه
ـؤدى للموال ظاهرة مسرحية قدرة ويصبح هذا ا
نـسـتـخـدمـهـا ونـتـعـامل مـعـهـا إليـجـاد حـالـة مـسـرحـيـة
فـــأنـــا هــنـــا ال أخــتـــاره عــلـى أســاس جـــمــال الـــصــوت
ولــذلـك أقــول إنه لـــيس كل مـن قــدم زمَّـــارًا أو طــبــاالً
ـهم ماذا يقول ـسرح الشـعبى فا سـرح يقدم ا على ا

سرح". الزمَّار داخل حلبة ا
(من حديث لعبد الـرحمن الشافعى مع بدوى شاه

جمللة فن).
وأيـضًــا لم يــكـن اهـتــمــام الــشــافــعى بــاألدب الــشـعــبى
اهــتــمــامًــا شــكـــلــيًــا بل ركــز اهــتـــمــامه عــلى اخلــطــاب
الـــفــــكــــرى لألدب الـــشــــعــــبى ولـــيـس مـــجــــرد تـــيــــمـــات
الــقـصص الـشـعـبـى فـقط وهى مـحـاولـة مــنه لـتـأكـيـد
طــمـوحـات أفـراد اجلـمـاعـة الـشــعـبـيـة وكـذلك الـبـحث

فى مخاوفهم وإحباطاتهم.
وكــان هـدفه مـن اخـتــيـاراته لألغــانى الـشــعـبــيـة داخل
ـســرحى إثـارة مـلــكـة الـتــخـيل لــدى اجلـمـهـور الــعـمل ا
ومــشــاركـــتــهم بــتـــرديــد بــعض األغـــانى الــشــعـــبــيــة مع
رتـكز علـى خبرة ـؤدين أو التـجاوب مـعهـا ا غـن ا ا

سابقة على األقل.
وكــان هــدف اخــتــيــاراته أيــضًــا الــشــحن والــتــحــريض
ولــكن بـآلـيـات أخـرى غــيـر الـفـصل والــتـغـريب وأيـضًـا
ـــفـــهـــوم الـــتـــوحـــد الــــتـــقـــلـــيـــدى ولـــكـــنه شـــحن لـــيس 
وحتـريض مـرتــكـز عـلى مــيـكـانـيــزمـات الـثـقــافـة ذاتـهـا
وحـــمـــلـــتـــهـــا لـــذلـك كـــانت نـــصـــوص األدب الـــشـــعـــبى
مـــحـــتـــفـــيــة بـــعـــادات الـــنـــاس وتــقـــالـــيـــدهم مـــرتـــبـــطــة
تلـق واجلمهـور على موجة ا جـعل ا باحتـفاالتهم 
التواصل مع هذه النصوص الشعبية ومع مسرحتها.
تـلقى ـوسيـقى فى مـسرح الـشـافعى تـثرى خـيـال ا وا
ـبـدع وتـسـاعـده عـلى فــهم احلـدث كـمـا أنـهـا حتـفـز ا
ذاته عــلـى خــلق حــالــة من االنــســجــام والــتــوافق بــيــنه
ــسـرحى كـمـا أنــهـا تـؤكـد هـذه وبـ مـكــونـات الـعـمل ا
الــعالقـة مـن مـعــايـشــة لـلــحـركــة واحلـوار كــمـا تــسـهم
بــتــنــوع نــغــمــاتــهــا فى تــصــويــر اجلــو الــنــفــسـى الــعـام

الـثــقـافــة اإلنـسـانــيـة فــاخلـصـوصــيـة تــفـرض نـفــسـهـا
بــوضــوح". (عــبــد الــرحــمن الــشــافـعـى فــصـول ربــيع
عبرة عـنها ولها ١٩٩٥) فللجـماعة الشعـبية فنونـها ا
ـاذج قـيــمـهـا; ولـذا اجته فـرسـانـهــا الـذين تـعـتــبـرهم 
ؤدى ـتلـقى مع ا الـشافـعى إلى مسـرح يتـداخل فيه ا
أدواته بـــســيـــطـــة الــتـــكـــوين واالســـتــخـــدام من ديـــكــور
ومالبس وإكسسوار وإضـاءة مع االعتماد على قالب
غــنــائى شـعــبى مــأثـور قــادر عــلى الـنــفــاذ إلى وجـدان
الــنـاس مع احلــرص عــلى إتـاحــة الـفــرصـة لــلـجــمـيع
سرحى إلى جمهوره أينما كان. واالنتقال بالعرض ا
ولـم يـفت الـشـافــعى أن الـعـودة إلى اجلــذور والـثـقـافـة
الـشعـبـية بـعـد كل نكـبـة أو نكـسـة هى محـاولـة للـدفاع
ـسـهـا من خدوش عن الـذات الوطـنـيـة ومـعاجلـة مـا 
مـثـلـمـا جلـأ الـنـاس إلى الـسـيـرة الـهـاللـيـة بـعـد "كـسرة
عـــرابـى" أو ســـيـــرة ســـيف بـن ذى يـــزن فـــتـــرة صـــراع
ــؤصل لــلـثــقــافـة ــمــالـيـك مع الــصـلــيــبـيــ والــتـيــار ا ا
ــة يــونــيه فـى مــخــتـلـف مــجـاالت الــوطــنــيــة بــعــد هـز
ــسـرح الــفـنــون واآلداب وإذا كــان هــنــاك من اهــتم بــا
الــشـــعــبى بــحـــثًــا وتــنــظــيـــرًا مــثل عــلـى الــراعى وعــبــد
احلمـيد يونـس وأحمد رشـدى صالح وآخـرين راكموا
مـؤلـفـات إبـداعـيـة مـسـتـلهـمـة من األدب الـشـعـبى مـثل
ألــفــريــد فــرج ويــســرى اجلــنــدى وجنــيب ســرور فــقـد
واكب هذا نـشـاط زكريـا احلـجاوى فى مـجـال الفـنون
ًــا فى ســيــاقــات شــعــبــيـة / الــشــعــبــيــة جــمــعًـا وتــقــد

جماهيرية.
وجـــاء الــشــافـــعى بــعـــد احلــجــاوى فـــلم يــعـــد الــعــرض
الشـعبى مـجرد مجـموعـة من الفـنانـ يقـدمون بعض
ـوسيـقـية بل واويل والـسـير الـشـعبـيـة على آالتـهم ا ا
ـسـرحى فى إطـار عـنـصـر رئـيـسـاً فـى بـنـيـة الـعـرض ا
قدمـة بحيث جاءت هذه العناصر جزءًا ال الفرجة ا

سرحى. يتجزأ من نسيج العمل ا
وجـاءت مسرحيات الشـافعى فيما بعـد غير مقتصرة
وال من األدب الـشعبى بل على اسـتلهـام السـيرة أو ا
حاول استلهام الـكثير من عناصر العرض من التراث
ــوال الــشــعـبى الــشـعــبى وكــان رأيه أنه يــبــحث: "فى ا
ــفــهــوم واألغــنــيــة الــشــعــبــيــة عن عــنــاصــر الــدرامــا 

عبدالرحمن الشافعى

 اعتمد على
استلهام التراث
أثور الشعبى وا
ليتواصل مع
الناس باجلمال

 ينتمى جليل
كان همه البحث
عن هويته
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الــتى كــانت مــوضــوعــة لــهـا وهـى أن تـعــمل
ــا ال تـرتـبـط بـوسـائل عــلى مـدار الــعـام طـا
اإلنــتــاج الـتــقــلـيــديــة ومـا يــســتـتــبع ذلك من
ــيـزانــيــات هـذا لم يــعـد انـتــظــار اعـتــمـاد ا
ــرصــود ــبــلغ ا قــائـــمًــا اآلن والــســبب هـــو ا
ســنــويًــا "األلـف جــنــيه" وأنــا لــست ضــد أن
ـشـروع ولكـن ال يـكـون هذا تـدعم الـوزارة ا
الــدعم دافــعًـا لــلــكـسـل واالتـصــال والــتـذرع

بانتظار اعتماده وإرساله للفرقة.
ثـــانـــيـــهـــا هـــو أن الـــنــــوادى لم تـــعـــد تـــقـــدم
شـاهدة عروضـها لـلجـمهـور ولكن لـلجـان ا
فـقط بــغــيـة تــصـعــيـدهــا ســواء لـلــمـهــرجـان
اإلقلـيمى أو الـنـهائى حـقيـقـة هنـاك بعض
الــفــرق تــقــدم عــروضــهــا لــلــجــمــهــور ولــكن
الـغـالـبـيـة الـعـظـمى تـوجه عـروضـهـا لـلـجـان
شـاهدة فـقط! وال يراهـا اجلمـهور سوى ا
ـــــهـــــرجـــــانـــــ (اإلقـــــلـــــيـــــمى أو من خـالل ا
ــدة يــوم واحـد بــيــنـمــا الــهـدف الــنـهــائى) و
األسـاسى أن يـكـون هنـاك مـسـرح لـلـشـباب
ــتــعــطش يــتــوجه بــشــكـل دائم لــلــجــمــهــور ا
لـلمـسرح ومـازالت مسـارح األقالـيم مغـلقة
طوال الـعام ال تفـتح أبوابـها سـوى ١٥ يومًا
ــــرتـــبـــطـــة ــــســـرحـــيـــة ا فـــقط لــــلـــعـــروض ا
ـا أبــعـد اجلـمـهـور عن بـشــريـحـة اإلنـتـاج 
ـســرح وأنــا ال أقــول بـأن تــعــمل الــنـوادى ا
طوال الـعـام ولـكن عـلى األقل تـعـمل مـعظم

شهور العام.

اخملرج عـزت زين يـقـول: لـقـد حـدثت نـقله
ـــســــرح فى مـــنــــتـــصف ســــلـــبــــيـــة لـــنــــوادى ا
مـــســـيـــرتـــهـــا بـــتـــخـــلـــيـــهـــا عن احملـــاضـــرات
والــنـدوات والــورش الـتـى اسـتــبـدلت بــدايـة
ـهــرجــان ثم عــدلت بــورشـة عــلى هــامـش ا
لـتـكـون ورشــة مـجـمـعـهـة فى الـقـاهـرة وأنـا
لـست ضـد ورشـة مـجـمـعـة ولـكن ال بـد من
تــقـنـيـنــهـا بـدالً من تــركـهـا لـلــظـروف بـحـيث

تعقد عامًا وتلغى آخر وكأنها ترف!
ـــــهــــرجــــان نـــــفــــسـه الــــذى يـــــتــــأجل حـــــتى ا
اضى هل أصـبحت باسـتمـرار من العـام ا
هـــيــئـــة قــصـــور الـــثــقـــافــة بـــكل إمــكـــانــاتـــهــا
وتــــاريــــخــــهــــا عــــاجــــزة عن تــــنــــظــــيـم جــــيـــد
سرح ـهرجان النـوادى إن جمعيـة هواة ا
القـائمة عـلى اإلعالنات اسـتطاعت تـثبيت
مــهــرجــانــهــا بــيـنــمــا مــهــرجــانــنــا نـحـن سـار

شمعة فى مهب الريح.

أمــا اخملـرج حــمـدى طــلــبـة فــيـقــول: نـوادى
ـسـرح أصـبــحت سـبـوبـة. تـنـتـظـر مـبـلغ الـ ا
١٠٠٠ جـنـيه لـتـقـدم مـسـرحـيـة فـ ٦ أفراد.
بلغ ال تقـدم شيئا - لـقد كنا وإن لم يـأت ا
فـى الـــبـــدايـــة نــــعـــرف جـــدول عــــمل الـــعـــام

القادم من محاضرات وندوات وورش.
ــدربــون يـــأتــونــنــا أثـــنــاء الــبــروفــات وكــان ا
لتدريبنا وتوجيهنا وتصحيح األخطاء فيما
يــعــرف "بـالــورشــة عــلى رأس الــعـمل" اآلن
هرجان صـار الهرم األكـبر أو األوحد هـو ا
فقط والذى أصبحت عروضه فى مستوى
سىء لـــلـــغـــايـــة وأكـــبــــر دلـــيل هـــو مـــســـتـــوى
عــروض مــهــرجــان اإلســكــنــدريــة ولم تــعـد
الــعـــروض تــقــدم بـــيــئـــتــهـــا احملــلــيـــة خالفًــا
لـلـسـابق حـيث كـانت عـروض كل إقـلـيم لـها

سمتها اخلاص.

ـسـتــوحـاة من الــرقص اتـصــال - ارجتـال تـؤدى إلـى تـعـمــيق عالقـة >  إن الــتـمــريـنــات ا
ط احلـوار اجلــسـدى الـذى يـنـشـأ يـحـرّك مـبـاد أسـاسـيـة الــتـبـعـيـة مع الـشـريك. إن 

لتبادل الوزن والتعليق واالرتكاز على اآلخر دون أن يربك أحدهم اآلخر.

ـمـثل فى وضع غيـر عادى. إن >  إن عـنـاصر األكـروبات األسـاسـية تـخدم أوضـاعًـا تضع ا
ضـياع نقـاط الرصد اليـومية تثـير انفتـاحًا مجسـدًا للسمع وتـسمح بتجـريب مجاز ما

سرح وتصرّ على معرفة كيفية التأقلم. يحدث عندما ندخل إلى خشبة ا

سرحي جريدة كل ا
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حتطيم األصنام
سرحيتان  ا
تأخذان شكل

محاكمة احلاضر
وتطرح السؤال
عن ما هيته

 قضايا دينية
واجتماعية
وطابع تسجيلى
تاريخى

 مجال فكرى
وجدل ب

عا يعلنان
فارقة عن ا

دراسة عن مسرحيتى  "مدد يا شيخ على" و "محاكمة عبد الرحمن الكواكبى"
جد اإلسالم يقول الـشيخ على لـتلمـيذه: ال دخل للـخالفة 
وهى لــيــست أصال مـن أصــول الـديـن وال هى تــقـوى دعــائم
اإلسالم بل تـــســـاعـــد عـــلـى إلـــصـــاق االســـتـــبـــداد والـــبـــطش

باسمه..
ش. إسماعيل: 

ــطــلق فى أعــرف يـــا مــوالنــا أن وراء كل هــذا دعــاة احلــكم ا
السياسة..
ش. على: 

نــعم يــا إســـمــاعــيل لــيـــســوا هم فــقط ولـــكن أيــضــا أنــصــار
االتــبـاع والـتـقـلـيــد فى الـفـكـر الـديـنـى واالجـتـمـاعى ولم يـكن
الـغــرض من كــتــابى إال كــشف هــذا الــتـجــهــيل وركــاب مــوجـة
التـمـسح باخلالفـة عـلى أنـها من الـدين.. كـنت أريد أن أقف
دنى.. ص ـقراطـيـة واحلـريـة واجملـتمـع ا ـ بـالـد مع احلـا

٨٥
ــشـاهــد بــ الــشـيـخ عـلـى وبـ طه ويـنــسج الــكــاتب بــعض ا
حـســ عـقب إصـدار األخــيـر كـتــابه "فى الـشـعــر اجلـاهـلى"
الــذى طــبق فـيـه مـنــهج الــفـيــلـســوف ديــكـارت فـى الـشك فى
نهـج على بعض صحة هـذا الشـعر ومـحاولـته تطـبيق هـذا ا
ــا أثــار عـــلــيـه الــرأى الـــعــام هــو الــكــتـب الــهـــامــة األخـــرى 

اآلخر.
القسم الثانى وعنوانه: مدد يا شيخ على

ويـقع فى مشهـدين يتـخللـهمـا إظالم واحلوار سجـال فكرى
ثـله عـبد الـله الشـقـيق العـائد من وجـدل ب عـا عـالم 
ـتطـرفـة الذى يـجـسده الـشـقيق اخلـارج وعـالم اجلـماعـات ا
األصغر إذ يـتسلل عبـد الله إلى مخـابىء اجلماعات لـيلتقى
لتـحى الهارب والـطبيب توفـيق زوج أخته ويرجو بشقـيقه ا
أخـاه أن يــسـلم نــفـسه لــلـســلـطـات فــيـرفـض وفـجـأة تــنـقض
مــروحــيـــة اســتــطـالع فى أحــراش الـــقــصب تـــصــيب رشــدى
ـصـاب يــسـتـمـر جـدل عـبـد الـله مع وأثــنـاء رحـلـة الـهـروب بـا
تــوفـيـق وال يـجــد عـبــد الـله مــفـرا إال بــأن يــرفع الـسالح فى
مـواجـهــة تـوفـيق فـيــفـيق رشـدى لـيــصـوب هـو اآلخـر سالحه
ـشـهد فى نـحـو أخـيه وترتـفع سـاريـنـة الشـرطـة ويـتـجمـد ا

إشارة الستمرارية الصراع..
يـقـول عـبــد الـله لـرشـدى: ربـنـا مـش عـاوز نـاس مـجـبـرة عـلى
الــعـــبــادة والـــتــقــوى لـــكن عــاوز االهـــتــداء بـــالــعــقـل واحلــريــة

الكاملة.. ص ١٤٠
ويـقول لـزوج أخـته الـطـبيب: انـتم مـا عـنـدكوش قـضـيـة ألنكم
ـعـرفـة أى قـضـيـة مـنـهـجـيـة أو عـلـمـية أو عـاوزين تـأسـلـمـوا ا
اقـــتـــصــاديـــة أو اجـــتـــمــاعـــيـــة عــاوزيـن تــربـــطـــوهـــا بــاإلسالم
ا تـربطه بـأى قضـية هـايعـطيـها قـداسة زى واإلسالم دين 
قـــداســة الــديـن نــفــسـه وهــو ده اخلالف الـــلى بــيـــنــا.. ومش
خالف فــكـرى بـس لـكن مــوضــوعى ألنك بــكـده.. هــا تــلـغى

عقلك وتشل حريتك وجتمد احلياة واجملتمع. (ص ١٥٠)
والــديـن اإلسالمى دين عــبــادة وعــمل دنــيــا وآخــرة ولــيس فــيه
عناه السلبى. مثل هذا االغتراب عن اجملتمع واالغتراب هنا 

يــعــتــقــد هــيــجل بــأن اإلنــســان هــو أســاســًا عــقل وأن الــكــلــيــة
(الـعـمـومـيـة) أمـر أسـاسى ألى شىء عـقـلى فى أسـاسه هـكـذا
ـرء يغرب بـذلك عن طبـيعة فإن افتـقاد الـكليـة يسـفر عن أن ا
اجلوهر ويصل إلى أقصى قمم التطرف فى التنافر مع ذاته.
ـكن الـوصـول إليـهـا على مـسـتوى ويقـول هـيـجل: إن الكـلـية 
العالقات ب األشخـاص فقط من خالل الوحدة مع البنية
قصود بالكلية: العمومية وتطابق معرفتنا مع االجتماعية (ا
صـورة الـعـالم) وبـالتـالى فـإن الـفرد بـتـوقـفه عن أن يـكون فى
وحدة مع تلك البنية االجتماعية يفقد كليته وحينما يحدث
ذلك ال يـعود بعد متملـكا لناصية جـوهرة وهكذا يغرب ذاته
عن طـبـيــعـته اجلـوهـريـة أو يــصـبح بـاخـتـصــار "مـغـتـربـا" عن
ذاته ويـنـبـنى عـلى ذلك أن من يـتبـنى اجتـاهـا دينـيـا أخـرويا
ومن يـنــظـر إلى نـفــسه خالل خـصـوصــيـته فـحــسب يـعـد كل
مـنــهـمـا مـغـتـربـا عن ذاته ذلك أن عالقـة كل مـنـهـمـا بـالـبـنـيـة

االجتماعية ليست عالقة واحدة.
ويالحـظ هـيــجل أن الــلـجــوء لــلـعــالم اآلخــر هـو عــلى الــدقـة 

ـنـصة فى سـبـتمـبـر ١٩٨١ هو ـباشـر وكـان حادث ا الـعـنف ا
قـمـة أحـداث هـذا الـعـنف وهـذه الـظـاهـرة هى الـتـى يـتـصدى

لها كاتبنا فى مسرحيتيه:
أوال: الشيخ على عبد الرازق:

ـنــصـورة ــحـكــمــة ا كــان الـشــيخ عــلى عــبـد الــرازق قــاضـيــا 
عــنـدمــا أصـدر كــتـابـه "اإلسالم وأصـول احلــكم" عـام ١٩٢٥
ـيـة من األزهـر وإثــر صـدور كـتـابه وكـان يـحــمل شـهـادة الـعــا
هـذا حـورب فى عـمـلـه واجـتـمـعت عـلـيه هــيـئـة كـبـار الـعـلـمـاء

ية. وجردته من العا
و"اإلسالم وأصـول احلكم" بـحث فى اخلالفة واحلـكومة فى
اإلسالم كـمـا يـقـول عـنـوانه وهـو كـتـاب يـبـحث فى اخلالفـة
ويـدحـضـهــا بـاعـتـبـارهــا بـدعـة ال تـنـتــسب إلى جـوهـر الـدين
اإلسـالمى فى قــلــيل أو كــثــيــر وهــو إلى جــانب ذلـك يــعـرض
ــلــكى فــيــديــنه ويــفــضح حــقــيــقــته االســتــبــداديـة.. بــاحلــكم ا
والــكـــتــاب فــضال عن ذلـك دعــوة جــهــيـــرة واعــيــة إلى األخــذ
ــتـحــضـرة الـتـى تـقـوم عــلى اسـتــلـهـام روح ــدنـيـة ا بـاحلــيـاة ا

الفكر العلمى واخلبرة اإلنسانية".
وفى هـــذه الـــظـــروف أى فى عـــام ١٩٢٥ كـــان أتـــاتـــورك قــد
لك فـؤاد فى ذلك الوقت أسقط اخلالفـة فى تركـيا وكـان ا
ـساعـدة احملـتل الـبـريـطانى يـطـمح إلى االسـتـحواذ عـلـيـهـا 
فأثار صدور الـكتاب زوبعـة فى احلياة السـياسية والـثقافية
" الــذى وفى دوائـــر الــقـــصــر وحـــزب "األحـــرار الــدســـتــوريـــ

ينتمى إليه على عبد الرازق
"الشيخ على"

ـســرحى الــذى يــتـنــاول هـذه وهـى الـقــسم األول من الــعــمل ا
الـــقـــضـــيـــة ويـــقـع فى اثـــنـــ وعـــشــــرين مـــشـــهـــدا قـــصـــيـــرا
ــلك فـؤاد إدريس بــاشـا وصـيــفه حـسن وشـخـصــيـاته هم: ا
نـشـأت; وكـيـل الـديـوان طه حـسـ عـلى عـبـد الـرازق عـبـد
الـــعـــزيــــز فـــهـــمى; وزيـــر احلـــقــــانـــيـــة ورئـــيس حـــزب األحـــرار
ـنـدوب الــسـامى يــحـيى إبــراهـيم; الــدسـتــوريـ أدرســون; ا
الـية والـقائم بـعمل رئـيس الوزراء تلـميـذ للـشيخ على وزير ا

رجال ومشايخ..
وهذا الـقسم يحوى مشـاهد بالعاميـة وأخرى بالفصحى مع
ـسرحـيـة حتمل قـضايـا دينـيـة واجتـماعـية وفـكريـة وهو أن ا
ــشـاهــد الــطـابع ذو طــابع تــسـجــيـلـى وتـاريــخى تــأخـذ فــيه ا
االستجوابى أثـناء عقد مـا يشبه احملاكـمة للشـيخ على عبد

الرازق عقب إصداره كتابه "اإلسالم وأصول احلكم".
ويبـرز فى هذا الـقسم انـقسـام الرأى الـعام إزاء الـقضـية من
سـياسيـ ومثـقف ورجـال الدين ومـا أثاره صدور الـكتاب
من أزمـة سـيـاسيـة عـصـفت بـالـوزارة وبـالـشيـخ علـى وأزاحته

عن وظيفته فى النهاية.

يـتــمـاس الـكــاتب مـحــمـد الــشـربـيــنى مع واقـعـه ويـنـفــعل بـقــضـايـاه
فــــيـــــغــــوص فى تـــــراث أمــــتـه (الــــفــــكـــــرى والــــســــيـــــاسى والـــــديــــنى
ـــراحل واالجـــتــــمـــاعى) ويــــحـــسن االخــــتـــيـــار واالنــــتـــقـــاء والــــفـــرز 
عاصر (الشيخ على عبد الرازق وأشخاص ومواقف فى تاريخـنا ا
ــــصــــلح عــــبــــد الــــرحــــمن الــــكــــواكــــبى) مـن أجل أن يــــضىء وأن وا
ـــأزوم واحلــائـــر بــحـــثــا عـن ســبـــيل.. فــهل يـــســتـــكــشـف حــاضــره ا

يجده..?
سرحى عن ـيدان الـذى يعـبر فـيه الكاتـب ا ـسرح هو ا "إن ا
وجــهــة نــظــره نــحــو أوضـاع يــعــايــشــهــا من خـالل جتــســيــدهـا
درامـيـا لــيـقــدمـهـا إلى اجلــمـهــور الـذى يــتـلـقــاهـا وهــو مـحـمل
ـسرحى عـاييـر الـضمـير الـعام لـلجـماعـة ويـعتـمد الـكاتب ا
ـسـرحيـة االجـتـماعـيـة فى صـياغـته الـدرامـية الـذى تـشغـله ا
ــعـاش عـلى مـدى وعـيه بــهـمـوم مـجـتــمـعه وطـبـقـته لـواقـعه ا
ذلك الــــوعى االجــــتــــمـــاعـى الـــذى هــــو "مـــحــــصــــلـــة" األفــــكـــار
والـنظريـات ووجهـات النـظر واحلس االجـتمـاعى والعادات
ـوضـوعى والـتـقـالـيـد الـتى يـعـتـنـقـهـا الـنـاس وتـعـكس الـواقع ا
لالجـتمـاع اإلنـسانى والـطـبقى كـمـا أن هذا الـوعى هـو الذى

يؤدى إلى اإلحساس بالوجود اإلنسانى ذاته".
ومسرحيتا "محاكـمة عبد الرحمن الكواكبى" و "مدد يا شيخ
عـلى" كالهـمــا مـسـرحـيــة اجـتـمـاعــيـة: لـتــنـاولـهـمــا مـوضـوعـا
اجـتــمــاعـيــا مــعـاصــرا (إصالح حــال األمــة والـرد عــلى فــكـرة
الـتــطــرف) مــســرحــيـة ثــوريــة: تــنــقض وتــهــدم أبـنــيــة وقــيــمـاً
ومعتـقدات بالـية تاريـخية: لـكونهـا تستعـير اإلطار الـتاريخى
فى بــــعض أجـــزائـــهـــا ومـن ثم تـــضع احلــــاضـــر فى مـــواجـــهـــة
اضـى ومقـابـلـته تـسـجـيلـيـة: من حـيث كـونـهـا تـسجـل وقائع ا

وحقائق اجتماعية وتاريخية وعامة.
ـسرحـيـتان شـكل احملـاكمـة (مـحاكـمـة عبـد الـرحمن وتأخـذ ا
الـكواكبى فى معظـمها) والقـسم األول من "مدد يا شيخ على
ــــعــــنــــون بـ "الــــشــــيـخ عــــلى" وجــــزء مـن  الــــقــــسم الــــثــــانى "وا
واحملاكمة هنا هى محاكمة للحاضر.. فما هو هذا احلاضر

? "الذى يقصده الكاتب فى عمليه االثن

كـان لـلـتـغـيــر االجـتـمـاعى فى بـعض الــسـيـاسـات مـثل سـيـاسـة
االنـفــتـاح االقــتــصـادى الــتى لم يــصــاحـبــهــا وبـنــفس الــقـدر
انــفــتــاح سـيــاسـى أثـره فـى ازديـاد الــتــفــاوت بــ الــطــبــقـات
شـاركة الـسيـاسية واستـشراء الـفسـاد فعـزف الشـباب عـن ا
وهـجـر بعـضه اجملـتمع وانـتـسب إلى جتمـعـات مغـلـقة حتـتمى
ـنــحـرفــة واخلـاطــئـة وراء الـدين وهـى تـخــفى الـتــفـســيــرات ا
للدين الصحيح واجتـهت هذه اجلماعات فى فترة تالية إلى

ظاهرة التطرف والعنف واإلرهاب

االغتراب عن الذات

يا فؤادى ال تسل أين النوادى!
لــيس بــكـاءً عــلـى األطالل ولــيس مــقــارنـة
كــتـلـك الـتى يــحــلـو لــنــا فى شــتى اجملـاالت
عــقـــدهـــا بــ مـــا كـــان ومــا هـــو كـــائن ومــا
يـجب أن يــكـون قـصــارى جـهــدنـا فى هـذا
ـسـرح الـتـحـقـيق هـو تـتــبع فـلـسـفـة نـوادى ا
مـنـذ أنـشـأهـا د. عـادل الـعـلـيمـى فى بـداية
اضى ومالحـظة الـثمـانيـنيـات من القـرن ا
مـا جد عـليـهـا من تعـديالت أو انحـرافات
ــــســـار. الـــفــــرصـــة مــــازالت مــــتـــاحـــة عن ا
ــشـروع لــنـقــاش جــدى عــمـيـق حـول هــذا ا
الـرائع الـذى اسـتـهــدف عـنـد إنـشـائه نـشـر
ـسـرحـيـة فى شـتى ربـوع وطـنـنـا ـعـرفـة ا ا
كـدعامة أسـاسيـة حلركـة مسرحـية مـازلنا
ــلـك مـا يــؤهــلــنــا لــتــطــويــرهـا نــؤكــد أنــنـا 

باستمرار لتواكب عصراً تتسارع خطاه.

بـــدايـــة يـــتـــحـــدث د. عـــادل الـــعـــلـــيـــمى عن
: أثــنـاء أســبــاب تـأســيـسه لــلــمـشــروع قـائالً
إحـــدى زيــــاراتى لـألقـــالـــيـم فى مـــنــــتـــصف
الـسـبـعـيـنــيـات ذهـبت إلى الـوادى اجلـديـد
وهـنـاك رأيت زمـيـالً يـقـدم مـسـرحـيـة عـند
الــبـيــروقـرطــيـة وبــهـا رقــصـة تــاجنـو يـدرب
ـثـلــيه عـلـيــهـا فى هـذه الــبـقـعـة الــبـدائـيـة
وقـــــتــــهـــــا والـــــتى ال يـــــعـــــرف ســــكـــــانـــــهــــا ال
الـبيـروقرطـية وال الـتاجنـو وليس هـناك ما
اذا يتعـلق بالبـيئة احملـلية وسـألت نفسى 
ال نــنــشئ مــعــاهـــد مــصــغــرة حتــمل ألبــنــاء
ـســرحى خــصــوصًـا أن األقــالــيم الــوعى ا
ـــيـــة الـــفـــنـــون الـــوحـــيـــدة لــديـــنـــا فى أكــاد
الـقــاهـرة ولم يـكن قـد ظـهــر وقـتـهـا أقـسـام
ـسرح بكـليات اآلداب? فـأقمت مشروعى ا
عــلى وضـع مــنـــهج مــســـرحى مـــتــفق عـــلــيه
وإيــفـــاد احملــاضــريـن إلى األقــالـــيم بــواقع
مــــحــــاضــــرة كل أســــبـــوع وإقــــامــــة نـــدوات
أسـبـوعــيـة حـول قـضـايـا فـنـيـة وأن يـصـدر
ــســـرحــيـــة يــحـــررهــا كل أقـــلــيم نـــشـــرته ا
ــسـرحــيــ ويـنــاقــشـون فــيــهـا شــبــابه من ا
مــشــاكــلــهم وكــيــفــيــة حـلــهــا. وأحلــقت بــكل
إقــلـيم مــكـتـبــة مـسـرحــيـة وأوفـدت الــنـقـاد
ـــســـرحـــيــة إلـــيـــهم كـــمـــنـــاقـــشـــ لـــلـــكـــتب ا
وجـودة والهـدف من كل ذلك بـالطـبع هو ا
ـسـرحــيـة فـكل هـذه االرتـقــاء بـالـعــروض ا
ـنــاقـشـات كـانت احملــاضـرات والـنـدوات وا

بهدف جتويد العروض. 
وكـــان هـــدفى أن تـــصــبـح الــنـــوادى مـــكـــانًــا

لتثقيف الشباب فى األقاليم اخملتلفة.
ويـضيف العـليـمى: بعـد إقامتى لـلمـهرجان
األول لــلـنــوادى فى دمــيـاط وحــضـور كــبـار
ــســـرحــيــ أمــثـــال ســعــد أردش وفــوزيــة ا
مهـران ويسرى اجلـندى وغيـرهم انتـزعنا
ــــشـــروع االعــــتــــراف بــــالـــنــــوادى وأصــــبح ا
موجـودًا وبـقـوة ويـضم ٢٥ نـاديـا فى أنـحاء
الــبالد بـعــدهــا ولـظــروف سـفــرى رشـحت
ـــشــروع وإن ســامى طـه خــلـــفًــا لى إلدارة ا
كــــــنت أحــــــمـــــد لـه أنـه تـــــوسـع فى إنــــــشـــــاء
الــنــوادى حــتـى أصــبح عــددهــا ١٥٠ نــاديًــا
لـكن حتفظـى على أدائه أنه توسع بـسرعة
ولم يـكن عــدد الـنـقـاد واحملـاضــرين كـافـيًـا
لـــتـــغـــطـــيـــة الـ ١٥٠ نــــاديًـــا وعـــلى إثـــر ذلك
ألـــغــيت الـــنــشــرات والـــورش واحملــاضــرات

هرجان. واستبدلت بورشة فى ا

الـنــاقـد أحـمــد عـبـد الــرازق أبـو الـعال قـال:
ـــــســـــرح لـم تـــــكن مـــــهـــــتـــــمـــــة ســـــوى "إدارة ا
بـالعـروض التى تـقدمـها الـفرق فى األقـاليم
مـتـمــثـلـة فى الـبـيـوت والــقـصـور والـقـومـيـات
لــــذا ظـــلت مـــجــــمـــوعـــات من الــــشـــبـــاب فى
األقــالــيم عــلى الــهــامش وأصــبــحت هــنـاك
حــاجــة مـــاســة لــلـــبــحث عـن ســبــيـل لــهــؤالء

 سامى طه  حمدى طلبة أبو العالعزت زين 

شروع تخلى عن جوهره عادل العليمى: ا

شروع! أحمد عبد الرازق أبو العال: خطآن وقع فيهما ا

ها سوى فى النوادى عزت زين: هناك أفكار ال يصلح تقد

ـسرحـيـة لـتـناقـشـهـا وكان عـقب الـعـروض ا
يحـضرها نـقاد نقـرأ مقـاالتهم فى دوريات

سرح" و"فصول". كبيرة مثل "ا
هل أحــــــدثـك عن أيــــــام قــــــدمــــــنـــــا فــــــيــــــهـــــا
"الـــريــبـــرتــوار" وقـــدمت مـــســرحـــيــة وقـــتــهــا
تـــكـــلـــفـت ٤٠٠٠ جـــنـــيـه هل أقـــول إن عـــدد
ثالً ثلـى أحد عروضى وصل إلى ٤٥ 
وشــــاركــــنــــا فى مــــهــــرجــــان دمــــيـــاط األول
ومـــنــحـــنـــا مـــصـــروف جـــيب فـى حــدود ١٥
جنيهًا وزعناها علينا جميعًا وكنا فى غاية
الــســعــادة اآلن هــدم بـيـت الـثــقــافــة لــديــنـا
لـتوسيع الشارع وأصـبحنا نقـوم بالبروفات

حتت بير السلم!

د. عـادل العليـمى يقول: إن أكبـر ما أفسد
ــالـيـة الــتى تُـعـطى ـكـافـآت ا الـنـوادى هــو ا
لـلفـائـزين فـأصبـحت مـشـاركة الـشـباب من
ــــالــــيــــة فـــــقط وقــــد رأيت أجـل اجلــــائــــزة ا
ـثالت لـطمن بعـينـى (فى اإلسمـاعـيلـية) 
ـــــســـــرح لـــــعــــدم اخلـــــدود عـــــلى خـــــشـــــبـــــة ا

حصولهن على جائزة.
بـينـما الـوضع أيام إدارتى كـان مخـتلفًـا فلم
تــــكـن اجلـــــوائــــز مـــــاديـــــة بل كـــــانـت دروعًــــا

وشهادات تقدير. 
وإن كان هناك رغـبة فى االرتقاء بالنوادى
فـــيــنـــبــغى أن تـــركــز عـــلى عــودتـــهــا لـــســابق
ـــكـــتـــبــات عـــمــلـــهـــا كـــمـــراكـــز لإلشـــعــاع بـــا
والـــــنـــــدوات والـــــورش واحملــــــاضـــــرات وفى
ـــســــرحى هـــو الــــنـــهــــايـــة يــــكـــون الـــعــــرض ا

احملصلة النهائية.

الناقد أحمـد عبد الرازق أبو العال يرصد
السـلبـيـات التى اعـترضت مـسـيرة الـنوادى
: أولـهـا هـو خـروجـهـا عـلى الـفـلـسـفة قـائالً

هناك أيضًا ميزة أخرى للنوادى - يضيف
زيـن - هى قــــــــدرتــــــــهـــــــا عــــــــلى اجــــــــتـــــــذاب
اجلمـاهـير ولـدينـا جتـربة تـثـبت ذلك ح
قـــدمــنــا عـــرضًــا عن قـــصــائـــد ألمل دنــقل
وتـــوقـع اجلـــمـــيع أال يـــزيـــد عـــدد رواده عن
سـتة أشخـاص وكان مـبررهم أن أمل دنقل
ال يــــقـــرأ لـه ســـوى شــــريـــحــــة مـــعــــيــــنـــة من
اجلـمـهـور لـكن احلـضـور الـكـثـيف لـلـعـرض
صــــدم تـــــوقــــعــــاتــــهم بـــــقــــوة ورأيى أن ذلك
ـوجـودة لـدى الـشـباب مـرجـعه احلـمـيـمـية ا
والتـى جتذب إلـيـهم اجلـمـهـور وهـذا ما ال
يــتــوافــر فى عــروض الــفــرق الــقــومــيــة لــذا
تـــــعــــانـى اآلن من قـــــلـــــة جـــــمــــهـــــورهـــــا رغم

ميزانيتها الكبيرة.

ـنـيـا) : نوادى قـال اخملـرج حـمدى طـلـبـة (ا
ـسـرح من وجـهــة نـظـرى كـانت هى الـشئ ا
احلــــــقــــــيــــــقى الــــــوحـــــــيــــــد فى الــــــثــــــقــــــافــــــة

اجلماهيرية أما اآلن فقد توفاها الله!
ـشـروع أيــام مـؤســسـة د. عــادل الـعـلــيـمى ا
شــكّـل حــراكًــا ثــقـــافــيًــا فى أقـــالــيم مــصــر.
بـــــاحملــــــاضـــــرات والـــــنـــــدوات والـــــنـــــشـــــرات
اإلقليـمية يـكفى أن أقول إننـا كنا نـستقبل
شــهـــريًــا نـــاقــدًا كــبـــيــرًا أو مـــتــخـــصــصًــا أو
ــيًــا إمــا تــرســلــهم اإلدارة أو أســـتــاذًا أكــاد
يـأتون إلينا من تـلقاء أنفسـهم وكنا نتبادل
الـنــشـرات اإلقـلـيـمـيــة فـيـمـا بـيـنــنـا بـالـبـريـد
الــعـــادى ومــازال لـــدى نــشـــرات من أســوان
حــــتـى مــــرسى مــــطــــروح. وهــــذا أشــــعــــرنــــا
ـعــهـد فــنـون مــسـرحــيـة مــصـغـر بـاالنــتـمــاء 
ـعـرفة عـن كل متـطـلـبـات الـعرض ـدنـا بـا
ـــعــهــد عــددًا ــســرحـى وقــد أفــرز هــذا ا ا
كــبـــيـــرًا من الــكـــتـــاب واخملــرجـــ والــنـــقــاد
ـــــطـــــربـــــ ومـــــصـــــمـــــمـى الـــــديـــــكـــــور بـل وا
. هـذا والندوات التى كـانت تعقد ـلحن وا

الـشـبـاب يــقـدمـون مـنه أعـمـالـهم ومـواهـبـهم
بــعـيــًدا عن فــكـرة اإلنــتــاج احملــتـاج لــتــمـويل.
ويقدمون إنتاًجا مسرحًيا متميًزا ولقد بدأ
شروع بال دعم مادى من وزارة الثقافة أو ا
هيئـة قصور الثـقافة التى اقـتصرت مهـمتها
ــكـان فــقط وإقــامـة مــسـابــقـة عـلـى تـوفــيـر ا
لــلـــعــروض ولــكن بــعــد ذلك  رصــد مــبــلغ
١٠٠٠ جــــــــنــــــــيـه لــــــــكـل نــــــــادى مــــــــســــــــرحى
ــمــارســة جلـأت بــعض احملــافــظـات إلى وبـا
ـــــبـــــلغ عـــــلى عـــــدة عــــروض إنـــــفـــــاق  هــــذا ا
وأصــــبـــحـت تـــشــــارك بـــأكــــثـــر مـن خـــمــــســـة
عـروض مـسـتـفـيـدة من األعـداد الـهـائـلـة من

مثل والعناصر الفنية لديها. ا
ـسـرح مـيـزة كـبـيـرة أيـضـا امـتــلـكت نـوادى ا
مــتـمــثــلـة فى عــدم عــرض نــصـوصــهــا عـلى
الـرقــابـة وذلك بـعـكس الـنـصـوص الـتى يـتم
إنـتاجـها فى القـصور والـقومـيات والـبيوت
وذلك مـــنح الــنـــوادى هــامـــشًــا مـن احلــريــة
لــتــقـدم خـالله مـا شــاءت من مــوضــوعـات
إضـافـة إلمـكـانـيـة تـقـد عـروضـهـا فى أى
مـــكـــان بـــاخـــتـــصـــار كـــانت الـــنـــوادى تـــقـــدم
مسرحًا فقيرًا فى إنتاجه غنى فى فنياته.

مفهوم إنتاجى مختلف
اخملــرج عـزت زيـن أحـد مــخـرجى الــنـوادى
(بــــنى ســــويـف) يــــقــــول: كــــانت لـى جتـــارب
ــــســــرح ــــســـــرح فى ا ســــابــــقــــة مـع نــــادى ا
الـــقــومى وحـــ أنــشـــأ د. عــادل الـــعــلـــيــمى
ــــــســـــرح فـى األقـــــالــــــيم ســــــارعت نـــــوادى ا
ــــشــــاركــــة مــــعه وكــــنت جــــاهــــزًا لــــذلك بــــا
شـروع وأنه ليس مجرد ـعرفتى بفـلسفة ا
ــا هـو فى جـوهـره مـفـهـوم جتـمع لـلـهـواة إ
إنــتــاجى مــخــتـلـف عن األطــر الـتــقــلــيــديـة
عــــروضه لـــهـــا طــــابع جتـــريـــبـى ال يـــتـــوافـــر
ـــثــيالتــهــا من الــعــروض األخــرى. وهــنــاك
ـــهــــا إال من خالل ــــكن تـــقــــد أفــــكـــار ال 

النوادى وهذا ما تفهمته تمامًا.
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حمدى طلبة: كنا نتبادل نشراتنا اإلقليمية بالبريد 
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علومـة وأن يعرف كل شـخص عمل اآلخرين. فى يوم >  إن دورى هـو أن أعمل لوصـول ا
سرح فى : تاريخ ا ـمثل عادة مع ثالثة أو أربعـة أساتذة مختـلف واحـد يعمل الطالب ا
الـصبـاح التمـرين على آلة مـوسيقـية أو غنـاء ظهـرًا تمثـيل نص بعد الـظهر وحتـضير

ساء.. قراءة فى ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

ها هذا الشهر على مسرح القاهرة للعرائس. > مسرحية «عروستى» للمؤلف محمد بهجت واخملرج محمد نور يعاد تقد

10 من مارس 2008  العدد 35
>  إن عـمليـة استخـدام أساليب فـنية مـختلـفة والتـمثيل أمـام جماهـير من دول عديدة
ـسـتطـاع يـتم كـانـت بـاألحرى األسـبـاب الـتى قـادتـنى إلـى تـقـد عمـل "بـدائى" بـقـدر ا

عنى? تعريف مجال االكتشاف فيه بدءًا من السؤال: ما الذى نتلقاه قبل ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح. اضى جروب خاصا للراحل د. سامى صالح لنشر كتاباته ودراساته فى مجال ا سرحية أطلقوا األسبوع ا > مجموعة من طالب معهد الفنون ا
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 فكرة االغراب
وعدم التواؤم مع
اجملتمع جندها
متناثرة فى
أعمال الكاتب

تلك  الكاتب 
قدرة على

تطويع األفكار
اإلصالحية عبر
لغته الرصينة

توظيف خيال
الظل والدمى
واألقنعة كوسائل
للسخرية من آراء
تنطع ا

ــعــانى وهى ــعــنى من ا نــوع مـا مـن مــسـرحــيــات األفــكــار 
ــســرح الــذهــنى عــنــد تــوفــيق ــســرح بــرنــارد شــو وا امــتــداد 
ـــعــنـى مــا مـــحــاكـــمــة لـــلــحـــاضــر احلـــكــيـم واحملــاكـــمــة هى 
ومــراجــعــة ألفــكـار الــكــواكــبى واســتــحــضــار لــهــا مــثــلــهـا مــثل

مسرحية روبرت بولت "رجل لكل العصور".

والالفت لـلــنـظـر هـنـا هـو قـدرة الـكــاتب عـلى تـطـويع األفـكـار
االصالحية الـكبيـرة واللغـة الرصيـنة السـامية فـكريا لـلحوار
ـسـرحى ويـبــدو فى احلـوار شـدة الـتـركــيـز واالحـتـشـاد فى ا
أقــــوال الـــكــــواكــــبى: "الــــضـالل غـــالـب ألن مــــوازين الــــعــــقـــول
الــبــشــريـــة مــهــمــا كـــانت واســعــة اإلدراك قـــويــة ال تــتــسع وال
تـتحمل وزن جـبال األزلـية واألبـدية واالمتـثال ومـا نحو ذلك
وهــو عــلـم صــعب يــعـــلم مــا وراء الــعــقـل (يــقــصــد الـــفــلــســفــة
ــيــتـــافــيــزيـــقــيــة)... والـــدين يــعـــرف بــالــعـــلم والــعـــلم يــعــرف ا

بالعلماء" ص٤٩  مجلة القاهرة).
وإيـقـاع احلـوار بـطىء نـوعـا مـا ويـرجع ذلك إلـى أن: "طـريـقة
سرحـية والظـاهر إجماالً معاجلـة احلوار هى التى تـكيف ا
ـــشــتـــمل عــلـى عــدد من األحـــاديث أو اخلــطب ـــشــهــد ا أن ا
الــطـويــلــة يــتـحــرك بــصــورة أبـطــأ وأكــثــر فـخــامــة وســنـاء من
شهد الذى تكون أحاديثه أو خطبه قصيرة وجترى سريعة ا
ـوضـوع: (إصالح مــتالحـقـة" ويــرجع ذلك أيـضــا إلى جالل ا

حال األمة).

يـــقــول الـــكــاتب عـن مــنـــصــة الـــعــرض: "الـــدائـــرة هى مــفـــتــاح
سرحيـة واجلمهور يـشكل شبه دائرة الدخول وسـر اللعبـة ا
مثل وهـى ليست كاملة. وليس هناك فاصل ب حتيط با
الــلـوحـات وبــعـضـهــا فـهى كــلـهـا تــأخـذ من األخــرى ولـيـست
هـنـاك حلـظـة إظالم واحـدة والـتـحـول إلى مـكـان جديـد تـتم

من خالل اإلضاءة".
سـرح شبه الـدائرى ودورة الزمن.. إن ـسرحيـة ب ا وكأن ا
ـكان وقد تغيـير الديـكور يشـير إلى تـغييـر الزمن أو تغـيير ا
ـهــارة مـثل ــسـرحــيـة وتـالعب بـهــا  وظف الــكـاتب وســائـله ا
خـيــال الـظل (لـلــسـخـريــة من اآلراء الـبــالـيـة لـلــمـتـنــطـعـ فى
الــدين) والـدمى (شــهـود الـزور فى االدعــاء والـذين يــحـركـهم
ـمــثـلـ لــسـهـولـة االنــتـقـال من الـوالى) ثم األقــنـعـة (لـعــمـوم ا

شخصية إلى أخرى).

ــســرحـــيــة يــعــنى إن عــدم وجـــود حلــظــة إظالم واحـــدة فى ا
ـتـعـاقـبـة ـتـتـالـيـة وا الـتـرابط والــتـحـول بـ حـلـقـات األزمـنـة ا
ــسـتــقـبل ـاضى واحلــاضــر) وكالهـمــا يـتــحـركــان بــاجتـاه ا (ا
وبــاجتـــاه الــتــغــيــيــر والـــتــقــدم "فــلم يـــكن مــاضى اإلنــســان إال
ـثل عـلـيـا حــيث جـوهـر اإلنـسـان فـضـيـلـته ـكـلل  حــاضـره ا

وجوهر فضيلته ارتقاء ال حدود له".
ولـهـذا فـإن الـتـقـسـيـم فى الـشـكل إلى قـسـمـ فى مـسـرحـيـة
"مـــدد يــا شــيـخ عــلى" مـــاض وحــاضـــر والــتـــداخل اخلــاطف
لـلـحـظـات من احلـاضـر فى نـسـيج مـسـرحـيـة "مـحـاكـمـة عـبد
الـرحــمن الــكــواكــبى" هــو شىء ظــاهـرى ال يــؤثــر عــلى مــعـنى

العمل وتماسكه وداللته.
والشخصيات الرئيسية (الكواكبى الشيخ على عبد الرازق
عــبـد الــله) تـعــلى الــعـقل عــلى الـنــقل وتــأخـذ الــتـأويل تــاركـة
قـراطـية جمـود الـنصـوص  وحـرفيـتـها وتـؤيـد احلريـة والـد
واالعـتدال وتـرفض االسـتـبـداد والتـحـجـر وتـدع ما لـقـيـصر
سـرحـيـتـان فى الـنـهـايـة تـرمـيان إلى لـقـيـصـر ومـا للـه للـه. وا
ـنـشـود تـطـويــر وتـثـويـر وعى الـنـاس بـغـيــة إحـداث الـتـغـيـيـر ا

والنهوض باجملتمع.
سـرح الثـورى مسرحـا مأسـاويا ولـكنه يعـلمـنا كيف "وليس ا
نكون رجاال مأسـاوي وإذا لم نكن جند فى معظم األحوال
الطـمأنينة والسـعادة فإننا جند الـقوة والشجاعة واخلالص
الذى يشير إليه نـيتشه هو خالص الروح البشرية فى وقت
تـتــضــاءل فـيـه هـذه الــروح وصــوب هـذه الــغــايـة صــاغ كــتـاب

عاصرون ثورتهم فى قالب متناسق". سرح ا ا
راجع : ا

سرح والتغيير االجتماعى. > كمال الدين حس : ا
> محمود أم العالم: اإلنسان موقف.

. > ريتشارد شاخت: ااألغتراب ترجمة كامل يوسف حس
سرحية. رجمة : درينى خشبة. : تشريح ا > مارجورى بول

ى وصعود الراوى. > فيصل دراج: التاريخ العا
> روبــرت بـــروســتــاين: دراســات فـى الــدرامــا احلــديـــثــة: تــرجــمــة

عبداحلليم البتالوى.

وفـد من قبل الـسلطـنة لـلتـحقق من بعض لحق اإلجنـليـزى ا ا
ظالم وتخوف الوالى والـوزير من لقاء أندرسون بالكواكبى ا
ـشـهـد الـثــانى: نـرى امـرأة تـشـكــو مـظـلـمـتــهـا لـلـكـواكـبى وفى ا
واحتيال أحد أتباع الوالى لتوريط الكواكبى فى شبهة التعامل
مع األجـنـبى.. وتـتم مـكيـدة الـوالى والـوزيـر بـتـلـفـيق تـهـمـة ضد

شهد الثالث. الكواكبى ويتم القبض عليه فى ا
ــســـرحــيــة فــهـــو مــشــهــد ــشـــهــد اخلــتـــامى وهــو لب ا أمــا ا
شهد هى استعراض آلراء الكواكبى فى احملاكمة وحقيقة ا
ـقــراطــيـة واالســتــبـداد اجملــتـمع والــقــانـون والــشــريـعــة والــد
والــعــلـم.. إلخ" فــعــالـم الــدين احلــقـــيــقى فى نـــظــره فى فــقــر
تبجحة وضعف أمام أصحاب األصوات العـالية والنظرات ا
عانى ولهذا واإلرهاب الفكرى والتـفتيش فى األدمغة عن ا
دعون.." ص ٥٠ - مشهد احملاكمة لتحون ا ساد اجلهال ا

- ط . مجلة القاهرة - العدد ١٥٥ عام ١٩٩٥.
ـتخلف نـحرف ا إن مسرحـية "الـكواكـبى" تربط بـ الفكـر ا
ــبــتــســر لــلــدين ومــا نــراه مـن الــظــهـور والــفــهم اخلــاطىء وا
ـشــهـد من احلـاضـر - مــشـهـد أعـضــاء اجلـمـاعـات ــبـاغت  ا
ـشـهـد الـرابع يـســتـخـدم فـيه الـكـاتب ـتــطـرفـة قـبل انـتـهــاء ا ا
ـــدنـــيـــة األراجـــوز ويـــظـــهـــر األشـــخـــاص الـــذين يـــرفـــضـــون ا
ظـاهـر الـدين الشـكـلـية والـسـطـحيـة دون الـنـفاذ ويتـقـيـدون 
رأة إلى جوهره مثل إطالة الـلحى وتقصير اجللباب ومنع ا
من العمل وحـجبهـا عن اجملتمع واالنـسحاب مـنه واستبدال
ـتـعـسف بـقــانـون اجملـتـمع أو هـكـذا هـيىء قـانـونـهـم الـذاتى ا
لـــهم ومــا تـــرتب عـــلى ذلـك من عــنـف أضــر بـــاجملـــتــمـع أبــلغ
الضـرر يـظـهر هـؤالء عـلى هيـئـة دمى بـأشكـال جـروتوسـكـية

جتادل األراجوز.
وقد تطرق الكاتب لنـفس القضية فى احلكاية اخلامسة من
مـسـرحيـته "حـكايـات صوفـيـة" وتتـجسـد عـبر حـوار ب رجل
أصم وزوجـــته يــعـــودان مــريـــضــا فـــيــحـــدث األصم صـــديــقه
بــكالم هـو عــكس مــا يـقــصــده ويـتــزامن مع احلــوار الــسـابق
البس الـــشـــرعــيـــة ومــوضع حــديث رجـــلــ عـن الــســـواك وا
الــقــدم فى الــصالة.. إلخ ويــحــدث نــوع من الــتـوازى والــدمج
ا بـ حـوار الرجـلـ والـوصول إلـى نتـيـجـة منـاقـضـة تمـامـا 
يــرجـــوانه ونـــفس الــنـــغــمـــة جنـــدهــا فى الـــقـــسم الــثـــانى من

مسرحيته: "مدد يا شيخ على".

ـعــنى أنـهــا تـعــبــر عن أفـكــارهـا فى هى شـخــصـيــة ذهـنــيــة 
اجملتـمع والدين والـدولة وخـطابـها اجـتمـاعى سيـاسى دينى
سرحية هى ثـقافى كالسيكى رصـ جزل ومحكم. وهـذه ا

.. ومن عـارضة ذلك العالم هـرب من العالم الواقع ويـتسم 
هــنـا فـإن الـوعى األخـروى هــو بـطـبـيـعـتـه ذاتـهـا وعى مـغـتـرب
ـضى بــعـيـدا عن عـالـم الـبـنـيـة االجــتـمـاعـيـة عـن ذاته فـفى ا
رء عن حتـققه وعن طـبيـعته اجلـوهريـة النـابعة من يغتـرب ا

وجوده.
وفـكــرة عـدم الـتـواؤم مـع احملـيط االجـتـمــاعى الـتى هى أحـد
جتلـيات االغـتراب جنـدها متـناثـرة فى العـديد مـن األعمال
ثال سرحية للكاتب مـحمد الشربينى ونذكر على سبيل ا ا
مـــســـرحـــيـــته الـــقـــصـــيــرة: "اجلـــانـب اآلخــر مـن الـــنــهـــار" (من
مجـموعة مـسرحيـات "فتاة عـادية") فعـبد الله يـنكره كل من
نزل حيث تـنكره زوجته وابـنه ويجد رجال آخر حـوله: فى ا
مـكــانه وفـى عـمــله ال يــتــعـرف عــلــيه زمالء الــعــمل وال يــجـد
اسـمه ضــمن الـعــامـلــ وفى قـسم الــشـرطــة يـخـتــفى صـوته
ـسـرحـيـة: أنا لى اسم ويـنكـره اجلـيـران فيـصـرخ فى نـهـاية ا
وال مـــــالـــــيش اسم الـــــعـــــالـم ده بـــــتـــــاعى األرض دى أرضى
الـسـمـا دى سـمـاى احلـيـاة دى حـيـاتى أنـا مـ يـا عـالم أنـا

ف يا عالم.. ردوا على.. ص ١٩٤.
ثانيًا: عبد الرحمن الكواكبى 

ولد عبد الرحـمن الكواكبى عام ١٨٤٨ فى حلب وكان يتقن
الـعربـية والـتركـيـة والفـارسيـة وتـوفى فى يونـيو ١٩٠٢ ودفن

فى مصر (ويقال إنه مات مسموما)
ـــا وكـــان تـــاجـــرا وكـــان صـــاحب مـــشـــاريع عـــمـــرانـــيـــة كـــان عـــا
وصـنـاعــيـة كـان صــاحب أول صـحـافـة ســيـاسـيــة بـحـلب وكـان
صـاحب رسالـة وفى أخـريـات حيـاته قـرر أن يـقوم بـجـولة فى
ــهـا فــطـاف بـســواحل أفـريــقـيـا ـعـرفــة مـعـا الـبـالد اإلسالمـيــة 
الشـرقية واجلـنوبيـة ودخل احلبـشة وسلـطنة هـرر والصومال
والــتـقى بـأمـرائـهـا ودرس أحـوالـهـا االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة
وتـعرف بـشـبه اجلـزيرة الـعـربـية وزار سـواحل آسـيـا اجلنـوبـية

وزار الهند وبلغ جاوه ثم عاد ثانية إلى مصر.
وكـان الـكـواكبـى يطـالب بـفـصل اخلالفـة الـديـنيـة عن الـسـلـطة
: األول" طـبائـع االسـتـبـداد" وهو الـعـثـمـانـيـة وقد ألـف كـتـابـ
نـقـد لــلـحـكــومـات اإلسالمـيـة والــثـانى: "أم الـقــرى" وهـو نـقـد
للـشعـوب اإلسالميـة وهى كتـبه التى صـاغ فيـها آراءه وأفـكاره
عن احلـرية الـسـياسـيـة والعـدالـة االجـتمـاعـية وجتـديـد الدين
والدعوة إلـى اليقـظة والـوحدة الـعربـية وقـد كتب عنـه الكاتب

الكبير عباس محمود العقاد كتابا بعنوان "الرحالة ك".

ـسـرحـيـة فى أربـعـة مشـاهـد: فى األول نـتـابع جتـرى أحـداث ا
قــلق الــوالى الــعـثــمـانـى مع وزيـره مـن قـدوم مــســتـر أنــدرسـون

محاكمة عبد الرحمن الكواكبى

فگرة التقدم:

سرحية شخصية الكواكبى فى ا

احلوار

سرحية التقنية ا
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ـقرر أن يفـتتح فاروق   واجلريدة مـاثلة لـلطبع من ا
حـسـنـى وزيـر الـثـقــافـة ود. أحـمـد نـوار رئــيس هـيـئـة
ــهــرجـان قـصــور الــثـقــافــة الـدورة الــســابـعــة عــشـرة 
ـــاضـى ويـــحـــضــر ـــســـرح مـــســـاء الـــســـبت ا نـــوادى ا
االفـتتاح إجالل هاشم رئـيس إقليم القـاهرة الكبرى
وشــمـال الــصــعــيــد د. عـبــد الــوهــاب عــبــد احملـسن
ـركـزيـة لـلـشـئـون الـفـنـيـة د. مـحـمود رئـيس اإلدارة ا
ــهـــرجــان ـــســرح  يـــبـــدأ ا نــســـيم مـــديـــر عــام إدارة ا
ـسـرحى "فـويـتـسك" لـفـرقـة نـادى مـسـرح بـالـعـرض ا
ـنـوفـيـة تـألـيف شـبـ الـكـوم الـتـابـعــة لـفـرع ثـقـافـة ا
جـورج بـشـنـر وإخـراج مــصـطـفى مـراد بـيـنـمـا يـشـهـد
 مشهد من عرض كالم فى سرىالـيــوم الـثـانى لــلـمـهــرجـان تـقــد ثالثـة عـروض هى

"كـالــيـجـوال" لــفـرقـة األنــفـوشى تـألــيف ألـبــيـر كـامى
وإخراج سـامح بسـيونى "ورجـال لهم رءوس" لـفرقة
قــــويــــســــنــــا تــــألــــيف مــــحــــمــــود ديــــاب وإخــــراج عالء
الكاشف وتقدم فرقة طهطا عرض "اشهد يا قمر"
التأليف لنجيب سرور واإلخراج حملمود أبو زيادة.

" عرضـان هما "كالم فى سرى" ويـقام اليوم "االثـن
لفـرقة األنفـوشى "تألـيف عز درويش وإخـراج ريهام
عــبــد الــرازق و"أوبــوا مــلــكًــا" تــألــيف ألــفــريــد جـارى

وإخرج مصطفى إبراهيم.
سرح.  هرجان شاذلى فرح مدير نوادى ا يدير ا

 فاروق حسنى

٢٨ عرضًا فى ١٠ أيام..
¿ÉLô¡ŸG ¢Vhô©d πeÉµdG ∫hó÷G 

 أحمد الشيخ 

ـهـرجـان "٢٨" عــرضًـا  تـصـعـيــدهـا 
الــنـوادى فى دورتـه الـســابــعـة عــشـرة
ــــســـــرح الــــعــــائم الــــذى يــــقــــام عـــــلى ا
بـــاجلـــيـــزة وتـــقـــدم حـــسب الـــتـــرتـــيب

التالى:
الثـالثاء ١١ مارس "مـالمحـنا" لـفرقة
بــورســـعــيـــد تـــألــيف وإخـــراج مــحـــمــد
عـــيــــسى وتــــقـــدم فــــرقـــة األنــــفـــوشى
عـــــرض "أوضـــــة الــــفـــــيـــــران" تــــألـــــيف

وإخراج عز درويش.
األربــعــاء تــقـدم فــرقــة اإلســمـاعــيــلــيـة
عـــرض "حــــديـــقــــة الـــغــــربـــاء" تــــألـــيف
إبــراهـيـم احلـســيــنى وإخــراج مــحــمـد
حامد وتقـدم  فرقة السويس عرض
"اإلنـكشاريـة" تأليف أحمـد أبو سمرة
وإخـراج مـحمـد حسـ اجلنـاينى كـما
تـــقـــدم فــرقـــة ســـيــدى جـــابـــر "وقــالت
الــعـــنــقــاء" تـــألــيف تـــيــنـــسى ويــلـــيــامــز

وإخراج أحمد مصطفى.
اخلـــمــــيـس تـــقــــدم فــــرقــــتـــا الــــفــــيـــوم
وســــــمــــــالــــــوط عــــــرضـى "الــــــســــــجـــــ

والـــســـجــان" تـــألـــيف مـــحــمـــد عـــنــانى
وإخــراج يــاسـر عــطــيــة و "تــدفــقـات"
ـــنــعـم وإخــراج عـــمــاد حملـــمـــد عــبـــد ا

الدين عيد.
اجلــمــعــة تــقــدم ثـالثــة عــروض لــفـرق
نيا وهى "أكمل مكان سيدى جابـر وا
الـنقط" لـسامح عثـمان واخملرج رامى
نــادر "الـزنـزانــة" لـلــسـيـد الــشـوربـجى
واخملــرج رائــد أبــو الــشـيـخ و "جــنـون
عــــادى جـــدًا" تــــألـــيـف وإخـــراج مـــروة

فاروق.
ويــشـهـد يـوم الـســبت تـقـد عـرضـ
نـيا واحمللـة هما: "الـعصايا لفـرقتى ا
واخلــلــخــال" تــألــيـف وإخــراج مــحــمـد
عـبد الـسالم "يـونسـكويـات" لـلمـخرج

محمد فتحى.
ثالث عـروض تقـدم يـوم األحد لـفرق
الــزقــازيق األنــفــوشى هم: "الــعــابـدان
حلــســام الـــغــمــرى واإلخــراج لـــلــســيــد
عـونى "أحالم مـعـطلـة" تألـيف أحـمد
ســـامـى وإخـــراج مــــحـــمــــود كـــحــــيـــلـــة

وإعـدام راقص" تـألـيف وإخـراج عالء
زين.

االثـنـ تقـدم فرقـة األنـفوشى "قـصة
حـديقـة احليـوان" إلدوار ألبى إخراج
أحـمـد عـبد اجلـواد و "دقت الـسـاعة
الـ "وتـقـدمـهـا فرقـة الـريـحـانى تـأليف

فكرى سليم وإخراج ماجد لطفى 
ويــشــهــد الـــثالثــاء عــرضـــ لــفــرقــتى

مصطفى كامل والزقازيق هما:
"آخــر مـشــهـد" تــألـيف ســامح عــثـمـان
وإخراج عـمرو عـبد الـعزيـز و "ملوك
الشر" تأليف وإخراج محمد لطفى.
األربــعـاء تـقـدم فـرقــة األنـفـوشى "بـلـد
الـبـنـات" تـألـيف عـلى عـثـمـان وإخـراج
أحــــمـــــد راسـم كــــمـــــا تـــــقــــدم فـــــرقــــة
ـــنــصـــورة "أحـــدب نـــوتـــردام" إعــداد ا
أســــامـــة نــــور الـــدين وإخــــراج أحـــمـــد
مــاهــر ويـعــاد يــوم اخلــمــيس الــعـرض

الفائز بعد إعالن اجلوائز

 مروة فاروق 
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 محمد زهدى

 فهمى اخلولى

ـتسـابـقة إلـى جانب الـعـروض ا
ــتـــابـــعــة تـــقـــام نــدوات يـــومـــيـــة 
الـعروض ومـنـاقـشتـهـا ويـشارك

فيها النقاد:
د. ســـــيـــــد خـــــطـــــاب مـــــحـــــمــــد
زهـــدى د. عالء قــوقـــة نــاهــد
عـــز الـــعـــرب أحـــمـــد خـــمـــيس
أحـمــد عـبــد الـرازق أبــو الـعال
مـــحــمــد زعــيـــمه عــبــد الــرازق
حـــــســــ د. ســــيــــد اإلمــــام د.
رضـــا غــالـب هــشـــام إبـــراهــيم
وحمدى حس ويدير الندوات

اخملرج سامى طه.
بـــيــنـــمــا تـــتــكــون جلـــنــة حتـــكــيم
ـهـرجـان من د. عـبـد الـرحمن ا
دســـــوقى - د. حـــــســـــ عـــــبـــــد
القادر - مـحمد الروبى فهمى
اخلـــولى ومــحــمــد الـــشــربــيــنى

مقررًا.

عطى حجازىد.  محمود نسيم   بهاء طاهر أحمد  فؤاد جنم أحمد عبدا
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يستضيف مهرجان النوادى هذا العام عددًا
ــســرح فـى مــصــر فى مـن رمــوز الــثـــقــافـــة وا
لـــقـــاءات مـــفـــتـــوحـــة مـع اجلـــمـــهـــور وهـــو مــا
يـشكَّل إضافة ثـقافية حـقيقيـة من شأنها أن
تـــــثــــرى وعـى اجلــــمـــــهـــــور وتــــســـــهـم فى دعم
يـة فى األقـالـيم.. وصرح د. ـسـرحـ احلـركـة ا
ــــســـرح بـــأن يم مــــديـــر إدارة ا مـــحــــمـــود نــــســـ

يــــســـتــــضــــيف كالً مـن: فـــاروق ــــهـــرجــــان ســــ ا
شــوشـــة بــهــاء طـــاهــر ســعـــد أردش أحــمــد
ـعـطى حـجـازى سـيـد يـاسـ مـحـمد عـبـد ا
السـيد سـعيـد أحمـد فؤاد جنم وحـسن عبد

احلميد.
هرجان مائدة مستديرة تناقش واقع كما يقيم ا

سرح وكيفية النهوض بها. حركة نوادى ا

ôjƒ£àd ¬«æL ¿ƒ«∏e
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ـضـيـئـة فى دورة أحـد الـنــقـاط ا
هـذا الـعـام.. هى خـشـبـة مـسرح
العـائم التى تـستضـيف فعـاليات
ـــهـــرجـــان بـــعـــد أن  تـــطـــويــر ا
ــــســـرح وتــــضــــمـــنت وحتــــديث ا
أعـــمـــال الــــتـــجـــديــــدات أعـــمـــال
اإلطـــفــــاء الــــتـــلــــقـــائى وأجــــهـــزة
إطفاء احلريق وترميم وجتديد
ـسـرح وإعـادة دهـانـهـا خـشـبـة ا
وكــذلك تـــرمــيم ودهـــان كــراسى
ــــســـرح إضــــافــــة إلـى أعــــمـــال ا
سرح وكذلك تغيير ميكانيـزم ا
ــســرح أطـــقم ســتـــائــر خـــشــبـــة ا
بـالكـامل وإضافة أجـهزة صوت

وإضاءة حديثة متطورة.
وقد بلغت تكلفة عملية التطوير

مليون جنيه.
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يــــبـــلغ إجــــمـــالـى اجلـــوائــــز الـــتى
ــــهـــرجـــان "٢٩٧٠٠" يـــقـــدمــــهـــا ا
جــنـيـهًــا بـاإلضــافـة إلى الــعـديـد
من اجلـوائز الـعيـنـية بـينـما درع
الـــهــــيـــئـــة وشــــهـــادات الـــتــــقـــديـــر
واجلـــوائــــز مـــوزعـــة عــــلى ثالثـــة
مـــســـتــــويـــات يـــحـــصل الـــعـــرض
الـــفـــائــز بـــاجلـــائــزة األولـى عــلى
(٣٠٠٠) جـنـيه والـثانى "٢٥٠٠"
جنـيه بينـما يـحصل الـثالث على
"٢٠٠٠" جــــنــــيـه كــــمــــا يــــحــــصل
ركز األول على النص الفـائز با
"٢٠٠٠" جـنـيه والـثـانى "١٥٠٠"
بــــيـــنـــمـــا يــــحـــصل الـــثــــالث عـــلى
"١٠٠٠" جـــنـــيه أمـــا فى مـــجــال
ـركز اإلخـراج يحـصل صـاحب ا
األول عـــــــــــلـى "٢٠٠٠" جــــــــــنــــــــــيـه
والـثــانى "١٥٠٠" جــنـيه والــثـالث
يــــحـــــصل عــــلـى "١٠٠٠" جــــنــــيه
وفى مـــجــال الـــتــلـــحــ يـــحــصل
األول عـــــــــــلـى "١٥٠٠" جــــــــــنــــــــــيـه
والثانى "١٠٠٠" ويحصل الثالث
عـلى "٨٠٠" جــنـيه وهى نــفـسـهـا
الـــــــــتـى تــــــــــقــــــــــدم فـى مــــــــــجـــــــــال
الــســيـنــوغــرافــيـا.. هــذا إضــافـة
إلى شهادات الـتقدير التى توزع
عـــلـى جــــمـــيـع الــــفـــائــــزين ودرع
الـــهــــيـــئــــة الـــذى يـــحــــصل عــــلـــيه

العرض الفائز.

إعداد:  محمود احللوانى

cyan magenta yellow black File: 6-27�fl�˙��Æ˝�”�1
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تمثل في (ست). ا
تـأتي مـسـرحـيـة "أوزوريس نـصـيـر
الفـقراء" في ثالثة فصول ويضم
ـشـاهـد كل فـصل مـجــمـوعـة من ا
يـحـتـدم خاللـهـا الـصـراع الـدرامي
عـــاكـــســاً مـــجـــمــوعـــة من الـــهـــمــوم
اآلنيـة التي تـتفـجر عـبر اسـتدعاء
شـــخــــصـــيـــات الـــعـــمل أوزوريس -
إيـــــــــــزيـس - سـت - الـــــــــــوزيـــــــــــر -
مـــــصــــــري (١) - مـــــصـــــري (٢) -
مـــجــــمـــوعـــة أتــــبـــاع ست ويــــكـــمل
مــأمـــون احلــجــاجي مـــســيــرته في
ـصـري عـامة الغـوص في تـراثـنا ا
وتـراثنا الـشعـبي وهو بهـذا العمل
يقدم ألوالدنـا وبناتنا أسطورة من
ــــصـــريـــة عـــبـــر أهـم األســـاطـــيـــر ا
تـلـخيـصهـا واسـتلـهـامهـا في صورة
درامـيـة تـؤكـد أن أوزوريس الـرمـز

كان وال يزال نصيراً للفقراء.

: رفض التعامالت واالتفاقات >  لقد مرّ مسرح القرن العشرين بقوتـ مرئيت وشعوريت
سـرح خالل قـرون كثـيـرة واحلاجـة إلى الـوصول إلى مـنـابع تـقالـيد ـارسـة ا الـتى حـكمت 

كثيرة. على العكس عملت قوة ثالثة ال شعوريا مسببة تلفًا حقيقًا أو قصورًا ثقافيًا.

سرحي جريدة كل ا
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ــشـــاركـــة فـــرق مـــســـتـــقـــلـــة من 12
دولـة عـربـيـة وأوربـيـة تـرفع الـسـتارة
فى الـــســادســـة مــســاء اخلـــمــيس27
مــارس احلــالى عن مــهــرجــان "أيـام
سـرحـية" فى دورته الـرابـعة عـمـان ا
ـهـرجان عشـرة. وتـشارك فى دورة ا
الــذى يــنــطــلق مــنــذ  16عــامــا فــرق
مـــســـتـــقـــلـــة من فـــلـــســـطـــ ولـــبـــنـــان
وســــوريـــة والــــعـــراق وقــــطــــر وتـــونس
ومصـر وفـرنسـا وسـويسـرا والـنمـسا
وهـولـنـدا إضــافـة لألردن. وتـتـضـمن
فعاليات مهرجان هذا العام عروض
شـوارع تـشـارك فـيـهـا فـرقـتـا الـتـنـورة
ــشى عـلى ـصــريـة فـى االفـتــتـاح وا ا
الــعــصـّى الــتــونـــســيـــة وهــو مـــا يــعــد
ـهرجان.. إضـافة نـوعيـة لفـعالـيات ا
وتــشـارك فــرنــسـا بــعـرض "أوســكـار"
ـــــســـــرحـى األدائى الـــــراقـص. وفى ا
تقـاطع مع الـعـرض الـفـرنـسى ُيـقدم
الـــــعـــــرض الــــــنـــــمـــــســـــاوى مــــــتـــــمـــــثال
ــــضــــطــــردة فى الــــفن الــــتــــطــــورات ا
ــــســـرحـى وتـــفــــاعالته مـع الـــرقص ا
والــــتـــــشـــــكــــيـل واألداء الـــــتــــعـــــبـــــيــــرى

الـصامت. وفى "صورة غـير مطـابقة
لـألصل" الـــــــذى يـــــــقـــــــدمـه مـــــــســــــرح
الــتــيــاتـرو الــتــونـسـى. ويـقــدم مــسـرح
الــرواة الـفــلـســطــيـنى ضــمن عـروض
ــــهــــرجــــان مــــســــرحــــيــــة "األحـــداث ا

األليمة فى حياة أبو حليمة".
ومـن تــــونس أيـــــضــــا يــــقــــدم حــــســــام
الـــــــســـــــاحـــــــلى إعـــــــدادا وإخـــــــراجــــــا
مــــــــســــــــرحــــــــيـــــــة "Over Dose" أو
"حرارة الـروح" ويـقـدم مـركـز الـفـنون
األدائيـة األردنى مسـرحيـة "الصـعود
للـهـاويـة" من إخراج لـيـنـا الـتل التى
تــطــرح قــضــايــا حـيــويــة مــثـل الــفــقـر
وحتـــــقـــــيـق الـــــعـــــدالــــــة واضـــــطـــــهـــــاد

األطفال.
ــمــثــلــة ومن تـــونس أيــضــا تــتـــعــاون ا
التونسيـة القديرة رجاء بن عمار مع
ـنـصف الـصـا فى تـقد اخملـرج ا
ـــــونــــــودرامـــــا "هـــــوى مـــــســـــرحــــــيـــــة ا
وطـنى".ومن لبنـان يقدم مـسرح بابل
"نـســاء الــسـكــسـو.. فــون" من إخـراج

العراقى جواد األسدى.

±Gƒ°üdG Oƒªëe

ـهنة خالقـة هو تربـية التـميز من الـدرجة األولى مشـابهة بـالتمرين >  أن التـحضير 
فى األلعاب الرياضـية التنافسـية. وال يعنى ذلك استغالل اسـتثنائى للحـظة متميزة
أو جناح بـفضل مـوهبـة أو ضربـة حظ ولكن "كـعادة" تـتمـيز بـتحـديد حـدوده اخلاصة

وتخطيها. 28
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ا اجلديدة «جسر الصمت». سرحية ا > اخملرج شريف شعبان انتهى من وضع اللمسات األخيرة 

تطوير مسرح األفكار 

عاصر   الكتاب: نافذة على مسرح  الغرب ا
ؤلف: فاروق عبدالقادر  ا

الناشر:  دار الفكر

التكتيكات التي استخدمها هؤالء وأولئك.
ـكـان والـزمـان ثـانـيًـا: يـوضح لـنـا الـكـاتب في كـتـابه الـهـام أنـنـا نـعـيش في ا
لك فـيه ترف اإلسـراف في التـجريب ولم والقـضايا األسـاسيـة واقعًـا ال 
تكـد تقوم لـدينا تـقاليـد راسخة في هـذا الفن بعـد!!! أو ترف السعي وراء
اعـتـبـارات جـمـاليـة شـكـلـيـة مُـبـهـرة. وذلك حـتى جنـد ألنـفـسـنـا مـرة واحدة
ي بــعــيــدًا عن الــقــوالـب اجلــامـدة ــســرح الــعــا ــيــزًا في حــركــة ا مــكــانــا 
والنصوص األدبية التامة والتجريب من دون أصل أو عمق لهذا التجريب
عـلى مـسـتـوى حــقـيـقي من اإلبـداع.. عـلـيـنـا فـقط أن نـحـلم بـأنـفـسـنـا نـحن
ـا نــتــحــرر من قـوالـب احلـكم وجنــعــلـهــا تــصـرخ فـي وجـوهــنــا وعــقـولــنــا ر
تـحف.. لألسف الـشـديـد نحن البـالـيـة التـي عفـا عـلـيهـا الـزمـان ودخلـت ا
تـحف على أنه يـضم كائنـات حية صـاحلة حتى جميـعًا مازلـنا نعـمل في ا
اآلن فصممـنا آذاننا وغلـفنا عقولـنا ولم نعد سوى مـقلدين فقط لألصول
ــة من األعـمــال اإلبــداعـيــة في الــتـراث لـم نـتــعــلم مـنــهــا بـالــقـدر أو الـقــد
ـتـحف أرجوكم واخـرجوا نـاسب ولم نـفيق حـتى اآلن.. اتـركوا ا بـالشـكل ا

إلي ح يجب أن تكونوا.. وأنا أيضًا معكم.
إن مــســرحـــنــا يــجب أن يـــقــوم بــدوره فـي هــذا الــواقع مـن أجل أن يــصــبح

أفضل وأجمل أكثر عدالً وأكثر أمنًا.
وبـعــبـارة واحـدة: إن مـسـرحًـا يـقـوم في بالدنـا كي يـسـتـمـر ويـجـتـذب حـوله
اجلــمــاهـــيــر يــجب أن يــلــعـب دوره في درامــا الــصــراع الــطـــبــقي والــوطــني
والــقــومي أن يــلــعب دوره في درامــا الــنــفس الــبــشــريــة وحتــوالتــهــا طــبــقًـا
واطن داخل عطـياتنـا مجـتمعـية معـاشة وحيـة أن يلـعب دوره في دراما ا
ـــواطـن ومـــنــــاقــــشـــة االحــــتــــيـــاجــــات الــــنـــفــــســــيـــة الــــوطن والــــوطن داخـل ا
ـعـرفـيـة وصـراع التـحـديـات بـدايـة من حتـدي الـشـخـصـية واالقـتـصـاديـة وا
لــنـفــسـهـا وحــتي حتـديــهـا مع اآلخــر أيـا كــان داخل هـذا الــوطن أو خـارجه
قيـاس ليبرالـي يسعى لـلحرية احلـقيقـية لكل فـرد داخل مجتـمعه. ولعل
ـسـرح يـعـرفــون - خـيـرًا من سـواهم - أن هــذا الـفن يـضـيق ـشــتـغـلـ بــا ا
بـــاإلســـهــاب واإلطـــنـــاب وال شىء فــيـه مــجـــاني بل إن أصـــغـــر الــتـــفـــاصــيل
وأهـونــهــا شــأنًـا وعـالمـة وداللــة وإشــارة تــؤدي دورهـا فـي الـســيــاق الــكـلي
ـسـرحي ولـعـلـهم يـعـرفــون أن هـذا الـفن قـد جتـاوز عـمـره خـمـسـة لـلـعــمل ا
ــسـرح وعــشـريـن قـرنًــا من الــزمــان لم يــعــرف أبــدًا مــا يـبــدو عــلــيه حــال ا
ـسـرحي هـؤالء ــصـري عـمـومـا رغم جـهـود اخملـلـصــ بـحق لـهـذا الـفن ا ا
الـذين حـفـروا أسمـاءهم عـلى صـفـحاته ألنـهم تـمـثـلوا تـراثه وجـاهـدوا فيه
ــا لم يــجـدوا فــيه وســائط قـادرة عــلى نــقل رؤاهم عــمـدوا إلي وحــقــقـوه و
التجـريب الذي يُلـبي احتـياجات قـائمة عـند جـماهيـرهم ومن ثم أصبحت
ـا التراث سرحـي وحسب وإ عنـاصر ال تنـفصل عـن قلب الـتراث ليـس ا
ـعـنـي احلـقـيـقي جلـدل الـتـراث والـتـجـريب اإلنــسـاني كـله. ولـعل هـذا هـو ا

دون انبهار أو استالب أو دعوة للتقليد واالحتذاء.
وبـرغبة حـقيـقية أتـرك هذه النـافذة العـبقريـة التي فـتحهـا عليـنا العـبقري
ـعـاصـر داعيًـا الـقـراء األعزاء أن فـاروق عـبـد القـادر عـلى مـسـرح الغـرب ا
يـتـلـمـســوا هـذا الـكـتـاب الـهـام واجلـاد والــصـادق صـفـات صـاحـبه لالطالع
علـيه بشكل جاد ألن الهـدف أوالً وأخيرًا العمل على أن يـقوم ويستمر في
بالدنـا مسـرح يُعـبر عن احـتيـاجاتـنا ويـقدم جلـمهـوره الفـكر والـفن الوعي

عاصر. تعة احلقيقة واخليال من نافذة على مسرح الغرب ا وا

ــســرح فـي نــهــايـــة الــقـــرن الــتــاسـع عــشــر ظـــهــرت مـــجــمــوعـــة من كــتـــاب ا
الـفـرنـسـيـ لم يـنـتـظـمـوا جـمـيــعًـا حتت لـواء واحـد لـكـنـهم عـبـروا عن مُـثل
سرح.خاصة أن مشتركة وساعد كل منـهم بطريقته اخلاصة في تطوير ا
بدأ لـكل كاتب مـنهم لـه أسلـوبه اخلاص وأيـديولـوجيـته التي يـتبـعهـا وفقًـا 

احلرية أو حجم احلرية التي يتحرك فيها ذاتيًا.
فــإذا كـانت احلــريــة تـقــتــضي الـوعي الــذاتي ومــعــرفـة احلــقـيــقــة? والـوعي
الـذاتي ومـعرفـة احلـقـيقـة هـما أسـاسـيات الـذات. إذن فـالـشكل احلـقـيقي

للواقع ينبغي أن يُنظر إليه على أنه ذات.
وألن سـعادة اجملتـمع وشقـاءه هي سعادة الـناس وشقـاؤهم اجته مجـموعة
من هـؤالء الـكـتـاب إلـي تـطـويـر مـسـرحـيـة األفــكـار عـلى اعـتـبـار أن اجلـدل
اجملـدي البــد وأنه ســوف يـكــشف بــالـضــرورة عن مــجـمــوعــة مـنــاســبـة من
ـسـرحـيـ ـؤلـفــ ا اإلجـابـات والـنــتـائج. ولـعل أكــثـر هـذه اجملـمــوعـة من ا
تــطــرفًـا هــو "يــوجــ يــريــبــو" الــذي دفع مــسـرحــيــة األفــكــار إلي نــهــايــتــهـا

صلح االجتماعي. سرح إلي منصة يعتليها ا احملترمة وحوّل ا
وبـاســتــثـنــاء فـرنــسـا الــتي سـادت فــيـهــا مـســرحـيــة األفـكــار كـانت إيــطـالــيـا
وأسـبانـيا وإجنـلـترا وروسـيا تـتعـرض للـحركـات التي تـمخـضت عن "إبسن"
و"سـتـرندبـرج" و"هـاوبتـمـان" و "تـولسـتـوي" و "تشـيـكـوف" و "أوسكـار وايـلد"
وكــلــهم من كُــتــاب الــواقــعــيــة اجلـديــدة.. وإن كــانت هــنــاك أيــضًــا في تــلك
البالد نـفسهـا حركات مضـادة للمذهب الـواقعي تتـخذ أحيانًـا شكل إحياء
تـقـدمة وأحـيانًـا أخـرى تسـتـلهم الـشـعر وروحه. األسالـيب الـرومانـتـيكـيـة ا
وكانـت إرهاصـات الكـتاب وإبـداعاتـهم هي احملك احلقـيقي لـتطـوير فـكرة
ـسـرحـيـة اخملـتـلـفـة خـاصـة وقـد شـهـد الـعـقـدان األول والثـانـي من الـقرن ا
سرح قُدر العشرين ميالد مجموعة مـن الكتاب ال يستهان بها من كُتاب ا
ـسرح في الفترة السابـقة مباشرة على احلرب لهم أن يـعملوا علي إثراء ا
سـرحية في ـية األولي أو في أثنـائها كـما قـدر لتأثـيرهم أن ينـدفع با العا

اجتاهات جديدة.
كـان الـعـقدان األول والـثـاني فـتـرة بـحث دائـب وجتـريب مـسـتـمر عـنـيف إذ
سرح بادئة في تعديل االجتاهات السائدة. كانت األفكار اجلديدة عن ا
ـعدة سـارح ذات الـبرامج ا ـو ا ـا هـو خلـيق بالـذكـر في تلك الـسـن  و
ـسـارح مُـقـدمًـا وخــاصـة في الـبالد الــتي تـتـكـلم اإلجنــلـيـزيـة وقــيـام هـذه ا
ا تتـطلبه الفـترة احلديـثة من حاجات سـرح  هتـم با دليل عـلي إدراك ا
مـعــيـنـة فـحـتى الـنـصـف الـثـاني من الـقـرن الـتــاسع عـشـر كـانت هـنـاك في
ـسارح وإن كـان استـعدادهـا قاصرًا دن والـقرى الـصغـيرة سـلسـلة من ا ا
إال أن إنـتـاجــهـا كـان قـويًــا وكـانت هـنـاك فــرق مـسـرحـيــة مـتـنـقــلـة كـمـا كـان
ن يعدون أنفـسهم للتـمثيل يجدون هناك عدد من الـشبان رجال ونـساء 

سارح فرصة للتدريب واكتساب اخلبرة. في هذه ا
في إطـار الـهــوايـة وإدارة عـمل الـهـواة يـتـطـلب بـالـضـرورة عـقـلـيـة مـحـتـرفـة
قـادرة عــلي الـتـخــطـيط الـعــلـمي الــسـلـيم وتــنـمـيــة مـهـارات الــهـواة بـدالً من
إغالق أو إلـغـاء فـرقـة مسـرحـيـة لـلـهواة بـدعـوى اخلـوف والـهـلع من حادث
عــارض تـــســبـب فــيه إهـــمــال اجلـــمـــيع... إن الــتـــاريخ ال حتـــدده أهــواء بل

تـفرضه وقـائع... والواقع أن هـناك فـرقًا مـسـرحيـة في مصـر للـهواة وفي
ـبـنى ـسـرح بـهـا بـدعــوي عـدم صالحـيـة ا أقـالــيم مـصـر  إلـغـاء نـشــاط ا
ــسـرح لـم ولن يـتــوقف عـلى ــسـرحــيـة رغم أن فن ا اخملـصـص لـلــعـروض ا
ـوت عـندمـا نـشرد فـرقـة مسـرحـية مكـان بـعيـنه ولـكنـه بالـضـرورة سوف 
كـامـلـة قـوامـهـا من الـهـواة إلي الـشـارع. خـاصـة أن مـوضـوع مـسـرح اجلـرن
ومــسـرح الــقـهـوة ومــسـرح الــشـارع ال يــزال يـعـمـل في كل دول الـعــالم حـتى

سرحي يشهد على ذلك. اآلن.... والتاريخ ا
ـثل والقـدوة فحـري بنا سرح في الـغرب بـاعتـباره ا ـا أننـا نسـتشـهد بـا و
أن نـتــعـرض أو نـقف سـويًـا في نــافـذة الـكـاتب الـكـبــيـر فـاروق عـبـد الـقـادر
ـعاصـر وتـعرض الـفصـول التـالـيه مالمح متـعددة من عـلى مـسرح الـغرب ا
ستويات ـسرحي نص متعـدد ا عاصر بـاعتبار أن النص ا مسرح الغـرب ا
وغــيــر مــتــجــانس أمــا الــنص الــدرامي فــهــو نص له مــســتــويــان مــسـتــقالن

ومتداخالن.
ـسرح - كـما سـرح - وغـير ا اسـة لتـعـرفنـا علـى فنـون ا وترجع احلـاجـة ا
ـتـابـعة يـؤكـد الـكـاتب فـاروق عبـد الـقـادر في الـغـرب تـظل قـائـمـة تـتـطـلب ا

. الدائمة في ضوء اعتبارين أراهما أساسي
: أنــنــا ال نـتــعــرف عــلى مـســرح الــغــرب والـنــمــاذج اخملــتـلــفــة من كُــتـابه أوالً
ـثـال ألن مـا نـنـتـجه في هـذا وفـنـانــيه كي نـحـتـذيه وجنـعل مـنه الـنـمـوذج وا
السبـيل لن يعدو أن يـكون تقـليدًا مـتقنًـا أو حتى غيـر متقن ألصل بـعيد -
هـــذا األصل بــــدوره مـــشــــروط بـــواقع يــــخـــتــــلف عن واقــــعـــنــــا وصـــادر عن

احتياجات ليست بالتحديد هي احتياجاتنا.
ويـرى فـاروق عــبـد الـقــادر في أول فـصـول هــذا الـكـتـاب مــا يـؤكـد ضـرورة
كان الـذي يقدم فيه السـعي دون أن حتاصرنـا قيود مـسبقـة حتى قيـود ا
ــســرحـي لــلــوصــول ألشـــكــال من الــتـــألــيف واإلخــراج واألداء ال الـــعــرض ا
ــسـرحي ذاته وهـذا يـؤكــد مـا يـطـالبُ به تــنـفـصل عن الــهـدف من الـعـمل ا
ـثــلـون وكــتـاب جــدد ومـخــرجـون لــهم احلق في ــسـرح في مــصــر  هـواة ا
إثـبـات الـذات دون سـعي مـنـهـم لـتـولي إدارة مـسـرح هـيـئـة مـا قـبل حـتى أن
سرح وهذا مـا يذكرني ببعض السادة الذين تولوا مناصب يتم بناء هذا ا
ـدرسـة اإلعـدادية قـيـاديـة وحجـزوا الـوظـائف ألبـنائـهم الـذين لم يـدخـلوا ا

بعد ... ارحمونا يرحمكم الله يا أهل منف.
وفي مـعـرض حـديـثـنـا من نـافذة فـاروق عـبـد الـقـادر أجـد نـفـسي مـضـطرًا
ـسـرحي دون قـصـد مـنى فـلـيـسـامـحـني أهل مـنف ـشـهـد ا لـلـتـعـلـيق عــلي ا
عـلـي إصراري عـلـى حق الـهـواة في الـوجـود بـعـد هـيكـلـتـهم وتـنـظـيـفـهم من

خطايا العهد البائد.
سـرحي الكـبيـر البـولنـدي العـبقري ـا رأينـا في الفـصل الذي يـتنـاول ا ور
ــسـرح  الــطـرف اآلخــر لــلـبُــعـد ذاته في جـيــرزي جـروتــوفـســكي ومــعـمل ا
ـكن تــقـد مــسـرح يــعـتــرف صـاحــبه بـأنه ــسـرح الــفـقــيـر ويــعـني كــيف  ا
لـلـنـخـبـة وأنه يـهـدف ألن يـقـوم بـدور أقرب مـا يـكـون لـتـحـلـيل سـيـكـولـوجـية
ـمـثـل عـلى حـد ســواء. وهـذا يـتـطــلب مـنـا أن ـتـفــرج وا األعـمـاق: أعــمـاق ا
نــعــرف هــذا وذاك ومــا بــيــنــهــمــا جــمــيــعًــا وأن نـضـع بــ أيــديــنـا مــخــتــلف

أوزوريس أسطورة شعب 
عــن روايـــــــــــــات الـــــــــــــهـالل لـألوالد
والــبـنـات وضــمن سـلـســلـة تـاريخ
مـــــــصــــــر صـــــــدرت مــــــســـــــرحــــــيــــــة
"أوزوريـس نـــــصــــــيــــــر الـــــفــــــقـــــراء"
لــــلـــــشــــاعـــــر األقــــصـــــري مــــأمــــون
ــســـرحـــيــة احلـــجــاجي تـــفـــتـــتح ا
ـــقـــدمـــة لـــلـــكـــاتب صـــفـــحـــاتــهـــا 
مـحــمـد الــشـافــعي رئـيـس حتـريـر
السلسلة بعنوان "أسطورة شعب"
وقـــــد أكــــد خاللــــهـــــا أن الــــتــــاريخ
ــــا يــــدور عــــلي يــــنــــشــــغل دومــــا 
مـسـرح األحـداث حـيث األضـواء
واألبـــطــال والـــلــمـــســات األخـــيــرة
لـــلــــصـــراعـــات في الـــوقت الـــذي
ينسى فـيه التاريخ أو يـتناسى ما
يـدور في الــكـوالــيس فـأســطـورة
إيـزيس وأوزوريس جتـسـد مـعاني
ـتـمـثل في الـصـراع بـ  اخلــيـر ا
ـــــقــــدس (إيـــــزيس - الــــثـــــالـــــوث ا
أوزوريـس - حـــــــــورس) والــــــــشــــــــر

الكتاب : أوزوريس نصير الفقراء 
ؤلف : مأمون احلجاجي  ا

الناشر : دار الهالل
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و 600 ألف درهم.

ـنصف السويسى الذى بحسب اخملرج ا
نــــمــــرود عــــمل جــــديــــد حــــيث أكــــد أن الـــ
تـعـتبـر نـصـا دراميـا كالسـيكـيـا من حيث
و الشخصيات تطور العمل الدرامى و
يـــة ولــيــست ائــ كـــمــا كــتب بـــطــريــقـــة إيــحــ

واقعية.

الـعـمل الذى يـقـوم بـإنـتاجه مـسـرح الـشـارقة
ــثال يـؤدون الــوطـنى يــشــارك فـيه ثالثــون 
أدوارا مخـتلفـة ويشخـصون حاالت إبـداعية

متباينة عبر رؤية اخملرج القدير.
ـسـرحـيـة الـنـمـرود ـتـوقـعـة  وتـبـلغ الـتـكـلـفــة ا
الـــتى حتـــتــاج إلـى ديــكـــورات وإكــســـســوارات
خــاصــة من مــلــيـون و 300 ألـف إلى مــلــيـون

أعــلــنت دائـرة الــثــقـافــة واإلعالم بــالـشــارقـة
عن افـــتــتـــاح الــدورة الـــثـــامــنـــة عــشـــرة أليــام
ــسـرحـيـة فى  17مــارس احلـالى الــشـارقـة ا
ـــســــرحى «الــــنـــمــــرود» تــــألـــيف بــــالـــعــــرض ا
الـدكـتـور سـلـطـان بن مـحـمـد الـقـاسمـى وهو
خــــامس عـــــمل ضــــمـن ســــلــــســــلــــة كـــــتــــابــــاته

سرحية. ا
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 من حفالت مهرجان أيام 
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حتت شعـار «حرية التـعبير وجـماليات الـتعبيـر» انطلقت فـعاليات الدورة
صـرية لـهواة ـسـرح العـربى الذى تـنـظمه اجلـمعـيـة ا هـرجان ا الـسابـعـة 
سرح وتشارك فى الدورة التى يـرأسها النجم محمود ياس عشرة ا

فرق عربية بعضها يأتى إلى مصر للمرة األولى.
من الـســعـوديــة تـشـارك اجلــمـعــيـة الــعـربــيـة لـلــثـقــافـة والــفـنــون بـعـرض
«الـبـيــدق» تـألـيف يــحـيى الـعــلـكـمى إخــراج أحـمـد الـعــرومى ويـشـارك
نـافسة» تأليف فـيصل عبيد مسرح الشـباب الكويتى بـعرض «خارج ا
إخــراج عـبــد الـعــزيـز الــصــايغ بـيــنـمــا يــزور الـقــاهـرة ألول مــرة اخملـرج
العـراقى سـرمد الـسرمـدى مـؤلفـا ومخـرجـا لعـرض «العـصـر اجللـيدى
ـعـاصـر ويـشـارك مــواطـنه مـهـنـد اخلـامس» من إنـتــاج جـمـاعـة الـفـن ا

هادى بعرض «حظر جتوال» من إنتاج الفرقة القومية للتمثيل.
ومن دمــشق عــاصــمــة الـثــقــافــة الــعـربــيــة لــعـام 2008 تــأتى الــفــرقـة الــقــومــيـة

مثل» تأليف أحمد قشقارة إخراج لوقى شانا. بالالذقية لتشارك بعرض «ا
التـونسية زهـيرة بنت عمـار تمثل بلـدها بعرض من تـأليفهـا وإخراجها
ــثل األردن عـرض «هـنـاك فى وإنـتــاجـهـا عـنــوانه «سـنـديـانــة» بـيـنـمـا 
القبـو» تأليـف رائد التـميمـى إخراج على الـشوايكـة ومن إنتـاج البيت
الــفـنـى لألعـمــال الـدرامــيــة بـلــيـبــيـا يــشــارك اخملـرج عــبـد الــله الـزروق
ـبادرة عـرضـهـا «الـعـنـتـرية» ـسـرحـيـة «مـنـاوبة لـيـلـيـة» وتـمـثل فـرقـة ا
غـرب وهو من تأليف عـبد الكر بـرشيد إخراج عـبد اجمليد دولة ا
ؤلف عالء احملب واخملرج أحـمد خورى بـلدهما ـثل ا فنيش بـينما 

اجلزائر بعرض مسرحى عنوانه «دار النساء».
ـهرجـان واجلـمعـيـة عبـر عن سعـادته الـبالـغة د. عـمـرو دوارة مؤسس ا
بـاسـتـضـافة 100 فنـان عـربى فى الـقـاهـرة بـدعم من إدارة الـعالقات
ـهـرجـان الـثــقـافـيـة اخلـارجـيــة بـوزارة الـثـقـافـة األمـر الــذى جـعل من ا

سرح. واجهة ثقافية مشرفة للقاهرة ولفن ا
ـهـرجـان مـســتـمـر فى سـيــاسـة تـقـد الـعـروض وكـشف د. عـمــرو أن ا
الـعـربـية خـارج إطـار الـتـسـابق تـأكيـداً عـلى الـتـواصل الـفـنى والـثـقافى

هرجان. العربى كهدف رئيسى من ا
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ـمثل وجـسـده وذهنه وعالقـاته بـالشـركاء ـهمـة تـتحـدد فى مفـتـرق عالقات عـديـدة ب ا >  ا
سـرح. يـتدخل قـائد كـان وبـاجلمـهور حـيث سـيمـكن مـيالد وحيـاة شـخصـية عـلى خـشبـة ا وبـا

األداء فى هذا التعقيد يجعل هناك شخصية.

>  إن "حتـديـد اإلحـسـاس" يـسـمح لـلــمـمـثل فى مـوقف الـتــمـثـيل أن يـقـوم بـأشـيـاء
سـرح أن يتـحرك بـجسـده ويصـدر أصواتًا أو (تتـرجم بطـريقـة شغل مـكان خـشبـة ا

جمالً) ليست أوتوماتيكية. 4
 É¡«a Éeh É«fódG
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سرحية حاليا بطولة صالح الدرع يوسف البغلى. عهد العالى للفنون ا سرح اجلزويت خالل األسبوع احلالى.> مسرحية «اضحك أنت عربى» يقدمها ا > نورا أم تستعد إلخراج مسرحية جديدة من بطولتها 
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 هشام عطوة

ــراحل كــثـــيــرة حــتى  ــصـــرى  ـــســرح ا لـــقــد مــر ا
تــرســيخ قـواعــده وتــثـبــيت جــذوره; لـكن هــنــاك بـعض
ــفـاهـيم الـتـى جـاءت مـغـلـوطــة أو عـلى األرجح يـتم ا
اخلــلط بــيــنـــهــا فــمــثالً يــتم اخلـــلط بــ الــكــومــيــديــا
والفـارس فى ح أن هنـاك فروقـاً جوهريـة شديدة

. اخلطورة ب الفن
ـعـنـاها الـتـقـلـيـدى تـشـتـرك مع الـفارس والـكـومـيـديـا 
فى خـاصية مهـمة; وهى قدرتهـا على إثارة الضحك
فـــيــجـب أن نــضـع نــصب أعـــيـــنــنـــا قــدرة الـــكـــومــيـــديــا
احلــقــيـــقــيــة عــلى أن تـــلــعب فى حــيـــاتــنــا دوراً ال يــقل
أهـمـية عـن دور الـعلـم أو دور الـسيـاسـة ولـذلك فـمن
األمــور بـالــغــة األهـمــيــة أن نـعــيـد الــنــظـر فـى وظـيــفـة
الكومـيديا ذاتـها بـوصفهـا مسرحـيات فكـاهية ونـعيد
الـنظر فى الرأى التقـليدى الذى يقـول إنها تقوم على
ثـير للـضحك بهـدف السخـرية منه تـصوير الـشذوذ ا
وإصالحه ونحـدد مفـهوماً جـديداً عـلى ضوء أحدث
الـنـظـريـات الـنـقديـة فى الـعـالم ومن ثم فـإن الـتـمـيـيز
ب الكوميديا والـفارس يكتسب أهمية جديدة حتى
ضحكة مهما ـسرحيات ا ال نضطر إلى أن نشاهد ا

اختلفت على أنها كوميديا.

هزلة والكومـيديا احلـقيقـية فن جاد فى األسـاس وا
أو الـفارس هو فن قائم على الـتسلية بغـرض التسلية
وحــدهـــا لــذلك فــإن الــكــومــيــديـــا احلــقــيــقــيــة دائــمــاً

مطلوبة لقدرتها على جذب اجلمهور.
ؤلف د. عاصر» يوضح ا سرح ا وفى هذا الكتـاب «ا
يلودراما - سمير سرحـان أن الفارس  شأنه شأن ا
ـعـنى الـقـسـوة ـبـالــغـة والـعـنف  لـيس  يـعـتـمـد عـلى ا
ـعـنى الـتطـرف... أمـا الكـومـيـديا احلـقـة فهى ا  وإ
شىء بـعـيـد عن هـذا.. صـحيح أنـهـا تـضـحك ولـكـنـها
تـتـوسل بـاإلضـحـاك إلى جتـسـيم رؤيـا مـعـيـنـة لـلـكـاتب
ـــا فى فى احلـــيــــاة وفى الـــعالقـــات اإلنــــســـانـــيـــة ور
اجملـــتـــمع ذاته والـــعـــصـــر بـــأســره.. هـــذا هـــو الـــفــرق
اجلوهـرى ب الـفارس والـكـوميـديا; ولـذلك فالـكاتب
الـــــكــــومـــــيــــدى كـــــاتب جـــــاد فى األســـــاس وإن تــــوسل

باإلضحاك إلى جتسيم رؤياه.

كـمـا أن الـكـومـيـديـا فى تركـيـبـهـا األسـاسى تـقـوم على
عملية رفع القـناع عن زيف الشخصيات التى تنطوى
عـلـى عـيـوب مـعـيـنـة أو تـعـوق انـتـصـار أصـحـاب الـقـيم
ـسرحـيـة ولكن هـذا الـقنـاع ال يرفع اجلديـدة داخل ا
إال فى الــنـهـايـة عـنـد حلـظــة انـتـصـار الـقـيم اجلـديـدة
ــــة داخل احلـــدث الــــكـــومـــيـــدى عـــلـى الـــقـــيـم الـــقـــد
وبـالـتـالى فـإن عـمـلـيـة رفع الـقـنـاع هـذه تـتضـمـن إدانة

. للمجتمع القد
وإذا كـانت عملـية رفع الـقناع تـقع فى الكـوميديـا عند
نــهـايـة احلــدث فـهى فى الــفـارس تـقـع فى كل حلـظـة
ـفـضل لـدى مـن حلـظـات هـذا احلـدث.. فـالـتــكـنـيك ا
كـاتب الـفارس هـو أن يـعرى شـخـصـياته وعـلى الـفور
وبدون انـتـظـار لـلـوصول بـاحلـدث إلى نـهـايـته.. وهذه
التـعرية الـدائمـة لها وظـيفـة مزدوجة فـكاهـية وجادة
فى الــوقـت ذاته; فــهى تــضــحــكــنــا عــلى تــطــرف هــذه
الشخـصيات فى الـوقت نفسه الذى جتـعلنـا نسخر -
نحن كجمهور بيننا وب أنفسنا - من هذا التطرف.
وإذا كـان اإلضحـاك فى الفـارس ال يتم إال عن طريق
ـبـالـغـة - اجلـدية والـلـفـظـيـة مـعاً - فـغـالـبـاً مـا تـمثل ا

اً معوّجا. بالغة عا هذه ا
وغــالـبـاً مـا يـكــون بـطل الـفـارس هــو عـدو هـذا الـعـالم
ـعوّج وغـالبـاً ما يـكـون هذا الـبطل شـخصـية سـوية; ا
ـدرس .. مـثل شــخـصـيـة ا كــالـعـاقل فى بـالد اجملـانـ
الـبائـس عنـد الـريحـانى أو مـا شـابهـهـا فى مـقتـبـسات

ها 10 أبريل القادم باجلزويت. > مسرحية «ياما فى اجلراب» للكاتب الراحل د. صالح سعد وإخراج دعاء طعيمة يتم تقد
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صرى حاولوا اخلروج من دائرة سرح ا كتاب ا
غلقة الواقعية االجتماعية ا

هزلة / الفارس الكوميديا وا

رفع القناع عن زيف الشخصيات
عاصر سرح ا  فى ا

ـلـحـمـى فـيـقـوم عـلى أمـا الـبـنــاء فى مـسـرح بـريــخت ا
اسـتـخدام الـبـعـد الـتاريـخى فى احلـدث - الـذى يدور
ـانيـا - وزمـان تـاريخى غـالـباً فى مـنـطـقة نـائـيـة عن أ
بـــعــــيـــد وكـــذلك عـــنــــصـــر الـــتـــغـــريـب لـــكـــســـر اإليـــهـــام
ــــتــــفــــرج إلى إعــــمــــال عـــقــــله دون ــــســـرحـى ودفع ا ا
اســـتــثــارة عـــاطــفــتـه حــتى يــصـــبح قــادراً عـــلى اتــخــاذ

طلوب. وقف الفكرى ا ا
إن هـذه التـيـارات اتفـقت جـمـيعـاً فى مـعاداتـهـا للـبـناء
الـتـقـليـدى كـما اتـفـقت أيضـاً فى مـعـاداتهـا لـلواقـعـية
فـــــلم يـــــكـن هــــدفـــــهـــــا هـــــو تـــــصـــــويــــر حـــــدث واقـــــعى
ــا اتـــخـــاذ احلــدث غـــيــر وشـــخـــصــيـــات واقــعـــيـــة وإ
الـــواقــعى ســـبــيالً إلـى تــصــويـــر الــرؤيـــا الــبــاطـــنــيــة أو
ـوقف أصـبـحت ـسـرحى وبـهـذا ا الـفـكـريـة لـلـكــاتب ا
ـسـرح األوربى تــمـثل تـطـوراً الــتـيـارات اجلـديــدة فى ا

أساسياً فى الدراما الغربية.
ــــســــرح ــــؤلـف عــــلى أن كــــتــــاب ا كــــمــــا أكــــد ا
ـصـرى حـاولـوا اخلـروج من دائـرة الـواقـعـية ا
ـــغــلـــقـــة بــاســـتـــخــدام الـــبـــعــد االجــتـــمـــاعــيـــة ا
ـــصـــرى احلـــديث ـــســـرح ا الـــتـــاريـــخى وأن ا
تـمـيـز فى اجتـاهاتـه اخملتـلـفـة سواء الـواقـعـية
أم الـــــواقــــــعــــــيــــــة الــــــرمـــــزيــــــة أو االجتــــــاه إلى
اســتـخــدام الـبــعـد الــتـاريــخى فى اخلـروج من
اإلطـار االجتمـاعى إلى حالة إنـسانيـة شاملة
بـــاســتـــخــدام الـــبــنـــاء الــعـــضــوى الـــقــائـم عــلى
ــنـطــقـيــة هـذا فى الــوقت الـذى الــسـبــبـيـة وا
سرح األوربى فى نفس الفترة - تطور فـيه ا
تقـريباً - إلى اسـتخـدام البـناء غـير الـعضوى
نطق والـسببـية كما فى الـقائم على انـعدام ا
ـــلــحـــمـــيــة مـــســـرح الــعـــبث أو الـــقـــائم عـــلى ا
والتكنـيك القصصى كمـا فى مسرح بريخت
ــضـاد لألرسـطــيـة وإن كـان أو عـلى الــبـنـاء ا
يـحتـفظ بـعنـصـر اإليهـام مـثل مسـرح الـغضب

اإلجنليزى.
ــصـرى لـم يـكن ــســرح ا كــمـا أكــد عــلى أن ا
ـــســــرح الـــغـــربى فى ــــمـــكن أن اجتـــاه ا من ا
استحداث بـناء مضاد لألرسطية يقوم على
نـطق بـبساطـة الختالف انعـدام السـببـية وا
صرية الظروف التى نـشأت فيها الـدراما ا
احلـديثـة فـهـذه الـدراما نـشـأت فى مـجـتمع
يــبـحث لــنــفـسه عن قــيم جــديـدة يــعـيش بــهـا
وعليـها والبحث عن القيم هو فى حد ذاته
بـحث عن منـطق يـحكم األشـيـاء وبحث عن
عالقـات مـوضـوعـية ونـظـام إنـسـانى وكونى
يـضفى علـى الوجود اإلنـسانى معـنى ولهذا
ــصـرى - كــمــا جتـلى ــسـرح ا الــسـبب فــإن ا
فى أعــــمــــال كــــبــــار الــــكــــتــــاب آنــــذاك - هـــو
ــــعــــنى عــــلـى الــــوجـــود مــــحــــاولــــة إلضــــفــــاء ا
ـــكن أن يــــتـــأتى ذلك إال من ـــصـــرى وال  ا
خـالل بـنــاء يــنــظم الــتــجـربــة اإلنــســانــيـة فى
شكل مـنطـقى ويجـعلـها جتـربة ذات مـغزى
سـرح األوربى فهو فى حقـيقته هروب أما ا
ـــــعـــــنـى أو الـــــنـــــظـــــام; ألنـه يـــــعـــــبـــــر عن من ا
عنى أو اكتشاف اإلنـسان لعدم وجود هذا ا
هــــذا الـــنــــظــــام فـى احلـــيــــاة األوربــــيــــة بــــعـــد

ية الثانية. احلرب العا

نعمان عاشور «الناس اللى حتت»  - مرحلة الواقعية
االجـتــمــاعـيــة تـمــامــاً وظـهــرت فــيه حــركـات مــضـادة
لــلــواقــعــيــة مــثل حــركــة مــســرح الالمــعــقــول ومــسـرح
ـسرح ـلـحـمى الـذى يـنـحو نـحـو اسـتـخـدام ا بـريـخت ا
فـى إثـارة الــفـكـر عـن طـريق حتــطـيم احلــائط الـرابع
ـتـفـرج ألن يتـبـنى مـوقفـاً فـكـرياً واإلصرار عـلى دفع ا
سرحى معيناً من القضـايا التى يعرضها له الكاتب ا

لحمى وقد اختلفت هذه احلركات فى أهدافها. ا
ولــقــد صـــور مــســرح الــعــبث عــدم مــنــطــقــيــة الــوجــود
اإلنـسـانى وانـعـدام الـتـواصل بـ الـبـشـر فى عـالم مـا
ى ــسـرح الــعــا ــيــة الــثــانــيــة أمــا ا بــعــد احلــرب الــعــا
يــصــور صـراع اإلنــســان مع قــوى االسـتــغالل ويــدعـو
ـاركـسى ويـتبـنى عـدالـة قضـيـة الطـبـقة وقف ا إلى ا
الـعاملة وحـقها فى الـتحرر من مـستغلـيها كـما يصور
مسرح الغضب اإلجنـليزى فى بدايته - عند أوزبورن
ووسـكــر وغـيــرهـمــا - انـهــيـار الــقـيم الــتـقــلـيـديــة الـتى
قامت علـيها اإلمـبراطورية الـبريطـانية ومع اختالف
ــســرح الـــهــدف فى هـــذه الــتــيـــارات الــرئــيـــســيـــة فى ا
ـعـاصـر; إال أنـهـا اشـتـركت جـمـيـعـاً فـى سـمـة واحدة ا
أسـاسـيـة وهى أنـهـا حركـات مـضـادة لـلـواقـعـيـة تـكـسر
الـوحدة الـعـضويـة الـتـقلـيـدية الـتى يـقـوم علـيـها الـبـناء
األرسطـى; فالـبـنـاء فى مـسـرح العـبث هـو بـنـاء دائرى
يــقــوم عــلى الــتــراكم ولــيس عــلى الــصــعــود إلـى قــمـة
ــاذجه يـــقــوم عــلى عــودة الــتـــوتــر وهــو فى أفـــضل 

احلديث إلى النقطة التى بدأ منها.

هندس وأم الهنيدى. مدبولى وا
وفى مثل هـذه الهزلـيات التـى تقوم عـلى بطل شريف
ـاً مـعــوَّجـاً البــد أن يـكـون أو ســوى يـواجه ويــعـادى عــا
الـصــدام بـ الـبــطل والـعــالم احملـيط به حــاداً.. كـمـا
يـتــحــتم عــلى كــاتب الـفــارس لــكى يــعــرى شـخــصــيـات
الـعالـم احمليط بـالـبطـل على الـفـور وبالـتـالى يـعطـيـنا
أعلى مـسـتـوى من الـصـدام أن تقـوم مـسـرحـيـته على
الشـخصـيات النـمطـية.. أو تـلك الشـخصـيات التى ال
ـا تـمـثل جـانـبـاً واحـداً أو تـمــثل إنـسـانـاً مـتـكـامـالً وإ
خــــــاصـــــيـــــة واحـــــدة من خــــــواص اإلنـــــســـــان.. كـــــرسم
ـبـدأ يـعـود بـنـا مـرة أخـرى إلى الـكـاريـكـاتـيـر.. وهـذا ا
مقارنـة الفارس بالـكوميديـا.. فكاتب الكـوميديا ليس
بحاجـة إلى حركة عامـة داخل مسرحيـة ينتصـر فيها
اجلـديد على القـد أما كاتب الفـارس فلكى ينجح
ـــبــــالـــغــــة البــــد من أن يــــخـــلق فـى اإلضـــحــــاك عـــلـى ا
مكن ـطيـة والشخـصيـة النمـطيـة من ا شخـصيات 

تعريتها ألول وهلة وبدون انتظار لتطور احلدث.

ـؤلف إلى فـصل آخر مـحـدداً خالله مراحل ويـنـتقل ا
ـفارقـة التى ـصـرى موضـحاً أن ا ـسرح ا و ا تطـور 
ــســـرح احلــديـث فى مــصـــر الــذى صـــاحــبت ظـــهـــور ا
ـــســرح يـــنــتـــمى إلى تـــراث الـــواقــعـــيــة احلـــديـــثــة فى ا
ـسـرح األوربى ذاتـه كـان قـد تـخـطى األوربى هى أن ا
iOÉ¡dG óÑY hôªY- فى أواخــر اخلـمــسـيــنـيـات حــ ظـهــرت مـســرحـيـة

عاصر سرح ا > الكتاب : ا
> الكاتب: د. سمير سرحان

صرية العامة > الناشر: الهيئة ا
للكتاب

ثير للضحك بهدف السخرية  تصوير الشذوذ ا
واإلصالح

حلظة انتصار القيم

سرح احلديث مفارقة ا

التغريب لكسر اإليهام

الـبحث مـازال جـارياً عن مـسـرح آخر يـقدم
عليه العمل فى منتصف الشهر.

هـشـام الـذى يـديــر مـسـرح الـشـبـاب أكـد أن
سـرح لم تكن فى مـشكـلته عـندمـا تسـلم ا
وضـع خــطـــة جـــديــدة بـــقـــدر مــا كـــانت فى
احلـفــاظ عـلى الـنــجـاح الـذى حــقـقه مـديـره
الـسابـق خـالد جـالل واالسـتمـرار فـى هذا

النجاح ثم البناء عليه.
وبـسـعـادة يؤكـد عـطـوة أن مـسـرحه يـخاطب
الـشــبــاب ويـقــوم عـلــيـهـم فى كـافــة عـنــاصـر
ـــســــرحى من تــــمـــثــــيل وإخـــراج الـــعــــرض ا

وديكور وموسيقى..

ــيـة ــفــضل.. الـنــصـوص الــعـا إلـى مـلــعـبه ا
يـعـود اخملــرج الـشـاب هــشـام عـطــوة لـيـقـدم
نــســخــة 2008 مـن رائــعــة فـــيــكــتـــور هــوجــو
«الــبـــؤســاء» والــتى ســبـق وتــداولــتــهــا الــرؤى
اخملــتـــلــفــة عــلى امــتـــداد أكــثــر من قــرن من
الـزمـان وبـامـتـداد الـعـالم شـرقـاً وغـربـاً فى

مغامرة فنية يؤكد هشام أنها محسوبة..
ـرة ويــضـيف هــشـام: أقـدم الــبـؤســاء هـذه ا
بـــتـــرجــمـــة وإعـــداد جـــديـــدين ألســـامـــة نــور
الــــدين أكـــثـــر مـــا أعـــجـــبــــنى فـــيـــهـــا الـــرؤيـــة
ـعـاصــرة لـلـروايـة الــتى كـتـبت عـام 1800 ا
والــتى تـــمــزج بــ بـــؤســاء هــوجـــو وبــؤســاء
الـلحـظـة الـراهـنـة كـما تـمـزج بـ الـفـصحى
والــعـامـيـة فى حـوار ســلس وتـتـراقص عـلى

إيقاعات الكوميديا والتراجيديا.

عــلى تــقـد اجلــديـد من خالله وأن يــجـد
فى الـنص صـعوبـات تـستـفـز قدراته.. وهى
- الــصــعــوبــات - تــراوحـت فى هــذا الــنص
بـ الــعـدد الـكــبـيـر لــلـشـخــصـيـات وتالحق

األحداث وتنوع األفكار.
ية ويـرفض هشام الربـط ب األعمال الـعا
ـسـرحـية الـصـغـيـرة مسـتـشـهداً والـقاعـات ا
سرح القـومى مؤخراً مثل بـأعمال قدمـها ا
«ماهـوجنى واألشجـار تمـوت واقفـة ولير»
لـيـؤكـد أن حــجم الـقـاعـة ال يـرتـبط بـنـوعـيـة

النص بل برؤية اخملرج لهذا النص.
ويكـشف هشام عـطوة أسـباب تـأخر عرض
ــســـرحــيــة والــتى تــتــمــثل فى اإلصالحــات ا
سـرح الطليعـة والذى كان مقرراً ـفاجئة  ا
ــسـرحــيــة الفــتـاً إلى أن أن تــعـرض عــلــيه ا

ويــتـــوقف هــشــام عـــنــد لــعــبـــة «الــبــحث عن
الرموز» التى يـهوى البعض إدخال األعمال
الـــفــنـــيــة فى «إطـــارهــا» لـــيــؤكـــد أن عــرضه
يـقدم «حالة إنـسانية» والـبؤساء موجودون
بــامــتــداد الــكــون طــوالً وعــرضــاً لــيــؤكــد أن
الـفـقـر لـيس هـو الـصـورة الـوحـيـدة لـلـبؤس
فهناك شقـاء العاطفة الذى هو «بؤس» من

نوع آخر.
ى ـــــســـــرح الــــعـــــا وال يـــــخـــــفى عـــــطــــوة أن ا
يــســتــهــويه رغم أنـه قــدم نــفــسه لــلــســاحــة
مـخــرجـا من خـالل عـمــلـ مــصـريــ «أبـو
الـهـول يـبـكى سـراً» و«أكـرهك» آخـر أعـمـال
الـراحـلـة ماجـدة اخلـطـيب ويـتـوقف هـشام
لــيـــؤكــد أن احملك لــيس جــنــســيــة الــنص أو
تـــاريخ كــتــابـــته بل إن اخملــرج نـــفــسه قــادر

مازال يبحث عن مسرح لـ «البؤساء»

إنذار فرعونى.. على احلسينية
ثل» يـشـارك فيـها اخملـرج شريف فـتـحى يشـرف على «ورشـة إعـداد 
ـعـمـاريـة وطـالـبـات مـدرسـة عـدد من طـلـبـة مـدرسـة الـقـاهـرة الـفـنـيـة ا
جـمـال عـبـد الـنـاصـر الـثـانويـة بـنـات وفى نـهـايـة الـورشـة يـقـدم الـطـلـبة
عــرض «إنـذار فـرعـونـى» تـألـيف مــجـدى سـعـد ديــكـور مـحــمـد فـتـحى
إعـداد مـوسـيـقـى سـعـاد خـيـرى وتـدور أحـداثـهـا حـول الـفـسـاد وتـأثـيره
عـلى اجملتمع من خالل «حدوتة» فـرعونية ويقـدم العرض على مسرح

مدرسة «احلسينية» الثانوية بالعباسية فى 16 مارس احلالى.
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عـلى مـسـرح سـاقـيـة الـصـاوى تـعـرض قـريـبـاً مـسرحـيـة «الـلـهم اجـعـله
خـيـر» تـألـيف لــيـنـ الـرمـلى رؤيـة وإخـراج وإعــداد مـوسـيـقى مـحـمـد
خـلـيف ديـكـور عـلـى شـوقى وإضـاءة مـحـمـد فـتح الـله بـطـولـة: سـارة
عـبـد احلـمـيـد عبـد الـرحـمن سـعـيـد الـسـيـد سالمـة مـحـمد جالل
مـحمـد نـاصر إبـراهـيم عـبد احلـمـيـد ياسـمـ عالء الـدين سوزان
سعد أدهم عثـمان مصطفى الـصفتى محـمد مختار مـحمد عيد
بــسـام أحـمـد عـلى شـوقى أحـمـد مــجـدى أحـمـد صـبـحى يـاسـمـ

فرج أحمد سيف.

عاشق الروح.. بثقافة اخلارجة
تــبـدأ فــرقـة قــصـر ثــقـافــة اخلـارجــة بـالــوادى اجلـديــد خالل هـذا
األســـبـــوع بــــروفـــات مـــســـرحـــيـــة «عــــاشق الـــروح» لـــلـــكــــاتب بـــهـــيج
إســـمــاعــيل إخـــراج نــاجى أحــمـــد نــاجى وديــكـــور خــالــد فــاروق
سرحية شرعية احلاكم وهل تكون بالسيف أم باحلب. تناقش ا
ــسـرحــيــة بـطــولـة شــعـبــان حـلــمى مــحـمــد عـبــد الــعـظــيم حـا ا
عــوض عـبـد الــعـزيـز أبـو احلــسن عـلى حــسـ صـبـحـى عـطـيـة

أحمد عبد الله أسماء حمدى مرفت عبد العال.
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وتـقـدم جــمـعـيـة الــرواد بـالـقـلل
عـرض «بهلـول العظـيم» تأليف

وإخراج أم بكير.
اسة» تـأليف سعد مـسرحيـة «ا
الـــله ونــــوس يـــقـــدمــــهـــا اخملـــرج
مـحــمـود كـحــيـلــة جلـمــعـيـة «رع»
األدبـيـة ويـقـدم اخملـرج مـحـمد
خـيـرى عــرض «زنـقـة الـرجـالـة»
تـألــيف بـهـيج إسـمـاعـيل لـفـرقـة
جـــمــعــيــة مــوظــفى الــدولــة أمــا
جــــمـــعـــيــــة األســـرة والـــطــــفـــولـــة
ـهـرجـان بـعرض فـتـشـارك فى ا
«اخلـــطــاب» تــألـــيف مــيـــخــائــيل
رومــــــــــــان إخــــــــــــراج هــــــــــــشـــــــــــام
الـــســنـــبــاطى وتــشـــارك رابــطــة
أبـناء الـدقهـلـية بـعرض «حـصاد
الـــشك» إخـــراج عـــادل درويش

إعداد إبراهيم الرفاعى.
وهـــــنــــاك مـــــشـــــاركـــــات أخــــرى
جلـمــعـيــة خــدمـات بــورسـعــيـد
ورواد قــصـــر ثـــقــافـــة الــفـــيــوم

وطامية.. وجمعيات أخرى.
الــشـاعـر مــحـمــد كـشــيك مـديـر
اجلــمــعــيــات الــثــقــافــيــة بــهــيــئــة
قــصـور الــثـقـافــة قـال إن رئـيس
ـــهـــرجـــان هــذا الـــعـــام اخملــرج ا
عـبـد الـرحـمن الــشـافـعى بـيـنـمـا
تتكون جلنـة التحكيم من دكتور
حـــسن عــطـــيــة والـــنــقـــاد عــبــد
الـــغـــنى داود مـــخــتـــار الـــعــزبى
فاروق السـعدنى ويشرف على
ـــــهــــــرجـــــان الــــــكـــــاتب نــــــشـــــرة ا
الصـحفى مـؤمن خلـيفـة ويكرم
هــــــذا الـــــــعــــــام د. أشـــــــرف زكى
والـنـجـم أحـمـد عـبـد الـعـزيز
وريـاض اخلـولى واسم الـراحل
عـــبــــد الـــله مـــحـــمـــود واخملـــرج

عادل العليمى.

والـــعــربـــيــة لـــلــفـــنــون والـــثــقـــافــة
واإلعالم بعـرض «لـعبـة» تـأليف

وإخراج محمد يسرى.
تـــــــتـــــــســــــابـق عـــــــلى الـــــــوصــــــول
ـــهــرجـــان أيـــضــا لــنـــهـــائــيـــات ا
عــــروض «لــــعــــنـــة الــــفــــراعــــنـــة»
تألـيف عـبد الـفـتـاح البـلـتاجى
إخــراج ســـمــيـــر عــلى الـــشــامى
عن جـــمــعــيــة تــنـــمــيــة اجملــتــمع
ؤرقـون» تأليف بالـعمـرانيـة «ا
عــــمـــــاد مــــطــــاوع إخــــراج نــــور
ثالً جلميعة األدباء عفيفى 
أمـــا جـــمــــعـــيـــة أصـــدقـــاء عـــلى
أحـمــد بـاكــثــيـر فــتـقــدم عـرض
«نـاعـسة» تـألـيف عصـام نـبيل
إخـراج وفاء عـبـد الـله صديق

قـــــرر د. أحـــــمـــــد نــــــوار رئـــــيس
الهـيئـة العـامـة لقـصور الـثقـافة
مـــضـــاعـــفــة جـــوائـــز مـــهـــرجــان
اجلــمـعـيـات الــثـقـافــيـة لـعـروض
مــســرح الـــهــواة الــذى تــنــظــمه
إدارة اجلـــمـــعـــيـــات الـــثـــقـــافـــيــة
بـالـهــيـئـة لـتـبـلغ 16 ألف جــنـيه
بـــــدالً من ثـــــمـــــانـــــيـــــة فى دورة
هرجـان احلادية عشرة والتى ا

قبل. تبدأ فى 10 أبريل ا
وفى الـــســــيـــاق نـــفــــسه تـــواصل
ــكــونــة من ـــشــاهــدة ا جلــنــة ا
 د. عــــمــــرو دواره والــــنــــاقــــدين
أحــمــد عــبــد الــرازق أبــو الــعال
وعــبـد الــرازق حــسـ عــمـلــهـا
ــســلــمـ بــجــمــعــيــة الـشــبــان ا

بـهـدف اخـتـيـار ثـمـانـيـة عروض
هرجان لـلتنـافس على جوائـز ا
من بــــــ أكـــــثــــــر من عــــــشـــــرين

عرضاً تقدمت للمشاركة.
سرح صرية لهواة ا اجلمعية ا
ــــقـــــدمــــة بـــــأربــــعــــة تــــأتـى فى ا
عـروض تقدمت لـلمنـافسة هى
«شـكــلــهــا بـاظت» تــألــيف عــمـر
طـاهــر إخــراج دعـاء طــعـيــمـة
«جـــوان» تـــألـــيف خـــالـــد راشــد
إخــراج مـحـمـد تـوفــيق «الـعـمـة
والعصابـة» تأليف رجب سليم
ـلكة إخراج خـالد الـعيـسوى 
اجلــنـة تـألـيف مــحـمـود جـمـال

إخراج محمد عالم.
وتدخل اجلمعـية اخليرية ألبناء
ــنــافــســة بــعــرض بــنى ســـويف ا
«الـــكـالب األيـــرلـــنــــدى» تـــألـــيف
حــســام الــغـمــرى إخــراج خــالـد
أيــــوب وجـــمــــعــــيـــة رواد قــــصـــر
ـــســــرحـــيـــة الـــعــــمـــال بـــشــــبـــرا 
«عـرس زهــران» تـألـيف مــحـمـد
عـبد الله إخـراج أحمد شـحاتة

 عبدالله محمود

 أشرف زكى
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كان الداخلى لألداء >  إن األدوات الـتقنية عبارة عن تمرينات جسدية تسمح بتحديد ا
قنّع مـثل. يتم إعطاؤهم بالـتناوب مع التمرينـات األساسية لألداء ا حـيث يبدأ خيال ا
ـسرحـيـة ألعـاب يـقوم بـهـا شـخصـان أو أمـام اجلمـهـور الذى الـذى تـغـذيه التـعـليـمـات ا

. مثل يتكوّن من مجموعة ا

هـم هو تـنمـية سـرح يعـنى دخـول أرض أجنـبيـة. ا >  إن الـدخـول إلى خشـبـة ا
ـمـثل فـيـكون ذكـاء جـسـدى لـلـمحـسـوس يـكـون فـيه خط األفق جـودة تواجـد ا

جسدًا وليس أن يكون له جسد.

سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ـســرح الـسـابع هــا هـو مـهــرجـان نــوادى ا
عـشر يـواصل مسـيرتـه بعـطاءات وجتارب
ــســرح الــذين نـــتــابــعــهم بــدأب شـــبــاب ا
ومــحــبــة ألن طــاقــة وحــيــويــة الــشــبـاب
فتاح ألـوف هى ا وتمردهم الـفنى على ا

للتجديد.
ـثلة ثمانـية وعـشرون عرضـاً مسـرحياً 
لألقـــالــيم الــثــقــافــيـــة اخلــمــســة تــقــيم
جــمـيــعـهــا حـواراً بــ أشـكــال وتـقــنـيـات
سـرح إضافة إلى الـنقاشـات التى نأمل ا
أن تــثــمــر جـدالً خـالقــاً يــوسع مــســاحـة
ـسـرح وأهـميـته اجـتمـاعـياً الـوعى بدور ا

وجمالياً.
ـسـرح الـتى وصل عـددهـا إلى إن نـوادى ا
ـنـتـجة مـائـتى نـاد تـعـد الـتربـة الـفـنـيـة ا
سرحية وهى تمثل لكل عناصر اللعبة ا
ــــســــرح أحالم وطـــــمــــوحــــات شـــــبــــاب ا
ــارســونــهــا بــحـريــة كــبــيــرة بـدايــة من
اختيـار النص مـروراً بانـتخـاب العـناصر

التمثيلية فى العرض وانتهاء باخملرج.
ثالثـة عـشــر يـومـاً من الــعـروض تـتـبـارى
ــدارس الـــفــنـــيــة والــتـــوجــهــات فــيـــهــا ا
اجلــمـالـيـة كــمـا تـتـجـلـى مـجـمـوعـة من
الكـتابات اجلديـدة معلنـة عن كتاب جدد
ـسـرح والواقع فى آن دادهم ا يـنـيـرون 
هرجان عنـاصر التمثيل وكذلك يجـلو ا
هرجان وقد واإلخراج لنخرج فى نهاية ا
كــســبــنــا مــســاحــة ضــوء جــديــدة تــنــيــر
الطـريق للشـباب ولـلهيـئة حـينمـا ترصد
مــــشـــكـالت الـــشــــبــــاب وطــــمــــوحـــاتــــهم

وأحالمهم.
ـتــواصــلـة ــهــرجـان بــأعــوامه ا إن هـذا ا
ـتـعـددة يؤكـد أن مـعـ الـشـباب ودوراته ا
ـسرحية ال يزال قـادراً على دفع احلركة ا
خـطــوات لألمـام كــمـا يــؤكـد أن الــهـيــئـة
الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة تـمـثل شـريـانـاً
فــنــيــاً يــضـخ الــدمــاء إلى قــلب احلــركــة
سـرحـية فى مـصـر حتى يـواصل نـبضه ا
وحـيـويته لـتـأكـيد دور مـصـر الـريادى فى
عــدد مـن اجملــاالت الــفــنــيــة وعــلى وجه
ـسرح الـذى يـعد اخلصـوص فى مـجـال ا
مـؤشراً وعالمـة على حيـوية وأصـالة هذا

الشعب.
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ـليجى تمـثيل مهند مـوسيقى أحمد ا
حــامــد - بــاسـم - شــريــهــان جــورج -

آية - منار - سيف - عمر.
ــسـرحــيـة تـشــارك كــلـيــة الـهــنــدسـة 
ــة والــعـقــاب" إخــراج أســامـة "اجلــر
فـوزى تــصـمـيم ديــكـور أحــمـد شـوقى

إعداد موسيقى محمد فؤاد.
تـمثـيل: إيهـاب نـاصر - خـالد عـليش

- شيرين - صبحى مى - طاهر.
وتـقــدم كــلـيه اإلعالم عــرض "فـاوست"
عن نص جوته إخراج نـادر مصطفى.
اعـتـذرت كـلـيـات اآلثـار واالقـتـصـاد عن

هرجان. شاركة فى ا ا

حتـــــدد الـــــثـــــالـث عـــــشـــــر من مـــــارس
احلــــالى مــــوعــــدًا لــــبــــدء فــــعــــالــــيــــات
مـهــرجـان جـامـعـة الــقـاهـرة لـلـعـروض
الطويلة عـلى مسرح مدينة الطالب
ـشرف العام وكـشف خالد الـبكرى ا
هرجـان ورئيس قسم الـنشاط عـلى ا
ـسـرحى باجلـامـعة عن االنـتـهاء من ا
ـــــشــــاركـــــة فى حتـــــديـــــد الــــعـــــروض ا
ـهـرجـان حـيث تــقـدم كـلـيـة الـزراعـة ا
ـــلــكــة اجلــنـــة" تــألــيف مــســـرحــيــة "
مــحــمــود جـمــال "احلــديــنـى" وإخـراج
مـحـمـد عالم بـطـولـة :عـمـاد يـوسف
مـعـتــز عـبـد الـرحــمن عـبــيـر عـبـاس
مــدحت عالء مــروة مــجــدى إسـراء
أحـمــد نـهى عــبــد الـرحــمن مـحــمـد

عادل محمد عبد اجمليد.
سرحية بينما تـشارك كلية اآلداب 
"الـــنــاس فى طـــيــبــة" تــألـــيف الــراحل
عــبــد الـعــزيــز حــمـودة إخــراج أحــمـد
رجب إعــداد مـــوســيـــقى وائل رضــا
تـصميم ديكـور محمد جـابر تصميم
مالبس أحـمـد شـروق اسـتـعـراضات
أحمـد فؤاد تمـثيل مـحمـد حمدى -
قـصود مـارت عـادل - جـهاد عـبـد ا
- فـاروق مــحـمـد - أشــرف حـامـد -

أجنى رفاعى - محمد طلبة.
ـهـرجـان كـلـيـة دار الـعـلـوم تـقـدم فى ا

بـعرض احلـصـار" تألـيف ألـبيـر كامى
ديـكــور مـحـمــد سـعــد اسـتــعـراضـات
مــــحـــمــــد فـــهــــيم مــــوســـيــــقى ضــــيـــاء

الكيالنى.
تمثيل خالد عبد الفتاح - محمد سيد
- أسامـة حـجاج - إسـراء مصـطفى -
إسالم أحــــمـــد - أحــــمــــد مــــحــــمـــود -
أحمد محمد محى - محمد شعبان -
ســمـر إبــراهـيـم - مـحــمـد اجلــزيـرى -
مــحــمـد مــنــصــور - أحــمــد مــحــمـود -

شريف عبد اخلالق.
أمـــا فـــريق كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم فـــيـــشـــارك
ـــــســـــرحى "٢٠ مـــــيــــدان بـــــالـــــعــــرض ا
احلــــريــــة" تــــألـــيـف دار يـــوفــــو ديــــكـــور
وإخــراج عـــبـــد الــله الـــشــاعـــر إعــداد

عرض "الفيل يـا ملك الزمان" تأليف
ســعـد الــلـه ونــوس إعـداد مــوســيــقى
وإخراج مـحمـد فؤاد تـصمـيم ديكور
رحـاب عبد الغـنى بطولـة: مصطفى
كـردى - بـاسم فــؤاد - خـلـود مـحـمـد

- شيماء عبد الوهاب. 
تـقـدم كـلــيـة الـتـجـارة مــسـرحـيـة "بـاب
الفـتوح" تألـيف محـمود ديـاب ديكود
مـحـمـد سعـد إعـداد مـوسـيـقى تـامر

عبد اجمليد.
تـمـثـيل مـحـمـد فـراج - أحـمد سـامى
- كر عـفيـفى أحمـد عبـد الوهاب
- أحمد بهـاء - هالة عادل - حُسنة
رمـــضـــان - جنالء فـــوزى. وتـــشـــارك
ــهــرجـان كــلـيــة الــطب الــبـشــرى فى ا

/////
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نياوى.. ماحدش يلومنى وال يعتب علىَّ لويس ا
ــنـيـاوى عــدداً من الـبـرامج مـنـيــاوى» كـمـا قـدم ا
والـفـوازيـر واالسكـتـشات فى الـقـنـاة السـابـعة من

إخراج أم بيومى.
وفى مـسـرح الـعـرائس قـدم حـكـايـات «عم دهب»
على مسـرح أبو قرقـاص. ويستـعد حالـياً لتـنفيذ
ــا راوده وهـــو تــأجــيـــر مــســرح حــلــمه الـــذى طــا
جتــــارى يـــقــــدم من خـالله عــــروضــــاً كـــومــــيــــديـــة
بـأســعــار مـقــبـولــة لـلــجـمــاهـيــر واثـقــا ً من جنـاح
ـــنـــيــا الــفـــكـــرة خـــاصــة مـع تــعـــطش جـــمـــاهـــيــر ا

سرح. شاهدة ا

» فى 1993 واجتـه مـــــؤخــــراً «نــــعــــيش مــــجــــانــــ
إلخـراج عـدد مـن الـعـروض لـذوى االحــتـيـاجـات
اخلـــاصــــة من تـــألــــيـــفـه أيـــضـــا مــــنـــهـــا: «أوراق
الـقــضـيـة مـش احـنـا عـمــدة من غـيــر شـنـبـات
عم مـحروس صـور مـقلـوبـة» كـما قـدم عـروضا
للهيئـة اإلجنيلية وحصل بـها على عدة جوائز
من هـذه العـروض «صـفـحـة جديـدة الـصـرخة

لسه باحلم بيوم».
ـنـيـاوى له مـسـاهـمـات مـشـهـودة مع طـلـبـة كـلـية ا
اإلعالم حـيث يـقـوم بـتزويـدهم بـفـنون الـتـصـوير
ــونــتـاج كــمــا شـارك فى الــكــثـيــر من مــشـاريع وا
الــتـخــرج مـنــهــا «مـطــلــوب جـثــة فـوراً غــيــر قـابل
لـــلــنـــشــر هــنـــا بــكـى الــنــيـل يــوم فى حـــيــاة فالح

ـنياوى رجـل قلبه كـبيـر جداً.. فـهو يحب لويس ا
ـونتـاج والتـصوير الـتمـثيل والـتألـيف واإلخراج وا
بــــكـــافــــة أشــــكـــاله.. وأشــــيــــاء أخـــرى بــــالــــطـــبع..
ارسـها كلهـا كلها! وال أحـد يستطـيع أن ينكر و
دهشة فى خلق «جو نيا قـدرته ومواهبه ا فى ا
ــتـع» ســواء فـى جــمـــعــيـــة اجلـــيــزويت أم فـــنى 
مسرح اجلـامعـة أم ستديـوهات القـناة السـابعة

أم فى قصر الثقافة وحفالت احملافظة.
عـــمل مـــســـاعــداً لـإلخــراج مـع د. عــبـــد ربه فى
ـــســـرح اجلــامـــعى وذلـك فى عـــرضى «الـــنــاس ا
الــــــــلـى حتـت  وشـــــــهــــــــر زاد» كــــــــمـــــــا عــــــــمـل مع
اخملـــرجــــ حـــسـن رشـــدى والــــراحل طه عــــبـــد
اجلـــابـــر فى أكـــثـــر من عـــمل ثـم أخـــرج عــرض

محمد العمروسى ..
يحلم بالسجادة احلمراء

أحمد شحاتة و"حلم السلطنة"
ـدرسى لـيـمـارس ـسـرح ا عــنـدمـا الـتـحق أحـمـد شـحــاتـة بـا
مــوهــبــتـه فى الــغــنــاء كـــمــطــرب لم يــكـن يــتــوقع أن مــخــرج

ثالً. العرض سيصنع منه 
أحب أحـمـد الـتـمـثــيل فـبـدأ يـبـحث عن أقـرب قـصـر ثـقـافـة
سـرحـيـة فـانـضم لـقـصر ثـقـافـة الـعـمال لـيـلـتـحق بـفـرقـته ا
ــســرح قــرر أن يــصــبح بــشــبــرا وعــنــدمـــا اعــتــلى خــشــبــة ا
ــثالً فــســاعــد فى مــســاعــداً فى اإلخــراج بــدالً من كــونه 
معظم عروض فرقة قصر ثقافة العمال حتى عرض "على
الزيـبق" للـمخـرج محـمد اخلـولى الذى تـعرض حلـادث قبل
الـعرض بـ  10أيـام واضـطـر أحمـد إلى تـنـفـيـذ الـعرض ثم
اسـتــمــر مــنــفــذاً لــلــعـروض بــعــد ذلك فــشــارك اخلــولى فى
تـنـفـيـذ عــرض "الـسـوس" عـلى مـسـرح الــطـلـيـعـة و "الـنـمـر"
ــــــارس اإلخـــــــراج و اعــــــتــــــمــــــاده حملم جنـم ثـم قــــــرر أن 

بالثقافة اجلماهيرية مخرجاً عام ٢٠٠٥م.
أخـرج أحــمـد الـعـديـد مـن الـنـصـوص مــنـهـا "عـرس زهـران"
تـــألـــيف مـــحـــمـــد عـــبـــد الــلـه وحـــلم الـــســـلـــطــنـــة" لـــدرويش

األســيـوطى و"الــشـحــاذ" لـنــصـار عـبــد الـله و "الــبـحث عن
ـصـطـفـى عـبـد الـشـافى  و "كـفـر الـشـراقـوة" لـصالح دور" 

عبد السيد و "م يشترى حلم"  و "حالة" من تأليفه.
ـســرحـيـة بـجـمـعــيـة رواد قـصـر ثـقـافـة كـون أحــمـد فـرقـته ا
الـعـمـال بـشـبـرا وأخـرج بـهـا "حـلم الـسـلـطـنـة" فـحـصل عـنـها
عـلى الـعـديـد من اجلـوائـز (أول إخـراج وأول عرض وأول
أحلان وثانـى تمثـيل فى مهـرجان اجلـمعـيات الـثقـافية) ثم
شـارك بـنفـس العـرض فى مـهـرجـان شـبـرا ومـهـرجـان ميت
غــــمـــر ونـــال أيـــضـــاً نـــفس اجلــــوائـــز و تـــرشـــيح الـــعـــرض

سرح... للمهرجان العربى لهواة ا
دفـعه جناح عـرضه "حـلم الـسلـطـنة" إلـى احللم بـأن يـصبح
ـصـرى دور أكبـر ويتـمنى أن مـخرجـاً وأن يصـبح لـلمـسرح ا
ـســرح فى مـصـر.   ـســئـولــة عن ا يـنــصـلح حــال اإلدارات ا

 محمد مجدى.. من  االسكتشات إلى جائزة
التمثيل  األولى فى جامعة ع شمس

ياء العبد.. تخوض
جتربة اإلنتاج

ورث الـفن عن والده الـفنـان السـكنـدرى - أطال اللـه عمره
- سـعـيـد الـعـمـروسى الـذى أفـنـى حـيـاته فى فن الـتـمـثـيل
ومازال يعـطى شاعراً بأنه خـلق ليمثل.. لـذا يعتبـره محمد

مثله األعلى فى العطاء للفن.
ــدرسى ــســرح ا بــدأ مــحــمــد مــشــواره الــفــنـى طــفالً فى ا
اً بـأن يصـبح مـثل والده الـذى كان دائـمـاً ما يـصطـحبه حـا
مـعه أثنـاء الـبروفـات والعـروض لـيشـاهـده من الكـواليس ..
حتى جاءت الفرصة وشارك فى عرض «احملروسة 2015»
تـــــألـــــيف ســـــعـــــد الـــــدين وهـــــبـــــة إخـــــراج عـــــمـــــرو دواره ثم
«اخلـــديــــعـــة» تــــألـــيف كــــمـــال الـــدســــوقى وإخـــراج مــــحـــمـــد
الـبـحــراوى .. تـلك الــتـجـربــة الـتى أصــقـلت مــوهـبـته كــثـيـراً
ـسرحـيـة ليـسـتـكمل ـعـهد الـعـالى لـلفـنـون ا ودفـعت به إلى ا
عـهد أدواته ويـكمل مـشواره الـفـنى «على نـور» ومن خالل ا
ـــتــــمـــيـــزة مـــنــــهـــا : «طـــقـــوس يــــقـــدم عـــدداً مـن الـــعـــروض ا
اإلشــارات - الـتـحـوالت» مع سـامـى عـبـد احلـلـيم «أوديب»
ن اخلــشــاب «يــوم  مـن زمــانــنــا» تــألــيف ســعــد الــله مع أ

ونوس وإخراج سامى عبد احلليم أيضاً.
ـعـهــد شـارك الـعــمـروسى فى عـدد من وخالل مـهـرجــانـات ا
العروض مـنها «هامـلت» مع سامى بسـيونى «شكـلها باظت»
إخـراج دعاء طـعيمـة. «مأسـاة دكتـور فاوست» إخـراج حس

إسمـاعـيل.  كذلك شـارك فى عـدد من عـروض الفن مـنـها :
ـسـرح احلــديث بـطـولــة فـاديـة «دلـيــلـة وشـربــات» من إنـتــاج ا
عـبـد الـغـنى وعـبـد الـله مـحـمـود «مـشـعـلـو احلـرائق»  تـألـيف

ماكس فريش وإخراج سامى بسيونى.
وفى الـدورة األولى لــلـمـهـرجـان الـقـومى لـلـمـسـرح لـعب دور
«هـيلـمـر» فى «بيت الـدمـية» إلبـسن وإخـراج جـمال يـاقوت

وحصل العرض على عدة جوائز.
واجته الــعــمــروسى لــلــعـمل فـى الـقــطــاع اخلــاص فــشـارك فى
عـــرض «بــرهــومه ... وكـاله الــبــارومه» مـع جالل الــشــرقــاوى.
وفى السينما كـان له نصيب أيضًا حيث شارك فى فيلم «يوم
طـويل خـالص» مع عـمـرو عـبـد اجلـلـيل واخملـرج حـازم مـتولى
ـرشح لـلـذهاب إلى مـهـرجـان كان الـدولى الـقادم وهـو الـفـيلم ا
ـــشى فــــيه عـــلى ويـــحــــلم الـــعــــمـــروسى بــــذلك الـــيـــوم  الــــذى 
ـشى علـيها كـبار النـجوم فى كان ... الـسجادة احلـمراء التى 
ـهرجـان .. واحلصول كما يـحلم بـحصـول الفـيلم على جـائزة ا
على الثالث نقاط .. قول إنشاء الله يا محمد وما تقاطعش.
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درسى وهى عـبارة عن بـعض االستـكشات سـرح ا أولى جتـاربه قدمـها فى ا
الـفـكـاهـيـة أمـا بـدايـته احلـقـيـقـيــة فـكـانت فى جـامـعـة عـ شـمس حـيث قـام
ـــلك» لـــولـــيــد يـــوسف من إخـــراج مــازن بــدور «الـــشــاعـــر» فى عـــرض «مــات ا
صرية» ـركز الثالث ثم شارك فى عـرض «برنيس ا الـغرباوى وحصل على ا
ـســابـقـة الـكـبـرى من تـألـيف أنــدريـة شـديـد وإخـراج يــاسـر عـزت وذلك فى ا

مثل الثانى. باجلامعة وحصل على جائزة ا
كما شـارك «محـمد مـجدى» فى عرض «أوديـب» لسوفـوكلـيس من إعداد مـحمد
ـركـز األول فى مـهـرجان جنـاتى وإخـراج مـازن الـغـربـاوى وحـصل الـعـرض عـلى ا
ـركـز األول فى دور «هـورا شـيـو» فى ـسـرح الـعــائم أمـا هـو فـقـد حـصل عــلى ا ا
«هاملت» شـكسـبير مـن إعداد محـمد جنـاتى وإخراج تامـر كرم وهـو نفس الدور
ركـز الثـانى فى مهـرجان اجلامـعة وفى ثالثـية «األورسـتيا» الذى حصل به عـلى ا
من إعـداد محـمـود عـامر ومـحـمود جـمـال وإخـراج محـسن رزق. حـصل «مـجدى»

ركز األول «فردى» على مستوى جامعة ع شمس . على ا
ـسـرحـيـة «مـيـريـا - لـيـوربـيـدس» من إخـراج أحـمـد فـهـمى قـام بـإعـداد 

ـيــاء الـعـبــد بـكــلـيــة اآلداب قـسم الــلـغـة رغـبـة فـى إرضـاء عـائــلـتــهـا الــتـحــقت 
سرح معشوقها األول.. اإلجنليزية وأرجأت إلى ح رغبتها فى دراسة ا
ــعـهـد الــعـالى ـجــرد االنـتـهــاء من دراسـتــهـا اجلــامـعــيـة قـررت االلــتـحــاق بـا و
ـسـرحـيــة لـتـواصل مـا انــقـطع من عـشـق لـلـمـســرح مـارسـته - عـلى لـلـفـنــون ا
عهد ياء وهى مازالت طـالبة با استـحياء - خالل سنوات دراستـها. شاركت 
ـهــمــة مـنــهـا «يــا صـبــر أيــوب» إخـراج عــبـد الــرحـمن فى عــدد من الـعــروض ا
» مع الشافعى «لـيالى احلصاد» للـمخرج هنـاء عبد الفتـاح «آه يا ليل يا ع
حـسن سـعــد كـمـا أتـاح لـهـا صـوتــهـا اجلـمـيل إضـافـة الـغــنـاء إلى الـتـمـثـيل فى

بعض العروض.
ياء العبد أيضاً «سبع ليال» إخراج ومن العروض األخرى التى شاركت فيها 
ياس الـضو «أنت فـ يا جمـيل» مع اخملرج سعـد أردش و«حتت الشمس»
ياء تعد نـفسها محظوظة إذ عملت مع هؤالء اخملرج مع فهمى اخلولى.. 
الكبار الذين أسهموا فى تدريب وصـقل موهبتها إسهاماً كبيراً خاصة وهى

مازالت فى بداية مشوارها الفنى.
لم تـغب مـوهـبـتـهـا عن عـيـون الـكـامـيـرا فـسـرعـان مـا الـتـقـطـتـها لـتـشـارك فى بـعض

ركز الثانى وحصل بهـا على ا
فـى مـهـرجــان الـتـمــثـيل الـذاتى
2006 أمــــــــــا آخــــــــــر عــــــــــروضه
الئـــكـــة» من فـــكـــانت «قـــدوم ا
تــألــيـفه وإخــراجه وحــصل به
ـــــــركـــــــز اخلـــــــامـس فى عـــــــلـى ا
مــــســــابــــقـــة االكــــتــــفـــاء الــــذاتى
2007 ويــــحــــلم «مــــجــــدى» بـــأن
يــــــــزداد اهــــــــتــــــــمــــــــام الــــــــدولـــــــة
بالنشاط الفنى فى اجلامعات
ألنـــــــــــــهـــــــــــــا  الــــــــــــبـــــــــــــؤرة األولـى
ــــكـــان األول وهـى ا لالنــــطالق
ـكن أن يــعـبـر الـشـبـاب الـذى 

فيه عن أنفسهم.

ــســـلــسالت الـــتــلــيـــفــزيــونـــيــة مــثل ا
«حدائق الشيـطان» إلسماعيل عبد
احلافظ «كشكول لكل مواطن» مع
عــــــــادل قــــــــطـب «أوان الـــــــــورد» مع
ـــيــاء ســمـــيــر ســـيف كـــمـــا انــتـــهت 
مــــؤخــــرًا مـن تــــصــــويــــر دورهــــا فى
مـســلـسـل «شـرخ فى جــدار الـعــمـر»
إللهام دراز كمـا انتهت من بروفات
ـــــســــرحى «حــــاول مــــرة الــــعــــرض ا

أخرى» مع خليل تمام.
ــيــاء الـــعــبــد حتــلـم بــأن تــمــارس
لـــعـــبـــة اإلنـــتـــاج خـــاصـــة  وأنـــهــا
مــارست هـذه الــتــجــربـة مـن قـبل
ــــــســـــرحـى «رحـــــلـــــة مع الــــــوجه ا
لــذيــذة» جــداً من إخــراج أشـرف
فــاروق وتــنــتـــظــر أن تــدخل هــذا

العالم الذى حتبه بجنون.
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سرحية. عهد العالى للفنون ا ها با > اخملرج الشاب سامح بسيونى بدأ مؤخرا بروفات مسرحية «هاملت» لوليم شكسبير لتقد

 خالد البكرى محمد عالم أحمد رجب 
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احلـــريق وكــيـــفــيــة الـــتــعــامـل مع احلــروق من
الـــلـــحــظـــة األولى عن طـــريق مـــا يـــجــرى من

أحداث ب عم ضاحى وزوجته فوزية.
حـــكـــايــات ضـــاحى وفـــوزيـــة أخــرجـه وصــمم
عـرائسـه ودرب علـيه فـريق عمل مـتـطوع من
مــســرح عـرائـس الـقــاهــرة يــتــكــون من يــاسـر
ـقصـود - أشرف الـبنـا - سهـام كمال عـبد ا
واخملـرج مــحـمــد نـور مــديــر مـســرح عـرائس
العـرض بطولة جنـوى سيد - نوال الـقاهرة 
مـحمد - بطه بـغدادى - وفاء كـرم - محمد

ياء عبد اجلبار. عبد النظير - 

فى مـدارس وقـرى مــحـافـظـة أســيـوط يـقـدم
حــالــيًــا عــرض الــعــرائس (حــكــايـات ضــاحى
وفــــــوزيــــــة) الـــــذى يــــــقــــــدم عن طــــــريـق عـــــدة
مـفــارقــات كــومــيــديــة تــوعــيــة ضــد مــخــاطـر
احلـــريق الـــعـــرض يــقـــدم من خـالل الــقـــسم
ركز تـخصصى لـلحروق بـأسيوط النفـسى 
يــــضم مــــجـــمــــوعـــة مـن الـــشــــبـــاب أصــــحـــاب
حـــــوادث احلــــروق والــــذيـن تــــعــــرضــــوا آلثــــار
ـــركـــز بـــعالجـــهــا نـــفــســـيـــة ســـيـــئـــة ويــقـــوم ا
بـــأســالـــيب عــدة أهـــمــهـــا تــعـــلــيم فـن مــســرح
 من عروض مسرح العرائس  بأسيوط/////الـعـرائس والـتـوعــيـة واإلرشـاد ضـد مـخـاطـر

وحيد سيف/////
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عـــلـى خــــشـــبــــة مــــســــرح الــــبـــالــــون وفى
الـتاسـعة مـساءً تـتواصل يـوميًـا بروفات
ــســرحى االسـتــعـراضى (زى الــعـرض ا
الـــفـل) تـــألــــيـف حـــمــــدى نــــوار إخـــراج
عــادل عــبــده بــطــولـــة نــيــرمــ الــفــقى
وحيـد سـيف مـيـسـرة شـريف مـدكور
وسـعيـد طـرابيك وهـو من إنـتاج قـطاع
الـفـنـون الـشـعـبـيـة واالسـتعـراضـيـة ومن
ـــــقــــرر افــــتــــتــــاحـه مــــنــــتــــصف مــــارس ا

احلالى ويستمر حتى نهاية أبريل.
تـــــدور أحــــداث الـــــعـــــرض حــــول ســـــعى
ــــــال بــــــشــــــتـى الــــــطـــــرق الــــــنــــــاس إلى ا
والبـطالـة وتفـكـير الـشبـاب فى الهـجرة
شـروعة وغـير إلى اخلارج بـالوسـائل ا
ــسـرحى ـشــروعــة ويــرصـد الــعــمل ا ا

صرى. مشاكل الشارع ا

 أيامنا احللوة .. بالوادى اجلديد
سرحـية بالـداخلة لـبدء بروفات تـستعـد فرقة مـوط ا
سرحى «أيـامنا احلـلوة» من تألـيف منصور العـرض ا
مكاوى  أشعار سيد األباصيرى  أحلان السيد عبد
السـالم  تصـميم االسـتعـراضات سـامح عبـد العـليم
بطـولة الـسيد الـعشـماوى  كـمال منـصور  مـصطفى
ـدوح ديـاب مـحـسن سعـيـد  الـسـيد ؤمن   عـبـد ا
احلـلـو  مــجـدى مـرسى ويــقـول اخملـرج مـحــمـد كـمـال

الـشبـة إن الـعـرض يدور حـول مـشـاكل الشـبـاب الـتائه
ــســئـولــيــة عـلى ــشـاكــله فــيـلــقى ا الـذى ال يــجــد حالً 
ــســئـــولــيــة ــســئـــولــ ويـــطــرح الــعـــرض لــفــكـــرة أن ا ا
سئـول ألن الشباب جزء ال مـشتركة ب الـشباب وا

صرى. يتجزأ من كيان مجتمعنا ا
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ـــنــصـــورة» أوبــريت « 100 ســـنــة ثـــقــافـــة.. جنــوم ا
ه مـــؤخــراً فى إطـــار االحــتــفــال غــنــائـى  تــقــد

بعيد محافظة الدقهلية.
األوبـريت الذى كـتبه الـشاعـر مصـطفى الـسعدنى
وأخـــــرجه أحــــمــــد عــــبــــد اجلـــــلــــيل تــــنــــاول حــــيــــاة
وإجنـازات رمـوز الـفـكـر والـفن والـثـقـافـة من أبـنـاء
الــدقـهـلـيـة أمـثـال أم كـلـثــوم وأحـمـد لـطـفى الـسـيـد

وحسن طوبار ومحمود مختار وآخرين.
شـارك بالتمثـيل فى العمل سميـر العدل إبراهيم
الباز رجـائى فتحى محـمد عبـد الغنى كامـيليا
سـمـيـر يـونس عـاطف الــسـيـد الـسـيـد حـسـانـ

الـسـيـد أبـو الـعـيـنـ مـحـمـد عبـد احملـسن هـانى
الش هبة مجدى محمد حسن محمد طالل.
تصمـيم الديكـور أحمد اجلـناينى مـوسيقى عالء
غـنـيم وقـدم األوبـريـت بـحـضـور د. سـعـيـد صوان

محافظ الدقهلية.

 ..¢ùFGôY á°TQh
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سرح تقيم فرقة كوشة العرائس ورشة تدريبية 
عـرائس الـقـاهـرة فى الـفـترة من 15-3-2008حـتى
21-3-2008  لـتدريب  15شابًـا من مسرح عرائس

القاهرة.
وفــرقـة كــوشـة الــعـرائس أنــشـأهــا الـفـنــان نـاصف
عـــــزمـى كـــــمـــــنـــــتج ومـــــخـــــرج ومـــــدرب عـــــام 2000
ووصـفـهـا بــأنـهـا مـحــاولـة لـتـكــوين فـرقـة مــسـتـقـلـة
استـنـادًا عـلى تـراث من فن خـيـال الـظل وعروض
األراجــوز ومـا قـدمه مـسـرح عــرائس الـقـاهـرة من
جنــــاحــــات والـــــتى أصــــبـــــحت جــــزءًا مـن تــــراثــــهــــا
ــتــشــوق دائــمًــا لالســتــمــتـاع وجـمــهــور الــعــرائس ا
بـالــعــالم الــســحــرى لــلــعــرائس والــذى يــفــتـقــد من
وجــهـة نــظــره إلى عــروض تـنــتــقل إلـيـه فى أمـاكن

جتمعاته الطبيعية.
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تغايـرة التى تتعلـمها مجـموعة مسرحـية ذاتية من اخلارج يـجب أن تتمكن حتى ال > إن التقنـيات ا
تـبقى مـهارات سـطحـية بـالـتأكـيد يـجب لتـحقـيق ذلك أسـاليب فـعّالـة ولكن األهم هـو وجود وسط
ّ أرض مـسـتقـلة مع شـبـكة اتـصـاالت وتربـيـطات وشـروط خاصـة قـادرة على تـنـقيـة وتـشخـيص ما 

تعليمه فى اخلارج.

فى أعدادنا القادمة 

ـكن ــسـرحـيـة الـتى نـشـأت فـجـأة وكــانت مـهـمـشـة ظـاهـريًـا  >  إن اجملـمـوعـات الـصـغـيـرة ا
سـرحيـة فى بـداية الـقرن. فـى احلالـت اإلعـداد اخلاص مـقارنـتـها بـرواد األرستـقراطـيـة ا
ـثالً بطالً. سـرحى وهو وجـود وسط وليس وجـود فرد واحـد إن كان مـخرجًا أو  باإلبـداع ا

درسة" و "ورشة العمل". سرحى بوظيفة "ا فى احلالت يقوم الوسط ا
سرحي جريدة كل ا

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

دة عام بإشراف مدرب من هولندا. رحلة الثانية لورشة الرقص احلديث والتى تستمر  > استديو عماد الدين ينظم حالياً ا
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فرقة "أحمد الشامى"
تقد عروضه باألقاليم.

اجلـديــر بـالـذكـر أن الــفـنـان الــقـديـر جنـيب
الـــريـــحـــانـى قـــد انـــضم إلـى فـــرقـــة أحـــمـــد
الــــشــــامى (بــــالـــــطــــبع قــــبـل ذيــــوع شــــهــــرته
بشخصية كـشكش بك وتكوينه لفرقته عام
1916) وذلـك عـــــــــــام 1911 وقـــــــــــد عـــــــــــمـل
ثـال ومتـرجمـا حيث الريـحانـى بالـفرقـة 
ــــســــرحـــيــــات عن قــــام بـــتــــرجــــمـــة بــــعض ا
الفرنـسية (الـفودفيل الـفرنسى) ومن بـينها
"االبن اخلـارق لـلطـبيـعـة" "عشـرين يوم فى
الـسـجن" ولـكـنـه لم يـسـتـمـر طـويال لـعـودته
إلى عمله بشركة السكر فى جنع حمادى.
كانت أغلبية عروض فرقة أحمد الشامى
مــؤلــفــة من بــرنــامج ومــســرحــيــات كل من
فــــرقــــة إســــكـــنــــدر فــــرح وفــــرقـــة سـالمـــة
حــجــازى الــغــنــائــيــة ومن بــيــنــهــا: "شــهــداء
الـغـرام عـواطف الـبنـ هـامـلت ضـحـية
الـغواية جـسارة النسـاء عجائب األقدار
بـهـمن شـاه ابـنـة حـارس الـصـعيـد صالح
الــــديـن األيــــوبـى" وذلك بـــــاإلضــــافـــــة إلى
سـرحيات ـترجـمة وا بعض الـفودفيالت ا

العصرية ومن بينها:
"االبن اخلـارق للـطـبـيعـة عـشـرين يوم فى
الــســجـن أســرار الــقـــصــور عـــلى كــوبــرى
قــصــر الــنـيـل الـهــجــرة وتــوريث احلــفــيـد
الهوا العلم والعمل (أو قناة السويس".
كــــان أحــــمـــد الــــشــــامـى يــــعـــمـل عــــلى حث
دنيـة الغربية جـمهوره لألخذ بـأساليب ا
ــتــفــرجــ وأحـــيــانــا كــان يــقـــوم بــتــلــقـــ ا
طـريقة صناعـة السلع الشائـعة كالصابون
(من خالل مـسرحيـة العلم والـعمل تأليف
مـــصـــطـــفـى ســـامى) أو تـــعـــلـــيم صـــنـــاعـــة

الزجاج واحلبر والطباشير.
سـجل أحـمـد الشـامى أهم أحـداث حـياته
الـــــفــــنـــــيــــة وأهـم إجنــــازاتـه وعـــــروضه فى
مـذكـراتـه الـتى اشـتـمـلـت عـلى الـعـديـد من

التفاصيل الفنية الهامة.

هرجان السابع عشر للنوادى شاغب متابعات نقدية لعروض ا  صالح حسوبه الفرفور ا

لوحات العدد 
 سامية السيد عمر

تـعـد مـن أشـهـر الـفـرق اجلــوالـة فى الـثـلث
األول من القرن العشرين.

قام بتـأسيسـها الشـيخ أحمد الـشامى عام
1907االشـــــــــتــــــــراك مـع أخـــــــــيـه الــــــــكـــــــــاتب
سـرحى مصـطفى سـامى وعوض فـريد ا
ــتــجـولــة) وذلك (أحــد أصــحــاب الــفــرق ا
بعـد ما انفـصل الشـيخ أحمـد الشامى عن

فرقة إسكندر فرح.
تـــوقـــفت الـــفـــرقـــة أكـــثـــر من مـــرة وأعـــيــد
تكـوينـها بـأشكـال مخـتلـفة وذلك حـتى عام
1934 وهــو تــاريـخ اعــتــزال الــشـــيخ أحــمــد

الشامى للفن.
الــشــيخ أحــمــد الــشــامى مـن مــوالــيــد عـام
ـثل ومطرب 1881تـوفى عام  1958وهو 
ـــواهب وزجــــال ومـــلــــحن وكــــان مـــتــــعــــدد ا
والــــــقـــــدرات فـــــهـــــو يـــــؤدى األدوار اجلـــــادة
(الـــتــراجــيــديــة) والـــهــزلــيــة (الـــكــومــيــديــة)
ضـمون نـولوجـات ذات ا بـنجـاح ويـؤلف ا
االجــتـمــاعى وفى عـام 1937  نـال جــائـزة
ـــعــرض الـــزراعى الــصـــنــاعى عـن مــغــزل ا
نـســيج اخـتـرعه عـام 1935ويـعـطى خـمـسة
أضعـاف إنـتـاج الـغـزل التـقـلـيـدى (الـعادى)

فى ذلك الوقت. 
ــــديــــنــــة شــــبــــ ولـــــد أحــــمــــد الــــشــــامـى 
الــــقـــنـــاطــــر وكـــان والـــده يــــعـــمل بــــتـــجـــارة
الـــقــطـن وانـــتـــقل مع أســـرته إلـى مـــديـــنــة
اإلســكــنــدريــة عــام 1980 والــتــحق أحــمـد
ـــدرســــة األقــــبـــاط كــــمــــا درس الـــعــــلـــوم

الدينية واإلنشاد.
الــتــحق عــام 1904بــفــرقـــة "إســكــنــدر فــرح
بــــالــــقــــاهـــــرة" وكــــانت مـن أشــــهــــر الــــفــــرق
ــســرحــيــة فى ذلك الــوقـت وشـارك أول ا
ـوسيـقية مـرة بالـتمثـيل معـها فى عرض "ا
احلـسنـاء" وفى الـعام الـتـالى أسنـدت إليه
أدوار الشيخ سالمة حجازى الغنائية على
أثـر انـفـصالـه من الفـرقـة وقـد  اخـتـيار
أحمد الشامى إلجادته الغناء مع التمثيل
وكــان فى الــبــدايــة يــقــوم بــتــقــلــيــد الــشــيخ

سالمة حجازى فى طريقة غنائه. 
اسـتــطـاع إقــنـاع صـاحب الــفـرقــة بـضـرورة

 حسن فايق 

ـســرح اآلخـر لــيـعــد ويـركب فى بــإرســال ا
ـجـرد انتـهائه مـدينـة أخـرى ينـتقـل إليـها 
من تــــقــــد عــــروضه وبــــذلـك تــــســــتــــمـــر
عـروض الــفـرقـة وال يــضـطــر إلى الـتـوقف

سرح. إلعداد ا
كــــــون "الـــــــشــــــامـى" فــــــرقــــــة جـــــــديــــــدة عــــــام
1926لـتقد عـروضها بـحى "الظاهر" وفى

عـام 1929قــام بـــتــكــوين فــرقــة أخــرى بــاسم
"شـركـة الـتـمـثـيل األدبى" واتـخـذ من مـسـرح"
كونكورديا" باإلسـكندرية مقرا لها وقد ضم
إلـيــهــا كًال من عــبـد الــعــزيـز خــلـيـل مـحــمـد
يـــوسف مـــصـــطـــفى ســـامى عـــبـــد اجملـــيــد
شكـرى حسن فـائق مؤمن إسـماعـيل عبد
الـــعـــزيـــز بـــشـــنــدى روز الـــصـــافـى فــردوس
مـــحــمـــد زاهــيـــة ســامـى ولــكـن الــفـــرقــة لم
تــســـتــطـع الــصـــمــود أمـــام مــنـــافــســـة الــفــرق
ــســرحــيــة األخـرى فــأعــاد الــشــيخ أحــمـد ا
الشـامى تـكـوين فرقـته اجلـوالة واسـتـمر فى

واسم عـلى مسـارح دار التـمثـيل العربى ا
بـرنـتانـيـا مـقهـى دار السالم دار الـتـمـثيل
الــزيــنــبى كــازيــنــو دى بــارى وكــانـت تــقـدم
مسـرحـيـات غنـائـيـة وهـزليـة ومـوضـوعات

عصرية واجتماعية.
انـــــــــضــــــــمـت فــــــــرقــــــــة "الــــــــشــــــــامـى" عــــــــام
1916(ديــــســـــمــــبــــر) إلـى جــــوق "األوبــــريت

الــشــرقى" وقــدمت مــســرحــيــات "سـعــادته
عــلــيه زار" "الــلى عــلــيـه عــفـريـت يــحــضـر"
ـــــــــواسم وقـــــــــدمـت الـــــــــفـــــــــرقـــــــــة بـــــــــعـض ا
باإلسكندرية وذلك على مسارح احلمراء
ــيــنـاء ســيـنــمــا بـاكــوس تــيـاتــرو األوبــرا بـا

الشرقية كونكورديا.
حــقـقـت فـرقــة / أحــمــد الــشــامى جنــاحًـا
كبيرا فى األقاليم وكان للفرقة مسرحان
مـتـنـقالن يـضم كل مـنـهـمـا خـشـبـة مـسرح
وجتهيزات للصالة (للجمهور) وكان أثناء
ــــدن يــــبــــادر تــــقــــد عــــروضه بــــإحــــدى ا

تقد مسرحيات عصرية توجيهية بعيدة
ـســرحـيـات الـتــاريـخـيــة الـتى تـعـودت عن ا
ـهـا واخـتـار مـسـرحـية الـفـرقـة عـلى تـقد
مترجمة بعنوان "الطواف حول األرض".
اسـتــطـاع الـتــجـوال بــفـرقــته الـتى أســسـهـا
ـدن كـالــزقـازيق ومـنـيـا عـام 1907بـبـعض ا
الـقـمح وبـنــهـا ولـكن شـريـكه عـوض فـريـد
قرر االنـفصال عـن الفرقـة فانـضم أحمد
الــــشــــامى بــــفـــرقــــته إلـى فـــرقــــة إبـــراهــــيم
ــــتــــجــــولــــة وقـــــامت الــــفــــرقــــة حـــــجــــازى ا
اجلـديدة بجـوالت إلى عدة مراكـز بالوجه
الـــقـــبـــلى ولـــكن الـــتــعـــاون بـــ "الـــشــامى"
و"حـجازى" لم يـسـتمـر طويال واخـتلـفا فى
مـديــنـة "سـوهـاج" وقــررا االنـفـصـال وقـام
الشامى بتكوين فرقة مستقلة عام 1908.
قـــــدمت الـــــفـــــرقـــــة عـــــروضـــــهـــــا فـى مــــدن
األقــــالــــيم وكــــان نــــشــــاطــــهـــا بــــالــــقــــاهـــرة
مــــحــــدودا حــــيث قــــامت بــــإحــــيـــاء بــــعض
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سيح». > اخملرجة نبيلة عريان تستعد لتقد عرض مسرحى جديد بعنوان «ميالد ا

صر سرح الريحانى  سرح الكوميدى فى العراق وتأثره  ا
وكــــثــــرة إنــــتــــاجه وقــــد مــــات اآلن مــــعـــظـم زمالئــــة من
ــا يـصـعب رسم الـفــنـانـ ومــعـاصـروه ومــشـاهـدوه 
ـــســــرحه اعــــتــــمـــادا عــــلى الــــروايـــات صــــورة دقـــيــــقــــة 
ن بقى على قيد احلياة من زوار مسرحه. الضبابية 
ولم يكتب كثير عن هذا الـفنان فيما بعد عدا التفاتة
من يـوسـف الـعانـى نـشـرت فى جـريـدة اجلـمهـوريـة فى
حـيـنــمـا وتــنـاول عـادل كــاظم شـخــصـيـة «جــعـفــر لـقـلق
ـسـاء» من زاويـة ـكم هــذا ا زاده» فى مـسـرحــيـته «نـد
مــخـــتــلـــفـــة مــســـتـــعــرضـــاً من خاللـه أحــداث عـــصــره

وأعطاه اسما آخر «حمادى الهبش».
وكـتب عـنـه كـتـاب آخـرون بـشـكل ال يـخـلـوا من الـتـجـنى
عرفة والـفهم الدقيق حلقيقة مسرحه ينم عن عدم ا
مـــنــــطـــلـــقــــاً من وجـــهــــة نـــظـــر مــــجـــتـــمـع ذلك الـــزمـــان

سرح. لتبسة با وعالقتهم ا
من بـ هـؤالء الـبـاحثـ الـدكـتـور عمـر الـطـالب الذى
ذكــر عن مـــســرح جـــعــفــر لـــقــلق زاده بـــأنه تــأثـــر وقــلــد
ــسـرح الـكـومـيــدى الـهـابط .. «فـقـد بــدأ جـعـفـر لـقـلق ا
زاده بـتمـثـيل مـشـاهـد مـسـرحـيـة مـرجتـلـة عـلى مـسارح
مالهى بــغـداد بـ فــقـرات الـرقص والـغــنـاء وقـد شـاع
الهى ـشاهد الـفكـاهيـة فى جميع ا تـمثيل مـثل هذه ا
الــعـــراقـــيــة فى بـــدايـــة الــقـــرن الــعـــشـــرين..»  إن هــذا
سـطح لهذا الفنـان الكبير ينم عن الـتقييم اجملحف وا
ـســرح ويـنــطـلق من ــوضـوعــيـة بـهــذا ا عـدم الــدرايـة ا
ـشـوهـة ـة إلى هـذا الـفــنـان والـسـمـعـة ا الــنـظـرة الـظـا
ــاته الـــتى بـــثت حـــول مــســـرحه فى حـــيـــاته وبـــعـــد 

ساهم فى هذا التشويه على حد سواء.

ويـكـررهـا بـعـد جـنى احملـصـول فى الـسـنـة الـتـالـيـة كأن
شيئاً لم يحدث.

ـسرح الكـوميدى لـقد ارتبط مـسرح «جعـفر لـقلق زاده» با
فى الـعراق فـيمـا بعـد وترك بصـماته وأثـره على كل رواد
الكوميديا من بـعده بهذا الشكل أو ذاك  ال سيما شهاب
الـقصب ويوسف العـانى فى بداياته ومن قبـلهم عبد الله

العزاوى وفرقة الزبانية .. وآخرون.
ـا يـؤسف أنه مـا بـقى من تـراث الـفـنـان ومـعـلـومات و
عن حــيــاته وأعــمــالـه شــحــيح وقــلــيـل نــســبــة إلى غــنى

احلــــبـــال وســــرقـــة زوارهـــا مـن الـــشــــيـــوخ والـــســــراكـــيل
الـسـذج; يـكشف عـن الصـراع الـذى احـتـدم آنـذاك ب
ــديـنــة والــريف اجلــديــد والــقـد تــقــالــيــد وأخالق ا

ـديــنـة الــتى تــسـتــغل جـهــد الـريـف وتـســرقه والـريف ا
ــغــلــوب عـلـى أمـره الــذى ال يــكف عن عـالقـته الــغــبى ا
ـتـكـررة بـبــذل الـغـالى والـرخـيص ـديـنـة ومـحـاولــته ا بــا
ـــبــاهـــجــهــا رغـم أنه يــعـــرف أنه فى نـــهــايــة لــلــتـــمــتع 
الــطــريق قــد خــدع وغـش وســرق ويــعــود مــفــلــســاً إلى
الــــريف لــــكـــنـه مع ذلك ال يــــتـــوب عـن هـــذه الــــعالقـــة

ـسرح الـكومـيدى الـعراقى «جعـفر لـقلق زاده» هـو رائد ا
حـــيث ابـــتــدأ حـــيـــاته فى أواخـــر الـــقــرن الـــتـــاسع عـــشــر
ــشــاركــة فى عـروض وانــخــرط مــنـذ نــعــومــة أظــفـاره بــا
«اإلخـــبــارى» فى األســـواق ومــنـــاســبــات األفـــراح وبــعض
ـنقـولة ـثل تـلك األخبـار ا الهى حـيث كان  قـاهى وا ا
ويـبالغ فى تـأديـتـهـا بطـريـقـة تبـعث عـلى الـضـحك وكان
كـثيـر األسفـار فى شـبابه زار اسـطنـبـول والشـام ولبـنان
ومــصـــر واطــلـع عــلـى مــا كـــان يــقـــدم عـــلى مـــســارحـــهــا
الــكـومـيــديـة وشــاهـد مـســرح جنـيب الــريـحـانى وبــديـعـة
مـصابـنى وتـعـرف عـليـهـمـا وفرقـة عـلى الـكـسار إال أنه
ــســـرح الـــريــحـــانى الـــذى أخـــذ يـــقــدم لـه بــعض تـــأثـــر 
شخصيات مسرحيـاته فى العراق بعد تعريبها واشتهر
الهـى فى بـغـداد بـشـخصـيـة «كـشـكش بـيك» بـ رواد ا
ـثـلـهـا جنـيب إحــدى الـشـخـصـيـات الـشـهـيــرة الـتى كـان 
ـصـرى عـمدة الريـحـانى و «كـشكش بـيك» فى األصل ا
ريــفـى تــعـــود أن يــنـــزل إلى الـــقــاهـــرة بــعـــد جـــمع إيــراد
احملــصــول فى نــهـــايــة كل عــام وفى الـــعــاصــمــة تــســرق
نـقـوده الـبـغـايـا والـراقـصات واحملـتـالـون ثـم يـعـود أخـيرًا
لـلـقـريـة بــعـد أن يـفـلس تـمـامـًا ويــعـاود الـكـرة عـنـد جـنى

احملصول فى السنة القادمة دون أن يتعظ ويتعلم.
و«كـشـكش بـيك» يــتـحـول عـنـد «جــعـفـر لـقـلق زاده» إلى
ديـنة شـيخ أو سركـال عراقى أبـله تضـحك علـيه فى ا
بــنــات الــهـوى والــراقــصــات والــســمــاســرة ويــعــلق هــنـا
ــر بــهـا ــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــتى كــان  ضــمــنــا عــلى ا
الــعــراق بــالــســخــريــة مـن الــتــبــاين بــ عــقــلــيــة الــريف
ـتـخـلـفـة والـبـسـيـطـة الـسـاذجـة الـتـى تـصدق ـة ا الـقـد
تـمـدن كالم األفـنـديـة وب عـقـليـة أهل الـعاصـمـة ا

ــراوغـــة والــلــعب عــلى الــتى جــبــلت عـــلى االحــتــيــال وا

 جنيب الريحانى
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 ما بقى من مسرح
جعفر لقلق زاده

شحيح بالنسبة ألثره
وإجنازه!!

ó«°ùdG ≈ëÑ°U

يـحفظ الـفـنان فى ذاكـرته ومـخيـلته مـا تـراكم لديه
من خبرات إبـداعية يعيد طرحها متى كانت احلاجة
ـسـرحى مـداه عنـدمـا يـقبض ـشـهد ا إلـيـهـا ويبـلغ ا
ــؤثــرة الــتـى تــخــدم هــدفه ــبــدع عــلى عـــنــاصــره ا ا
الـدرامى ويــقـدمــهـا تــبـاعــاً فى تـواتــر يـخــدم إيـقـاع
شهـد الذى يصب بـدوره فى اإليقاع العـام للعرض ا
ـيز مـبدعـاً عن غيـره فى قدرته وتـمكنه ـسرحى و ا
ؤثرة ووضعها فى من اقتنـاص اللحظات الصـادمة ا
سـياقهـا التـشكيـلى بل يزداد تـميزه كـلمـا اقترب من
عــنــاصــره وذهب إلـيــهــا بــخـيــاله لــيــتـعــايش مــعــهـا
ويـحـاكيـهـا ويضـفى عـليـهـا من الصـدق مـا يجـعلك

بدع. ترى وحتس ما ذهب إليه الفنان ا
لـوحة الـغالف للـفنـان الكـويتى أيـوب حسـ األيوب
بـدع الذين حفظـوا بداخلهم تراث أمة وهو من ا

أخذ التطور معها مداه.
ـهـارة وعـمق عن جـانب انـدثـر ولم يـبق  فـقـد عـبــر 
مـنه إال إبــداعــات تـشــكــيـلــيــة مـتــمــثـلــة فى أعــمـال
بدعـ وهو بذلك يـشيـر برقة إلى واقع اقـتصادى ا
تطور بل تـبدل تماماً وأراد أن يعـيد إلى أذهاننا كيف
ــتــأمـل لــدقـة كــانت احلــيــاة وذهب إلــيــهــا بــعــشق ا
ـوضوع حيوى تـفاصيلـها فصـور لنا تكـويناً جـمالياً 
ــا الـــشــخــوص فى لــيس لـــلــوجــوه مـــعــنى فـــيه وإ
ط عــمـومـهــا فى حـركــة دائـبـة تــعـكس لـنــا شـكل و
احلـيـاة فى أزمـنـة سـالـفــة وهـذا اإلطـار الـتـشـكـيـلى
بدع صور فيه رجالً يحمل على كاهله الذى اختاره ا
حـصـاد يـوم كـامل يـحـمـله عـلى ظـهـره ويـنحـنى من
ثقله ولم يـكتف بذلـك بل تبحـر فى اجملتمع لـنجد
صــبــيــاً يــحــذو حــذو الـرجـل ويــأخـذ نــفـس إيـقــاعه
احلــركى مـتـلـصـصــاً لـيـقـطف ثــمـرة لـنـفـسه دون أن

يشعر به الرجل.

 لعبة الدبابيس
عرض كويتى
يعكس هزائمنا

العربية 
صـ 10

ـرهف بـالـضوء وتـتـضح مـهـارة الـفـنـان وإحـسـاسه ا
والــظل من خـالل وضـعـه لـلــتــكــوين الــرئـيــسى فى
مــنــطــقـة مــشــبــعــة لــلـعــ الحــتــوائه واســتــقـراء
تفاصـيله وهو فى ظل احلائط القد ليكشف لنا
ناخ احلار من سطوع الشمس الدافئة عن طبيعة ا
كــمــا يــوضح هــذا الـعــمـل الـتــصــويــرى أن الــفــنـان
يـحــفظ بـداخــله خـبــرة وتـراثــاً كـبـيــرين النـتــقـائه
وضـوعه وبشكل صادق ولم يتخل ؤثرة  اللحـظة ا
البس ونـوعـيـتـهـا ومـا أضافه ـبـدع عن تـفـاصـيل ا ا
الـزمن واجلــهــد عـلى الــبـدن ومــا صــنـعــته الـتــربـة
اجلـافــة احلـارة فى الــقـدم الــعـارى تـفــاصـيل ذهب
شهد إليها بـدقة «أيوب حس األيوب» ليـصور لنا ا

احليوى للرجل والسلة التى دكت ظهره.
وعـلى الــرغم من حـالـة الـشـقــاء والـعـنـاء الـتى أراد
الـفنـان تـصـويرهـا إال أن الـلـوحـة لم تخـل من عبق
الـزمن اجلمـيل لدفء الـبـناء وبـساطـته فقـد غلف
ــكــان بــأبـنــيــة عـلى الــطــراز الـقــد الــذى مـازال ا
بدعـ الرتباطه بدور الـنشأة وهول يحرك خـيال ا
ـبـدع فى تصـويـر مدى ـعـانـاة كمـا تـتـضح مهـارة ا ا
اتـســاق الــعــنـاصــر (الــشـخــوص) مع مــا تُــقـدم من
أعمال حيـاتية تألـفها وتـعيش معهـا فى اتساق تام
هـذا مـا جـعـلـنــا نـصـدقه ونـحس به فـهـو  نـابع من
مـخـيلـته الشـفـافة الـصادقـة وهو مـا يـفيـدنا أيـضاً
ـسرحى الـذى يـقطف من الـتراث ـشـهد ا فى بـناء ا
أدق تفاصـيله وحركته وإيقاعه بل نكاد نسمع لهاث
ناسبة أنفاسه حتت وطـأة حمله لنختار الـلحظة ا

شهد أقوى أثراً وأعمق فكراً. الئمة ليكون ا وا

لوحة الغالف سلة الزمن

سرحى األوبرالى ب الساكن العرض ا
تحرك صـ 13 وا

 عز الدين بدوى
يتساءل: احتفال
ئوية اجلامعة

صرية  ا
أم محاضرة
 فى تاريخ مصر
عاصر ا
 صـ 9

 عبد الرحمن
الشافعى واالنتماء
جليل يبحث عن
هويته صـ 25

 الذى تعرض للخيانة عرض مسرحى أمريكى يغوص
فى معاناة الشعب العراقى صـ 20

 سمير اخلليلى يؤكد:
حكاية تمرد مسرحى
عنوانه بنى سويف
وورش الثقافة

علم اجلماهيرية هى ا
األول صـ 8

شاعر صاطب واستثمار ا حكى ا
الدينية البتزاز الناس صـ 11

مثل ناهج اجلديدة  فى إعداد ا من كتاب: ا
- اجلزء األول ترجمة:أ. د. سلوى لطفى

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

«  سفينة النوادى وصلت «العا

مجرد بروفة

 يسرى حسان
أواخـر الــقـرن الـتـاسـع عـشـر.. قـالــهـا بـنـفس

طريقة صاحبنا.. وتكرر نفس السيناريو.
هل تــصــدقــنى لــو قـلـت لك إن نــاقـداً ثــالــثـاً
اتــصل وقـال إنـه صـاحب كــان «األداء رائــعـاً»?
حصل.. لـدرجة أنـنى أرهـقت تمـاماً من كـثرة
ـوت ثم الصـحـيان.. «هـرانى» الـنقـاد مـوتاً.. ا
وكـل واحـد فــيــهم يــتــهــمــنى بــأنــنى أقــصـده
شخـصيـاً.. فقلت فـى نفسى الـلى على راسه

بطحة يحسس عليها.
هـكـذا عــلى الـرغم من أنــنى لم أذكـر أسـمـاء
فى مقـالى سـالف الذكـر وجـدت كثـيرين من
الـنـقـاد يـظـنـون بى الـسـوء.. مع أن أحـداً من
تصل لم يكن فى بالى خالص وأنا هؤالء ا
أكــتب ثم إن ظـروفـى الـعــائـلــيـة خــاصـة فى
ر بـها الـقرن ظل الظـروف الـعصـيبـة الـتى 
األفــريــقى ال تــســمـح لى بــالــتــفــرغ لــقـراءة
مقاالتهم وحتليلها ورصد ما يُصك فيها من
مصطلحات.. أرجوك ال تبحث عن رابط ب
ظـــروفى الـــعـــائـــلـــيـــة وبـــ ظـــروف الـــقـــرن
األفريقى واعلم أن زوجتى من مصر وليست
ــــا أفـــكـــر فـى مـــشـــروع من الـــصــــومـــال.. ر
رحلة القـادمة.. اعتبر نفسك صومالى فى ا

ysry_hassan@yahoo.com
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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ـــاضى: «أمـــوت وأعــرف من قـــلت األســـبــوع ا
صـك مـصــطـلــحـات: كــان الــديـكــور مـوظــفـاً
وسـيقى من نـسيج الـعمل».. واألداء رائعـاً وا
وقـبل أن تـطــرح «مـسـرحـنـا» فى األسـواق وال
أعــرف مـتى وأيـن قـرأهــا فـوجــئت به يــتـصل
ـوسـيقى من ويـقول: أنـا صـاحب مـصطـلح «ا
نسيج العـمل».. ألقاهـا بنفس الطـريقة التى
قال بها فريد شوقى جـملته األثيرة فى فيلم
«جعلونى مجرماً»: «هى كلمة واحدة بس جى
أرد بيها على كل اللى عملته معايا.. طخ!!».
وجــدتـهــا قـلـبت تــمـثـيـالً فـانـتــهـزتـهــا فـرصـة
ألحقق حـلمى الـقد وعشـت فى الدور على
رحـوم يوسف بـك وهبى وأسـقطت طريـقـة ا
الـتـلـيـفـون من يـدى وانـطـرحت أرضـاً قـاطـعاً
الـــنــفس وكــأنــنـى مت فــعالً.. لـم يــشــاهــدنى
طـبـعـاً وأنـا مـيت وظل يـردد ألـو.. أنـا صـاحب
ـــوســيــقى مـن نــســيج الـــعــمل.. ألــو.. ألــو.. ا
.. فــعـدت إلى احلــيــاة مـضــطـراً مــرة أخـرى

فقط ألخبره بأننى مت خالص وريحته.
ــوتى حـتى وجـدت نـاقـداً آخـر لم أكـد أهـنـأ 
يـتـصل لـيــخـبـرنى أنه صـاحب «كـان الـديـكـور
مـوظـفـاً» وتـاريـخـيـاً كـان هـو أول من أطـلـقـها

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

ــال الــذى الــتـى يــصــدرهــا من حــر مــاله - ا
جـمـعه من لـعب الـكـرة - ورغم ذلك فـإنـنـا ال
نتورع - ولن نتورع - عن إبـداء رأينا بصراحة

فى العروض التى يقدمها البيت الفنى.
نحن إذن أمـام نوعـ من البـشر.. األصـدقاء
الـذين اتـصـلـوا غاضـبـ جملـرد أن كـتـبـنا عن
أحوال النقـد فى مصر اآلن رغم أنـنا لم نشر
إلـيـهم من قـريب أو بـعـيـد.. والـنـوع الـثـانى -
ـــثـــله وهـــو نـــادر ومـــعـــرض لالنـــقـــراض - 
صـديـقنـا أشـرف زكى... كـثـيرون ال يـطـيـقون
ـداعـبة الحـظـة عداوة وا الـنقـد ويـعـتبـرون ا
سـوء نــيـة.. وقـلـيـلـون فـقط نــيـاتـهم سـلـيـمـة
وقــلــوبــهم صــافــيــة.. تــصـور يــا أخى أن إدارة
سرح مـنعت منـدوبها «شـحته» من احلضور ا
إلى مــقـــر اجلــريــدة بـــعــد مــقـــال الــدراجــة
وأصــدرت تـعـلــيـمـات مــشـددة بـعــدم الـتـعـاون
مـــعـــنـــا.. مع أنـــنـــا نـــحب شـــحـــته ودراجـــته
ومستـعدون للـبحث عن حل لكى يـتمكن من
الصعـود بها فى األسـانسيـر.. ارجع يا شحته
ــحـبـيـك.. ارجع يـا شـحــته ال تـخف.. رأفـة 

مسرحنا فى انتظارك.

ارجع يا شحته .. كلنا فى انتظارك!
 نص عرض 
«ولد وبنت وحاجات»

ا خِلى شاعر يحاول االنتحار فى الليل 

 مقاومة الهروب واالستالم بالفن 

ي الـعتاة تقرأ دراسـة نقـدية ألحد األكـاد
هل تسـتطـيع أن تربط بـ أى شىء فى مثل
هــــذه الـــــدراســــة? وإذا كـــــنت ال حتـب قــــراءة
ـيـ اعـتـبـر نـفـسك تـشـاهـد دراسـات األكـاد

مسرحية «ذكى فى الوزارة».
وتـأخــذنـا «ذكى فى الــوزارة» إلى نـوع آخـر من
الـبـشـر الـذين يـقـبـلـون الـنـقـد بصـدر رحب..
ـثـال أشـرف زكى رئـيس ومـنـهم عـلـى سـبـيل ا
الـبيت الـفـنى للـمـسرح.. فـعـلى الرغم من أن
«مـسـرحنـا» تـبـدو فى بـعض األحـيـان أنـها لم
تصدر سـوى لتـوجيه النـقد القـاسى لعروض
الــبـــيت الـــفــنـى وال يــكـــاد عــدد يـــخـــلــو من
الهجوم عـلى أحد هذه الـعروض فإن رد فعل
توقع.. ال أشرف زكى يأتى دائـماً على غـير ا
يـغــضب الـرجل وال يــنـفـعل وال يــبـعث بـردود
مــلـيـئـة بــاألخـطـاء الــلـغـويــة وال يـصـيح فى
شارع شجرة الدر «احلقنـا يا وزير الثقافة» ال
شىء من هـذا كــله.. بل عـلى الـعــكس تـمـامـاً
يــبـتــسم الـرجل ويــأخـذهــا بـروح ريــاضـيـة -
يـــبـــدو أنه كــان العـب كــرة زمـــان - ويــتـــفــهم
األمور جـيداً ويـبدى تـعاونـاً طيـباً وراقـياً مع
اجلـريـدة ومـحـرريــهـا كـمـا لـو كـانت جـريـدته

 م بيضحك
على م

 فى روابط 

 بيتر بروك ..
ب اإليهام
والوهم شعرة 

 عرض أمريكى
يرصد معاناة

الشعب العراقى

 سمير اخلليلى:
 تعلمت فى ورشة
الثقافة اجلماهيرية

«لعبة الدبابيس»
مرآة تعكس 

الهزائم العربية

 «صورة عطيل» 
حملمد أنقار تساند
كون والسمة ا

محمود لتكتمل اللوحة.
اخملـرج محـمد دسوقـى قال إنه يأمل
أن يـــــلـــــقى هـــــذا الـــــعـــــرض الـــــقـــــبــــول
ـتـفـرج واخـتـتم واالسـتــحـسـان لـدى ا
شاركة كالمه بالتأكيـد على سعادته 
تـميـزين معه ـمثـل ا مـجمـوعة من ا
فـى هــذا الــعــمل وهم: شــادى ســرور
أمل عبـد الله مـروة حمـدان محـمد
عـلى الـديـن رضـا حـسـانـ وهـو مـا
ـــثــــلـــون ـــســــرح  يـــؤكــــد أن شـــبــــاب ا
الـــشـــريــــان الـــذى يـــضـخ الـــدمـــاء إلى

صرى. عروق مسرحنا ا

ــا حــكـــايـــات ال تـــنـــقـــطع فـى «الــلـــيـل 
خـــلى»... داخـل قــاعـــة مـــســرح الـــغــد
بالبـالون إنتـاج فرقة الـطليـعة... ب

االســــتـــسالم والـــيـــأس واإلحـــبـــاط...
تلك أحاسيس خاصة شاعر فنان 
إبــداعــات ال تــنـتــهى لــكـنـه يـســتــسـلم
ـؤلم لـتـبـدأ مـرحـلـة الـتـفـكـيـر لـلـواقع ا
فى االنــتـحـار لـعـلـهــا مـحـاولـة أخـيـرة
لـالبـــــتـــــعـــــاد عن الـــــفـــــســـــاد والـــــظـــــلم
والــــفـــقــــر... إنـه شـــادى ســــرور بــــطل
ــا خــلى» لــلـكــاتب مــســرحـيــة «الــلــيل 
عــبـد الــله الــطـوخى واخملــرج مـحــمـد

دسوقى.
شـادى أكـد ســعـادته بـالـتــجـربـة حـيث
يــشــارك كــمــمـــثل لــلــمــرة الــثــانــيــة مع
نــفس اخملــرج فــمــنــذ ســنــوات شـارك
مـــعه فى «اســـمع يـــا عـــبــد الـــســـمــيع»

لعبد الكر برشيد.
أضــاف قـائالً إن هــذا الــعــمل يــحـمل
الــــكـــثــــيــــر من األفـــكــــار الــــتى تــــشـــغل
ـصـرى والـتـنـاقـضـات الـتى اجملـتــمع ا
يـعـانى مـنـهـا اإلنـسـان شـادى أكـد أن
ــســـرحــيــة جتـــربــته كـــمــخـــرج وبــطـل 
«إكـــلـــيل الـــغــار» الـــتى قـــدمـــهـــا الـــعــام
ــاضى وحــصـدت الــعـدد األكــبـر من ا
هرجـان القومى للمسرح فى جوائز ا
دورته الـــثــانـــيــة حـــمـــلــته مـــســـئــولـــيــة

التدقيق فى اختياراته.
هـــذا الــشــاعـــر الــغــاضـب من احلــيــاة
تسـانـده زوجة مـخلـصـة تقـاوم رغـبته
فـى االســـــتـــــسـالم والـــــهــــــروب تـــــقـــــوم
ـمــثــلــة الــشــابــة «أمل عــبـد بــدورهــا ا
الله» الـتى قـالت إن تـرشـيحـهـا لـلدور
جـاء بنـاء على اخـتـيار اخملـرج محـمد
دســـــــوقـى لــــــهـــــــا وعـــــــبـــــــرت أمـل عن
ـشاركـة فى هذا الـعرض سـعادتـها بـا
الــــذى يـــتــــسم بــــحـــالــــة من الــــتــــنـــاغم
ــــشــــاركــــ فــــيه واالنــــســــجـــــام بــــ ا
ــثل مـغـامــرة فى تـقـد خــاصـة أنه 
درامــا مــوســيــقــيــة لــهــا طــابع خــاص

كتب أشعارها د. مصطفى سليم.
مـن جــهــة أخــرى يــقــدم مــحــمــد عــلى

أمـا الــبـالـيــريـنـا «مــروة حـمـدان» الـتى
تؤدى دور جنمة الـصباح فتسعى هى
ــــســــاعـــدة الــــشــــاعــــر عــــلى األخــــرى 
جتــــــــاوز أزمـــــــتـه ومــــــــروة فـى األصل
راقـــصــــة بــــالـــيه تــــدرس - حـــالــــيـــا -
ـــعــهــد الـــعــالـى لــلـــفــنــون الــتــمـــثــيـل بــا
ــــســـرحــــيــــة وهى تــــمــــتــــلك مــــواهب ا
ــا تــدفع بــهــا قــريــبــاً إلى مــتــعــددة ر
ا أعـمال استـعراضـية غـنائيـة كبـيرة 
تــمـلــكه من صــوت سـاحــر فى الـغــنـاء
وأداء جـسـدى يضـيف إلـى األحداث
ـا خـلى» مـنـظـر مـسـرحى «فى الـلـيل 
قـــــا صـــــمـــــمـه د. عـــــبـــــد الـــــرحـــــمن
ـــســـرح حتــولت الـــدســـوقى.. قـــاعــة ا
إلى مـــقــبـــرة لــهـــا أبــعـــادهــا اخلـــاصــة
ـسـموع ولـتـأكـيد تـنـاغم الـصـورة مع ا
جــــاءت مــــوســــيـــقـى وأحلـــان عــــطــــيـــة

الــدين كــومــيــديــا لــهــا مــذاق خـاص..
بـــعــــيــــدا عن االســــتــــســــهــــال وســــرقـــة
ــــتــــلــــقى دون مــــبــــرر... ضــــحــــكـــــات ا
ـميزة.. فهو شـخصية لهـا مالمحها ا
ـــكــلـــفــ أحــد الـــلـــصــوص األشـــرار ا
بـسرقة التـابوت الذى صنـعه الشاعر
لـيــدفن به بــعـد مــوته وقـد دون عــلـيه
ــصــريــة.. مــحــمــد تـــاريخ حــضــارته ا
عـــلى الـــدين أشـــار النـــبــهـــاره بـــالــدور
الــذى يــؤديه فى الــعــرض رغم صــغــر
مــــســـاحــــته إال أنه مــــؤثـــر فـى ســـيـــاق

الدراما.
الـشـجـرة... شـخــصـيـة أخـرى تـؤديـهـا
ــمــثــلــة الــشــابــة مــروة إمــام... الــتى ا
تسعى دائماً إلقناع الشاعر بالتراجع
ــثـلــة تــمــتـلك عن قــرار االنــتـحــار.. 

يزة. قدرات حركية 

إيه األخبار
> ورشــة الــتـمــثــيل الــتى يــشـرف
ـسـرحى سـمـيـر عـلــيـهـا اخملـرج ا
ـشـاركـة مـجـمـوعة الـعـصـفورى 
من الـشبـاب انتقـلت إلى مسرح
ـديـنـة اإلنـتـاج اإلعالمى الـنـيل 
لـبـدء مــرحـلـة تــصـويـر فــعـالـيـات
الـــورشــة تــلـــيــفــزيـــونــيــا وتـــنــفــيــذ
الـبـروتـوكـول بـالـتـعـاون فـيـمـا ب

مسرح الدولة والقناة الثقافية.
الــعــصـــفــورى أكــد أن نــتــاج هــذا
تــقــد مــســرحــيــة «الـطــرشــجى
ــأخـــوذة عن روايــة احلــلـــوجى» ا

خليرى شلبى.

> الــفـنـان هــشـام عــبـد احلــمـيـد
وافق عــــلـى الــــقــــيــــام بـــــبــــطــــولــــة
ـــــــــســـــــــرحـى «أدهم الـــــــــعــــــــرض ا
الــــــشـــــرقــــــاوى» إنـــــتــــــاج مـــــســـــرح
الــــــبــــــالــــــون تــــــألــــــيف وأشــــــعــــــار
د.مــــصــــطـــــفى ســــلـــــيم اإلخــــرج
ـــصـــطـــفـى عـــبـــد اخلــــالق ويـــتم
ـوسم الصـيفى هـا خالل ا تقـد

القادم.
مــــســـرحــــيـــة «جــــواز عــــلى ورقـــة
طالق» الــــــــتـى عـــــــرضـت مـــــــنـــــــذ
ســــنـــوات عــــلى مــــســــرح الـــسالم
كـانت آخر مـشـاركة لـهـشام عـبد

احلميد على مسرح الدولة.

ــــــلـــــحـن أحـــــمـــــد ــــــطـــــرب وا > ا
إبــــــراهــــــيـم شـــــارك فـى تــــــقـــــد
فــــقـــرات حــــفل افــــتـــتــــاح الـــدورة
ـهرجان مسرح الهواة السادسة 
ــاضى والـذى مــسـاء اخلــمـيس ا
يـــســتـــضـــيف فـــعـــالـــيـــاته حـــالـــيــاً
مسرح الفن «جالل الشرقاوى».
أحــــمــــد إبـــــراهــــيـم قــــدم عــــرض
االفــــتــــتـــاح دون احلــــصـــول عــــلى
مـــــقــــابـل مــــادى وأكـــــد ســــعـــــادته
شاركة فى هذا احلدث الذى با
ـصرية تنظـمه سنـويا اجلمـعية ا

سرح. لهواة ا

 سمير العصفورى

 هشام عبداحلميد

 أحمد إبراهيم
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