
✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

17  من مارس 2008 العدد36 UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡
سرحي Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’Gجريدة كل ا

سارح ال تفتح أبوابها لشباب النوادى ا

مجرد بروفة

 يسرى حسان
الــزور والــكــذب وأكل حلــوم الــنــاس بــالــغــيب»..
شـكراً لـلصـديق هشام عـبد الـعزيـز الذى ذكرنى
ــقـــولــة.. األســتــاذ هــشــام زمــيــلــنــا فى بــهــذه ا
ــســئـــول عن كل األخــطــاء الـــتــصــحــيـح وهــو ا

اللغوية التى ترد باجلريدة!!
ــشــكــلــة أن الــبـــعض يــقف لــكل عــمل جــرىء ا
ـشاهد رصـاد ويتـعمـد نزع بـعض اجلمل أو ا بـا
عن ســيــاقـهــا لـيــدلل من خاللــهـا عــلى أن هـذا
الـعمل وأصحابـه ملعونون فـى الدنيا واآلخرة..
مـدرسة األخالق احلميدة التى تتحدث عن دور
ــشـــاعــر واألحـــاســيس.. الـــفن فى الـــســمـــو بــا
وتـسعى بإصرار إلى محـاصرته فى موضوعات
وتـيمات بـعيـنها من خـرج عليـها فهـو كافر وحق

عليه العقاب.
ـغــضـوب عـلــيـهـا ـوضـوعــات ا طــيب.. ألـيــست ا
مـطـروحة فى واقـعنـا وتؤرقـنـا وتطـيّر الـنوم من
عـــيـــونــنـــا - تـــطـــيّـــر الــنـــوم أفـــضل من تـــقض
مــضـاجــعـنــا - هل سـكــوتـنــا عـنــهـا ســوف يـحل

شكلة.. بالعكس سيزيدها تعقيداً. ا
ـثــال مـشـاكل فى اجملـتـمع هــنـاك عـلى سـبـيل ا
ــصــرى والــعــربـى جــمــيــعــنــا نــعــرفــهــا لــكن ا
مـعظمنا ال يجـرؤ على اخلوض فيها وإذا جترأ
أحـد وخـاض اتـهـمنـاه بـأنه مـفـسد فى األرض..
صـحـيح أنـنا مـجـتـمع محـافظ ومـتـدين.. لكن
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الـنـقـد من مـنـظـور أخالقـى كارثـة.. ال يـصح أن
يـتقمص النـاقد دور الواعظ وينـزل لعناته على
سكوت عنه.. عرض مسرحى جملرد أنه يناقش ا
ـسـكوت عـنـه ويـطرح إذا لم يـنـاقـش الـفن هـذا ا
ـكن أن يلـعبه إذن? هل أسـئـلته حـوله فأى دور 
يـكتفى بأن يتغـنى بروعة الطبيـعة ويخبرنا بأن

احلياة جميلة?
بـالـتـأكـيد; ال الـفـجـاجـة والشـرشـحـة وال قـلة
األدب مـطلوبة فى العمل الفنى لكن السياق
أحـياناً يتطلب أشياء من هذا القبيل أشياء
تـأتى لغرض فنى وليست لذاتها.. معلوم أنها
فى بـعض الـعروض يـتم حـشرهـا حـشراً كـنوع
مـن تـتــبـيل الــعــرض.. وضع الـتــوابل عــلـيه..
لـــكن هـــذه الــنـــوعـــيــة مـن الــعـــروض لـــيــست
مـوضوعنا.. موضوعنا العروض التى تخوض
ـشــكالت بــجــرأة لــكى تــطــرحــهـا فى بــعـض ا
لـلمساءلـة.. أحياناً تكـون هذه اجلرأة صادمة
لــكن ال بـأس مـا دام الــغـرض نـبــيالً وخـالـصـاً

لوجه الفن.
اســمع مـا قــاله ابن قـتــيـبـة فـى مـقـدمــة «كـتـاب
الـنـساء»: «فـإذا مر بك حـديث فيه إفـصاح بـذكر
عـورة أو وصف فاحشـة فال يحمـلنك اخلشوع أو
التخاشع على أن تعرض بوجهك وتصعّر خدك
أثـم فى قول ـا ا فـإن ذكـر األعـضـاء ال يـؤثم وإ

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

الــفـنــيـة.. صـدمــتـهن جــرأة الـعـرض.. مع أن
«كالم فـى سـرى» يـنـتصـر لـلـمـرأة ويـبـحث فى
مـشـاكلـها ومـا تـعانـيه فى هـذا اجملتـمع الذى
ـارس قـهره عـلـيـها يـعـتـبرهـا مـجـرد جسـد و

صباح مساء.
الـعـرض جـرىء.. نـعم.. ال يخـلـو من فـجـاجة..
.. لكن هل ما طرحه كان من وحى خيال نـعم
عـــز درويش مــؤلـــفه أم أنه مــوجـــود فى الــواقع
ـــؤلف مـــنه? اإلجـــابــة مـــعـــروفــة.. واســـتـــقــاه ا
ـا طرحه الـعرض.. اجملـتمـع فيه أكـثر بـكثـير 

شكلة إذن? ما ا
ال ألـوم الـفـتـيـات الالتى خـرجن اعـتـراضاً.. وال
أتــهــمـهن بــأنـهـن مـتــخـلــفــات.. الـعــرض صـادم
فــعالً.. لـكن مـشـكــلـة هـؤالء الـفــتـيـات أنـهن لم
يــتـعــودن عـلـى مـشــاهـدة مــثل هـذه الــعـروض..
ـا لم يشـاهدن مسـرحاً من األسـاس  هناك ور
فـجـوة كـبـيـرة وانـفـصـال واسع بـ الـنـاس وب
األعـــمــــال الـــفـــنـــيــــة اجلـــادة.. وهـــنـــاك عـــداء
مــــســـتـــحــــكم يــــبـــثه نــــقـــاد مــــدرســـة األخالق
سـكوت عنه احلـميـدة.. مع أنك إذا فتـشت فى ا
لــدى هـؤالء الـنــقـاد.. ســتـكـتــشف أن أخالقـهم

جميعاً مش والبد!!

مدرسة األخالق احلميدة!
«مخلوقات حلمية»..
ديالوج من اخليال العلمى

التحديث الثقافى يبدأ من بيوت وقصور الثقافة

 مسرح قصر ثقافة طهطا 

فى الــنـهـايـة لـديــنـا مـشـاكل عـلــيـنـا أن نـعـتـرف
بـوجـودهـا ونـطـرحهـا لـلـنـقاش.. وهـى فى ظنى
الــســبـيـل الـوحــيــد لـكـى يـصــبح هــذا اجملــتـمع

سليماً نفسياً وبال عقد.
هـذه ليـست دعوة لـالبتـذال واإلباحـية واخلروج
ـنـاسـبـة مـا هى اآلداب عـلى اآلداب الـعـامـة - بـا
الـعامـة? - لكنـها - فـيما أظن - دعـوة ألن نكون
صـادقـ مع أنـفـسـنـا وأن نـنـاقش فـى أعـمـالـنا
الـفـنـيـة مشـاكـلـنـا احلـقيـقـيـة وأن يـكف أسـاتذة
ونـظّار مدرسة األخالق احلميدة عن بث الرعب
ـشتـغـل بـالـفن وإال ستـتـحول كل فى نـفـوس ا
أعـمـالـنـا الـفـنـية إلى نـسخ مـتـشـابـهـات تـتـناول
مـوضوعاتـها بخـفة دون أى قدرة عـلى اإلمساك
ـشـكـلــة حـقـيـقـيـة ومـنـاقـشـتـهـا بـشـكل واضح

وصريح.
ـــا مــا حــدث  فى عـــرض «كالم فى ســرى» ور
الـذى قـدمـته بـنـات األنـفـوشى ضـمن عروض
ـاضى أكبر سـرح األسبوع ا مـهرجـان نوادى ا
دلــيل عـلى أنــنـا لم نــنـضج بـعــد وال نـريـد أن
نـنـضج.. فـقـد خـرجـت بعـض الـفـتـيـات أثـناء
هــذا الـعــرض كـنــوع من االعـتــراض عـلى مـا
ـرأة حتـديداً.. يـطـرحه من مـشكـالت تخص ا
مــعـذورات هـؤالء الــفـتـيــات لم يـتــعـودن عـلى
ــوضـــوعـــات فى األعـــمــال طـــرح مـــثل هـــذه ا

ا خلى» «الليل 
أنشودة أمل

زاعقة النبرة 

ثـقـافـة دميـاط الـقـد واجلـديد
قــصـر ثـقــافـة كــوم أمـبــو بـأسـوان
مكـتـبـة بـرمـبـال بالـدقـهـلـيـة قـصر
ثقافة كفـر شكر بالقليوبية قصر
ثــــقــــافــــة ســــوهــــاج بــــيـت ثــــقــــافـــة
اخلـشـايـنـة بـاإلسـمـاعـيـلـيـة قـصر
سـرح العائم ثـقافة عـ حلـوان ا

باجليزة.

افتتح د. أحمـد نوار رئيس الهيئة
الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة األسـبوع
ـــاضى قـــصـــر ثــــقـــافـــة طـــهـــطـــا ا
وذلك ضـمن خـطـة الـهيـئـة إلنـشاء
وتــطـويــر بـيــوت وقــصـور الــثـقــافـة
الـــــتــــــابـــــعــــــة لـــــهــــــا فى مــــــخـــــتــــــلف
مـــحــــافـــظــــات مـــصــــر وفى إطـــار
ـواقع الثقـافية مـنظومـة حتديث ا
الــــتـى وضــــعــــهــــا الـــــفــــنــــان فــــاروق
حـسـنى منـذ تـولـيه وزارة الثـقـافة
ــــبــــانى مــــعــــتـــــبــــراً اإلنــــشـــــاءات وا
ـثـابة تـظـاهـرة ثـقـافـية الثـقـافـيـة 
ذات مــــــعـــــنـى كــــــاشف ودال عــــــلى
دخـــول مـــصـــر عـــصـــر الـــتــحـــديث
ـا يحفظ لها الثقافى مـتسلحة 
ثــقــافــتـــهــا وحــضــارتــهـــا وهــويــتــهــا
واقع - الـعـربيـة. ولـتـتحـول هـذه ا
كـمـا يـقــول د. نـوار - إلى مـنـارات
ثـقــافــيـة تــلــقى بـأشــعــتـهــا لــتـضىء
ربــوع مـصــر بـإبـداعــات مـثــقـفــيـهـا
وفــنـانــيــهــا وعـلــمــائــهـا ولــيــتــحـقق
بذلك ما تصبو إليه الهيئة العامة
لـقـصـور الـثـقـافـة من نـشـر لـلـوعى

الثقافى فى كل ربوع مصر.
ساحـة الكليـة لقصـر ثقافة تبـلغ ا

طـهطا (425 متـراً مربـعاً) وقد 
ــــــعــــــدات جتــــــهـــــــيــــــزه بــــــأحــــــدث ا
ـا يـكفل واألجـهزة الـتـكنـولـوجـية 
ـارســة كـافــة أنـشــطـتـهم لـرواده 

بكفاءة ومتعة.
يـــذكـــر أن افــتـــتـــاح قـــصــر ثـــقـــافــة
طـهـطـا هـو االفـتـتـاح رقم (32) فى

حـلــمى بـالــقـاهــرة بـيت ثــقـافـة أم
خلف بـبـورسعـيد مـكتـبـة النـجيـلة
ـــنــيـــرة بـــاجلـــيــزة بـــالـــبــحـــيـــرة وا
والـطـفل والـشــبـاب بـالــفـيـوم بـيت
ثــقــافـــة مــغـــاغــة ومــكـــتــبـــة مــلــوى
ــنــيـا مــكــتــبــة الــصــبــحـة وبــيت بــا
ثــقــافــة مــنــفــلــوط ومــركــز ثــقــافـة
الـطــفل ومـكــتـبــة الـطــفل وقـصـر
ثــقــافـة أبــو تــيج بــأسـيــوط قــصـر

ـواقع التى  افـتـتاحـها سـلـسلـة ا
فى الــــعــــامــــ األخــــيــــرين فــــقط
وهى: مـــكـــتـــبـــة مـــنـــيـــة األشـــراف
ــنـيـرة احلــديـثــة مـكــتـبـة مــكـتــبـة ا
تـوماس وعـافـية بـقـنـا بيت ثـقـافة
دراو بــأسـوان قــصـر ثــقــافـة كــفـر
سـعـد وفــارسـكـور بــدمـيـاط بـيت
ثـقافـة جـنيـفة والـعـمدة وشـندورة
وكـبـريت بالـسـويس مكـتـبة أحـمد
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صرى « چورچ البهجورى»  اللوحة للفنان ا

أسرار جديدة 
عن وليم شكسبير 

سرح موت ا
التقليدى والبقية
يتاذات  فى حياة ا

«فوجارد» ..
نيلسون
سرح  مانديال ا

د. نوار فى افتتاحات متواصلة

محمود احللوانى

گواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليس
ــــؤلـف واخملــــرج الـــــشــــاب عــــز درويـش اعــــتـــــذر عن عــــدم > ا
ــســرحـى «أوضــة الــفــيــران» لــفــرقــة نــادى مــشـــاركــة عــرضه ا
مــسـرح األنــفــوشى ضــمن فــعــالـيــات الــدورة الــسـابــعــة عــشـرة
ــنـعــقـد حــالـيــا عـلى مــسـرح الــنـيل الــعـائم ـهــرجـان الــنـوادى ا

بــــاجلــــيـــزة  درويـش أكـــد أن عــــرضه
يعتمد على حفرة األوركسترا التى ال
كن سـرح النيل وبدونها ال  تتوفر 

تقد العمل.
يـذكـر أن مـسـرحـيـة «كالم فى سـرى»
لــلــمـــخــرجــة ريـــهــام عـــبــد الــرازق من
تـــــــألــــــــيـف عـــــــز درويـش أيــــــــضـــــــا و

هرجان. اضى با عرضها األسبوع ا
> مـسـرحـيــة «ذكى فى الـوزارة» الـتى
ــسـرح تــعــرض حـالــيــاً عــلى خــشــبــة ا
الـقومى يتوقـف عرضها نـهاية مارس
اجلــــــارى لـــــعــــــدة أســـــبــــــاب أهـــــمــــــهـــــا
اخلالفــات واألزمــات الــتـى تــســيــطــر
عـلى كـوالـيس الــعـرض وسـفـر بـطـلـهـا
حـس فـهمى لـلمـشاركـة فى عضـوية
جلـــــنــــة حتــــكــــيـم مــــهــــرجــــان تــــطــــوان

السينمائى.
مــسـئــولــو مــسـرح الــدولــة لـديــهم أمل
فى عـودة الـعــمل لـلـعـرض مـرة أخـرى
دون أى أزمـات جديـدة ب مجـموعة

شارك فيه. ا
ـــســرحـــيـــة تـــألـــيف لـــيـــنـــ الــرمـــلى ا
إخـــراج عــصـــام الــســيـــد ويــشــارك فى
بطـولتـها سـوسن بدر سـامى مغاورى

. لقاء سويدان شعبان حس
ــديـــر احلــالى ن الــشـــيـــوى ا > د. أ
لــفــرقـة مــسـرح الــتـلــيــفـزيــون يـرفض
إجـــــراء أى حـــــوارات صــــــحـــــفـــــيـــــة أو
تليفزيونية فى الوقت احلالى مؤكداً

عدم سـعيه لإلدالء بـأى تصـريـحات إعالمـية قـبل بدء اإلنـتاج
بشكل فعلى.

الشيـوى قال لـلصـحفيـ «أعطـونى فرصـة لوضع خـطة عمل
سـرح الـتلـيفـزيـون فى ثوبـه اجلديـد مع مـنحى فـرصة الئـقـة 
ـها من خالل الـفرقة وهذا تـميزة لـتقد الختـيار النـصوص ا

أفضل من الكالم..».

مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!مدرسة األخالق احلميدة!

 عز درويش

 حس فهمى

ن الشيوى  أ
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شـاهد ـكان الـذى يحـدد وضع ا > إن قـائد األداء يـضع فى اعتـباره مـدة الـعمل واإليـقاع واخـتيـار ا
وزاويـة الـهجـوم احملـدد بـدءاً من شىء أو أى خـاصـية أخـرى. إن دوره هـو طـرح أسئـلـة وأن يـركـز على

أهداف الطلب وأن يعيد إطالق العملية عندما تتوقف.

فى أعدادنا القادمة 

مثـل قد  حتويـرها لصـالح بحث كان فى صالح > القدرات اخلـاصة بفـنانى السيـرك وا
تداخـلة  توجيهها الرباط ب ما يخص اجلـسد وما يخص الذهن. إن النـظم اخملتلفة ا

ارسة اخليال». ؤدى من جذره مثل « فى اجتاه عمل شعرى حيث  إمساك أداء 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

عتزلة صابرين أعلنت رغبتها فى القيام ببطولة مسرحية «الشيماء» لعلى أحمد باكثير. > الفنانة ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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فرقـــة "فيكـتوريا مـوسى" 

ستقبل سرحية د. عبدالرحمن بن زيدان يكتب عن رهان ا أدبيات التجريب فى الكتابة ا

لوحات العدد 
صرى للفنان ا
رضا عبدالرحمن

17  من مارس2008  العدد 1736  من مارس2008  العدد 36

سرح الـ 17. سرح هى موضوع ثالث موائد مستديرة تعقد على هامش مهرجان نوادى ا > الصيغة الراهنة لنوادى ا

مثل ناهج اجلديدة  فى إعداد ا من كتاب: ا
- اجلزء األول ترجمة:أ. د. سلوى لطفى

عالم" الـفـراشـة "هنـري بـاتـاي اقـتـبـاس أحـمـد مـندور
عبد الـوراث عسر" طـاقية اإلخـفاء "حسـ سعودي"
الساحرة حب بالعافية سخرية احلياة "تأليف أحمد

." ند وزكي الش
ـــســرحـــهــا ســـوى مــوســـمًــا واحــدًا لم تــمـــثل الــفـــرقــة 
واضـطرت إلى تـركه في ربيع ١٩٢٧ وذلك ألن الـفرقة
لم تــكن تـقــدم الـعــروض الـتي يــقـبل عــلـيــهـا اجلــمـهـور
عربة عن أكبر مؤلفى الغرب وأغلب عروضها وحتى ا
لم تـقـدم بصـورة فـنـيـة راقـية إخـراجـا وتـمـثـيال وكانت
الــفـرقــة تــضم خـلــيـطــا من احملــتـرفــ والـهــواة وعـدداً

قليالً من النجوم. 
انتقـلت الفرقـة في شهر يـونيو ١٩٢٧ إلى اإلسـكندرية
وقـدمت بعض العـروض النـاجحة بـكازيـنو "زيزيـنيا" ثم
قـامت بـرحـلـة إلى سـوريـا وفـلـسـطـ اسـتـمـرت شـهرا
وظلت تمارس نشـاطا محدودا حتى عام ١٩٣٤ حيث
ظـل نــشــاطــهـــا قــاصــرا عــلـى تــقــد بــضـع لــيــال بــدار
ــسـرح األوبــرا كل عــام وبــضع لــيــال أخــري حتــيــيــهــا 
ــاجــســتــيك من شــهــر آلخـر إلـى جـانب رمــســيس أو ا
بــعض اجلـوالت الــتي كــانت تــقـوم بــهــا بـاألقــالــيم عـلى

فترات متباعدة.
لم يـصـبح لـلفـرقـة في الـفـتـرة األخـيـرة تكـوين ثـابت بل
كـانت الــفـرقــة تـتــكـون مــدة تـقـد الــعـروض ثم تــفـكك
بــانـتــهـائـهــا وقـد انــضم إلـيــهـا في هــذه الـفــتـرة كل من
: فؤاد فهـيم حسن فايق لطيـفة نظمي عبد الـفنان
احلمـيد عـكاشـة محـمد يوسـف عبـد اجمليـد شكري

عبد العزيز خليل أحمد البدري. 
ة سـرحيات الـقد كـانت غالبـية عـروض الفرقـة من ا
ـعــادة الـتي كــانت تـقــدم قـبل عــام ١٩٢٠ ومـنــهـا عـلى ا
ـثال: مـصـرع الزبـاء الـيتـيـمتـ مـغاور اجلن سـبـيل ا

لوك. شهداء الغرام حسن اإلخاء عظه ا
ـسرحـيـات اجلديـدة ومن بـينـها قـدمت الفـرقـة بعض ا

شكلة الكبرى. توتو دكتور الغرام نهاد ها ا
أحـيت الفرقـة آخر مـواسمـها بدار األوبـرا في نوفـمبر
١٩٣٤ بــتــقــد : الــفــجــر ســوسن الــعــبــرانـيــة وتــوقف
نـشـاطهـا نـهـائـيـا عـام ١٩٣٥ وكـانت قـد سـجلـت بعض
مـسرحـياتـها لـإلذاعة ومن بـينـهـا أوبريت عـايدة عـظة

لوك وذلك عام ١٩٣٤ (يناير). ا

ـطـربة الـبطـولـة خـاصـة وقد انـحـاز "زكي" إلي الـفـنانـة ا
عــلــيــة فــوزي عــلـى حــســاب زوجــة شــقــيـــقه "فــيــكــتــوريــا

موسى".
تـخــلي الـكــاتب عـبــاس عالم عن دوره بـفــرقـة عــكـاشـة
وانــضم إلى فـرقـة "فـيـكـتـوريـا مــوسى" عـنـد تـشـكـيـلـهـا
ـوهـبـتـهـا فـخص حـيـث كـان مـعـجـبـا بـآرائـهـا ومـؤمـنـا 

الفرقة اجلديدة بجميع مؤلفاته.
ــتـمــيـزين من ـمــثـلـ ا انــضم إلى الـفــرقـة نــخـبــة من ا
بـينهم مـنسي فهـمي عبـد الوارث عسـر لبيـبة فارس
وهـــبـــة حــــنـــا عـــبـــده يــــوسف وعـــدد كـــبــــيـــر من هـــواة

سرح. ا
أعــدت صـاحــبـة الــفــرقـة مــسـرحــا خــاصـا بــهـا بــالـدور
ــيــدان مـحــطـة الـثــاني من مــبـنـي كـازيــنــو الـبــوســفـور 

مصر وأطلق عليه "مسرح فيكتوريا موسي".
ــســرح بــدأت فــرقـــة "فــيــكــتـــوريــا مــوسى" عــروضـــهــا 
اجستيك بتقد عرض "كوثر وسهام" لعباس عالم ا
وفي أكــتـــوبــر ١٩٢٦ انـــتــقــلـت الــفــرقـــة إلى مــســـرحــهــا
اجلــديـــد حــيث قــدمـت فى مــوســمـــهــا األول الــوحــيــد:
زهرة الشاي والكذابة وكر شوكالته "اقتباس عباس

وعـبــد الــله عــكــاشـة هــو األخ األكــبــر لـلــشــقــيــقـ زكي
وعـبــد احلــمــيــد (واألخــيـر كــان أقل الــثالثــة مــوهــبـة)
ــــســــرح إال أن وبـــــرغم حــــمــــاس "آل عــــكـــــاشــــة" لــــفن ا
مـواهبهم كـممثـل ومطـرب ومـديرين لم تكن تـؤهلهم

سرحي. للقيام بدور كبير وفعال في مجال الفن ا
ـسـرح الـغنـائـي لـبـداية ويـرجع اهـتـمـام "آل عـكـاشـة" بـا
حيـاتهم الـفنـية حـيث عمـلوا مـنشـدين بالـفرق الـكبرى
فكـبـيـرهم عـبـد الـله عـكـاشة الـتـحق بـفـرقـة "أبـو خـليل
الـقبـاني" في نهـاية الـقرن التـاسع عشـر ثم انضم إلى
فرقة "إسكندر فرح" ثم أصبح بعد ذلك رئيسا جلوقة

نشدين بفرقة "سالمة حجازي". ا
سرح وتـوظيفـا لتضخم وأمام جناح الـتيار الهـزلي في ا
رأس مال الشـركات قـام األشقاء "آل عـكاشة" بـتأسيس
شــركـة "تــرقـيــة الـتـمــثـيل الــعـربـي" وكـان "طـلــعت حـرب"
نــفـسه وراء إنــشـاء هــذه الـشــركـة ولــكن أحـوال الــفـرقـة
بــدأت تـســوء ابـتــداء من مــوسم ١٩٢٦/٢٥ بـســبب سـوء
اإل دارة  واســـتـــحــالـــة الـــتـــفــاهـم بـــ مــديـــرى الـــفـــرقــة
عــبـدالــله وزكى وانــقــسـمت الــفــرقـة إلـي جـزئــ وكـان
الــنــزاع بــيـنــهــمــا حــول اخــتــيــار الــنــصـوص وتــوزيع أدوار

تـــأســــست هـــذه الـــفــــرقـــة عـــام ١٩٢٦ وذلك حــــيـــنـــمـــا
انـفصـلت "فـيـكـتـوريـا مـوسي" تـضـامـنـا مع زوجـهـا عـبد
الله عكاشة عن فرقة "عكاشة" وكونا معا هذه الفرقة

التي استمرت حتى عام ١٩٣٤. 
والفنانة فيكتـوريا موسى (١٨٩٤) بدأت حياتها الفنية
بــــفـــرقــــة الـــشــــيخ سـالمـــة حــــجـــازي عــــام ١٩١٢ وقـــد
أشـادت بـها األقالم الـصـحفـيـة والنـقـدية حـينـئـذ حيث
كـتب بجـريـدة "احملروسـة":- أظـهرت فـيـكتـوريـا موسى
تـلــمـيــذة مـدرســة األمــريـكــان في مـســرحــيـة "الــقـضــيـة
ــشــهـورة" عــواطف وحــركــات رقـيــقــة بـإتــقــان دورهـا ا
ــنــكــودة "أدريــانــة" وهي وخــالــهــا الــقــوم أنــهــا الـــفــتــاة ا
تتالعب بالقلوب وبكت حتى استبكت احلاضرين..".
انــضــمت في فــبــرايــر ١٩١٣ إلى الــفـرقــة الــتي كــونــهـا
عـبـد الـلـه عـكـاشـة وتـألـقت فـي مـسـرحـيـات: "الـقـضـاء
والـقـدر نعـيم بن حـازم طـارق بن زيـاد وتزوجـهـا عـبد
الـله عــكـاشــة وأسـنــد إلـيــهـا مـنــذ ذلك الــتـاريخ بــطـولـة
مــعــظم عــروض الــفــرقــة; ومــنــهــا:- "عــواطف الــبــنـ
ـــلـــوك شـــهـــداء الـــغــرام ـــتـــهـــمــة عـــظـــة ا الـــبـــريـــئـــة ا
اليـتيـمتـ بائـعة اخلـبز عـايدة صالح الـدين األيوبي

ات". لكة أورشليم النساء العا و
عـــنــدمــا أعـــيــد تــشـــكــيل فـــرقــة "عــكـــاشــة" عــام ١٩٢٠
اسـتعـدادًا الفـتتـاح مـسرح األزبـكـية (أول يـنـاير ١٩٢١)
ـمـثـلة ظـلت "فـيـكـتـوريـا" حتتـل مكـانـة جنـمـة الـفـرقـة وا
األولى وقـامت ببطولة «الـزوبعة كوثـر ملك وشيطان
ـشـكـلـة الـكـبرى األمـور صـبـاح الـكـابـورال سـيـمـون ا

عصر الرشيد أحب أفهم".
انضمت "فيكتوريا" إلي فرقة "رمسيس" لفترة قصيرة
عـام ١٩٢٩ وبعـد تـوقف فـرقتـهـا انضـمت إلى الـفـرقة
صرية عام ١٩٣٥ ولكنها اعتزلت في العام القومية ا
الـتالي خـاصة وأنـها كـانت في األعوام األخـيرة تـعاني
من حـالة عصبيـة أثرت على أدائها وكـانت "فيكتوريا"
ــثـلــة مـتــمــيـزة حتــسن جتـســيــد األدوار الـتــراجـيــديـة
وكـذلك األدوار الكـومـيديـة كمـا كـانت تتـمـتع باجلـمال
عبر واحلنون. والعاطفة اجلياشة والصوت اجلميل ا
وتـعد فـرقة "عـبـد الله عـكـاشة" من الـفـرق الكـبرى في
الـعـقـد الـثـاني من القـرن الـعـشـرين إال أنـهـا كانت أقل
الـفـرق نـزوعــا إلى الـتـجــديـد حـيث دأبـت عـلى تـقـد

تــراث فـــرقــتـي "سالمـــة حــجـــازي" و "إســـكــنـــدر فــرح"
ومـــعـــظم مـــا قـــدمـــته مـن مـــســـرحـــيـــات جـــديـــدة ســواء

ؤلفة كانت متوسطة القيمة. ترجمة أم ا ا

 سوء اإلدارة
واستحالة

التفاهم كان وراء
انقسام الفرقة

عباس عالم

صرى سرح ا نوادر من ا

لء صــوتـه «نـعـم عــاوزه حــاجــة يـا وقــال 
ـــســرح سـت ســريـــنـــا» وكــان مـــا كـــان فى ا

وفى الصالة...
أحـمـد عـسـكـر شـاب ثـقـيل اجلـسم خـفـيف
الــروح تـدل ظـواهــره عـلى غــيـر مــا تـخـبئ
بـــــواطــــنـه وهــــو قـــــوى الـــــبـــــنــــيـــــة.. شـــــديــــد
الـعـضالت وهـذا مـا يـجـعـل أحـمـد عـسـكر
جديراً بحـمل لقب «حامى حمى رمسيس»
فــــهـــــو يــــديــــر حــــركــــة اإلعـالنــــات عن ذلك
ــسـرح ويــرد عــنه غـارات األعــداء وإلـيه ا

ـــنـــاظـــر مع يــــشـــتـــغل كـــعــــادته فى إعــــداد ا
اآلخـرين داخل الـكـوالـيس وكـانت الـسـيدة
سريـنـا إبراهـيم تـقـوم بدورهـا فى الـرواية
وفى أثــنــاء الـــتــمــثـــيل وصــلت إلـى اجلــمــلــة
اآلتــيــة «جــولــبـانــو بــرىء وســيــنــجـو!» لــكن
لسـانـها تـلـعثم كـمـا يحـدث كثـيـراً للـمـمثـل
ـــــمــــثـالت وبـــــدل أن تـــــنــــطـق اجلـــــمـــــلــــة وا
صـحــيـحـة «خلــبـطـتــهـا» هــكـذا «جـولــيـانـوى
شــريف وسـى لــوجنــا» فــســمع لــوجنــا ومــا
كـــان مـــنه إال أن أطل من وراء الـــكـــوالـــيس

وزمالئه ال مقدرة متـميزة وال شهرة تشفع
له.

وقـد بـدأ حـيـاته الفـنـيـة فى جـمعـيـات الـهواة
إلى أن انــــضم إلـى فـــرقــــة األســــتــــاذ جـــورج
سرح» وهو أبـيض فعهد إلـيه بدور «مديـر ا
من أصــــغــــر األدوار وأبــــســــطــــهــــا فـى روايـــة
» لكن حس رياض كان يفاخر مثل ك «ا
بذلك الـدور ألنه األول الـذى قام بـه رسمـيا
فى فــرقـــة مــعــروفــة فــظـل يــدرس ويــحــفظ
حـتى ظن نفـسه مـالكـاً ناصـية احلـال وجاء
ـعـدودة يـوم الــتـمـثـيل وكـان من بـ اجلـمل ا
ذكور هذه اجلملة التى يتألف منـها الدور ا
«افــعل مـا يــحــلـو لـك يـا مــســيـو كــ فــإيـراد
.. هـــذه الـــلــــيـــلــــة لـــيس لـى» تـــقــــدم حـــســـ
وتــنـــحــنح.. وشـــمخ بـــرأسه وقــال «أفـــعل مــا
..».. إلى هنـا عال.. يـحلـو لك يا مـسـيو كـ
لكن االضـطراب اسـتولى عـلى صاحـبنا فى
اجلــزء الـــثــانى من اجلــمــلــة فــارتــبك وضــاع
صوابه قـائال «فـإن إيـراد هذه الـلـيلـة الـليس
لــيل لى!» فــوقع كالمه وقع الــصـاعـقــة عـلى
جــورج أبـيض الــذى اسـتــولى عــلـيه الــغـضب
كــعـــادته فى مـــثل هـــذه الــظـــروف فــالـــتــفت
وصـاح فى الــذين حــوله «جـايــبـ لى عــيـال

هنا: طلعوه برا...!
يــوجــد بـــ عــمــال مــســـرح رمــســيس رجل
طـــــويـل الـــــقـــــامـــــة أطـــــلق أفـــــراد الـــــفـــــرقـــــة
والعاملون عليه اسم «لوجنا» لطول قامته
وذات يــــوم كـــــانت الـــــفــــرقـــــة تــــمـــــثل روايــــة
ـشهورة وكان «لوجنا» «كرسى االعتراف» ا

لـعل أظـرف «تــلـعـثم» تــسـمـعه عــلى خـشـبـة
ـسرح صـدر عن السـيـدة سريـنا إبـراهيم ا
فى إحدى الـلـيـالى حـيث كـانت تـقـوم بدور
ــلـكــة فى روايــة «تــوسـكــا» فــفى الــروايـة ا
مـشـهـد يــدخل فـيه رسـول حــامالً خـطـابـاً
ـلــكـة اخلــطـاب وتــقـول «ســأتـلـو فـتــتـنــاول ا
عـليـكم هذا اخلـطاب بـنفسـى لكن سـرينا
قــلـبت اجلـمــلـة الـتى لم تــعـجـبـهــا وأبـدلـتـهـا
بـهـذه «سـأتـلـو هــذا اخلـطـاب عـلى نـفـسى!
وكـان يـوسف بك وهــبى بـجـانـبــهـا فـهـمس
فى أذنها «طـيب مافيش مانع. بس ادخلى

احلمام».
وفردوس حـسن لهـا أيضـاً من هذا الـقبيل
حوادث نـادرة فـقـد حـدث مـرة أنـهـا كانت
تـــمـــثـل فى روايـــة «لـــويس احلـــادى عـــشـــر»
وكــــان عـــــلــــيــــهـــــا أن تــــقــــول - مـع احــــتــــرام
احلـركـات النـحـوية - «أوه يـا أبـتاه» أى أنه
يجب أن تـلفظ «أواهـو يا أبتـاهو» ويـظهر
أن «هـو» هذه راقت لـسان فـردوس فقالت
«أواهــو يــا أبـــتــاهــو يــاهـــو» من يــصــدق أن

هذا كالم عربى?
وقـد حدث ذات مـرة أن يوسف وهـبى كان
ــثل روايـــة «فــيــدورا» ويــقــول: «نــعم وقــد
رأيــتك راتـــيــة» وصــحـــيــحــهـــا «وقــد رأيــتك

آتية».
ـسـرح الـعـربى حــسـ ريـاض من أبـطــال ا
ومـن أركـــان الــــتـــمــــثـــيـل فى مــــصـــر لــــكـــنه
بــالــطــبـع لم يــكن كــذلك فى بــدايــة حــيــاته
Üƒ≤©j ójôa É°VQالـــتـــمــثـــيـــلــيـــة بل كـــان كـــغـــيــره مـن إخــوانه

ـعـربـدين تـرجع مـهـمـة إخــراج الـسـكـارى وا
من الصالة إلى الشارع.

ــتــفـرجــ يــحـدث وقع مــرة أن كـان أحــد ا
(شـوشـرة) فى الـبـهو أثـنـاء الـتـمثـيل وعـبـثا
حـاول اخلـدم وعـمـال الـتـيـاتـرو أن يـسـكـتوه
وأن يـــعـــيــــدوا الـــنــــظـــام. تــــضـــايـق الـــنـــاس.
ـمــثـلـون وتـضـايق عــسـكـر.. فـمـا وتـضـايق ا
الـــعـــمل? إذا هــجـم حــامى حـــمى رمـــســيس
ـــقـــلق فـــفى ـــزعج ا عـــلـى ذلك اخملـــلـــوق ا
اسـتــطـاعـته أن يــلـقى به إلى اخلـارج أو أن
ح البصر لكن يبتلعه إذا شـاء بأسرع من 
ذلك يـــضــاعف اجلـــلــبـــة ويــخـل بــالـــتــمـــثــيل
فـــعـــمـــد عـــســـكـــر إلى احلـــيـــلـــة تـــقـــدم إلى
الـرجل وهـمس فى أذنه «أنت فـاكر روحك
راجل?» فــــانــــتـــفـض الــــرجل وأجــــاب «أيـــوه
راجل أمال?» فقال عسـكر بهدوء وسكينة
«ال.. أنــت مـش راجــل.. إن كـــــــــــــــــنــت راجـل
تـطــلع لى بـرة...» فـأراد الــرجل أن يـبـرهن
عــلى أنه رجل وفـى اســتــطــاعــته أن يــقــاوم
عــســكــر وعــشــرة مــثــله وطــلع بــره..! لــكن
عــبــثــا حــاول الـعــثــور عــلى عــســكـر بــحث..
فـــتش.. طـــلـع.. نـــزل.. مـــافـــيـش عـــســـكـــر!
ـــســرح مـن جــديـــد لــكن وأراد أن يــدخل ا
«حـراس» الـبـاب أوقفـوه. وعـادت الـسـكـيـنة
إلـى الــــتـــــيـــــاتــــرو وهـــــكــــذا عـــــســــكـــــر قــــوى

العضالت واسع احليلة.

 يوسف وهبى

عربدين وأشياء أخرى  عن رجل مهمته طرد السكارى وا
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مــهـارة الـعـزف احلـر تـسـتـنـد إلى طـاقـة إبـداعـيـة
عانى يطلق ألدواته شحون با خالصـة فالفنان ا
العنـان فى التعبير ونـلمس هذا الدفق الشعورى
من نـقـاء ووضـوح الـفـكـر وتـزداد الـلـوحـة إشـراقاً
بدع مقـتصدا فى طريقـة أدائه بليغاً كلمـا كان ا
فى تـوصـيل هـدفه بـرقـة وعذوبـة ورشـاقـة; وكـلـما
امتلك خـبرات إبداعـية ومهارة فى الـتنفيـذ كلما
حفل عـمله اإلبداعى باإلشراق والـنضوج; وتكون

للقطعة األولى بريقها وصدقها.
ـــبــــدع من ويــــرجع ثــــراء الــــعـــمـل إلى تــــمـــكـن ا
السـيطرة عـلى موضـوعه ليـدفع به جمـلة واحدة
بدع وأدواته التى دون تردد; وهنا يبزغ السر ب ا
يتـهيأ من خاللها عمله اإلبداعى وتتضح مهارته
رجو من عـمله كما وحنـكته فى بالغة الـتأثيـر ا
يـكــشف عن الــطـاقــة اإلبـداعــيـة الــصـادقــة الـتى
تــمــكـــنه من الــســيــطــرة عـــلى ســيــاقه اإلبــداعى

ووضعه فى قالبه الفنى الذى يحقق غايته.
صرى «چورچ البهجورى» ولوحة الغالف للفنان ا
ـهارة وقوة سـيمـفونيـة لونيـة بارعة يعزف فـيها 
فـالـلـوحة لـعـازفـة تـأنـقت فى أبـهى صـورة ووقفت
مـنــسـقـة مع مـا تــقـدمه ذائـبـة فـى حلـنـهـا الـذى
راحت تعـزفه بأنـامل متـأنيـة راقصة ويـتضح من
ـائـية الـلـوحة مـهـارة الـفـنان فى وضـعه لأللـوان ا
(األكوريل) وهى ألـوان ال تقـبل اخلـطأ أو الـتكرار
ــدرك ألبـعــادهـا ــهـارة ا وتــوضع عـلـى الـلــوحـة 
زوجـة وهـنا ونـتـائجـهـا سـواء كانت صـافـيـة أو 
بـدع حـواره األولى مع مـا يقـدم وكـيفـية يـجـرى ا
وضـعه فى الـلوحـة لـيحـصل على نـتـائج مدهـشة

الكشف 
عن

شخصية
شكسبير
ومصادره
سرحية ا

صـ21

لوحة الغالف سيمفونية لونية

فتقدة  البحث عن العدالة ا
فى العرض اإلماراتى صـ13

سكوت  هل البروفات هى اجلزء ا
سرحية? صـ 15 عنه فى التجربة ا

األستاذ الذى حتدى
جسده بروح عصفور
فشعرنا أمامه

 بشيخوختنا صـ 24

شاغب: جنوم الثقافة  الفرفور ا
اجلماهيرية ما حدش يعرفهم صـ7

حينما يقابل النقاد الذين
تعرضوا للخيانة بسخرية صـ 18

د. كمال الدين عيد يدلنا على سر
سرحية  صـ 26 العملية ا

تنم عن مـهارة فى ضـبط إيقاعه الـداخلى مع ما
يـــطــرح من أحـــاســيس وانـــفــعــاالت عـــلى ســطح

اللوحة.
والـلـوحــة حتـفل بـالــشـجن واإلشــراق الـنـابع من
صدق ألوانها وحركة أصابع العازفة التى اتخذت
حيزاً مـرموقاً فى اللوحة كما توحدت آلة العزف
مع العازفـة مكونة كـياناً تشـكيلـياً خاصاً يـستند
هــذا الــكــيـان إلـى رأس مـرفــوعــة قــويـة بــعــيــنـ
داكـنـتـ تـطـلــقـان إحـسـاسـاً عـمـيـقـاً يـفـصح عن
ـعزوف وهـذا النـوع من اإلبداع ال صدق الـلحن ا
ا يسبـقه التخطيط والتحـضير على اللوحة وإ
ـراحل فى صــيــاغـته يــخـتــزل الـفــنــان كل هــذه ا
ـوضـوعه وسيـطرته الـشمـولـية مـشفـوعـاً بإدراكه 
عـلى أدواته الـتـى حتـتـاج غـالـبــاً إلى مـهـارة نـادرة
ــفــعم بــاحلــيــويـة ـرهـف احلس وا لــلــتــعــبــيــر ا

والنضارة.
ـبدع متسقاً مع والتعـبير بهذه الطـريقة يجعل ا
ما يـقدم يدفعه ما امـتأل به حس ووعى بطريقة
ـبـدع چورچ الـبـهـجـورى تألق الـتعـبـيـر والـفنـان ا
ائـية وسبح من خاللها ألدق باسـتخدام األلوان ا
العوالم الـداخلية طـارحاً مناخـاً تعبيـرياً خالصاً
أثـــرى بـه أعــــمـــالـه وتـــفــــجــــرت من خـالل هـــذه
األعـــمــال طـــاقـــات إبــداعـــيـــة اتـــســمت بـــالـــقــوة
والـشفـافـية والـرقة والـعذوبـة فى التـسلل الـهاد

وضوع الذى يرمى إليه. إلى أعماق وأغوار ا

 أم بكير يبحر 
بنا فى عالم بهيج

إسماعيل 
صـ25

 جورج أبيض
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مـثـلـ سمح لـهم بـإدراك أن اخملـرج كان يـقـترح > إن االحـتـكـاك مع الطـلـبـة ا
ـارسـتـهم حلـجم األداء. هـكـذا اسـتـطـاع فـنـانـو الـسيـرك الـتـعـرف عـلى فـتـح 

التمثيل.

ــهـرج شــخـصــيـة بال اسم وبـال تـاريخ. هــو ال يـســبق أبـداً األحــداث. إن صـفـة > إن ا
قابلـة ب حالة سـرح ال تمت بصلـة إلى علم النـفس. هى تعبـر عن ا وجـوده على ا

ووضع مع بالنسبة إلى اجلمهور الذى ال يستقبل سوى اإلحساس احلاضر.
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
سـرح ينطلق هـاهو مهـرجان نوادى ا
فى دورته السابعة عشرة بشباب يعى
حلــظـــته الــراهـــنــة وهــمـه الــوطــنى
ـلك.. ال أنا وال زمالئى الـعام.. وال 
ومعاونىّ فى هيـئة قصور الثقافة إال
أن نــســـتــمــر فى دعم هــذه األجــيــال
الـشــابـة.. وفق تــصـور يــراعى أمـرين

أراهما فى غاية من األهمية:
أوالً: تـــطــــويـــر وتــــرمـــيم الــــبـــنــــيـــة
ــصــرى فى األســاســـيــة لــلــمـــســرح ا
ــا يــوفـر الــثــقــافــة اجلــمـاهــيــريــة 
إنــشــاءات آمـنــة تــتـسـع ألحالم جـيل
ـبــدعـ الــشـبـاب وحتــتـضن رؤاهم ا
اإلبـدايـعة. وهـو مـا نعـمل بـدأب على
االهتـمام به فى هيئة قـصور الثقافة
فى افــتــتــاح بــيــوت وقــصــور ومــســار
الـثقـافـة اجلمـاهـيريـة من كـفر شـكر
إلى قـصر ثـقـافـة سـوهـاج.. والـبـقـية

فى القريب العاجل.
ثــانـــيــاً: احـــتــضـــان جـــيل الــشـــبــاب
احـتــضــانـاً عــلــمـيــاً وإبـداعــيــاً لـيس
ا بـدافع االلتـزام اإلدارى وحسب وإ
بـدافع االلـتـزام الـسـيـاسى والـوطـنى
بــــشــــكل عــــام.. فــــهـــــؤالء هم جــــيل
ــبـــدعـــ الـــذين وفق تـــصـــوراتــهم ا
اجلـمـالـيـة سـيـتـشـكل الـغـد الـقـادم..
ووفق مـكـانـة رؤاهم سـيـكـتـسب الـغـد
ـــوقف.. ولن يـــكـــون لـــهــذا صالبـــة ا
االحتضـان فائدة ومردود ومعنى من
دون رؤية أشـمل لـدور مصـر الثـقافى
وإتـاحة الفرصـة لهؤالء الشـباب عبر
ورش فنية ودورات تـدريبية تتيح لهم
ــعـــرفــة بــســهــولــة احلـــصــول عــلى ا

ويسر..
ـــكن أن هـــكـــذا - وفق تـــصـــورنـــا - 
نساهم فى حركة مـسرحية تستطيع
ــصــرى.. ــواطن ا اإلضــافــة لــوعى ا
عــبـر بــنـيــة أسـاســيـة ســلـيــمـة ووعى
شــبــابـى مــنــطــلق ومــدهش... فــإلى

األمام.
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سرحي التى توقف عملها منذ 20 عاماً. سرحى عباس أحمد يقوم حالياً بإنهاء إجراءات استئناف نشاط جمعية ا > اخملرج ا

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

17 من  مارس 2008 العدد 36

ـــــســــرحى نـــــظم طـالب الــــنـــــشــــاط ا
نـصـورة وقفـة احـتجـاجـية بـجامـعـة ا
أمــام مـــبـــنى إدارة اجلـــامــعـــة شــارك
فيها طلبـة كليات "احلقوق التجارة
اآلداب الـعـلوم الـهـندسـة الـزراعة
التمريض التربية طب األسنان".
وذلك احــتــجـاجًــا عــلى إلــغـاء اإلدارة
الــعــامــة لـلــنــشـاط الــفــنى بـاجلــامــعـة
ــهـرجــان الــفــصل الـواحــد مــكـتــفــيـة

بعدد من األمسيات الدينية.
فى الــبـــدايــة يــؤكـــد عــادل بــركــات -
مــخـرج كــلــيــة الــتــجــارة - أن مــسـرح
ـــنــصــورة اجلــامـــعــة مــنـــذ بــدايـــته بــا
والـــذى كـــان كــــيـــانًـــا مـــؤثـــرًا تـــعـــرض
خـالل الـــــســــنـــــوات األخـــــيــــرة لـــــعــــدة
مـــتـــغـــيـــرات حـــيـث اخـــتـــلـــفت أفـــكـــار
الــشــبـــاب داخل اجلــامـــعــة وانــهــارت
سرحية. بركات اعترض التقنيـات ا
أيضـا عـلى الـنظـام الـذى استـحـدثته
اجلـــامـــعـــة بـــتــقـــد عـــرض فـى يــوم
واحـــــــد والــــــذى أحـــــــدث نــــــوعًـــــــا من
الـتفتيت للـجمهور وللـهدف الرئيسى

هرجان. من ا
أمــا ســعــيـد مــنــسى فــيــتــسـاءل كــيف
ـــدة ثـالثــة نـــقـــوم بـــإجـــراء بــروفـــات 

ضـيف أحــمـد عـبـدة - طـالـب بـكـلـيـة
ــسـرح الـتــجـارة - نــتـمــنى أن يــلـقى ا
مـن قــــــــبـل اإلدارة ربع االهــــــــتــــــــمــــــــام

طلوب ا
الـطالب أحـمد الـليـثى - كلـية الـعلوم
- يــــــقــــــول: حـــــــضــــــرت ســــــبع دورات
ـسـرح اجلـامـعى.. األمـور ـهـرجــان ا
تسـير مـن سيئ إلى أسـوأ باإلضـافة
لــلــمــشـــكالت اإلداريــة فــبــدالً من أن
نـــركــــز جـــهـــودنـــا فى تـــقـــد عـــرض
مــســرحى أصـــبح كل تــركـــيــزنــا عــلى
ــســئــولـ بــرعــايــة الــشــبـاب إقــنــاع ا
سـرحى حتى نـوفر بـقيـمة الـعـرض ا

يزانيات! أبسط احللول وا
ويـــؤكـــد مـــحـــمــد اإلتـــربـى ومـــحـــمــد

أشـــهــر وفـى الــنـــهــايـــة نــعـــرض لــيـــلــة
واحـدة أمـا إلـغاء الـنـهـايـة خـلق حـالة
تـــشـــتت ألنـــهــا كـــانـت تــشـــكل الـــوعى
ــــســـــرحـى لــــدى الـــــطـالب وتــــنـــــمى ا

سرحية..  ثقافتهم ا
ويـــرى أدهم عـــفـــيـــفى مـــخــرج كـــلـــيــة
الـتــمـريض أن احــتـجـاج فــرق مـسـرح
اجلـــامــــعــــة مـــوقـف إيـــجــــابى يــــوضح
إلدارة اجلـامــعـة سـخط الـطالب من
ـــــوظـــــفـــــ مع الـــــنـــــشــــاط تـــــعـــــامل ا

سرحى بهذا الشكل. ا
وطـالـب مـحــمـد قــطـامش - مــصـمم
ــــارسى نــــشـــاط ديــــكــــور - بـــوضع 
ــسـرح بــاجلـامــعـة فـى مـكــانـة تــلـيق ا

بهذا الفن.

يديا والفنون والثقافة االجتماعية فى دورته اخلامسة. > مكتبة اإلسكندرية تستضيف حالياً فعاليات مهرجان ا

نسى  سعيد ا
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حسام أبو السعود.. جتول بالقرد فنال علقة ساخنة
جتـول حـسـام أبــو الـسـعـود بـالـقـرد فى شـوارع عـزبـة
الـنــخل وبـوالق الـدكــرور وشـبـرا اخلـيــمـة وفى بـعض
ــتـــرو ومــقـــاهى الـــقــاهـــرة أمــام مـــســرح مـــحــطـــات ا
ـتـروبـول وعــلى كـوبـرى قــصـر الـنــيل وسـوق الـزلط ا
فـنال «عـلقـة» ساخـنة ولـكن جلـنة الـتحـكيم رشـحته
ـسـرح بـالـقـرد وهى لـيـشـارك فـى مـسـابـقـة نـوادى ا
الـ«مونودراما» التى يؤديها من تأليف مجدى فرج..
حـســام أبــو الـســعــود مـارس الــتــمـثــيل وهــو بــالـصف
الــــثــــالث االبــــتـــدائـى من خـالل مـــســــرحــــيـــة «كــــتـــاب
الــقـراءة» كــمـا شــارك فى مـســابـقــات وزارة الـتــربـيـة
رحـلة الثانوية وتعرف بعد ذلك على والتعليم فى ا
ثـلـ فى قصـر ثـقافـة الـفيـوم وشارك مـخرجـ و
ـــــــســــــرح مـــــــعـــــــهم فـى عـــــــدد مـن عـــــــروض نـــــــوادى ا

واجلمعيات الثقافية.
ــســرح اجلــامـعى لم يــكـتـف حـســام بــالــتـمــثــيل فى ا
واجته أيضاً لإلخراج حيـث قدم للمسرح اجلامعى
انـيكان» وحـصل بها عـلى جائزة أحسن «ليلـة حلم ا
مــخـرج والــديـكــور من تـصــمـيـمـه وجـائــزة الـتـمــثـيل
الــثـانــيـة أيــضـاً. كــمـا قــدم «وظـائف خــالـيــة» و«غـنـوة

علومات للمسرح مر البحراوى.. من نظم ا
اخلاصة.

ومـن الـــــعـــــروض األخــــرى
الــتى شـاركت فـيــهـا مـر
» لــــزين «كــــوخ الــــطــــيـــبــــ
نــصـار «حــلم الـســلـطــنـة»
ألحــمــد شـحــاته «بــهــلـول
الــعـــظــيم» ألمــ بــكــيــر..
ومـازالت مـر حتـلـم بأن
تـــصــبح جنــمــة تـــتــعــقــبــهــا

الكاميرات.

الـــــــــــــــزرق» مـن إخـــــــــــــــراج
أحمـد الـبـنـهـاوى وتـقدم
ــســـرح اجلـــامــعى عــلـى ا
«أزمــــة شــــرف وشــــاهـــد
مــلك» لـلــمـخـرج مــحـمـود

الكومى.
ومن إخـــــراج أســـــتـــــاذهـــــا
أحــــمــــد مـــتــــولى شــــاركت
مـر فى عــرض «بــكـره»
وحــــصــــلت عــــلـى جــــائـــزة
ــــــــمـــــــــثــــــــلـــــــــة األولـى فى ا
مــــهـــــرجـــــان اجلــــامـــــعــــات

الـــشــــبـــاب الـــقــــريـــبـــة من
مــــــنـــــــزلــــــهــــــا فـى مــــــصــــــر
اجلـــديــــدة.. ولـــلـــتــــأكـــيـــد
عــــــــلـى مــــــــا تــــــــمــــــــلـك من
مــــــوهــــــبــــــة ورغــــــبــــــة فى
صــقــلــهــا الــتــحـقـت مـر

بــورشــة «أحــمــد مــتــولى»
ـــــــــــمـــــــــــثـل لـــــــــــتـــــــــــدريـب ا
وانـــــطــــــلـــــقـت بـــــعــــــد ذلك
لــــتــــشــــارك فى عــــدد من
الــــعــــروض مــــنـــهــــا «عــــلى
الـــــزيــــبـق» و«الــــعـــــفــــاريت

لم تشغلها دراستها لنظم
ــسـرح ــعــلــومــات عن ا ا
وظلت وفيـة حللمها حتى
ــسـرح الــتــحـقـت بــقـسـم ا
بـــــــــــآداب عـــــــــــ شــــــــــمـس
لتدرس النقد والدراما.
عــرفت مــر الــبــحـراوى
سرح منذ طريقـها إلى ا
اإلعـــداديـــة حــيـث كــانت
ـــــــســــــرح تـــــــتــــــنـــــــقـل مـن ا
ــــــدرسـى إلى مــــــســــــارح ا
قــصـور الــثـقـافــة ومـراكـز

أحمد السيد..
يتمنى 

أن يصبح معيداً

» وحــصـل عــلى جــائــزة أحـسـن مــخـرج الــلــيل والــســكـ
ثل مرت على التوالى. «ثان» وأحسن 

ن أسس حـــســام فــرقــة (9/5) رداً جلــمـــيل أســتــاذه أ
اجلندى رحمه الله ليقدم من خاللها جتاربه اخلاصة
تــألــيــفـــاً وإخــراجــاً ومن بـــ الــعــروض الــتـى قــدمــتــهــا
الــفــرقـة «الــزيــارة انــتــهت» «فــوانـيـس رمـضــان» «لــيــلـة
الــقــبض عــلى صالح الــدين األيــوبى» كــمــا قــدم أيــضـاً
عـدداً من عروض األطـفال مـنهـا «حقق حـلمك» تـأليف
حــازم الـسـمــنـودى و«عـرائـس مـاريـونــيت» ويـقـوم حــالـيـاً
ـهرجان بـإعداد عرض «بـره ضلـمه» للـمشـاركة به فى ا

الدولى للطفل.
حسـام ينتظر فرصـته احلقيقية خاصـة بعدما تفككت
فرقته ولم يبق سواه غير أنه يثق فى قدراته وموهبته
ويـتـمــنى الـنــجـاح بـعــيـداً عن اإلســفـاف ويـعــتـبــر تـوفـيق

عبد احلميد وأحمد زكى مثله العليا فى التمثيل.
حسام يحلم أيضا بـالعمل فى مسرح الدولة كما يحلم

بأن يصبح جنماً سينمائياً المعاً.

سـرح فى كلـية اآلداب انـبهـر بأداء الـراحل كرم مـطـاوع فانـضم إلى فريـق ا
منتـصف التسعـينيات وقـدم مع اخملرج طه عبـد اجلابر من خالل عروض
ــســرح اجلــامـعـى عـدًدا مـن الـعــروض مــنــهــا "وحـوى وسـت احلـسن" وألن ا
مطـاوع كـان مـخـرًجـا متـمـيـزًا فـقد اجتـه التـونى أيـًضـا إلى اإلخـراج فـأخرج
وهـو طــالب "الـنـاس فى طــيـبه مـنــ أجـيب نـاس الــذبـاب األزرق" وحـصل
عـلى عـدة جـوائـز شجـعـته عـلى االسـتـمـرار بعـد الـتـخـرج فـاجته لـلعـمل فى
ـســرح وقـدم خـاللـهــا "مــوت سـ من حــقــنـا بــالــعـربى الــفــصـيح نــوادى ا
هـرج" كما شارك فى نشاط مـسرح الشباب والريـاضة وقدم مع مجموعة ا
مـن الـطالئع جتـارب إخـراجـيه شـهـدت لـهــا جلـان الـتـحـكـيم مـنـهـا "أوبـريت
حـلم الـناس حـكايـة شعب إحـنـا" كمـا حقق عـددًا من اجلـوائز فى الـتمـثيل
ـســرح اإلقـلـيـمـى حـقـيـقــة ال يـنـكـرهـا إال واإلخـراج. يـرى عـمــاد الـتـونى أن ا
العـميـان وأنه يقـدم إبداعـات تفوق مـا يقـدمه احملتـرفون فى الـقطـاع العام
أو اخلـاص رغم إمـكـاناتـهم الـكـبـيرة.. ومع ذلك تـتـقـاعس احلـركة الـنـقـدية

سرح اإلقليمى فى محافظات الصعيد والدلتا. عن متابعة عروض ا
التـونى معتمـد كمخرج فى الهـيئة العـامة لقصور الـثقافة مـنذ سبع سنوات
ى مـثل "تـى جـ رومـولـوس قــدم خاللـهــا الـعـديـد مـن أعـمـال األدب الــعـا
سـرح اإلقليمى وعمل فى دون كـيشوت" وشارك فى عدد من مـهرجانات ا
الــعــديـد مـن قـصــور وبــيـوت الــثــقــافـة مــثل "جــرجــا - أخـمــيم - ســمــالـوط)

ومـازال يـحـلم بـالـتـمـثـيل عـلـى مـسرح
نيا الذى يتم العمل فيه منذ ثقافة ا
عــــام ١٩٩٧ ولـم يــــتـم االنــــتـــــهــــاء من

إنشائه إلى اآلن..
ويــــراهن الــــتـــونـى عـــلى جنــــاحه فى
عـــــمل عـــــروض رائــــعـــــة عــــلـى هــــذا
ثلى الفرقة سرح مع مجمـوعة  ا
الـقـومـيـة وشـبـاب اجلـامـعة حتـقق
عـــائــــدًا مــــاديًـــا مــــجـــزيًــــا فى حـــال
ــهـا بــأسـعــار رمــزيـة مــثل مـا تــقـد
يتم فى مسرح الـبالون فرقة الغد
ساقية الصاوى. فهل يتحقق احللم

الذى طال انتظاره.

ـدلل إسالم فـوزى هو نـفسه الـذى التـحق باألزهـر للـدراسة طـفل اإلعالنات ا
والذى سرعان ما غيّر مساره ليمارس عشقه األول وهو التمثيل.

ـثالى فى ه ا ـسرحـية بـاإلسكـنـدرية لـيجـد عا ـعهـد العـالى للـفـنون ا الـتـحق با
ـنـاخ الـفـنى الـسـائـد وتـوجـيه أسـاتـذته له وعـلى رأسـهم «سـامى عـبـد احلـلـيم» ا
الـذى احـتضـنه كابن لـيشـعر بـالـثقـة فى نفـسه وتنـمـو موهـبته سـنة بـعد سـنة..
ـلك» ــوت ا ــعـهــد مــنـهــا «بـعــد أن  شــارك إسالم فى عــدد من الـعــروض فى ا
وقـام فـيـهـا بـدور «بـهـلـول» و«الـضـفـادع» و«الـطـيب والـشـريـر واجلـمـيـلـة» ويؤدى
شـخـصيـة «اليـوس» فى «أندرومـاك» لراسـ و«بـروتس» فى «يولـيـوس قيـصر»
و«كـاسـيـو» فى «عـطـيل» كـمــا قـام بـدور «حـسن فـايق» فى عـرض «درب عـسـكـر»
سـافر فى للـراحل محـسن مـصيـلحى و«إيـفانـون» فى «اخلطـوبة» لـتشـيكـوف ا
«أبــو زهــرة فى فـمـه» لـبــيــرانـديــلـو و«مــاركــو» فى «مــشـهــد عـلـى اجلـســر» آلرثـر
ـصــطـفى ســعـد مــيــلـر.. كــمـا لــعب «الـوزيــر والـشــاويش» فى «مــلك والّ كــتـابــة» 

و«بوريا» فى «العادلون» لكامى.
إسالم عـرف طــريـقه إلى عـروض الـبـيـت الـفـنى لـلـمــسـرح وقـد شـارك فى «فى عـز
الـضهـر» تأليـف أسامة أنـور عكـاشة وإخراج مـحمـد عمر وبـطولـة سميـحة أيوب..
ـنــعم وبـطـولـة: و«رجـل الـقـلـعـة» حملــمـد أبـو الـعال الــسالمـونى إخـراج نــاصـر عـبـد ا
تــوفـــيق عـــبـــد احلــمـــيــد وفـى الــقـــطــاع
اخلـــــاص شـــــارك إسـالم فى عـــــروض:
«نـيولوك» مع الـسيـد راضى و«برهومه
وكاله الــبـارومـه» مع جالل الـشــرقـاوى
وأحمد آدم وله عدة أعمـال تليفزيونية
ــنــتــظــر» مع ــنــادى الـــرجل ا مــنــهــا: «ا

الراحل رضا النجار.
وفى السينما شارك فى فيلم «بحبك
وأنـــــا كــــــمـــــان» مـع اخملـــــرج مــــــحـــــمـــــد

النجار.
إسالم فـــــوزى يــــتــــمــــنى أن تــــســــتــــمــــر
ــــســـــرح والــــســــيــــنــــمــــا جتــــربــــتـه فى ا
والـتلـيفـزيون حيث لـكل متـعته.. ولكل

مكافأته.

äÉcôH âØY

تــفـجّــرت مــوهــبـة أحــمــد الــسـيــد فى الــطــفــولـة
فــــانــــضـم إلى فــــريق الــــتــــمــــثــــيل فـى إدارة شـــرق
الـتـعلـيـمـيـة بـاإلسكـنـدريـة وشـارك مـعه فى عدد
مـن الــعــروض مـــنــهـــا «كــفـــاح شــعب مـــصــر» وفى
الئـكة» الـثانـوية قـام بدور الـبطـولة فى «صالة ا
لــتــوفــيق احلــكــيم و«عــنــتــرة بن شــداد» لــيــسـرى
اجلنـدى و«علـى جنـاح التـبـريزى» أللـفريـد فرج
«عـريس لبنت السـلطان» حملفـوظ عبد الرحمن
ـــســرحـــيــات ـــاغـــوط.. وكل ا ــهـــرج» حملـــمــد ا «ا

دوح حنفى. السابقة من إخراج 
أحـمـد السـيـد يـعـتـبـر مـسرحـيـة «زنـقـة الـرجـالة»
لـبــهـيج إسـمــاعـيل وإخــراج نـاجى أحــمـد نـاجى
ـهــمــة فى حــيــاته حــيـث جـمــعــته مـن احملــطــات ا
بــأصــدقـاء رحــلــة الـكــفــاح إسالم عــبـد الــشــفـيع

سامح بسيونى.
فـضّل أحمد االلتحـاق بالتعلـيم اجلامعى ليؤمن
لنـفسه مـستـقبالً عـملـياً واستـقراراً ولـكنه - مع
ذلك - الـتـحق بـفـريق الـتمـثـيل فى كـلـيـة الـتـجارة
جـامعة اإلسـكنـدرية وقدم مـعه «تاجـر البنـدقية»
لــشـــكــســـبــيـــر إخــراج جـــمــال يـــاقــوت كـــمــا قــام
ـواطن مهرى» لولـيد يوسف و«عشرة بـبطولة «ا
عــــلى بـــاب الـــوزيــــر» و«دكـــتـــور زعـــتــــر» لـــيـــســـرى
اجلـنــدى.. وبـعـد تــخـرجه من اجلــامـعــة وضـمـان
ـعهد العـالى للفنون مستقـبله الوظيـفى التحق با
ــسـرحـيـة وشـارك فى عـدد من عـروضه مـنـهـا ا
لك» ـوت ا «أنـتيـجـون» لـسوفـوكـليـس «بعـد أن 
لـصالح عـبـد الــصـبـور «يـوم من زمــانـنـا» لـسـعـد
ــلـك لــيــر» لـــشــكـــســبــيـــر وأيــضــاً الــلـه ونــوس «ا

«أندروماك» و«أوالدنا فى لندن».
ـعهد وتـلمـذته على يد يـعتبـر أحمـد وجوده فى ا
أستـاذة (سامى عـبد احلـلـيم) نقـطة مـضيـئة فى
ــعــهـد حــيــاته حــفــزته ألن يــصـبـح مـعــيــداً فى ا

خاصة أن ترتيبه األول على دفعته.
ــهـــرجــانـــات الــتى شــارك أحـــمـــد فى عــدد مـن ا
ـعـهد مـنـهـا «كل أمـام اآلخـر» و«الـقـطة يـقـيـمـهـا ا
الــعـمــيـاء» وحــصل الــعـرضــان عـلى جــائـزة جلــنـة
الـتـحــكـيم اخلـاصـة فى مـهـرجـان زكى طـلـيـمـات
كمـا شارك بـ«كالـيجوال» أللـبيـر كامى من إخراج
ى وحـصل ــهــرجـان الــعــا ســامح بــسـيــونى فى ا
الـعرض عـلى عدة جـوائز رشـحته لـلمـشاركة فى
ـهــرجـان الــقـومى لــلـمــسـرح لـيــحـصل مــنه عـلى ا

عدة جوائز أخرى.
أحـــمــــد يـــتـــمـــنـى أن يـــحـــصـل عـــلى فــــرصـــته فى
الـسيـنـما والـتلـيـفزيـون ولكـنه يـؤمن بأن كل شىء

فى أوانه.
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إسالم فوزى..
دلل  طفل اإلعالنات ا

عماد التونى.. 
احللم الذى طال انتظاره
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 محمد  القطونى محمد الليثى

نصورة وقفة احتجاجية "مسرحية" فى جامعة ا
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الـــداخــلى لـإلنــســان مـن خالل بــطل
عوق ذهنـيًا نتيجة ضغوط العرض ا
أســريــة تـــتــجـــســد أمـــامه فى صــورة

إنسان آخر يطارده.
ويـقـدم اخملـرج عـبد الـله أبـو الـنـصر
مـســرحــيـة "الــزنـقــة" لــلـمــؤلف بــهـيج
إسـمـاعــيل إعـداد مـوســيـقى تـوفـيق
فـوده أشـعــار وديـكـور عــبـد الـله أبـو
الــنــصــر وبــطـولــة حــسـن الــنــجـار -
مـصطـفى بـدوى - أسمـاء البـلـتاجى
رندى بـدرى - زيـاد تـوفـيق - إسالم
ديـــــاب - مـــــحــــمـــــد بــــدوى - ســـــامح

السالوس - محمد الشخيبى.

ولـيــد نـقـطـة - مـحــمـد أبـو الـفـرح -
مـحـمـد الـبحـرى - سـامح الـسـالوس
- مـــــحــــــمــــــد الـــــشــــــريف - أســــــمـــــاء

البلتاجى.
كـــمــــا يــــقـــوم اخملــــرج عــــبـــده عــــرابى
بــــإجــــراء بــــروفــــات عــــرض "الــــوهم"
تأليف مصـطفى سعد الذى يشارك
ــــســـرح هـــذا فى شــــريـــحــــة نـــوادى ا
العام التابعة لقصر ثقافة دمياط.
ـــوســيـــقى تـــوفــيق يـــقــوم بـــاإلعــداد ا
فوده دراما حركية أحمد الغزالنى
تنـفيذ الـدراما حـسن الديب وهـيثم
السباعى. ديكور: إبراهيم النمر

بـطولة مـاجد خفاجـى - شادى عبد
الكر - ندى البدرى .

والــــــعــــــرض يــــــدور حــــــول الــــــصــــــراع

علـى مسـرح قـصـر ثـقـافـة فـارسـكور
ــســرحى جتــرى بــروفــات الــعــرض ا
"اللـيلـة نـحلم" تـأليف نـاصر الـعزبى
إعــــــــــداد وإخــــــــــراج شــــــــــريـف صالح

الدين.
ـــســــرحــــيــــة يــــســـرى كــــتب أشــــعــــار ا
حـــســان ووضع أحلــانــهـــا عــبــد الــله
رجــال أمــا االســتــعـراضــات فــلــعــبـد
الله عبد احلمـيد وتصميم الديكور
ألحـمــد اجلـنــايـنى: وبــطـولــة: طـاهـر
أبـــــو حــــــطـب - الـــــســــــيــــــد فـــــاورق -
إبـــــراهـــــيم أبـــــو مــــســـــلـم - مــــحـــــمــــد
الــشــطـــورى - مــنـــار شالطــة - رزق

العزبى..
يـــقــدم اخملــرج رؤيــة جـــديــدة لــلــنص
تـركــز عــلى حــالم ونــور مــسـتــعــيــضًـا
بـهـمـا عن أيـوب ونــاعـسـة فى الـنص
األصــــلـى ويــــتــــعــــرض لــــلــــمــــشــــكالت
الواقعية واحلياتية التى يتعرض لها
حــالم ونــور طـــوال الــوقت من خالل
حلمهم باالرتباط وبشكل معاصر.
بــيــنــمــا وقع اخــتــيــار اخملــرج ســمــيـر
الــــعـــــدل عـــــلى نـص الـــــراحل ســـــعــــد
الـــدين وهــبــة "ســبـع ســواق لــتــقــدمه
الــفــرقــة الـقــومــيــة بــدمـيــاط بــطــولـة
رضا عثـمان - عـبد الـله أبو الـنصر
- هـشـام عـز الـدين - حـا قـورة -
مــصــطــفى بــدوى - عــبـده عــرابى -

 رزق  العربى عيد عرابى
 مر السكرى

CÉÑıG πNGO Ëôe
الفنانة مر السكرى التى شاركت مؤخراً
ـســرحى «اإلســكـافـى مـلــكـاً» فـى الـعــرض ا
تـــألــيف تـــعــود لـــلــتـــعــاون مـــعه فى الـــعــرض
ـــــســـــرحـى االرجتـــــالى «اخملـــــبـــــأ» والـــــذى ا
يشترك فيه أكثر من 30 طالباً وطالبة من
ه ــقــرر تــقــد ــمــثل ومن ا ورشــة إعــداد ا
عــــلى مــــســــرح اإلبـــداع الــــفــــنى فـى بــــدايـــة
ــقـــبل.. الــعـــرض يــتــنـــاول هــمــوم الــشـــهــر ا
الــشـبــاب ومــشـاكــلــهم ومـا يــشــعـرون به من
إحباط وهموم نتيجة الواقع احمليط بهم.

أميرة حسن 

ÜƒæHCG ≈a Iô«eCG
أمـيـرة حـسن ابـنـة قصـر ثـقـافـة الـطفل فى
أسـيـوط اختـارهـا اخملـرج أحمـد إسـمـاعيل
ــســرحى عــبــد الــبــاقى لــبــطــولــة الــعـرض ا
سعف الـنخيل "لفـرقة ثقافـة أبنوب سعف
النـخيل تـأليف حـسام عـبد الـعزيـز أشعار
عــــصـــــام هـــــمــــام أحلـــــان أشــــرف بـــــشــــرى

. استعراضات على أم

موليير شوشة بـ 6 لغات
ـمـثل واخملـرج "حمـادة شـوشة" يسـتـعد ا
ـسـرحـية الـتى لـتـقـد عـرض بـعـنـوان "ا
لم يـكتبهـا موليـير" يومى ١٧  ١٨ أبريل
الــــقـــادم عــــلى مــــســـرح روابـط الـــعـــرض
عـــبــارة عـن مــقـــتــطـــفــات مـــجــمـــوعــة من
ه بـ ٦ لـغات أعمـال مـوليـيـر ويـتم تقـد
مـــخـــتـــلــفـــة هى الـــعـــربـــيــة واإلجنـــلـــيـــزيــة
ـــانـــيـــة واألســــبـــانـــيـــة والـــفــــرنـــســـيــــة واأل
واأليـــــطـــــالـــــيـــــة وســـــوف يـــــشـــــارك فـــــيه
بـــالــتـــمـــثـــيل اخملـــرج اإليـــطـــالى الـــكـــونت

"فرديريكو البجساردى".

هرجان األول للفرق احلرة ا
.. فى وسط البلد 

عـلى مـسـرح مــحـلـة الـرواد بـوسط الـقـاهـرة تـبـدأ فى الـفـتـرة من 
سـرحى األول ـهـرجـان ا 20 / 3 حـتى 3/30  اجلـارى فـعـالـيـات ا
شاركة عدد من لـلفرق احلرة "دورة الفنـان أحمد عبد احلـليم" 
ــهـرجــان جـمــاعه الـرواد الــثـقــافـيـة عــروض فـرق الــهـواة تــنـظم ا

بإشراف د. حس عبد القادر ود. سيد سرحان.
هرجان" قال إن الدورة األولى سوف تشهد فادى فوكيه "رئيس ا
عقد عدد من الندوات واللـقاءات الفكرية بهدف االرتقاء بحركة
مسرح الـهواة فى مصر والـعمل على اكـتشاف الطـاقات اجلديدة

سرحى. فى مختلف عناصر العرض ا
سـرحى أم ـهرجـان هذا الـعام الـناقـد واخملرج ا يشـرف على ا

بكير ويديره محمود الكومى.

الــقـطــونى مــخــرجــا كــلـيــتى الــتــربــيـة
الــنـوعـيـة وطب األســنـان عـلى غـيـاب
الـــتــكــافــؤ داخل مـــهــرجــان اجلــامــعــة
سارح التى يـزانيات أو ا سواء فى ا
يــتم الـعـرض عـلـيـهــا وهـو مـا يـتـنـافى

نافسة العادلة. وفكرة ا
أما عـبد اخلـالق - مشـرف النـشاط
الـــفــنى بــكـــلــيــة الـــتــجــارة - فـــيــقــول:
فــوجــئــنــا بــخـطــاب رعــايــة اجلــامــعـة
إلجـــراء قــرعــة جــديــدة لـــلــمــهــرجــان
فـأخـبـرتـهـا بـنـاء عـلى تـعـلـيـمـات رائـد
ـــشـــكـــلـــة فى احتـــاد الـــكـــلــــيـــة.. لـــو ا
الــتــكـــالــيف الــكــلــيــة عــلى اســتــعــداد
لـتـحــمل نـفـقــات يـومـهــا لـكـنــهـا قـالت
"الــــلى عــــاجـــبـه عـــاجــــبه والــــلى مش

عاجبه ينسحب"..
وتقـول أميرة عـاشور - أمـ اللـجنة
ـشكلة فى الـفنية الحتـاد اجلامعة: ا
مديـرة النشـاط الفنـى التى وصفـتها
بالـتـعنـت ضد الـنـشاط فى اجلـامـعة

والتى تقاتل إللغائه.
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> إن صـواب الرؤيـة يكـون فى الـعالقة الـتى تربـطـنا بـالعـالم وهـذا ال يعـنى تسـهيل
الـفـهم الـذى لـديـنـا عن ذلك. صـواب الـرؤيـة يـعـنى طـرح الـسـؤال عن الـنـظرة الـتى

نلقيها على العالم. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

17  من مارس 2008 العدد36

كتبة اإلسكندرية وهى نتاج ورشة لفنون األداء. > مسرحية «التلعثم» يتم عرضها بعد غد  األربعاء 19 مارس 
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ـسرح سـرح يـكون لـلجـميع. ولـكـنى ال أعتـقد أن ا > إن األيـديولـوجيـا هى االعـتقـاد فى أن ا
ـسرح ألن ذلك يـتطلب لـلجمـيع أعتـقد أن هـناك الـكثـيرين الـذين ال يسـتطـيعـون دخول ا
ـسـرح الـذى ال يـكـون طبـيـعـيـاً. ولـكنـه ليس طريـقـة اسـتـقـبال لـوجـود الـنـاس عـلى خـشبـة ا

بالضرورة مرتبطاً بإعداد ذهنى أو بطبقة اجتماعية.

اضى فى ندوة خاصة حول أعمالها. > استديو عماد الدين: استضاف الكاتبة األمريكية «ناعومى واالس» األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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الدراما العبثية
نطق وتتطلع للمستحيل  تخرّب ا

سرحية» ذاهب ا صـطلحات وا  فى كتاب «مدخل إلى ا
ــســـرحــيـــة مـــجــد الـــقــصص تـــقــوم الـــكــاتـــبـــة واخملــرجـــة ا
ـسرحـية منـذ نشـأة هذا الفن ذاهب ا بـاستعـراض أهم ا
فـى مـــخـــتـــلف أنـــحـــاء الـــعـــالم وتـــلــــقى الـــضـــوء عـــلى أهم
ــصــطــلــحــات الــتى يــجب أن يــتــعــرف عــلــيــهــا الــقـار - ا
ـتـخـصص - مـشــيـرة إلى أن دافـعـهـا احلـقـيـقى الـعـادى وا
ـسرحـية هـو قيـام البـعض بالـترويج للـكتـابة عن الـدراما ا

فاهيم ومصطلحات غير ناضجة.
سرحية الـكالسيكية وتعـريفها فى الفصل األول وتبـدأ با
من الــكــتــاب مــؤكــدة عــلى أن األمــر يــخــتــلط - فى بــعض
ــــشـــاهــــد عـــنــــد قـــراءة أو األحـــيــــان - عــــلى الـــقــــار أو ا
سـرحيـة الـكالسيـكيـة; فـمنـهم من يـعتـقد أنـها مشـاهـدة ا
األعمـال اخلالدة الـتى تبقـى فى الذاكرة والـبعض اآلخر
دارس يـعتـقـد أنـها األعـمـال التى تـصـلح ألن تـدرس فى ا

واجلامعات.
ـة» - ــســرحـيــة الــكالســيـكــيــة الـقــد وتــعــرف الـكــاتــبـة «ا
اإلغريـقيـة والرومـانيـة - وتـطورهـا مؤكـدة أن اإلغريق لم
يـعـرفــوا كـلـمــة «كالسـيــكى» ولم يـطــلـقـوهــا عـلى أعــمـالـهم
ــسـرح يُــعــرف لـديــهم فى ثالثــة أشــكـال هى: حــيث كــان ا
ــســرحــيـة الــتــراجــيــديـا والــكــومــيــديــا والــسـاتــيــر - أى ا
اخلــرافــيـة - وأن الــذى أطـلق عــلى هــذه األشـكــال لـفــظـة
ـذهب «كالسـيــكى» هم الــرومـان وأول من قــام بـتــقـنــ ا
ـدونة ـسـرحـيـة وضـبـط قـواعـده غـيـر ا الـكالسـيـكى فى ا
سـابـقـاً كـان أرسـطـو فى كـتـابه «فن الـشـعـر» وأن أرسـطو
قد كتب هذه القواعد مسـتحضراً أمام عينيه مسرحيات
سوفوكـليس وإسخـيليـوس حيث قـام بتحـليلـها واستـنباط

القواعد والقوان منها.
وتـنـتـقل الـكـاتـبة إلى «األقـنـعـة» مـشـيـرة إلى أن الـقـناع فى
ـكـياج وحتـديداً عـاصـرة يتم تـصـنيـفه فى دائرة ا لـغـتنـا ا
لــلـوجه ضــمن عـنــاصـر الــعـرض وأن الــقـنـاع فـى الـعـرض
ـسرحى اإلغريـقى له أهمـية رئيـسيـة ووظيفـة مزدوجة: ا
تــزيـيــنــيــة ورمـزيــة حــيث قــدم الـبــاحــثــون فـرضــيــة تــقـول
ــمـــثل فى حـــجم أضـــخم من الـــعــادى بــضـــرورة إظــهـــار ا
ـمــثل لــكى يــطــرق بــصـوته إضـافــة إلى تــضــخــيم صــوت ا
ـشـاهـدين من خالل فـتـحــة الـفم الـواسـعـة لـلـقـنـاع آذان ا
ـسرح كان أعمق من كـما أن األثر الذى تـركه القناع فى ا
األثـر الـذى تـركه فى احلـرب والـطـقـوس الـديـنـيـة - حيث
كـانت بـدايـة اسـتـخـدامه - فــقـد كـان يـنـقل مـعه حـالـة من
وجب شترطة رضائياً  السحر للمشاهـد حالة للوهم ا
ـشـاهـد - بـيـنه وبـ اخلـشـبة - أن الـعـقد الـذى قـبل به ا
ـــنــون وكــلــمـــنــســتــرا وأنـــتــيــجــون يــســـتــمــتع بـــكل من أجــا

وأوديب... إلخ وغيرهم من الشخصيات اخلالدة.
وفى الـفــصل الـثـانـى تـعـرضت الــكـاتـبــة إلى مـســرح الـعـصـور
الوسـطى مشـيرة إلى مـوقف الـكنـيسـة التى ظـلت حتارب كل
ــيالدى وحــتى الــقــرن أثــر لـــلــدرامــا مــنــذ الــقــرن الــســـادس ا
ـمـثـلـ خـطـرًا الـعـاشـر واعـتــبـرت - الـكـنـيـسـة - الـتـمـثـيل وا
عــلى مـكـانــتـهـا ورجـالــهـا وعـلى أفـكــار الـنـاس وأذواقـهم وأن
الدراما ال تـتفق والـتعالـيم التى تـنادى بهـا الكـنيسـة فحرّمت
ــمـــثــلــ ـــســيـــحى مــشـــاهــدة حـــفالت ا عــلى رجـــال الــدين ا
ـســرح عـلى األشــخـاص اجلــوالـ «اجلــوجنـلــرز» وحـّرمـت ا
ـثل يرغب ـسـيحـيـة واشتـرطت عـلى كل  الـذين يـعتـنـقون ا
ـسـيحـى أن يتـبـرأ من احـتـراف الـتـمـثيل فى اعـتـنـاق الـدين ا
ــســيــحـيــ بــاجلــوجنــلــرز وعـدم إطالق كـمــا حــرمت زواج ا
مـثالت وحتـر مراسم ـمثـلـ وا سـيـحيـة عـلى ا األسـمـاء ا

سيحية عليهم. قابر ا الدفن وا
ـــؤلـــفـــة عـــلى أن الـــنـــقـــاد قـــد قـــامـــوا بــتـــقـــســـيم وأكـــدت ا
سرحـيات الدينـية حسب أمـاكن التمثـيل إلى ستة أنواع ا
سـرح الدائم هى: الـكنـيسـة كمـسرح مـسرح الـكنـيسـة ا
ـسـرح ذو الـسـتـارة. ـســرح الـدائـرى وا ـتـنـقل ا ـسـرح ا ا
ـسـرحيـات حـسب مـضامـيـنهـا إلى أربـعة كمـا  تـقـسيم ا
ـعـجـزات ومـسـرحـيـات األسرار أنـواع وهى: مـسـرحـيـات ا
سـرحـيات الـفـكاهـيـة وقامت ـسـرحيـات األخالقـيـة وا وا
ـؤلفة بتعـريف كل نوع على حدة وتـوضيح أهم السمات ا

لكل نوع منها.
كذلك تـعرضت الكـاتبـة للـعرص اإللـيزابـيثى وعـوامل تطور
الــدرامـا فى الــقـرن الــسـادس عــشـر الـتـى كـان عـلـى رأسـهـا
دارس واجلـامـعـات وجمـعـيات دارسى ـسرح الـشـعـبى وا ا
سـارح الشـعـبيـة التى ظـهرت احلـقـوق مسـتعـرضة أشـهـر ا
فى تـلك الفتـرة كمـا عرَّفت الـكوميـديا دى التى بـأنها ذلك
ـســرحى الـذى ظـهــر فى مـنـتــصف الـقـرن الـنــوع من الـفن ا

الــســادس عــشـر وانــتــشــر نــحـو قــرنــ من الــزمــان والـذى
ــثـلــ مـحــتــرفـ بــاســتـخــدام جــمـيع يــعـتــمــد عـلـى قـيــام 
ــهــارات من تــمــثـيـل ورقص وأكــروبـات وبــانــتــومــا وحـيل ا
مسـرحية وحركات بهـلوانية حيث يكـون التمثيل ارجتاال -
أى ال وجـود لنـص مسـبق - فـقط يـتم االتـفاق عـلى الـفـكرة
ـمـثـلـون بـارجتـال أدوارهم أمـام الـرئـيـسـيـة ويـقـوم بـعـدهـا ا

طية ثابتة. اجلمهور من خالل شخصيات 
ـيـلـودراما أيـضـاً تـنـاولت الـكـاتـبـة بـالـشـرح الـرومـانـسـيـة وا
ونودراما والـواقعية والطـبيعيـة والفرق بينـهما مؤكدة وا
عـــلى أن احلـــركــــة الـــرمـــزيـــة فـى األدب األوربى احلـــديث
كـانت فى أواخر القرن الـتاسع عشـر وأول ما نشأت فى
ـسـرح وعـلى رأسهم فـرنسـا وكـان أبـطـالـها بـعـيـدين عن ا
مــاالرمــيه وبـودلــيـر وفــرلـ والــذين جلــأوا إلى حـركــتـهم
ذهب الطبيعى والواقعى. وأن الرمزية للرد عـلى رجال ا
الـكـاتب الــبـلـجــيـكى «مـوريس مــيـتـرلــنك» هـو الـذى يــعـتـبـر
ــســـرح وكـــذلك ـــذهـب الــرمـــزى فـى ا مــؤسـس قـــواعــد ا
يــعـــتــبــره الــبــعض مــؤســـســاً لــلــمــذهب الـــتــعــبــيــرى أيــضــاً
سرحيـة التعبيرية يعتمد على ضرورة فهم والتمثيل فى ا
ـــمــثـل أن أداته الـــرئــيـــســـيــة فـى الــتـــمـــثـــيل هى جـــســده ا
ـمثل الـشخـصيـة وتؤكد وترفـض التـعبيـرية أن يـتقـمص ا
عــلى أن تــكــون الـشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة كــامــلــة الــوضـوح
واحلـضـور ويـتـم الـتـعـويل عـلـيـهـا أمـا بـقـيـة الـشـخـصـيات
المح فـتـبـدو أشـبه بـشخـصـيـات األحالم غـيـر مـحددة ا
وهى شـخــصــيـات مــسـاعــدة لـلــبـطـل لـتــتـركــز كل األضـواء

عليه وتكون اللغة مركزة وتليغرافية.
مسرح العبث النشأة واجلذور

أمــا مـسـرح الــعـبث فى أوربــا - الـشــرقـيـة والــغـربـيــة فـقـد
تتبـعت الكاتـبة نشـأته وجذوره وأهم رواده فالـفترة التى
ـيـة الثـانـيـة قـد اتـسـمت بـاإلحلـاد وعدم تـلت احلـرب الـعـا
ـكناً فـيها أن يتم اسـتخدام نفس وجود معـنى فلم يعد 
ـســرحــيـة الــتــقـلــيــديـة الــتى لم تــعـد ـعــايــيـر واألشــكــال ا ا
مـقـنـعـة والـتـى فـقدت مـصـداقـيـتـهـا فـجـاء مـسـرح الـعـبث
سرحية التى سبقته مسرحاً متمرداً عـلى كل األشكال ا
ـيـز الــدرامـا الـعـبـثـيـة هـو أنـهـا تـهـدف إلى وكـان أهم مـا 
ـستـحيل تـوقع وإلى ا ـنطـق وتتـطلع إلى غـيـر ا تـخريب ا
مـنـطقـيـاً حـيث إن هنـاك إحـسـاساً مـا بـاحلـرية نـسـتـطيع
أن نـســتـمــتع به عـنــدمـا نـكــون قـادرين عــلى الـتــخـلص من

نطق. سترة تكبيل ا

> القناع ينقل حالة من الوهم والسحر للمشاهد
> الدراما ال تتفق مع تعاليم الكنيسة

مثل سيحية على ا قابر ا > الكنيسة حترم مراسم الدفن وا
سرحية ذاهب ا صطلحات وا الكتاب : مدخل إلى ا

الكاتبة : مجد القصص
ملكة األردنية الهاشمية الناشر : مطبعة الروزنا - عمان - ا

 الفرق ب التشخيص
والتمثيل

سرح سرح كفن» ويـتناول فيه نشأة ا ؤلف الكتاب إلى نصفـ : النصف األول «ا يقـسم ا
ـسـرح.. وخــصـائــصه وتـنــوع أشـكــاله ومـدارس الــتـمــثـيل واإلخــراج أمـا الــنـصف الــثـانـى «ا

صرى. سرح ا سرح وأهم فرق ا سرحية وتطور ا ذاهب ا تاريخ»  فيتناول ا
صـريـ والعـرب الـقدامى كـذلك شـعوب ـؤلف أن قـدمـاء ا فى تصـديـره للـكـتاب اعـتـبر ا
الـصـ والـيـابـان عـرفـوا فن الـتـشــخـيص ولم يـعـرفـوا فن الـتـمـثـيل مـشـيـراً إلى الـفـرق بـ

االثن كالفرق ب الطب والتطبيب..
سرح اليونانى مشيراً إلى أن البداية كانت سنة 490 ؤلف إلى نشأة ا وبعد ذلك تطرق ا
ؤلف إلى تـمثيلية «أبيدوس فى ق.م مع مسـرحية "الضارعات" إلسخـيليوس . كما أشار ا
يالد تـخلـيدا لـذكرى أوزوريس مـؤكداً الشـرق» التى كـانت تـمثل فى األلـفيـة الثـانيـة قـبل ا

أنه ال يوجد نص نستطيع الرجوع إليه.
ـؤلف أن جــوهـر الــدرامـا تالزم مـنــذ نـشــأته مع الـشــعـر الـذى كــان يـقـدم فى كـذلـك أكـد ا
أعياد ديونيزوس على ألسنـة الكورس الذى حتول بعد ذلك إلى التمثيل وارتداء األقنعة
مع حتول األعـياد إلى مـواسم مـسرحـية. ويـتـناول طـبيـعة الـدرامـا معـتمـداً عـلى تقـسيـمات

أرسطو للمسرح فى كتابة "فن الشعر".
ـؤلف عن «عـنـاصـر الــبـنـاء الـدرامى» مـوضـحـاً أوالً وبـتـفـصـيل فى الـفــصل الـثـانى حتـدث ا
«الـتـراجـيديـا» والـتى يـراها «أرسـطـو» أسمـى أجنـاس الـشعـر وعـرفـها بـأنـهـا «محـاكـاة فعل

نبيل تام لها طول معلوم بلغة منمقة».
ـرحة الـتى كان يـرددها كـذلك أشار إلى الـكـوميـديا بـاعـتبـارها مـلهـاة نـشأت فى األغـانى ا
أهل الــريف فى أعــيــاد اإللـه ديــونــيــزوس ويــعــتــبــرهــا «أرســطــو» أقل شــأنــا من
ــــؤلف خــــصــــائص الــــفن ــــأســــاة. ثم يــــتــــنــــاول ا ا
الـــــــدرامـى مــــــــشـــــــيــــــــراً إلى
نــــظــــريــــة احملــــاكــــاة ووحـــدة
ــــكــــان واحلــــدث الــــزمـن وا
وهـى الـــعـــنـــاصـــر الـــتى دعـــا
إلـــــيـــــهــــــا الـــــكالســـــيـــــكـــــيـــــون
وعــارضــهـــا الــرومــانــســيــون .
ـؤلف إلى أنـواع كـمـا تـطــرق ا
من الــــــدرامـــــا مــــــشـــــيــــــراً إلى
الـدراما اليونـانية اإلجنـليزية
الـهــنـديـة الــصـيــنـيــة والـدرامـا

اليابانية . 
فـى فـــصـل «األداء الـــتــــمـــثــــيـــلى»
ــــــؤلف تــــــعــــــريـف زكى تــــــنــــــاول ا
طــلــيــمـــات لــفن األداء بــأنه يــبــدأ
من «تـــــوجـــــيه الـــــقــــول واحلـــــركــــة
ـــاءة إلى إحـــيـــاء شـــخـــصـــيــة واإل
ــمـثل» ويــقـوم الــدور الـذى يــؤديه ا
األداء الـتمثيـلى على دعامـت هما
ــقـدرة تــلــبس شــخــصــيــة الــدور وا
عــلـى امــتالك نـــاصــيــة فـن اإللــقــاء.
ــؤلف مـــدارس الــتــمـــثــيل ويـــتــنـــاول ا
ـدرسـة الـتـشـخـصـية اخملـتـلـفـة مـثل ا
ـــــدرســـــة الـــــصــــوتـــــيـــــة ومـــــدرســــة وا
الــــكــــلـــيــــشــــيه ومــــدرســــة الـــطــــريــــقـــة
ؤلـف القـسم ومـدرسـة الـتـغـريب. ويـختـم ا
األول مـن كــــــتــــــابـه بــــــفــــــصـل عن اإلخــــــراج
ــــســــرحـى ويــــعــــرفـه بــــأنه «إبـــــراز الــــنص ا
ـسـرح بـتــجـسـيم ـسـرحى فــوق خـشـبــة ا ا
مـفـاهـيـمـه ومـعـانـيه وحـواره. كــمـا يـتـحـدث
عـن مــــــــدارس اإلخـــــــــراج مـــــــــثل مـــــــــدرســــــــة

ستانسالفسكى آبيا كريج وهولد وبريخت. 
ـؤلـف تـطــور مـفــهــوم الـدرامــا من الــتـمــثـيل ــســرح .. تـاريخ» يــتــابع ا فى الـقــسم الــثـانى «ا

يلودراما والدراما التاريخية.  رجتلة وكوميديا األخالق وا الصامت إلى الكوميديا ا
ـؤلف إلى أنها جاءت تـحررة من التـراث الكالسيكى فـيشير ا أما نـشأة الدراما احلـديثة ا
ة مـثل « الوحدات ذهـب الرومانـسى الذى لم يـعد يـتقـيد بشىء مـن القوانـ القـد مع ا
ــذهـب الــواقــعى» عـــلى يــد إمــيل زوال ومـــوبــاســان وبــعــد ذلـك مع الــرمــزيــة الــثالث» ثم «ا

والتعبيرية والوجودية والسريالية والعبثية . 
تعارف عنى ا صري القدماء مـؤكداً أنهم لم يقدموا فناً مسرحياً با ؤلف إلى ا تطرق ا
ـصرى احلـديث إلى عصـرين: عصـر الرواد الـثالثة «مارون ـسرح ا علـيه حديـثاً ويـقسم ا
الـنـقـاش وأبـو خـلـيل الـقـبـانى ويـعقـوب صـنـوع» ثم عـصـر الـفـرق الـوافـدة «كـفـرقة يـوسف
ـسرح ـعـاصـر» فـيقـسـمه إلى عـصـر ا اخلـياط وفـرقـة سـلـيـمان قـرداحى» أمـا «مـسـرحـنا ا
األصـولى ودعامـتـيه األسـاسيـتـ «سالمـة حجـازى وجـورج أبيض» وعصـر الـفرق األهـلـية
«كجمعيـة أنصار التمثـيل وفرق الريحانى وعـزيز عيد ويوسف وهبى وأيـضاً عصر الفرق
سرح احلديث وسيقى والفرقة القومية وفرقة ا صرية لـلتمثيل وا احلكومية كالفرقة ا

وفرقة التليفزيون. 
ـسـرحـيـة? وتـتـعرف عـلى ـؤلف بـفـصل يـجـيب خالله عـلى أسـئـلـة «كـيف تـتـذوق ا ويـخـتـتم ا

مثل واخملرج».  ؤلف وا غايتها وموضوعها? متحدثاً أيضا عن مثلث العمل; ا

سرح فن وتاريخ . الكتاب : ا
تاليف  : جالل العشرى .

الناشر : الهيئة العامة للكتاب .
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 كرسى هزاز

لدراسة الفرجة.
 «كـــــــرسى هـــــــزاز» ســـــــبق ومـــــــثل
ـــغــــرب فى فــــعــــالــــيــــات الـــدورة ا
ـــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة األخــــيــــرة 
الـــدولى لـــلـــمــســـرح الـــتـــجــريـــبى
ــــســـارح ويـــجــــوب حــــالــــيــــا أهم ا
ـــغــربـــيــة ضــمـن خــطــة لـــتــرويج ا

العمل.

لـدراسـة الفـرجـة بـطـنجـة بـقـاعة
الـندوات بـحـضور وزيـرة الـثقـافة
الــفـنـانـة ثـريــا جـبـران وعـدد من
ــــــغـــــــربـى من ـــــــســـــــرح ا جنــــــوم ا
ـــثــلــ بـــاحــثـــ ومــخـــرجــ و

ســيـلــقــون أبــحـاثــهم حــول آلــيـات
ــــــعـــــــاصـــــــرة. وهى الـــــــفـــــــرجـــــــة ا
األبحاث التى ستصدر فى كتاب
ركز الدولى يشرف على نشره ا

 اخــتـــيــر عـــرض «كـــرسى هــزاز»
لـصامويـل بيكـيت إخراج يوسف
الــــريــــحـــــانى الفــــتـــــتــــاح الــــنــــدوة
الـــــوطـــــنــــيـــــة حـــــول فن الـــــعــــرض
والـــتـــعــدد الـــثـــقـــافى الـــتى تـــكــرم
ـغــربى الـدكـتـور ـسـرح ا عـمـيــد ا

نيعى. حسن ا
يـشرف على تـنظيم الـندوة خالد
ـــــركــــــز الــــــدولى أمــــــ رئــــــيـس ا
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تابـع جمهور مـهرجان الـدوحة الثـقافى فصول
ــيــة «حـالق إشــبــيــلـــيــة» األســبــوع األوبــرا الـــعــا
سرحى اضى فى أجواء جـمعت ب األداء ا ا

والغنائى.
عـــلى مـــدى نــحـــو ثالث ســـاعــات قـــدم عـــازفــو
ـــديــنــة ــســرح الـــغــنــائـى الــتــجـــريــبى  ومـــغــنـــو ا
ســبـــولـــيــطـــو (وسط إيـــطــالـــيـــا) فــصـــول أوبــرا
ــــوســـيـــقى «حالق إشــــبـــيـــلــــيـــة» الـــتي ألــــفـــهـــا ا

اإليطالى جواكينو روسينى.
وتــســتــوحى األوبــرا مـســرحــيــة هــزلــيــة بـنــفس
الـعـنـوان من تألـيف الـكـاتب الـفرنـسى بـيـير دو
وتــروى بـــومــــارشـــيـه فى أواخــــر الـــقـــرن الـ 18 
قصـة روزيـنا وهي فـتاة جـميـلـة وغنـية يـحاول
الـدكـتـور الــوصى عـلـيــهـا بـارتـولــو الـزواج مـنـهـا
رغم فــارق الــسن الــكــبـيــر بــيــنــهــمـا لــكن قــلب
ــافــيــفـا الــذى يــحــبــهـا ـيـل لـلــكــونت أ روزيــنــا 
ـمـكـنـة من أجل الـوصول ويـسعـى بكل احلـيل ا
إلـيــهـا ولــتـحــقـيـق ذلك جلـأ خلــدمـات احلالق

فيغارو وهو شخصية خفيفة الظل وذكية.
ومــقــابل مـــكــافــأة مــالـــيــة يــخــلـق فــيــغــارو عــدة
مــنــاســـبــات ويـــدبــر مــواقـف ســاخــرة وهـــزلــيــة
متـعددة سمـحت للكـونت بلقـاء روزينا وتوجت
افيفا تلك احملاوالت - التي تـقمص الكونت أ

طـــيـــلـــتـــهـــا عـــدة صـــفـــات - بـــزواج روزيـــنـــا من
الكونت وانتهاء وصاية الدكتور بارتولو عليها.

 حالق أشبيلية
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ثــقــافـيــة وصــبـاحــيــات نـقــديـة
ـــســرح ونـــدوات فـى مـــجـــال ا
ــشــاركــة عــدد من عــمــالــقـة
ـــــــســــــرح الـــــــيـــــــمـــــــنى ورواده ا
أبرزهم الـفنان على األسدى
والـــنـــاقـــد صــــبـــرى احلـــيـــقى
وعـبـد ربه الـهيـثـمى والـكاتب
ـــســـرحى الــشـــاعـــر مــحـــمــد ا

الشرفى.

يـــــقــــــومـــــون حــــــالـــــيــــــًا بـــــإجـــــراء
الـــبـــروفــات األولـــيـــة لــنـــحــو 15
مــــــســــــرحــــــيــــــة مـن مــــــخــــــتــــــلف
مـحـافـظـات اجلـمـهـوريـة سـيتم
اخـتــيـار أفــضل عــشـرة عـروض
مـنـهــا لـلـمـشـاركــة فى االحـتـفـال
توقع ى للمسرح وا باليوم العا

دة أسبوع. أن يستمر 
ــهـرجـان يـقـدم أيـضـاً بـرامج ا

وزارة الـثـقـافـة الـيـمـنـيـة ترعى
تــظـاهــرة إبـداعــيـة فـى مـجـال
ــــســـرح الــــيـــمـــنـى من خالل ا
عــــشــــرة أعــــمـــال مــــســــرحــــيـــة
تــســتــضـيــفــهــا خـشــبــة مــسـرح
ـركــز الـثــقـافى بــصـنــعـاء فى ا

27 من مارس اجلارى.
ـــــــــســــــــــرحـــــــــيـــــــــ عــــــــــدد مـن ا
ــــــســــــرحــــــيـــــ واخملــــــرجـــــ ا
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ــركــز تــقــدم دار األوبــرا الــســـوريــة بــالــتــعــاون مع ا
الـــثـــقـــافى ودار األســـد لـــلـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم أوبـــرا
«تـراجـيـديـا كـارمن» ابـتداء من 28 مـارس اجلارى
فى إطــار احــتـــفــاالت «دمــشق عــاصـــمــة لــلــثــقــافــة

العربية 2008».
العمل إخـراج جهـاد سعد ويـشارك فيه عـدنان أبو
الشامات وكامل جنـمة وتقوم بدور كارمن سيلفى
الثابارو ويؤدى دافيد لوقور دور «دون خوسيه».

هرجان الرابع للمسرح السعودى فى انطلق أمس ا
الــريــاض بــرعــايــة وزيــر الــثــقــافــة واإلعالم إيــاد بن
أمــ مـدنـى وبـحــضـور أكــثـر من 50 شــخـصــيـة من

سرح فى الدول العربية. رواد ا
ــهـرجـان رئــيس الـلــجـنــة اإلعالمـيـة أوضح مــنـسق ا
هرجان يهدف إلى إثراء احلركة نايف البقمى أن ا
ملكة وتبادل التجارب مع اخلبرات سرحية فى ا ا
العربية واخلـليجية فى اجملال ذاته إلى جانب دعم

ــســـرحــيــة الــســعــوديــة فـى جــمــيع فــنــون ــواهب ا ا
سرحى. العمل ا

ـهرجـان يـتـضـمن الـعـديد وأفـاد أن جـدول أعـمـال ا
من احملـــاضــرات والــنــدوات الـــتى تــتــنـــاول مــصــيــر
ـسـرح فى عـالم «الــديـجـيـتـال» واســتـقالل الـفـنـون ا
ـســرح الـسـعـودى والـعـربى وكــذلك حـلـقـات عـمل وا
ـــــمــــثـل إلى جـــــانب عــــروض عـن تــــقـــــنــــيـــــات أداء ا

مسرحية متنوعة.
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بــــعـــد انـــتـــهـــائه من عـــرض
زيف) مـسرحـية (األمـير ا
ــسـرح لألطــفـال.. يــقـدم ا
الـقـومى بسـوريـا مسـرحـية
لـلكـبـار بعـنـوان (اعتـرافات
زوجـــيـــة) وهى من تـــألــيف
ـــــــــــــــؤلـف اإلســـــــــــــــبــــــــــــــانـى ا
ألــــــيـــــخــــــانـــــدرو كــــــاســـــونـــــا
وإخــراج الــفــنــان ســلــيــمـان
شـريـبـا وذلـك عـلى صـالـة
الــفـــنــان أســـعــد فـــضــة فى
سرح القومى بالالذقية. ا

 أسعد فضة

مونودراما «جردة طفل»
.. بتوقيع دريد حلام

يـــســتـــعـــد اخملـــرج الــنـــجم
الـــــــســـــــورى دريـــــــد حلــــــام
لتقد مونودراما بعنوان
«جــردة طــفل» وهــو عـمل
مــــوجـه لــــلـــطــــفـل ويــــقـــدم
ـــــفـــــاهـــــيم الـــــتى بـــــعض ا
يــعــتــقــد دريـد أن الــطــفل
العربى بحاجة إليها اآلن
ومـن احملـــتــــمل أن تــــكـــون

سرحية من إخراجه. ا
 دريد حلام
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الكتاب : من نصوص الدراما الصينية
 جاويا ومينغ

ترجمة: أ. د. أميمة غا زيدان
أ. د. مجدى مصطفى

الناشر :  مهرجان القاهرة 
 للمسرح التجريبى
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ـمثل ـثل يـستـطيع أن يـؤدى .إن البـكـاء يجـمّد الـصوت. مع ا ـمثل الـذى يبـكى هو  > إن ا
ـكن الـعمـل مع مغن ـكن أن نـوضح أن الـدموع جتـمّـد الـصـوت ولكن هـذا ال يـعـنى أنه ال 
سرح هذا يعنى بالنسبة لى أن ذلك على موقف على شخصية. إن وضع مُغن على خشبة ا

وضوع مختلف تماماً. يتيح له غناء أفضل حيث تكون اآللة صادحة. بالنسبة للممثل ا
سرحي جريدة كل ا
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رأة الـصينـية كما أنـها تصور لـنا تطـورات اجملتمع الصـينى وتطرح أهم ا
رأة. شكالت التى تموج به ولعل من أهمها حرية ا القضايا وا

وذًجا حًيا للمرأة إن "باى" تقدم لنا من خالل مسـرحيتها "احلب واألسى" 
ـتعـلـمة فى اجملـتـمع الصـينـى وهى تقـدم صرخـة عـاليـة فحـواهـا أن النـساء ا

تعلمات أيًضا ال يستطعن حترير أنفسهن من أفكار الرجل التقليدية. ا

 ihó©dG ∫OÉY

ـسـرحى هـو جزئـيـة مـوسـيـقـيـة. يـوجد إذن > ال أعـتـقـد أن الـنص ا
ـسرحى ال يـكـون هـنـاك زمان. ال تـوجـد جـزئـية زمـان. فى الـنص ا

موسيقية إذا لم تقاس بالزمان.  28
 ÖàµdG Qƒ°S
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اضى ندوة حول السينوغرافيا بقاعة مسرح الغد بالعجوزة. ركز القومى للمسرح عقد األسبوع ا > ا

الكتاب: "احلب
واألسى"

مسرحية صينية 
ؤلف: "باى ا

فنجكس"
ترجمة: سمير

عبد ربه
الناشر: الهيئة
العامة لقصور

الثقافة

محمود احللوانى

ـسرحـية أربعـة أفـراد لكل مـنهم اهـتـمامـاته وأفكـاره; الـبنت الـكبـرى فى ا
ـرأة وترى هى "فـى" التى تـعمل مـستـشـارة تكـنولـوجيـة وهى تـؤمن بحـرية ا
ـارسة حـريتـها لـذا فإنـها مـؤمنة أن الـعمل هـو أفضل سـبيـل للـمرأة فى 
ـانًـا شـديـدًا وهى فى سـبـيل ذلك تـواجه مـشـاكل عـديدة مع رأة إ بـعـمل ا
زوجـهــا الــذى ال يـثق بــهــا رغم زواجــهـمــا عن قــصـة حـب وإقـنــاع وحـ ال
جتــد "فى" وقــتًــا كــافــيًـا لـالهـتــمــام بــشــئــون بــيــتـهــا فــإن ذلك مــدخل ســهل
حلـماتـهـا كى تصـفـها بـأنـها لـيـست كبـقـية الـنـساء وبـالـطبع تـرى "فى" بـعد

تفكير طويل أن الطالق هو أفضل احللول ثم تعود إلى بيت أمها.
أمــا الــبــنت الــثــانــيــة "يــون" الــتى كــاد قــطــار الــزواج يــفــوتــهــا فــقــد جـاوزت
ـا يـثـير قـلق والـدتـها ويـفـتح أبـوابًا الثالثـ من عـمـرها ولـم تتـزوج بـعد 
لألقـاويل ورغم ذلك فإن "يون" متفوقـة فى عملها باألبـحاث للدرجة التى
يتـعاطف معـها "كوين رجن" وهو شـاب يصغـرها بخمس سـنوات يعـمل معها
كـمـســاعـد لــهـا فــيـشــعـر بـعــاطـفــة حب جتـاهــهـا لــقـربه مــنـهـا طــوال الـوقت

فيعرض عليها الزواج.
أمــا "وى" الــولـد األصــغــر فى الـعــائــلـة فــإنه يــديـر مــشــروعًـا خــاصًــا ويـقع

مفتونًا بإحدى عارضات األزياء ويتفقان على الزواج.
وبسـبب طـرائق تـفكـير األبـنـاء وعالقـاتهم اخملـتـلفـة فإن "سـو" األم تـعانى
قـلـقًـا ال يـنـتـهـى ورغم حـبـهـا الـشـديــد لـهم فـإنـهـا تـشــعـر بـاألسى وتـتـعـجب

تمثل فى أبنائها.  تمثل فيها واجلديد ا لذلك الصراع ب القد ا
إن "بــاى فــنــجــكـس كــاتــبــة مــســرحــيــة تــتــمــتـع بــقــدرٍ عــالٍ من احلــســاســيــة
ـرأة واالجتاهات والشـفافـية وهى قادرة فى بـراعة على الـتقاط مـشاعر ا
اجلـديدة فى حيـاتها ومـدركة بـوعى أهم التطـورات التى حتـدث فى حياة

) الـصيـنية ولدت الـكاتـبة "باى فـنجـكس" عام ١٩٣٤ فى مـدينة (شـينـجف
ــسـرح كـمــمـثــلـة حـتـى سن األربـعـ أثـنــاء احلـرب ضــد الـيـابــان. عـمــلت بـا
ـسـرح فى اخلمـسـينـيـات رغم أنهـا لم تـتلق أى ثالت ا وكـانت من أشـهـر 
تـعـلـيم مـدرسى إال أن جـدتـهـا كانـت تقـرأ لـهـا كـتـاب الـقـصـائـد األلف وكان
ًا كبيرًا وكل أبناء عائلتها ذوى مؤهالت.. وفى عام ١٩٧٧ كانت جدها عا
ـسـرحـيـة بالـلـهـجـة الـصيـنـيـة والقى عـرضـها جنـاحًـا كـبـيرًا أولى روايـاتـها ا

سرح ككاتبة. وبدأ اسم "باى" يسطع فى سماء ا
واجـهت "بـاى" حتديًـا ملـموسًـا فى مجـتمـعـها الـشرقى ألنـها لم تـتوقف عن
رأة فى احلب والـزواج والعمل التعـرض للـمشـاكل والقـضايـا التى تـواجه ا
والـتـعــلـيم وهى بـذلك تـواجـه الـكـثـيـر من الـصــعـاب الـتى تـغـلــبت عـلـيـهـا من
خالل كتابتـها التى تـمتعت بـالتلـقائية والـبساطـة فهى ال تنـطلق من أفكار
ـا تعـيش احلـياة وتـسجـلـها كـما هى ه لـلمـتلـقى وإ ـا يـجب تقـد جـاهزة 
ــرأة وحـقـهـا فى الـتـطـور وتـقـول فى مـن واقع كـونـهـا امـرأة تـؤمن بـحـريـة ا

هذا الصدد: "ال يستطيع الكاتب أبدًا أن يضع نقطة النهاية للحياة".
بـعـد انـفتـاح الـصـ عـلى الـعـالم اخلـارجى حـدثت بعـض التـغـيـرات الـهـامة
ـا اســتـرعى انــتـبـاه فى بــنـيــة اجملـتـمـع وفى الـعالقــة بـ األبــنـاء وذويــهم 
"بـاى" لــلـتــطـورات الــتى حتــدث فى حـركــة اجملـتــمع وأكــسـبــهـا ذلك أفــكـارًا

وأحاسيس جديدة فظهر ذلك فى أعمالها.
ـتـرجم سـمـيـر ـسـرحـيــة عـام ١٩٨٦ والـتى اخـتـار لـهــا ا كـتــبت "بـاى" هـذه ا
عـبـد ربه عـنـوانًــا أقـرب إلى مـا حتـمـله مـن مـضـمـون وهـو "احلب واألسى"
SAY, WHO LIKEME IS PREY TO) :وكـــان عــــنـــوانـــهــــا األصـــلى
ـســرحـيــة حـيــاة عـائــلـة عــاديـة مـكــونـة من  (FOND REGRET تــصف ا

رأة من أفكار الرجل التقليدية  حترير ا

حراس الليل 
فى الدراما الصينية

 أى مــديـنــة عـظــيــمـة راقــيـة البــد وأن تــكـون بــهـا مــجـمــوعــة كـبــيـرة من
احملافـظ حراس الليل الذين يـدافعون عن الثقافـة وعندما يتفسخ
اجملـتـمع يـكـونون الـقـوى الـتى تـصـنع تـماسـكه وعـنـدمـا يـصـبح اجملـتمع
الً يكونـون القـوى احملركة الـنشطـة.. وإذا لم تتـوافر هذه متحـفظـاً و
ـدينـة ستـتحول األصوات «حراس الـليل» «حـراس الثـقافـة» فإن هذه ا
ل «بهـذه الـكـلمـات قـدَّم «ماو شى بـكل تـأكـيد إلى كـيـان فـارغ وهش و
ـسرحى «جـاو يـاو مـينـنغ» مـعـتبـره أحـد حراس آن» خملـتارات الـكـاتب ا
الثـقافة الصيـنية التى تـتعرض مثل بـقية الثقـافات احملليـة جميعاً إلى
ى تـقـوده القـاطـرة األمـريـكـية يـقـول مـاو فى مـقـدمته «فى اجتـيـاح عـو
إطـار مــســرح شـنــغـهــاى يــعـتــبــر «جـاو يــاو مــيـنــنغ» أحــد الـكــتــاب الـذين
ـتلك موهـبة أدبية تلـكون القـدرة الفائـقة على تـفهم الظـروف فهو 
جياشة يستخدمهـا دون تكلف فى تصوير شخصياته كما يشبه سرده
اس فى تأللئه وبريقـه.. وقد استطاع أن يحوّل احلوار إلى فن رائع ا
قادر على جتـسيد مخـتلف األحاسيس.. هـذه القدرة التى تـمثل تطوراً

عاصر. سرح الصينى ا مشهوداً للسرد فى ا
ويــشـيــر «مـاو» فـى مـقــدمــته أيـضــا إلى أن «مــيـنــنع» كــالـطــبــيب الـذى
ـــشــرط لــيــشـــرّح به جــثـــة صــديــقه مـــشــيــراً إلـى أســلــوبه ـــسك بــا
«الــبــارد» فى مــعــاجلــة مـوضــوعــاته حــيث يــضع نــفــسه - كــمالحظ 

ـوضـوع لـلـعـالم - خـارج ا
ويـــــعـــــزو «مـــــاو» إلى هـــــذه
الــســمــة األســلــوبــيــة عــنـد
«مـــــيــــنـــــنـغ» الــــكـــــثــــيـــــر من
الــقـراءات اخلــاطـئــة الـتى
تــــعـــرضت لـــهـــا أعـــمـــاله..
مــــؤكـــداً أن هـــذه الـــســـمـــة
األســـــلـــــوبـــــيـــــة «الـــــبـــــاردة»
تـخفى حتـتهـا قـلبـاً نابـضاً
بـــــــــــاحلــــــــــــرارة والـــــــــــدفء
مـتــوهــجـاً ومــضـطــربـاً فى
أعـــــمـــــاقه.. وأن أســـــلــــوب
«جــاو يـــاو» يــشـــبه الـــلــهب
األبيض الـذى ال يشعر به

اآلخرون.
تـضم مخـتـارات «جـاو ياو
مــيــنــنغ» خـمــســة نــصـوص
مـــســـرحــــيـــة حـــديــــثـــة هى
«احلــــــــصـــــــــان األحــــــــمــــــــر
ـنبه الـعـبـقرى اجملـنـون ا
الــــــدرس حــــــبـــــــيــــــبـى إنك

لغز».

ما بعد ألف ليلة 
وليلة

الكتاب : إنهم
يخطفون
شهرزاد

الكاتب: منتصر
ثابت تادرس
الناشر : احتاد

الكتاب

ــمــلــكـة إنــهــا قـصــصــهـا شـهــريــار : كـنـت أقـبض بــيــد من حــديـد عــلى ا
اللعينة.

شـهـرزاد: حــاولت أن أوقـظه.. أن أنـبــهه بـالـقـصص اســتـغـرق فى الـنـوم
واستلذ باحللم بال عمل.

شـهــريـار: قـصــصك جـعـلـت مـنى إنـســانـاً لـيــنـا والـلـ ال يــجـدى.. حـلم
قصص البالد اجلـميلـة أضاعنى حـاولت أن أجعل بلـدى كبالدهم ماذا

جنيت!
شهرزاد: احللم كان أجمل ما فيك.

كـان عـليك أن تـسهـر على حتـقـيقه بـنفـسك وأن تـضرب بـيد من حـديد
على من يتوانى فى تنفيذ أوامرك..

إنـهـا قـفـزة شهـرزاديـة شـهـريـاريـة خارج أسـوار األلف لـيـلـة ولـيـلـة وقد
لك هـاربـاً من القـصـر وكسب الـشر سـقطت األمـيرة فـى األسر وفـر ا
جولـته مرة أخرى لـتدور احلكـاية اجلديـدة التى صاغـها منـتصر ثابت
تادرس بـأحـداث جديـدة تعـيـد إنتـاج حـكمـة اللـيـالى مسـتـعيـنـة بالـناس

لكتهم.. أنفسهم ودورهم فى الدفاع عن مكتسباتهم و
«إنـهم يـخطـفون شـهـرزاد» واحدة من ثالث مـسـرحيـات قصـيـرة ضمـها
ـسـرحـيـتان كـتـاب يـحـمل نفـس االسم إصدار احتـاد كـتـاب مـصـر أما ا
األخـريـان فـهمـا «مـلك وراقـصـة» الـتى يـعـالج فـيهـا من مـنـظـور مـعـاصر
ــلك هـيـرودس ـعــمـدان وا احلـكــايـة الــتـوراتـيــة عن سـالــومى ويـوحــنـا ا
واألخـــرى «إنـــهم يـــســـرقـــون الـــهـــرم» وهى تـــدور حـــول دعـــاوى الـــيـــهــود
ى ناخ العو ومحـاوالتهم سرقة الهرم ونـسبته ألنفسهم معـرجاً على ا
ى اجلديد والكثير من األكاذيب التى يزخر بها عصرنا. والنظام العا

 يحتـوى هذا الكتـاب على ست مسـرحيات لكـتاب جدد من أورجواى
وهى «مــسـابـقـة جــمـال الـشـهـداء» لــلـكـاتب: ألـبـارو أنــتـشـ «بـصـوت
عال» للكاتب لوبى بارونى «عـائلتى» تأليف كارلوس ليسكانو «رماد
« أغـلـقت الـقضـيـة» لـلـكـاتب ريـكاردو ـاريـانا بـيـركـوفـيـتش فى قـلـبى» 
بـــيـــريـــتـــو وأخـــيــراً «عـــصـــابـــة مـــصـــاصى الـــدمـــاء» جلـــوســـتـــاف فــان
بـيـرونــشـتـ ويـتـضـمن الـكـتـاب أيـضـا مـقـدمـة لـلـكـاتب روجـر مـيـرزا
سرح فى أورجواى فى يـتناول فيها الـظروف اإلنتاجية الـتى تسود ا
الـسنوات األخـيرة وظهور أشـكال دراميـة ومسرحـية جديـدة ومثيرة
استـطاعت أن تـشق لنـفسـهـا طريـقاً داخل مـحيط إقـليـمى مضـطرب
ووسط واحــدة من أخــطــر األزمــات االقـتــصــاديــة واالجــتــمــاعـيــة فى
تـاريخ البلـد ويشـير الكـاتب إلى أن هذه األشكـال الدراميـة اجلديدة
ـاً ذاتـياً مـقـابالً - أو فى مـواجـهـة - تـشظى استـطـاعت أن تـخـلق عـا
سـرحـية وجتـزئـة اإلنسـان.. ويـشيـر الـكـاتب أيضـاً إلى أن األشـكـال ا
اجلــديــدة فى أورجــواى اســتــطــاعت أن تــتــعــايش مـع األفــكــار األكــثـر
حتفـظـا من خالل الـوعى بـلـعـبـة الـتـنـاقض والـتـكـامل حـيث يـتـعانق 
اجلـــــــديــــــد مـع الـــــــقــــــد

االعــــتـــقــــادات والـــنــــمـــاذج
الـسـائـدة مع االخـتـراقـات

األشد تطرفاً..
وضـوعات أمـا عن أكثـر ا
مــــــــــعــــــــــاجلــــــــــة فـى هــــــــــذه
األشـــكــال اجلــديـــدة فــهى
ــــــــة «الـــــــــعــــــــنـف واجلـــــــــر
والـــقـــانـــون احلـــاجـــة إلى
الــذاكــرة احلـلـم كـوســيــلـة
خلـــلـق حـــقـــيــــقـــة خــــيـــبـــة
األمل عـــــــــدم الــــــــثــــــــقــــــــة
احلـــــاجــــة لــــبــــنـــــاء عــــوالم
جـــــــــديـــــــــدة نــــــــفـــــــــســـــــــيــــــــة
واجــتــمـاعــيــة خــاصـة مع
اســــــتــــــحــــــضــــــار اجلــــــروح
اجلـــمــاعـــيــة الـــتى نـــتــجت
عـن الــــــــــقــــــــــمـع وإرهــــــــــاب
الــــــــدولــــــــة فـى ســــــــنــــــــوات
الــــديــــكـــتــــاتــــوريــــة والــــتى
تـــركت عالمـــات عــمـــيــقــة

فى اجملتمع.

احلاجة إلى ذاكرة
جديدة

الكتاب : نصوص مسرحية لكتاب من أورجواى
: روجر ميرزا تقد
ترجمة: رانيا الرباط

الناشر : وزارة الثقافة مهرجان القاهرة
الدولى للمسرح التجريبى (19) 

ـســرحى «هـرقل يـتـم حـالـيــاً إجـراء بــروفـات الــعـرض ا
فى احلــظــيــرة» والــذى تــقــدمه كــلــيــة اآلداب بــجــامــعـة
سرح اجلامعى السنوية. نصورة فى إطار مسابقة ا ا
ــســـرحــيــة تــألــيف فــريــدريـك دوريــنــمــات مــوســيــقى ا
مـحمـد أسامـة ديـكور مـحمـد قطـامش إخـراج سعـيد

منسى.
يـشـارك بـالـتـمـثـيل خـالـد عـبـد الـسالم أحـمـد يـوسف
معتـز الشافـعى محمـد أسامة أمل أسـعد هبة ذكى

شيماء محمد أمانى عبد الفتاح.
يـــقــدم الـــعــرض فى قـــالب كـــومــيــدى ســـاخــر ويـــنــاقش

وجودة فى اجملتمع. األوضاع السلبية ا
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ــرحـــلــة احلــالــيــة فى حــيــاته وصـف الــفــنــان أحــمــد سالمــة ا
الـفـنـيـة بـأنــهـا "مـسـرحـيـة" بـامـتـيـاز حـيث تـنـقل خالل الـفـتـرة
اضـيـة بـ عمـلـ مـسرحـيـ لـكل منـهـمـا مذاق وتـركـيـبة و ا
"مــود" مـخـتـلف إال أن مـا يـجـمـعــهـمـا أنـهـمـا مع اخملـرج أحـمـد

عبد احلليم وأنهما حققا جناحا فاق توقعاته. 
الــتــجـربــة األولى واألهم هى - بــالـتــأكـيــد - عـرض "لــيـر" مع
الـــنــجم يـــحــيـى الــفـــخــرانى والـــتى يـــتــواصل عـــرضــهـــا لــلـــعــام
الـســادس عـلى الــتــوالى والـتى قــدمت وجــهًـا آخــر مـخــتـلــفـاً لـ
"سالمـة" يـقول عـنه "عـندمـا علـمت بـترشـيحى لـلـمشـاركة فى
الــــعـــرض تــــوقــــعـت اخـــتــــيــــارى ألداء دور "إدجــــار" االبن واألخ
الــطــيب» وكـــنت مــهــيـــئًــا لــهــذا األمـــر عــلى اعــتـــبــار أنى ســبق
ـعــهـد وفــوجـئت عــنـدمــا عـلـمـت أن د. أحـمـد ودرســتـهــا فى ا
عــــبـــد احلــــلـــيـم والـــفــــخـــرانى رشــــحـــانـى لـــدور األخ الــــشـــريـــر  أحمد سالمة
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 أشرف زكى

وقع وحتديثه. اجلديدة لتطوير ا
> الـفــنـان أحــمـد بــديـر يــقـوم حــالـيــا بـإجـراء
بـروفــات عـرض مــسـرحـى جـديــد إلحـدى فـرق
ــشـاركــة الــراقــصــة لـوسى الـقــطــاع اخلــاص 
ـه فى عــدد من الــدول األوربـيــة خالل لــتــقـد

الشهر القادم.
بـديـر يتـكـتم تـفاصـيل الـعـمل وقـرر عدم إعالن
أى تــفــاصـــيل خـــاصــة به اآلن مـــؤكــدا أن هــذا
ه الـعـرض سـوف يـكـون مـفـاجـأة وسيـتـم تقـد
لـلجـالـيـات العـربـيـة بهـذه الـدول ويـفكـر بـدير
ا يفلسع" حـاليا فى تقد مـسرحية "الشـعب 
ــوسم لـــلـــمــؤلف مـــحــمـــود الـــطــوخى خـالل ا
سرح اخلاص أيضا الـصيفى القادم من إنتاج ا

ها على مسرح الدولة. بعد تعثر تقد

ــثل اعـتــاد تـقـد "إدمــونـد" وقـبـل أن أسـأل قـااللى إن أى 
ـــطـــلـــوب لــــتـــقـــد هـــذه أدوار الــــشـــريـــر لـن يـــبـــذل اجلـــهــــد ا
ـغـامـرة وكـانت الــنـتـيـجـة الـشــخـصـيـة ورغم الــقـلق رحـبت بــا

ا توقعت. أفضل 
ومن "ليـر" ينـتقل أحـمد سـالمة إلى "حـلم بكـره" الذى يـقدمه
ـطــربــة أنـوشــكــا وتـقــرر إعــادة عـرضـه لـلــعـام لألطــفــال مع ا
الــثــانى عــلى الــتــوالى عــلـى خــشـبــة مــســرح مــتــروبــول.. وهى
ـتـعـة ألنـهـا مـوجهـة لـألطـفال الـتـجـربـة الـتى وصـفـهـا بـأنـهـا 
أوالً وألنه يغنى فيها أمام أنـوشكا مجموعة أغنيات فى جو

طفولى يسوده "النقاء" ومرح األطفال اجلميل.

ـصــريـة الـتى تــقـدم حـالــيـا إضـافـة ـسـرحــيـة ا ا
ة إلى نـشر مخطوطـات لنصوص مسـرحية قد

سرحية. كتبة ا إلثراء ا
ــــركــــز يـــرحـب بـــاألفــــكـــار وقــــال د. مــــهـــران أن ا

> د. أشـرف زكى قرر تقد مسرحية "البؤساء"
ـســرح الــقــومى بــدايــة من أول عــلى خــشــبــة ا
أبـريل الـقـادم الـبؤسـاء بـطـولـة نـيـرمـ زعزع
والء فـريـد خــالـد الــنـجـدى كــمـال سـلــيـمـان
أمـانى الـبــحـطــيـطى ديـكــور صـبـحى الــسـيـد

مالبس جماالت عبدة إخراج هشام عطوة.
سرحية قـد تعرضت لعـدة أزمات تتعلق كـانت ا
ـكـان الــعـرض بـعــد إغالق مـســرح الـطـلــيـعـة

إلعادة تطويره.
ــــركـــز الــــقــــومى > د. ســــامح مــــهــــران "رئـــيـس ا
وقع اجلـديـد للـمركـز والذى لـلمـسرح" أكـد أن ا
 إطالقه مـؤخـرا عــلى شـبـكـة اإلنـتـرنت سـوف
يــنــشـر خالل الــفــتـرة الــقـادمــة عــددًا كـبــيـراً من
الــدراســـات الـــنــقـــديـــة واألدبــيـــة لـــرصــد حـــركــة
ـــصـــرى ومـــتـــابـــعـــات ألهم الـــعــروض ـــســرح ا ا

  أحمد بدير
 خالد حسونة

مــســرحــيــة «الــرجل الــذى أكل وزة» لــلــكــاتب جــمــال
ـقصـود يتم اإلعداد عـبد ا
ـهــا بــطــولـة حــالـيــاً لــتــقــد
ــيـة فــريق الــتـمــثــيل بــأكــاد

أخبار اليوم.
خــــالـــــد حــــســـــونــــة مـــــخــــرج
الـعـرض قال إنه يـحاول فى
هـذا الـعمل مـنـاقشـة قضـية
احلـــــلم وحـق اإلنــــســـــان فى
احلــــلم دون أى ســــلــــطــــة أو

وصاية.
ــســرحــيـــة ديــكــور مــحــمــد ا

جابـر مالبس وإكـسسـوار الهـادى خلـيفـة موسـيقى
وأحلــــان أمــــيـــــر مــــوسى مـــــخــــرج مــــســـــاعــــد حــــازم

الصواف مخرج منفذ محمد حسنى.
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ة وحديثة مترجمات قليلة.. ونصوص قد

مـثل فى أى كـود. فلنـنتـبه هذا ال يـعنى أن > يـجب أن نـستطـيع التـعرف عـلى أسلـوب ا
مثل ـمثل يؤدى دائـماً بالـطريقة نـفسهـا. إن األسلوب مـرتبط بالنـظرة التى يـلقيـها ا ا

على العالم وليس بالنظرة التى يلقيها على نفسه.

سرحي جريدة كل ا
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سرح العربى. اضى على مسرح الفن ضمن فعاليات مهرجان ا ها يوم اجلمعة ا > مسرحية «العمة والعصايا»  تقد
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سرح التقليدى... موت ا
يتاذات»  والبقية فى حياة «ا

"والعياذ بالله" مرجعية له.
يــســتــمـر د. سالم فـى اسـتــعــراض أطـروحــات األســتـاذ
الـسالمـونى وحتــلـيـلـهـا والــتـعـلـيق عــلـيـهـا لــيـصل بـشـكل
مــوضـــوعى إلى أن الــبــاحث لـم يــقــدم ســوى مــصــطــلح
نــقــدى مـزدوج الــلــغــة ذى رنــ فــلــســفى فــقط وكـل مـا
ـــصـــطـــلح مـــطـــروح فـــعال وقـــتـل بـــحـــثــا حـــمـــلّه لـــهـــذا ا

وجتريبا.
إلى هـــذا احلـــد لم أنـــزع إلى الـــتــعـــلـــيق عـــلى مـــوضــوع
ـــيـــتـــاذات والـــكـــتـــابـــة إلـــيـــكم وأعـــتـــقـــدت أن األســـتــاذ ا
الـسالمونـى قد أعـاد قـراءة أفكـاره وأعـاد تـرتيـبـها إلى
اضى على تـاريخ كتابتى لـهذه السطور أن كـان العدد ا
(الــعـدد 33 -25 / 2008) كـتب األســتـاذ الـسالمـونى
ــيــتـاذات) صــفـحــتــ حتت عـنــوان (لــيس دفــاعـا عن ا
وفى عـنـوان جـانـبى جـاء فـيه (الـتـعـلـيـقـات علـى مـفـهوم

يتاذات تنطوى على سوء فهم مؤلم) ا
بـهذا الـعـنوان اجلـانـبى أكـمل الـباحث بـحـثه لـلمـيـتاذات
وأعـــلـن أن األمـــر ال يـــتـــعــــدى حـــالـــة ذهــــنـــيـــة (لـــدارس
فــلــســفــة) أعــلن أنـه فــوق الــنــقـد ألن مــســتــواه الــعــقــلى
يـتـجاوز مـسـتـوى عـقـول اآلخـرين وهـنـا ال يـصـبح األمر
اخـتالفـا فـى قـضـايـا فـكـريـة ولـكن يـصـبح اخـتالفـا فى
ــــســــتـــويــــات الــــعـــقــــلــــيــــة وكـــنـت أتـــصــــور أن األســــتـــاذ ا
الــسـالمــونى فى رده عــلى نــقــد اآلخــرين ســيــحــاول أن
يـطرح زعـمه بـشـكل مـغـايـر (تقـاربـا ولـيس تـبـاعدا) مع
احــتـفــاظه بـاحملــتــوى الـعــلـمى لــبـحــثه ولــكـنه عــاد مـرة
أخــرى لـلــغـوص فـى بـحــر من اإلشـكــالــيـات الــفـلــسـفــيـة
بـصـيغ فـلـسـفـيـة مـعـقـدة وأمـور تـثقـل الـعقـل حـتى يـؤكد

تفوقه الذهنى وأن نقده مجرد "عدم فهم مؤلم".
ــسـرحى أو ســيــدى الــفـاضـل الـبــاحث (الــفــلــســفى أو ا
االثـــنـــ مـــعــــا - ال أدرى) أنـــا أحـــدثـك وال أزعم أنـــنى
ى مـتخـصص أو بـاحث مسـرحى أو حتى أسـتاذ أكـاد
ـصـطـلـحـات الـفـلـسـفـية أمـلك هـذا الـقـدر الـوفـيـر من ا
التى تـملكـها ولـكنى مـجدر مـهنـدس ورب أسرة مـهموم
ـوت جوعا نى جـدا طفل  بـقضـايا أسـرته ووطنه ويـؤ
ـوت بـرصـاص الـعـدو فى أفـريـقــيـا أو الـهـنـد أو طـفل 
اإلسـرائيـلى فى غزة والـضـفة ولـكنى فى نـفس الوقت
سـرحـية وحـديثك أنت ـسـرح والدراسـات ا شغـوف با
ـــســرح واجلـــيل اجلـــديـــد كــمـــا تـــزعم حـــول الـــهــويـــة وا
والـــهــــويـــة والـــذاكـــرة الـــثـــقـــافـــيـــة وإعـالنك أن الـــتـــدفق
ى سـيـؤدى إلى دمـار الـهـويـة وأن البـديل الـثـقـافى الـعـو
هـــو الـــرجـــوع لـــلـــذات فـــلم يـــعـــد االنـــتـــمـــاء الـــقـــومى أو
ـطـلـوب ـوضـوع ا الـعـقـائــدى مـوضـوعـا بل الـذات هى ا
الـوقــوف عـنــده وبـحــثه - أى ذات تــلك اجملـردة من أى
مـرجعـية أى ذات تـلك الـتى تعـيش فى فراغ. إن تـمرد
ـــرجــعـــيـــات هـــو مــرجـــعـــيــة اجلـــيل اجلـــديــد عـــلـى كل ا

للمتمرد عليه.
ــفــردات غـيــر فـلــسـفــيـة ســيـدى دعــنى أحتــدث إلـيك 

وغير مسرفة فى التعقيد:
إن حتـويـل اإلبـداع ألطـروحـات مــعـقـدة بــشـكل قـصـدى
ــثل ســلـبــا لــقـيــمــة هـذا اإلبــداع ودعــنـا نــتــحـدث من
مــنــظــور آخـر. أال تــرى أن مــا لـوحت بـه هـو قــفــز عـلى
ــصـرى والــعــربى عـمــومــا وهل يــتـسق وعـى اإلنـســان ا
هـذا الطـرح والـوعى الـعام لـلـجيـل اجلديـد الـذى تزعم
أنـه يـقف خـارج الـتـعـريـفـات الــتـاريـخـيـة الـضـيـقـة (وهـو
موقف على ما أعتقد تقصد أنه واعٍ وليس عدميا) أم
أنـك تــقـصــد بــاجلــيـل اجلــديــد مــجـمــوعــة حــلــقــيــة من
ـثــقــفـ الــبـرجــوازيـ الــذين يــتـعــامـلــون مع الــثـقــافـة ا

باعتبارها مجرد تأنق اجتماعى.
دعـنـى أخـتم هــذه الـســطـور بــتـذكــر خــطـة بــريـخت فى
إخـراج النص الـعـبثى "فى انـتـظار جـودو" حيث رأى أن
يــقـدم الــعـرض كــمــا أراده صـمــويل بـيــكــيت تـمــامـا من
حــيث الــنص والــشـخــوص ولــكن بــخــلــفــيـة ســيــنــمــائــيـة
نـجـزات. فتـبدو ـوج بـاحلركـة وا تـعـرض فيـلمـا لـعالم 

شخوص بيكيت فى عزلة اختيارية بلهاء.

مـنـذ شـهـور تابـعت جـريـدة "مـسـرحنـا" كـتـابـات األسـتاذ
يتاذات وال محمد حامد السالمونى حول ما أسماه ا
أخفيكم سرًا بأنى أعدت القراءة أكثر من مرة محاوال
فــهـم مــا يـــزعـــمه األســـتـــاذ الــسـالمــونـى وانــتـــهـــيت فى
ـتــكـررة إلى حـالــة من الـسـأم وخــصـوصـا من الـقـراءة ا
ــبــرر فى الـــتــعــقــيــد والــتــحــمــيل هــذا اإلســراف غــيــر ا
والـتــلـفــيق وبـنــاء احلــقـائق عــلى فــرضـيــات احـتــمـالــيـة
أغـلقت اجلريدة ووضعـتها فوق األعداد الـسابقة ولكن

ظلت برأسى مجموعة من التساؤالت:
ـسـرح الـتـقـلـيدى? مـاذا يـقـصـد األسـتـاذ السـالمـونى بـا
هل يـقصـد مـسـرح عـلى الكـسـار بـربـرى مصـر الـوحـيد
ـسـرح ومـسـرح كــشـكش بـيه? بــالـقـطع ال فـهــو يـحـدد ا
ـيـتـاذات فـهل مـعنى الـتـقـلـيـدى بأنه كـل مسـرح يـسـبق ا
ذلك أن الـــــبـــــاحـث ســــقـط من ذاكـــــرتـه قــــبـل أن يـــــلــــوح
ـيـتـاذات مـايـرخـولـد وجـروتـوفـسـكى وبـريـخت وبـيـتـر بـا

فايس ومسرح العبث والسيكودراما...إلخ
× يـذكـر األسـتـاذ الـسالمـونى فى مـقـاله الـثـانى (الـعدد
ـا هو ـسـرح اجلـديـد  ٨ بتـاريخ ٢٠٠٧/٩/٣) : «أمـا ا
يـتاذات فـإنه يـحتـوى بـ "وجهـة نظـر" أعنى أن مسـرح ا
ـسـرح تـقـدم عـادة من مـنـظـور شـخـصى عـروض ذلك ا
ادى - أى أنـها تـنتمى لـ "ضـمير مـا يتمـيز باحلـضور ا
سرح لـيس هو العالم تكـلم".. وما نراه عـلى خشبـة ا ا
ـا أو الــواقع كــمـا نــعـرفه أو اآلخــرين كــمـا نــعـرفــهم وإ
يدركهم ذلك الشخص "انـعكاسهم فى وعى الشخصية
الــــتـى هى بــــطل الــــعــــرض». انــــتــــهى حــــديـث األســــتـــاذ
الـــسالمـــونى والـــســـؤال اآلن: ألــيـــست الـــدرامـــا هـــكــذا

دائما?
ــــقــــالـــــة وحتت عــــنــــوان "مــــســــرح الــــهــــويــــة فـى نــــفس ا
اجلـسـديـة" يـقـول البـاحث : لـعل الـفـارق اجلـوهـرى ب
ا يتاذات وكنتيجة طبيعية  سرح التقليدى ومسـرح ا ا
ا سـبق يـكـمن فى مـفـهـوم كـل مـنهـمـا عـن االسـتـعـارة" 
هـى نــوع من اجملــاز يـــشــتــغـل عــلــيـه األدب والــفن عــادة
ـكن ـقـام  ودون الـدخـول فى تــفـاصـيل ال يــتـسع لـهــا ا
ـسـرح الــتـقـلـيــدى يـحـول اجملـرد إلى مـادى الـقـول إن ا

ادى إلى مجرد»..« يتاذات يحول ا بينما مسرح ا
 *يالحظ أن الـفقرة السـابقة بدأت بـعبارة "لعل" وهى
تــعــنى االحــتــمــال بــ اخلــطــأ والــصــواب ويــردف :(أن
اجملـاز يـشــتـغل عــلـيه األدب والــفن "عـادة") وعــادة هـنـا
تـعـنى أحـيـانـا ولـيس تـمـامـا ولـكـنه فى الـنـهـايـة (أقـصـد
األســتـــاذ الــسالمـــونى) يـــطــلـق احلــكـم فى الــفـــرق بــ
ـيتـاذات "رغم ذلك مازلت ال أفهم سـرح التقـليدى وا ا
ــادى واجملــرد لــدى الــبــاحث.. إن أبــسط ــقــصــود بــا ا
ــســرحــيــات األخالقـــيــة هى فى الــواقـع تــقــدم قــيــمــة ا
ــادى لــلـــســيــنـــوغــرافــيــا أخالقــيــة مـــجــردة والــوجـــود ا
ـــنــظــور ـــســرحـــيــة وحتـــرك الــشـــخــوص داخـل هــذا ا ا
ـراد ــرئى لــيس أكــثــر من حــاويــة لــلــقــيــمــة اجملــردة ا ا

طرحها.
× انتهـت تساؤالتى وعـاد إلىّ السـأم وهمست لـنفسى:
ـــا لـم يـــعــــد عـــقــــلك قــــادرا عـــلـى فـــهم هــــذه األمـــور ر
الـفـلـسـفــيـة الـغـارقـة فـى أعـمـاق الـذات اجملـردة من أى
ـعــاش عـلى األرض مــرجــعـيــة بـعــد أن أجـهــده الــواقع ا

سرح. وليس على خشبة ا
بـــــعــــد حــــوالى ٣ أشــــهــــر تـــــقــــريــــبــــا وفى الــــعــــدد 25 «
12 /2007» نـــشــرت اجلـــريــدة نـــقــدا لـــعــرض (حـــيــاة
لــلـذكــرى) بــقــلم األســتــاذ الـسـالمـونـى وأسـعــدنى ذلك
فهى فـرصة إلدراك ما لم أسـتطع فـهمه من تنـظيرات

يتاذات". الباحث حول "ا
الـعـرض بـبـسـاطـة شــديـدة هـو مـونـودرامـا إعـداد "نـورا
"عن الــنص الـشـعـرى (الــعـودة من الـنـزهــة الـلـيـلـة) أمـ
للدكتور صالح سعد أحد ضحايا محرقة بنى سويف
ـعـدة وقـد أجادت والـعـرض قـامت بـإخـراجه وتـمـثـيـله ا
ـكن تـصـنـيف الـعـرض بـأنه عرض ال فى ذلك بـحـيث 

بأس به.
ولـكن األســتـاذ الـسالمـونى حــوله إلى مـتـاهـة فــلـسـفـيـة
بـحـيث اسـتطـاع بـبـراعة أن يـشـتت الـقار (وخـصـوصا
ذاهب الفـلسفية من لم يـشاهد العـرض) ب اآلراء وا
ـيـثولـوجـيـات وينـسـيه فى نفس رجـعـيـات الديـنـية وا وا
مثلة وكل ما هو مادى أو مجرد - إن ؤلف وا الوقت ا

ثال ال احلصر)  سبيل ا
× فى الــــعـــدد ٢٦ (١/٧ ٢٠٠٨/) كــــتـب الـــدكــــتــــور أبـــو
ــيـــتــاذات) طــفل احلـــسن سالم مــقـــاال حتت عــنـــوان (ا
ــســرحى - وبــرغم طـرافــة الــتـعــبــيـر إال أنه األنــابـيب ا
ــزعــومــة بــالــواقـع احلــيــاتى فــطــفل ــيـــتــاذات ا يــربط ا
األنـابـيب يـحتـاج إلى أم وأب واألنـبـوب هـنـا لـيس سوى
ـــيــــتـــاذات هى كــــائن مـــزدوج حـــاضن مــــرحـــلى ولــــكن ا
اجلـنس يـخـصب نـفـسه بـنـفـسه لـيـنـمـو جـنـينـه فى بـيـئة
مــتــفــردة اخلـــصــوصــيــة ثم يـــلــد نــفــسه ويـــربى نــفــسه
ـعزل عن أى تـأثـيـرات خارجـيـة قـد تكـون فى يـوم ما

كـل مـــا ذهـب إلــــيه األســــتــــاذ الـــسـالمــــونى فى تــــنــــاوله
لـلـعـرض من خالل أربعـة مـداخل وخـاتمـة يـنـهار تـمـاما
ـــــؤدى رجـال - ومع كـل هـــــذا اإلســـــراف فى إذا كـــــان ا
ـــبــرر لـم يـــذكــر الـــنـــاقـــد أى مالمح الـــتـــحـــمـــيل غـــيـــر ا

للميتاذات كان يحملها العرض?
بغض النظر عن كون العـرض تقليديا أو ميتاذاتيا فإن
ـمثـلة حديث األسـتاذ الـسالمونى يـنـحصـر فى حدود ا
ؤلف الذكـر ومعنى هذا األنثى عنـدما تنـطق بكلمـات ا
ـــكن أن يــنـــســحب عـــلى "أم كــلـــثــوم" الــتى أن حــديــثه 
قـضت حـيـاتهـا تـتـغـنى بكـلـمـات الـشعـراء الـرجـال (على

رئى ليس أكثر  نظور ا  ا
من حاوية للقيمة اجملردة

يتاذات متاهة فلسفية  ا
 شتتت القار ببراعة

ـكن أن يـكـون شـخـصـاً شـكـلـيـاً ــمـثل الـشـكـلى هـو شـخص ال يـعـمـل إال من اخلـارج.  > إن ا
ـثل «مغموس» فى الـعمل. هناك توهم أن مثل الـشكلى هو  وواقـعياً فى الوقت نـفسه. إن ا

مثل. العمل من الذات. أنا لست روحانياً. أنا ال أعتقد فى «الذات نفسها» اخلاصة با 6
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قـصــر ثـقـافــة بـنى مــزار (أرض ال تـنـبت
الــزهـور) تـألـيف مــحـمـود ديـاب وإخـراج

حمدى طلبة.
ويـعرض قـصر ثـقافـة أحمـد بهـاء الدين
"خـمـر وعسل" تـألـيف أسامـة نـور الدين

وإخراج محمد سمير.
ويـــعـــرض قــصـــر ثـــقـــافـــة ســاحـل ســلـــيم
ـزاد) تــألــيف عــبـد الــفــتـاح (جــحـا فـى ا
الـبـيه وإخـراج خـالـد أبـو ضـيف. وتـقـدم
ثـقـافـة اخلـارجـة (عـاشق الـروح) تـألـيف
بــهــيج إســمــاعــيل وإخــراج نــاجى أحــمـد
نــاجى. ويــقــدم قـصــر ثــقــافـة كــوم أمــبـو
(طــرح الـصـبــار) تـألــيف مـحــمـد مـرسى

وإخراج محمد الشحات.
ويـعـرض قــصـر الـريـحــانى (الـديــكـتـاتـور
ــقـــراطى) تــألـــيف ســـعــيـــد حــجــاج الـــد

وإخراج فكرى سليم.
ويــــعـــرض قـــصــــر ثـــقـــافــــة روض الـــفـــرج
(الـغولة) تألـيف بهيج إسـماعيل وإخراج

منى أبو سديرة.
( ويـعرض قصر ثـقافة اجلـيزة (اجملان
تـأليف مـحمـد الـشربـينى وإخـراج عادل

حسان.
ــطــريــة (أحالم ويــقـــدم قــصــر ثــقــافـــة ا
) تــألــيف عــزت عــبــد الــوهــاب يــاســمــ

وإخراج محسن شهبور.
أما قصر ثقـافة البدرش فيقدم (قول
يـا مغـنواتى) تـأليف بـكرى عـبد احلـميد

. وإخراج حمدى حس
ويعـرض قصر ثـقافـة دشنا (بـاى باى يا
عــــرب) تــــألــــيف نــــبــــيـل بــــدران وإخـــراج

صالح اخلطيب .
عـــبـــد اجلـــلـــيـل أكـــد أن اخلـــطـــة لم يـــتم
االنــتـــهــاء مــنــهـــا بــالــكــامـل وذلك بــســبب
ـشـروع هـيكـلـة الـفرق ـتأخـرة  الـبـدايـة ا
مــوضـحًــا أن مــا  إجنــازه ال يــزيـد عن
شروع الذى يطمح ألن تعمل ١٠% من ا

الفرق طوال العام.

ـــــســــرح عـن خـــــطــــتـــــهــــا أعـــــلـــــنت إدارة ا
ـــــســــــرحى ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ لـــــلــــــمـــــوسـم ا
والـــذى يــــتـــضـــمن تـــقـــد ١١٠ عـــروض
مــســـرحـــيـــة مـــنـــهـــا ٢٣ عـــرضًـــا لـــلـــفــرق
الــقـــومـــيــة و٤٠ عـــرضًـــا لــفـــرق قـــصــور
الـــثــــقـــافــــة وحـــوالـى ٤٧ عـــرضًــــا لـــفـــرق

سرحية. البيوت ا
أحـــمـــد عــبـــد اجلـــلـــيل مـــديـــر إدارة فــرق
األقــالـــيم كــشـف عن عــدد مـن الــعــروض
ـهمة ومـنها وسم والـتى وصفـها با هذا ا
لـك) تألـيف ـنـيا (سـت ا عـرض قـومـيـة ا
سـميـر سرحـان وإخراج أحـمد الـبنـهاوى
وعــــرض قـــومـــيــــة ســـوهـــاج (الــــضـــيـــوف)
تــألـيــفه مــحـمــود ديـاب وإخــراج د. فـوزى
فـوزى وعرض قومـية قنـا (شيخ العرب)
من إعـداد وإخـراج شـاذلى فـرح وعرض
قــومـيــة أسـوان (الـلــيـلـة فــانـتـازيــا) تـألـيف
سـميـر عـبـد البـاقى إخـراج سـميـر حـامد
ـلــيم بــأربــعـة" وعــرض قــومــيـة اجلــيــزة "ا
تـألـيف أبـو الـعال الـسالمـونى وإخـراج د.

رضا غالب.
وعــرض قــومـيــة الـقــلــيـوبــيـة (احملــروسـة
٢٠٠٧) تــــألـــــيف ســــعـــــد الــــديـن وهــــبــــة
وإخــراج فـهـمـى اخلـولى وعـرض قــومـيـة
بـــنى ســـويف "خـــالـــتى صـــفــيـــة والـــديــر"
ــــان لـــــيـــــاســـــمــــ الـــــضـــــوى وإخـــــراج إ
الــصــيـرفـى وعـرض قــومــيــة بــورســعــيـد
"أنت حر" تـأليف لـينـ الرمـلى وإخراج

سمير زاهر.
وعـرض قـومـيـة إسـكـنـدريـة (قـضـيـة ظل
احلــمـار) لـدوريـنــمـات تـرجــمـة د يـسـرى
خـــمـــيس إخــــراج أحـــمـــد عـــبـــد اجلـــلـــيل
وتــــقــــدم قــــومـــــيــــة الــــبــــحــــيــــرة (أوبــــريت
) تـألـيف عـزت عـبـد الـوهـاب الـشـحـاتـ

قصود غنيم. وإخراج عبد ا
وعـرض قــومـيـة الـغـربـيــة (بـكـره) تـألـيف
مـحمـود الطـوخى وإخـراج مجـدى عبـيد
وعــــرض قـــومــــيــــة كـــفــــر الــــشـــيـخ (ســـور
) تــألـيـف مـاكس فــريش وإخـراج الــصـ

حسن عباس.
وبالنسبة لعروض قصور الثقافة فيقدم

 محمد الشربينى

 منى أبوسديرة

 أحمد عبد  اجلليل

٢٣  عرضًا
للقوميات
و٤٠
 لفرق
القصور
 و ٤٧
للبيوت

النصوص
يخائيل

رومان 
وسمير
سرحان
وسعد الدين
وهبة
والسياسة
حاضرة بقوة
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الـــغــنــائـى" بــإشــراف عـــلى عــاشــور
ـسرح بجـانب ورشـتى عمـل حول ا
وسيقى الغـنائى بإشراف محمد ا
ـــــــســــــرح حــــــســـــــنى و"الـــــــدرامــــــا وا
الــغـنـائـى" بـإشـراف مــاهـر شـريف
ـــــلـــــتـــــقى عـــــدد من يـــــشـــــارك فى ا
ــسـرحـيـة مـنـهـا "الـلـيـلـة الـعـروض ا
الـرفاعيـة" إخراج شريف مـحمود
ـدينـة إخراج تـامر مـحمود خارج ا
وتــــقــــدم اخملـــــرجــــة رانــــيــــا زكــــريــــا

مسرحية "أصوات العائلة".

جــمــاعــة "ســفــيــنــة نــوح" لــلــمــسـرح
سـتقل انـتـهت من إعداد بـرنامج ا
ـسـرح احلـر األول والـذى مـلـتـقى ا
تـــعـــقـــد فــــعـــالـــيــــاته يـــومى ٢٦ ٢٧
ـركز مارس اجلـارى عـلى مسـرح ا
الـثــقـافى الـفــرنـسى بـاإلســكـنـدريـة
ــسـرح فى إطــار االحــتــفـال بــيــوم ا

ى. العا
لـتـقى عـددًا مـن الورش يـتضـمـن ا
ــســـرحـــيــة أهـــمـــهــا واحـــدة حــول ا
ـــســـرح تـــقـــنــــيـــات الــــتـــمــــثـــيل فـى ا
الــغــنــائى بــإشــراف اخملــرج أحــمـد
ـسـرح  أصوات العائلةشـوقـى و"الـسـيـنـوغـرافـيـا وا

 محمود ياس
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يـنتظـر النـجم محـمود ياسـ توقـيع االتفاق
ـــنــتـج مــحـــمـــد فــوزى والـــبـــيت الـــفــنى بـــ ا
ـسـرحى "الـنـاس لـلـمـســرح لـيـقـدم الـعـرض ا
اللى حتـت" عن نص نعـمـان عاشـور إخراج
ســـمــيــر الـــعــصــفـــورى والــذى يــقـــدم بــنــظــام
شـترك بـ البـيت الـفنى لـلمـسرح اإلنتـاج ا

والقطاع اخلاص.
وقــال مــحــمــود يــاســ لـ "مــســرحــنــا" فــور
تــوقــيع االتــفــاق الــنـهــائى ســنــقــدم الــعـرض
على مـسـرح "قـصـر النـيل" أو أحـد مـسارح
الـبـيت الـفـنى وبـدا سـعـيـدًا بـإعـادة تـقـد
الـعرض الذى بدأ به حـياته الفنـية عندما

أخــرج الـــنص ذاته لــفــريق كــلــيــة احلــقــوق
بــجـامــعـة عــ شـمس عــنـدمــا كـان طــالـبًـا
ها عـلى مسرح مـدينة بها ثم أعـاد تقـد

بورسعيد.
وأعــــرب يــــاســــ عن ســــعــــادتـه بــــتــــجــــربـــة
ـــســـرح الــــعـــربى" الـــذى رأس "مـــهـــرجــــان ا
دورته احلــالـــيـــة واكــتـــشف خاللـــهــا تـــعــلق
ـسرح الشـبـاب خـاصة فى األقـالـيم بـفن ا

والثقافة عمومًا.

أن تذهب إلى اجلمهور بدالً من انتظاره
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ـسـرح الـسـابع عـشـر قدم ـشـاركـة فى مـهـرجان نـوادى ا  ضـمن الـعـروض ا

اخملـــرج مـــحـــمـــد حـــسن اجلـــنـــايـــنـى عــرض
«األنــكــشـاريــة» لــلــمــؤلف أحــمــد أبــو ســمـرة

وهو جتربة فى مسرح الشارع.
تـبنى اجلنايـنى فكرة الذهـاب إلى اجلمهور
بـدالً من انـتــظـاره وكـون فـرقــة الـصـعـالـيك
ـــســـرحـــيـــة فى بـــهـــدف تـــقـــد الـــعـــروض ا
ـفــتـوحـة.. وســرعـان مـا الـشــارع واألمـاكن ا
تـطــورت الـرؤيـة" لــتـخـرج مـن إطـار الـعــلـبـة"
ــسـرحى إلى ــلـعب ا الــتـقــلـيــدى ويـتــحـول ا
ــمـثــلــون داخـلــهـا دائــرة طــبـاشــيـريــة يــغـنى ا
ويــشــخــصــون ويــرقــصــون ويــتــفــاعــلــون مع
جمهورهم الذى سرعان ما اتسع وازدادت

حماسته للفرقة وما تقدمه.
"السمسمـية" كانت رفيق عروض اجلناينى
فـى الـشــارع ومــفــتـاحـه لـلــتــواصل مع أهل

ـبنية على السويس الـذين تعيش نغـماتها فى وجدانـهم وتوالت العروض ا
حـــكــايـــات من الــشـــارع الــســـويــسى لـــتــكـــون جــديــرة بـــاالقــتـــراب من نــاس
سرحـية الشعراء الشارع" وشـارك فى صياغة نـصوص وأفكار األعـمال ا

محمد التمساح أحمد أبو سمرة وحسن اإلمام الباحث التراثى..
فرقـة الصعـاليك التى أصـبحت فرقـة السويس الـتجريـبية مـازالت تتحدى
مـعــوقـات الــواقع بــاإلرادة ومـازال مــعـظـم أعـضــائـهــا قـابــضــ عـلى جــمـر
احلـلم يحـضـرون ورش الـتدريـب وينـتـقلـون بـ قـرى السـويس وجنـوعـها
يـتـدربـون عـلى الـغـنـاء والـعـزف والـلـيـاقـة واألداء لـتـزداد خـبـراتـهم كل يـوم

وتزيد قدرتهم على البقاء فى الشارع..
ويــبــدو اجلــنــايــنـى ســعــيــدًا بــتــجــربــة الــشــارع.. ال يــأمل إال فى تــطــويــرهــا
واالســتــمـــرار فــيــهــا زاهــدًا فى الــعـــودة إلى "ســجن الــعــلـــبــة" مــهــمــا كــانت

غريات. ا
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رؤيـة مـغــايـرة ألســطـورة رومـيــو وجـولـيــيت" يـقــدمـهـا اخملــرج إسالم إمـام فى
سـرحى "كـيـوبـيـد فى احلى الـشـرقى" عن نص أسـامـة نـور الدين الـعـرض ا
الــذى يــســتــدعـى هــمــومًــا عــربــيــة تــتــجــاوز اخلالف الــتــقــلــيــدى بــ أســرتى

. العاشق
الـعـرض الـذى يـقـدم عـلى مـسـرح اجلـامـعـة
يعـتـمد - بـحـسب مـخرجه - عـلى اإلبـهار
ــــــــنــــــــاظــــــــر والــــــــتــــــــنــــــــوع اجلــــــــمــــــــالـى فـى ا
واالســتــعــراضــات ويــشــارك بــالــتــمــثــيل فى
مــســرحـــيــة "كــيـــوبــيــد فى احلـى الــشــرقى"
ســــارة حـــســـنـى أمـــجـــد احلــــجـــار أحـــمـــد
ســعـــيــد أحـــمـــد الــكـــاشف ســـارة شـــفــيق
يــاســمــ رشــيـــد أحــمــد طــاحــون عــمــرو
عادل سارة سامى محمد شعبان محمد
فاروق وأعضـاء فرقـة مسرح كـلية الـفنون

إسالم  إمامالتطبيقية بجامعة حلوان.
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الـعـرض الـذى يـقـدم عـلى مـسـرح اجلـامـعـة
يعـتـمد - بـحـسب مـخرجه - عـلى اإلبـهار
ــــــــنــــــــاظــــــــر والــــــــتــــــــنــــــــوع اجلــــــــمــــــــالـى فـى ا
واالســتــعــراضــات ويــشــارك بــالــتــمــثــيل فى
مــســرحـــيــة "كــيـــوبــيــد فى احلـى الــشــرقى"
ســــارة حـــســـنـى أمـــجـــد احلــــجـــار أحـــمـــد
ســعـــيــد أحـــمـــد الــكـــاشف ســـارة شـــفــيق
يــاســمــ رشــيـــد أحــمــد طــاحــون عــمــرو
عادل سارة سامى محمد شعبان محمد
فاروق وأعضـاء فرقـة مسرح كـلية الـفنون

التطبيقية بجامعة حلوان.

علـى مسـرح سـوزان مبـارك لـثقـافـة الطـفل بـالـسيـدة زيـنب يتم
حـالــيــاً تـقــد مــســرحـيــة «فــارس وأمــيـر احلــواديت» لــلــمـؤلف
شــاذلى فـرح واخملــرج حـسن سـعــد وبـطـولــة أطـفـال الــقـصـر

ديكور ومالبس أحمد شوقى.
ـسـرحـية محـمـد فـريـد «مديـر قـصـر سـوزان مـبارك» قـال إن ا
تـقـدم يـومـيـا حـتى نـهـايـة مـارس الـقـادم فى إطـار خـطـة اإلدارة
العامة لثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة لهذا العام
ــقـرر مــشـاركــة الـعــمل فى عـدد مـن مـهــرجـانــات مـسـرح ومن ا
الـطــفل خالل الــفــتــرة الـقــادمــة وأكـد أن اخملــرج حــسن ســعـد
سـرحـيـة الـنـاجـحة لـلـطـفل بـالـقـصر قـدم عـدداً من الـعـروض ا

خالل السنوات األخيرة.

فارس وأمير احلواديت
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الـــغــنــائـى" بــإشــراف عـــلى عــاشــور
ـسرح بجـانب ورشـتى عمـل حول ا
وسيقى الغـنائى بإشراف محمد ا
ـــــــســــــرح حــــــســـــــنى و"الـــــــدرامــــــا وا
الــغـنـائـى" بـإشـراف مــاهـر شـريف
ـــــلـــــتـــــقى عـــــدد من يـــــشـــــارك فى ا
ــسـرحـيـة مـنـهـا "الـلـيـلـة الـعـروض ا
الـرفاعيـة" إخراج شريف مـحمود
ـدينـة إخراج تـامر مـحمود خارج ا
وتــــقــــدم اخملـــــرجــــة رانــــيــــا زكــــريــــا

مسرحية "أصوات العائلة".

äÉcôH âØY

 محمد حسن 
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مثل صفـات ضمير الذات أن يـكون لديها ذكـاء ما يفعله فى عالقته لك ا > يـجب أن 
ا فيها النضوج فى جلسات التدريب. مع اآلخرين ذكاء اإلجمال 

مثل فى االجتـاه الذى نـشير > أن تـقوم بـالتـوجيه هذا يـعنى أنه فى حلـظة مـا يبحـث ا
سار . ولكن إذا إلـيه. وفى كل األحوال سيحيـد بالتأكيـد عن هذا االجتاه. وهذا تغـيير ا

سار فلن جنده أبداً!  البحث إرادياً عن تغيير ا

سرحي جريدة كل ا
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> نص مسرحية «حكى البحر» لصالح السايح صدر مؤخراً ضمن إصدارات جماعة تكعيبة األدبية.
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سرحي جريدة كل ا

> طارق مهران انتهى من وضع موسيقى مسرحية «البؤساء» التى يقدمها مسرح الطليعة إخراج هشام عطوة.
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 صالح حسُّوبة ..

شاغب الفرفور ا

سرحية  صالح حسوبة أحد مؤسسى فرقة أسيوط ا

.. مـثل فالح أسـيـوط .. وفرقـة الـبدارى ..
وفرقـة ديروط  وفرقة القصر .. وفرقة مسرح

اذا برأيك . ? الطفل .. 
ـرة واحـد إدارة الـثـقـافـة الـسـبب يـا سـيــدى 
ــســرح بــالــنــســبــة إلدارة الــثــقــافــة مــجــرد .. ا
سطر فى تقريـر مفبرك .. عرضت مسرحية
كـــذا وحــــضــــرهــــا كـــذا ألـف .. إلخ .. مــــجـــرد
سـطـر فى تـقـريـر اإلجنـازات .. اإلدارة تواجه
ـمـثـل واخملـرجـ والـفـنـي قـرف أزلى من ا
.. وهى فى غــــنى عـن ذلك كــــله .. فــــعـــنــــدمـــا
تـأتى الـفـرصة لـلـبـعـد عن هـذا الـقرف األزلى
.. تـنـتـهـزهـا ..  وال تـعـمل الـفـرقـة ..  الـسـبب
الـــــتـــــانى فـى الــــصـــــعـــــود والـــــهـــــبـــــوط الـــــفـــــنى
ـسرحـيـات نـفـسـهـا "النـصـوص" فـيـهـا أزمة  ا
واخملرجون ليسوا جـميعا على مستوى واحد
فلو تـصادف نص جـيد ومخـرج جيد اسـتطاع

جتميع فريق جيد .. كان العمل جيدا .. 
ال أسـتــطـيع الــتـعــمـيم فى تــقـديــر الـعـروض ..
ـمــثــلـ تــتــقـلص .. ـالحظ أن أعــداد ا لـكن ا
وده الـــســـبب الـــثــالـث .. هــنـــاك انـــقـــطـــاع بــ
اجلــامـــعـــة وقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة .. طـــول عـــمــر
اجلــامــعـة بــتــغـذى بــطالبــهــا فـرق الــقــصـور ..
الـيـوم فـيه انـفـصـال ب اجلـامـعـة والـقـصر ..
الـــظـــروف الـــعــــامـــة .. ونـــظـــام الـــدراســـة ..!!
" عــلـيه أن يــذاكــر مـواد الــطـالـب لـديه "تــرمــ
كـل دور فى  100 يــــوم  لــــهــــذا حتــــول طــــالب
ارس اجلامـعة إلى ماكـينـة مذاكرة .. فـمتى 
األنـــشــــطـــة .. وأخـــيــــرا األنـــشـــطــــة اجلـــــاذبـــة
لـلشباب فى قـصور الثقـافة تراجعت .. أوانى

مستطرقة يا سيدى .. 
جتـــربـــة فـــرقـــة "فالحـــ أســـيـــوط" مـــا هى

حكايتها وما دورك فيها ? 
بـــصـــراحـــة .. أنـــا كـــان دورى فـــيـــهـــا مـــوضـــوع
حتـدى .. مش هأقـول لك الفن والـبتاع ..ال..
  ما كـانش فى ذهنى فـكر معـ .. أنا بـاتكلم
عن نفسى .. لكن الـتاني جايز  . . كان فيه
خالف بــــيــــنـــا .. أنــــا ومــــجــــمــــوعـــة مـن جنـــوم
الفـرقـة الـكبـيرة ..  مع اإلدارة فى تـلك األيام
. فـتـجـمـعـنـا وكـنـا فى األول أنـا ومـحـمـد عـطـا
ودرويـش األســيــوطى .. وبـــعــدين انــضـم لــيــنــا
مـجـمـوعة كـبـيـرة عـزت دانـيـال وجـالل مرسى
وشـلـتـوت أمـيـر شـلـتـوت وطـبـعـا إبـراهـيم فـؤاد
بعد كدا  ومن حسن احلظ كان مدير القصر
عــبــد اجلــابــر بــهـلــول وعــايــز يــثــبـت وجـوده ..
ـسرحـية وشـجـعـنا مـدير الـقصـر .. وانـتجـنا ا
إيـاها "بير الشفـا" إللى اتكلفـت خمس جنيه
.. وقــدمـت أكــتـر مـن سـبــعــ لـيــلــة عـرض ..

ولفت الكون فى أسيوط وبره .. 
كــانت فــرقــة فالحــ أســيــوط أشــبه بــنـادى
مـسرح فرخ معـظم جنوم الفـرقة اآلن .. كيف

سرح ?  ترى جتربة نوادى ا
جتـربـة مـهـمـة لم يكـتب لـهـا الـنـجـاح حتى اآلن
رغـم احملـــاوالت الــــعــــديــــدة إلجنـــاحــــهــــا . أنـــا
أعـرف  أن نــادى مـســرح  ..   يـعــنى مــنـظــمـة
مسـتمـرة وليس مـجرد مـجمـوعة تـتلم حـوال
عـــرض وفـــركش.. ال.. نـــادى يـــعــنـى زى نــادى
األدب مجلس إدارة ونشاط مستمر . وبعدين
الــــنـــــاس مش فــــاضــــيــــة .. كــــلـه بــــيــــدور عــــلى
مصاريفه .. تيـجى انت تشغلنى ببالش .. ما
يـــنــفــعـش .. وأهم حــاجـــة الــثـــقــافـــة  البــد من

التثقيف .. ألن ثقافة األفراد  بتتراجع ..
أشكرك أوال لصبرك .. وثانيا لصراحتك.

قــــبل أن أبــــدأ حــــوارى مع اخملــــرج الـــكــــبــــيـــر
إبـــــراهـــــيم فـــــؤاد ســـــألــــنـى : هل حتـــــاورت مع
صالح حسوبة قلت له :ال .. قال هو أولى أن
تـبـدأ به .. فـهــو فـنـان حـقـيـقـى مـظـلـوم . كـنت
أفـهم مــا يـعـنــيه إبـراهـيـم فـؤاد فـمن الــفـنـانـ
من يقدم أدوارا أمام اجلمهور مبهرة  ومنهم
من يـلـعب دورا بعـيـدا عن أع الـنـاس ال يقل
أهمية عن األدوار عـلى اخلشبة . إنهم صناع
ــــســــرح  حلـــمــــة الــــتــــمـــاسـك بـــ الــــفــــرقـــة ا
ــــعـــلــــمــــ ألجـــيــــالــــهـــا  ومـن هـــؤالء صالح وا
ـسـرح الـفـرفـور خـفـيف حـسـوبـة . فــهـو عـلى ا

علم واحملفز .  الظل  وفى الكواليس ا
حــيـــنـــمـــا اتـــصـــلت بـه إلجـــراء احلـــوار  أبــدى
تــمــنـعــا جـادا  وعــلل تـمــنـعـه بـســبب غـريب !!
قــال : الـــنــاس أمــثـــالى حــيـــنــمــا جتـــرى مــعــهم
األحــاديث الـــصـــحــفـــيــة يـــبـــالــغـــون فى دورهم
ـا يـخــتـلـقـون أدوارا لـم يـلـعــبـوهـا.. وأنـا ال ور
أريــد أن أبــدو كــذلك بــعــد كل هــذا الــعــمـر ..
طـمـأنــته وقـلت لـه : لن نـكـتب إال مــا تـقـول ..
وال تقل إال مـا تـريد .. فـوافق عـلى أن يراجع

معى النص الذى سننشره . 
 "قــطب مــحــمـود حــســوبــة" الــشــهـيــر بـ "صالح
ـــؤسس لـــفــرق حـــســــوبــة" واحـــد من الـــرعـــيل ا
ــا لم يـشــارك فى كل ــسـرحــيــة  ر أسـيــوط ا
أعــمــالـــهــا  لــكــنه ظـل ســواء داخل الــعــرض أو
كن جتاهله . خارجه الرقم الـصعب الذى ال 
ولـــــد فى مــــنــــتــــصـف شــــهــــر مــــايــــو عــــام 1941
ـــعــــلـــمـــ بــــأســـيـــوط وحــــصل عـــلـى دبـــلــــومـــة ا
وعـمل اخلـــاصــة الــشــعــبــة األدبــيــة عــام  1964 
ــعــاش بــالــتـــربــيـــة والــتــعـــلــيم حـــتى أحــيـل إلى ا
مــــعـــلـــمـــا. انـــضم مـــبــــكـــرا إلى فـــرقـــة أســـيـــوط
ـسـرحـيـة  مـارس الـتـمثـيـل  وصـمم الـديـكور ا
ونفذه . وما زال حريصا على حضور العروض
ــــســـرحـــيـــة الـــتى يــــشـــارك فـــيـــهـــا األصـــدقـــاء ا

والزمالء  حتى بعد أن كف بصره . 
ــســرحــيـة بــرغم أنك من مــؤســسى الــفـرق ا
"فرقـة أسـيوط وفـرقة الـفالحـ  وجتمـعات
الحظ أن األعــــمــــال الــــتى أخـــرى"  لــــكـن ا

اذا ?  شاركت بها كممثل قليلة . 
هناك فـترات كثـيرة وطويلـة امتنـعت فيها عن
ــشـــاركــة .. بـل عن دخــــول قــصـــر الـــثــقـــافــة ا
وذلـك لـــــوجـــــود خـالفـــــات مع اإلدارة . اإلدارة
كانـت تعاملنا كعـمال التراحيل جتـمعنا عندما
حتـتاجنا عـند قدوم اخملرج  وبـعدها ال تريد
أن ترانا .. وال تـستمع إلى رأى . وأنا ال أقبل

هذا الشكل من التعامل . 
لـنـعـد إلى مـا قـبل وجـود اإلدارة : كيـف بدأت

سرح ?  عالقتك با
زمـــــان فى مـــــدرســــة اجلـــــمـــــعـــــيــــة اخلـــــيـــــريــــة
االبتـدائـيـة  كـان يـخـصص يوم دراسـى كامــل
عـرض . فى هذا اليـوم يدعى أولياء نـسميه ا
ــدرســـة من أعـــمــال األمــور ويـــعـــرض إنــتـــاج ا
ـــربــات الــتـالمــيـــذ فى الـــتــربـــيــة الـــزراعـــيــة; ا
ـباريات والشربـات واألشغال الـفنيـة  وتقام ا
الـريــاضــيــة نــهــارا . وفى الـلــيل تــبــدأ احلــفــلـة
الــتــمــثـيــلــيــة. وفـى عـام  1953 اخــتــرت ضــمن
فـريق الـتـمـثـيـل "فى اجملـامـيع"  لـتـقـد فـصل
من مسـرحـية أحـمد شـوقى "مـجنـون لـيلى" ..
ى . ــرحــوم ســعـــد الــكــر وكــان اخملــرج هـــو ا
ــسـرح واســتـمـرت  وهــكـذا بـدأت عـالقـتى بـا
وكـنـا فى "نــادى الـشـعب" نـقــدم حـفالت سـمـر
.. بـــعض االســـكـــتــشـــات الـــبـــســـيـــطــة .. حـــتى
جــاءت سـنة  1968 وبـدأت بروفـات مسـرحية
"الـــشـــبـك" .. وشـــاركت فـــيـــهـــا مع األصـــدقـــاء
مـحــمـد ثــابت وأحـمــد شــريت ورفـعت حــسـ

رحمهم الله جميعا .. واحنا وراهم .. 
بعد هـذه التجربـة الطويـلة مع مسرح الـثقافة

الــــتـــــعــــديالت ..مــــاهــــو الزم يـــــعــــمل له دور ..
ــــســــرح مــــا حــــدث فى وســــوف يــــحــــدث فى ا
مـسـلـسالت الـتـلـيــفـزيـون من ظـاهـرة مـسـلـسل
الـــنـــجم .. وســـيـــكـــون هـــذا ســـبـــبـــا فى تـــخـــلى
ــســرح ..!!  البـد من الــدولــة عن دورهــا فى ا
االعـتماد على كـوادر تلك الفرق .. فـاستقدام
الــنـجـم من اخلـارج  يــحــجب فــرصـة صــنــاعـة
جنم مـن كــــوادر الـــفــــرق فـى مــــســـارح الــــبــــيت

الفنى ..
ســؤال تــعــودت أن أســأله .. مــا هـى األعــمـال
ـشـاركـة فـيـهـا واألعـمـال الـتى الـتى تـعـتــز بـا

شاركة بها ?  تمنيت عدم ا
شـــــوف .. أنـــــا مــــا احـــــبـش أغـــــصب روحى ..
إللى ما يعجبنيش ال أشارك فيه .. ولن أقول
لـك كــلــهم أوالدى .. لــكن هــنــاك مــســرحــيــات
أحــبـبـتــهـا مــثل "زيـارة عـزرائــيل" .. و"يـا سالم

سلم احليطة بتتكلم" و"هوجة الزعيم" .. 
ــسـرح فى أسـيـوط .. أسـيـوط من نـعـود إلى ا
ا احملافـظات الـتى عرفت الـفرق اخلـاصة ر
مـن أواخــــر الــــقــــرن الــــتــــاسع عــــشــــر وقــــدمت
ـسرح والسـينمـا فى مصر العديـد من جنوم ا
ــاذا ال جنــد فى أســيــوط فــرقــة لــلــمــسـرح  ..

سرح اخلاص ..  أعنى ا
زمــــــــان كـــــــان فـــــــيـه بس اإلذاعــــــــة .. وكـــــــانت
ــــــســــــارح ال وجــــــود لــــــهــــــا إال فى األنــــــديــــــة ا
ـــدارس .. اآلن  15قـــنـــاة لـــلـــكــورة ..  و30 وا
قــنــاة لألغــانى إيــاهـا  .. و 10 قــنـوات أفالم
..  ودش .. !! م إلـلى يـدفع فـلوس عـشان
يــتــفـرج عــلى مــســرحـنــا ..  مــسـارح الــقــطـاع
اخلـــاص شــغـــالــة فى الـــقــاهــرة عـــلى اإلخــوة
العرب وأشباه الـعرب .. إللى عنـدهم فلوس
.. تــقـــدر إنـت لـــو فى مـــصـــر تـــاخــد عـــيـــالك
وتـدخل مـسـرح قـطـاع خاص وتـدفع لك 400
جــنــيـه فى الــتــذكــرة ?!! يــعــنى عــايــزلك ألف
جـنـيـه فى سـهــرة .. أمـا الـنــاس إلـلى مــعـاهـا

فلوس ..   مش إشكال .. تروح .. 
ـسـرحــيـة لـلـصـعـود تـتـعــرض فـرق أسـيـوط ا
ــســـتــوى الــفـــنى .. بـل وفى والــهــبـــوط فى ا
التـواجد نـفسه فـهناك فـرق لم تعـد موجودة

اجلماهيرية .. كيف تراه ? 
شــوف يـا ســيــدى .. فى األول .. كــان مــسـرح
الــثـقـافــة اجلـمــاهـيـريــة فـرصـة لــلـشــبـاب إلـلى
مالوش فى النشاط السياسى .. بتاع االحتاد
االشــتـراكى ومــنــظـمــة الــشــبـاب كــانت فــرصـة
ـــتــعـــا . والــثـــقــافــة ـــضى وقـــتــا  لــلـــشــبــاب 
سرح فقط اجلماهيرية لم تـكن بالنسبة لنا ا
ــوســيــقــيـة ــكــتــبــة والــفــرق الــفـنــيــة ا  كــانت ا
الـغــربـيـة الـســيـمـفــونـيـة والـشــرقـيـة والـســيـنـمـا
ونـادى الــسـيـنــمـا والـنــدوات الـشـعــريـة . كـانت
الـثــقـافــة اجلــمـاهــيـريــة تــقـدم اإلمــتـاع اجلــيـد
الـــرخـــيص الـــذى يــــبـــعـــد الـــشـــاب عن ارتـــيـــاد
األمــاكن األخــرى وكــان بـــالــنــســبـــة لــنــا قــصــر
الــثــقــافــة مــكــانـاً لــلــتــجــمع كــأصــدقــاء وتــبـادل

عارف  . ا
ـــتــعـــة اجلــادة الـــرخــيـــصــة .. تــتـــكـــلم عن ا
ويطـالب البعض اآلن أن تكـون أنشطة قصور
ـقـابل مـادى يـعـنى بـتـذكـرة .. مـا الـثـقـافــة 

رأيك ? 
األجــر مش كــويس .. البـد أن يــكـون الــدخـول
ـــــســــرح الـــــقـــــومى مـــــجــــانـــــا .. لـــــيه .. ? فـى ا
والــطـــلــيــعـــة وكــدا ..   هــنـــاك أســمــاء جتــذب
ـتفرج .. يـدفع تذكرة  ..  فـيه إغراء .. لكن ا
مسرح الـثقافـة اجلماهـيرية جنـومه ما حدش

يعرفهم و يعتمد على الكلمة والفكر .. 
هل تـرى أن مــســرح الـثــقــافـة اجلــمــاهـيــريـة

مسرح متجهم ? 
ال يــــا ســـــيـــــدى .. هــــو مـــــســــرح جـــــاد .. لــــكن
الـدخـول اجملـانى يـشـجـع عـلى تـكـوين جـمـهـور
لـلمـسـرح  كمـا إن الـناس مـطـحونـة وفـيه أمور

سرح .  كثيرة أولى بالفلوس من تذكرة ا
ـنـاسـبـة اإلغراءات فـى مـسـارح الـقـاهرة  ..
مـارأيـك فى اسـتـعـانــة مـسـارح الـبــيت الـفـنى

للمسرح بنجوم مسرح القطاع اخلاص ? 
وجـــود جنـــوم الــــقـــطـــاع اخلــــاص فى مـــســـارح
الــبـيـت الـفــنى .. ســوف يـقــضى عــلى مــسـارح
الـبــيت الـفــنى .. حــتى بـدون قــصـد .. الــنـجم
ـرتـفع .. وسـوف يـأتى بـشــروطه .. وبـأجــره ا
يــــفـــرض شـــرطـه فى اخــــتـــيـــار الــــنص .. وفى

سرح  على ا
فرفور مشاغب
وفى الكواليس
معلم

سرح  ا
بالنسبة لإلدارة
مجرد سطر
 فى تقرير
مفبرك

 جنوم الثقافة
اجلماهيرية
ماحدش

يعرفهم!!

والــعـبـارة واحلـوار بـتـركـيـز من الـعـقل وانـتـبـاه
اءة. مـثل إلى اإلشـارة ومالحـظـة ثـاقـبة لـإل
سرحـية والثقافية واجلميلة هذه الصورة ا
ـسرح احـتفـاليـة مثـالية والرفـيعـة جتعل من ا

ال تتكرر كل يوم فى حياة اجلماهير.
سـرحية هى هى شـاهدة ا لعـلها فى لـيالى ا
نـــفـــســـهـــا اإلحــــســـاس بـــالـــســـمـــو والـــرفـــعـــة

والنبالة والشاعرية فى أسمى معانيها.
ــســرحـيــة) ضــمن مـا اسـتــهــدفت (الـثــقــافـة ا
اســـتـــهـــدفت من تـــغـــيـــيـــرات تـــطـــور اإلنـــســان
واسـتــمـتــاعه عــقـلــيـا وروحــيـا حــلّت اإلضـاءة
ـشكالت والعـقبات فى سـرحية كـثيرا من ا ا
ــــشــــاعل فــــغـــاز ــــســــرح. فــــبـــاســــتــــعـــمــــال ا ا
االسـتــصــبــاح ثم الــكـهــربــاء بــعـد اخــتــراعــهـا
بــســنــة واحـدة فــقط (عــام ١٨١٨ فى مــسـرح
دررى ل اإلجنـليـزى) أمكن اإلقـناع بـاخليال
ـــواقف الـــدرامـــيــة ـــســـرحى ورومـــانـــســيـــة ا ا
والتـقـدم الـسـيـنوغـرافى والـتـركـيـز على وجه
مثل أو جسده فى حلـظات تكثيفية خاصة ا
حتــــمـل لـــلــــجــــمــــاهــــيـــر دالالت وتــــفــــســــيـــرات
ــسـرحى سـيــكـولــوجـيــة مـنــبــعـثــة من الـدور ا
ســــــواء عن طـــــــريق  أنــــــوار احلـــــــافــــــة «الــــــتى
أنـدثـرت فى الـقرن الـعـشـرين » أو عن طريق
الـــســــوفـــيـــتــــا أو الـــكـــبــــارى من أعال خــــشـــبـــة
ــــــســــــرح. ثـم هــــــذه اإلضــــــاءة الــــــتـى قــــــامت ا
بــاإلعالن عـن بــدء الــتــمــثــيل بــإطــفــاء صــالــة

سرح. اجلمهور وإضاءة خشبة ا
RE- ثم ظــهـور عــاكس الـضــوء - الـرفــلـكــتـور
 FLECTOR والـذى أدّى بـصــفـة خـاصـة إلى
ـسـرحـية تـكـييف وتـعـديل مـضـمون الـثـقـافة ا
وطـريق اسـتـقبـالـهـا وفَـهْم مـعانـيـهـا ورمـوزها
قـاومية ـا يقـدمه من تكـوينـات وتدرجـات ا
 RESISTIBILITY والــــقــــدرة عـــــلى حــــصــــر
RE- سمى الـضوء ومـقاومـته فنـيا بـاجلهـاز ا

SISTANCE. 
ـسـرحيـة بـحـسب اختالف تخـتـلف الـثقـافـة ا
ـــــســـــرح). فــــــاألســـــلـــــبـــــة (صـــــورة خـــــشـــــبــــــة ا
ــــكن أن حتــــتل ــــتــــعــــددة  والــــتـــفــــصــــيالت ا
ـســرح الـطــبـيــعى. وكــذلك تـخــتـلف عــروض ا
سرحـية وما ـهمـات ا األزياء واإلكـسسوار وا
ترمز إليه أو تُعبر عنه من ثقافة مسرحية.
ـــصــاحــبـــة (وخــطــأ نـــعــتــهــا ــوســـيــقى ا أمــا ا
ـتـنـاثـرة عـلى طـريق الـدراما بـالـتـصـويريـة) وا
فى العرض فهى ليست فنًا مسرحيا قدرّ ما
ـــســرح هـى مـــســاعـــدة درامـــاتــورجـــيـــة لـــفن ا

وسيقى.  وعالقة درامية فى ا
ـسـرحـيـة اخـتـراق أنواع كـمـا بـوسع الـثـقافـة ا
درامــــــيــــــة أخــــــرى مــــــثل الــــــفـن الــــــصــــــامت -
الـبانـتـوما الـبـاليه درامـا الـرقص الـلبـرتو
ـيـزات الـثـقـافـة  .LIBRETTO إن من أهم 
ـسـرحــيـة هـو احـتــضـانـهــا لـعـنـاصــر الـفـنـون ا
ــتــعــلــقـة الــتـشــكــيــلــيــة والـتــأثــيــر بــاألصـوات ا
بـــــــــــــــاألذنــــــــــــــ  BINAURAL SOUND ثـــم
بـالـتــأثـيـر الــصـوتى الـســمـعى - األكـوســتـيـكى
 ACOUSTIC EFFECT وتـوحيـدهمـا إلتمام
ُـشاهد عـبر (إيصال) عملـية االتصـال عند ا
سرحية.. خاصة وأن هذه أهداف الثقافـة ا
األهـــداف تُــشــكّل وتُـــصــنع من الـــعــمل األدبى
ومن الدرامـا الـتى ليـست أدبـا صِرفًـا لـكنـها
ــــكـــان يــــنــــطـــوى عــــلى إبــــداع فى الــــزمــــان وا
OPTICAL - ACOUS- البـصريـة والسـمعـية
ـسـرحـيـون:  TICAL ومـا نُـطـلق عـلـيه نـحن ا

سرحى. العرض ا
ــسـرحــيــة فى أى مــجــتـمع ال لـكـن الـثــقــافــة ا
ـــســارح احلـــكــومـــيــة أو تــتـــجــمـــد عــنـــد حــد ا
الـــرســمـــيـــة. لــقـــد اقـــتــحـــمت هـــذه الـــثــقـــافــة
الـرفيعة على مـر التاريخ فرق لهـواة التمثيل
( ومــسـارح اجلــامــعــات (مــسـرح الــيــســوعــيـ
وكـانت عامال من أهم عوامـل التربيـة بالفن

واالعتالء بالذوق العام للجماهير.

ـــســرحـــيــة بـــدايــة نـــتـــفق عــلـى أن الــثـــقـــافــة ا
سـرحية الـهادفة مصـطلح فنى فى احلـياة ا
يـتـضـمن مـعـانى أو تـعـبـيـرات مـخـتـلـفـة لـكـنـهـا
مـتـصلـة بـبـعضـهـا الـبـعض. ثالثة أبـعـاد تُـكوّن

صطلح االنتلكتوالى: هذا ا
ـسرح فى اجملـتمع ـسرح وفن ا أوال: مكـانة ا
سرح بالـعصر وبالـفنون اجملاورة + عالقـة ا
احلـيـة األخرى + احملـاوالت واجلهـود الـفنـية
عـرفة الـواسعة  ERUDITION ثم لتـجديـد ا

ُكتسب فى النهاية. التعليم ا
عـرفة العامة الشائعة ثانيًا: مدى اإلدراك وا
ـسـرحـيـة ـسـرح والـفـنـون ا فى اجملـتـمع عـن ا

COMMON KNOWLEDGE.
ــســارح + حــجم ثــالـــثًــا: عالقــة مــســـرح من ا
تـبـادله الـثـقـافـى من خالل فـحص مـا يـقـدمه

من درامات وعروض.
فـــــــالـــــــدرامـــــــا كـــــــأحـــــــد أنـــــــواع األدب (األدب
ــسـرحـيـاته - كـوسـيـلـة ـسـرح  الـدرامى) وا
اتـصال فـنـية يـتـعـلقـان بـبعـضـهمـا الـبعض فى
عالقـــة مــتـــوازيــة  PARALLEL مــصـــاحـــبــةً
نـزلة والـقيـمة ومطـابقـة من حـيث الزمـان وا
والــــوظـــيــــفـــة  COLLATERAL جتــــعـــلــــهـــمـــا
مـــــــتـــــــطــــــوريـن مـــــــعًــــــا فـى أى مـــــــجــــــتـــــــمـع من

اجملتمعات.
أحــيـانـا مـا يـتـصـادم هــذا الـتـطـور بـصـعـوبـات
وتــعـقـيــدات تـخـتـرق طــريق الـتـطــور (كـمـا فى
حــاالت الـدرامـا الـشـعـريـة مـسـتـوى الـتـخـيل
ـنـوطة هـام ا قُـدرة اإلخـراج). ومن كل هـذه ا
ــــســـرحى يــــأتى دور (الـــثــــقـــافـــة بــــالـــعـــرض ا
ـــــســــبّـق الــــتــــام ُ ــــســـــرحــــيـــــة) فى اإلعــــداد ا ا
لــضـــرورة مــجــتــمع مـن اجملــتــمــعــات (زراعى
صـــنــاعى جتـــارى) كــمـــا فى درامـــا مــكـــســيم
جوركى احلـضيض وكـما فى أفالم الـسيـنما
ــيـة الــواقــعــيــة اإليــطــالــيـة بــعــد احلــرب الــعــا
ELITE (اإللـــيت) الـــثـــانـــيــة أو فـى مــجـــتـــمع

حيث القصور الفارهة.
ــســرح يــتــفــجــر تــدلــنــا شــواهــد الــتــاريخ أن ا
ـسرحـيـة فـيه عـندمـا يـتـكون وتـعـلـو الـثقـافـة ا
فى مـجتمـعات الـعبيـد إنتـاج السلع والـبضائع
MONEY ــــمــــلـــة ــــال والــــعُ واقــــتــــصــــاديــــات ا
 ECONOMY وهـو مـا يُرى فـى ثالثـة أماكن
وثالث لـغات (الـعـصـر اإلغريـقى الـقـرنان ٦
٥ ق. م + الصـ مـا ب الـقـرن ٦  ٥ ق.م
ت الـــثــقـــافــة + الـــهــنـــد فى الـــقــرن ٤ ق.م) 
ــسـرحــيـة بـعــد ذلك مع تـطــور إنـتــاج الـسـلع ا
ـيالدى كــمـا يُـرى والـبــضـائع فى الــقـرن ١٢ ا
ــــــســـــرح الـــــديـــــنى فى فـن الـــــتـــــمـــــثـــــيـل وفن ا
ـــســيـــحى وحـــتى انـــبــثـــاق عـــصــر الـــنــهـــضــة ا
األوربى. وحيث ظـهرت الـدرامات الـنهـضوية
ُـعـبـرة عـن مـجـتـمـعـات أوربـا. فـأُعـيـد إحـياء ا
الــثـقــافـة اإلغــريــقـيــة األولى بـطــرق عـصــريـة
ونـهضوية تتـناسب مع طبيعـة العصر آنذاك
ـنـاظـر ُـدقـقـة وا ودخــلت األزيـاء الـتـاريـخـيـة ا
PERSPECTIVE نـظور القـائمـة على عـلم ا
ــــســــرحــــيــــة ــــهــــمــــات ا وتــــوســــعت ثــــقـــــافــــة ا
كان.. األمر نـاسبة للـزمان وا واإلكـسسوار ا
ـاضى الـذى فــصل عـصـر الــنـهـضــة عن كل ا

الـقد فِكرًا وثـقافة مسـرحية. لكن كيف 
ذلك?

ـسرحـيـة الـتى نـشـأت على تـغـيـرت الثـقـافـة ا
طـقــوس وعـبـادات ديــونـيــزوس إلى مـا أدخـله
إلــيـــيـــوســيس  ELEUSZISZ من ديــالـــوجــات
ــا أيـقظ اقـتــرابــا من الـطــبــيـعــة الــدرامـيــة 
عنى لفـظة (الثقافة تـوعية لدى اجلماهـير 
ـــســرحــيـــة) ومــدلــوالتـــهــا + انــطـالق كــتــابــة ا
ـا يـسمح بـتـقد (فُـرجة) من الديـالـوجات 
نـوع جــديــد ثم إلثــبـات حــقــيـقــة مــوضـوعــيـة
ــسـرح ووجـوده يـرتـبط ارتـبـاطـا مـفـادهـا أن ا
وثــيــقــا بــالـــدرامــا. لــكــنه - كـــفن مــســرحى -
يـــخـــتــلـف كــذلـك عن الـــدرامــا الـــتى هـى نــوع
أدبـى أو مــلـــحـــمى. صـــحــيـح أن مــوضـــوع فن
ــــســـــرح هـــــو الـــــدرامــــا لـــــكـن هــــدف الـــــفن ا

حتـــــــددت فـى االتــــــــســـــــاع فـى بـــــــنــــــــاء الـــــــدور
ـسـرحـيـة (فى أسـبـانـيـا وحـدهـا إبّـان الـقرن ا
يالدى شيـدت مسارح فى مُدن مدريد ١٧ ا
فالنـــســـيـــا VALENCIA قـــرطـــبـــة كـــولـــيــزو 
Zaragoza إشــــــــبــــــــيــــــــلــــــــيـه زاراجـــــــوزاColiso
بــــرشـــلـــونـه تـــولـــيـــدو   Toledo مـــســـرح دونـــا
ألــفـــيــرا  Dona Elvira مـــســـرح فـــاالدولـــيــد .
سرحية وإذن فـقد تغيـرت صورة الرضاعـة ا

 ومعها تغيرت صورة الرضاعة الثقافية..
ـة - وبـواقع من ـعـنى أن اجلـمـاهـيـر الـقـد
ـــســـرح وقت فــــراغـــهـــا - كـــانت تــــذهب إلى ا
ـسـاء فى نـهـارا بل وتــظل من الـصـبــاح إلى ا
ـســيـحـيـة. ثم ــنـاسـبـات الـديــنـيـة ا األعـيـاد وا
وقف (الـثـقـافى) فى عـصـر الـنـهـضة يـتـغـيـر ا
ـدنى التـجارى بسـبب الـتطـور االجـتمـاعى ا
واإلنـسـانى. وبــنـهـوض حـركـة الـتـجـارة وزيـادة
ــشــتـغــلــ بــالــصــنــاعـات الــيــدويــة والــعــمـال ا
الـذين يعـمـلون طـوال الـيوم. غـالبـيـة الشـعوب
فى شُـــــغل شــــاغـل ولم يــــكـن لــــديــــهـــــا الــــوقت
لـــلـــمـــســرح وعـــروضـه. عــلـى هــذه احلـــقـــيـــقــة
ـســرحـيـة إلى الـتـاريــخـيـة انــتـقـلت الــعـروض ا
ـــســـاء بــعـــة مـــشـــاغل الـــعـــمـل لالســـتـــمـــتــاع ا
سـرح فى أمكنة مـغلقـة ومسقوفـة ومُريحة با
ومــؤثــثـــة بــأثـــاث فــاخــر يـــســمح لـــلــجــمـــاهــيــر
بالـدفء والـراحـة بـعد يـوم عـمل طـويل وشاق
ــصــرى - األزبــكــيــة ــســرح الــقـــومى ا (لــعل ا
يـكروفونات اللعينة أصوات الذى حتوطه وبا
الــبـائــعـ والـدالالت عــلى أسـواره اخلــارجـيـة
إعالنـا عن بضائعهم الـرخيصة يتـعلم فلسفة
ـسرحيـة) والتى ال تـصعد مـصطـلح الثقـافة ا
إلى الـسطح وال تـصل صافيـة إلى أحاسيس
اجلــمــاهــيــر ووجــدانــيــاتــهــا إال وسط جــو من
الهدوء  وعـالم من السـكينـة واحترام الـكلمة
ُـشاهـد الـكـلـمة وَقْـعًـا وصـدىً ح يـسـتـقـبل ا

ــســـرحى وواجــبــاته هـــو حتــقــيق (االتــصــال ا
الــــدرامـى) الــــذى يُــــولّـــــد خــــبــــرات ومــــعــــارف
مـــشــتـــركــة بــ اجلـــمــاهـــيــر ســاعـــة الــعــرض
ـــســــرحى. وهـــو مـــا دعـــا - مـن عـــصـــر إلى ا
عــصـر - إلى تــطـويــر األشـكـال الــفـنــيـة وكـذا
الـــــصــــيـغ والـــــنــــمـــــاذج وأســـــالـــــيب الـــــعــــروض
ُـلـقاة عـلى خشـبة ـسرحـية وحـتى الـكلـمة ا ا
ــســرح ومــدى الـــتــأثــيــر عـــامــة فى الــعــرض ا
ـسرحى. ثم تـعدّى انـتباه اجلـماهـير عـنايته ا
GESTURE FEA- ـــــاءة بــــــاحلــــــركـــــة فــــــاإل
 TURESفاالهتمام بتعبيرات قسمات الوجه
والتـمعنّ فيـما تُشـير إليه األقـنعة من دالالت

تراجيدية وكوميدية وساتيرية. 
عـمار ـسرحـيـة) إلى ا ثم.. تدخل (الـثـقافـة ا
ــيالدى فى ــســـرحى بــدءًا مـن الــقـــرن ١٦ ا ا
مــســارح وقــصـــور حُــكــام الــشــمــال اإليــطــالى
ُــســـوَّرة (مــســرح ـــغُــلــقـــة ا ـــســارح ا إلعــداد ا

العُلبة).
سرحية  عامل الزمن فى الثقافة ا

من الـطــبـيــعى أالّ تُــبـنى أيــة ثـقــافـة بــ لـيــلـة
وأخــرى أو بــ عــشــيـــة وضــحــاهــا. هــذا مــا
أكـــده مـــصـــطــلـح (الـــثـــقـــافــة) طـــوال تـــاريـــخه
ـعقـول تـأليف الـعـتيـد. إذ لـيس باإلمـكـان أو ا
دراما واحـدة قـبل مـرور شـهور قـد تـمـتد إلى
ـكـن تـمــثـيل دور مــسـرحى سـنــوات. كـمــا ال 
مُتقن خالل أسبوع واحد على غرار التجربة
ــصـــريـــة الـــضـــعــيـــفـــة (مـــســرح ــســـرحـــيـــة ا ا
الـــتـــلــيـــفـــزيـــون) والـــتى قـــامت فـى مــصـــر فى
ـاضـى. ثم.. من مـنــطـلق ســتـيــنـيــات الـقــرن ا
طـبـيـعـة األعـمـال الـثـقـافـيـة فـإن عـامل الـزمن
يلـعب دورا مُـهـما فى قـيـاس وتقـو األعـمال
ـــســرحـــيـــة الــتـى تــتـــصــدى لـــقـــيم الـــثــقـــافــة ا
ــسـرحــيـة. إال أن الـنــقـلــة الـنــوعـيــة لـلــتـطـور ا
ــسـرحــيـة وانــتـشــار الــثـقــافــة اجلـمــاهــيـريــة ا

سرحية .. الثقافة ا
نى عليه» سر«ال

سرحى وحتقيق االتصال الدرامى الفن ا

سرحية الثقافة ا
 ال يجب أن تتجمد
سارح عند حدود ا

احلكومية 
أو الرسمية!

سرح القومى  ا
حتوطه
يكروفانات ا
اللعينة وأصوات
الباعة

سرح يتفجر  ا
وتعلو الثقافة
سرحية ا
 فى مجتمعات
العبيد
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سرح أثناء  عرض «كالم فى سرى »لفرقة األنفوشى فى مهرجان النوادى. > عدد من احملجبات انسح من ا

ـكان غـير ـمـثل الذى ال يـعرف حـدوده ال يعـرف كيف يـعمل. إنه دائـماً فى ا > ا
ركزاً» مثل « ناسب. ليس لديه مركز ثقل. إننى أبحث دائماً على أن يكون ا ا

مثل الذى يكون لديه مركز ثقل هو شخص موجود و«له وزن». ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG
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يات  األكاد
صغرة ال يعرفها ا

جيلنا... 
ولم نرها!

مـثل مثل أيـضاً فى عالقة ثـقة مع اخملرج. فى الـواقع أحب جداً ا > يـجب أن يكـون ا
مثل ـمثل الذى يـعمل. الفرق بـينهـما أن ا ـثال ينصاع عن ا الـذين ينصـاعون. أفضل 
كن أن «يـكون». إن التـربية تـطلب أن تـضع الناس فى مـواجهة ـثل  الـذى ينـصاع هو 

أنفسهم يعنى فى مواجهة حدودهم.
سرحي جريدة كل ا
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» للمؤلف محمد الشربينى وتقدمها فرقة قصر ثقافة اجليزة. مثلة الشابة أميرة النشار تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «أوبرا اجملان > ا
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 اإلبحار فى عالم
بهيج إسماعيل

سرح  ا
احتياج
وليس
ترفاً

 بهيج إسماعيل

دعوى من دعاوى األكـاذيب والضالل ويخرج الكارت
ــصــائـر األحـمــر مــعــلــنـا إيــقــاف الالعب عن الــلــعب 
الــــنـــاس. إذ كل الـــنـــاس فـى مـــســـرحـه لـــفـــهم دوامـــات
ناطق الـبحث عن ذواتهم دوامة عنـيفة تقتـلعهم من ا
اآلمــنــة إلى صــراعــات لــقــمــة الـعــيـش وإثــبــات الـذات
والـوجـود حتت مـظـلــة اإلنـسـانـيـة الــتى يـجب أن تُـعـلى
من قـيـمة الـبـشر. ولـقـد عالج بـهـيج اسمـاعـيل قضـايا
مـجتمـعية بـاللـجوء إلى االسطـورة ليـدمج مسرحه فى
ــكــان مــعــتــرك قــضــايــا اإلنــســان ويــصــبح الــزمــان وا
صـيـرية وألنه كـما صـنوان لـطرح كـل تلك الـقضـايـا ا
قــــلــــنـــا. رفـض أن يـــكــــون مــــوظـــفــــا وتــــفـــرغ لـإلبـــداع
ومـسـيـرته فى الـكتـابـة قـد ترجـمت فى عـدد كـبـير من
اإلبـــداعـــات الـــتى وصـــلـت إلى نـــحـــو ٤٨ مـــســـرحـــيـــة
مـعـظـمـهـا مُثّـل علـى خشـبـات مـسـارح الـدولـة. وبـشكل
خـــاص جـــدا مــســـرح الـــثـــقـــافــة اجلـــمـــاهـــيـــريــة. وأول
ــســرح الــعــربى ــنــشــورة فـى ســلــســلــة ا مــســرحــيــاته ا
ـصــريـة الـعـامــة لـلـكــتـاب مـسـرحــيـة "اآللـهـة بـالـهـيــئـة ا
ـــتـــمـــيــــزة مـــثل - حُـــلم غـــضـــبـى" ثم تـــوالت أعــــمـــاله ا

يوسف محاكمة رجل زجنى أبيض!?
ومـسـرحـيـته الـتى كـان لى شـرف الـكـتـابـة عـنـهـا حـيال
ـهـا فى مــسـرح الـغــد الـتى كـانت حتــمل عـنـوان: تـقــد
بـغــبـغــان ســلـيط الــلــسـان. وتــابــعت بـنــهم أعــمــاله مـثل
مـسـرحـيـة.. إنـهم يـأكـلـون الـهـامـبـورجـر. ثم مـسـرحـيـة
"الـغـجـرى" ومـسـرحـيــة شـاهـد مـلك. والـعـ احلـمـراء
وعـاشق الــروح واألسـيـاد. وزنـقـة الــرجـاله ومـسـرحـيـة
ـــســرحـــيـــات الــتى فـــلـــســفـــة فـــرغــلـى. والــعـــديـــد من ا
ـســارح الـقـطــاع اخلـاص مـثل: مــحـاكـمـة عـرضت له 
رأس الــــســــنـــة والــــتى كــــانت من إخــــراج الــــراحل كـــرم
مـطـاوع عـصـفـورة اجلنـة فى مـطـلع الـسـتـيـنـيـات التى

قدمت عرضا غنائيا.
يـحـمل روح الشـاعـر الـذى بداخـله. ولـقـد قـدمت على
مــســرح الــبــالــون مـن إخــراج حــسن عــبــد احلــمــيــد ثم
مـســرحــيــة. عــلى فــ يـا دوسـه عـلـى مـســرح حــديــقـة
األنـدلس قــبل نــهـايــة الــسـبــعــيـنــيــات - ثم مــسـرحــيـة:
احلب فـى الـــصـــنــــدوق الـــتى قــــدمت له عــــلى مـــســـرح
نـعم مدبـولى اآلن. ومـسرحـية أنت متـروبول - عـبـد ا
طلـوب ثم كتب مسـرحية حتـكى حياة فـنان الشعب ا
الــشـــيخ ســيـــد درويش قــام بـــبــطـــولــتــهـــا الــفــنـــان عــلى
احلـجـار غـنـائـيًـا ثم مـسـرحيـة. خـلى بـالك من راسك
الـتى أخـرجهـا له الـسـيـد راضى لـلـمسـرح الـكـومـيدى.
ـــــســــرح الــــكــــومــــيــــدى أيــــضــــا قــــدم لـه - الــــلــــعب ع وا
ــكــشــوف ثم مــســرحـيــته الــكــومــيــديــة: زواج مــســتـر ا
ـسـرح اجلـديـد عام سالمـة والـتى قـدمـتـهـا له فـرقـة ا
أمـــا مــــســـرح الـــريــــحـــانى فــــقـــد قـــدم لـه مـــســـرحــــيـــته
"البـرنـسيـسـة" للـنجـمـة ليـلى عـلوى وفـاروق الـفيـشاوى

ومحمود اجلندى.
ـا تـشهـد له بـالعـطاء سـيرة إ وكل هـذه السـيـرة وا
ــتــنــوع مــثـل مــســرحــيــات حــرم حــضــرة ــتـــطــور وا ا
ــســرح احملــتــرم حـــالــة طـــوار الــلى اخـــتــشـــوا - 
جنم. مـثـل جـائـزة الـدولـة الـتـشـجـيـعـيـة عـام ١٩٩٢
مع وســـام الـــعــلـــوم والـــفـــنـــون من الـــطـــبــقـــة األولى.
وحصل على اجلائـزة األولى فى مهرجان - فوجلو
سـرحى باالحتـاد السوفـيتى عن مسـرحية جراد ا
ــيــة تـــمــنح ألول مــرة حــلم يــوسـف وهى جــائـــزة عــا
لـكـاتب مـصــرى. وبـعـد.. هـذه سـيــرة ومـسـيـرة هـذا
الــــفـــنــــان الــــذى قـــرأت لـه بـــجــــريــــدة  "مـــســــرحــــنـــا"
مسرحية قصيـرة بعنوان (خاطر السلطان) وما أن
فـرغت من قـراءتـهـا حـتى أدركت أن كـاتـبـنـا لم يزل
ـتمـيز الـذى يشهـد له بأنه من قـادرا على الـعطاء ا

اخلالدين فى كتاب مسرحنا العربى

آخــذا من الــســيــر الــشــعــبــيــة خــلــفـيــة ومــادة خــصــبه
وقف. خـصب بـهـا درامـاته الـراقـيـة أو كـومـيـديـات ا
إذ كـان من خاللـهـا دائـمـا يـنـتـصـر لإلنـسـان يـنـتـصر
لـلخـيـر يـعـلى من قـدر الـبسـطـاء إذ الـبـطل عـنده من
ـواطن قــلب الـشـعـب يـلـعب فى قــلب األحـداث دور ا
ــــفـــعـــول فـــيه. أو ــــفـــعـــول به. أو ا الـــفــــاعل. ولـــيس ا
سـرح فأصبح فعـول بهم وبهـيج إسماعـيل عشق ا ا
تـميزيـن أصحاب الـقضية; ألن واحدا من مبـدعيه ا
مـــســرحـه يــحـــمل فـى أعــطـــافه دومـــا هـــمـــوم الــوطن
سرح يرتـبط عنده بأسـئلة ثالثة حتدد ـواطن فا وا
فـهوم والـفـلسـفة والـصـياغـة التى ال قـيام إجـابـاتهـا ا

للمسرح بدونها. وهى:
ن? سرح   ا

اذا? سرح   ا
كيفية أن نكتب للمسرح

ــســرح ومــوضــوعـات أعــمــال بــهــيج إســمــاعـيل وفن ا
تـتـمـيـز بـتـلك اخلـصـيـصـة الـشـعـبـيـة الـتى تـمـثل دفـعـا
قـويا وحـيويـا دينـاميـكيـا له كـاريزمـته التى تـخصه إذ
يـقوم مـسـرحه أسـاسا عـلى تـرسـيخ حقـيـقـة تاريـخـية
ـســرح احـتــيـاج إنـســانــيـة. ال جــدال حـولــهـا. فـى أن ا
وليس ترفا. ولهـذا فإن القوة األساسية فى مسرحه
ــســتـويــات بال ــســرحــيــة لــكل ا بــأنه قــدم وجــبــاته ا
فـــوارق طــبــقــيـــة. أو فــكــريــة. تـــلك الــتى تـــفــصل بــ
الــنـاس ألنه شـخـصـيــة ال حتب الـفـوارق فى اجلـنس
أو الــعـقـيــدة الـديــنـيـة أو الــسـيـاســيـة ثم إن الــلـغـة فى
مــسـرحه سـلــسـة يـعـلى بــهـا كل مـا هــو مـشـتـرك بـ
الـبـشـر الـضــحك الـدمـوع الـفــرح احلـزن الـسـعـادة
الشجن بل كل ما يدخل فى مجال القلب يعتنى فى
مـسـرحه بــاجلـوهـر ويـعـتـبـر الــسـيـاسـة هى األرضـيـة
الصـلبة الذى ينطـلق منها للتـعبير عن ثورته ضد كل
الــســلـبــيــات إذ طـرح فى أعــمــاله نــوعـا من اجلــدلــيـة
ــاديــة تـــلك اجلـــدلــيـــة الــتى حـــارب بــهـــا ســلـــبــيــات ا
واطن واهتزت مجتمع قام وساد فيه التهام حقوق ا

واطنة. فيه صفة ا
سندس الدهشة

هذا الكاتب أدهشنى جـدا حينما عكفت على اإلبحار
ه وأدركـت مـــدى خــــطــــورة وعــــظــــمـــة وعــــمق فى عــــا
تـوجـهـاته. إنه يـشـجب أى قـرار سـيـادى يـعـطى لـلصف
الـثانى من رجـال السـلطـة مـشروعـية تـنفـيذ الـقرارات
ــصـــيـــريــة ويـــجـــرى طــقـــوس الـــضــبـــطـــيــة الـــدرامـــيــة ا
لـلمواقف التى يـسخر فيهـا من كل من يسكب األوهام
واألكـــاذيـب فى مـــســـامع وفـى روح اآلخـــرين حتت أى

ولـد الـكاتـب بهـيج إسـمـاعـيل فى ١٩٤٠/٧/١٣ بـقـرية
مـيـت عـفـيـف مـنـوفــيـة حـصـل عـلى لــيـسـانس آداب -
فـلـسـفـة - ١٩٦٤. تـلـقى تـعـلـيـمه االبـتـدائى فى مـديـنة
كفر الدوار بحيرة حيث كان والده يعمل ناظرا بوزارة
الـتـربـيـة والـتـعـلـيم  أكـمل تـعـلـيـمه فى اإلسـكـنـدريـة ثم
بــالــقــاهــرة. رفض أن يــعــ فى احلــكــومــة وفــضل أن
ـــســـرح عـــنـــده يـــتـــمـــيــز يـــكـــون كـــاتـــبـــا لـــلـــمــســـرح  أو ا
بـخصـيصـة شعـبيـة تأملـية تـمثل دفـعا حـيويـا ليـصمد
ـــشــــاهـــدين. ومـــســـرحه ـــطـــروحـــة عـــلى ا بـــأفــــكـــاره ا
احــتــيـــاج ولــيس تــرفـــا. حــتى حــيـــنــمــا كــتـب لــلــقــطــاع
اخلـاص بــعض األعـمـال الــتى نـالت جنـاحــات مـذهـلـة
البس الرسمية) أو (هامبورجر) أو مثل: (الدخول با
ـا قدم فى فـرق القـطاع اخلاص أو غـيرهـا الكثـير 
مـسـرح الـريحـانى كـان مـسرحه احـتـيـاجا ولـيس تـرفا
ــثل مــلــتــقـى (لــلــفــكــر) تــذوب فــيه الــذات وفى ألنه 
رحـلــته حـاول جـاهــدًا أن تـكـون أعــمـاله مـثـل مـعـزوفـة
ــوحـد يــلـخص من خالله كـورالـيــة تـصــنع الـوجـدان ا
ضـمـيـرا جـمـاعـيـا يـرى فـيه كل فـرد جـانـبا مـن نفـسه

وحملا من هويته بل ووجوده وآماله وطموحاته.
لـــهــذا جنـــد أن كــومـــيــديـــاته الـــتى كــتـــبـــهــا فى بـــدايــة
مــــشــــواره األدبـى الــــطــــويـل تــــشــــهــــد بــــأنـــــهــــا تــــأكــــيــــد
الجــتــمـاعــيــته الــتى تــتــآلف مـع اجـتــمــاعــيــة اإلنــسـان
ــســرح عــنــده (مــنــبــر األســرة وحــيــويــة اجملــتــمع ألن ا
الـكـبـيرة) يـتـحـلق حـوله أفرادهـا فى عـفـويـة وتلـقـائـية
مــســاهــمــ بــدورهم فى خــلق حلــظــة عــمــيــقــة عــمق
الـزمن تـتـنـاغم فـيـهـا كل اإلرادات.. ولـقـد عـرف بـهيج
ـسـرحه مع جـمهـور يـتـعطش كـمـا قلت كـيف يـتـعامل 

تعة والترفيه معًا!? آنفا إلى ا
ويـعـتــبـر بـهـيج إســمـاعـيل من كـتــاب اجلـيل الـثـالث فى
ــعـاصــر ذلك اجلـيل ـصـرى ا ـســرح ا قــائـمــة كـتــاب ا
الذى امـتلك نـاصية الـتعبـير عن قضـايا وطنـية حتمل
قدرا عـاليـا من اجلهاد بـالقلم لـلتعـبير عن آالم أمـتنا
ثابة سرح أن يكون  العربية التى كانت حتتاج من ا
- احلـــراك الــســيــاسى - مــســرح فــيه جــرأة وأن هــذا
ـتسـم باجلـرأة يـتـواجـد فى مـناخ احلـراك الـسـيـاسى ا
صـنـفـات الـفـنـيـة تقف قـمـعى إذ كـانت الـرقـابـة علـى ا
نـتقدة للـكتاب أصـحاب القـضايا احلـياتيـة اجلادة وا
ـواطن فـقـد كـانت ـعــاشـة الـتى تـطـحن ا لـلـسـلـبـيـات ا
أعمـال بهيج تنادى بـتحرير العقل واجلـسد معًا داعيا
إلى خـــــلق إرادة. إذ اعــــتـــــنى فـى مــــســــرحـه بــــجــــوهــــر
ـادية اجلـدلية فى اإلنـسان ليـطرح أيـضا جانـبا من ا
ــواطن من خالل مــجــتــمع ســاد فــيه الـــتــهــام حــقــوق ا
دعـاوى كـاذبـة هـدف الرمـوز الـكـبرى فـيه هـو اغـتـيال
روح الـوطـنـية بـغـية إمـسـاك الـناس من بـطـونـهم حتى
تـرتـفع حـنـاجـرهم فـقط بـالـصـراخ فـقط لـتـطـلـب سد
الـرمق. وتـنـصـرف عـمـا سـواه. وأن يـضـحك كل مـنـهم
عـــلى كل مـــنـــا بـــالــــتـــشـــدق بـــاحلـــديث عن احلـــريـــة أو

االشتراكية.
أو الـــوحـــدة فى الـــوقـت الـــذى يــغـــتـــالـــون فـــيه طـــقس

البراءة وحلم اخلالص من ربقة العبودية.
ومن خالل أكــثـر من ٤٨ نـصــاً مـسـرحـيــاًَ مـثـلت عـلى
مـسارح الـدولـة أو مسـارح الثـقـافة اجلـمـاهيـرية أو
مــســارح الــقـطــاع اخلــاص كــتـب فـيــهــا عـن الــوجـدان
اجلـمعى فى درامات فرعـونية تراثـية ريفية وعن
ـتناقضات اجملتـمعية التى تـؤرقه وتؤرقنا معه فى ا
درامـات سـياسـيـة ولـلـحق. فـلـقـد قـال كلـمـته فى كل
س حـقــوق وكـرامـة وأمن اإلنـســان فـهـو الـفالح مـا 
الـــذى يــكـــتب مـن خالل قـــنـــاعــة وطـــهـــر ونـــبل أبـــنــاء
الـريف الـذين ال يـعـتـنـقون الـزيف أبـدا مـهـمـا كانت
ش فى ركـاب - كــدابـ ــغـريــات وهـو أيــضـا لـم  ا
الـــزفــــة - وكـــان طـــرح قــــضـــايــــا مـــســـرحـه من خالل
شـــــخـــــوص - لــــــلـــــفـــــراعـــــ / حــــــورس / إيـــــزيس /
والـفالحـ هـجـرس والـهاللـى سالمـة وسـعـد اليـتـيم
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شباب النوادى يتحدثون:

سارح مغلقة فى وجوهنا أبواب ا
اخلــاص عــلى عــروضــنــا فــكــيف نــعــتــبــرهـا

سبوبة!
نــورهــان نـــور الــدين تـــقــــول نـــحـن عـــشـــاق
حقيـقيـون للـمسـرح وال ننـتظـر منه شـيئاً ال
مكافآت وال أى مـقابل مادى بالعكس أرى
اخملـرج وهو يشترى الـكثير من مـستلزمات
الـعرض من ماله اخلـاص ألنه يهدف مـثلنا
لـــشىء واحـــد أن يـــرى اجلـــمـــهـــور الـــعــرض

ويقول: عمل جيد. هذا هو كل مبتغانا.
ــيـزانــيــة ال تـعــنـيــنـا مــحـمــد يـحــيى يــقـول: ا
ـــــبـــــلـغ لـــــو وصل لـ (3000 ويـــــقـــــيـــــنى أن ا
جـنـيه) سنـضـطـر إلى اإلضـافة من جـيـوبـنا
ألن الـــهـــدف إظـــهــــار عـــرضـــنــــا فى أفـــضل
صورة ولكن ما يعنينا هو أن نتيقن من أن
مـجهودنا وضع فـى مكان احتـضنه وأظهره
بــــشــــكل جــــيـــــد وذلك بــــحــــسـن الــــتــــنــــظــــيم
والـتنـظيـر. وغيـر ذلك يسـبب لنـا اإلحباط
ـيزانية لكن نـحن لم نشك مطلـقا من قلة ا
شــــكــــوانــــا من قــــلــــة الــــتــــنــــظــــيـم وتــــضـــارب

واعيد. ا
يات النوادى ال نعرفها أكاد

إبـراهيم أبو سـليمة يـقول: جـيلـنا لم ير أى
ا حتـدث عـنه د. عادل الـعلـيمى ال شىء 
نــدوات أو مــحــاضـرات أو كــتب ونــحن فى
ـعـاونـة فـرقـتـنـا دربــنـا أنـفـسـنـا بـأنــفـسـنـا و
ـنــاســبــة فــهـو اخملـرج مـحـمــد عـيـسى وبــا
لــــيس مـن اخملــــرجــــ الــــقــــدامـى وســــنه ال
يتـجاوز 30 عـاماً لـكن أحداً من األسـاتذة
الـكـبار لـم يزرنـا لـيـلـقى مـحـاضـرة أو يـعـقد

ندوة.
مـحمـد يحيى: االحـتـكـاك الذى يـوفـره لـنا
ــــهـــــرجـــــان مع زمـالئــــنـــــا بـــــاالطالع عـــــلى ا
عـــروضــــهم هـــو الــــتـــدريـب الـــوحــــيـــد الـــذى

نحصل عليه.
أحـــمــد الــبـــيــطــار: نـــحـن نـــطـــالـب بـــعـــودة
صـغرة خصـوصا وقد حاول يات ا األكـاد
يـة الـفـنـون ولم يوفق بـعـضنـا دخـول أكـاد

ا يكفى. وما سمعناه عن النوادى قد
مـحـمد الـعـشرى يـقـول: إن هـدف الـنوادى
هـو الـتــدريب والـتـجـريـب لـكـنـنـا نــعـتـمـد فى
تدريب أنفسنـا على اجملهود الذاتى وغالباً
مـا يـكـون ذلـك عـلى أسس غـيــر صـحـيـحـة
لــعـدم تــوافـر أى دورات تــدريــبـيــة لـنــا. ومـا
ــــعــــرفــــة نـــــطــــمح إلــــيـه هــــو تــــوفــــر أدوات ا

الصحيحة.
ـقـصود تــقـول: نــلــجـأ لإلنــتـرنت آيـة عـبـد ا
الذى أعـتبـره أعـظم فائـدة لسـهـولة الـبحث

ا نريد البحث عنه. وحتديده الدقيق 
مـحـمـد عـبـد اجملـيـد يـقــول: فى مـهــرجـان
اإلســـكــــنـــدريـــة حـــضــــرت ورشـــة الـــتــــمـــثـــيل
ن الــشـــيــوى الــذى وتــدربـت عــلى يـــد د. أ
اســتــفـدت مــنه كــثــيـراً لــكن كــنت أتــمـنى أن
تـكون هذه الـورشة قبل الـعرض حتى أطور

أدائى فيه وليس بعده!
عالء أبـــو زيــد يـــقــــول: الـــورش هـى الـــنـــواة
إلخـراج عروض جيـدة لذا أدعو لالهـتمام

بها.
سـيـد عـونى يــقــول: األمـر الــذى يــؤسف له
أنه بـسبـب مطـالـبة شـبـاب الـنوادى بـتـقد
اجلـــديــد دائـــمـــاً انـــدفع بـــعـض اخملـــرجــ

لتقد عروض ال يفهمها اجلمهور.

حـمـلـهم الـبـعض مـسـئـولـيـة تـدهـور مـسـتـوى ما
تـقدمه الـنـوادى من عروض واتـهـمهم الـبعض
- صــراحـة - بـأنـهم حـولــوا عـمل الـنـوادى إلى

«سبّوبة» واسترزاق..
ــشــاهــدة قــيـل: ال يــعــنــيــهـم ســوى رأى جلــان ا
ـــــهـــــرجــــانـــــات.. عـــــروضـــــهم والـــــذهــــاب إلـى ا

يقدمونها ألنفسهم.. وال يعنيهم اجلمهور..
بـــهــــدوء شــــديـــد حتــــدث «رجـــال الــــنـــوادى» لم
تخرجهم االتهامات السابقة وغيرها عن أدب
احلــــــوار.. قــــــالــــــوا إنــــــهم يــــــقــــــدرون اخلالف

ويحترمونه.. وقالوا ما لديهم:
سارح مغلقة ا

ــسـارح ال الـســيـد عـونى - مــخــرج - يــقــول: ا
تـفـتح لــنـا أبـوابــهـا واإلدارة تـتــذرع بـعـدم وجـود
خــطــة لــلــعـــروض ونــحن كــثــيـــراً مــا نــرجــوهم
هرجان على السماح لنا بعرض أعمالنا قبل ا
ــتـابـعـة عـروض اجلـمـهـور الـذى هــو مـتـعـطش 

األندية.
إبراهيم أبو سليمة - إدارة مسرحية - يقول:
دنى لـيس لـنـا مـكـان نعـرض عـلـيه فـالـدفـاع ا
ـسارح بـسبب حريـق بنى سويف مازال يـغلق ا
ــسـرح الــذى عـرضــنــا عـلــيه أمـام لــدرجـة أن ا
ـــوافـــقــة ــشـــاهـــدة لم يـــحــصـل عــلى ا جلـــنـــة ا
بــافـتــتــاحه ســوى من فـتــرة وجــيـزة. ونــحن فى
شوق لنعرض أعمالنا على اجلمهور وهذا فى

سابقة. رأيى أفضل من ا
أحـمـد الـبـيـطار مســاعـد مــخـرج يـقــول: الـيـوم
الــذى  حتـــديــده كــمـــوعــد لـــلــمــهـــرجــان كــان
ـــثـــابــــة عـــيـــد عـــنــــدنـــا ال لـــشـىء ســـوى أنـــنـــا

سنتمكن من العرض أمام اجلمهور.
نـورهان نور الدين راقصـة فنون شعـبية تقول:
نحاول مراراً وتكراراً عرض أعمالنا لكن دون
جدوى لـعـدم وجود مـكـان لـذلك ولقـد سـررنا
ـهــرجـان سـيــعـقـد فى بــشـدة حــ عـلـمــنـا أن ا

القاهرة حيث اجلمهور الكبير.
ـقـصود عــلى هـذا وتـؤمن زمـيــلـتـهـا آيـة عـبـد ا
الــكالم بــقــولــهــا: نــعم الــقــاهـرة بــالــنــســبــة لــنـا
أفــضـل من أى مــكـــان آخــر حـــيث يـــرانــا عــدد
كـــبــيــر من اجلـــمــهــور وحـــيث جنــد الــتـــغــطــيــة
اإلعالمية سواء من الفضائيات أو الصحف.
ـثل) يـقـول: شـبـاب األقـالـيم مـحـمـد يـحـيى (
يفضـلون الـنوادى عن القـوميات والـسبب أنهم
يـــجـــدون أنـــفـــســـهم فـى الـــنـــوادى بـــيـــنـــمـــا فى
مثل عـلى دور صغير وقد الـقوميات يـحصل ا
ال يــحـصـل عـلى أى أدوار فــاخملـرج احملــتـرف
ــغـــامـــرة لـــذا يــفـــضل مـــنح األدوار ال يـــهـــوى ا
ألصــحـــاب اخلــبـــرات ويـــهــمل الـــشـــبــاب. وفى
الـنــوادى يـبـذل الــشـبـاب قـصــارى جـهـدهم فى
تـقد عـروض مدتـهـا نصف سـاعة وال يـراها
أحـــــد من اجلـــــمـــــهـــــور وعـــــرضـــــهـــــا مـــــرهــــون
ــال ــلك ا بــتــصــعــيــده فــقط ونــحن هــواة ال 
لــنــصــنع ديــكــورات لــعــروضــنــا أو لــنـذهـب بــهـا
لــــلــــقـــاهــــرة أو اإلســــكــــنـــدريــــة. فــــأين نــــعـــرض
ـفـارقة لـلـجـمـهـور إن لم نـعـرض فى نـواديـنـا. ا
ــسـرح أن اجلــمــيع يـشــكـون مـن قـلــة جـمــهـور ا
بــيــنــمـا الــنــوادى الــتـى قـد تــكــون عــامـل جـذب
لـــلــجــمــهـــور وأحــد وســائل تـــغــيــيـــر فــكــرته عن

سرح تغلق أبوابها أمام اجلمهور. ا
مـحمد الـعشرى مـخرج عرض االفـتتاح يـشير
شكلة ال تكمن فى عدم وجود أماكن إلى أن ا
ولـــكن فى عـــدم وجـــود بـــرنـــامج عـــرض  لــدى
اإلدارة وقد طالبنا بإحلاح أن يتاح لنا عرض
تميزة فقط أعـمالنا للجـمهور ولو لألعمـال ا
إذ لـيس مـعـقـوالً أن نـعـمل لـعـام كـامل لـلـعـرض

مكن أن تفسد خلطأ ما. ليلة واحدة من ا
عالء أبـو زيد - راقص فـنـون شـعبـيـة - يـقول:
اإلدارات فى احملــافــظــات ال تـوفــر لــنــا أمـاكن

رحوم سـمير حـرفوشة حيث عن هـذا سوى ا
وافق عـام 97 عـلى خـروج ديـكـورات اخملازن
وقـتـهـا تـمـكـنَّـا من إنـتاج عـرض فى 48 سـاعة
وعــرضـــنـــا وكـــان مـن إخــراج رفـــيـق مـــحـــمــود
ــضـــحك أن هــذا الـــعــرض لم يـــدرج ضــمن وا
عروض اإلدارة ألنـهـا لم تـنتـجه ولم تـعـتـمد له
ـيزانية التى مـيزانية نحن ال نـطالب بزيادة ا
تــصل إلــيــنـا بــعــد اخلــصم فـى حـدود (780)
ـنــحــونــنــا بـعـض قـطع ــاذا ال  جـنــيــهــا ولــكن 
ــلـقــاة فى اخملــازن لـنــحـسن بــهـا الــديــكـورات ا
ـسـرح مـسـتـوى عـروضـنـا.. إنـهم يـطـالـبـونـنـا 
سرح ال تقل ميزانيته فقير ولكن حـتى هذا ا

عن 2000 جنيه.
إبـراهـيم أبـو سـلـيـمة يـقـول: نـحـن ال نـتـكـاسل
ـــيــزانـــيــة ألنـــنــا نـــنــفـق عــلى انـــتــظـــاراً لــورود ا
يـزانـيات ـيزانـيـة ثم إن ا الـعرض مـثل قـيمـة ا
دائـماً ما يتأخـر صرفها وال ننتـظرها بل نبدأ

بالعمل.
أحـمد الـبيـطار يـقول: أحـيـانـاً نسـتـعـير قـطـعاً
ة لتنفيذ عرضنا فنحن من الديكورات القد
هــواة يـهــمــنـا فــقط إخــراج عــرضـنــا. حــتى لـو
أنـفقنا عليه مـثل ما يعطى لنـا حتى لو ذهبنا
لألماكن العامة لنـقوم بعمل بروفاتنا وهذا ما

سارح مغلقة. نفعله ح جند ا
مــحـــمــد الــعــشــرى ىقـــول: البـــد أن أنـــتـــظـــر
ــا ــيــزانــيــة وإال ســأنــفـق من جــيــبى أكــثــر  ا
ـــــيـــــزانـــــيــــة ورغـم ضـــــآلــــة أنـــــفق مـع وجــــود ا
يزانية فـإننا جنتهد من أجل إخراج عروض ا
جــيـــدة فى إطــارهــا ونـــنــفق من جـــيــوبــنــا قــد
نستعيـر ديكور من اخملازن لكن العرض أيضاً

يحتوى مالبس وموسيقى وسينوغرافيا.
ـــيـــزانـــيــة ويــســـخـــر الـــعـــشـــرى من فـــكـــرة أن ا
أصبحت سـبوبة ويـقول: نحن نـنفق من جـيبنا

لـلـعـرض وبالـتـالى فـأين سـيـأتى لنـا اجلـمـهور.
ــاضى لــقــد كــان لــنــا جتــربــة فى الــعــام قــبل ا
ـدة أسـبـوعـ ـشـاهــدة  حـيث عـرضـنــا بـعـد ا
لكنها كانت جتربة يتيمة لم تتكرر بعدها.

زمـيله مـحمـد حارس يقـول: حـ نقـوم بـعمل
عــروض بـجــهــودنــا بــعـيــدا عن الــنــوادى نــلــجـأ
لبعض األماكن اخلاصـة لنعرض عليها وسبق
أن قــــدمــــنــــا عـــرضــــاً من إنــــتــــاجــــنـــا فـى أحـــد

الفنادق ببورسعيد.
ـــثل يـــقـــول: لألسف مــحــمــد صالح الــبــنـا 
ـسـئـولـون ال يـتـيـحـون لـنـا أى فـرصـة لـتـقد ا
أعمـالنـا للجـمهـور لنـظهر أنـفسـنا وإمكـانيـاتنا
أمـــامه ونــحـن نــعـــتــبـــر عــرضــنـــا فى الـــقــاهــرة
فـرصة حـقـيقـيـة فلـو خـيرت بـ الـعرض فى
الــقـــاهــرة أمــام (20) شـــخــصــا والــعــرض فى
األقــــالــــيم أمـــــام مــــائــــة شــــخـص فــــســــأخــــتــــار

القاهرة.
مــحــمــد عـبــد اجملــيـد يــشـــكــو من عـــدم فــهم
ـا تقدمه الـنوادى من عروض جادة اجلـمهور 
ـــســـرح يـــقــــول: لألسف اجلـــمــــهـــور يـــعـــتــــبـــر ا
تـهـريـجـاً ولـيس أداة تـثـقـيف فـهـو غـيـر مـقتـنع
ـــســرح قـــد يـــعـــطــيـه فــكـــرة أو مـــوقـــفــاً بـــأن ا
وجـمهـور القـاهرة اسـتـثنـاء من ذلك ألنه يضم

. متخصص ونقاداً ومخرج
ميزانية العروض ال تكاسل وال سبوبة

ـــيـــزانـــيــة لـم تـــدفـــعـــنــا ســـيــد عــونى يــقــول: ا
لـــلـــتــكـــاسل ألنـــنــا البـــد أن نـــعــمـل قــبـل مــجىء
ـناقشة لترى ـيزانية البد أن نتـقدم للجنة ا ا
أحقـية العـرض فى اإلنتـاج من عدمه وبـعدها
نــتــوقف حلــ حتـديــد مــوقـفــنــا مع الــعـلم أن
اإلدارات تـــرفض مـــنـــحـــنــا ديـــكـــورات األعــوام
ــاضـــيـــة حـــيـث تــصـــر عـــلـى عـــدم خــروج أى ا
قـطعة ديكور بـعد دخولها للـمخازن ولم يخرج

سرح  من عروض نوادى ا

قصود  نورهان نور الدينمحمد صالح البنامحمد حارسعالء الدين أبو زيد آية عبدا

 ال نطالب بزيادة
يزانية..  ا
لكن بالتنظيم

ح أخذنا
ديكورات من

اخملازن لم يعتمدوا
العرض!
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العرض اإلماراتى.. «على جناح»
احلالم باالشتراكية

سرحي جريدة كل ا

«حاول مرة أخرى».. طلقة صائبة لنص مسرحى مكتمل

نحن فى عرض عبير على نصرخ
يا عبير .. طفّى النور

صـ 11

ـرور بالـطـريق مرة أخـرى كمـا لو ـمـثل هو الـشخص الـذى يـعرف ا > ا
ـا ـمـثـل تـتـواجـد  ـرة األولى وفى ذلك أعــتـقـد أن مـتــعـة ا كــانت ا

يتطلب مشقة كبيرة جداً. 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرح السالم. دة 15 يوماً أخرى  > مسرحية «حار جاف صيفا» للمؤلف واخملرج رضا حسان تقرر استمرار عرضها 

17 من مارس 2008 العدد 36

األســـــــــتاذ

äÉcôH âØY ßaÉM ”ÉM

صـ 13

على مسرح قصر ثقافة العمال بشبرا اخليمة كان
ــســـرحى «حــاول مـــرة أخــرى» وهــو أحــد الـــعــرض ا
عــــروض الـــنــــوادى لـــهــــذا الـــعــــام لــــلـــكــــاتب واخملـــرج
اإلمــاراتى صـالح كـرامــة والـتى قـدمـهــا عـلى خـشـبـة

سرح اخملرج خليل تمام. ا
يـــضم الـــعــــرض الـــذى لم يـــتـــجـــاوز الـ 40 دقـــيـــقـــة
ـسرح شـخـصيـات أولـية تـتـعامل مـعـنا عـلى خـشـبة ا
وهى: الــســجــيـنــة واحملــامى والــعـشــيــقـة اخلــائــنـة
والـشـرطـى الـسـجـان كــمـا يـضم شـخــصـيـات أخـرى
فـاعــلـة مــحـركــة لألحـداث وال تــظـهــر أمـامــنـا وهى:
تجر. الزوج اخلائن وابنة احملامى وزوجته وبائعة ا
يـبدأ الـعرض ويـنتـهى فى نفس غـرفة الـسجن حيث
السـجـينـة فى بذلـتهـا احلمـراء تـعانى الـبرد وتـنتـظر
تــنــفــيــذ اإلعــدام ألنـهــا قــتــلـت زوجـهــا الــذى وجــدته
يــخــونــهــا مـع صــديــقــتــهــا الــوحــيــدة عــلى ســريــرهــا
تُـضــرب عن الـطـعــام وتـســتـعـجل تــنـفـيــذ احلـكم فال
رغــبــة لــديــهــا فـى احلــيــاة. ويــزورهــا كل يــوم مــحــامٍ
عـينـته احملكـمـة فيـحـاول معـها الـعـدول عن أقوالـها
لـتخفيف احلـكم أو احلصول على الـبراءة بأن تنفى
ــــة عن نــــفــــســــهـــا وتــــكــــتــــشف مـن حـــوارات اجلــــر
احملـامى معـهـا ضـعف نـفسه ويـبـوح بـانكـسـاره أمام
ارسان احلب فى تجر  ابنته التى رأته مع بـائعة ا
البس وهو ال يدرى أن البائعة تركت غرفة تبديل ا
بـاب الغـرفة مـوارباً ورفـضت زوجته اعـتذاره فـفقد
احـتـرامه وشـخـصـيـتـه وتـرى فـيه الـسـجـيـنـة زوجـهـا
ـمـارسـة نـفس اللـحـظـة وكـأنـها اخلـائن فـتسـتـدرجه 
ـتـجـر فيـتـجـرد من مالبـسه وتـغريه الـلـحـظة بـائعـة ا
فــتــدفـعـه الـســجــيـنــة لــيـســقط عــلى األرض وتــصـفه
بـــاخلــيـــانــة كـــكل الــرجـــال صــارخـــة فى وجــهـه أنــهــا
لـيـست رخـيـصـة هـكـذا ويـتـصـاعـد احلـدث بـانـهـيـار
احملـامى أمام الـسجـينة األقـوى منه ألنـها الـواضحة
ــدنس بــأفـعــاله فــيــفــر هــاربـاً من الــشـريــفــة وهــو ا
الـزنــزانـة أثــنـاء دخــول الـعــشـيــقـة اخلــائـنــة صـديــقـة
الـســجــيـنــة الـتى تــأتى لــزيـارتــهـا مــتــظـاهــرة أمـامــهـا
بالـقوة والـثـبات ألن الـسجـينـة لم تقـتلـها. ويـتصـاعد
احلـوار بينهما لتـؤكد السجينة أنـها تركت صديقتها
اخلـــائـــنــة لـــتـــمــوت كـل يــومٍ فـى جــلـــدهـــا من تـــأنــيب
الـضمـيـر وفى محـاولة لـلهـرب تخـرج العـشيـقة ورق
ــفـضــلـة لــهـمــا مـنــذ الـصــغـر الــكـوتــشـيــنـة الــلـعــبـة ا
ويــكـشف الـورق أن الــسـجـيـنــة سـتـحـيـا 100 عـام فى
الـزنـزانــة وأن الـعـشـيـقــة سـتـمـوت بــعـد حلـظـات إثـر
حـادثـة فى الـطــريق وتـصـرخ الـسـجــيـنـة فى وجـهـهـا
ـؤلف واخملــرج بـأن اإلنـســان ال يـدرى مـتى بــكـلـمــة ا
ســيــمــوت رغم أنه يــطــالب بــالــفــنــاء واخلالص وأنه
جتب عليه احملاولة مرة أخرى فى كل وقت للتكيف
مع احلياة واخلروج من دائرة األوهام داخل نفسه.
وتفر الـعشيقـة هاربة مذعـورة لنسمع صـراخها بعد
حلـــظــــات إثـــر حـــادثـــة قــــضت عـــلـــيــــهـــا فى اخلـــارج

لتنطفئ جذوة الصراع فى قمة اشتعاله.
ـمـثـلـ ــقـام األول عـلى أداء ا الــعـرض يـعـتـمـد فى ا
ـــؤلـف كــمـــعـــظـم عــروض ـــا قـــدمه ا ورؤيـــة اخملـــرج 
ـــتع إلمـــكــانــات الـــنــوادى الـــتى تــعـــتــمـــد عــلى أداء 

الـعـشـيقـة لـتـقنع اجلـمـهـور بدورهـا أمـا عالء عـبد
احلـى الـــذى أدى دور الـــســــجـــان فـــقــــد اســـتـــطـــاع
بـصرامته وحدته فى الـدور رغم كلماته الـقليلة أن
ـــرتـــشـى كـــمـــا رســــمـــهـــا يـــؤدى صـــورة الــــشـــرطـى ا

ؤلف. ا
ورغم صـعـوبــة الـلـغـة الــفـصـحى كــكل أعـمـال صـالح
ــمــثــلــ حــافــظــوا عـلــيــهــا ولم تــقف كــرامــة إال أن ا
حـائـالً أمـام ســهــولـة أدائــهم ومــرونـة احلــدث طـوال

العرض.
رة كـما اسـتطاع اخملـرج خلـيل تمام رغـم أنها تُـعد ا
ـلك أدواته ـارس فـيــهـا اإلخـراج أن  األولـى الـتى 
ويـوظفها جيـداً ويضع أبطال مسرحـيته فى أماكنها
الــصـحـيـحـة لم يـصـبـه ارتـبـاك الـتـجـربـة األولى ولم
ــا جــعـل الــعــرض ــؤلـف  تـــتــعـــارض رؤيــته وفـــكــر ا

سرح. متماسكاً على خشبة ا
 >> يــبــقى ســؤال دائــمـاً يــتــردد.. إلى مــتـى سـتــظل
ـادية هـذه العـروض التى تـعـانى ضعف اإلمـكـانات ا
ـبـذول بــعـيـدة عن عـ والــبـشـريـة رغم كـل اجلـهـد ا
ـسرح عـروضها فى ـاذا ال تدعم إدارة ا تـلقى?. و ا
الـثقافة اجلماهـيرية باإلعالن عنها لـيعرف طريقها
اجلــمـيـع?. إن جـهــداً كـبــيــراً لـكل الــعـامــلــ فى مـثل
هـذه الـعـروض الـقيـمـة يـضـيع هبـاءً ألن الـكـثـيرين ال

يعلمون عنها شيئاً.

الــعــرض. بــيــنــمـا لــعــبـت اإلضــاءة دوراً إيـجــابــيــاً فى
العرض وجاءت مكملة للمعنى.

وقـــام بــاألداء الـــتـــمـــثـــيـــلى فى هـــذا الـــعـــرض شــدو
اجلـارحـى فى دور الـســجــيـنــة بـطــلــة الـعــرض الـتى
قـتــلت زوجـهـا اخلــائن وتـركـت صـديـقــتـهـا اخلــائـنـة
تـخرج عـارية لـتمـوت فى جـلدهـا قامت شـدو بدور
كبيـر نفسـياً وحركيـاً فى أدائها للـدور كما أضاف
عـبـد الـنـاصـر ربـيع الـكـثـيـر فى دور احملـامى العـباً
عــلى نـفــسـيـة هــذا احملـامى غــيـر الـســويـة وكـذلك
ــيـــاء الــعـــبــد الـــتى اســتـــطــاعـت االنــطالق فى دور

بسيطة.
يـدور الــعـرض فى غــرفـة داخـل الـسـجـن بـهــا سـريـر
وحـيـد لـلـسـجـيـنـة وبـاب حـديـد ثـقـيل بـجـواره شـاشة
يـبـدو خلـفـهـا ظل الـشـرطى فى ذهـابه وإيـابه فـبدت
الــســيــنــوغــرافــيــا الــتى صــمــمــهــا مــجــدى ونس رغم
بـسـاطتـها مـعـبرة خـاصة فى شـاشـة رصد الـشرطى
ــــوســـــيــــقى الـــــســــجــــان مـع أصــــوات وقع أقـــــدامه وا
ــــا يــــوحى بـــجــــو الــــســـجن ـــصــــاحـــبــــة لـــقــــدومه  ا
ـوسيقى مـحمد عزت راقـبة كما قـام باإلعداد ا وا
فـجــاءت مـحـركــة لـلـمــواقف ومـؤثــرة رغم قـلــتـهـا فى

ادية إلى متى سنعانى ضعف اإلمكانات ا

مثلون حافظوا على لغتهم الفصحى  ا

 رؤية
إخراجية
واضحة
عالم ا

كـتابـا كامال لـديك في احملاضـرة نـفسـها كـان يضع
الـصفـحة أمامـنا فإذا بـها كـعصا مـوسى تلف وتدور
في الهواء فتبتلع العصي كلها جتذبها كمغناطيس.
في فصـل دراسي واحد كـان قد درَّس لـنا ترجـمته
لـكـتـاب "التـمـثـيل.. اآلفاق واألعـمـاق" حـتى قبل أن
يـكـمل تـرجـمـته كـان يـشـعـر كـأن ال ذنب لـديـنـا في
أن نـعبـر للـمـستـقـبل بيـنـما يـتلـكع جـيلـه في ترجـمة
كـتاب. وفي نـهايـة الفـصل الـدراسي أسَرَّ لـنا: لـقد
صــار كـتـابـي أنـتم وأنـتم كــتـابي كــتـاب يـســيـر عـلى
قــدمـ عـلى آالف األقـدام فـإن أكــمـلت تـرجـمـته
وإن لم يسـعفـني الوقت فقـد ترجـمته في رؤوسكم

جميعا.
أمـا أجــمل تــلك األوقــات فـكــانت في الــدور الـعــلـوي
للمعهد حـيث قاعات قسم التمثيل التي توحي لك ـ
ـؤسـسة ووحـيـهـا صادق ـ أن هـذا الـبـنيـان الـكـبيـر وا
الـعـريـقـة بـأقـسـامـهـا الـثالثـة في خـدمـة هـذا الكـائن
ـمثل. مع األسـتـاذ عرفـنا أن سـمى: ا الـالأخالقي ا
الــتـمـثــيل مـعـرفــة وأن مـعـرفــته هي أخالقــيـته لـيس
عـرفة إال اكـتـشافه لـلمـمـثل مرجـعـية أخالقـيـة إال ا
لـذاته وتــنـمـيـتـه إيـاهـا أن تــمـثل تـعــني ـ كـمـا عــلّـمَـنـا
األسـتـاذ ـ أن تــعـرف ذاتك وأن تـمــثل ـ حـتى ولـو لم
ثال ـ تـعنـي أن تكـتشف خـبـايا ذاتك مـا وقر تـكن 
ــتـــلــونــة فـــيــهــا كـــلــون غـــائب فــوق جـــســد احلــربـــاء ا
باسـتمرار الـتي هي أنت فاحلربـاء ح تتـلون بلون
مـا فإنـها تـكون قـد أخفت ألـوانا وألـوانا وأنك ح
تــــمــــثل فــــإنك تــــســـتــــدعـي تـــلـك األلـــوان اخلــــافــــيـــة
تــسـتــدعي تــلك األلــوان الــتي ـ من طــول مــا غـابت ـ

ظننت أن ال وجود لها.

كـــنـت لـــتـــفـــاجــــأ جـــدا ـ إذا مـــا شـــاهـــدتـه في قـــاعـــة
الـتـمثـيل ـ أن لـلـجـسـد إمكـانـات غـيـر تـلك الـتي كنت
تعـرفهـا وأننـا نتـصور فـحسب أن اجلـسد هـو الذي
ـشي ويقف ويجلس ويـتكور على نـفسه كطفل في
رحـم سـوف تــدرك حــ تــشــاهــد جــســده يــتــحـرك
خــارج قـوانــ اجلـسـد وخــارج قـوانــ الـطـبــيـعـة أن
الـــروح ولــــيس اجلــــســــد هي مــــا تـــتــــحــــرك وتـــشــــغل
فراغات العالم وتتـشكل في الفضاء كفراشة ملونة
ـكن جلــسـد قـصــيـر وضـخم كــبـالـون أن وإال كــيف 
يـطـيـر عـلى أرض الـقـاعـة كـراقص بـالـيه وأن يـقـفز
كن جلسد مكور ألعلى كالعب في سيـرك? كيف 
كهذا أن يؤسس قانونه ـ بينما يتحرك ـ متحررا من
قـوانــ الــطــبـيــعــة الـتي تــقــيــد أرواحـا كــثــيـرة داخل

يتة. أجسادها ا
كـان يتـحـدى جسـده مُطـلِقـا روحه كعـصفـور فنـبدو ـ
نـحـن الـشــبـاب ـ كــعـواجــيــز نـتــسـانــد عــلى أجـســادنـا
ـــرهــقـــة إلى أن يــحـــررنــا مـن إرهــاقـــهــا وعـــجــزهــا ا
وغـباوتـهـا فنـطيـر فراشـات ملـونة من نـوافذ قـاعات
ـيـة الفـنـون بألـوان قوس الـدرس فـنمأل سـمـاء أكاد

قزح.
لم يــعـد بــاإلمــكــان رؤيـتـه مـجــددا لن يــدعــوني مـرة
أخــرى لــبـــيــته ولـن يــســألـــني عن مـــوعــد مــنـــاقــشــة
رسـالـتي ولن يـخـبـرني بـأن مـقالـي قد أعـجـبه ولن
يـنــاقش مــعي بـعـض حتـفــظـاته عــلى مــا قـد ورد في
ـرحـبـة مـرة أخرى مـقـالي ولن يـبـتـسم ابـتـسـامـته ا
ـشي كـما لـو كـان يـطـير لـتـوقـيف الـوقت حتى ولن 
يــنــتــهي مـن تــرجــمــة كـتــاب أو حلــ يــكــتـب دراسـة
مـهمـة لـيـصدر بـهـا تـرجمـته لـكـتابـه أو حل يـتـأكد
من أن الـــعـــدل قـــد حتـــقـق بـــ تالمـــيـــذه أو حلـــ
يــتــأكــد مـن أن تالمــيــذه قــد حتــررت أرواحــهم فــمــا

عادت مرة أخرى أرواحا باهتة.
لم يـعــد بـاإلمـكـان رؤيــته مـجـددا ولــكـنـنــا نـعـده بـأال

نعود مرة أخرى أرواحا باهتة أبدا.

كــنت ـ أنــا ـ قــصــيــر الــقــامــة ـ أنـدهـش إلحـســاسي ـ
بينما أقف مـعه ـ بأنني طويل مع ذلك فسرعان ما
يـتالشى هـذا الـفـخار الـكـاذب إذ ننـشـغل ـ أنـا وهو ـ
ــنــاقـشــة جــادة أكــاد ال أفـتـح فـيــهــا فـمـي من شـدة
ضـآلة ما أعـرفه رغم تصوري أنـني أعرف في هذا
ـوضوع ما ال يعـرفه أحد. كنت أتسـاءل أحيانا هل ا
ـلوء ـنـفـوخ كـقربـة مـكـورة  هـذا اجلسـد الـقـصـير ا
عن آخـــره عـــلــمـــا وثـــقـــافـــة فــظـــني أن دمـــاغه ذات
ـــنـــتــفخ ال احلـــجم الـــضــئـــيل ضـــمن هـــذا اجلـــســد ا
ـكنـها وحـدها حـمل كل هـذا العـلم بل إني أحيـانا
مـا كنـت أشك في أن تـعثّـر سـيـره أحيـانـا سـبـبه ثقل
عــلـوم كـثـيــرة وخـبـرات أكـثـر تــزدحم في جـسـده فال

يسعها أبدا.
رغـم ذلك كـان جــسـده أحــيـانــا يـثـيــر سـخــريـة من ال
يـعـرفـونه كـرة كـبــيـرة أو بـالـون بـارتـفـاع قـامـة صـبي
تـظل تـتـنـطط في مشـيـته طـلـوعا إلى قـسم الـتـمـثيل
أو نـــزوال مــنه ولــكـــنــهــا ســـخــريــة ســـرعــان مــا تــوأد
حلـظـة أن يبـدأ في الـكالم حـتى ولو عـبـرك محـيـيا
فــحـسـب فـجــأة تــنــســحب غــرابـة اجلــســد وتــفــاجـأ
بــأنك دون أن تــشــعــر تــنــكــسف عــلى دمك ويــقــتــلك
اخلــجـل من ســخــريــة جــهــولـــة أصــابــتك في حلــظــة
غـبـاء وسوف تـفاجـأ بـأنك قد بـادلتـه حتيـة سريـعة
قـــائال: أهال أســـتــاذ ســـامي فــرغـم عــلـــمك أنه قــد
صـار أســتـاذا فـأسـتـاذا مـسـاعـدا فـأسـتـاذ دكـتـور إال
أنه قـــد بـــقي لـــديك ولـــديَّ ولــدى اجلـــمـــيع: أســـتــاذ
ســـامـي ذلك أنه قــــد نُـــقش فـي ذهن اجلـــمــــيع أنه:

األستاذ.

األســـتــــاذ; ألنـه في ظــــنك ـ وظــــني ـ أن الــــكــــثـــيــــرين
يـحــمـلـون "الـدكـتـرة" وأن بـعـضــهم ال يـلـيـقـون بـهـا وال
تــــلـــــيق بــــهـم وأن بــــعــــضـــــهم يــــســـــيــــرون بــــألــــقـــــابــــهم
فـيصـلصلـون كاألجراس ألنـهم يتـقلقـلون داخل فراغ
ألـقـابهم وأنك حـ تقـول له يا أسـتاذ سـامي فإنك
تـكـون قـد عـرفت قـدره احلــقـيـقي بـعـيـدا عن تـراتب
ــيــة وألنه كــان يــعـرف هــو أيــضـا الــوظـيــفــة األكـاد
حــقــيــقــة األمــر فــإنه ســوف يــطــلب مــنك أن تــنــاديه
بــســامي "كــدا حــاف" وحــتـى إن فــعــلت ـ ولن تــفــعل
خجال ـ فلن يغادر لديك خانة "األستاذ" أبدا أبدا.
األستـاذ; ألنه لن يخـجل أبدا أن يـخبـرك بأن سؤاال
كـتبة مـا قد طـرحته علـيه يحتـاج منه الـرجوع إلى ا
ومــراجــعــة مــعـــلــومــات في الــقــوامــيس والــتــأكــد من
اصــطالح في أصـله األجـنــبي وسـوف يـأتـيك إن لم
يـكن في الـغد فـبـعده لـيـخـبرك بـإجـابـة عن سؤالك
أمـا إذا كــنت قـد اسـتـذكـيت مـتـصـورا أنك قـد جـبت
له بــالـتـايـهـة فــمـكـشـوفُ أنت ال مــحـالـة وال تـتـصـور
أنك قـد كسـبت (بُـنطـا) عـليه جملـرد أنه أخـبرك أنه
ــعـلـومـة ال يـعـرف هــذا الـذي سـمـيْــتَه مـثال أو تـلك ا
الـتي اخـترعـتهـا عفـو اخلاطـر فمـهمـا كانت نـواياك
ـحــمل اجلـد حـتى يـبـ الـعـكس فـسـوف يـأخـذك 
وسـوف يـأتـيك ليـخـبـرك ـ ولـو بـعـد حـ ـ أن ما من
شـــخص يــدعى كــذلـك ومــا من مــعـــلــومــة حــقـــيــقــيــة
كــمـعــلـومــتك. أمـا إذا كــنت جـادا فــعال وخـالــفـته في
رأي عـلمي فتأكد أنـه قد يأتيك بعـد أيام ليخبرك ـ
مـهـمـا كـان قـدرك الـعـلـمي أو اإلنـسـاني ـ بـأنك عـلى
سـألة أو تلك أو حق وأنه أخطـأ في تفـسير هـذه ا
أن ذاكـرته قد خـانته في تـذكر مـقولة مـا أو معـلومة

ما.

األســــــتـــــاذ; ألنه طــــــردني مـن إحـــــدى احملـــــاضـــــرات
فـازددت احــتـرامــا له كـنت حــتى مـنــتـصف الــفـصل
الــدراسي أبــدو كــابن مـــدلل فــكــثــيــرا مــا كــان يــثــني
ــا يــبـــالغ فــيه عــلي رغـم أن ثــنــاءه أبـــدا لم يــكـن 
يــكـفــيك أن يـقــول لك: أحـســنت لـتــعـرف أنك فــعـلت
شــيـئـا مـهــمـا جـدا أو أن يـقــول بـيـنـمــا يـبـدو رضـيَّـا:
كـويس لــتـعـرف أنك لـم تـخـذله. ذهــبت لـلــمـحـاضـرة

ـان عامـلة إيه? بخـير احلـمد لله.. مش لله.. وإ
نــاويـــ تــغــلـــطــوا وجتـــولــنـــا شــويــة? إن شـــاء الــله
قــريب... و"قـريب" هــذه لم تــعـد بــاإلمــكـان. رحل
قبل أن ألـبي دعوة أنـا في حاجة إلـيهـا اآلن أكثر
من أي وقت. كـنت ح تـضيق الـدنيا وأشـعر أنه
ــعــهـد أبــحث مــا من جــدوى فــيــمــا أفــعــله داخل ا
عنه بـعيني أتـأكد من رغبـته في الطيـران للحاق
أمـر مستـعجل أن ال معنى لـليأس أبدا وأنه رغم
اإلحـبـاطات الـكـثـيرة فـإن عـمال ما عـلي أن أنـهيه

ما دمت قد بدأته.
كـان ضمـن قلـيـلـ ال يـستـسـلم لـلـيأس وال لـسـخـافة
ـزيد الـعـالم كان يـتغـلب عـلى السـخـافة واالبـتذال 
مـن الــعـــمل كـــان يــبـــدو كــمـن ال يــكـــفــيـه الــوقت ألن
إجنـازا كـبـيـرا عـلـيه االنـتـهـاء مـنـه كـان ال يـنـتـظر أن
ينـهي ترجمـة كتاب ضـخم لتدريسـه ما أن يبدأ في
تـرجمـة الـصفـحـة األولى حـتى تكـون هـذه الصـفـحة
قـد بثت فيهـا حياة داخل احملاضـرة صفحة واحدة
تـفـاجـأ بـأنـها لـيـست كـذلك فـجـأة تـصيـر الـصـفـحة

مـستـنـدا عـلى "أحسـنت" وعـلى "كـويس" ولـكنـهـما لم
يشـفـعا لي لـدى "األستـاذ". لم أحضّـر ما طـلبه مـنا
رفعت يدي ضمن قليل لم يُحضروا درسه فطلب
منـا اخلروج وبيـنما كـنت أغادر خجال مـنه فوجئت
به يــعـتــذر لي ألن الــعــدل لم يــكن في صــالح طــالـبه
اجملـتـهـد طـوال نـصف فـصل دراسي كـان عـلـيه إمـا
حـمـايتي بـتـوقـيف الـعـدل ـ عـدل أن تقـتـصـر الـقـاعة
عـلى الـطـلـبـة الـذين حـضّـروا الـدرس ـ وإمـا الـتـخـلي
عــني لــضــمــان الـعــدل. بــيــنــمــا كــنت أغــادر الــقــاعـة
خـجال كـنت قـد أسـمـيته "األسـتـاذ". "األسـتـاذ" كانت

لدي تعني: عالِم ـ جاد ـ متواضع ـ وعادل.

ــــبـــاغت ـ عــــرفـــته ـ مـن يـــومــــهـــا وحـــتـى مـــغــــيـــبه ا
كأسـتاذ. وظـللت كـلمـا قابـلته أنـاديه: يـا أستاذي
ثـم نـتـبــادل عـبــارات قـلــيـلــة .. عـامل إيـه? احلـمـد

 بعض الدكاترة يسيرون بألقابهم
فيصلصلون كاألجراس داخل الفراغ

 حينما صارت الصفحة معه كتاباً
 كامالً كأنها عصى موسى

د. سامى صالح
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يتحدى
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بشيخوختنا

 الدكترة ال تليق بهم

باغت   الرحيل ا

 ثناء األستاذ
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منـها أن اسم البـطل هو ( أنتـروبوس ) التى تـعنى بالـيونانـية ( اإلنسان)  ..
بل جند تصـريحا السم (قـابيل ) وهو اسم ابن أنـتروبوس .. كـما أن زوجته
كن الـقول إن ـسرحـية أحـيانـا اسم ( حواء ) . و لـذلك  يطـلق علـيهـا فى ا
ــا عـانــاه من ويالت ــشــقـة اإلنــســان عـبــر الــعـصــور  ــســرحــيـة تــتــعـرض  ا
ا أحلـقه هو نـفسه بـالطـبيـعة من دمـار .. وما حـققه من تـقدم الـطبـيعـة و
ــسـرحــيــة دعــوة لـلــحــرص عــلى مــا أجنـزته فــكــرى وتــكــنـولــوجى .. وتــبــدو ا

البشرية عبر العصور وبشق األنفس .
 أنتـج البرنـامج الثـقافى مـسرحـية ( بـشق األنفس ) عام  2007 عن ترجـمة
األســتــاذ إبــراهــيم مــحــمــد إبــراهـــيم .. بــطــولــة الــفــنــانــة الــقــديــرة : صــفــاء
أبــوالــسـعــود .. و الــفـنــان : أحـمــد عــبـدالــعـزيــز .. والــفـنــانـة الـالمـعــة أمـانى

البحطيطى  وأخرجها الفنان : أحمد سليم .

سـرحية ( بشق األنفـس ) أن بناءها غير ـكن أن يالحظه القارىء  أول ما
تـقــلـيـدى ; فــحـدثـهــا لم يـبــدأ من نـقـطــة مـا ويـتــطـور حـتـى يـصل إلى الـذروة
ــا هـنـاك فـالــنـهـايــة .. كـمـا أن مــوضـوعــهـا لم يــسـتـغــرق زمـنــا مـحـددا  و إ
إشـارات حتـيـلـنا إلـى أزمنـة سـحـيـقة أحـيـانـا و إلى أزمـنة مـسـتـقـبلـيـة أحـيـانا
أخـرى .. و هـنـاك اخلـلط بـ مـاهـو مـعـاصـر ومـا هـو سـحـيق ومـا هـو آت 
سـرحـيـة نـشـعـر أنـنـا اآلن فـى أحد الـبـيـوت األمـريـكـيـة  ولـكن فـفـى بـدايـة ا
سـرحية يربيان ديناصورين صغيرين  ثم جند سرعان ما جند أن أبطال ا
نـقــلـة زمـانـيــة أخـرى حـيث الــزمن اجلـلـيـدى الــذى يـهـدد احلـيــاة عـلى كـوكب

األرض .
ـسـرحـيــة و يـقـتـرب إلى كل هـذا يــبـتـعـد بـنــا  عن اإلطـار الـواقــعى لـلـكـتــابـة ا
ـا أجنزته البـشرية تـقنيـة الفانـتازيا  لـتعرض دعـوة وايلدر إلى االحـتفاظ 
من تـطـور والـبـعـد عن كل مـا يـحـطم سـعـادتـهـا ; وهـذا مـا يـبـ من الـلـحـظة
ـؤلـف عـلى وجــود شـاشــة عـرض كــبـيـرة األولى لـلــمـســرحـيــة ; حـيث يــنص ا
ـسرح تعرض عـليهـا أحداث العالـم الراهن من إجنازات ودمار فى بعرض ا

ذيعة عن أهم أحداث العالم : آن واحد .. تقول ا
ــذيــعــة: فــرى بــورت لــوجن أيـالنــد: أشــرقت الــشــمس هــذا الــصــبــاح فى "  ا
السادسة واثنت وثالث دقـيقة لقد كانت مسيز دوروثى أول من أبلغ بهذا
الـنبـأ وهى من فرى بـورت بلـوجن أيالند. ولـقد قـامت على الـفور بـاالتصال
تليـفونيا بالعمدة. وعقدت جـمعية تأكيد نهاية الـعالم مباشرة جلسة خاصة

 استطاع  اخملرج توظيف الكورس على النحو
التلقيدى فساهم فى ضبط اآلداء اجلماعى

ـثـل هـذا من جـهـة. يوجـد أنـاس لـديهم مـقـدرة عـلى األداء الذين ـكن لـلـجمـيع أن يـصـبحـوا  > ال 
مـثل أن تـكـون لديه احـتـفـظوا بـعالقـة غـير مـتـغـيرة لألداء مـثل الـطـفل ومن جـهة أخـرى يـجب عـلى ا

سرح. هم أن يكون لديه تفكير مفتوح بعرض ا الرغبة فى البحث. ا

سرحي جريدة كل ا
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ثورنتون وايلدر 
مدخل إلى قراءة مسرحية ( بشق األنفس )

وأجـلت حـدوث هــذا احلـدث ألربع وعـشـرين سـاعـة. ونـحن نـتـوجه بـالـشـكـر
سيز ستيتسون على ما تتحلى به من روح للخدمة العامة. " والتقدير 

سـتقـبل  حيـث قرب انـهيار ـسرحى هـنا إلى الـزمن ا و يشـير زمن الـفعل ا
الـعـالم . بــعـدهـا مـبـاشـرة تـتم اإلشـارة إلـى أن عـامالت الـنـظـافـة قـد وجـدن
خـــا زواج مـــهــدى من حـــواء إلى آدم ; و هـــو مــا يـــعــيـــدنــا إلـى بــدايـــة خــلق
ـسـرحــيـة هـنـا تـكـشف عن الـبـشـريــة مـبـاشـرة و بـدون تـمـهـيــد .. إن تـقـنـيـة ا
تـلقى على التعـامل معها بهذا نفسها مـنذ الوهلة األولى  وهو مـا يساعد ا
ؤلف عـنـد هذا فـحسب  بل يـخلط ـنـطق دون أى منـطق آخر . واليـقف ا ا
ذيعة : ب ماهو قد يرجع إلى مالي السن وما هو آنى حيث تقول ا
هـناك نـبأ عن حتـرك جدار من اجللـيد جـنوبا عـبر هـذه البالد. ولـقد جعل
ــوجـــة الــبـــاردة الــتى تـــعــبـــر الــبالد اآلن انــقـــطــاع االتـــصــاالت الـــنــاجت عـن ا
عـلومـات الدقـيـقة أمـرا صعـبا ولـكن هنـاك قدراً قـليالً من احلـصول عـلى ا
ـصداقيـة للـشائعـة القـائلة بـأن اجللـيد قد دفع بـكاتـدرائية مـونتـريال حتى ا
علومات عليكم مطالعة وصلت إلى سينت أوليانز; بفيرمـونت. للمزيد من ا

صحفكم اليومية. " .

يـلعـب السـرد دورا فاعـال فى مسـرحـية ( بـشق األنـفس ) ; للـتـأكيـد على أن
سرحـية ماهـو إال حكايـة يرويهـا رجل ذو خبرة  و جتـسيد بعض موضـوع ا
ــصـداقـيـة مــا يـروى من أحـداث . و ــواقف الـدرامـيــة مـاهـو إال الــشـعـور  ا
ــســرحـيــة أكـثــر من ثالث ســاعـات و نــصف ; لــذلك فـإن يـســتـغــرق عـرض ا
عـرضــهـا مــســرحـيــا يـحــتـاج إلى إمــكـانــات تــكـنــولـوجــيـة خــاصـة و إلى إنــتـاج
ـتـلك الــتـكـنـولـوجـيــا احلـديـثـة . و هـذا كـله مـسـرحى ضـخـم  وإلى مـسـرح 
ـعــوقـات جتــسـدهــا مـســرحـيــا .. و لـكن اســتـطــاع الـبــرنـامج ــكن وصـفـه 
ا تـتمتع به ـتاحـة   ـسرحـية فى أضـيق احلدود ا الثـقافى أن يـقوم بـإنتاج ا
ــواصـفـات الـتـكـنــولـوجـيـة اخلـاصـة  ـسـرح ذى ا اإلذاعـة من تـوفـيــر عـامل ا
ـسـرحى كـكل  و ضـغط نـظـر ا سـرحـى و مشـتـمـالت ا وتـكـالـيف الـديـكـورا
ـمثل أكثـر من دور مسرحى مع تغـيير نـغمة صوته ـمثل كـأن يلعب ا عدد ا
ـسـرحـيـة مـتـاحـة . و قـد سـاعـد وجود .. كل هـذا قـد جـعل إمـكـانـيـة إنـتـاج ا
ــســرحى عــلى ذلـك .. و أمـكـن بــالـصــوت جتــســيــد الــديــنـاصــورين الــسـرد ا
سرحية هارة الفتة  كما أمكن جتسـيد الطوفان فى الفصل الثالث من ا

صداقية أكثر.

ـؤلف نغـوص أكـثـر فى أطروحـته الـدراميـة  فـإنه يسـتـخدم و لـكى يجـعـلنـا ا
سرح ) خالل الفـصول الثالثة ; سـرح داخل ا سرحـية تقـنية ( ا فى هذه ا

ففى الفصل األول تواجه سابينا اجلمهور قائلة : 
ـتـفـرجون تـسـتـمـعـون إلى هذا ـا أنـكم أنـتم أيـضا أيـهـا ا "سـابيـنـا: واآلن 
سرحية بشـكل أفضل قليال. أتمنى أن تـصبح الساعة احلادية فإنى أفـهم ا

سرحية مرة أخرى. "  عشرة; إنى ال أريد أن أستدرج فى هذه ا
سرحية  تخاطب سابينا اجلمهور قائلة : وفى نهاية ا

. ومـا زال علينا االستمرار عصورًا وعصور. اذهبوا " سابينا: من هنا بدأ
سرحـية لم تكتب بعـد. فرأسا ميسـتر ومسيز إلى منازلكم. ذلك أن نـهاية ا
أنتروبوس مليئتان باخلطط وهما واثقان كما كانا فى اليوم االول الذى بدآ

فيه. ولقد طلبا منى أن أقول لكم: تصبحون على خير .. " 
ــسـرحـيـة تــمـثل الــقـشـرة الــواقـعـيــة الـوحـيـدة فــيـهـا  بــيـنـمــا تـمـثل إن لــعـبـة ا
ا فانـتازيا مـتكامال  اليـحده زمن و ال مكان ـسرحيـة الداخلـية نفـسها عـا ا

 .
ولــقـد اسـتـطـاع الـفـنـان اخملـرج أحـمـد ســلـيم أن يـحـول هـذا الـعـالم الـدرامى
ـثالت ـثـل و  الـفـانـتـازى إلى عـالم مـسـرحى إذاعى عن طـريق اخـتـيـار 
أكـفاء مـثل الـفنـانـة الكـبيـرة صـفاء أبـوالسـعـود و الفـنان أحـمـد عبـدالعـزيز و
ـوهـوبة أمـانى الـبـحـطـيطى و غـيـرهم من فـنـانـيـنا  أضف الـفـنـانة الـشـابـة ا
ؤثـرات الـصوتـيـة من قـدرات على جتـسـيد وسـيـقى و ا إلى ذلك ما لـعـبتـه ا

سامع . العالم الدرامى و النقالت الناعمة ب ا

عاصرين ; ـسرحية األمـريكيـة ا ثورنـتون وايلدر أحـد أبرز كتـاب الرواية و ا
ولـد فى السـابع عـشـر من شهـر أبـريل عام  1897 حيـث نشـأ فى مـاديـسون
وس باركـر وايلـدر من رجال الدبـلومـاسية بـوالية ويـسكونـسن . والده هـو ا
األميـريكـية .. لـذلك قض آل وايلـدر قسـما من طـفولـتهم فى الـص بـسبب
عـمل والدهـم .. وقد نـبغ إخوته فـى مجـاالت متـعـددة منـها الـشـعر والـرواية

ودراسة الالهوت و علم احليوان . 
ـسـرحـيـات حـ كـان طـالــبـا فى كـالـيـفـورنـيـا  حـيث بـدأ وايـلـدر فـى كـتـابـة ا
ظهـرت عالمات االهتمام باألمـور الفكرية منـذ صباه . وبعد أن أدى وايلدر
اخلـدمــة الـعــسـكــريـة فـى غـفــر الـســواحل بـاجلــيش األمـريــكى أثــنـاء احلـرب
ــيــة األولى  حــصل عــلى درجــة الــلــيــســانس مـن جـامــعــة ( يــيـل ) عـام الــعــا
ــاجـســتـيـر فـى الـلـغــة الـفــرنـســيـة من جــامـعـة 1920كـمــا حـصل عــلى درجـة ا

(برنسون)  عام  . 1926
 فى عام  1927حققت له روايته ( جسـر سان لويس رى ) جناحا جتاريا ..
وحصل بها فى العام التالى عـلى جائزة ( بوليتزر فى العام التالى .. بعدها
عــمل مــدرســا فى جــامــعــة شــيــكــاغـو مـن عـام  1930 حـتى  .. 1937 وخالل
الفترة ما ب  1938 و 1943فاز بـجائزة بولـيتزر فى الدرامـا  عن مسرحية

( بلدتنا ) ثم عن مسرحية ( بشق األنفس )   .
ـســرحـيـة طــوال حـيـاتـه ; حـيث فـاز  اســتـمـر ثــورنـتــون وايـلـدر فى الــكـتــابـة ا
ــيــدالــيــة الــرئــاســيــة عـام . 1963 ــانى عـام  1957 ثم ا بــجــائـزة الــكــتــاب األ
 تـوفى ثـورنـتـون وايلـدر أثـنـاء نـومه فى الـسـابع من ديـسـمـبـر عام  1975وهـو

فى الثامنة و السبع من عمره .
سرحية بلدتنا التى صدرت فى أبريل عام  1965يقول فى مقدمة ترجمته 
وافـى: كان أول إخراج تـرجم الكـبيـر الدكـتور مـحمـد إسماعـيل ا الكـاتب وا
سـرحية بلدتنا فى أمريـكا على مسرح مكارثى فى بـرينستون فى والية نيو
جـرسى فى 22 يــنـايــر عـام 1938 ومــا لـبـثت أن أخــرجت فى نـيــويـورك عـلى
ـسرحـيـة خشـبة مسـرح هنـرى مـيلـلر فى 4 فبـرايـر من نـفس الـعام ولزمت ا
ـسـرح سـنــوات طـوال إلى أن جـاء اإلخــراج الـثـانى الـشــهـيـر فى عـام1959  ا
بـإشراف جـوس كوبـيترو. ويـرى بعض الـنقـاد أن مـسرحـية ( بـشق األنفس )
سـرحيـة ( بلـدتـنا ) ; فـاذا كانت مـسرحـية ( بـلدتـنا ) ا كـانت استـكمـاال  ر
ـتحدة األمـريكـية  فإن تتـعرض أحداثـها لـقريـة صغيـرة من قلب الـواليات ا
مـســرحـيــة ( بـشق األنــفس ) تـتــعـرض لـكــفـاح اإلنــسـانــيـة عــبـر الـعــصـور فى
ـدنــيـة .. وفى مـسـرحــيـة ( بـشق األنـفس ) سـعـيـهـا لــلـحـضـارة اإلنــسـانـيـة وا
ـسرحية .. يسـتخدم وايـلدر بعض الـرموز و لدالالت الـتى تفيـدنا فى فهم ا

متع مالحظات على داى لويس .. العمل ا
ــــا حـــــصل عـــــلى لم يـــــرشح جلـــــائــــزة تـــــونـى وإ

األوسكار 
حـرصـاً علـى جودة مـحـتـوى جـريـدتـكم اجلـمـيـلة
«مـســرحـنـا» فى الـعـدد الــسـابق وحـرصـاً وغـيـرة
على مستواها الـصحفى كان لى هذه التعليقات

والتصحيحات.
فى الــعــدد رقم «34» بــتـاريخ 8 مـارس 2008 ورد
ــــفـــضل فـى صـــفــــحـــة «21» مــــقــــال عن جنــــمى ا
راغى «دانـيال داى لـويس» كـتبه األسـتـاذ جمـال ا

وكان لى عليه هذه التعليقات والتصحيحات.
1- بـالــرغم من إسـتـحـقـاقه لــكن هـنـاك إجـمـاعـاً
مرجـعيـاً على أن «داى لـويس» لم يرشح جلـائزة

«تونى».
2- الــــشــــخص الــــذى تـــوفـى عـــنــــدمــــا كـــان «داى
لـويس» فى سن «15» وأثــر ذلك فـيه كــثـيــراً هـو
والــده «ســيــسل داى لــويس» ولــيــست أخــته كــمـا

قال. جاء فى ا
3- أخت «داى لـويس» «لـيـديـا» والـشـهـيـرة بـ «تمـازين
داى لــويـس» مــخـــرجــة أفـالم وثــائـــقــيـــة وصـــحــفـــيــة
ومديرة تليفزيونيـة ومشهورة بولعها بالطعام والطبخ

وفى هذا مصادر مكتوبة حتى عام «2007».
4- نـال «داى لـويس» األوسـكــار مـرتـ األولى فى
1989 عن «قــدمى الـيــسـرى» والــثـانــيـة 2007 عن
«ســـيــــكـــون هـــنــــاك دمـــاء» ورشح مـــرتــــ لـــنـــفس
اجلــــــــائــــــــزة األولـى فى 1993 عـن «بــــــــاسم األب»
الـــثـــانـــيـــة فى 2002 عـن «عـــصـــابـــات نـــيـــويـــورك»
وبـالـتـالى ال يـوجـد لألوسـكـار عالقـة بـفـيـلم «آخر
قال. وهيكات» عام 1992 كما جاء فى ا هنود ا
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5-الــتـرجـمـة الـصــحـيـحـة لـفـيــلم مـيالن كـونـديـرا
هـى «روعــة احلـيــاة اجلــبــارة» أو «نــشــوة الــبــقـاء

الهائلة»
ــضـمــون بـعــيـداً أو أى تـصــرف آخـر فى نــفس ا
عن «الــضـوء الـقـادم غـيـر احملـتـمل» الـوارد ذكـره

قال. فى ا
6- عـادة مـا يتم ذكـر فـيـلم «عـصابـات نـيـويورك»
كإجناز فنى هـائل ضخم فى أى مقال يأتى فيه
ذكـــر مـــارتن ســــكـــورســـيــــزى أو مـــقـــال عن «داى
لـــويس» بـــاعـــتــبـــار الـــفـــيــلم انـــتـــصـــاراً أســلـــوبـــيــاً
لــكـالهــمــا خــاصــة تــصــويــر الـــفــيــلم فى مــديــنــة
الـسـيـنـمـا اإليــطـالـيـة «شـيـنـا شـيـتـا» وروعـة  أداء
ثل مـدرسة» «داى لـويس» كمـمـثل طريـقـة «أو 
ينحـدر من ستـانسالفسـكى وستراسـبرج «وهذا
هـو مــا شـهـر داى لـويس» وكـذلك أن الـفـيـلم هـو
عـودة بعد انقطـاع عام وكذلك تعـاون بعد تعاون
مبـكـر مع سكـورسـيـزى فى «عصـر الـبراءة» ....
ونــحن هــنـــا أمــام مــقـــال يــتــكـــلم عن داى لــويس
ويــأتى فـــيه ذكــر ســكـــورســيــزى «وكـــذلك عــصــر
البراءة» فى مجلـة تختص بفن التمثيل وال يأتى

فيها ذكر فيلم «عصابات نيويورك» !!!
ـقـال هـو حـصول كـان األجـدى أن يـكـون سـبب ا
«داى لــويس» مــؤخــراً مــنــذ حـوالـى أســبـوع عــلى
ــــثل عن فــــيــــلم جــــائــــزة األوســــكــــار كـــأفــــضـل 

«سيكون هناك دماء» 2007.
د. مروان فوزى

MARWAN ALI FAWZI@YAHOO.COM

 كان األجدى أن
نكتب عن حصوله
على جائزة األوسكار

 ثورينون وايلدر

سرحية  بناء ا

ب السرد و الدراما

سرح سرح داخل ا لعبة ا

مثل هذا يعـنى معرفة عدم ـكن تعليمه لـلناس هو العـمل. وبالنسبـة  > أعـتقد أن ما 
أخـذ القـناع الـسيىء مـعرفة الـتعـرف على الـذات والقـدرة على تنـميـة خيـاله. إن خيال
ـكـان. «أن يـكون هـنـا» يـعـنى إيـجاد أمـاكن عن ـمـثل يـعـتـمـد علـى خيـال اآلخـر وعـلى ا ا

طريق اللغة والصوت. 10
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سرحي جريدة كل ا
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شاركة فى مشروع الـ 50 ليلة باحملافظات. > د. هدى وصفى مدير مركز الهناجر للفنون قررت تقد العروض ا

ـلـحن مـحسن ـوسيـقى فـقـد وفق ا وعن األحلـان وا
الــبـدرى فى تــقـد أحلــان من نــسـيج الــدرامـا ذات
عالقـة وطـيـدة بـبـيـئـة الـنص ولـغـته. و تـنـفـيـذ هـذه
األحلــان فى شــكل مــوســيــقى وغــنــائى جــيـد. إال أن
عــازف الــنــاى كــان يـحــدث إزعــاجــاً بــخـروجـه خـارج
ـغنى احلـزم الـصـوتـيـة لـلـحن من آن آلخـر. وكـذلك ا
ـــيــكـــروفــون والـــذى أحــدث فى ومــدى تـــعــامـــله مع ا
بــعض األحــيـــان تــشــويــشـــاً لــعــلــو الـــصــوت أكــثــر من

الالزم.
ـبـذول وكـان من الـواضح اجلـهـد الـتـمـثـيـلى الـكـبـيـر ا
من أجل تــقــد الــعــرض فى أحــسـن صــورة. وأذكـر
ن خـلف أحمـد لـطفى ـمثـلـ والراقـصـ أ من ا
والــســيــد شـعــبــان وإكــرامى الــســيـد وبــاتــعــة ســيـد
وهـــدى مــنـــاع وهــاجـــر الـــســيـــد وإبـــراهــيـم عــنـــتــر
ومـــحـــسن الـــبـــدرى... إلخ وقـــد أجـــاد اجلـــمـــيع من
ـثــلـ وراقـصــ كل فى دوره. وكـان عــلى من قـام
بــدور أمــ أن يــفــكـــر مــلــيــًا فى إيـــقــاع أداء مــشــهــد

السكر!
واآلن يـــأتى احلـــديث عـن الـــنـــقـــطـــة الـــفـــاصـــلـــة فى
حتــلـــيـــلــنـــا وهى تـــمــثـل إجــابـــة عــلـى الــســـؤال الــذى
طــرحــنــاه ســـلــفــاً - فـى الــبــرولـــوج: هل أقــام عــرض
«اشـهد يـا قمـر» اعتـبارات حملـورى اجلغـرافيـا «هنا»

والتاريخ «اآلن»?
إن ما اسـتطعـنا ذكره عن الـعرض وما لم نـستطع لم
ــعـيش عـدا يـحـمـل أى دالالت تـتـمــاس مع واقـعــنـا ا
بــعض الــعــبــارات مــثل «الــبــلــد بــاظت الــبــلــد انـقــلب
حـالـهــا يـا مـيـلـة بـخــتك فى والدك يـا مـصـر... إلخ»
وهذه عبارات منـها ما يصلح فى أى جغـرافيا ومنها

ما يصلح ألى تاريخ.
إن نـص جنــيب ســـرور نص أصــيل ذو لـــغــة شـــعــريــة
ـعيش راقـيـة ودراما رفـيـعة ووطـيـد الصـلـة بواقـعه ا
وقت كـتــابـته. ومــا يـحـمــله من أفـكــار تـشــكل مـحـاور
ــصـرى آنــذاك بل مــجــتــمــعــيـة لــصــيــقــة بــاجملــتــمع ا

محاور أصيلة متأصلة فيه.
وكـــان يــجب عـــلى اخملــرج - مـــادام قــد كـــثف الــنص
بـفعل عامل الـوقت - أن يبتـكر دالالت على مـستوى
مثل واإلكسسوار بل وبعض اجلمل التشكـيل وأداء ا
الـدالة ليـتمـاس مع واقعنـا اآلن مصر 2008. فـالنص
صاحب الـتيـمـات اإلنسـانيـة اخلالـصة هـو ما يـصلح
ـه كمـا هو (بـرؤية كـاتـبه) فى أى زمان ومـكان تـقد
أمـا نص مــثل «اشــهـد يــا قـمــر» لـنــجـيب ســرور وهـو
نص يحـمل نـقـدًا سيـاسـيًا واجـتـمـاعيـًا وقـوميـًا فـهو
ه إلى التـجادل والتماس مع يحتاج عنـد إعادة تقد
ـعـيش (هــنـا / اآلن) لـيـكــتـسب قـيــمـته الـتى الـواقـع ا
ـتـلـكـهـا وقت كـتــابـته بـفـعل ظـروف اجـتـمـاعـيـة كـان 
وقـومـيـة وسـيـاسـيـة قـد تـغـيـرت. وهـذا ما لـم يـحدث
فى عـرض «اشهد يـا قمر» حملـمود أبو زيـادة. ولنكن
أكـثـر وضـوحـًا وحتـديـدًا فـهـاهـو سؤال مـوجـه خملرج
العرض: أين ومـا هى رؤيتك اإلخراجـية فى عرض

«اشهد يا قمر» الذى عرض فى مصر عام 2008?

ـــــا ال شك فــــــيه أنـه عـــــنـــــد الـــــتــــــعـــــرض ألى نص
مــسـرحى من زمن فــائت بـغــرض عـرضه فالبـد أن
ـكــان «هـنــا» والـزمـان يــتـقـاطـع عـرضه مع مــحـورى ا
«اآلن» فـهل أقـام عـرض «اشـهـد يــا قـمـر» اعـتـبـارات

لهذين احملورين?
سرح السابع عشر وعلى فى إطار مهرجـان نوادى ا
خــشــبــة مـســرح الــنــيل (الـعــائم) قــدمت فــرقــة نـادى
مــسـرح طــهـطــا عـرض «اشــهــد يـا قــمـر» من تــألـيف
جنـيب سـرور وإخـراج محـمـود أبـو زيـادة وذلك يوم

األحد 2008/3/9.
واجلـديــر بـالـذكــر أن الـعـرض - مـجــردًا من الـزمـان
ستوى كـان - يعد عرضـًا متماسكـًا فنيًا جـيد ا وا
فقـد التـزم اخملرج بـوجود الـكورس كمـا هو فى نص
ـــا أتــــاح له الــــفـــرصــــة الســــتـــغالل جنــــيب ســــرور 
مجموعة الـكورس فى بناء تشكـيالت حركية درامية
تــتـخـذ من تـفــاعـلـهـا مع بــاقى الـشـخــصـيـات أسـاسـًا
ــسـرحـى لـذلـك كـان ومــبــرراً لــلــتــعــامل مع الــفــراغ ا
لــلـكــورس - كــمــا هـو مــعــهــود عـنــد إخــراج نــصـوص
لـنجـيب سرور عـلى الـنحـو التـقـليـدى - أهمـيـة بالـغة
فى هـذا العـرض واسـتـطـاع اخملرج الـلـعب عـلى هذا
ـستـوى تـقـنى جـيد وطـيـد الـصـلة بـالـبـناء العـنـصـر 
الدرامى للعـرض. واجملموعة الـتى جسدت الكورس
هى إلى حــد مــا مــجـــمــوعــة مــنــســجــمــة ومــتــوافــقــة
ــــســــتــــطــــاع ضــــبط تــــقــــنــــيـــة األداء وحــــاولت قــــدر ا
ـتـزامن عـلى نــحـو جـيـد. حـتى من خـرج اجلـمـاعى ا
منهم خـارج جسد الـكورس ليـلعب شخـصية مـنفردة
ثم عــاد اتـسم خـروجه وعـودته بــالـنـعـومـة والــتـقـنـيـة

الفنية.
ـنـظـر ديكـورى خلـالـد عـبد ـسـرحى  بـدأ الـعرض ا
الــصــبـور يــتـكــون من ثالث قــطع رئــيـســيــة ثـابــتـة لم
ـنظـر كـكل عـند تـتـحرك أو تـتـغـير إال عـنـدمـا تغـيـر ا
االنتـقال من بـهـوت إلى بورسـعيـد. ويعـد هذا الـتغـير
هــو الــتـــغــيــر األول واألخــيـــر عــلى مــســتـــوى مــنــاظــر
ـــنــظــر األول فـى بــهــوت عـــبــارة عن الــعـــرض كــان ا
ـسـرح تـقـبع بـهـية أسـفـلـهـما. نخـلـتـ بـأسـفل  ا
وفى أسـفل الـيـسـار الفـتة مـحـطـة بـهـوت وفى أعلى
الوسط مـستوى 40 قد استـغله اخملـرج إلبراز بعض
ـواقف الـدرامـيــة وذلك بـصـعـود شـخـصـيـة أو أكـثـر ا
ـستـوى كـان مثـبـتًا عـلـيه مجـمـوعة من عـليه. وهـذا ا
ــدبـبـة األعـمــدة الـسـمــراء الـرفـيــعـة ذات الـنــهـايـات ا
الفضية لتـشكل أحياناً قضـباناً أو حراباً أو سورًا...

إلخ.
ـنــظــر الـثــانى فـى بـورســعــيـد فــظــلت الـقــطــعـة أمــا ا
الوسـطى كما هى وعـلى اليم كـانت قطعة مـبهمة
راكب عالم وعلى اليـسار قطعة ديـكورية توحى با ا

الشراعية ببورسعيد.
لــعـــبت اإلضــاءة دورًا وظـــيـــفــيـــًا فى درامــا الـــعــرض
سـاحات الكـبيـرة والبقع وتـنوع استـخدامـها ما بـ ا
ـسـاحة. وتـنـوعت ألـوانهـا بـتـنوع الضـوئـيـة محـدودة ا

وقف الدرامى. ا
إال أن العـناصـر الـثالثة الـسالـفة (تـشكـيالت حركـية
- ديـــكـــور - إضـــاءة) كـــانـت عـــلى قـــدر قــــيـــمـــتـــهـــمـــا
الــوظــيــفــيــة الــدرامــيــة ولم تــســهم فى تــشــكــيـل بــعـد
سنـيـوغـرافى جـمـالى مـبـهـر بل إن الـديـكـور لم يـهتم

كان فقط. سوى بوظيفة حتديد ا

 مشهد من عرض  «أشهد يا قمر»

 عناصر العرض لم تشهد فى تشكيل 
بعد سنوغرافى جمالى مبهر!!

¢ùfƒj â©aQ óªëe 

اشهد يا قمر
وغياب «هنا / اآلن»
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اضى. سرحى على أحمد باكثير على شبكة اإلنترنت قام بإضافة عدد من الدراسات النقدية اجلديدة األسبوع ا > موقع الكاتب ا

ناسب سرح هى فى كثير من األحيـان أن يقول ما يجب قوله فى الوقت ا > إن مـوهبة رجل ا
كن سرح.  » أكثر بخشبة ا وأن يـعرف كيف يعيد مسارات عمل عـندما يبقى اخملرج «ملتصقـاً

أن يكون رجل مسرح دون أن يكون مخرجاً. فى كثير من األحيان يكون اخملرج أكثر التزاماً.

ثل على أى حال «ماذا هم أن يكون للـسينوغـرافي جتربـة  > مـن ا
مثلون الكتابة هم أن يـعرف ا كان»? وكذلك من ا يـكون جسدهم فى ا

كان بأجسادهم. فى ا 22
áÑ£°üŸGG

سرحي جريدة كل ا

17 من مارس 2008 العدد 36

األكيدة فى تقد أعمال محترمة من الناحية
الـفـنـيـة  من خـالل روح الـفـريق  فى مـحـاولـة

سرحية. إلثراء احلركة ا
كل مـا سبق يدعو إلى مـناقشة قـضية هامة
 "مـــا هـى الـــشـــروط الـــتـى يـــجب تـــوافـــرهـــا
ـسـرحـية " فـيـمن يـقـوم بـتـرجـمـة األعـمـال ا
ـــكن ـن و كـــيف   ومـــا بــــ االســـتـــفـــهـــام 
الــوصـول إلى إجــابـة  وهى مـن وجـهــة نـظـر
مـحـبـة لـلـمـسـرح  قـد تـكـون فـارقـة فى ذهن
ـهـتـمـ بالـتـرجـمـة لـلـمـسرح  إذا ووجـدان ا
ظـــــلــــوا عــــلـى إصــــرارهـم فى أال يــــشـــــاركــــهم
أحـدهم بــالــعـمل  ســواء بــاإلعـداد لــلــعـمل 
وجتـــهـــيـــزه فـــنـــيـــا لـــلــعـــرض عـــلـى اجلـــمـــهــور

باالتفاق مع مخرج العمل.
 إذن البـد من توافـر مواصـفات بـعيـنهـا فيمن
يقـوم بـالتـرجـمة  إذ ال تـكـفى معـرفـته بـاللـغة
ـية  بـل تلـزمه األصـلـيـة لـلـنص مـعـرفـة أكـاد
دلوالت األلفاظ فى ارسة واعية متفهمة 
تــلك الــلـــغــة  مع دراســة دقــيـــقــة لــلــظــروف 
ـكـان  واخلـلـفـيات االجـتـمـاعـية والـزمان  وا
والـنـفــسـيـة  الـتى كـتب فــيـهـا الـنص  وأيـضـا
ـدلـوالت األلـفاظ  فى دراسـة لـغـويـة دقيـقـة 
الــلــغــة الـتـى  يـتــرجم إلــيــهـا  إذ أن لــلــمــسـرح
لـــغــتـه اخلــاصـــة  فـــيــهـــا تـــنــاسـق شــديـــد بــ
الــلـفـظ مع غـيــره من األلــفـاظ  وبــ الــلـفظ
وإيـقـاعه الـدرامى  مـع إدراك لـفـنـون الـبـيـان
والــبــديع فى الــلــغــتــ  واضــعـا نــصـب عـيــنه
اســتــخـــدام لــغــة جتــرى عــلـى لــســان الــنــاس 
آلــفـوهــا وأنــسـوا إلــيـهــا  وغــيـر مــجــهـدة فى
مـحاولة تـتبع مغـزاها  وذلك من خالل حوار
يــتـــسم بـــالـــرشـــاقـــة الــلـــفـــظـــيـــة  مع مـــواءمــة
األلـفــاظ لـلــسـيـاق الــعـام  ولإليــقـاع الـدرامى
النـابض بالـفن  والـتركـيبـة الشـخصـية  ومع
مراعـاة الـدين والـعـادات والتـقـالـيد الـرصـيـنة
راد التـأكيـد علـيها  اجلـديرة بـاالحتـرام  وا
فى اجملـــتــــمع الـــذى يـــتــــرجم إلى لــــغـــته  ولن
يتأتى هـذا إال من خالل شخص يتوافر لديه
ـعــرفـة بــأحـوال احلــركـة احلس الــدرامى  وا
ـــســرحـــيــة  وظـــروف اإلنــتـــاج  وذلك حــتى ا
ـصــداقـيـة الــدرامـيـة  من خالل تـتـحــقق له ا
رؤيـة متكامـلة للـنص  من حيث مفرداته  مع
االهــــتــــمــــام الــــفــــنى بــــإبــــراز مــــفــــهــــوم الــــنص

وعناصره األساسية .
ا سـبق يتـضح جلـيا أن الـترجـمة لـلمـسرح و
ــــســــرح ـــــا هى فن قـــــائم بـــــذاته  يــــغـــــذى ا إ
ى  وهى تـرجمة تفسيرية بروائع اإلبداع العا
درامـية  تـفسـر النص  وتعـيد صـياغـته  يقوم
ـن لــــهـم احلس الـــــدرامى مع بـــــهــــا خـــــاصــــة 
ــتـرجم مــعــرفـة دقــيـقــة بــالـلــغــتـ  األصــلـيــة ا
إلـيـهـا والبـد لـلــمـتـرجم أيـضـا من مـعـرفـة بـفن
ـســرحى  مـدركــا أنه يـؤدى رســالـة الـتــمـثــيل ا
ســـامـــيـــة فى تـــفـــاعل احلـــضـــارات  وحـــوارهــا
الــدائم  يـــخــتـــار مــفـــرداته بــعـــنــايـــة  ويــوظف
أنـسب أشـكــال الـلـغــة سـواء أكــانت فـصـحى أم

عامية ويترجم إليه.
ـا سبـق أننـا نـاقـشـنـا وأبـرزنا وهـكـذا يـتـضح 
سرحـية  كعمـلية إبداعـية  فنية  الترجـمة ا
والبـد من تـكـامل عـنـاصـر بـعـيـنـهـا حـتى حتـقق
ــنــشــود بــعــيــدا عن الــنــقل احلــرفى هــدفــهــا ا

بالغ فيه. والزخرفى ا

ـا سـبق تنـاوله بـرز دور الدرامـاتـورج  وهو و
الــشــخص الـذى لــديه فــنـيــة وتــقـنــيـة الــتــألـيف
كن اإلشـارة إليه بـبـساطـة على ـسـرحى  و ا
ــــســــرحى  والــــذى يـــتــــنـــاول تــــلك ــــعـــد ا أنه ا
ـعـيـبـة فــنـيـا  ويـتـعـامل مع الـنص الـتـرجـمـات ا
بــنــظـرة فــنـيــة عــصـريــة  فــيـخــتــزل مـشــاهـد 
وشـخـصيـات  ويـعـيـد تشـكـيـلة الـبـنـاء الدرامى
بـحس درامى مـتفـرد  وإعـادة صـيـاغـة احلوار
ـطـولـة   مع اخـتـصـار فـنى بـلــيغ لـلـحـوارات ا
الــتـى لم يـــعــد لـــلـــجـــمـــهــور الـــيـــوم طـــاقــة عـــلى
ســــمـــاعــــهـــا  أو اإلصــــغـــاء لــــهـــا  مع مــــراعـــاة
ـمـثـل فـى التـعـامل مع لـغـة مـيـسرة إمكـانـيـة ا
مـــــتــــــداولـــــة  مـع إعـــــادة تـــــرتــــــيب األحـــــداث 
ــشــاهــد  والـنــهــايــة  حـتـى يـحــدث إيــقــاعـا وا
حـــيــويـــا من الـــنــاحـــيـــة الــفـــنــيـــة  كل ذلك دون
ـعـد فى الـتـعامـل مع النص  اإلخالل بـأمانـة ا
وإحــســاسه بـــنــبض  واهــتــمـــامــات اجلــمــهــور 
تـرجـمـة على سـرحـيـة ا الذى لـم يكن لـيـقـبل ا
ــســرح  حــتى لــو حــالـــهــا  حــ تــقــدم عــلى ا
حشـد إلنـتـاجهـا جنـوم كبـار  ودعـايـة مكـثـفة 
ــــــتـــــرجـم أن يـــــفــــــسح مــــــجـــــاال ويــــــجب عــــــلى ا
ــاهـر  دون اســتـشــعـار لــلــدرامـاتــورج الـفــنـان ا
احلــــــــرج  خــــــــاصـــــــة إذا وضـع اجلــــــــمــــــــيـع فى
احلـسبـان  صـالح الـعمل اإلبـداعى  والـرغـبة

تـفاصـيـلهـا  ومسـتواهـا االجـتمـاعى والطـبقى
ا يجعل الشخـصيات تنطق كالما متنافرا 
فـتــضـيع مـصــداقـيـة الــعـمل درامــيـا  لـتــعـثـرهـا
وإخـــفـــاقـــهـــا فى الـــوصـــول إلى عـــقـل ووجــدان
وذهن اجلـمـهور  ألن تـلك الـتـرجـمـات لم تكن
ســوى نـقـل كـلــمــات ورص عـبــارات مــفـخــمـة 
وألفـاظ مسـجوعة  وخـطب بلـيغة  دون أدنى
ارتــبـــاط بــالـــصــراع الـــدرامى والـــبــنـــاء الــعــام 
واجلـو الــنـفــسى  والــفـنى الــعـام لــلـمــسـرحــيـة
مـتــنـاســ دور الـتــرجـمــة فى نـقل األحــاسـيس
شاعـر  وكان لهـذا كله تأثيـره على العـملية وا
ـشارك فى ـمثـل ا ـسرحـية كـكل  وعلى ا ا
الـعـمل عـلى وجه اخلـصـوص  إذ يـلـجـئـون إلى
ـبالـغة فى األداء  والـتمثـيل بأصـوات مفـخمة ا
بل وأصــــوات مـــســــتـــعــــارة مـــتــــشـــنــــجـــة  وذلك
كنـتـيجـة لثـقل الـلغـة عـلى اللـسـان  ألنهـا نادرة
ــا الــتـــداول  مــقــيــدة لــلــطالقــة احلــواريــة  
يـــضــطــرهـم  مــعــهـــا إلى الــتـــشــويح بـــالــيــدين 
والـصراخ بـال مبـرر  واسـتـخـدام أسـاليب أداء
ـا يـحـدث انفـصـاال ب عفـا عـلـيهـا الـدهر  

ـمـثل  ألنه ال يـسـتـشـعـر الـكـلـمـات  احلـوار وا
ـضــنـيـة فى ـا يــجـهــده  ويـفـشل مــحـاولــته ا
مـــحـــاولــــة إليـــصـــال مــــضـــمـــون  وروح الــــعـــمل

صداقية للجمهور. الفاقد ا

يـــجـب إعـــادة الــــنــــظـــر فـى عــــمـــلــــيــــة تـــرجــــمـــة
ـسـرحيـة  باعـتبـارها من أولـويات النـصوص ا
ـــســـرحى األجـــنــبى  الــتـــعـــرف عــلـى اإلبــداع ا
ــــشـــاركــــة فى خــــاصـــة مـن جــــانب األطــــراف ا
ـسرحـية سـواء أكانـوا متـرجم أم العـملـية ا
ـثـلـ كـتـابـا  مـخــرجـ  مـنـظـرين نـقـادا  
دارس للمسـرح  ح يضعون نصب أعينهم
اجلـمــهـور بــاهـتــمـامــاته  ومــيـوله  فى ســعـيه
ى فى الــدءوب أن يــتــعــرف عــلى اإلبــداع الــعــا
ــســـرح  الــذى هـــو مــدرســة هـــذا الــفـن  فن ا
ـا له من دور مـحورى هـام  فى نقل الشـعب 

الثقافات  باإلطالع على إبداعات الغير.
وواقع الــتـرجــمــة لـلــمـســرح مــنـذ بــدايــاته حـتى
اآلن قد اتـسم بعـدة مآخـذ  لم جتد االهـتمام
ـترجـم الكـافى للـوقـوف علـيهـا  من جانب ا
ـــســرحــيـــ الــذيـن عــاشــوا إال نـــدرة  أو من ا
ــة  احــتــفــاء وفـى ذهــنــهم الــتــرجــمـــات الــقــد
بـكـاتـبـهــا األصـلى أو مـتـرجـمـهـا  وكـأنه مـحـرم
تــمـامــا حتـديث تــلك الـتــرجـمــات  أو الـتــعـامل
معها بلغـة عصرية  وكأنها نصوص مقدسة 
متناس أن أحـوال الشعوب فى حركة دائبة 
والــلــغـة تــتــفـاعل فـى إصـرار لــلـبــقــاء فى دائـرة
ــرونـة  وصــفـة االســتــعـمــال  حــتى تـكــتــسب ا
احلــيــاة  إال أن هــذا اجلــمــود أعــطى الــتــراث
ـتــرجـم عــدة سـمــات مــثل ـى ا ــســرحـى الـعــا ا
ــــضــــمـــون  وصــــعـــوبــــة الــــلـــغــــة  وقـــدم ثــــقل ا
ـــســتـــخــدمـــة فى ذهن ومــتـــحــفـــيــة األلـــفــاظ ا
ة  اجلمـهور وبخـاصة الـشباب فى زمن الـعو
حـيث تــتـنـازع وسـائل اإلعالم عــلى اسـتـقـطـاب
ـا أثـر سـلـبـا عـلى اإلقـبال عـلى اجلـمـاهـيـر  
ـــســـرحـــيـــة الـــكالســـيـــكـــيـــة ألنـــهـــا الـــعــــروض ا

ارتبطت فى األذهان بالكآبة  وثقل الظل.
ــتـــرجــمـــ إلى تــقــد ولــقــد جلـــأ  غــالــبـــيــة ا
ـا يــسـتـحـيل مـعه أعـمـالــهم  شـعـرا أو نـثـرا  
ـا أضـطرهـم إلى لوى تـطـابـقـهـا مع الـنص  
عـنق الكلمات  وتـرادفها لتنـاسب القافية  أو
ـضـمون الـوزن  فـبـعـدت ألـفـاظ  احلـوار عن ا
ــؤلف األصـــلى  وروح الــنص الـــذى قــصـــده ا
األجـنبى بـتركـيبـات حواراته  حـ استـخدموا

ألفاظا طنانة  رنانة  مفخمة.
ــــهــــجـــور مــــنــــهـــا بــــحــــكم الــــزمـــان   وأيـــضــــا ا
وحتـوالته  وتـفـاعالت الـلـغة  كـل ذلك بـهدف
إثـارة إعــجـاب اجلـمــهـور بـصــيـاغـة الــتـرجـمـة 
أكــثـــر من االهــتـــمــام بـــالــنص نـــفــسـه فــجــاءت
تـرجـمـة حرفـيـة أو صـيـاغـة إنشـائـيـة  ولـيست
إبـداعية  ألنهـا لم تخدم األفكـار التى صاغها
ا يضيع فى الـغالب الرموز  ـؤلف بلغـته   ا
واألبـعاد الـنفـسية  والـدراميـة لتـلك األلفاظ 
مـحدثـة خلال فى البـنيـة الدراميـة للـحوار على
وجـه اخلــصـــوص  والـــعـــمل كـــكل عـــامــة  ولم
يـعـد األمــر كـونه  قــراءة أدبـيـة لــلـنص  بــعـيـدا
عن األطــر الـدرامـيــة  وأصـبح األمـر مــحـاولـة
أدبـيـة مـجــردة  عـلى حـسـاب الـعـمــلـيـة الـفـنـيـة
ــســرحــيــة  ولم يــكــتـفــوا بــذلك  بـل وضــعـوا ا
قــواعــد مـــنــهــا ـ مــثال ـ أن الــفــصــحى هى لــغــة
الدرامـا األسـطـوريـة والتـاريـخـية وأن الـعـامـية
هى لـغــة األعـمــال الـكــومـيــديـة  ورأى الــبـعض
اســتــخـدام لــغــة وســطــا  تــكــتب بــالــفـصــحى 
وتـنـطق بــالـعــامـيـة  ولــكن أى أنـواع الــفـصـحى
اسـتـخـدم  الـطــنـانـة  الـبـسـيـطـة اجلـذلـة ذات
جماليات بالغـية  أم سوقية  أم متقعرة  أم
فـصحى ذات قـوة تعـبيريـة  وأما الـعامـية فهل
هـى تــعــبــيــريــة  أم نـــبــيــلــة  أم ســوقــيــة  دون
مـراعــاة لـتـركــيـبـة الــشـخـصــيـات وبـنــائـهـا وأدق

سرحية  الترجمة ا
ب التقليد والتجديد

 الترجمة
للمسرح تفسر
النص وتعيد
صياغته

 الفصحى لغة
الدراما
األسطورية
والتاريخية
والعامية لغة
الكوميديا !!
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نحن فى عرض عبير على نصرخ:

مشاهد عرض «إنت دايس على قلبى» 

تــسـتـطــيع عـبــيـر عــلى مـخــرجـة عــرض «إنت دايس عـلى قــلـبى» أن تــطـفئ
الـنـور فى أيـة حلـظـة وتعـلن لـنـا انـتـهاء عـرضـهـا عـنـد هذا احلـد تـسـتـطيع
أيـضــاً أن تــمــتـد بــزمن عــرضــهـا لــيــصــبح ثالث ســاعـات بــدالً من ســبــعـ
ـا هذه طريقـتها فى التـفكير التى دقيـقة وذلك ألنها تـخيرت لنـفسها ور
ــفــتــوح لــلــنص تــكــررت فى أكــثــر من عــرض لــهـــا تــخــيــرت شــكل الــبــنــاء ا
ـســرحى هـذا الـنص الـقـائم عــلى فـكـرة الـتـداعى احلــر لـلـمـشـاهـد إنـهـا ا
تـكتـب مشـهـداً جـديـداً لـتـضـيـفه إلى نـصـهـا كـلمـا تـوافـرت لـديـهـا مـلـحـوظة
مجتمعية ما تسـتطيع أن تبنى من ورائها مشهداً وال تترك هذا النص إال
ـا تــتـوقف لـســبب آخـر هـو ــشـاهـد من رأســهـا ور بـعــد أن تـنـفــذ أفـكـار ا
سرحى أال يـتجـاوزه إنهـا هنا فى اختـيارهـا لزمن مـحدد تريـد لعـرضهـا ا
عرضها اجلـديد ال تستسـلم لفكرة واحدة تـبنى من خاللها نصـاً مسرحياً
ا تـبنى تـقلـيديـاً مـتمـاسكـاً بدايـته مـعروفـة وكذا وسـطه وأيضـاً نـهايـته وإ
ا ال جتـد رابطـاً دراميـاً محدداً تـجاورة نـصهـا ر من مجـموعـة األفكـار ا
بـ مـشهـد وآخر وال بـ أغنـيـة وأخرى فـما الـعالقـة مثالً بـ مشـاهد:
ـترو ـساطـيل الـبلـد بتـتـحرك الـبرنـامج الـتلـيفـزيونـى صالة اجلمـعة ا ا
مـتـحف الـشمع الـعـانس طـابع الـبوسـتـة أو مـا الـذى يجـمع بـ الـقصص
القـصـيـرة الـتى كـتبـهـا صـبـرى مـوسى حتت عـنوان «الـرجل الـذى والـسـيدة
عز «فلسفة الزحام» وأيضاً مانشتات التى» وتلك التى كتبها محمد عبد ا
اجلــرائـد و... و... إذا بــحــثت عـن رابط عــضــوى تـســتــطــيع أن تــقــيم من
خالله نصاً مـسرحياً أرسطـياً فلن جتد لـكن إذا تركت نفسـك لالستمتاع
بـفـكرة تـوالى هـذه الصـور الـدرامـية أمـامك وتـلك الـطريـقـة السـاخـرة التى
تــقــدم بــهــا ســتــقــيـم أنت بــنــفــسك هــذا الــرابط الــدرامى مــجــرد وجــودك
شاهـد واألغانى أمامك رابط للفـرجة فهـذا رابط درامى وتوالى ظهـور ا
ـا نستـطيع أيـضاً أن تلـمح رابطـاً ثالثـاً عندمـا تشـعر بأن مـا يقدم آخر ر
ـعـروضة ـشـاهـد أو بعـضـهـا أو كلـهـا يـخصـك فهـذه الـهـموم ا داخل أحد ا
علـيك هى فى واقع األمر هـمومك الـشخـصيـة التى تـصادفـها فى كل ركن
مـن أركان حـيـاتك تـصـادفـهـا مرة فـتـضـحك وأخـرى فـتـسـخر مـنـهـا وثـالـثة
... حـتى تـصل فـى النـهـايـة لـنـوع من ـقـاومـة ورابـعـة وخـامـسـة فـتـحـاول ا
ـشاعـر وهو البالدة الـتى لم تعـد لديك مـعهـا أى قدرة عـلى أى من هذه ا
ثـليه مجرد ما يـحدث داخل العـرض فى النهايـة عندمـا يطلب منـا أحد 

صرخة.. «صرخة لله».

تبـنى اخملرجة عبير على مـشاهدها داخل العرض بنـعومة شديدة تتسرب
إلـيك عنـد مشـاهدتهـا فال تكـاد تشـعر بهـا فهى تـختـار كلمـاتهـا احلوارية
ـــثـــلـــيـــهـــا وفـــواصل اإلضـــاءة واإلكـــســـســـوارات وحـــتى أمـــاكن وحـــركـــة 
... بـنوع من «اإلفيـهات» وأيـضاً اخملـتارات الـغنـائيـة وكذا أصـوات مؤديـها
ـا هى تختـار ما تـستمـتع به أوالً ثم ستـفترض الرقة األنـثويـة اخلاصة ر
أنه سـيـعجب اجلـمـهـور وحترص عـلى وجـود عنـاصـر: الـكومـيـديا الـغـناء
ـعاصـر فمن ال شـاهـد السـاخرة من كـل مجـريات الـواقع ا زحـمـة أفكـار ا
تــعـجـبـه الـكـومــيـديــا سـيـعــجـبه الــغـنــاء الـتــطـريـبـى ومن ال يـعــجـبه هـذا وال
ذاك... يبدو أنـه ناقد ثـقيل الـدم..! البد وأنه سـيتـعاطف مع مـشكـلة أحد
ـعـروضة وبـالـتـأكـيـد سـيـجـد مـشـهـداً يـشـبـهه فـأفـكار الـنـمـاذج الـبـشـريـة ا

 إذا بحثت عن رابط عضوى
فى العرض .. فلن جتد

 بنية مفتوحة لنص قائم
على فكرة التداعى احلر

شاهد تـظهر كـما لو كانت تـقدم تأريـخاً حياتـياً معـاصراً لهمـوم وقضايا ا
اللحظة احلضارية الراهنة داخل مصر.

شهد التمثيلى مزيناً بالطبع ببعض هذه العناصر مجتمعة ينـبنى عبرها ا
اإلكـسـســوارات الـتى تـدل عـلى الـعـجـز أحـيــانـاً كـمـا فى مـشـهـد «الـعـاهـات»
ـشهد الذى يـجر فيه أحدهم هـانة كما فى ا والتى تدل علـى االنسحاق وا
.. كـما اآلخر بـسـلـسلـة من رقـبـته وتـدل عـلى احملايـدة الـتـخفـى التـشـابه
... احلركة أيضـاً كانت عبارة فى مشهـد األقنعة الذى تـكرر أكثر مـن مرّة
ــا يـوحى بــتـداخل كل عن خــطـوط مــسـتــقـيــمـة مــتـقــاطـعــة لـدى اجلــمـيع 
.... وبـأنه ال يوجـد شىء يفـرق كثيـراً عن أى شىء آخر األشـياء األفـكار
مـثلون أيـضاً جمـيعهـم يقابـلوننـا حفاة بـجوارب سوداء يـسيرون بـها وكأن ا
هـذا شـىء عـادى تــمــامــاً كـمــشــهــد وجـود األنــتــريه والــشـمــاعــة فى مــيـدان
ـــواقع بــ األب والــصـــديق فــجــأة يـــصــبح األب هــو الــتــحــريـــر وتــبــادل ا
ـارس كل صالحيـاته والعكس صـحيح أيضـاً هناك من ذهب الصديق و
ــدنى لــيــجـد نــفــسه لم يــولــد أصالً وهــذا الــذى ذهب لــيــصـلى لــلــســجل ا
.... مـواقف أخرى كثيرة تؤكد سجـد مغلقاً وقت الصالة اجلمـعة فوجد ا
ـعـكـوس فى مـحـاولـة إلدهــاشك كـمـتـفـرج.. عـبـر كل فـكـرة عـاديـة الـشـىء ا
ـشــهـد الـتــمـثـيــلى لـيــتم بـعـد ذلك ـوقف الـدرامـى ومن ثم ا هـذا يــتم بـنــاء ا
ه اختارها العـرض لتطريبيتها من جـهة ولتعليقها على هدمه بـأغنية قد
شهد التـمثيلى السـابق لها من جهة أخـرى وما ب عمليـة الهدم والبناء ا

يتشكل منطق العرض وإطاره العام.
ـهارات اخلاصة ـمثل ذوى ا يخـتار العـرض أيضاً مجـموعة متـميزة من ا
فى الـتـمـثـيل والـغــنـاء فـإجنى جالل بـصـوتـهـا الــتـطـريـبى ورقـتـهـا األدائـيـة
ـنى دعــاء شـوقى بـقــدرتـهـا عـلـى الـتـنـقـل بـ حـاالت انـفــعـالـيــة مـتـبــايـنـة 
حس بأدائهـا العفوى سهام عـبد السالم بتلـقائيتها وسـخريتها الالذعة
صـبـرى الــهـوارى بـثـبـاتـه الـنـفـسى وتـقــمـصه لـعـدد من الــشـخـصـيـات وكـذا
وقف عمـرو قطامش ومـعتصم شعـبان وعمـاد إسماعيل بـوعيه بتـشكيل ا

الــكـومـيـدى وقــدرته الـعـالــيـة عـلى اإلضــحـاك هـذا بــاإلضـافـة إلى قـدرات
تميزة.. هانى عبد الناصر الغنائية والتمثيلية والكوميدية ا

ـــكـــنـــنــا أن نـالحظ أيـــضـــاً داخل الـــعـــرض مـــيالً إلـى مــســـرحـــة حـــواديت
ومواقف الشارع سواء التى حتـدث داخله أو تلك التى تثار فوق أرصفته
ــســحــراتى لــكـــنــنــا نــخــشى فى ــا كــان هـــذا أحــد اهــتــمــامــات فــرقـــة ا ر
ـتـشابـهـة إلى نـتـائج مـتشـابـهـة لذا ـقدمـات ا الـعـروض القـادمـة أن تـؤدى ا
يــجب أن يـتم تـدارك هـذا داخل مــخـتـبـر الـفـرقـة فــيـتم الـبـحث عن إطـار
ـتشـابهة قـدمات ا سـمى حتى تـستـطيـع ا ... أياً كـان ا تـيمـة فكـرة رابط
/ حواديت الـشارع مثالً أن تنتج بفـعل أسئلة هذا اخملتـبر عن كيفية حكى
احلـواديت إلى نـتائج غـيـر مـتشـابـهة نـتـائج مـتغـايـرة تنـتج كـيـفاً ولـيس كـما

سحراتى.. فى عروض مختبر ا
ــتــتـالــيـة إلى إحــداث هـذا ـا ال يــكـفى أيــضـاً تــنــوع مـصــادر احلـواديت ا ر
مـكن أن يـكـون شـارعاً التـغـايـر لـكـنهـا إذا جتـمـعت مـثال داخل مـكان مـن ا
ا ـنازل مثالً.. ر مـثالً وجتمعت حواديت عـرض آخر داخل سطح أحد ا
ـكانى تغـيراً فى مضـام احلواديت وشـكل / طريقة يضـمن هذا التـغير ا

ا يوجد رابط آخر زمانى مثالً... حكيها ور

اذا جنهد أنفسنـا كل هذا اجلهد فى محاولة البحث عن روابط ألم تقم
ـشاهـد..! لـكن الذى جمـلـة «اطفى الـنـور» مثالً بـهـذه الوظـيـفة فى بـعض ا
ـشــاهـد جـلــوسـاً عـلى ـمــثـلـ فى بــعض ا أقـلـقــنـا كــمـشـاهــدين هـو ثـبــات ا
ـا يــســتــحـيل مــعه رؤيــتــهم وأنت جتــلس فى الــصف الــثــانى لـذا األرض 
فــأنت تــلـجــأ إلى حــسك اإلذاعى رغــمــاً عــنك لـكـى ال تـفــقــد تـواصــلك مع
العرض وبعيداً عن الرؤية فحالـة الثبات هذه تعيدنا إلى صيغة مسرحية
أخرى تـمـيزت بـهـا اخملرجـة عبـيـر على فى بـعض عـروضهـا الـسابـقة وهى

صيغة احلكى..
ــسـرحى «إنـت دايس عـلى قــلـبـى» فى مـجــمـله هــو مـحــاولـة والــعـرض ا
ـسحـراتى صيـغة خـتبـر ا فـنيـة للـبـحث عن صيـغة مـسـرحيـة خاصـة 
.... وتـمزج ذلك بتـراثنا تسـتوعب حـكايات الـشوارع الصـحف الناس
الـغـنائى الـراسخ فـى وجدانـنـا بـاإلضـافـة إلى بـعض األغـانى اجلـديدة
لذا يقف فى الـنهايـة عرض «إنت دايس..» كمـرحلة تـطورية فى تاريخ
الــفــرقــة ويـــقف مــتــجـــاوراً مع عــروض أخـــرى مــتــمــايـــزة داخل حــركــة
ا لم يبق غيـر التنويه بجهد وتـميز فريق العازف ستقل ر سـرح ا ا
إسالم على عبـده فوزى أحمد ولـيد عبد الـعزيز وذلك حلسـاسيتهم

وسيقية العالية... ا

هدم وبناء

اذا لكن 

حواديت الشارع
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> اخملـرج يـسـتطـيع أن يـقوم بـالـتـدريس فى مدرسـة حـيث إنه عـندمـا يـقـوم بعـمـله كمـخـرج هو
مـثل آخر يـعنى ذلك أن يـقوده إلى ـمثل من الـتـدريس فى مدرسـة   يـنـقل فعالً. لـكى يتـمكن ا

األداء بشكل آخر ال ينتبه له هو شخصياً.

ــدرســة فى الــطــريــقــة الــتى حتــقق هــذا الــتــعــدد فى > يــجـب الــبــحث عن خــاصــيــة ا
الـتخـصصـات وتفعـيلـها. الهمّ األكـبر هـو جتنب االنسـياق لـتعلـيم تخـصصات مـنفـصلة

عن بعضها البعض ويؤدى مزجها إلى انتقاء غير مجدٍ. 12
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرح السابع عشر على موقع «الفيس بوك». هرجان نوادى ا > الصحفية عزة مغازى أطلقت مؤخراً «جروب» 

17 من مارس 2008 العدد 36

سرح القومى لألطفال نهاية مارس اجلارى. ها على خشبة ا > مسرحية «حلم بكره» تقرر إعادة تقد
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سرحي جريدة كل ا

17 من مارس 2008 العدد 36

أنشودة أمل زاعقة النبرة!

iógR óªëe

ا خلى» «الليل 

غموض 
وليم شكسبير

سرحية والكشف عن شخصيته ومصادره ا

 رحاب محمد اخلياط

ا خلى»  مشاهد من عرض «فى الليل 

ـا خــلى» تـألــيف الـراحـل عـبــد الـله الــطـوخى شـاهــدت عـرض «فى الــلـيـل 
وإخــراج مـحــمـد دسـوقـى عـلى قــاعـة مــسـرح الــغـد وهـو مـن إنـتــاج مـسـرح
ـادى للعرض د. عـبد الرحمن دسوقى.. الطليـعة.. وقام بصـياغة اإلطار ا
وفحوى نص العرض تدور حـول فنان فى حلظة يأس أو إفالس أو معاناة
عــدم الـقـدرة عــلى اإلبـداع أو حـتـى الـرغـبــة فى االنـتـحــار «يـذهب بــرجـلـيه
للموت» أى أنه عندما أراد أن يـبدع وجد نفسه يصنع تابوتا وأنه يرى أن
ـعـاناته هـو أن يـقـوم بـنـفـسه بـدفن نـفـسه خـاصـة بـعد أن فـشل فى احلل 
حـبه وطلق زوجتـه التى ال تمل مـن إعالن استقاللـيتـها عـنه فى كل سلوك
ـوت إلى ـا جـعــله يـرى أن الـفـراق هــو احلل ويـذهب إلى مـنــطـقـة ا لــهـا 
ــثــلـــة فى جنــمــة ــقــابـــر وهــنــاك تـــصــطــرخ فـى أعــمــاقـه قــوى احلــيـــاة  ا
الصـبـاح شـجرة الـسـيسـبـان أو «أم الشـعـور» وزوج من الـبالبل ومجـمـوعة
من سنابل القـمح وكلها رمـوز للحيـاة ودورات الطبيـعة «خلق موت بعث»
وت ـواجهة قوى ا ثم تتجسـد له أيضا حبـيبته وزوجته تنـاشده أن ينهض 
ثـلـة فى عنـاصـر الفـساد واالسـتـغالل  والتـسـلط واللـصـوصيـة من حوله
ه الــصـغــيــر أو الـكــبـيــر بـكــافـة رمــوزه وأشــكـاله فى إحــالـة سـواء داخـل عـا
مـبـاشـرة واضـحـة وصـريـحـة لـلـواقـع الـراهن لـيـنـهض الـبـطل ويـصـارع قـوى
الـشـر ويـنـتـصـر عـلـيهـا تـؤازره قـوى الـطـبـيـعـة واحليـاة فى داخـله وحـوله ثم
حتـتــفل مــعه هـذه الــقــوى بـانــتـصــاره «الـثــورى» هـذا وبــعــد أن أعـلن قــبـوله
لدعـوة «االستنـهاض» و«الثـورة» على الظـلم والفسـاد والسرقـة واالستغالل
ـانـه بــاحلـريــة والــعــدل االجــتــمــاعى... إلى هــنــا انــتــهى نص واســتــعــادة إ
الـعرض لـيقـوم السـينـوجراف بـصيـاغة قـاعة الـعرض بـأن أجلس اجلـمهور
عــلى شـــكل حــرف ”L" وجـــعل الـ ”L" الـــثــانــيــة لـــنــصب تـــشــكــيــلـه لــلــفــراغ
ــســتــطــيالت الــذى هــو الــقــاعــة جــعــله حــيــزا ــســرحى ووسط مــتــوازى ا ا
ــقـابل لــلـجـمــهـور فى الـضــلع األكـبـر لــلـتـمــثـيل ولـلــتـوضـيـح جـعل احلـائط ا
للـمسـتـطيل قـائمـاً مـستـوياً 60 سم تتـقدمه شـجـرة «السـيسـبـان» العـمالقة
والـتى مـدت فـرعـهـا «كـاجلـنـاح» عـلى سـمـاء الـقـاعـة نـاشـرة خـضـرتهـا وفى
أقـصى عـمق الـيمـ نـصب مـقـبـرت بـشـاهـديـهمـا ووضع حـول مـسـتـطيل
ـتـفـرج شـاهـد قـبر فـى إشـارة إلى أن حـالة حـيـز الـتـمـثـيل أمـام كل كـرسى 
ـضى بـنـعشه ـتلـقى أن أيـا مـنـهم يـحـمل نـعـشه و الـبـطل هى نـفس حـالـة ا
ـوات الــتى نــحـيــاهــا.. وعـلى إلى حــتـفه أو أن عــلــيـنــا أن نــفـيق مـن حـالــة ا
احلــائط رسم قــطــاع لـلــتـربــة مــكـبــر.. ومن خــلف الــشـجــرة خــرج الـتــابـوت
ـمثـلة الـتى جـسدت وكذلـك جنمـة الصـبـاح فى زيهـا األبـيض الـعرائـسى وا
الــشــجــرة «مــروة إمــام» وكــذلك زوج الــبـالبل «مــحــمــد نــشــأت» وزمــيــلــته..
والزوجة «أمل عبـد الله» ومجمـوعة سنابل الـقمح وكلهـا خياالت جتسدت
لـذهن الـبــطل الـفـنـان «شـادى ســرور» فـقط الـلـصـان «مــحـمـد عـلى الـدين»

كل هذه األعمال العظيمة.
أمـا ثانـى األحداث الـتى  تـوثـيـقهـا فى حـيـاة شـكسـبـيـر كان زواجه
مـن آن هـاثـاوى يــوم ٢٨ نـوفــمـبــر عـام ١٥٨٢. وفى هــذا الـتــاريخ كـان
ولـــيم يــــبـــلـغ من الـــعــــمـــر ١٨ عــــامـــا أمــــا آن فـــكـــانـت فى الــــســـادســـة
والـعشـرين من عـمـرهـا. وقـد ولدت طـفـلـتهـمـا األولى سـوزانـا يوم ٢٦

مايو ١٥٨٣. 
وبـعد فـترة رزق الـزوجان بـتوأمـ أسمـياهـما: هـامنت وجـوديث يوم ٢
فـبرايـر ١٥٨٥ و تعـمـيدهـمـا بكـنـيسـة "هولى تـريـنتى". ولـكن هـامنت

توفى يوم ١١ أغسطس ١٥٩٦ وهو فى احلادية عشرة من عمره.
وفى السـنوات السبع الـتى تلت والدة التوأمـ لم يرد ذكر شكـسبير
فى أيــة ســجالت. إلـى أن ظــهــر مــرة أخــرى فى عــام ١٥٩٢ ويــطــلق
ـفــقـودة وقــد أثـارت هـذه عـلى هــذه الـســنـوات الـســبـعــة الـســنـوات ا

السنوات جدال كبيرا حول حياة شكسبير لم تثره أى فترة أخرى.
ووفـقـا إلحـدى الـروايـات يـقـال إن ولـع شـكـسـبـيـر بـالـصـيـد هـو الـذى
ــغــادرة ســتــراتــفــورد والـهــروب مــنــهــا بــعــد واقــعـتـه مع الــســيـد دفــعه 
ـزرعــة الــتى اصــطـاد شــكــسـبــيــر غـزالنــهـا تـومــاس لــوسى صــاحب ا

وأرانبها دون وجه حق.
ـدرس بـإحدى ويـشاع أيـضـا أن شـكـسبـيـر قـد عـمل لفـتـرة كـمـساعـد 

مدارس النكشير. 
وتــشــيـر الــســجالت إلى أن شــكـســبــيــر وصل لـنــدن عــام ١٥٨٨ وبـدأ
يــشـق طــريــقه كــمــمــثل وكــاتب. ومـن الــواضح أن مــوهــبــته الــفــذة قــد

أثارت حسد اآلخرين وحقدهم عليه.
ـثل وكـاتـب بـفـرقة وبـحـلـول عـام ١٥٩٤م لم يـعـد شـكـسـبـيـر مـجـرد 
ـلك ولكـنه أصبح شـريكـا فى الفـرقة. وبـالتـعاون مع الـلورد حـاجب ا
ـمثـل التـراجـيدى ويل كـمب (فـنـان الـكومـيـديا) وريـتـشـارد بربـيـدج (ا
ـلك من أعـظم فـرق لـندن الـعـظـيم) أصبـحت فـرقـة الـلـورد حـاجب ا

سرح. واكتسبت تقديرا ملكيا كما حظيت بإعجاب مرتادى ا
وتـتـضح عظـمة شـكـسبـير وجنـاحه فى ضـوء مقـارنتـه بكـتاب عـصره.
فــفــرقــته كــانت أجنح الــفــرق فى لـنــدن آنــذاك. وكــانت أعــمــاله تـوزع

عدالت عالية جدا لم حتدث مع أى كاتب آخر.
وقـد اسـتطـاع شـكسـبيـر أن يـحقق ثـروة مـكنـته من شـراء بيت جـديد
ا تبقى من حياته بستراتفورد بعيدا كما أتاحت له فرصة أن ينعم 

عن الكتابة.
وفى عـام ١٦١١ كتب شكسبـير وصيته حيث أوصى بـعقاراته البنته
ســوزانــا (الــتى تــزوجـت من د. جــون هــول عــام ١٦٠٧) بــيــنــمــا تــرك

البنته جوديث ٣٠٠ جنيه.
تـوفـى شـكــسـبــيـر فـى يـوم عــيـد مــيالده ١٣ أبــريل عـام ١٦١٦. ودفن

بكنيسة هولى ترينتى يوم ٢٥ أبريل.
وقـد رحل شكسبير تـاركا ميراثا ضخـما من األعمال ال يضاهيه أى
مـيراث فى احلضارة الغـربية. فها هى أعـماله تخلد رغم مرور ٤٠٠

تعاقبة. عام متحدية القرون ا
وحتى عند وفاته ترك لنا أبياتا من الشعر نقشت على قبره:

من يحفظ هذه احلجارة فلتباركه السماء
ولتلعن من يعبث بعظامى كيفما شاء

وطـبــقـا لـسـجالت الـكــنـيـسـة كـان لـولــيم ثـمـانـيـة أشــقـاء كـان تـرتـيـبه
الثالث فيما بينهم. وقد توفى ثالثة من أشقائه وهم أطفال.

ــبـكــرة رواجــا لـتــجــارة والـده كــمـا وقـد شــهــدت طـفــولــة شـكــســبـيــر ا
شــهـدت قـوة لـنـفـوذه كـعــضـو مـجـلس مـحــلى ووكـيال لألراضى. ولـكن

هذا الوضع اختلف وتدهورت أحوال جتارته بحلول عام ١٥٧٠.
وتـخـضع طـفـولـة شـكـسـبـيـر لـلـعـديـد من الـتـكـهـنـات وخـصـوصـا فـيـما
يـتــعـلق بــدراسـته وتــعـلــيـمه. فــالـبــعض يـظـن أن شـكــسـبـيــر قـد الــتـحق
ـدرسـة الـثـانـويـة بـسـتـراتـفـورد. ولـكن ال يـوجـد من األدلـة مـا يـؤكـد بـا
ـام شـكـسـبـيـر بـالـكالسـيـكـيـات الـيـونـانـية هـذا الـظن. ومع ذلك فـإن إ

والالتينية يؤكد هذا الظن.
ؤكـدة فيـما يـخص تـعلـيم شكـسبـير أنه لم ولـعل احلـقيـقة الـوحيـدة ا
يـلـتحق بـأى جـامـعـة قط. األمـر الذى يـثـيـر جـدال حـول قيـامه بـكـتـابة

مع كـل شهرته وذيوع صيته يبـقى "وليم شكسبير" شـخصية غامضة
ح يتـعلق األمر بحـياته الشخـصية. إذ إنه ال يوجـد سوى مصدرين
ـسـرحى رئــيـسـيـ لــلـمـعــلـومـات حـول حــيـاة هـذا الــشـاعـر والـكــاتب ا
الـعظـيم: أعمـاله وبعض الـوثائق الـرسميـة والكـنسـية التـى تبقت من

العصر اإلليزابيثى.
ـصادر وبالتالى وبطبـيعة احلال فـإن هناك ثغرات كـثيرة فى هذه ا

فإن ما يصلنا عن شكسبير اإلنسان ما هو إال أقل القليل.
ولد وليم شكسبير فى بلدة ستراتفورد أون أفون يوم ٢٣ أبريل عام
١٥٦٤. وعــمــد يــوم ٢٦ أبــريـل من نــفس الــعــام كـــمــا تــشــيــر ســجالت

كنيسة "هولى ترينتى".
كـان أبوه "جـون شـكسـبـير" يـعـمل صانع قـفـازات وتاجـرا لـلجـلـود أما

أمه "مارى أردن «فكانت صاحبة عقارات.

 رحل شكسبير تاركاً ميراثاً مسرحياً ضخماً 

 إحالة مباشرة للواقع الراهن
وحلم بالعدالة االجتماعية

 اإلنسجام والتوازن يسيطران
شهد ويتجانسان  على ا
 مع مغزى النص

ـوت والظـلم والعدل.. ـطلق واحلـياة وا ـطلق والـشر ا الثـنائـية أى اخلـير ا
إلخ.. وهـو بـذلـك - وأعـتـقـد أن ذلك بـاتـفـاق مـع اخملـرج - قـد اقـتـفـيـا أثـر
بـاشـرة والصـريـحة لـدعـوة الـنص إلى االستـنـهاض الـكـاتب فى التـرجـمـة ا
ـواجـهـة والــتـغـيـيـر وبـعث روح األمل ضــد عـوامل الـيـأس.. وكـذلك فـعل وا
ـوسـيـقى عـطيـة مـحـمـود الـلـذان خـلـقا الـكـوريـوجـراف أشـرف فـؤاد ومـعه ا
حالة تعبيرية موازية وخـاصة فى البداية والنهاية عن طريق أغنية محمد
ـا خــلى» وحلن «الـفك عـبــد الـوهـاب وأحــمـد شــوقى الـتــراثـيــة «فى الـلــيل 
.. حلن الـزفـة اجلـنائـزى.. وسـاعدت ـصاحـب لدخـول الـلـص ـفتـرس» ا ا
ـراد تــوصـيـله وجـعل ـعـنى ا أشـعــار د. مـصـطـفى ســلـيم عـلى إضـفــاء جـو ا
نص العرض أكثر راهنية فى سهولة ويسر وخاصة فى أغنية النهاية التى
ـســتـهـدفـة.. كــذلك أسـهـمت ـراد والــرسـالـة ا ـغـزى ا خلـصت فى بالغــة ا
ـنـاسب وخـلق ـشــهـد وإضـفـاء اجلــو ا إضــاءة أبـو بـكـر الــشـريف فى رسم ا
احلـالـة حيث جـعل منـابع الـضوء سـفلـية وداخـلـية خـاصة حتت كل شـاهد
قـبـر وفى داخل الـتـابـوت وخـلف الـشـجرة وأيـضـا جـانـبـيـة وعـلـويـة فى بؤر
ـقـاصـد اخملرج الئـم  ـشـهـدى ا صـفـراء وزرقـاء لإلسـهـام فى خـلق اجلـو ا
والــكـــاتب مــعــا.. وأيــضــا اســتــطــاع اخملــرج رسـم خــطــة لــلــحــركــة ســمــحت
ــشــاهــدة من أكــثــر من جــانب فـى رشــاقــة ودقـة بــسالســة وســهــولــة فى ا
ثـله فى إحكـام لتـحقـيق مقـاصده الـدعويـة والفـنية.. واسـتطـاع أن يقـود 
وأسـتـطـيع أن أقـول إنــنى قـضـيت لـيـلـة مـفــيـدة بـشـكل عـام وإن كـان اخلـلق
الفنى للعرض قد ذكرنى بجو وروح ستينية «نسبة إلى زمن الستينيات» .
ـستـمـر على «الـدعوة» إلى وقـد يرجع ذلك إلى الـنبـرة الـزاعقـة واإلحلاح ا
راد رسـالة والـرغـبة فى تـوصـيلـها الـتى كـانت تعـتـبر فى حـد ذاتهـا نـهايـة ا
من رب العباد فى ذلك العصر.. أو قد يعود إلى األسلوب العام فى األداء
ـباشـرة والواضـحـة والصـريـحة لـلنص الذى كـان دافـعه وهدفه الـتـرجمـة ا
والذى هو فى األسـاس مجـرد دعوة بـسيـطة - ونبـيلـة أيضـا - إلى احلياة
ومواجـهـة اليـأس ودحض قوى الـشر والـظلم واالسـتبـداد وهو فى الـنهـاية
اء اء بـعـد اجلهـد بـا مجـاز فـنى «ألـيجـورى» ولـيس رمزاً.. أى أنـه يفـسـر ا
ويـصف الــنـار بــأنـهـا حــمـراء... ولــكـنى وبــالـرغم من شــبه «الـســذاجـة» فى
الطـرح وعدم مـناسـبة اإلحـالة لـلواقع الـراهن والـذى هو أكـثر شـرا وأعقد
عـايشة اجلمال.. إال عاصـر الشديدة  ـتلقى ا تركيبـاً وبالرغم من حاجة ا
ـثليه أن الـعرض مع ذلك قد غـمرنى فائـدة ومأل خاطـرى وعينى بـجهد 
الـوفـيـر وحـمـاسـتـهم الـتى سـيـطـرت عـلى سـمـاء الـعـرض وإخالص أدائـهم

الذى رغم تفانيهم لم يخل من وتيرة واحدة.

 خطة احلركة قادت العرض
نحو الرشاقة والدقة

وزمــيــله دخال من بــاب دخــول اجلــمــهــور فى إشــارة ال تــخــلــو من مــغـزى..
وألبس السينوجراف - فى ترجمة مباشرة - الشجرة اخلضار ومجموعة
الــقــمح األصــفــر والــنــجـمــة الــبــيــاض والــفــنــان األسـود بــصــديــريــة فــضــيـة
والــزوجــة زيـــا مــغــربى الــطـــابع فى األســود والــذهــبـى والــلــصــ الــرمــادى
الـقـا وكـان الـتـابوت - والـذى كـان عـلى شـكل سـحـارة فالحى - مـتـمـيزاً
ـصريـة سواء بـزخـرفته الـتى عبـرت بـدقة وجـمال عن جتـليـات احلـضارة ا
ــسـيــحـيــة أو الـعــربـيـة الــفـرعــونـيــة أو الـيــونـانـيــة الـرومــانـيــة أو الـقــبـطــيـة ا
ـشهـد بشـكل عام اإلسالمـيـة.. وكان االنـسجـام والتـوازن يـسيـطران عـلى ا
ه فـــلـــســـفــة وذلك فـى جتــانـس مع مـــغـــزى نص الـــعـــرض الـــذى حتـــكم عـــا
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عتادين على منطق التعلم كن أن نفهم اضطراب بعض الطلـبة ا  <
وضـوع يخص تشـجيع تنـمية بـهدف يؤدى إلى اكـتساب مـعرفة. هـنا ا

مارسة وخصوصاً التعليم الذاتى. وضع لإلبداع با

دارس. نيل فى حفالت صباحية لتالميذ ا سرح العائم با سرح القومى لألطفال قرر عرض مسرحية «سندريلال» على ا > د. عاطف عوض مدير ا
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> اإلدارة العامة للمسرح اختارت اخملرج عاصم جناتى لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة الفيوم القومية بعد اعتذار د. سيد خطاب.
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> إحدى ركائـز التـعلـيم فى الرجوع دائـماً إلى تـغلـيل مسرحى كـل التقـنيـات التى ال تؤدى إال
إلى تعبير عن مهارة مهنية فقط. ما أهمية القيام بقفزة خطيرة إذا كانت ال تنفع يوماً مثالً

هارة» يفقد األداء. فى شقلبة Arlequin: «يظل Arlepuin يضحك حتى الشقلبة»! إن إغراء «ا
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ـساواة ونبذ هذا الـتمييز فى كتاباته إلى ا
األحـــمق  كـــان فـــوجـــارد صـــاحـب ثـــقـــافــة
واســعـــة واتـــســمـت كــتـــابـــاته بـــالــشـــجـــاعــة
رهف والسمـو والرقى واحلس اإلنسانى ا
والنـضوج الـفـكرى وقـوة احلجـة.. وقد ظل
ـسـاواة يـنــمـو بـداخــله .. وبـعـد هـذه حـلـم ا
الـــســـنــوات مـن الــكـــفـــاح والــتـى روج فــيـــهــا
ـــهـــد فـــوجـــارد ألفـــكــــاره الـــبـــنـــاءة وكـــأنه 
ــؤاخـــاة  حـــتى عــام لـــســنـــوات الـــسالم وا
 1992عـندمـا حتقق احلـلم وحتطم دسـتور
الـعـنـصريـة الـذى يـسـمى مجـازا بـالـدسـتور
.. وقــد أجــريت االنـــتــخــابــات احلــرة ألول
مــرة عــام  1994 وانــتــخب زمــيل الــنــضــال
وحـبيس الزنـزانة الـزعيم اجلنـوب أفريقى
نــيــلــســـون مــانــديال كــأول رئـــيس لــلــبالد..
ومـــنـــذ ذلـك الـــعـــام تـــغـــيـــرت الـــكـــثـــيـــر من
األحــوال  فــذهــبـت الــعـنــصــريــة إلـى غــيـر
رجعة .. وإن كانـت قد بدأت حتتـضر منذ
ـسـاواة بـ اجلـميع  سـنـوات .. وسـادت ا
البـيض والـسود فـالكل بـالنـسبـة للـحكـومة
واحملــكــمــة والــقــانــون ســواء  لــهم مــا لــهم

وعليهم ما عليهم جميعا بالتساوى ...
ــمـثــلـة تـزوج فــوجـارد مـن شـريــكـة كــفـاحه ا
والروائـيـة اخملضـرمـة "شيال فـوجارد" وهى
ـولد انتقلت وهى فى الثامنة مع إجنليزية ا
والـديـهـا إلـى جـنـوب أفـريـقـيـا.. والـتـقى بـهـا
فــــــــوجــــــــارد وهـى تــــــــؤدى دورهــــــــا فـى أولى
مـسـرحـيـاته .. وقـد بـدأت رحـلـتـهـا كـروائـية
بـعـد زواجـهـمـــا .. وبدأتـهـا بـأولــى روايـاتـهــا
ـنبوذون" والتى شـاركت فيها عــام  1972  "ا
هـى األخــــرى زوجـــهــــا فـى الــــنــــضـــال.. وإن
مالت للنساء بطبيعة احلال .. والتــى نالــت
عـنــه جــائـــزة "أولــيــف شـرايـنـــــر" ودفـعــتـهـا
تـــلك اجلـــائــزة لـالســتـــمـــرار فــظـــلت تـــكــتب
ـسـرحـيـات ب وتـشـارك فى تـمـثـيل بـعض ا
احلـ واآلخــر وتـشــارك فــوجـارد الــتـمــثـيل
أحيانا أخـرى .. ومن رواياتها أيضا "بطاقة
رور" وهى حتكى قـصة طبيب ينقذ طفال ا
أصـــابـــتـه عـــصـــابـــات الـــتـــطــــهـــيـــر الـــعـــرقى
شوار  وكان ذلك ـتعصـبة وهـكذا تكـمل ا ا
عـام  1976 ثم كـتـبت أشـهـر روايـاتـهـا "امرأة
ثــوريــة" والـتـى تـبــلــورت فــيـهــا أفــكــارهـا عن
ـرأة تــأثـيـر ذلـك االضـطـهــاد والـظـلـم عـلى ا
خــاصـــة وبــالـــتــالـى عــلى األبـــنــاء واجملـــتــمع
كـكل.. وعـنـدمـا تدرك الـنـسـاء هـذا فـعـلـيهن
بـالثـورة بـطريـقـتـهن اخلاصـة .. وقـد قدمت
ـنــبـوذون» بــإذاعـة "إل بى روايـتــهـا األولـى «ا
بى سـى" وشــــارك فى أدائــــهــــا فــــوجــــارد ..
ولهـما ابـنة واحـدة وهى "ليـزا فوجـارد" وقد
ولــدت فـى جـــنــوب أفـــريـــقـــيـــا عــام  1959و
ـثـلة تـزوجت ولـهـا ابن وحـيـد وقـد عـمـلت 
وكـاتــبـة أيــضــا وبـدأت فى مــجـال الــتـمــثـيــل
وشـــــاركـت بــــالـــــتـــــمـــــثـــــيل فى عـــــام  .. 1980
مـسـرحـيـة والـدها "أطـفـالى! أفـريـقـيتى!" ..
دينة وهى تـعيش حالـيا مع زوجهـا وابنهـا 
سانـت دييـجـو بـواليـة كـالـيفـورنـيـا بـالـواليات
ـتحـدة األمريـكية وتـمارس الـتمـثيل وكـتابة ا

القصة القصيرة ...
إن رحـــلـــة فـــوجـــارد وأســـرته تـــؤكـــد عـــلى أن
الــكـفــاح لـيس فــقط بــحـمل الــسالح فـالــعـمل
ـكــنه أن يــعــاون صـاحــبه فى أى ــســرحى  ا
معركـة فكريـة  وسياسـية ومجـتمعـية .. وبعد
ـعركة األولى  ما زال فوجارد يكافح انتهاء ا
فـى مــعــارك أخـــرى بــكـــتــابــاتـه  كــمــحـــاربــته
ـرض وخاصـة مــرض ـة وللـبـطالـة وا لـلجـر
ـنـتـشـــر فــى أفـريـقـيــا.. وكـانت آخـر اإليـدز ا
كتـاباته "مـخارج ومداخل"  والتى يـتضح فـيها
كيف نضج فوجـارد فكريا وأن هذه التجارب
الـعـمـيـقـة األثـر الـتـى مـر بـهـا جـعـلـته صـاحب
آفـاق فـاقت اإلشـكـالـيـات احملـلـيـة.. وانـتـقـلت
أى ـيـة أكـثـر خـطورة  بـهـا إلى إشـكـالـيات عـا
من شديد اخلصـوصية إلى العام .. لـيستمر
الــكـفــاح والــنـضــال بـالــقــلم والـعــلم والــثـقــافـة

والفن...

الـذى يحكى قـصة زمالـة وأخوة ب تـلميذة
بــيــضــاء وهى ايــزابــيال وتــلــمــيــذ أســود هـو
ســامى.. ومـا كــان بـيــنـهــمــا من اخـتالف لم
يكن نابـعا من طفـولتهـما البـريئة الـسابقة 
بل إن تــلك األحـقــاد قـد ولـدتــهـا تــصـرفـات
ــدرس وهـو مـلــون من أب أبـيض الـكــبـار وا
وأم ســوداء والـــذى بـــذل مـــجـــهـــودا خـــارقــا
وجــهـدا عـظــيـمـا لــيـجـعل الــتالمـيــذ يـحـتـرم
بعضه بعضًا ويكون هذا اجليل اجلديد هو
ـشرق لـهذه الـبالد الـكبـيرة سـتقـبل ا نـواة ا
.. والــطـريف أنـه أثـنــاء تـقــد هـذا الــعـمل
حــدثت مــشـــاحــنــات بــ الـــبــيض والــســود
العامل به وقد جنح فوجارد ومن معه فى
ـوقف تـصـفـيـة األجـواء وقــد جـعـلـهم هـذا ا

أكثر احتادا واحتراما لبعضهم بعضًا.
وقــــد ظـل فــــوجــــارد يــــحــــارب الــــتــــمــــيــــيـــز
الــعـنــصــرى فـيــصــور بـشــجـاعــة كــبـيــرة مـا
ـــســـتـــويـــات يـــحـــدث بـــبـالده عـــلى كـــافـــة ا
السياسيـة واالجتماعيـة والفكرية .. ودعا

بــراثن هــذا الــعــذاب .. ثم قــدم مــســرحــيــة
توس" وهى مسـتوحاة عن قصة يونانية "د
ة  يرمـز فيها إلى أن اسـتمرار جنوب قد
أفـريـقــيـا بـهـذه األحـوال قـد يـفـقـدهـا الـروح
وتــتــحــول إلى مــديــنـة كــبــيــرة لألشــبـاح  ثم
كــتب واحــدة من مــســرحــيــاتـه اجلــيــدة عـام
والـــتى بـــرع فــيــهــــا صــديـــقـــه مــوكـــى 1982 
بـــشـــــدة وهـــى بـــعـــنـــــوان مـــســـتـــر "هـــارولــد
واألوالد" وهـى حتـــكى قـــصــــة طـــفل أبـــيض
يـفــقـد بـراءته نـتـيـجــة الـتـعـصب األعـمى ثم
كـــتب أفــضـل أعــمــالـه وأقــواهــا "أطـــفــالى !
أفــريـقــيــتى !" عـام  1989 والــتى وجه فــيــهـا
ـناضـلـ إلى اتـخاذ سـيـاسات أخـرى غـير ا
سـيـاسـتـهـم فـلن جتـدى مـقـاطـعـتـهم لـوسـائل
ـــواصالت اخلـــاصـــة بـــالـــبـــيـض ومــدارس ا
البـيض فذلـك يعـطل مصـالح البالد ويـدعو
إلـى اجلــــــهل والــــــفــــــقــــــر.. وقــــــد صــــــفـق له
اجلــمـــهــور وأشـــاد به الـــنــقـــاد كــثـــيــرا داخل
وخـارج الـبالد .. ولـنتـوقف عـند هـذا الـعمل

من أصل واحد.. وأن الـرباط ب األبيض
ــكن قــطــعه .. ولــقـوة ــتـد ال  واألســود 
تـأثـيـر مـسـرحـيــته فـقـد مـنـعـتـهـا احلـكـومـة
اجلـنـوب أفـريــقـيـة من الـعـرض .. إال أنـهـا
ـــهــا بــعــد ذلك بــســنــوات قــد أعــيــد تــقــد
طــويــلــة من أجل اجلــمــهــور الــذى طــالــبه
ـــهــا  لـــتــكـــون ذكــرى أليــام بـــإعــادة تـــقــد

مضت وعبرة...
وتـــوالــــت أعـــمـــــــال فــــوجــــــارد بـــعــــــد ذلك
فــقـــدم عـام  1965 "مــرحـبــا ووداعـا" والـتى
أكد فيهـا على أن النضال والكفاح يجب أن
يـســتــمــر .. وأن األمل يـجـب أن يـبــقى حــيـا
ا ظـلت أجـسـامهم داخل نـفـوس البـشـر طـا
تـتـنـفس .. وفى عـام  1971  نـفـيه بـشـكل
غيـر معـلن إلى إجنـلتـرا بدال من حـبسه مع
إخـوانـه الـســود مــثل مــانـديال ومـن مـعه ..
وكتب مسـرحية اجلـزيرة سنة  1973 والتى
ـــســـاجــ حتـــكى عن مـــعـــانــاة اثـــنـــ من ا
بــجــزيــرة روبـــ ومــحــاولــتـــهم الــهــروب من

اعـتـدنـا أن نـحـمل الــسالح عـنـدمـا جنـتـمع
لـلكفـاح من أجل بالدنا وحريـتها وحـقوقها
ـسلوبة .. وأشـكال أخرى ال تـبتعـد كثيرا ا
عن هـــذا الـــشـــكل من الـــنـــضـــال من أجل
أرض وعـرض وشـرف بالدنا هـكـذا كانت
وســتــظل الــصـورة الــتى ســتــطـرق خــيــالــنـا
عـندمـا تذكـر كـلمـتا نـضـال وكفـاح .. ولكن
الــتــاريخ يـثــبت لــنـا مـن خالل شـخــصــيـاته
وأحـــداثه خـــطـــأ اعـــتــقـــاداتـــنــا فـــأشـــكــال
الـكـفـاح كـثـيـرة .. وفى أيـام مـثل تـلك الـتى
احلـرب فيـها ليـست حرب سالح نعـيشـها 
 بل هى حرب قـلم .. وعلم وثقافة وفن 
إنـهـا حـرب قــد تـكـون جـديـدة عـلـيـنـا لـكن
هــنـاك من ســبــقـونــا إلــيـهــا .. وهــنـاك فى
بـالد غـــيــــر بـالدنـــا مـن خــــاض مـــثـل هـــذه
ـا نــكـون قــد خـضــنـا هـذه احلـروب .. ور
احلـــروب فى تــاريــخــنـــا وبــهــذا الــشــكل ..
ولـكن لم جتـد من يـكشـف عنـهـا الـنـقاب..
ومن بـ من حــاربـوا ونــاضـلـوا بــثـقــافـتـهم
سرحى أثول فوجارد ... وفنهم فارسنا ا
ــثل جـنـوب و"أثـول فــوجـارد" هــو كـاتب و
أفـريـقى ذو بـشـرة بـيـضـاء ولـد عام 1932
ألبــوين أيــرلــنــديــ .. وقــد تــكــون أصــوله
األيرلـنديـة ــ ولنتـذكر هـذا ــ .. وما يـعانيه
الــشـــعب األيــرلــنـــدى من تــفــرقـــة من قــبل
احلـكـومـة الـبـريـطـانيـة  قـد تـركـت آثـارها
عـلى أبــويه وبـالـتـالى تــسـربت إلـيه .. وقـد
تـخرج من جـامعة "كـيب تاون" ودرس فـيها
الــقـانـون .. وعـنـد بــدايـة حـيـاته الــعـمـلـيـة
كـان شـاهـدا عــلى مـا يـعـانـيه األفـارقـة من
ظــلم وقــهـر بــسـلــطــة الـقــانــون  فـقــد كـان
جلنوب أفريقيا تاريخ طويل مع العنصرية
والـتفـرقـة ب  األسـود واألبيض  فى ظل
حــكـــومــات ذات ســـيــاســـيــات اتـــخــذت من
العـنـصريـة منـهجـا لهـا .. وانحـازت  كثـيراً
لألبــيض عـلـى حـســاب األسـود بال رحــمـة
لوث فقد أو إنسانيـة.. ورغم هذا اجلو ا
ـنـاضـلـ ضد ـكـافـحـ وا ولـد جـيل من ا
هـــــذا الـــــظــــلـم .. الــــذى كـــــان يـــــشـــــمل كل
مـجـاالت احلـيـاة االجـتـمـاعـيـة والـتـعـلـيـمـية
والفكريـة وغيرها.. وكانت سنوات الكفاح
ـــســـاواة وأزال طــــويـــلـــة  حــــتى حل نــــور ا
الــظـلــمـة وأقـيــمت االنـتــخـابـات الــتى تـولى
ــكــافح مـــعــهــا رئـــاســة جــنـــوب أفــريــقــيـــا ا
ـــنــــاضل نــــيـــلــــســـون مــــانــــديال .. وكـــان وا
فــوجــارد من أبــنـاء هــذا اجلــيل وقــد تـرك

العمل بالقانون ...
ـمثلـ السود..  وعـمل مع مجمـوعة من ا
وكـــون مـــعـــهـم صـــداقـــات كـــبـــيـــرة خـــاصــة
صـــديق عـــمـــره "زيـــكـس مـــوكى " الـــفـــنـــان
والذى كان له عظيم األثر على فوجارد ..
وفى مرحلـة أخرى من حيـاته تعرف على
ــمـثـلــ عـنــدمـا عـاد إلى مــجـمــوعـة من ا
مدينـة بورت إليزابـيث وقد رسخ لديه من
خالل عالقاته وصداقاته أنه ال فرق ب
أسـود وأبــيض وأن لــكل مــنــهـمــا احلق فى
احلـياة بحـرية.. وأن ينـال ما يسـتحقه فى
وطـــــنه.. ويـــــؤدى مــــا يـــــجب أن يـــــؤديه من

واجبات نحوه فى ظل قانون عادل ... 
وكـانـت أولى أعـمـالـه مـسـرحــيـة من فـصل
واحــد بــعــنــوان "الــزنــزانــة" والــتى قــدمــهــا
ـــســـرح كـــيب تـــاون عـــام  1957وهى عن
قـصــة حـقــيـقــيـة لــظــلم تـعــرضت له امـرأة
ســــــوداء حتـــــمـل فـى أحـــــشــــــائـــــهـــــا طــــــفالً
صــغـيــراً.. واعــتــقــلــتـهــا الــشــرطــة بــعـد أن
فـــقــــدت بـــطــــاقـــة هــــويـــتـــهــــا الـــتـى كـــانت
مـخــصـصــة لــهـا كــسـوداء .. ومن شــدة مـا
عـانت مـن ضرب وتـعـذيب فـقـدت جـنـيـنـها
.. وقد تميز بشدة فى وصفه للدماء التى
لطخت مركز الشرطة والزنزانة .. وكأنها
ــا قـام به أفــرادهــا جتـاه لــطــخت بــالـعــار 
ــرأة .. وقــد وضح جــلــيــا من هـذه هـذه ا
الــبــدايــة قــدر عــمق فــكــر ومــشــاعــر هــذا
الرجل .. وازداد ذلك وضوحا عندما قدم
عام  1961أولى مسرحـياته الطـويلة "وثاق
الـــدم" والــذى أوضح فـــيـــهــا فـــوجــارد  أن
الـدمــاء الـتى جتــرى فى عـروق كل الــبـشـر

عرض أبنائى أفريقيتى

منعت
احلكومات
العنصرية

«وثاق الدم»
فطلبها

اجلمهور بعد
ذلك حتى 
ال ينسى
العبرة

فوجارد 

الكفاح ضد العنصرية.. على اخلشبة

فوجارد 
سرح .. نيلسون مانديال ا

فتقدة» العرض اإلماراتى.. «على جناح» احلالم باالشتراكية «العدالة ا

  اخلروج من حكايا ألف ليلة وليلة

جيدة.

ـشـهـد الـبـصرى فـى هـذا الـعرض لـعل ا
هـــو الــذى يـــظل مـــتــســـيــدًا ومـــصــاحـــبًــا
لــلـذاكــرة مع كــثـيــر من عــنـاصــره لــكـنه
ـا حــمــله من يـظـل األكـثــر إنــارة وبــهــاء 
ثـراء.. فـفى كل مـشـهـد يـتـغـيـر الـديـكـور
ــــشــــاهـــد كــــثــــيـــرة وكــــمــــا قــــلت كــــانت ا
ومــــتـــتــــالـــيــــة.. وهـــذا إن دَلّ عــــلى شىء
ــا يــدل عــلى احــتــرام هــذا الــفــريق فــإ
شـاق فى حمل تلك وجـديته لتـحمـلهم ا
الـديكـورات الكـثيـرة التـى تتـميـز بالـغنى
الـلـونى وتـنـاسـقه حـيث أدخـلـتـنـا سـريـعًا
ـا فـيـها فى جـو ألف لـيـلـة األسـطـورى 
مـن بـــــذخ وثــــــراء مـــــادى.. حــــــيث تـــــدور
األحداث مـعظـمهـا فى السـوق ب كـبار
الـتــجـار.. أو قــصـر الـســلـطــان أو قـصـر
الــــتـــــبــــريــــزى نــــفــــسـه الــــذى تــــزوج فــــيه
األمــيــرة!! ولــعل هــذا أيــضـا دلــيل عــلى

سخاء اإلنتاج.

اسـتــطـاعت "مــر الـغــبـاشى" اخــتـيــار مـا
ينـاسب الشخـصيات الـتراثـية بشـكل جيد
بــحــيث بــدا فــيــهــا الــتــبـايـن الــطـبــقـى بـ

ــلك والــوزيــر / اجلــمــيع (عــلى قــفــة / ا
األميرة واجلارية / التجار واجلوقة).

عـد هنا محايدًا بعيدا عن اخلروج فكان ا
على مـقـتـضـيـات النص األصـلى مـحـافـظًا

عليه جملة وتفصيالً..

بـــعـــكس مـــا حــــدث فى اإلعـــداد احلـــرفى
لـلـنص األصلى.. قـدم اخملـرج حسن رجب
رؤية إخراجيـة جيدة ومرنة حيث استطاع
نابع تتزاوج تقد فرجة مـسرحية ثريـة ا
عناصرها وتـتضافر لتصنع تواصالً جيدا
مـع فــرضـــيــة اجلـــمــهـــور الـــذى ظل طــوال

العرض متيقظًا متفاعالً ومبتهجًا.
شاهد الفرجوية وال وذلك بتكثـيف ا
نـكة أقـول حـذفـها.. بـل ضـمـها فـى حـ
نـون الـعـرض.. حيث فـ يـرة ودراية بـ بـ كـ
يــة الــ تــ تــ عــة مــ ريــ اهـــدة ســ ــشــ بــدت ا
قــات الــرصـــاص بــحــيث لــ لــة كــطـــ اعـــ فــ
ا يــصــيب يــرا مــ ثــ ــلل الــذى كــ عــد ا بــ تــ
يـد األعـمال هـور من جـراء جتـسـ اجلـمـ
نـاصر هى لـحـميـة وذلك بـإدخـال عـ ـ ا
لـحـمى "اجلـوقة" ـ لة فـى العـمل ا يـ أصـ
يـعى وفق بـ ا مـوضـوعـة بـشـكل طـ هـ نـ كـ لـ
عـــام وقــد قــامت نــسق اإلبـــداعى الــ الــ
ائع بــــ ونــــة مـن طـــ كـــ ــــ هــــذه اجلــــوقــــة ا
فــــــــة (شــــــــحــــــــاذون رواه لـــــــــ تــــــــ مـــــــــخــــــــ

نــشـدون.. يــون مـطــربــون ومــ قــ يــ مـوســ
ـــــلل وإشـــــراك كـــــســـــر حـــــدة ا إلـخ) بـــــ
اجلـمهـور كعنـصر فـاعل ومشارك فى
امنًا خللق حالة مسرحية العرض تضـ

ـدينة قـواعدهـا وتتـمتـها.. فيـقنـعان أهل ا
أن "عــلــيــاً" ثـرى وأن لــديـه قــافـلــة ســتــحل
عـلـيـهم فــيـهـا مـا يــتـمـنـون.. فـيــلـعب أيـضـا
بـخيال التـجار ورغباتـهم الدفينـة اجلشعة
فـيـهـبـونه أمـوالهم طـواعـيـة أمالً فـيـمـا هو
فـى عــلم الـــغــيـب.. ومن مــنـــظــور حتـــقــيق
العـدالة االجتـماعيـة وإسقـاطها من كـونها
فـــكـــرة عـــقــلـــيـــة لـــيـــست مـــوجـــودة إال فى
الـسـمـاء.. لتـهـبط إلى األرض واقـعًـا حيث
يـوزع "عـلى" األمـوال عـلى الـفـقـراء.. حتى
الـسلطـان / احلاكم.. يـجنح نحـو أطماعه
التى زينها له التبريزى وذلك يوضح مدى
ـقـومات الطـمع والـرغـبـة فى جـمع أكـثـر ا
ـتــمــثــلـة فى (الــســلــطـة / قــوةً وســطــوة وا
ال) وهكذا باخلـيال يستطـيع التبريزى ا
ـريــر وتـبــديـد تــغـيــيـر الــواقع الـســلـطــوى ا
مــــرارة الـــــظــــلـم وإحالل مـــــعــــالـم الــــعــــدل
االجـتــمــاعى بـدالً مــنـهــا.. وإشـهــار احلـلم

كحق مشروع لكل البشر.

وقـد قـام عـلى اإلعـداد الـشـاعـر والـقـاص
ــر" وطــبــقًـا ــتــمـيــز "مــحــمـد ا اإلمــاراتى ا
ـعد بـأكـثر من "لـلـنص األصـلى" فلم يـقم ا
حتــويل الـلـغـة مـن الـفـصـحى إلـى الـعـامـيـة
ــطــابـــقــة طــبــائع اإلمــاراتــيــة أو احملـــلــيــة 
ـتـلقى فـلم حتـدث أية إضـافات وأحوال ا
أو حـذف أو تــقـد رؤيــة جــديـدة لــلـنص

حـينـمـا أشاهـد عـرضًا من تـألـيف ألفـريد
اذا أشـعر أنه سـيفـاجئنى فـرج.. ال أدرى 
واجلـمــيع.. طـاالً عــلـيــنـا من فــوق خـشــبـة
ـــســـرح الــــتى عـــشـــقـــهـــا مـــنـــذ والدة أول ا
عــروضه "ســقــوط الــفــرعـون 1957حـتى
آخــــرهـــا "األمــــيـــرة والــــصـــعــــلـــوك 2006
أتـخيل أنـه سيأتـى ليـشاركـنا بهـجة الـعمل
ولذة تلقيه.. وسـيمنح جمهوره فى النهاية
مــا يـتــمــنـاه مـن جـرعــات احلب واحلــريـة

والعدل االجتماعى..
لــقـد كـان ألـفـريـد يــتـمـنى أن يـكـون صـوت
عـبر عنه وكان تـوجهه  للتراث الشعب وا
خـيـر مـعـ حـيث فـتش فى كـنـوزه صـانـعًـا
مــنه حــيــوات نــابــضــة مــؤثــرة فى واقــعــنــا
الــســيـاسـى واالجــتــمـاعـى ولــعل اخــتــيـاره
لفرضيـة التراث وألف ليلة وليلة التى لم
يـــكـن يـــزاحـــمـــهـــا فى حـــبه ســـوى عـــشـــقه
لـشـكـســبـيـر قـد قـربــته أكـثـر من اجلـمـوع
الـشـعـبـيــة لـيـصـيـر صــوت الـشـعب ولـسـان
حــــاله فـى فـــتــــرات كــــثــــيــــرة من تــــاريــــخه

عاصر. ا
وقد أفاد فرج من الـتراجيديات اخملتلفة
إغـريـقيـة شـكـسـبـيريـة إلى أن وصل إلى
مـــســرح بـــريـــخـت الـــذى بــدأ بـــعـــدهـــا فى
ــسـرحى الــذى يـحـمل تــأطـيـر مــشـروعه ا
ــــصــــريــــة فـــــكــــره وجــــذوره بــــعــــنــــاصــــره ا
الـصـمـيـمـة وانـتـمـاءاته الـعـربـيـة وتـوجهـاته
األوربية بفكـر مستنيـر.. واضعًا كل همته
عانى اإلنسانيـة النبيلة فى التأكيد عـلى ا
ـقراطـيـة وعدل اجـتـماعى من حـريـة ود
زاوجـته ب ثـقافـته األصيـلة فـاستـطـاع 
ـــســتــنــيــرة قــراءة واقـــعــنــا الــعــربى ورؤاه ا
قـراءة جيدة عبـر بنية فـنية عمـيقة وحوار

خصب ولغة سحرية غير مسبوقة.
ـــعــرض ــصـــريــة  وعـــبـــر االحــتـــفــالـــيـــة ا
الـــكـــتـــاب الـــدولى فـى دورته لـــهـــذا الـــعــام
٢٠٠٨ شــاركت دولــة اإلمــارات الــشـقــيــقـة
كـضــيف شـرف فى فـعـالــيـاته وكـان ضـمن
مشاركاتهـا الفاعلة عرض مسرحية "على
جــــنـــــاح الــــتـــــبــــريــــزى" والـــــذى  عــــرضه
ــعــرض الــغــفـــيــر.. ثم عــرضه جلــمــهـــور ا
ثانـيـة عـلى خشـبـة مـسرح اجلـمـهـورية فى
نـفس إطار االحـتفـاليـة الـثقـافيـة والتـبادل

عرفى. الفنى وا
"عـــلى جــنـــاح" بـــ الـــنص / اإلعــداد /

الرؤية اإلخراجية
يقول مؤلف الـنص الكاتب الكبير "ألفريد

فرج" عن هذا النص بالذات:
"إن ثــنــائى الــتــبــريــزى وقــفــة حــلم جــمــيل
أبـــــهــــجـــــنى وأردت أن أبـــــهج بـه غــــيــــرى"!
فـــكـــيـف قـــدم لـــنـــا فـــريـق الـــعـــمل بـــهـــجـــة

ؤلف?! ا

من خـالل الــــلـــــعــــبـــــة اجلــــيـــــدة الــــتى أدار
حـبكتهـا ببراعـة استطاع الـتبريزى - ذلك
الــثــرى الـذى فــقــد ثــروته - تـعــويض ذلك
ـعطيات أكثر ثراء.. ح اكتشف الفقد 
أن لديه سالحًا أكثـر فاعلية وسطوة وهو
"اخلــيــال" الــذى امـتــطــاه مــحــاوالً تــغــيــيـر
الـواقع بـحــسب أمـنـيـاته ووفق مـا يـشـتـهى
فــأطـلــقه مـتـصــورًا أن لـديه مــا لـذ وطـاب
عـــــلى مـــــائــــدتـه الــــعـــــامــــرة.. ولـم يــــكـــــتف
بــاالقــتــنــاع بــذلك بل أقــنع به "قــفــة" بــائع
األحـذيـة البـائس الـذى صار تـابـعًا له بـعد
دن ذلك.. وحينـما يرحالن مـعًا إلحدى ا
ــارســـان مــعًـــا لــعـــبــة اخلـــيــال الــبـــعــيـــدة 
ويـصـنعـان لكل حـكـاية ضـاربة فى الـتراث

 اختيار مالبس تناسب الشخصيات

شهد ا
البصرى
تسيَّد
ا العرض 
يحمل من
ثراء لونى

فاعلية وسطوة اخليال فى العرض

عد  لم يقم ا
بأكثر من

حتويل اللغة 
من الفصحى
إلى العامية

لـعـلــهـا هى الـعـنـصـر الـوحـيـد الـذى خـالف
اجلـودة الـتى سارت بـهـا مـنظـومـة الـعرض
الفـنـيـة.. حيث اتـسـمت بـالثـبـات واجلـمود
واقف.. فلم تعـبر عن كثير من األجواء وا
كـمـرور الوقـت أو تتـابـعه.. الـلـهم من تـتابع

شاهد ا

اسـتـطاع حـسن رجب قـيادة فـريـقه باقـتدار
خـاصة اجلوقـة التى تمـيز أداؤها بـاحليوية
واحلـمـيـمـيـة كـمـا سـاهم وجـودهـا فى كـسـر
ــلل لـــدى اجلـــمــهـــور بــإشـــراكه فى حـــالـــة ا
سـرحـية يـبدو ذلـك فى استـخدام الـلعـبـة ا
ـوال الــشــعــبى اإلمــاراتى "يــلــله مــال الـله" ا
مـردديـنه وهم باجتـاه اجلـمهـور السـتقـطابه
: "فــــيـه شــــبه مــــنـه.." ثم يــــرددون قـــــائــــلــــ
غنـاءهم "ع اللى جرى واللى حصل" ..إلخ..
فردة زاهية كما بدت شـخصيات العرض ا
فـرداته ويتـميز بـخصـوصيته يحـتفى كل 
فقد أدى الفـنان حسن يـوسف "على جناح"
بـبراعـة وتدفق شـديـدين واستـطـاع التـعبـير
عن دواخـل الــشـخــصــيــة احملــبــة لــلــشــهـرة
ة خفيفة الظل أما احملتالة احملـبة احلا
حــمـيــد فــارس أو (قـفــة) فــقـد كــان الــضـلع
ــوازى "لـــعـــلى" من حـــيث ملء مـــســـاحــات ا
دوره بـدرامــيـة وجـديــة شـديــدة وأداء مـقـنع
خاصة فى مشهـد سكره واعترافـه بحقيقة
على ووشاية به لـلسلطات أما القدير عبد
اللـه صالـح فقـد أدى دور الـسـلـطـات بـخـفة
ظــله وهــو  غــيــر مــعــهــود عن الــســلــطـات..
فـبـدًال من اجلـيـرونــيـة كـان أقـرب مـا يـكـون
لـلظـرف والـتـواضع لدرجـة "الـتفـاهـة!" وبدا
ذلك واضـــًحــا من مــواقــفه اخملــتــلــفــة بــيــنه
وبــ ابــنــته ووزيــره وعـلى والــتــجــار.. فــقـد
تــــنــــقل فـى أداء دوره بــــسالســــة ورشــــاقـــة
كـذلك كــان الـوزيــر "مـنــصـور الــفـيــلى حـيث
كان أداؤه جيدا مـقنًعا فى شخـصية الوزير
الالمــــعـــة الــــتـــابع الــــذى  لـــيس لـه مـــوقف
واضح .. أمـا أمل مـحـمـود فى دور األمـيرة
فـــقــد جنــحت فـى أدائه بــكــثـــيــر من الــرقــة
والطـفولة وأعـتقـد أن ذلك كلفـها كـثيرًا من
اجلـهد والـعمل.. كـذلك موزه إسـماعيل فى

دور اجلارية. 
حتــيـة خـالـصـة لـفـريـق الـتـجـار فى الـسـوق
"عـــادل إبـــراهـــيم "صـــاحب اخلـــان" عالء
الــنــعـيــمى الــشــهــبــنـدر عــبــد الــله أحــمـد
يوسف "الـتـاجر" عـبد الـرحمن الـزرعونى
ســــعـــيــــد عـــبــــد الـــعــــزيـــز "اجلالد" حــــايـــد
الـصـورى "احلـارس" حـمدان حـسـ خـليل
"احلـــارس" أمـــا اجلـــوقـــة "جـــمـــعـــة ســـالم
الـــســادات أحــمـــد أحــمــد مـــاله  مــبــارك
خـــمـــيس عــــبـــد الـــلـه الـــبـــاهــــيـــتى عـــادل
خــمــيس نــاجى جــمـعــة يــوسف الــكــعـبى
ـتــمـيــز فى خـلق فــقـد ســاهـمــوا بـأدائــهم ا
حـالة من الـبهـجة التى سـاهمت فى إعالء
قـيـمـة الـعـرض الـفـنـيـة.. وأخـيـرا.. لـنـهـتف
جــمــيــعًــا مـع شــخــصــيــات ألــفــريــد فـرج /
اآلتية من عـمق ألف ليلة ولـيلة: من حقك
أن حتــــلم. من حــــقك أن تـــتـــمــــسك بـــهـــذا
ــا احلـــلم.. حـــتى لـــو كـــان خــيـــاالً.. فـــلـــر
يـتـحقـق احللم ذات يـوم.. حـلم البـسـطاء..
والفقراء الذى يحلق فى سموات العدل.

النص األصلى

اإلعداد

الرؤية اإلخراجية

البس ا

اإلضاءة

مثلون ا

السينوغرافيا.. بطل العرض
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ـثـلـ يـسـلكـون طـرق األداء واالحـتـكـاك بقـوانـ احلـركـة. هذا > إن ا
مارسة اليوم للمحاضرات والتعليم الذاتى. الكشف سيتم فى ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحى أحمد خميس انتهى من كتابة معاجلة مسرحية جديدة حلكاية شفيقة ومتولى. > الناقد والكاتب ا
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فى مهرجان العروسة بالسحيمى
 إحياء فن األرجوز مهمة جمالية

هكذا حفظ
سرح تاريخ ا
أسماء «باجلى

وآدمز
وبروكس
ورنولدز
وميريك

وكارل إبرت

> يــنـتـظم االحـتـكـام بــالـقـوانـ وتـقـنـيــات احلـركـة حـول مـحـاضـرات
حتـلـيل أفـعـال جـديـدة حـركـات ريـاضـيـة أو حـركـات مـهـنـيـة. ويـتـكوّن

اكتشاف تدريجى للتخصصات. وبطريقة استداللية.

شارك فى العرض. مثل ا سرح نظراً النشغال مجموعة ا شاركة  فى مهرجان نوادى ا > اخملرج مصطفى إبراهيم اعتذر عن  عدم ا

سرحي جريدة كل ا
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ضمون على الزيبق يتوه ب الشكل وا

مـسـتـخـدمـا مـجـمـوعــة الـعـرائس الـتى تـصـور هــذه الـشـخـصـيـات بـزيـهـا
الــتـراثـى الـذى يــوضح زمن األحــداث ولــعل الـلــمــحـة الــفــنـيــة تــبـدو فى
تـصــمـيم كـرسى الــكـلـبى بـشــكل يـسـتـلــهم شـكل احلـيــوان الـوحـشى وهـو
الــشـكـل الـذى يــشــيــر إلى طـبــيــعــة الـكــلــبى ووحــشــيـته وفـى ذات الـوقت
رئـيـة فى اخليـال عـلى تـأكيـد الـشخـصـيات وتـفـاهتـها تعـتـمد الـصـورة ا

العيبه. جرد بداية الزيبق  وذعرها 
أمـا تقنيـة األراجوز فهى تـقنية تـبدو مقـحمة على األحـداث حيث تقدم
مـوضـوعاً يـخرج بـنـا من إطار الـعـرض إلى مجـرد فـاصل كومـيـدى يثـير
الضحك ويجذب اجلمهور خاصة األطفال حيث يتيح حواراً مرجتالً.
ـرئـيــة لـلـعــرض مـقــسـمـة إلى ثـالث مـنـاطق: مــنـطـقــة خـاصـة الـصــورة ا

ضمن فعـاليات مهـرجان العروسة الـثانى الذى قدم فى بـيت السحيمى
بالـتعـاون مع صنـدوق التـنمـية الـثقـافيـة برئـاسة الـدكتـور أحمـد مجـاهد
قــدمت مــجــمـوعــة من الــعــروض الــتى تــعــتـمــد عــلى تــوظــيف الــظــواهـر
ـــســرحـــيــة ولـــذلك كــان االهـــتــمـــام بــعـــرائس خــيـــال الــظل الـــشــعـــبــيــة ا
واألراجوز وتـوظيـفهـما خالل موضـوعات تـراثيـة واألهم فيـما قدمه د.
نـبيل بهـجت هو أنه لم يـعتمـد على موضـوعات خيـال الظل أو األراجوز
ا اعتمد على موضوعات جديدة مستمدة من التراث الشعبى ومنها إ
ؤلف اخملـرج عـلى سـيـرة الـبـطل الـشـعبى «عـلى الـزيـبق» حـيث اعـتـمـد ا

صرى. فى التراث ا
تــلك الــســيـرة الــتى تــقـدمـه كـرمــز لــلـشــجــاعـة واإلقــدام واإلصــرار عـلى
حتدى الـظالم وذلك منـذ طفولـته حيث كان والـده «حسن رأس الغول»
ـناصرة احلق فـكان محـبوباً من شـعبه الذى أدخله رجالً مـثاليـاً يسعى 
ـــا أدى إلى هــروب زوجـــته مع فـى صــراع مع الـــكــلـــبى انـــتــهى بـــقــتـــله 
طفلـها «على» الذى عـاش فى كنف جده معـتقدا أنه والده وحـينما شب
ذهب إلى الــقـاهــرة ومـنـهــا اتـخــذ مـسـلـك والـده وكـأنــهـا عــوامل وراثـيـة
حيث يـبدأ فى تـعلم لـعبة الـعصـا إضافـة لرفضـه لظلم الـكلـبى ليـتجدد
بـاشرة بينهما ـواجهات غير ا الصراع فيـما بينهما وتـبدأ سلسلة من ا

األمر الذى يجعل اجلماعة الشعبية تطلق عليه صفة «الزيبق».
التقط نبيل بهجت السيرة واعتمد على خطوطها الدرامية وتسلسلها.
فى مـشهد الـبداية الـذى ينتهى بـاغتيـال حسن رأس الغـول بضربه على
رأسه من اخلـلف يـؤكـد عـلى خـروج الـعـرض عـلى عـالم مـسـرح الـطـفل
ـوضـوع ذاته الذى يـطـرح فـكرة خـيـانة الـصـديق مـوضوع بـعـيد كمـا أن ا

عن الطفل.
إن العرض من حلظة صراع الـكلبى مع رأس الغول يأخذ شكالً يقترب
ــؤلف / اخملـرج يــقـوم من الـســرد وذلك العــتـبــارات تـقــنــيـة درامــيـة فــا
ـشـاهـد طـارحـاً مـعـلـومـات بـاسـتـخـدام تـقـنـيـة الـراوى الـذى يــربط بـ ا
ـتـفـرج عـلى تـتـبع الـعرض تـساعـد عـلى فـهم الـعـقـدة وبـالـتـالى تـساعـد ا

وفهم أحداثه.
تـلك األحـداث الــتى تـقـدم من خـالل تـقـنــيـة شـاشـة خــيـال الـظل فــتـتـيح
نـظر حينـما تنتـقل األحداث سريـعاً ب قصـر الكلبى الفرصـة لتغيـير ا

والشارع وغيرهما.
ها بـتقنيـة خيال الظل شاهـد الظليـة التى جنح اخملرج فى تقـد تـلك ا

ـنـطـقـة األخـيـرة أكـثـر بـشـاشـة خـيـال الـظل وثــانـيـة بـاألراجـوز بـيـنـمــا ا
حريـة ورحابـة وهى منـطقـة التـمثـيل البـشرى والـتى تربط فـيهـا احلركة

نطقة التمثيل. نطقت السابقت كما تربط اجلمهور  ب ا
ؤدين على جـذب اجلمهور باألداء لـفت للنظـر يتمثل فى قـدرة ا ولعل ا
الــسـلس الــبـســيط وبــحـضــور صـوتـى تـمــيـز فــيه مــصـطــفى عـز فى دور
«هـمـام» ومـحـمـد سـعـيـد فى دور «سـنـقـر» وقـد اعـتـمـدا عـلى تـضـخـيم
األداء الـصوتى إلعـطـاء اإلحـسـاس بالـشـخـصـيات الـشـريـرة مع إبـرازها
كشخصيات كاريكاتـورية هشة أضافها على الزيبق الذى قدمه محمود
ســعـيــد حــنـفى  مــبــرزاً شـجــاعــة الـشــخــصـيــة وإقــدامـهــا من خالل أداء
صـوتى مـعـبـر عن صـدقه وشـجــاعـته كـمـا كـانت مـشـاركـته فى األراجـوز
إضافة لتوضيح قدراته االرجتالية التى شاركه فيها ببراعة عم «صابر
ــعـدى» الــذى قــدم حـكــايــة الــرجل الـشــحــات الـذى يــتــعـامـل مع اآلخـر ا

ا يشيع البهجة. بتعجرف 
كــذلك كــان إسالم عــلـى فى دور الــراوى مــتــفــهــمــاً لــطــبــيــعــة دوره كـراو

عرفى للحكواتى الشعبى. محايد يستلهم أداءه من اخملزون ا
كن حـذفها دون كانت األغـانى فى العـرض تبـدو محـشورة ومـضافـة و

أن يختل البناء.
لــكن  يـحــسب لــلـعــرض تــدفـقـه ودقـة تــنــفـيــذ اجلـمــيع خــاصــة مـشــاهـد
نـفذة للـعرض زينب األراجوز وخـيال الظل وهـو ما يـحسب للـمخرجـة ا

الشرقاوى.
ولـعل هذا التـوجه الذى أقدم عـليه د. نبـيل بهجت سـعياً إلحـياء أشكال
الـعـروسة الـشـعبـيـة خاصـة األراجـوز وخيـال الـظل هو تـوجه مـهم. لكن
تـبقـى مشـكـلـة حتـديـد هـويـة الـعرض هـل هو عـرض لـلـكـبـار أم لـلـصـغار
خـاصـة وأن هــذه األشـكـال الــشـعـبــيـة اخملـتــارة أقـرب إلى فـنــون الـطـفل
ـضـمـون اخملـتــار كـمـا فى عـلى ـوضــوع أى ا مـنـهــا إلى الـكـبـار بــيـنـمـا ا

الزيبق هو موضوع أقرب إلى الكبار منه إلى الطفل.
ادية لـها والسعى إلى لـكنهـا جتربة يجـب دراستها وزيـادة االعتمـادات ا
تـطـويـرهـا فـهى بـالـفـعل سـعى إلحـيـاء فـنـون تـراثـيـة لـهـا حـمـيـمـيـتـهـا مع

اجلمهور.

ال ونحصل على اجملد.. كن أن نرعى ا باألعمال نفسها  

مدير اإلنتاج تاجر وقانونى وفنان فى رجل واحد
نـتج األمـريـكى "بن بـاجـلى" والـذى تـوفى عام 1998  ا
بـعد رحلة جناح كـبيرة بدأها مبـكرا وهو فى عمر 22
وسـيقى بجانب دراسته للتجارة عاما .. حيث درس ا
ـوسيقى وقتها وتـعامل مع مجموعـة كبيرة من جنوم ا
وقـــد بــرز فى إدارتــه لـــشــئــونــهــــم فــنــيـــــا وإنـــتــاجــيـــــا
ومــــن هــــؤالء "بيـتريك آرثـر" وشيـتا ريـفيـرا" و"شارلز
ســـتــــراوس" و"لى أدمــــز" و"جـــون كــــارول" و"شـــيــــلـــدون
ـوسـيـقــيـة وحـسن هــارنـيك" ثـم ومن خالل جنـاحـاتـه ا
ــعــروفــ ــطــربــ غــيــر ا إدارته لألمــور قــاد بــعـض ا

ى الـكــبـرى لـلـمــوسـيـقى.. وقـتـهــا لـلـفــوز بـجـائـزة جــر
ومـنـهم  "الرى ستـورش" و"شـارلوت راى" وتـعـرف على
مـــجــــمـــوعــــة أصـــبــــحت بــــعـــد ذلـك من جنـــوم مــــســـرح
ــوســـيـــقى وقـــادوه إلى الـــعـــمل به  لـــيـــبــدأ بـــرودواى ا
مرحـلـة من أهم مـراحل حـياته .. وخالل هـذه الـفـترة
ـوليه وسـيقى ألزمـة كبـيرة جـعلت  سـرح ا تعـرض ا
يــفــكــرون كـــثــيــرا فى إغـالقه  فــقــدم فــكـــرة مــبــتــكــرة
للـمدى الـبعـيد.. وهى عـمل رابطـة تعـاون ب مـسارح
وكـذلك بــرودواى اخملــتــلـفــة ومــنــهـا مــســرح شـارع  12 
مــسـرح فــونــكس وغــيــرهـا  ,لــيــســانـد كل مــنــهــا اآلخـر
ــدى الــقـريب ـا لــديه وفــكــرة أخـرى عــلى ا إداريــا 
بـعمل عروض حرة مجانـية فى بعض الليـالى لتشجيع
ـــظـــهــر اجلـــمـــهــور عـــلى احلـــضـــور .. وكــذلـك اهــتم 
ـسرح  أبطـاله وفرض قـدرا كـبيـرا من النـظـام على ا
هـذا إلى جـانب إضـافـاته الـفـنـية  ,فـقـد كان يـتـابع كل
ـوســيـقى .. ويــتـخــيـر مــا يــنـاسب كالً من جــديـد فـى ا
فـنـانـيه الـذين تـعـهـدهم بـالـرعايـة .. وواصـل جناحـاته
حــــتـى أصــــبـح من أهـم رجــــال إدارة اإلنـــــتـــــاج الــــفـــــنى

وسيقى ... وخاصة ا
واأليرلندى "تونى أدمز" رغم عـمره القصير فقد كان
له بــصــمــته فى عــالم اإلنــتــاج الـفــنى فــقــد تــوفى عـام
 2005 عن عـمـر ينـاهز  52 عامـا بـدأ حيـاته كـرئيس
ـدرســة بـدبـلن .. وكــانت تـلك بـدايـة لــتـحـريـر مــجـلـة ا

واألمــريــكى "ديــفــيــد مــيــريك" الــذى ظل يــعــطى حــتى
فـارق احلـيـاة عـام  2000 عن عــمـر يـنـاهـز  89 عــامـا
قــــدم خاللــــهــــا قـــدرا مـن األعـــمــــال الــــنـــاجــــحـــة عــــلى
ــسـتــويـ الــنـقــدى واجلـمــاهـيـرى   يــعـد األكــبـر فى ا
ـســرحى  فـمـنــذ تـخـرجه مـن جـامـعـة تـاريخ اإلنــتـاج ا
سـانت لويس ودراسته للقـانون بها انطـلق نحو احلياة
ـرح الـذى كـان يـعـشقـه أكثـر من الـتى كـان يـعـشـقـهـا وا
غـيـره.. ومن إبداعـاته أنه قـام بـعـمل جريـدة تـسـاعده
عـلى الـدعـايـة ألعمـاله من نـاحـيـة وتسـاهم فى تـوفـير
ـال إلنتـاج أعـمـاله من ناحـيـة أخـرى .. واهتم كـثـيرا ا
بــالـــنــصــوص الــتى تــنـــاقش مــشــاكل الـــنــاس كــالــفــقــر
والبطالة واألقليات وغير ذلك.. وعرف عنه تشجيعه
للربط ب رجال اإلنتـاج لتكوين وحدات إنتاج قوية..
وكـــــان هــــذا قـــــبل عــــصـــــر الــــوحـــــدات االقــــتـــــصــــاديــــة
ال بعد ذلك والتكتالت وقد ذكـر الكثير من رجال ا
عرفانا له باجلـميل أنه أول من دفعهم لالحتاد فيما
ــواجــهــة أيــة ظـــروف كــالــكــســاد أو احلــروب بــيــنــهـم 
ــا يـــتــذكـــره الـــكــثـــيـــرون له أن صـــديــقه وغــيـــرهـــا  و
اخملـرج "جــاور شـامـبــيـون" كـان قــد تـوفى سـنـة 1980 
ـسـرحـهـمـا شـارع  42 حـيث فى وقت عــمـله لـلـدعـايــة 
كـان يـديـره مـيـريك ويـقـوم بـاإلخـراج فـيه "شـامـبـيـون"
فـاحتـفظ بسـر وفاته وحتـمل احلزن الـشديـد.. وتكتم
سرح .. واعتبر اخلبر عن بقية الفـنان والعامل با
ذلك شـجــاعــة مـنه يــحـســد عـلــيــهـا .. ويــعـد "مــيـريك"
أكـثــر من رشح جلـائـزة تــونى فى تـاريـخــهـا فـقـد رشح
 40 مـرة ونـالـهـا بـالـفـعل  11 مـرة.. ومن أكــثـر أعـمـاله

جنــاحـــا وشــهــرة - فــقــد جنــحت كـل أعــمــاله - كــانت
"رومانـوف وجولييت" و"طعم الـعسل" و"قطـار الل لن
ـاء" وآخر أعـمالـــه يـتوقف هـنا مـجددا"" وال تـشرب ا

"عـــدل حكومـــى".
انى "كـارل إبرت" وقـد عاش هـذا الرجل - وكـما واأل
يطلـقون علـيه - رجل النظـام لصرامـته ودقته طويال
عــامــا عــاشــهــا بـ دور فــرحل عــام  1980  بــعــد  93 
األوبـرا فى بـرلـ وأنـقــرا ولـنـدن .. وقـد أفـنى حـيـاته
انـيـا ثم لـتـركـيـا.. وبـعـدها أراد لـبـنـاء أوبـرا راسـخـة أل
ــســرحى بــلــنــدن ويـســاهم أن يـســتــفــيــد من الــتــاريخ ا
ـتـحدة ـمـلـكة ا أيـضا فى إنـعـاش احلـياة األوبـرالـيـة با
فــقــد أمــضى  11 عــامــا فى مـحــراب أوبـرا بــرلـ و4
أعـوام فى أوبرا أنقـرا دون أن ينفـصل عن برل  ثم
رحل إلى لــنــدن وأمــضى بــهـا  6 أعــوام وعـ أســتـاذاً
لألوبـرا هـنــاك  قـبل أن يـعــود ويـصـبح رئــيـسـا ألوبـرا
بــرلـ .. وقــد أبـدع فى تــقــد األعـمــال األوبـرالــيــــة
ـوسـيــقـيــــة اخلـاصـــة بـكل من "فــيـردى" و"مـوزارت" وا
ـوزارت وغـيـرهم بـطـرق وأسـالـيب مـخـتـلـفـة .. فـقـدم 
"بـاســتـ وبـاســتـيـنـــى" وقـــدم أيــضـــا أوبـــرا "تــوسـكـا"
وقــــد اعـــتــــزل اإلدارة عـــام   1961 تــــاركــــا وراءه قـــدرا

كبيرا من العطاء وقد صرح قائال :
"يـكــفى هـذا فـأنـا أريـد أن أسـتــريح .. وعـلى الـشـبـاب
واألجـيــال الـقـادمــة أن تـؤدى دورهـا وأتـمــنى أن تـكـمل

ما بدأنا .. وأال تتناسانا " ...

ــيل بــروكس وكـذلك فـيــنـســيــا - أفـضل ســيـنــاريـو - 
ثـلة .. وآخر ثل و جائزة مـهرجان بـرل كأفـضل 
أعـمـالـه الـتى حـقـقت جنــاحـا كـبـيــراً وقـد وفـر لـهـا كل
عـوامل الـنـجاح وأهـمـهـا - وكمـا أشـار هـو - الفـنـانون
ـــوهــوبـــون الـــذين يـــحب كل مـــنـــهم اآلخـــر.. وخالفــا ا
ـنـتـجـ لم يـكن جنـاح مـيل لـتـفـوقـه الـتـجارى ألغـلب ا
والــــقــــانــــونـى .. ولـــكـن عــــوامل أخــــرى اتــــســــمـت بــــهـــا
شــخــصـــيــته أو لــنــقل اســتــغـل وجــودهــا لــديه لــيــحــقق

جناحا بعد آخر ...
واإلجنليـزى" فردريك رونلدز"  (1841 – 1764) والذى
كـان ســابــقـا لــعــصــره فـقــد كــان أول من اسـتــخــدم مـا
أطـلق عـلـيه بـعـد ذلك الـدعـايـة واإلعالن عن األعـمال
الـتى قام بإدارة إنـتاجـها بـشكل واسع وبطـرق بسـيطة
ومــــؤثـــرة  مـــثـل وضع مـــلــــصـــقـــات كــــبـــيـــرة فـى بـــعض
األمـاكن التى يكثر فـيها جتمع اجلـمهور وغير ذلك ..
وقـــد بـــدأ حــيـــاته بـــدراســـة الـــقــانـــون وإدارة األعـــمــال
درسة ويـستمنـستر" وقد كـتب وأنتج للمـسرح أكثر "
من مائة مـسرحـية أوبرالـية .. وامتـاز بوضع اخلطط
سبقة ألعمـاله.. وفى هذا أيضا كان االسـتراتيجيـة ا
ســابـقـا زمــانه بـكــثـيـر  فال تــزال هـنـاك مــسـارح تـدار
دون تخـطيط  .. والـغريب أنه عـند وفـاته عام 1841 
كان قـد خـطط لعـروض حـتى عام  1845 وقـد نـفـذها
ـا له  ثـم سادت ن جـاءوا بـعـده بـدقـة تـكـر أبـنـاؤه 
بــعـده الــفــوضى لــفــتــرة .. ومن إبــداعــاته اخلــلط بـ
بعض النصوص بطـرق وحيل ذكية وحبكة مقنعة فى
نص واحـــد وخـــاصـــة أعــمـــال شـــكـــســبـــيـــر الــتـى كــان
يعـشقها كما يـعشقها أغلب أبـناء الشعب اإلجنليزى..
ـــا كــتب وكـــمــثــال عـــلى ذلك خـــلــطه بـــ عــدة مالهٍ 
شـــكـــســـبـــيـــر فى نص واحـــد أطـــلق عـــلـــيـه "كـــومـــيـــديــا
األخــطــاء " وحــازت عــلـى إعــجــاب اجلــمــاهــيــر.. ومن
أهـم مـا قــدم أيـضـــا "كـمــا حتـبـهــا أنـت" و"العـاصـفة"

و"سيدان من فيرونا" و"حلم منتصف ليلة صيف".

بـــروز عالمـــات نــبـــوغه فـى عــالـم اإلدارة  ثم أشــرف
عـلـى الـفـرق الـفـنـيـة والــصـحـفـيـة بـجــامـعـة "بـيـبـردين "
ـسـرحـيات بـكالـيـفـورنـيـا وقـد أدار إنـتـاج الـعـديـد من ا
ــتــحـدة واألفالم الـســيــنـمــائــيـة بــأيــرلـنــدا والــواليـات ا
وقــدم الــعــديــد من األعــمــال الــقــيــمــة.. وقــد امــتــازت
إدارته بدقة الـتنظـيم .. وموهبـته فى اختيـار التوقيت
ـناسب لتـقد الـعروض ومالءمتـها لـلمكـان والزمان ا
.. ومــن أفـضــــل األعمــــال الـتـى قدمهــا "فـيكتـــور /
فـــيــكـــتــوريـــــا" و"غـــروب" و"الــرجـل الـــذى أحب امــرأة"

و"تاريخ غيـــــر واضــح".
األمريـكى الـقديـر "مـيل بـروكس" والذى يـواصل رحـلة
كـــفــاحه الــتـى بــدأت مــنــذ  82 عـــامــا كــمــمـــثل ومــؤلف
وكـوميديان ومخـرج بجانب كونه منـتجا فذا .. وامتاز
ــسـرح بــعالقــاته الــطــيــبــة الــتى جــعــلت أغــلب جنــوم ا
والـسينـما يرغـبون فى الـعمل مـعه .. وقد فاز بـجوائز
ى عن أدائـه الــكـــومــيـــدى لـــبــعض ـى وتــونى وجـــر إ
األغنيات واألوسكار أيـضا .. ونعود لإلنتاج فقد بدأ
حــيــاتـه بــعــمـل فــرقــة كـــومــيـــديــة بــاســـمه .. وقــدم من
خـاللـــهــــا بــــعض األعــــمـــال الــــتى حــــازت عــــلى إقــــبـــال
اجلــمــاهــيــر بــشــكل كــبــيــر فــقــدم "وجــوه جــديــدة فى
1952" و"كـل األمــــــريـــــكــــــيـــــ " وأكــــــد عــــــلى أن بــــــنـــــاء
ـتـيـنـة هى أصل الـعـمل اإلنـتـاجى الـعالقـات الـقــويـة وا
عـنــدمـا اسـتــطـاع اجلـمـع بـ أكـثــر من خـمـســة عـشـر
ـسـرحـية جنـمـا من كـبـار الـنـجـوم وقـدم أهم أعـمـالـه ا
ـــنــتــجــون" عــام 2001 والــتى حــصــدت تــسع جــوائــز "ا
تــونى  من بــيـنـهــا جـائــزة له كـأحــسن إنـتــاج مـسـرحى
ـها فى فـيلم سـينـمائى وشجـعه هذا عـلى إعادة تـقد
بــنـفـس االسم وحـشــد له كــمــا هـائال مـن الـنــجـوم  ال
ــكن اجلــمع بــيــنـهـم فى عـمـل آخـر ومــنــهم الــثــنـائى
"ناثان الن" و"مـاثيو برودريك" والـنجمـة "أوما ثورمان"
عـام  2005 وغـيـرهم .. وقـد حـصل الـفـيـلم عـلى عـدة
جــوائـــز مــنــهـــا جــائـــزة كــان ألفــضـل فــيــلـم.. وجــائــزة

األراجوز فاصل كوميدى
كن حذفه يثير الضحك و

 مع األغانى

تقنية خيال الظل
 ساعدت فى سرعة
ناظر  تغيير ا

≈ZGôŸ G ∫ÉªL 

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

فـروض االكتفـاء بتـعلّم تقـنيات شـكلـية ولكن أن تـكوّنوا > لـيس من ا
ـاءة مــرجــعـيــة تــسـتــطــيـعــون الــنـهل مــنــهـا. مـن احلـركــة تــنـشــأ اإل

كن أيضاً أن تدع مجاالً «للشك». الصحيحة أو اخلاطئة و

البروفات
 هى اجلزء
سكوت عنه ا
فى التجربة
سرحية ا
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سرحي جريدة كل ا

> قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية أوقف عرض مسرحية «عم بيانوال» للمؤلف واخملرج محمد كشك.
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ـسـرحيـة وحتـريكـها. فى ـستـمـر ب انـفتـاح الـفنـون غـير ا > يـظـهر بـوضـوح التـداخل ا
وسيقى والشعر وصناعة األقنعة وهو شكل يقترب الواقع إن التردد على التصوير وا

سرح. من النحت موجه دائماً عن طريق البحث عن احلركة وبعدهم ا

> الشاعر يسرى حسان تنازل عن أجره مقابل كتابة أشعار مسرحية موت فوضوى  صدفة لفرقة مسرح الشباب

سرحي جريدة كل ا
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الذين تعرضوا للخيانة
مسرحية تدافع عن العراق  .. قابلها النقاد بسخرية

البروفة والكواليس 
سكوت عنه فى  ( نص ساعة ) قبل العرض يكشفان ا

 جماليات  تقنية تتميز بتناغم احلركة
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بــات مــوضـــوع الــعــراق يـــفــرض نـــفــسه بـــقــوة عــلى
ى كـما يبـدو. فأثـناء عـرض مسـرحية ـسرح الـعا ا
"الذيـن تعـرضـوا لـلـخـيـانـة" عـلى مـسـرح سـوهو فى
نــــــيـــــويــــــورك تــــــعــــــرض عـــــلـى اجلــــــانب اآلخــــــر من
ـلـكى مـسـرحـية ـسـرح ا األطلـنـطـى فى لـنـدن فى ا
أخـــرى تـــتــنـــاول احـــتالل الـــعــراق بـــاسم "الـــســـاعــة

األفقية".
ــســرحى الــبـارز. ــسـرحــيــة من تــألــيف الـكــاتب ا ا
ديـفــيـد هــيـز الـذى يــحـمل لــقب سـيــر. وهـو مــفـكـر

يسارى معروف ويتعاطف مع احلقوق العربية. 
ومــا يـلــفت الــنــظـر هــو ذلك الــنــقـد الــعــنــيف الـذى
وجــهه كــريــســتــوفــر هــارت عــلى صــفــحــات مــجــلـة
كــالـــتـــشــر الـــتى تـــصــدر كـــأحـــد مالحق صـــحــيـــفــة

ز البريطانية. الصانداى تا
فقـد وصـفـها فى تـعـلـيقه بـعـبـارات قاسـيـة عـديدة;
منـها أنهـا تشـمل نوعًا من اإلسـراف فى التـبسيط
ـثـل لـنقل فـكر بشـكل مـه أو أنـها حتـتاج إلى 
ـــكن أن يـــســـتـــخــدم ـــســـرحى بـل كــان  الــكـــاتب ا

عرائس متحركة ويكتفى بصوته.
ـسرحى ويقـول هـارت إن هذا الـتردى فـى النص ا
يـــرجع أســـاسًــا إلـى ســيـــاســة خـــداع الـــنــفـس الــتى
اتـبــعــهــا ديــفــيــد هــيــز رغم اعــتــرافه بــأنه صــاحب
مـوهـبــة رائـعـة فى الــكـتـابـة لــلـمـسـرح. لــكن الـنـوايـا
وهبة. فقد دأب الطيبة وحـدها ال تكفى وكذلك ا
هــيـز عــلى رفض الــنــقــد الــذى يـوجـه إلـيـه. وحـكى
ديفيد أن مبـعث هذا النقد هـو كونه كاتبًا صاحب
فـكـر يـســارى وأن الـنـقـاد يــتـعـمـدون الــسـخـريـة من
أعـــمـــالـه لـــهــــذا الـــســــبب حـــرصًــــا عـــلـى أصـــحـــاب
الـصــحف الـتى يـكـتــبـون فـيـهـا وخــوفًـا من الـفـصل.
لـــكن هـــارت يـــؤكـــد أنـه يـــوجه نـــقـــدًا خـــالـــصًـــا إلى
ـهم أن فـكـرة أعـمـال هـيــز أو غـيـره دون خــوف. وا
ـعـاديـن لـلـيـســار سـيـطـرت عــلـيه وأوهـمـته الــنـقـاد ا
بــأنه صـاحب أعــمـال مــتـمـيــزة خـالــيـة من الــعـيـوب

وانصرف عن اإلجادة احلقيقية فيما يكتب.
ـسرحـية وبعـد ذلك يـتعـرض الـناقـد إلى موضـوع ا
ـنطق بـعد أن أبـدى رأيه فـيهـا من البـدايـة عكس ا

الطبيعى.
ـسرحيـة على اجلـانب اآلخر من تـدور أحداث ا
ـتحـدة نفـسها احمليط األطـلنـطى فى الواليات ا
رغم أن الكاتب بريـطانى والشخـصية احملورية
فـى هـــذا الــــعـــمـل هى الــــدكـــتــــورة "نــــاديـــة بالى"
األسـتاذة فى جـامعـة ييل وهى واحـدة من أعرق
اجلامعات األمريـكية ومتخـصصة فى العالقات
الـدولــيـة. وعـن طـريق هــذه الـشــخـصــيـة يــحـاول
ـنـاهـضـة لالحـتالل الـكـاتب الـتـعـبـيـر عن آرائه ا
األمريكى للعراق فنادية - التى تتضح أصولها
الـــعـــربــيـــة من اســـمـــهــا - كـــانت أصالً مـــراســـلــة
حـــربــــيـــة إلحـــدى الــــصـــحـف ورغم اجتـــاهــــاتـــهـــا
الـــلـــيــبـــرالـــيـــة فـــقـــد أيــدت االحـــتـالل األمــريـــكى
لــلـــعــراق واعــتـــبــرته نـــوعًــا من الـــتــحـــريــر. وكــان
مــنـــطــقــهــا فى ذلـك أن االحــتالل أطــاح بــصــدام
حـسـ صاحب اجلـرائم الـوحـشيـة ضـد األكراد
ستنقعات فى اجلنوب وتتذكر له وضد عرب ا
أيــضًــا أنـه كــان يــعــطى  25 ألـف دوالر كــإعــانــة
ألسـرة كل فـلـسطـيـنى يـنـفذ عـمـلـيـة استـشـهـادية

. ضد اإلسرائيلي
وتتغـير أفكـارها من خالل صديـقها فـيليب عـندما
ـــعـــارض لــغـــزو الـــعــراق تــلـــتـــقى بـــأبــيـه الــطـــبـــيب ا

. ولإلطاحة بصدام حس
ولم يـــأت تـــغــيـــر األفــكـــار مـــرة واحــدة بـل جــاء من
خالل حـوار نفسـى داخلى كان يـدور داخل البـطلة
فـــتــجـــد نـــفــســـهـــا أحــيـــانـــا تــؤيـــد هـــذا االحــتالل..
وأحـيـانًا أخـرى تـرفـضه حـتى تـعتـرف فى الـنـهـاية
بـأن مـا حـدث كـان احـتالالً لـشـعب مـسـكـ ولـيس

سـيحـية الـسامـقة حتريـرًا له وتبـكى عـلى القـيم ا
التى تبددت مع االحتالل.

ويقول إن عنـاصر الضعف تـعددت فى هذا العمل
شهد االفتتاحى الذى لم يزد وكان فى مقدمتـها ا
عـن كــونه مــجـــرد مــشــهـــد تــعــلـــيــمى عن الـــوطــنــيــة
ــلـكــيـة اخلــاصـة. والـنــظـام الــرأســمـالى واحــتـرام ا
وكــــــان ذلـك من خـالل حــــــوار بـــــ نــــــاديــــــة وأحـــــد
ـسـرح فى شىء ولم طالبـهـا وهـذا أمــر لـيس من ا
ـثلـ أو كـان يحـتاج قـرودًا تلـهو يكن يـحـتاج إلى 

. بقطع من اجل
ويتـحـدث عن نقـطة ضـعف أخـرى من النص وهى
مـحاولـة ناديـة نقل شـعور الـيأس واإلحـباط وكـافة
شـاعر التى سيـطرت عليـها بعد أن غـيرت رأيها ا
فى احــتالل الــعــراق إلى طالبــهــا .. وجنــحت دون
ـــشــاعــر الــتى مـــبــرر درامى مــقــنـع فى نــقل هــذه ا
انـعــكـست عــلى احلـيـاة اخلــاصـة لــهم ولـهــا أيـضًـا.
ـكن أن يـعـتـنق فـكـرة مـعـيـنة واألصل أن شـخـصًـا 
أو يـــعـــارض ســـيـــاســـة مـــا.. لـــكن ذلك ال يـــنـــعـــكس
بـــالــضــرورة عــلـى حــيــاته. فــفـى ســنــوات االحــتالل
األمـريـكى لـفــيـتـنـام كـان هـنــاك كـثـيـرون يـعـارضـون
احلرب لكن حيـاتهم مضت بشكل طبيعى. وكذلك

األمر مع معارضى حرب العراق.
وبـعــد أن يـنــتـهى هــارت من "تــشـريح" الــعـمل يــعـود
فـــيـــشـــيـــر إلى أن هـــنــــاك بـــعض اإليـــجـــابـــيـــات فى
ـــســـرحـــيـــة والـــتى عـــوضـت نـــقـــاط الـــضـــعف فى ا

العمل.
من هــذه اإليـجــابـيــات "آنــديـرا فــارمـا" الــتى قـامت
بـدور نـاديــة. فـقـد كـانت مـقـنــعـة لـلـغـايـة فى دورهـا
كــأسـتــاذة جــامــعـيــة. كــمــا جنـحت فـى جتـســيــد مـا
أســمـــاه الــنـــاقــد بــلـــغــة اجلـــسم األمــريـــكــيـــة والــتى
ـهـارة بالـغـة رسـمت بنـجـاح حـدودًا ب جـسدتـهـا 
الــشـــخــصـــيـــة الــبـــريــطـــانـــيــة واألمـــريــكـــيـــة. وحــتى
تــعــبــيـــرات الــوجه بــرعـت فــيــهــا وجنـــحت فى نــقل

الشعور بالثقة والصراحة.
وبـــعـــد ذلك يـــأتـى أنـــتـــون لـــيــســـر فـى دور أولـــيـــفــر
والـطـبـيب والــد الـصـديق والـذى جنح فى جتـسـيـد
ـــشــاهــديـن بــفــضل انـــفــعــاالت مـــتــبــايـــنــة وجــذب ا

حضوره القوى.
ويــشـــيــد الـــنــاقـــد بـــتــعـــاون مــهـــنــدس الـــديـــكــور مع
ـسرحية والتى مهندس اإلضـاءة فى أحد فصول ا
ـــهـــنــدس كـــانت تـــدور فى حـــديــقـــة. فـــقـــد صــمم ا
المح البريطانية رغم أن ديكورًا حمل كـثيرًا من ا

األحداث تدور فى أمريكا.
وبـفـضل اإلضــاءة جنح االثـنــان فى خـلق االنــطـبـاع

شاهدين. طلوب لدى ا ا
بـصـرف النـظـر عن احلـوار الـذى دار حـول الـعراق
ـالً ورتـــيـــبًـــا.. فـــقـــد أشـــاد الـــنـــاقــد والـــذى كـــان 
بــــاحلــــوار الـــذى دار بــــ نـــاديــــة والـــطــــبــــيب والـــد
ـتـعًا ورغم ذلك صـديقـهـا والذى حـوارًا مـثـيرًا و
: إن ـسرحـية قائالً يعـود فيوجه بـعض النـقد إلى ا
نـصــفـهــا األخـيــر تـمــيـز بــبطء لــيس له مـا يــبـرره..
ويـذكر عـلى وجه اخلـصوص الـلحـظة الـتى تتـحول
فــــيــــهـــــا نــــاديــــة من تـــــأيــــيــــد احــــتـالل الــــعــــراق إلى

عارضة. ا
ويــعـود لــيـشـدد مـن الـنـقــد فـيــقـول إن أهم انــطـبـاع
ـشــاهــد هــو أنه شــاهـد مــجــمــوعـة من يــخـرج بـه ا
ــــواعـظ واخلــــطب الــــتى ال تــــشــــجع الــــنــــصــــائح وا
ـشـاهـد عـلى إعـمـال عـقـله أو خيـاله وحتـوله إلى ا

مجرد مسرح حوارى.

 مشاهد تعليمية عن الوطنية والنظام الرأسمالى

سرحى يرجع  التردى فى النص ا
 إلى سياسة خداع النفس 

 رقصة
تقليدية
منمقة وما
ثل بعدها 
جسد العرض
احلقيقى

ـــســرح الـــثــانـى . وأثــنـــاء هــذا يـــصــطـــدمـــون بــبـــعــضـــهم الـــبــعض  ا
ويتعاركـون  حتى يصـلوا فى النـهاية ومـا أن يبدأوا بـاالستقرار فى
فـترض أن تـصل إليهم  ـتبقـية الـتى من ا البرالـثانى تـأتى الفـتاة ا
فنـجدهـا جتـتذبـهم جمـيعـا ً مـتسـاقطـ نحـوهـا  ليـجسـدوا مشـهد
االحـتـضـار والـسقـوط الـشـهـيـر  ويقـعـوا جـمـيـعا  وتـتـوسـطـهم فـتاة
راقــصــة بــوشـــاح أســود عــلى نــغــمـــات وآهــات شــرقــيــة أقــرب ألنــ

احلداد و أوجاعه .
ثم يدخل تـامر فـتحى منـفرداً بـأداء راقص بالـعصـا  ليـعرض بـعدها
عـلى الــشـاشــة مـقــتـطــفـات من رقــصـات فــيـلم الــكـرنك حملــمـود رضـا
وفــرقــته  وبــعـدهــا يــقـوم تــامــر فــتـحى بــدق الــثالث دقــات الـشــهــيـرة
بـالـعصـا  وكـأنه يـنبـهـنـا لبـدايـة العـرض فى آخـر ربع سـاعـة تقـريـباً 
البس موحدة سوداء  ماسك العصا فى أيديهم مثلون  فيدخل ا
 ويــبــدأون بـالــرقص عــلى نـغــمــات شـرقــيـة  مــتــحـركــ عــلى حـسب

إيقاعات تامر  حتى يوقفهم إيقاع اإلنذار.
ــســـرحى فـى ربع الـــســـاعــة نالحظ  أن مـــاقـــدم بـــوصـــفه الـــعـــرض ا
ـسرح الـتـقـليـديـة الـشهـيـرة  هـو مجـرد رقـصة األخـيـر وبعـد دقـات ا
تقليدية  منمقـة وبراقة  ومنسقة بدقة استعراضية  أما كل ماجاء
قـبل هـذه الرقـصـة  وهـو جـسـد الـعـرض احلـقـيـقى واحلى فـقـد جاء
فى زمن ماقبل الرقصـة ( العرض ) والذى يعنى بدرجة ما أنه زمن

سكوت عنه  القابع فى ظل العرض .  البروفة  ا
ورغم أن الـرقــصـة مــعـروفــة إال أن الـراقــصـ يــؤدونـهــا بـروح عــالـيـة
وجـمـالـيـات تـقـنـيـة تـتمـيـز بـدقـة تـوحـيـد احلـركـة والـتـناغـم مع اإليـقاع
ـوسـيـقى وهـو مـا تـمـيز أداء سـارة حـلـمى مـارنـا عـبـد الـلـطيف ر ا
قـدرى عـمرو الـبـطـريـقى مصـطـفى صالح مـر عـبد الـنـور هـويد

عبد الوهاب هالة إمام.
كما كـانت سينوغرفيـا محمود حنفى إضـافة جمالية لـلعرض شاركها

إعداد الفيديو لعبادة جنيب
وقـد جلـأ تـامـر إليــقـاعـات و ألـوان مـوسـيـقـيـة ذات طـابع شـرقى  بل
أضـفـى عـلى الـعـرض مـؤثــراته الـصـوتـيـة بــنـغـمـات حـيـة  كــالـتـصـفـيق
ـسـرح وصوت احـتـكاك األوراق باأليـدى  ووقع األقـدام على خـشـبة ا
وبـــعض اآلهــات واألنــفـــاس اخملــتــنــقـــة والــعــصــا الـــضــاربــة بــاألرض 
بــاإلضــافــة لــشــاشــة الـعــرض الــتى قــدمت   collage مــتــنــوعـة من
مــغـلــفـاً كل هــذا بـهــدف شـرح وتـوضــيح اجلــوانب اخملـتــبـئـة الــفـيــديـو 
ـسـكـوت عـنـهـا . من خـالل اعـتـبـار اجلـزء األول من الـعـرض وكـأنه وا

«نص ساعة» بروفة تمهيداً لبداية العرض .

يـقـذفـون بـنـتـاً تـقف فى اسـتـسالم  وهى صـورة تـأتى من بـعـد آخـر 
ـر اجملـدلـية ـرة بـعـد زمـانى  وحتـمل داللـة ديـنـيـة تـذكـرنـا  هـذه ا
وزمـنـها اإلجنـيـلى  أشـهـر حلظـة تـاريـخيـة تـتـرجم نـظرتـنـا إلى جـسد
األنثـى بوصفه خـطيئـة  هكـذا تتجـسد صـورة  اخلطيـئة األولى على
ــســرح  وعــنــدمــا قــامــوا بـرجــمــهــا  كــان ردهــا عــلـيــهم رداً خــشــبـة ا
فـيــزيـقـيــاً وجـسـديــاً عـنـدمــا تـقـوم بــالـرقص وإظـهــار مـا هـو مــسـكـوت
ومقمـوع بداخلـها وسطـهم وهم جالسـون على األرض  وكأن الـعقاب
يـسـبق اخلـطـيـئـة  ولـيس الـعــكس  أو نـسـتـطـيع الـقـول أنـهم دفـعـوهـا
لــهــذا بـفــعل خــطـاب احلــجــارة الـبــدائى الــذى يـأتى مـن زمـان ومــكـان

بعيدين تصفر فيها الريح  .
ـوسيـقى ملـتبـسة فى كـما يالحظ الـصيـغة الـتنـاقضـيـة التى تـبثـها ا
ذلك مع الـــرقص  إذ إن الـــفــتـــاة رقـــصت عـــلى أغــنـــيـــة (يــا صـــبــاح
اخلير) ألم كلثوم  و الـتى لها داللة على بداية اليوم ( زمن جديد )
 فى حـــ جنــــد الـــبـــاقـــ اجلـــالـــســـ يـــقـــومـــون بــــخـــلع أحـــذيـــتـــهم
ومالبــسـهم والــتــخـلص من هــمــومـهم كــإشــارة النـتــهــاء الـيــوم ولـيس
بدايـته . هل هـو مشـهد يـشـير إلى ارتـبـاك الزمن  أم إلى  ارتـباك

إحساسنا ووعينا به ?
ــســرح لـــيــجــلــســوا وفى حــ يـــأخــذ اجلــمــيـع مــكــانــاً فى شـــمــال ا
سرح مجـتمع  تظل فـتاة لوحدهـا على الكرسى فى مـنتصف ا
 وخـلـفـهـا شـاشـة عـرض تـقـدم مـشـهـد فـيـديـو لـنـفس الـفـتـاة وهى
ـنـظـر مع الـفـارق  ظـهـور جـالـسـة عـلى الـكـرسى أيـضـاً و بـنـفس ا
الـفـتـاة بـظـل أسـود لـهـا عـلى الـشـاشـة . وتـبـدأ تـنـظـر لـنـفـسـهـا فى
الـشـاشة وتـقـلـد نفس احلـركـات أمـام اجلمـهـور فى نـفس اللـحـظة
عنى أنها تعرض على أغنية لصوت نسـائى يكاد يكون مكبوتاً . 
سرح فى كبـوتة فى الـظالم بصورة حـية عـلى خشبـة ا نزعـاتهـا ا
الـلحـظة اآلنـية مـجـسدة أمـامنـا  فتـظهـر لـدينـا ذات منـشقـة على
نـفــسـهـا  إحــداهـمــا ظـاهــرة واألخـرى مـخــتـبــئـة مـســكـوت عــنـهـا 
بـاح  . وتنـعكس الـصـيغـة بقـراءة مخـتلـفة فى لـوحة بـاح وغيـر ا ا
ــسـرح من وسـط اجملـمــوعـة  تـالــيــة لـفــتــاة أخـرى  تــدخل عــلى ا
الهـثــة األنــفـاس  لــتــظـهــر عــلى الـشــاشــة صـورة لــهــا وهى جتـرى
ــراقــبـة ) وسـط طـريق هـاربــة من شئ مــا ( الــكـامــيــرا / صـورة ا
تـنـفس بصـعـوبة ـ ـقـابر يـتـجسـد قـلبـهـا ـ ا عـلى جـانبـيه شـواهد ا
دد على األرض تعلوه فتاة يرتفعان معا أمامنا على هيئـة ولد 

ألعلى بجزئيهما العلوى .
ـيـة مشـهورة  يـظهـر على الـشاشـة منـظر وعلى إيـقاع مـوسيـقى عا
ــزدحـمـة أثـنـاء الـنـهـار  خـارجى من بـعـيـد يــلـتـقط بـعض الـشـوارع ا
ـسرح  ـ ا مـثـلـ واقفـ عـلى سور فى  وحـيـنهـا يـكون جـمـيع ا
ـقابل فى يسار وكل واحد تلـو اآلخر يحاول الـنزول للـعبور لـلسور ا

ــسـرحى عـلى اجلـمــهـور إال بـعـد أن يـكـون  دائـمــا ..اليـعـرض الـعـمل ا
فـريق الـعـمـل قـد اسـتـنـفـد كل أفـكـار ومـهـارات اإلعـداد والـتـدريب فى
الـبـروفــات  وانـتـهى إلى صـورة كـامـلـة تــوحى بـأنـهـا سـوف تـكـون تـلك
وسم . الصورة التى يقدم بها العرض منذ ليلته األولى وحتى آخر ا

ـسرحـية . ـعـروضة عـلى اجلـمهـور هى زبـد التـجربـة ا هذه الـصورة ا
فيـمـا تـبقى الـبـروفـات وكل السـاعـات واأليـام قبـيل الـعـرض بدقـيـقة 
ـســرحــيــة الــتى تــبـدأ من ــســكـوت عــنه فى الــتــجــربــة ا هى اجلــانب ا
حلــظـة يــكـون الــعــرض فـيــهـا مــجـرد فــكـرة فى رأس مــؤلــفه  وتـنــتـهى
ـا يـعنى  أن الـبـروفات هى بلـحـظة إسـدال الـستـاربـعد كـل عرض  
ـسرحـيـة  الذى يـجب حـجبه عن ـسـكوت عـنه فى الـتـجربـة ا اجلزءا
ــثــابـة جتــربـة مــسـرحــيـة اجلــمـهــور . غــيـر أن كل عــرض جـديــد هـو 
ـسرحـية ال تـنتـهى  إال مع آخـر ليـلة ا يـعـنى أن التـجربـة ا جديـدة  
وكأن كل عـرض هو مـجرد بروفـة لعـرض آخر لم يعـرض بعد عرض 
سرحى  ال يـصل لصورته أو سوف يعـرض فيمـا بعد  وكـأن العـمل ا

كتملة فى أى حلظة . ا
ـسـرحـيـة   يـعـطى بـراحـاً لـدورتى الـتـركيب  هـذا الـتـصـور لـلـتـجربـة ا
والــهـدم اخلالقـتـ الــلـتـ تـمــيـزان أى جتـربـة جــمـالـيـة . لــهـذا مـثـلت
الـبـروفات عـامالً مـؤثـراً فى قدرتـهـا الـسلـسـة علـى إبداع عـمل جـديد
صمم) فى كل حلظة عرض . وهو مـا حاول تامر فـتحى ( اخملرج وا
ـفـردات مـسـكـوت عـنـهـا فى عـرض ( نص ه من كـشف وفـضح  تـقـد
ساعة قبل العـرض ) لراقصى مدرسة الرقـص احلديث التى يديرها

ويشرف على العرض وليد عونى .
البس مع بدايـة العـرض  تظـهر أمـامنـا مجـموعـة من الراقـص  
التـدريب اخملتـلفة  وكـأننـا اآلن أمام بروفـة أخيـرة . فـتأتى حـركاتهم
بسـيطة وكـأنها تـسخ لعـضالتهم  عارضـ لوحات مـختلـفة لصور
ــــغـــازالت من ولـــد لــــبـــنت ومن بــــنت ألخـــرى  وكـــذلـك بـــعض صـــور ا
الرقص التقليدية عن مشاهد الوالدة . وكلها مشاهد ولوحات عادية

ومتنوعة تدخل ضمن سياق التمرين داخل البروفات .
 فى الــلـوحـة الـتــالـيـة يـحــمل كل مـنـهـم  ورقـة يـقـوم بــثـنـيـهــا  يـتـخـلل
ـشــهـد مــؤثــر صـوتى لــريـاح شــديــدة  لـيــحـرك  داخــلـنــا إحـســاسـاً ا
ــسـافـة   هــذه الـورقـة هـى هـيـئــة اخلـطـاب ـكــان وعـمق ا بـاتــسـاع ا
ـسـافـة البـعـيـدة واالتـسـاع اخملـيف  كـإشارة ـتـداول فى ظل هـذه ا ا
ـرســلـة  لـصــيـغــة الـتــواصل األولى من خـالل الـكالم واخلــطـابــات ا
ـمـثـلـ مـكـانـاً يـقف فـيه و تـعـبـيـراً مـغـايـراً ومن هـذا يـتـخـذ كل من ا
يـــظـــهـــر عـــلى وجــــهه مـــا قـــرأه فى اخلـــطـــاب  ثـم تـــتـــضح وقـــفـــتـــهم
االحتجاجية عندما يقـومون بالتصفيق متجمـع بخطواتهم لنقطة

واحدة .
وفجـأة تصـيرالـورقـة فى أيديـهم على  شـكل احلـجارة  وفى وسـطهم

 مجموعة من النصائح واخلطب التى ال
شاهد على إعمال عقله أو خياله تشجع ا
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ـرور بالـقنـاع احملايـد هو الـشىء الوحـيد الـذى يسـمح بإعـادة امتالك الـذات بعـيداً عن > ا
ـسـرح ـســرح حتت ا ـى عن هـذا ا هـذه احلـكــايـات. من الـواضـح أن هـذا الـبــحث عن الـعـا
اءة يبقى غير مستكمل ولكنه يحضر الطالب لتربية حتقيق الذاتية. اءة حتت اإل اإل

ضايقات من قبل اإلدارة. اضى بعد تعرضهم  سرح الدولة األسبوع ا سرح الطليعة تقدموا بطلبات نقل لفرق أخرى  > عدد من موظفى العقود 
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سرحي جريدة كل ا

17 من مارس 2008 العدد 36
سرح. تفرج يعرف تماماً إذا كان هـناك توازن أو عدم توازن على خشبة ا > إن ا
ـلل اجلـمـاعى هو يـوجـد جسـد جـماعى يـعـرف إذا كـان العـرض حـياً أم ال. إن ا

عالمة عدم تشغيل عضوى لعرض ما.

سرحى محمد الشربينى انتهى من كتابة مونودراما «أوراق شخصية عن كتابات د. لطيفة الزيات». > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

17
17 من مارس 2008 العدد 36

معتقدات وأفكار".
س : 

"هذا حقيقى; غير أنهم يفعلون ذلك بواسطة اللحم".
ص :

"لـــكـــنك أخـــبــرتـــنى حـــاالً بــأنـــهم اســـتــخـــدمــوا مـــوجــات
الراديو".

س : 
وجات?. "فـعًال .. ولكن مـاذا تتوقع أن جتـد على هـذه ا
صـوت الـلـحم. وأنت تـعــرف تـلك األصـوات الـعـالـيـة الـتى
يحـدثـهـا اللـحم عـنـدما تـلـطمه .. هـكـذا هم يـتكـلـمون مع
بعـضهم البـعض; بتبـادل تالطم اللحم !. كـما أنهـم يغنون

ررون الهواء خالل حلمهم". أيضًا عندما 
ص : 

"يـاإلـهى ! .. حلم يـغـنى !. ذلك أمر فـائق الـغـرابـة. فبم
تشير علينا ?".

س : 
"مشورة رسمية أم خارج نطاق الرسميات?".

ص : 
"كالهما".

س :
وقف أن نستجيب لى علينا ا "فى حدود الرسميـات 
ونــتــصـل بــهم بل وأن نــرحب بـــالــتــواصل مع كل أو أىٍّ
من سـالالت اخملـــلـــوقــــات احلـــيـــة أو مــــتـــعـــددى أوجه
احلياة فى هذه الـناحية من الكون; على أن يكون ذلك
بال حتـامـل أو عـصــبـيــة وبــحـيــاديــة كـامــلــة فال جنـفل
مـنـهم وال نــقـربـهم إلـيـنـا أكــثـر من الالزم. فـإن خـرجـنـا
من دائرة الـرسميـات فإنـنى أنصح بـأن نفـضهـا سيرة

وننسى األمر برمته ..".
ص : 

"كنت أنتظرُ قولك هذا"?.
س :

"قـد أبـدو خـشـنـاً قــاسـيـاً غـيـر أن لـكل شىء حـدوده ..
ثم هل لدينا نحن الرغبة فى االتصال باللحم?".

ص : 
ــائــة; فــمــاذا لــديــنــا لــنـتــحــدث به "أتــفق مــعك مــائــة بــا
معهم? .. أم ترانا نـكتفى بأن نقول : مرحباً أيها اللحم
ــطـلـوب?. .. كــيف تـســيـر األمـور مــعك?. هل هـذا هـو ا

وكم من الكواكب علينا أن نتعامل معه هنا ?".
س :

"إنه كــوكـب واحــد; وســكـــانه قــادرون عـــلى االرحتــال إلى
غـيــره من الـكـواكب فى (أوعـية حلم) مـخــصـوصـة وإن
كـانوا ال قبل لهم بـالعيش على غـير كوكبـهم; ولكونهم من
حلم فإن رحالتهـم ال تتعدى الفضاء (سى) األمر الذى
يـجـعـلـهم مـتـوقـفـ عـنـد حـدود سـرعـة الضـوء وبـالـتـالى

تتضاءل إلى حد كبير قدرتهم على االتصال بنا".
ص : 

"ومن ثمَّ فال يـكـون عـليـنـا إالَّ أن ندَّعـى خلـو الـكون من
كوكب مسكون".

س : 
"تمام".
ص : 

"شىء فــظـيـع. لـقــد قـلــتــهـا بــنــفـسك. مـن يـرغب فى أن
يــقـابل حلــمـاً ?!. ولــكن مــاذا عن األفـراد الــذين جــئـتم
بـهم إلى سـفـيـنـتـنـا لــتـفـحـصـوهم ?. أأنـتم مـتـأكـدون من

ا خبروه ?". أنهم لن يتذكروا شيئاً 
س : 

"إن هـم تذكـروا شـيـئـا وحتـدثـوا به فـسـيـعـتـبـرهم أهـلـهم
. ومع ذلك فـلـقـد اختـرقـنـا أدمـغـتـهم ومـسـحـنا مـلـتـاثـ

حلمها لتبدو مقابلتهم لنا وكأنها ضرب من احللم".
ص : 

ــثــابـة "حــلم حلم !. يــا لـغــرابــة األمـر أن نــكــون نـحن 
احللم للحم !".

س : 
"كـمــا أنـنـا وضــعـنـا عالمــة عـلى كل الــقـطـاع تــقـول بـأنه

غير مأهول !".
ص :

. وبذلك "هـذا شىء طيب أوافـقك علـيه رسمـياً ووديـاً
تنتهى هذه القضية. أثمة شىء آخر; أى شىء يستأهل

االهتمام فى هذا اجلانب من اجملرَّة ?".
س :

"نـعم. ذلك الــتـجـمع الـذكى ذو األسـاس الـهـيـدروجـيـنى
ـرتـبة  9 من الـنـطاق جـ ـصـنَّف فـى ا احلـيى الـعـذب ا
 455 وقــــد كــــان عـــلـى اتــــصـــال بــــنــــا قــــبل الــــدورتـــ
ــــنــــتـــهــــيــــتــــ من دورات اجملــــرَّة ويـــطــــلب اســــتــــعـــادة ا

صداقتنا".
ص : 

"لقد كانوا دائماً قريب منَّا".
س : 

"ولم ال? .. تـصــوَّر الـكـون وقــد خال إالَّ مـنكَ وحـدكَ ?.
ــرء عن إنه  – بــغـــيــر اآلخــرين  – اليــطــاق ويـــعــجــز ا

وصف مدى وحشته وبرودته".
(انتهى)

مخلوقات حلمية!

هم". سنة تقريباً حسب تقو
ص : 

كن أن يـكون دائراً بـعقل هذا "يـا إلهى! .. تـرى ماذا 
اللحم ?!".

س : 
"إن أول طـــلـــب لــهم أن يـــتــحـــدثــوا إلـــيــنـــا; وأتــصــور أن
لـديهم رغبـة فى ســـبر أغــــوار الكون وحتـقيق االتصال
بــــغــــيـــرهـم من أنــــواع األحـــيــــاء فــــيه وتــــبـــادل األفــــكـــار

علومات ..". وا
ص : 

"أتظن أنه ينبغى علينا التكلم معهم ?".
س : 

ــســـألــة وذلـك هــو فـــحــوى الـــرســالـــة الــتى "تــلك هـى ا
وجات الراديو. إنها تنصُّ على: ( مرحباً بأى يبثونها 

مستمع لنا فى الفضاء ) .. شىء من هذا القبيل".
ص : 

"إذن فهم يتكلـمون حقاً .. يستخـدمون كلمات ولديهم

" الــواضـح أنك لم تـــفــهـــمـــنى; أم تــراك فـــاهـــمــاً?. إنك
ـا أجـهـد نـفـسى ألحـيـطك بـه عـلـماً; تـرفض الـتـسـلـيم 
فأمخاخهم تؤدى وظيفة التفكير .. إن اللحم يفكر !".

ص : 
"حلـم مـفــكـر ?! .. أتــطــلب مـنـى أن أتـصــوَّرَ وجـود حلم

مفكر ?!".
س :

"نـــــعم .. حلـم مـــــفـــــكـــــر .. حلم ذو وعـى .. حلم لـــــديه  
القـدرة عـلى احلب .. حلم يحـلم; فـاللـحم هـو كل شيئ
.. هل وصــلـتك الـصــورة اآلن أم أن عـلىَّ أن أعـود إلى

البداية?!".
ص : 

"يــا إلـهى !.. إنك ال تــهـزل .. وهم مــخـلــوقـات من حلم
."!

س : 
"أشكرك.. أخيراً قـلتها .. نعم فهم حقاً حلميون كما
أنـهم فـى مـحـاوالت مــسـتـمــرة لالتـصـال بــنـا مـنــذ مـائـة

ـنـظـر : (س) و (ص) اثنـان من كـائـنـات فـضـائـية فى ا
مــهـمـة اســتـكـشـافــيـة بـالــكـون يـصالن إلى األرض فى
رءوس و مـحاولـة لـتفـهم طـبيـعـة سكـانـها. (س) هـو ا

(ص) هو الرئيس. (س) يقدم تقريرا لرئيسه ...

س : 
"إنهم مخلوقات من حلم!".                             

ص : 
"حلم?!".

س : 
"أكرر.. مخلوقات حلمية ..".                          

ص : 
"حلمية?!".

س : 
"لــــيس عــــنـــدى أدنـى شكّ فى ذلـك. لـــقــــد جـــلــــبــــنـــا إلى
مـركـبتـنـا الـعـديد مـنـهم الـتـقـطنـاهم من أمـاكن مـتـفـرقة
بـالـكوكب وأخـضـعنـاهم لـلـفحص الـدقـيق وتـأكد لـديـنا

أنهم مخلوقون من اللحم".
ص : 

"مـسـتـحــيل.. ومـاذا عـن إشــــارات الـراديــو الـتى حـمـلت
رسائلهم إلى سائر النجوم?".

س : 
"إنـــهم يــســتـــخــدمــون مــوجـــات الــراديــو فى اتـــصــاالتــهم
وإذاعـاتـهم ولــكن اإلشـارة الـتى تـتـكـلـم عـنـهـا لم يـكـونـوا

هم بذواتهم مصدرها بل جاءت من آالت ..".
ص : 

"فمن صنع هذه اآلالت ?; فهو من نريد أن نلتقيه ..".
س : 

"إنـهم هـم صـانــعـو اآلالت; وهــذا مـا أحــاول أن أخـبـرك
به: اللحم قد صنع آالت !".

ص :
"أىُّ هــراء هــذا ?. كــيف لــقــطـــعــة حلم أن تــصــنع آلــة?.

أتطلب منى تصديق أن للّحم أحاسيس?".
س : 

"أنا ال أطـلب مـنك بل أنـقل إلـيك احلـقـيـقـة الـتى تـقولُ
بـأن هــذه اخملـلـوقــات هى الـســـاللــة الـوحـيــدة الـقــــادرة
عـلى اإلحـساس فى كـامل هـذا الـقـطاع وهم مـجـبـولون

من حلم ..".
ص :

ـا كـانـوا نـظـائـر لألورفـيـ وهم – "راجع نـفـسـك فـر
كــمـا تــعـلم - كــائـنــات ذكـيــة أسـاس تـكــويـنــهـا الــكـربـون

وتكون حلمية فى أحد أطوار حياتها ..".
س :

ـــوتـــون حلـــمـــاً; ولـــقــد "ال فـــهم يـــنـــشـــأون حلـــمـــيـــ و
أخــضــعــنــاهم لــلــدراســة فـى كل مــراحل حــيــاتــهم وهى
دى الذى حياة ال تـدوم طويالً .. هل لديك فـكرة عن ا

يحتفظ اللحم فيه باحلياة ?".
ص :

"اعـفـنى من اإلجــابـة فـأنـا ال أعــرفـهـا. وعـلى أى حـال
أال يـحــتــمل أن تــكــون طــبــيــعــتــهم حلــمــيــة جــزئــيـاً مــثل
الــوديــلــيــ وقـــد عــرفــنــاهم مــكـــونــ من دمــاغ حلــمى

يحتوى على مخ من البالزما اإللكترونية ?".
س : 

"لـقـد خـطـر ذلك عـلى بـالـنـا ولـكـنه غـيـر صـحـيح. إنـهم
يــحـمــلـون رءوسـاً حلــمـيــة كـالــوديـلــيـ ولـكــنـهم – كـمـا
أخـبـرتك - حلـمـيـون بـكـامل هـيـئـتـهم كـمـا تـبـ لـنـا من

فحصهم".
ص : 

"أهم بال أمخاخ?!".
س : 

"أوه.. ثـمـة مخ فـعـالً ولـكـنه هـو أيـضـا من مـادة الـلـحم;
وهذا ما أحاول أن أخبرك به منذ البداية".

ص : 
" فماذا عن التفكير ?".

س :

 تيرى بيسون
(....   1942) من
كتَّاب اخليال
العلمى
األمريكي

يعيش فى
كاليفورنيا
ويعتمد كثيرا
على شكل
الديالوج فى
كتاباته. وهذا
أحد
ديالوجاته
شهورة وقد ا
 حتويله إلى
فيلم سينمائى
قصير.

تأليف : 
تيرى بيسون

ترجمة :
 رجب سعد السيد

ديـــــالــــــوج من اخلــــــيـــــال الــــــعـــــلــــــمى
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ـرور بالـقنـاع احملايـد هو الـشىء الوحـيد الـذى يسـمح بإعـادة امتالك الـذات بعـيداً عن > ا
ـسـرح ـســرح حتت ا ـى عن هـذا ا هـذه احلـكــايـات. من الـواضـح أن هـذا الـبــحث عن الـعـا
اءة يبقى غير مستكمل ولكنه يحضر الطالب لتربية حتقيق الذاتية. اءة حتت اإل اإل

ضايقات من قبل اإلدارة. اضى بعد تعرضهم  سرح الدولة األسبوع ا سرح الطليعة تقدموا بطلبات نقل لفرق أخرى  > عدد من موظفى العقود 
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سرحي جريدة كل ا

17 من مارس 2008 العدد 36
سرح. تفرج يعرف تماماً إذا كان هـناك توازن أو عدم توازن على خشبة ا > إن ا
ـلل اجلـمـاعى هو يـوجـد جسـد جـماعى يـعـرف إذا كـان العـرض حـياً أم ال. إن ا

عالمة عدم تشغيل عضوى لعرض ما.

سرحى محمد الشربينى انتهى من كتابة مونودراما «أوراق شخصية عن كتابات د. لطيفة الزيات». > الكاتب ا

سرحي جريدة كل ا
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معتقدات وأفكار".
س : 

"هذا حقيقى; غير أنهم يفعلون ذلك بواسطة اللحم".
ص :

"لـــكـــنك أخـــبــرتـــنى حـــاالً بــأنـــهم اســـتــخـــدمــوا مـــوجــات
الراديو".

س : 
وجات?. "فـعًال .. ولكن مـاذا تتوقع أن جتـد على هـذه ا
صـوت الـلـحم. وأنت تـعــرف تـلك األصـوات الـعـالـيـة الـتى
يحـدثـهـا اللـحم عـنـدما تـلـطمه .. هـكـذا هم يـتكـلـمون مع
بعـضهم البـعض; بتبـادل تالطم اللحم !. كـما أنهـم يغنون

ررون الهواء خالل حلمهم". أيضًا عندما 
ص : 

"يـاإلـهى ! .. حلم يـغـنى !. ذلك أمر فـائق الـغـرابـة. فبم
تشير علينا ?".

س : 
"مشورة رسمية أم خارج نطاق الرسميات?".

ص : 
"كالهما".

س :
وقف أن نستجيب لى علينا ا "فى حدود الرسميـات 
ونــتــصـل بــهم بل وأن نــرحب بـــالــتــواصل مع كل أو أىٍّ
من سـالالت اخملـــلـــوقــــات احلـــيـــة أو مــــتـــعـــددى أوجه
احلياة فى هذه الـناحية من الكون; على أن يكون ذلك
بال حتـامـل أو عـصــبـيــة وبــحـيــاديــة كـامــلــة فال جنـفل
مـنـهم وال نــقـربـهم إلـيـنـا أكــثـر من الالزم. فـإن خـرجـنـا
من دائرة الـرسميـات فإنـنى أنصح بـأن نفـضهـا سيرة

وننسى األمر برمته ..".
ص : 

"كنت أنتظرُ قولك هذا"?.
س :

"قـد أبـدو خـشـنـاً قــاسـيـاً غـيـر أن لـكل شىء حـدوده ..
ثم هل لدينا نحن الرغبة فى االتصال باللحم?".

ص : 
ــائــة; فــمــاذا لــديــنــا لــنـتــحــدث به "أتــفق مــعك مــائــة بــا
معهم? .. أم ترانا نـكتفى بأن نقول : مرحباً أيها اللحم
ــطـلـوب?. .. كــيف تـســيـر األمـور مــعك?. هل هـذا هـو ا

وكم من الكواكب علينا أن نتعامل معه هنا ?".
س :

"إنه كــوكـب واحــد; وســكـــانه قــادرون عـــلى االرحتــال إلى
غـيــره من الـكـواكب فى (أوعـية حلم) مـخــصـوصـة وإن
كـانوا ال قبل لهم بـالعيش على غـير كوكبـهم; ولكونهم من
حلم فإن رحالتهـم ال تتعدى الفضاء (سى) األمر الذى
يـجـعـلـهم مـتـوقـفـ عـنـد حـدود سـرعـة الضـوء وبـالـتـالى

تتضاءل إلى حد كبير قدرتهم على االتصال بنا".
ص : 

"ومن ثمَّ فال يـكـون عـليـنـا إالَّ أن ندَّعـى خلـو الـكون من
كوكب مسكون".

س : 
"تمام".
ص : 

"شىء فــظـيـع. لـقــد قـلــتــهـا بــنــفـسك. مـن يـرغب فى أن
يــقـابل حلــمـاً ?!. ولــكن مــاذا عن األفـراد الــذين جــئـتم
بـهم إلى سـفـيـنـتـنـا لــتـفـحـصـوهم ?. أأنـتم مـتـأكـدون من

ا خبروه ?". أنهم لن يتذكروا شيئاً 
س : 

"إن هـم تذكـروا شـيـئـا وحتـدثـوا به فـسـيـعـتـبـرهم أهـلـهم
. ومع ذلك فـلـقـد اختـرقـنـا أدمـغـتـهم ومـسـحـنا مـلـتـاثـ

حلمها لتبدو مقابلتهم لنا وكأنها ضرب من احللم".
ص : 

ــثــابـة "حــلم حلم !. يــا لـغــرابــة األمـر أن نــكــون نـحن 
احللم للحم !".

س : 
"كـمــا أنـنـا وضــعـنـا عالمــة عـلى كل الــقـطـاع تــقـول بـأنه

غير مأهول !".
ص :

. وبذلك "هـذا شىء طيب أوافـقك علـيه رسمـياً ووديـاً
تنتهى هذه القضية. أثمة شىء آخر; أى شىء يستأهل

االهتمام فى هذا اجلانب من اجملرَّة ?".
س :

"نـعم. ذلك الــتـجـمع الـذكى ذو األسـاس الـهـيـدروجـيـنى
ـرتـبة  9 من الـنـطاق جـ ـصـنَّف فـى ا احلـيى الـعـذب ا
 455 وقــــد كــــان عـــلـى اتــــصـــال بــــنــــا قــــبل الــــدورتـــ
ــــنــــتـــهــــيــــتــــ من دورات اجملــــرَّة ويـــطــــلب اســــتــــعـــادة ا

صداقتنا".
ص : 

"لقد كانوا دائماً قريب منَّا".
س : 

"ولم ال? .. تـصــوَّر الـكـون وقــد خال إالَّ مـنكَ وحـدكَ ?.
ــرء عن إنه  – بــغـــيــر اآلخــرين  – اليــطــاق ويـــعــجــز ا

وصف مدى وحشته وبرودته".
(انتهى)

مخلوقات حلمية!

هم". سنة تقريباً حسب تقو
ص : 

كن أن يـكون دائراً بـعقل هذا "يـا إلهى! .. تـرى ماذا 
اللحم ?!".

س : 
"إن أول طـــلـــب لــهم أن يـــتــحـــدثــوا إلـــيــنـــا; وأتــصــور أن
لـديهم رغبـة فى ســـبر أغــــوار الكون وحتـقيق االتصال
بــــغــــيـــرهـم من أنــــواع األحـــيــــاء فــــيه وتــــبـــادل األفــــكـــار

علومات ..". وا
ص : 

"أتظن أنه ينبغى علينا التكلم معهم ?".
س : 

ــســـألــة وذلـك هــو فـــحــوى الـــرســالـــة الــتى "تــلك هـى ا
وجات الراديو. إنها تنصُّ على: ( مرحباً بأى يبثونها 

مستمع لنا فى الفضاء ) .. شىء من هذا القبيل".
ص : 

"إذن فهم يتكلـمون حقاً .. يستخـدمون كلمات ولديهم

" الــواضـح أنك لم تـــفــهـــمـــنى; أم تــراك فـــاهـــمــاً?. إنك
ـا أجـهـد نـفـسى ألحـيـطك بـه عـلـماً; تـرفض الـتـسـلـيم 
فأمخاخهم تؤدى وظيفة التفكير .. إن اللحم يفكر !".

ص : 
"حلـم مـفــكـر ?! .. أتــطــلب مـنـى أن أتـصــوَّرَ وجـود حلم

مفكر ?!".
س :

"نـــــعم .. حلـم مـــــفـــــكـــــر .. حلم ذو وعـى .. حلم لـــــديه  
القـدرة عـلى احلب .. حلم يحـلم; فـاللـحم هـو كل شيئ
.. هل وصــلـتك الـصــورة اآلن أم أن عـلىَّ أن أعـود إلى

البداية?!".
ص : 

"يــا إلـهى !.. إنك ال تــهـزل .. وهم مــخـلــوقـات من حلم
."!

س : 
"أشكرك.. أخيراً قـلتها .. نعم فهم حقاً حلميون كما
أنـهم فـى مـحـاوالت مــسـتـمــرة لالتـصـال بــنـا مـنــذ مـائـة

ـنـظـر : (س) و (ص) اثنـان من كـائـنـات فـضـائـية فى ا
مــهـمـة اســتـكـشـافــيـة بـالــكـون يـصالن إلى األرض فى
رءوس و مـحاولـة لـتفـهم طـبيـعـة سكـانـها. (س) هـو ا

(ص) هو الرئيس. (س) يقدم تقريرا لرئيسه ...

س : 
"إنهم مخلوقات من حلم!".                             

ص : 
"حلم?!".

س : 
"أكرر.. مخلوقات حلمية ..".                          

ص : 
"حلمية?!".

س : 
"لــــيس عــــنـــدى أدنـى شكّ فى ذلـك. لـــقــــد جـــلــــبــــنـــا إلى
مـركـبتـنـا الـعـديد مـنـهم الـتـقـطنـاهم من أمـاكن مـتـفـرقة
بـالـكوكب وأخـضـعنـاهم لـلـفحص الـدقـيق وتـأكد لـديـنا

أنهم مخلوقون من اللحم".
ص : 

"مـسـتـحــيل.. ومـاذا عـن إشــــارات الـراديــو الـتى حـمـلت
رسائلهم إلى سائر النجوم?".

س : 
"إنـــهم يــســتـــخــدمــون مــوجـــات الــراديــو فى اتـــصــاالتــهم
وإذاعـاتـهم ولــكن اإلشـارة الـتى تـتـكـلـم عـنـهـا لم يـكـونـوا

هم بذواتهم مصدرها بل جاءت من آالت ..".
ص : 

"فمن صنع هذه اآلالت ?; فهو من نريد أن نلتقيه ..".
س : 

"إنـهم هـم صـانــعـو اآلالت; وهــذا مـا أحــاول أن أخـبـرك
به: اللحم قد صنع آالت !".

ص :
"أىُّ هــراء هــذا ?. كــيف لــقــطـــعــة حلم أن تــصــنع آلــة?.

أتطلب منى تصديق أن للّحم أحاسيس?".
س : 

"أنا ال أطـلب مـنك بل أنـقل إلـيك احلـقـيـقـة الـتى تـقولُ
بـأن هــذه اخملـلـوقــات هى الـســـاللــة الـوحـيــدة الـقــــادرة
عـلى اإلحـساس فى كـامل هـذا الـقـطاع وهم مـجـبـولون

من حلم ..".
ص :

ـا كـانـوا نـظـائـر لألورفـيـ وهم – "راجع نـفـسـك فـر
كــمـا تــعـلم - كــائـنــات ذكـيــة أسـاس تـكــويـنــهـا الــكـربـون

وتكون حلمية فى أحد أطوار حياتها ..".
س :

ـــوتـــون حلـــمـــاً; ولـــقــد "ال فـــهم يـــنـــشـــأون حلـــمـــيـــ و
أخــضــعــنــاهم لــلــدراســة فـى كل مــراحل حــيــاتــهم وهى
دى الذى حياة ال تـدوم طويالً .. هل لديك فـكرة عن ا

يحتفظ اللحم فيه باحلياة ?".
ص :

"اعـفـنى من اإلجــابـة فـأنـا ال أعــرفـهـا. وعـلى أى حـال
أال يـحــتــمل أن تــكــون طــبــيــعــتــهم حلــمــيــة جــزئــيـاً مــثل
الــوديــلــيــ وقـــد عــرفــنــاهم مــكـــونــ من دمــاغ حلــمى

يحتوى على مخ من البالزما اإللكترونية ?".
س : 

"لـقـد خـطـر ذلك عـلى بـالـنـا ولـكـنه غـيـر صـحـيح. إنـهم
يــحـمــلـون رءوسـاً حلــمـيــة كـالــوديـلــيـ ولـكــنـهم – كـمـا
أخـبـرتك - حلـمـيـون بـكـامل هـيـئـتـهم كـمـا تـبـ لـنـا من

فحصهم".
ص : 

"أهم بال أمخاخ?!".
س : 

"أوه.. ثـمـة مخ فـعـالً ولـكـنه هـو أيـضـا من مـادة الـلـحم;
وهذا ما أحاول أن أخبرك به منذ البداية".

ص : 
" فماذا عن التفكير ?".

س :

 تيرى بيسون
(....   1942) من
كتَّاب اخليال
العلمى
األمريكي

يعيش فى
كاليفورنيا
ويعتمد كثيرا
على شكل
الديالوج فى
كتاباته. وهذا
أحد
ديالوجاته
شهورة وقد ا
 حتويله إلى
فيلم سينمائى
قصير.

تأليف : 
تيرى بيسون

ترجمة :
 رجب سعد السيد

ديـــــالــــــوج من اخلــــــيـــــال الــــــعـــــلــــــمى
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فـروض االكتفـاء بتـعلّم تقـنيات شـكلـية ولكن أن تـكوّنوا > لـيس من ا
ـاءة مــرجــعـيــة تــسـتــطــيـعــون الــنـهل مــنــهـا. مـن احلـركــة تــنـشــأ اإل

كن أيضاً أن تدع مجاالً «للشك». الصحيحة أو اخلاطئة و

البروفات
 هى اجلزء
سكوت عنه ا
فى التجربة
سرحية ا
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سرحي جريدة كل ا

> قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية أوقف عرض مسرحية «عم بيانوال» للمؤلف واخملرج محمد كشك.

17 من مارس 2008 العدد 36
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ـسـرحيـة وحتـريكـها. فى ـستـمـر ب انـفتـاح الـفنـون غـير ا > يـظـهر بـوضـوح التـداخل ا
وسيقى والشعر وصناعة األقنعة وهو شكل يقترب الواقع إن التردد على التصوير وا

سرح. من النحت موجه دائماً عن طريق البحث عن احلركة وبعدهم ا

> الشاعر يسرى حسان تنازل عن أجره مقابل كتابة أشعار مسرحية موت فوضوى  صدفة لفرقة مسرح الشباب
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الذين تعرضوا للخيانة
مسرحية تدافع عن العراق  .. قابلها النقاد بسخرية

البروفة والكواليس 
سكوت عنه فى  ( نص ساعة ) قبل العرض يكشفان ا

 جماليات  تقنية تتميز بتناغم احلركة
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بــات مــوضـــوع الــعــراق يـــفــرض نـــفــسه بـــقــوة عــلى
ى كـما يبـدو. فأثـناء عـرض مسـرحية ـسرح الـعا ا
"الذيـن تعـرضـوا لـلـخـيـانـة" عـلى مـسـرح سـوهو فى
نــــــيـــــويــــــورك تــــــعــــــرض عـــــلـى اجلــــــانب اآلخــــــر من
ـلـكى مـسـرحـية ـسـرح ا األطلـنـطـى فى لـنـدن فى ا
أخـــرى تـــتــنـــاول احـــتالل الـــعــراق بـــاسم "الـــســـاعــة

األفقية".
ــســرحى الــبـارز. ــسـرحــيــة من تــألــيف الـكــاتب ا ا
ديـفــيـد هــيـز الـذى يــحـمل لــقب سـيــر. وهـو مــفـكـر

يسارى معروف ويتعاطف مع احلقوق العربية. 
ومــا يـلــفت الــنــظـر هــو ذلك الــنــقـد الــعــنــيف الـذى
وجــهه كــريــســتــوفــر هــارت عــلى صــفــحــات مــجــلـة
كــالـــتـــشــر الـــتى تـــصــدر كـــأحـــد مالحق صـــحــيـــفــة

ز البريطانية. الصانداى تا
فقـد وصـفـها فى تـعـلـيقه بـعـبـارات قاسـيـة عـديدة;
منـها أنهـا تشـمل نوعًا من اإلسـراف فى التـبسيط
ـثـل لـنقل فـكر بشـكل مـه أو أنـها حتـتاج إلى 
ـــكن أن يـــســـتـــخــدم ـــســـرحى بـل كــان  الــكـــاتب ا

عرائس متحركة ويكتفى بصوته.
ـسرحى ويقـول هـارت إن هذا الـتردى فـى النص ا
يـــرجع أســـاسًــا إلـى ســيـــاســة خـــداع الـــنــفـس الــتى
اتـبــعــهــا ديــفــيــد هــيــز رغم اعــتــرافه بــأنه صــاحب
مـوهـبــة رائـعـة فى الــكـتـابـة لــلـمـسـرح. لــكن الـنـوايـا
وهبة. فقد دأب الطيبة وحـدها ال تكفى وكذلك ا
هــيـز عــلى رفض الــنــقــد الــذى يـوجـه إلـيـه. وحـكى
ديفيد أن مبـعث هذا النقد هـو كونه كاتبًا صاحب
فـكـر يـســارى وأن الـنـقـاد يــتـعـمـدون الــسـخـريـة من
أعـــمـــالـه لـــهــــذا الـــســــبب حـــرصًــــا عـــلـى أصـــحـــاب
الـصــحف الـتى يـكـتــبـون فـيـهـا وخــوفًـا من الـفـصل.
لـــكن هـــارت يـــؤكـــد أنـه يـــوجه نـــقـــدًا خـــالـــصًـــا إلى
ـهم أن فـكـرة أعـمـال هـيــز أو غـيـره دون خــوف. وا
ـعـاديـن لـلـيـســار سـيـطـرت عــلـيه وأوهـمـته الــنـقـاد ا
بــأنه صـاحب أعــمـال مــتـمـيــزة خـالــيـة من الــعـيـوب

وانصرف عن اإلجادة احلقيقية فيما يكتب.
ـسرحـية وبعـد ذلك يـتعـرض الـناقـد إلى موضـوع ا
ـنطق بـعد أن أبـدى رأيه فـيهـا من البـدايـة عكس ا

الطبيعى.
ـسرحيـة على اجلـانب اآلخر من تـدور أحداث ا
ـتحـدة نفـسها احمليط األطـلنـطى فى الواليات ا
رغم أن الكاتب بريـطانى والشخـصية احملورية
فـى هـــذا الــــعـــمـل هى الــــدكـــتــــورة "نــــاديـــة بالى"
األسـتاذة فى جـامعـة ييل وهى واحـدة من أعرق
اجلامعات األمريـكية ومتخـصصة فى العالقات
الـدولــيـة. وعـن طـريق هــذه الـشــخـصــيـة يــحـاول
ـنـاهـضـة لالحـتالل الـكـاتب الـتـعـبـيـر عن آرائه ا
األمريكى للعراق فنادية - التى تتضح أصولها
الـــعـــربــيـــة من اســـمـــهــا - كـــانت أصالً مـــراســـلــة
حـــربــــيـــة إلحـــدى الــــصـــحـف ورغم اجتـــاهــــاتـــهـــا
الـــلـــيــبـــرالـــيـــة فـــقـــد أيــدت االحـــتـالل األمــريـــكى
لــلـــعــراق واعــتـــبــرته نـــوعًــا من الـــتــحـــريــر. وكــان
مــنـــطــقــهــا فى ذلـك أن االحــتالل أطــاح بــصــدام
حـسـ صاحب اجلـرائم الـوحـشيـة ضـد األكراد
ستنقعات فى اجلنوب وتتذكر له وضد عرب ا
أيــضًــا أنـه كــان يــعــطى  25 ألـف دوالر كــإعــانــة
ألسـرة كل فـلـسطـيـنى يـنـفذ عـمـلـيـة استـشـهـادية

. ضد اإلسرائيلي
وتتغـير أفكـارها من خالل صديـقها فـيليب عـندما
ـــعـــارض لــغـــزو الـــعــراق تــلـــتـــقى بـــأبــيـه الــطـــبـــيب ا

. ولإلطاحة بصدام حس
ولم يـــأت تـــغــيـــر األفــكـــار مـــرة واحــدة بـل جــاء من
خالل حـوار نفسـى داخلى كان يـدور داخل البـطلة
فـــتــجـــد نـــفــســـهـــا أحــيـــانـــا تــؤيـــد هـــذا االحــتالل..
وأحـيـانًا أخـرى تـرفـضه حـتى تـعتـرف فى الـنـهـاية
بـأن مـا حـدث كـان احـتالالً لـشـعب مـسـكـ ولـيس

سـيحـية الـسامـقة حتريـرًا له وتبـكى عـلى القـيم ا
التى تبددت مع االحتالل.

ويقول إن عنـاصر الضعف تـعددت فى هذا العمل
شهد االفتتاحى الذى لم يزد وكان فى مقدمتـها ا
عـن كــونه مــجـــرد مــشــهـــد تــعــلـــيــمى عن الـــوطــنــيــة
ــلـكــيـة اخلــاصـة. والـنــظـام الــرأســمـالى واحــتـرام ا
وكــــــان ذلـك من خـالل حــــــوار بـــــ نــــــاديــــــة وأحـــــد
ـسـرح فى شىء ولم طالبـهـا وهـذا أمــر لـيس من ا
ـثلـ أو كـان يحـتاج قـرودًا تلـهو يكن يـحـتاج إلى 

. بقطع من اجل
ويتـحـدث عن نقـطة ضـعف أخـرى من النص وهى
مـحاولـة ناديـة نقل شـعور الـيأس واإلحـباط وكـافة
شـاعر التى سيـطرت عليـها بعد أن غـيرت رأيها ا
فى احــتالل الــعــراق إلى طالبــهــا .. وجنــحت دون
ـــشــاعــر الــتى مـــبــرر درامى مــقــنـع فى نــقل هــذه ا
انـعــكـست عــلى احلـيـاة اخلــاصـة لــهم ولـهــا أيـضًـا.
ـكن أن يـعـتـنق فـكـرة مـعـيـنة واألصل أن شـخـصًـا 
أو يـــعـــارض ســـيـــاســـة مـــا.. لـــكن ذلك ال يـــنـــعـــكس
بـــالــضــرورة عــلـى حــيــاته. فــفـى ســنــوات االحــتالل
األمـريـكى لـفــيـتـنـام كـان هـنــاك كـثـيـرون يـعـارضـون
احلرب لكن حيـاتهم مضت بشكل طبيعى. وكذلك

األمر مع معارضى حرب العراق.
وبـعــد أن يـنــتـهى هــارت من "تــشـريح" الــعـمل يــعـود
فـــيـــشـــيـــر إلى أن هـــنــــاك بـــعض اإليـــجـــابـــيـــات فى
ـــســـرحـــيـــة والـــتى عـــوضـت نـــقـــاط الـــضـــعف فى ا

العمل.
من هــذه اإليـجــابـيــات "آنــديـرا فــارمـا" الــتى قـامت
بـدور نـاديــة. فـقـد كـانت مـقـنــعـة لـلـغـايـة فى دورهـا
كــأسـتــاذة جــامــعـيــة. كــمــا جنـحت فـى جتـســيــد مـا
أســمـــاه الــنـــاقــد بــلـــغــة اجلـــسم األمــريـــكــيـــة والــتى
ـهـارة بالـغـة رسـمت بنـجـاح حـدودًا ب جـسدتـهـا 
الــشـــخــصـــيـــة الــبـــريــطـــانـــيــة واألمـــريــكـــيـــة. وحــتى
تــعــبــيـــرات الــوجه بــرعـت فــيــهــا وجنـــحت فى نــقل

الشعور بالثقة والصراحة.
وبـــعـــد ذلك يـــأتـى أنـــتـــون لـــيــســـر فـى دور أولـــيـــفــر
والـطـبـيب والــد الـصـديق والـذى جنح فى جتـسـيـد
ـــشــاهــديـن بــفــضل انـــفــعــاالت مـــتــبــايـــنــة وجــذب ا

حضوره القوى.
ويــشـــيــد الـــنــاقـــد بـــتــعـــاون مــهـــنــدس الـــديـــكــور مع
ـسرحية والتى مهندس اإلضـاءة فى أحد فصول ا
ـــهـــنــدس كـــانت تـــدور فى حـــديــقـــة. فـــقـــد صــمم ا
المح البريطانية رغم أن ديكورًا حمل كـثيرًا من ا

األحداث تدور فى أمريكا.
وبـفـضل اإلضــاءة جنح االثـنــان فى خـلق االنــطـبـاع

شاهدين. طلوب لدى ا ا
بـصـرف النـظـر عن احلـوار الـذى دار حـول الـعراق
ـالً ورتـــيـــبًـــا.. فـــقـــد أشـــاد الـــنـــاقــد والـــذى كـــان 
بــــاحلــــوار الـــذى دار بــــ نـــاديــــة والـــطــــبــــيب والـــد
ـتـعًا ورغم ذلك صـديقـهـا والذى حـوارًا مـثـيرًا و
: إن ـسرحـية قائالً يعـود فيوجه بـعض النـقد إلى ا
نـصــفـهــا األخـيــر تـمــيـز بــبطء لــيس له مـا يــبـرره..
ويـذكر عـلى وجه اخلـصوص الـلحـظة الـتى تتـحول
فــــيــــهـــــا نــــاديــــة من تـــــأيــــيــــد احــــتـالل الــــعــــراق إلى

عارضة. ا
ويــعـود لــيـشـدد مـن الـنـقــد فـيــقـول إن أهم انــطـبـاع
ـشــاهــد هــو أنه شــاهـد مــجــمــوعـة من يــخـرج بـه ا
ــــواعـظ واخلــــطب الــــتى ال تــــشــــجع الــــنــــصــــائح وا
ـشـاهـد عـلى إعـمـال عـقـله أو خيـاله وحتـوله إلى ا

مجرد مسرح حوارى.

 مشاهد تعليمية عن الوطنية والنظام الرأسمالى

سرحى يرجع  التردى فى النص ا
 إلى سياسة خداع النفس 

 رقصة
تقليدية
منمقة وما
ثل بعدها 
جسد العرض
احلقيقى

ـــســرح الـــثــانـى . وأثــنـــاء هــذا يـــصــطـــدمـــون بــبـــعــضـــهم الـــبــعض  ا
ويتعاركـون  حتى يصـلوا فى النـهاية ومـا أن يبدأوا بـاالستقرار فى
فـترض أن تـصل إليهم  ـتبقـية الـتى من ا البرالـثانى تـأتى الفـتاة ا
فنـجدهـا جتـتذبـهم جمـيعـا ً مـتسـاقطـ نحـوهـا  ليـجسـدوا مشـهد
االحـتـضـار والـسقـوط الـشـهـيـر  ويقـعـوا جـمـيـعا  وتـتـوسـطـهم فـتاة
راقــصــة بــوشـــاح أســود عــلى نــغــمـــات وآهــات شــرقــيــة أقــرب ألنــ

احلداد و أوجاعه .
ثم يدخل تـامر فـتحى منـفرداً بـأداء راقص بالـعصـا  ليـعرض بـعدها
عـلى الــشـاشــة مـقــتـطــفـات من رقــصـات فــيـلم الــكـرنك حملــمـود رضـا
وفــرقــته  وبــعـدهــا يــقـوم تــامــر فــتـحى بــدق الــثالث دقــات الـشــهــيـرة
بـالـعصـا  وكـأنه يـنبـهـنـا لبـدايـة العـرض فى آخـر ربع سـاعـة تقـريـباً 
البس موحدة سوداء  ماسك العصا فى أيديهم مثلون  فيدخل ا
 ويــبــدأون بـالــرقص عــلى نـغــمــات شـرقــيـة  مــتــحـركــ عــلى حـسب

إيقاعات تامر  حتى يوقفهم إيقاع اإلنذار.
ــســـرحى فـى ربع الـــســـاعــة نالحظ  أن مـــاقـــدم بـــوصـــفه الـــعـــرض ا
ـسرح الـتـقـليـديـة الـشهـيـرة  هـو مجـرد رقـصة األخـيـر وبعـد دقـات ا
تقليدية  منمقـة وبراقة  ومنسقة بدقة استعراضية  أما كل ماجاء
قـبل هـذه الرقـصـة  وهـو جـسـد الـعـرض احلـقـيـقى واحلى فـقـد جاء
فى زمن ماقبل الرقصـة ( العرض ) والذى يعنى بدرجة ما أنه زمن

سكوت عنه  القابع فى ظل العرض .  البروفة  ا
ورغم أن الـرقــصـة مــعـروفــة إال أن الـراقــصـ يــؤدونـهــا بـروح عــالـيـة
وجـمـالـيـات تـقـنـيـة تـتمـيـز بـدقـة تـوحـيـد احلـركـة والـتـناغـم مع اإليـقاع
ـوسـيـقى وهـو مـا تـمـيز أداء سـارة حـلـمى مـارنـا عـبـد الـلـطيف ر ا
قـدرى عـمرو الـبـطـريـقى مصـطـفى صالح مـر عـبد الـنـور هـويد

عبد الوهاب هالة إمام.
كما كـانت سينوغرفيـا محمود حنفى إضـافة جمالية لـلعرض شاركها

إعداد الفيديو لعبادة جنيب
وقـد جلـأ تـامـر إليــقـاعـات و ألـوان مـوسـيـقـيـة ذات طـابع شـرقى  بل
أضـفـى عـلى الـعـرض مـؤثــراته الـصـوتـيـة بــنـغـمـات حـيـة  كــالـتـصـفـيق
ـسـرح وصوت احـتـكاك األوراق باأليـدى  ووقع األقـدام على خـشـبة ا
وبـــعض اآلهــات واألنــفـــاس اخملــتــنــقـــة والــعــصــا الـــضــاربــة بــاألرض 
بــاإلضــافــة لــشــاشــة الـعــرض الــتى قــدمت   collage مــتــنــوعـة من
مــغـلــفـاً كل هــذا بـهــدف شـرح وتـوضــيح اجلــوانب اخملـتــبـئـة الــفـيــديـو 
ـسـكـوت عـنـهـا . من خـالل اعـتـبـار اجلـزء األول من الـعـرض وكـأنه وا

«نص ساعة» بروفة تمهيداً لبداية العرض .

يـقـذفـون بـنـتـاً تـقف فى اسـتـسالم  وهى صـورة تـأتى من بـعـد آخـر 
ـر اجملـدلـية ـرة بـعـد زمـانى  وحتـمل داللـة ديـنـيـة تـذكـرنـا  هـذه ا
وزمـنـها اإلجنـيـلى  أشـهـر حلظـة تـاريـخيـة تـتـرجم نـظرتـنـا إلى جـسد
األنثـى بوصفه خـطيئـة  هكـذا تتجـسد صـورة  اخلطيـئة األولى على
ــســرح  وعــنــدمــا قــامــوا بـرجــمــهــا  كــان ردهــا عــلـيــهم رداً خــشــبـة ا
فـيــزيـقـيــاً وجـسـديــاً عـنـدمــا تـقـوم بــالـرقص وإظـهــار مـا هـو مــسـكـوت
ومقمـوع بداخلـها وسطـهم وهم جالسـون على األرض  وكأن الـعقاب
يـسـبق اخلـطـيـئـة  ولـيس الـعــكس  أو نـسـتـطـيع الـقـول أنـهم دفـعـوهـا
لــهــذا بـفــعل خــطـاب احلــجــارة الـبــدائى الــذى يـأتى مـن زمـان ومــكـان

بعيدين تصفر فيها الريح  .
ـوسيـقى ملـتبـسة فى كـما يالحظ الـصيـغة الـتنـاقضـيـة التى تـبثـها ا
ذلك مع الـــرقص  إذ إن الـــفــتـــاة رقـــصت عـــلى أغــنـــيـــة (يــا صـــبــاح
اخلير) ألم كلثوم  و الـتى لها داللة على بداية اليوم ( زمن جديد )
 فى حـــ جنــــد الـــبـــاقـــ اجلـــالـــســـ يـــقـــومـــون بــــخـــلع أحـــذيـــتـــهم
ومالبــسـهم والــتــخـلص من هــمــومـهم كــإشــارة النـتــهــاء الـيــوم ولـيس
بدايـته . هل هـو مشـهد يـشـير إلى ارتـبـاك الزمن  أم إلى  ارتـباك

إحساسنا ووعينا به ?
ــســرح لـــيــجــلــســوا وفى حــ يـــأخــذ اجلــمــيـع مــكــانــاً فى شـــمــال ا
سرح مجـتمع  تظل فـتاة لوحدهـا على الكرسى فى مـنتصف ا
 وخـلـفـهـا شـاشـة عـرض تـقـدم مـشـهـد فـيـديـو لـنـفس الـفـتـاة وهى
ـنـظـر مع الـفـارق  ظـهـور جـالـسـة عـلى الـكـرسى أيـضـاً و بـنـفس ا
الـفـتـاة بـظـل أسـود لـهـا عـلى الـشـاشـة . وتـبـدأ تـنـظـر لـنـفـسـهـا فى
الـشـاشة وتـقـلـد نفس احلـركـات أمـام اجلمـهـور فى نـفس اللـحـظة
عنى أنها تعرض على أغنية لصوت نسـائى يكاد يكون مكبوتاً . 
سرح فى كبـوتة فى الـظالم بصورة حـية عـلى خشبـة ا نزعـاتهـا ا
الـلحـظة اآلنـية مـجـسدة أمـامنـا  فتـظهـر لـدينـا ذات منـشقـة على
نـفــسـهـا  إحــداهـمــا ظـاهــرة واألخـرى مـخــتـبــئـة مـســكـوت عــنـهـا 
بـاح  . وتنـعكس الـصـيغـة بقـراءة مخـتلـفة فى لـوحة بـاح وغيـر ا ا
ــسـرح من وسـط اجملـمــوعـة  تـالــيــة لـفــتــاة أخـرى  تــدخل عــلى ا
الهـثــة األنــفـاس  لــتــظـهــر عــلى الـشــاشــة صـورة لــهــا وهى جتـرى
ــراقــبـة ) وسـط طـريق هـاربــة من شئ مــا ( الــكـامــيــرا / صـورة ا
تـنـفس بصـعـوبة ـ ـقـابر يـتـجسـد قـلبـهـا ـ ا عـلى جـانبـيه شـواهد ا
دد على األرض تعلوه فتاة يرتفعان معا أمامنا على هيئـة ولد 

ألعلى بجزئيهما العلوى .
ـيـة مشـهورة  يـظهـر على الـشاشـة منـظر وعلى إيـقاع مـوسيـقى عا
ــزدحـمـة أثـنـاء الـنـهـار  خـارجى من بـعـيـد يــلـتـقط بـعض الـشـوارع ا
ـسرح  ـ ا مـثـلـ واقفـ عـلى سور فى  وحـيـنهـا يـكون جـمـيع ا
ـقابل فى يسار وكل واحد تلـو اآلخر يحاول الـنزول للـعبور لـلسور ا

ــسـرحى عـلى اجلـمــهـور إال بـعـد أن يـكـون  دائـمــا ..اليـعـرض الـعـمل ا
فـريق الـعـمـل قـد اسـتـنـفـد كل أفـكـار ومـهـارات اإلعـداد والـتـدريب فى
الـبـروفــات  وانـتـهى إلى صـورة كـامـلـة تــوحى بـأنـهـا سـوف تـكـون تـلك
وسم . الصورة التى يقدم بها العرض منذ ليلته األولى وحتى آخر ا

ـسرحـية . ـعـروضة عـلى اجلـمهـور هى زبـد التـجربـة ا هذه الـصورة ا
فيـمـا تـبقى الـبـروفـات وكل السـاعـات واأليـام قبـيل الـعـرض بدقـيـقة 
ـســرحــيــة الــتى تــبـدأ من ــســكـوت عــنه فى الــتــجــربــة ا هى اجلــانب ا
حلــظـة يــكـون الــعــرض فـيــهـا مــجـرد فــكـرة فى رأس مــؤلــفه  وتـنــتـهى
ـا يـعنى  أن الـبـروفات هى بلـحـظة إسـدال الـستـاربـعد كـل عرض  
ـسرحـيـة  الذى يـجب حـجبه عن ـسـكوت عـنه فى الـتـجربـة ا اجلزءا
ــثــابـة جتــربـة مــسـرحــيـة اجلــمـهــور . غــيـر أن كل عــرض جـديــد هـو 
ـسرحـية ال تـنتـهى  إال مع آخـر ليـلة ا يـعـنى أن التـجربـة ا جديـدة  
وكأن كل عـرض هو مـجرد بروفـة لعـرض آخر لم يعـرض بعد عرض 
سرحى  ال يـصل لصورته أو سوف يعـرض فيمـا بعد  وكـأن العـمل ا

كتملة فى أى حلظة . ا
ـسـرحـيـة   يـعـطى بـراحـاً لـدورتى الـتـركيب  هـذا الـتـصـور لـلـتـجربـة ا
والــهـدم اخلالقـتـ الــلـتـ تـمــيـزان أى جتـربـة جــمـالـيـة . لــهـذا مـثـلت
الـبـروفات عـامالً مـؤثـراً فى قدرتـهـا الـسلـسـة علـى إبداع عـمل جـديد
صمم) فى كل حلظة عرض . وهو مـا حاول تامر فـتحى ( اخملرج وا
ـفـردات مـسـكـوت عـنـهـا فى عـرض ( نص ه من كـشف وفـضح  تـقـد
ساعة قبل العـرض ) لراقصى مدرسة الرقـص احلديث التى يديرها

ويشرف على العرض وليد عونى .
البس مع بدايـة العـرض  تظـهر أمـامنـا مجـموعـة من الراقـص  
التـدريب اخملتـلفة  وكـأننـا اآلن أمام بروفـة أخيـرة . فـتأتى حـركاتهم
بسـيطة وكـأنها تـسخ لعـضالتهم  عارضـ لوحات مـختلـفة لصور
ــــغـــازالت من ولـــد لــــبـــنت ومن بــــنت ألخـــرى  وكـــذلـك بـــعض صـــور ا
الرقص التقليدية عن مشاهد الوالدة . وكلها مشاهد ولوحات عادية

ومتنوعة تدخل ضمن سياق التمرين داخل البروفات .
 فى الــلـوحـة الـتــالـيـة يـحــمل كل مـنـهـم  ورقـة يـقـوم بــثـنـيـهــا  يـتـخـلل
ـشــهـد مــؤثــر صـوتى لــريـاح شــديــدة  لـيــحـرك  داخــلـنــا إحـســاسـاً ا
ــسـافـة   هــذه الـورقـة هـى هـيـئــة اخلـطـاب ـكــان وعـمق ا بـاتــسـاع ا
ـسـافـة البـعـيـدة واالتـسـاع اخملـيف  كـإشارة ـتـداول فى ظل هـذه ا ا
ـرســلـة  لـصــيـغــة الـتــواصل األولى من خـالل الـكالم واخلــطـابــات ا
ـمـثـلـ مـكـانـاً يـقف فـيه و تـعـبـيـراً مـغـايـراً ومن هـذا يـتـخـذ كل من ا
يـــظـــهـــر عـــلى وجــــهه مـــا قـــرأه فى اخلـــطـــاب  ثـم تـــتـــضح وقـــفـــتـــهم
االحتجاجية عندما يقـومون بالتصفيق متجمـع بخطواتهم لنقطة

واحدة .
وفجـأة تصـيرالـورقـة فى أيديـهم على  شـكل احلـجارة  وفى وسـطهم

 مجموعة من النصائح واخلطب التى ال
شاهد على إعمال عقله أو خياله تشجع ا
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ـثـلـ يـسـلكـون طـرق األداء واالحـتـكـاك بقـوانـ احلـركـة. هذا > إن ا
مارسة اليوم للمحاضرات والتعليم الذاتى. الكشف سيتم فى ا
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سرحي جريدة كل ا

سرحى أحمد خميس انتهى من كتابة معاجلة مسرحية جديدة حلكاية شفيقة ومتولى. > الناقد والكاتب ا

17 من مارس 2008 العدد 36

¬ª«YR óªëe

فى مهرجان العروسة بالسحيمى
 إحياء فن األرجوز مهمة جمالية

هكذا حفظ
سرح تاريخ ا
أسماء «باجلى

وآدمز
وبروكس
ورنولدز
وميريك

وكارل إبرت

> يــنـتـظم االحـتـكـام بــالـقـوانـ وتـقـنـيــات احلـركـة حـول مـحـاضـرات
حتـلـيل أفـعـال جـديـدة حـركـات ريـاضـيـة أو حـركـات مـهـنـيـة. ويـتـكوّن

اكتشاف تدريجى للتخصصات. وبطريقة استداللية.

شارك فى العرض. مثل ا سرح نظراً النشغال مجموعة ا شاركة  فى مهرجان نوادى ا > اخملرج مصطفى إبراهيم اعتذر عن  عدم ا

سرحي جريدة كل ا
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ضمون على الزيبق يتوه ب الشكل وا

مـسـتـخـدمـا مـجـمـوعــة الـعـرائس الـتى تـصـور هــذه الـشـخـصـيـات بـزيـهـا
الــتـراثـى الـذى يــوضح زمن األحــداث ولــعل الـلــمــحـة الــفــنـيــة تــبـدو فى
تـصــمـيم كـرسى الــكـلـبى بـشــكل يـسـتـلــهم شـكل احلـيــوان الـوحـشى وهـو
الــشـكـل الـذى يــشــيــر إلى طـبــيــعــة الـكــلــبى ووحــشــيـته وفـى ذات الـوقت
رئـيـة فى اخليـال عـلى تـأكيـد الـشخـصـيات وتـفـاهتـها تعـتـمد الـصـورة ا

العيبه. جرد بداية الزيبق  وذعرها 
أمـا تقنيـة األراجوز فهى تـقنية تـبدو مقـحمة على األحـداث حيث تقدم
مـوضـوعاً يـخرج بـنـا من إطار الـعـرض إلى مجـرد فـاصل كومـيـدى يثـير
الضحك ويجذب اجلمهور خاصة األطفال حيث يتيح حواراً مرجتالً.
ـرئـيــة لـلـعــرض مـقــسـمـة إلى ثـالث مـنـاطق: مــنـطـقــة خـاصـة الـصــورة ا

ضمن فعـاليات مهـرجان العروسة الـثانى الذى قدم فى بـيت السحيمى
بالـتعـاون مع صنـدوق التـنمـية الـثقـافيـة برئـاسة الـدكتـور أحمـد مجـاهد
قــدمت مــجــمـوعــة من الــعــروض الــتى تــعــتـمــد عــلى تــوظــيف الــظــواهـر
ـــســرحـــيــة ولـــذلك كــان االهـــتــمـــام بــعـــرائس خــيـــال الــظل الـــشــعـــبــيــة ا
واألراجوز وتـوظيـفهـما خالل موضـوعات تـراثيـة واألهم فيـما قدمه د.
نـبيل بهـجت هو أنه لم يـعتمـد على موضـوعات خيـال الظل أو األراجوز
ا اعتمد على موضوعات جديدة مستمدة من التراث الشعبى ومنها إ
ؤلف اخملـرج عـلى سـيـرة الـبـطل الـشـعبى «عـلى الـزيـبق» حـيث اعـتـمـد ا

صرى. فى التراث ا
تــلك الــســيـرة الــتى تــقـدمـه كـرمــز لــلـشــجــاعـة واإلقــدام واإلصــرار عـلى
حتدى الـظالم وذلك منـذ طفولـته حيث كان والـده «حسن رأس الغول»
ـناصرة احلق فـكان محـبوباً من شـعبه الذى أدخله رجالً مـثاليـاً يسعى 
ـــا أدى إلى هــروب زوجـــته مع فـى صــراع مع الـــكــلـــبى انـــتــهى بـــقــتـــله 
طفلـها «على» الذى عـاش فى كنف جده معـتقدا أنه والده وحـينما شب
ذهب إلى الــقـاهــرة ومـنـهــا اتـخــذ مـسـلـك والـده وكـأنــهـا عــوامل وراثـيـة
حيث يـبدأ فى تـعلم لـعبة الـعصـا إضافـة لرفضـه لظلم الـكلـبى ليـتجدد
بـاشرة بينهما ـواجهات غير ا الصراع فيـما بينهما وتـبدأ سلسلة من ا

األمر الذى يجعل اجلماعة الشعبية تطلق عليه صفة «الزيبق».
التقط نبيل بهجت السيرة واعتمد على خطوطها الدرامية وتسلسلها.
فى مـشهد الـبداية الـذى ينتهى بـاغتيـال حسن رأس الغـول بضربه على
رأسه من اخلـلف يـؤكـد عـلى خـروج الـعـرض عـلى عـالم مـسـرح الـطـفل
ـوضـوع ذاته الذى يـطـرح فـكرة خـيـانة الـصـديق مـوضوع بـعـيد كمـا أن ا

عن الطفل.
إن العرض من حلظة صراع الـكلبى مع رأس الغول يأخذ شكالً يقترب
ــؤلف / اخملـرج يــقـوم من الـســرد وذلك العــتـبــارات تـقــنــيـة درامــيـة فــا
ـشـاهـد طـارحـاً مـعـلـومـات بـاسـتـخـدام تـقـنـيـة الـراوى الـذى يــربط بـ ا
ـتـفـرج عـلى تـتـبع الـعرض تـساعـد عـلى فـهم الـعـقـدة وبـالـتـالى تـساعـد ا

وفهم أحداثه.
تـلك األحـداث الــتى تـقـدم من خـالل تـقـنــيـة شـاشـة خــيـال الـظل فــتـتـيح
نـظر حينـما تنتـقل األحداث سريـعاً ب قصـر الكلبى الفرصـة لتغيـير ا

والشارع وغيرهما.
ها بـتقنيـة خيال الظل شاهـد الظليـة التى جنح اخملرج فى تقـد تـلك ا

ـنـطـقـة األخـيـرة أكـثـر بـشـاشـة خـيـال الـظل وثــانـيـة بـاألراجـوز بـيـنـمــا ا
حريـة ورحابـة وهى منـطقـة التـمثـيل البـشرى والـتى تربط فـيهـا احلركة

نطقة التمثيل. نطقت السابقت كما تربط اجلمهور  ب ا
ؤدين على جـذب اجلمهور باألداء لـفت للنظـر يتمثل فى قـدرة ا ولعل ا
الــسـلس الــبـســيط وبــحـضــور صـوتـى تـمــيـز فــيه مــصـطــفى عـز فى دور
«هـمـام» ومـحـمـد سـعـيـد فى دور «سـنـقـر» وقـد اعـتـمـدا عـلى تـضـخـيم
األداء الـصوتى إلعـطـاء اإلحـسـاس بالـشـخـصـيات الـشـريـرة مع إبـرازها
كشخصيات كاريكاتـورية هشة أضافها على الزيبق الذى قدمه محمود
ســعـيــد حــنـفى  مــبــرزاً شـجــاعــة الـشــخــصـيــة وإقــدامـهــا من خالل أداء
صـوتى مـعـبـر عن صـدقه وشـجــاعـته كـمـا كـانت مـشـاركـته فى األراجـوز
إضافة لتوضيح قدراته االرجتالية التى شاركه فيها ببراعة عم «صابر
ــعـدى» الــذى قــدم حـكــايــة الــرجل الـشــحــات الـذى يــتــعـامـل مع اآلخـر ا

ا يشيع البهجة. بتعجرف 
كــذلك كــان إسالم عــلـى فى دور الــراوى مــتــفــهــمــاً لــطــبــيــعــة دوره كـراو

عرفى للحكواتى الشعبى. محايد يستلهم أداءه من اخملزون ا
كن حـذفها دون كانت األغـانى فى العـرض تبـدو محـشورة ومـضافـة و

أن يختل البناء.
لــكن  يـحــسب لــلـعــرض تــدفـقـه ودقـة تــنــفـيــذ اجلـمــيع خــاصــة مـشــاهـد
نـفذة للـعرض زينب األراجوز وخـيال الظل وهـو ما يـحسب للـمخرجـة ا

الشرقاوى.
ولـعل هذا التـوجه الذى أقدم عـليه د. نبـيل بهجت سـعياً إلحـياء أشكال
الـعـروسة الـشـعبـيـة خاصـة األراجـوز وخيـال الـظل هو تـوجه مـهم. لكن
تـبقـى مشـكـلـة حتـديـد هـويـة الـعرض هـل هو عـرض لـلـكـبـار أم لـلـصـغار
خـاصـة وأن هــذه األشـكـال الــشـعـبــيـة اخملـتــارة أقـرب إلى فـنــون الـطـفل
ـضـمـون اخملـتــار كـمـا فى عـلى ـوضــوع أى ا مـنـهــا إلى الـكـبـار بــيـنـمـا ا

الزيبق هو موضوع أقرب إلى الكبار منه إلى الطفل.
ادية لـها والسعى إلى لـكنهـا جتربة يجـب دراستها وزيـادة االعتمـادات ا
تـطـويـرهـا فـهى بـالـفـعل سـعى إلحـيـاء فـنـون تـراثـيـة لـهـا حـمـيـمـيـتـهـا مع

اجلمهور.

ال ونحصل على اجملد.. كن أن نرعى ا باألعمال نفسها  

مدير اإلنتاج تاجر وقانونى وفنان فى رجل واحد
نـتج األمـريـكى "بن بـاجـلى" والـذى تـوفى عام 1998  ا
بـعد رحلة جناح كـبيرة بدأها مبـكرا وهو فى عمر 22
وسـيقى بجانب دراسته للتجارة عاما .. حيث درس ا
ـوسيقى وقتها وتـعامل مع مجموعـة كبيرة من جنوم ا
وقـــد بــرز فى إدارتــه لـــشــئــونــهــــم فــنــيـــــا وإنـــتــاجــيـــــا
ومــــن هــــؤالء "بيـتريك آرثـر" وشيـتا ريـفيـرا" و"شارلز
ســـتــــراوس" و"لى أدمــــز" و"جـــون كــــارول" و"شـــيــــلـــدون
ـوسـيـقــيـة وحـسن هــارنـيك" ثـم ومن خالل جنـاحـاتـه ا
ــعــروفــ ــطــربــ غــيــر ا إدارته لألمــور قــاد بــعـض ا

ى الـكــبـرى لـلـمــوسـيـقى.. وقـتـهــا لـلـفــوز بـجـائـزة جــر
ومـنـهم  "الرى ستـورش" و"شـارلوت راى" وتـعـرف على
مـــجــــمـــوعــــة أصـــبــــحت بــــعـــد ذلـك من جنـــوم مــــســـرح
ــوســـيـــقى وقـــادوه إلى الـــعـــمل به  لـــيـــبــدأ بـــرودواى ا
مرحـلـة من أهم مـراحل حـياته .. وخالل هـذه الـفـترة
ـوليه وسـيقى ألزمـة كبـيرة جـعلت  سـرح ا تعـرض ا
يــفــكــرون كـــثــيــرا فى إغـالقه  فــقــدم فــكـــرة مــبــتــكــرة
للـمدى الـبعـيد.. وهى عـمل رابطـة تعـاون ب مـسارح
وكـذلك بــرودواى اخملــتــلـفــة ومــنــهـا مــســرح شـارع  12 
مــسـرح فــونــكس وغــيــرهـا  ,لــيــســانـد كل مــنــهــا اآلخـر
ــدى الــقـريب ـا لــديه وفــكــرة أخـرى عــلى ا إداريــا 
بـعمل عروض حرة مجانـية فى بعض الليـالى لتشجيع
ـــظـــهــر اجلـــمـــهــور عـــلى احلـــضـــور .. وكــذلـك اهــتم 
ـسرح  أبطـاله وفرض قـدرا كـبيـرا من النـظـام على ا
هـذا إلى جـانب إضـافـاته الـفـنـية  ,فـقـد كان يـتـابع كل
ـوســيـقى .. ويــتـخــيـر مــا يــنـاسب كالً من جــديـد فـى ا
فـنـانـيه الـذين تـعـهـدهم بـالـرعايـة .. وواصـل جناحـاته
حــــتـى أصــــبـح من أهـم رجــــال إدارة اإلنـــــتـــــاج الــــفـــــنى

وسيقى ... وخاصة ا
واأليرلندى "تونى أدمز" رغم عـمره القصير فقد كان
له بــصــمــته فى عــالم اإلنــتــاج الـفــنى فــقــد تــوفى عـام
 2005 عن عـمـر ينـاهز  52 عامـا بـدأ حيـاته كـرئيس
ـدرســة بـدبـلن .. وكــانت تـلك بـدايـة لــتـحـريـر مــجـلـة ا

واألمــريــكى "ديــفــيــد مــيــريك" الــذى ظل يــعــطى حــتى
فـارق احلـيـاة عـام  2000 عن عــمـر يـنـاهـز  89 عــامـا
قــــدم خاللــــهــــا قـــدرا مـن األعـــمــــال الــــنـــاجــــحـــة عــــلى
ــسـتــويـ الــنـقــدى واجلـمــاهـيـرى   يــعـد األكــبـر فى ا
ـســرحى  فـمـنــذ تـخـرجه مـن جـامـعـة تـاريخ اإلنــتـاج ا
سـانت لويس ودراسته للقـانون بها انطـلق نحو احلياة
ـرح الـذى كـان يـعـشقـه أكثـر من الـتى كـان يـعـشـقـهـا وا
غـيـره.. ومن إبداعـاته أنه قـام بـعـمل جريـدة تـسـاعده
عـلى الـدعـايـة ألعمـاله من نـاحـيـة وتسـاهم فى تـوفـير
ـال إلنتـاج أعـمـاله من ناحـيـة أخـرى .. واهتم كـثـيرا ا
بــالـــنــصــوص الــتى تــنـــاقش مــشــاكل الـــنــاس كــالــفــقــر
والبطالة واألقليات وغير ذلك.. وعرف عنه تشجيعه
للربط ب رجال اإلنتـاج لتكوين وحدات إنتاج قوية..
وكـــــان هــــذا قـــــبل عــــصـــــر الــــوحـــــدات االقــــتـــــصــــاديــــة
ال بعد ذلك والتكتالت وقد ذكـر الكثير من رجال ا
عرفانا له باجلـميل أنه أول من دفعهم لالحتاد فيما
ــواجــهــة أيــة ظـــروف كــالــكــســاد أو احلــروب بــيــنــهـم 
ــا يـــتــذكـــره الـــكــثـــيـــرون له أن صـــديــقه وغــيـــرهـــا  و
اخملـرج "جــاور شـامـبــيـون" كـان قــد تـوفى سـنـة 1980 
ـسـرحـهـمـا شـارع  42 حـيث فى وقت عــمـله لـلـدعـايــة 
كـان يـديـره مـيـريك ويـقـوم بـاإلخـراج فـيه "شـامـبـيـون"
فـاحتـفظ بسـر وفاته وحتـمل احلزن الـشديـد.. وتكتم
سرح .. واعتبر اخلبر عن بقية الفـنان والعامل با
ذلك شـجــاعــة مـنه يــحـســد عـلــيــهـا .. ويــعـد "مــيـريك"
أكـثــر من رشح جلـائـزة تــونى فى تـاريـخــهـا فـقـد رشح
 40 مـرة ونـالـهـا بـالـفـعل  11 مـرة.. ومن أكــثـر أعـمـاله

جنــاحـــا وشــهــرة - فــقــد جنــحت كـل أعــمــاله - كــانت
"رومانـوف وجولييت" و"طعم الـعسل" و"قطـار الل لن
ـاء" وآخر أعـمالـــه يـتوقف هـنا مـجددا"" وال تـشرب ا

"عـــدل حكومـــى".
انى "كـارل إبرت" وقـد عاش هـذا الرجل - وكـما واأل
يطلـقون علـيه - رجل النظـام لصرامـته ودقته طويال
عــامــا عــاشــهــا بـ دور فــرحل عــام  1980  بــعــد  93 
األوبـرا فى بـرلـ وأنـقــرا ولـنـدن .. وقـد أفـنى حـيـاته
انـيـا ثم لـتـركـيـا.. وبـعـدها أراد لـبـنـاء أوبـرا راسـخـة أل
ــســرحى بــلــنــدن ويـســاهم أن يـســتــفــيــد من الــتــاريخ ا
ـتـحدة ـمـلـكة ا أيـضا فى إنـعـاش احلـياة األوبـرالـيـة با
فــقــد أمــضى  11 عــامــا فى مـحــراب أوبـرا بــرلـ و4
أعـوام فى أوبرا أنقـرا دون أن ينفـصل عن برل  ثم
رحل إلى لــنــدن وأمــضى بــهـا  6 أعــوام وعـ أســتـاذاً
لألوبـرا هـنــاك  قـبل أن يـعــود ويـصـبح رئــيـسـا ألوبـرا
بــرلـ .. وقــد أبـدع فى تــقــد األعـمــال األوبـرالــيــــة
ـوسـيــقـيــــة اخلـاصـــة بـكل من "فــيـردى" و"مـوزارت" وا
ـوزارت وغـيـرهم بـطـرق وأسـالـيب مـخـتـلـفـة .. فـقـدم 
"بـاســتـ وبـاســتـيـنـــى" وقـــدم أيــضـــا أوبـــرا "تــوسـكـا"
وقــــد اعـــتــــزل اإلدارة عـــام   1961 تــــاركــــا وراءه قـــدرا

كبيرا من العطاء وقد صرح قائال :
"يـكــفى هـذا فـأنـا أريـد أن أسـتــريح .. وعـلى الـشـبـاب
واألجـيــال الـقـادمــة أن تـؤدى دورهـا وأتـمــنى أن تـكـمل

ما بدأنا .. وأال تتناسانا " ...

ــيل بــروكس وكـذلك فـيــنـســيــا - أفـضل ســيـنــاريـو - 
ثـلة .. وآخر ثل و جائزة مـهرجان بـرل كأفـضل 
أعـمـالـه الـتى حـقـقت جنــاحـا كـبـيــراً وقـد وفـر لـهـا كل
عـوامل الـنـجاح وأهـمـهـا - وكمـا أشـار هـو - الفـنـانون
ـــوهــوبـــون الـــذين يـــحب كل مـــنـــهم اآلخـــر.. وخالفــا ا
ـنـتـجـ لم يـكن جنـاح مـيل لـتـفـوقـه الـتـجارى ألغـلب ا
والــــقــــانــــونـى .. ولـــكـن عــــوامل أخــــرى اتــــســــمـت بــــهـــا
شــخــصـــيــته أو لــنــقل اســتــغـل وجــودهــا لــديه لــيــحــقق

جناحا بعد آخر ...
واإلجنليـزى" فردريك رونلدز"  (1841 – 1764) والذى
كـان ســابــقـا لــعــصــره فـقــد كــان أول من اسـتــخــدم مـا
أطـلق عـلـيه بـعـد ذلك الـدعـايـة واإلعالن عن األعـمال
الـتى قام بإدارة إنـتاجـها بـشكل واسع وبطـرق بسـيطة
ومــــؤثـــرة  مـــثـل وضع مـــلــــصـــقـــات كــــبـــيـــرة فـى بـــعض
األمـاكن التى يكثر فـيها جتمع اجلـمهور وغير ذلك ..
وقـــد بـــدأ حــيـــاته بـــدراســـة الـــقــانـــون وإدارة األعـــمــال
درسة ويـستمنـستر" وقد كـتب وأنتج للمـسرح أكثر "
من مائة مـسرحـية أوبرالـية .. وامتـاز بوضع اخلطط
سبقة ألعمـاله.. وفى هذا أيضا كان االسـتراتيجيـة ا
ســابـقـا زمــانه بـكــثـيـر  فال تــزال هـنـاك مــسـارح تـدار
دون تخـطيط  .. والـغريب أنه عـند وفـاته عام 1841 
كان قـد خـطط لعـروض حـتى عام  1845 وقـد نـفـذها
ـا له  ثـم سادت ن جـاءوا بـعـده بـدقـة تـكـر أبـنـاؤه 
بــعـده الــفــوضى لــفــتــرة .. ومن إبــداعــاته اخلــلط بـ
بعض النصوص بطـرق وحيل ذكية وحبكة مقنعة فى
نص واحـــد وخـــاصـــة أعــمـــال شـــكـــســبـــيـــر الــتـى كــان
يعـشقها كما يـعشقها أغلب أبـناء الشعب اإلجنليزى..
ـــا كــتب وكـــمــثــال عـــلى ذلك خـــلــطه بـــ عــدة مالهٍ 
شـــكـــســـبـــيـــر فى نص واحـــد أطـــلق عـــلـــيـه "كـــومـــيـــديــا
األخــطــاء " وحــازت عــلـى إعــجــاب اجلــمــاهــيــر.. ومن
أهـم مـا قــدم أيـضـــا "كـمــا حتـبـهــا أنـت" و"العـاصـفة"

و"سيدان من فيرونا" و"حلم منتصف ليلة صيف".

بـــروز عالمـــات نــبـــوغه فـى عــالـم اإلدارة  ثم أشــرف
عـلـى الـفـرق الـفـنـيـة والــصـحـفـيـة بـجــامـعـة "بـيـبـردين "
ـسـرحـيات بـكالـيـفـورنـيـا وقـد أدار إنـتـاج الـعـديـد من ا
ــتــحـدة واألفالم الـســيــنـمــائــيـة بــأيــرلـنــدا والــواليـات ا
وقــدم الــعــديــد من األعــمــال الــقــيــمــة.. وقــد امــتــازت
إدارته بدقة الـتنظـيم .. وموهبـته فى اختيـار التوقيت
ـناسب لتـقد الـعروض ومالءمتـها لـلمكـان والزمان ا
.. ومــن أفـضــــل األعمــــال الـتـى قدمهــا "فـيكتـــور /
فـــيــكـــتــوريـــــا" و"غـــروب" و"الــرجـل الـــذى أحب امــرأة"

و"تاريخ غيـــــر واضــح".
األمريـكى الـقديـر "مـيل بـروكس" والذى يـواصل رحـلة
كـــفــاحه الــتـى بــدأت مــنــذ  82 عـــامــا كــمــمـــثل ومــؤلف
وكـوميديان ومخـرج بجانب كونه منـتجا فذا .. وامتاز
ــسـرح بــعالقــاته الــطــيــبــة الــتى جــعــلت أغــلب جنــوم ا
والـسينـما يرغـبون فى الـعمل مـعه .. وقد فاز بـجوائز
ى عن أدائـه الــكـــومــيـــدى لـــبــعض ـى وتــونى وجـــر إ
األغنيات واألوسكار أيـضا .. ونعود لإلنتاج فقد بدأ
حــيــاتـه بــعــمـل فــرقــة كـــومــيـــديــة بــاســـمه .. وقــدم من
خـاللـــهــــا بــــعض األعــــمـــال الــــتى حــــازت عــــلى إقــــبـــال
اجلــمــاهــيــر بــشــكل كــبــيــر فــقــدم "وجــوه جــديــدة فى
1952" و"كـل األمــــــريـــــكــــــيـــــ " وأكــــــد عــــــلى أن بــــــنـــــاء
ـتـيـنـة هى أصل الـعـمل اإلنـتـاجى الـعالقـات الـقــويـة وا
عـنــدمـا اسـتــطـاع اجلـمـع بـ أكـثــر من خـمـســة عـشـر
ـسـرحـية جنـمـا من كـبـار الـنـجـوم وقـدم أهم أعـمـالـه ا
ـــنــتــجــون" عــام 2001 والــتى حــصــدت تــسع جــوائــز "ا
تــونى  من بــيـنـهــا جـائــزة له كـأحــسن إنـتــاج مـسـرحى
ـها فى فـيلم سـينـمائى وشجـعه هذا عـلى إعادة تـقد
بــنـفـس االسم وحـشــد له كــمــا هـائال مـن الـنــجـوم  ال
ــكن اجلــمع بــيــنـهـم فى عـمـل آخـر ومــنــهم الــثــنـائى
"ناثان الن" و"مـاثيو برودريك" والـنجمـة "أوما ثورمان"
عـام  2005 وغـيـرهم .. وقـد حـصل الـفـيـلم عـلى عـدة
جــوائـــز مــنــهـــا جــائـــزة كــان ألفــضـل فــيــلـم.. وجــائــزة
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عتادين على منطق التعلم كن أن نفهم اضطراب بعض الطلـبة ا  <
وضـوع يخص تشـجيع تنـمية بـهدف يؤدى إلى اكـتساب مـعرفة. هـنا ا

مارسة وخصوصاً التعليم الذاتى. وضع لإلبداع با

دارس. نيل فى حفالت صباحية لتالميذ ا سرح العائم با سرح القومى لألطفال قرر عرض مسرحية «سندريلال» على ا > د. عاطف عوض مدير ا
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سرحي جريدة كل ا
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> اإلدارة العامة للمسرح اختارت اخملرج عاصم جناتى لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة الفيوم القومية بعد اعتذار د. سيد خطاب.
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> إحدى ركائـز التـعلـيم فى الرجوع دائـماً إلى تـغلـيل مسرحى كـل التقـنيـات التى ال تؤدى إال
إلى تعبير عن مهارة مهنية فقط. ما أهمية القيام بقفزة خطيرة إذا كانت ال تنفع يوماً مثالً

هارة» يفقد األداء. فى شقلبة Arlequin: «يظل Arlepuin يضحك حتى الشقلبة»! إن إغراء «ا
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ـساواة ونبذ هذا الـتمييز فى كتاباته إلى ا
األحـــمق  كـــان فـــوجـــارد صـــاحـب ثـــقـــافــة
واســعـــة واتـــســمـت كــتـــابـــاته بـــالــشـــجـــاعــة
رهف والسمـو والرقى واحلس اإلنسانى ا
والنـضوج الـفـكرى وقـوة احلجـة.. وقد ظل
ـسـاواة يـنــمـو بـداخــله .. وبـعـد هـذه حـلـم ا
الـــســـنــوات مـن الــكـــفـــاح والــتـى روج فــيـــهــا
ـــهـــد فـــوجـــارد ألفـــكــــاره الـــبـــنـــاءة وكـــأنه 
ــؤاخـــاة  حـــتى عــام لـــســنـــوات الـــسالم وا
 1992عـندمـا حتقق احلـلم وحتطم دسـتور
الـعـنـصريـة الـذى يـسـمى مجـازا بـالـدسـتور
.. وقــد أجــريت االنـــتــخــابــات احلــرة ألول
مــرة عــام  1994 وانــتــخب زمــيل الــنــضــال
وحـبيس الزنـزانة الـزعيم اجلنـوب أفريقى
نــيــلــســـون مــانــديال كــأول رئـــيس لــلــبالد..
ومـــنـــذ ذلـك الـــعـــام تـــغـــيـــرت الـــكـــثـــيـــر من
األحــوال  فــذهــبـت الــعـنــصــريــة إلـى غــيـر
رجعة .. وإن كانـت قد بدأت حتتـضر منذ
ـسـاواة بـ اجلـميع  سـنـوات .. وسـادت ا
البـيض والـسود فـالكل بـالنـسبـة للـحكـومة
واحملــكــمــة والــقــانــون ســواء  لــهم مــا لــهم

وعليهم ما عليهم جميعا بالتساوى ...
ــمـثــلـة تـزوج فــوجـارد مـن شـريــكـة كــفـاحه ا
والروائـيـة اخملضـرمـة "شيال فـوجارد" وهى
ـولد انتقلت وهى فى الثامنة مع إجنليزية ا
والـديـهـا إلـى جـنـوب أفـريـقـيـا.. والـتـقى بـهـا
فــــــــوجــــــــارد وهـى تــــــــؤدى دورهــــــــا فـى أولى
مـسـرحـيـاته .. وقـد بـدأت رحـلـتـهـا كـروائـية
بـعـد زواجـهـمـــا .. وبدأتـهـا بـأولــى روايـاتـهــا
ـنبوذون" والتى شـاركت فيها عــام  1972  "ا
هـى األخــــرى زوجـــهــــا فـى الــــنــــضـــال.. وإن
مالت للنساء بطبيعة احلال .. والتــى نالــت
عـنــه جــائـــزة "أولــيــف شـرايـنـــــر" ودفـعــتـهـا
تـــلك اجلـــائــزة لـالســتـــمـــرار فــظـــلت تـــكــتب
ـسـرحـيـات ب وتـشـارك فى تـمـثـيل بـعض ا
احلـ واآلخــر وتـشــارك فــوجـارد الــتـمــثـيل
أحيانا أخـرى .. ومن رواياتها أيضا "بطاقة
رور" وهى حتكى قـصة طبيب ينقذ طفال ا
أصـــابـــتـه عـــصـــابـــات الـــتـــطــــهـــيـــر الـــعـــرقى
شوار  وكان ذلك ـتعصـبة وهـكذا تكـمل ا ا
عـام  1976 ثم كـتـبت أشـهـر روايـاتـهـا "امرأة
ثــوريــة" والـتـى تـبــلــورت فــيـهــا أفــكــارهـا عن
ـرأة تــأثـيـر ذلـك االضـطـهــاد والـظـلـم عـلى ا
خــاصـــة وبــالـــتــالـى عــلى األبـــنــاء واجملـــتــمع
كـكل.. وعـنـدمـا تدرك الـنـسـاء هـذا فـعـلـيهن
بـالثـورة بـطريـقـتـهن اخلاصـة .. وقـد قدمت
ـنــبـوذون» بــإذاعـة "إل بى روايـتــهـا األولـى «ا
بى سـى" وشــــارك فى أدائــــهــــا فــــوجــــارد ..
ولهـما ابـنة واحـدة وهى "ليـزا فوجـارد" وقد
ولــدت فـى جـــنــوب أفـــريـــقـــيـــا عــام  1959و
ـثـلة تـزوجت ولـهـا ابن وحـيـد وقـد عـمـلت 
وكـاتــبـة أيــضــا وبـدأت فى مــجـال الــتـمــثـيــل
وشـــــاركـت بــــالـــــتـــــمـــــثـــــيل فى عـــــام  .. 1980
مـسـرحـيـة والـدها "أطـفـالى! أفـريـقـيتى!" ..
دينة وهى تـعيش حالـيا مع زوجهـا وابنهـا 
سانـت دييـجـو بـواليـة كـالـيفـورنـيـا بـالـواليات
ـتحـدة األمريـكية وتـمارس الـتمـثيل وكـتابة ا

القصة القصيرة ...
إن رحـــلـــة فـــوجـــارد وأســـرته تـــؤكـــد عـــلى أن
الــكـفــاح لـيس فــقط بــحـمل الــسالح فـالــعـمل
ـكــنه أن يــعــاون صـاحــبه فى أى ــســرحى  ا
معركـة فكريـة  وسياسـية ومجـتمعـية .. وبعد
ـعركة األولى  ما زال فوجارد يكافح انتهاء ا
فـى مــعــارك أخـــرى بــكـــتــابــاتـه  كــمــحـــاربــته
ـرض وخاصـة مــرض ـة وللـبـطالـة وا لـلجـر
ـنـتـشـــر فــى أفـريـقـيــا.. وكـانت آخـر اإليـدز ا
كتـاباته "مـخارج ومداخل"  والتى يـتضح فـيها
كيف نضج فوجـارد فكريا وأن هذه التجارب
الـعـمـيـقـة األثـر الـتـى مـر بـهـا جـعـلـته صـاحب
آفـاق فـاقت اإلشـكـالـيـات احملـلـيـة.. وانـتـقـلت
أى ـيـة أكـثـر خـطورة  بـهـا إلى إشـكـالـيات عـا
من شديد اخلصـوصية إلى العام .. لـيستمر
الــكـفــاح والــنـضــال بـالــقــلم والـعــلم والــثـقــافـة

والفن...

الـذى يحكى قـصة زمالـة وأخوة ب تـلميذة
بــيــضــاء وهى ايــزابــيال وتــلــمــيــذ أســود هـو
ســامى.. ومـا كــان بـيــنـهــمــا من اخـتالف لم
يكن نابـعا من طفـولتهـما البـريئة الـسابقة 
بل إن تــلك األحـقــاد قـد ولـدتــهـا تــصـرفـات
ــدرس وهـو مـلــون من أب أبـيض الـكــبـار وا
وأم ســوداء والـــذى بـــذل مـــجـــهـــودا خـــارقــا
وجــهـدا عـظــيـمـا لــيـجـعل الــتالمـيــذ يـحـتـرم
بعضه بعضًا ويكون هذا اجليل اجلديد هو
ـشرق لـهذه الـبالد الـكبـيرة سـتقـبل ا نـواة ا
.. والــطـريف أنـه أثـنــاء تـقــد هـذا الــعـمل
حــدثت مــشـــاحــنــات بــ الـــبــيض والــســود
العامل به وقد جنح فوجارد ومن معه فى
ـوقف تـصـفـيـة األجـواء وقــد جـعـلـهم هـذا ا

أكثر احتادا واحتراما لبعضهم بعضًا.
وقــــد ظـل فــــوجــــارد يــــحــــارب الــــتــــمــــيــــيـــز
الــعـنــصــرى فـيــصــور بـشــجـاعــة كــبـيــرة مـا
ـــســـتـــويـــات يـــحـــدث بـــبـالده عـــلى كـــافـــة ا
السياسيـة واالجتماعيـة والفكرية .. ودعا

بــراثن هــذا الــعــذاب .. ثم قــدم مــســرحــيــة
توس" وهى مسـتوحاة عن قصة يونانية "د
ة  يرمـز فيها إلى أن اسـتمرار جنوب قد
أفـريـقــيـا بـهـذه األحـوال قـد يـفـقـدهـا الـروح
وتــتــحــول إلى مــديــنـة كــبــيــرة لألشــبـاح  ثم
كــتب واحــدة من مــســرحــيــاتـه اجلــيــدة عـام
والـــتى بـــرع فــيــهــــا صــديـــقـــه مــوكـــى 1982 
بـــشـــــدة وهـــى بـــعـــنـــــوان مـــســـتـــر "هـــارولــد
واألوالد" وهـى حتـــكى قـــصــــة طـــفل أبـــيض
يـفــقـد بـراءته نـتـيـجــة الـتـعـصب األعـمى ثم
كـــتب أفــضـل أعــمــالـه وأقــواهــا "أطـــفــالى !
أفــريـقــيــتى !" عـام  1989 والــتى وجه فــيــهـا
ـناضـلـ إلى اتـخاذ سـيـاسات أخـرى غـير ا
سـيـاسـتـهـم فـلن جتـدى مـقـاطـعـتـهم لـوسـائل
ـــواصالت اخلـــاصـــة بـــالـــبـــيـض ومــدارس ا
البـيض فذلـك يعـطل مصـالح البالد ويـدعو
إلـى اجلــــــهل والــــــفــــــقــــــر.. وقــــــد صــــــفـق له
اجلــمـــهــور وأشـــاد به الـــنــقـــاد كــثـــيــرا داخل
وخـارج الـبالد .. ولـنتـوقف عـند هـذا الـعمل

من أصل واحد.. وأن الـرباط ب األبيض
ــكن قــطــعه .. ولــقـوة ــتـد ال  واألســود 
تـأثـيـر مـسـرحـيــته فـقـد مـنـعـتـهـا احلـكـومـة
اجلـنـوب أفـريــقـيـة من الـعـرض .. إال أنـهـا
ـــهــا بــعــد ذلك بــســنــوات قــد أعــيــد تــقــد
طــويــلــة من أجل اجلــمــهــور الــذى طــالــبه
ـــهــا  لـــتــكـــون ذكــرى أليــام بـــإعــادة تـــقــد

مضت وعبرة...
وتـــوالــــت أعـــمـــــــال فــــوجــــــارد بـــعــــــد ذلك
فــقـــدم عـام  1965 "مــرحـبــا ووداعـا" والـتى
أكد فيهـا على أن النضال والكفاح يجب أن
يـســتــمــر .. وأن األمل يـجـب أن يـبــقى حــيـا
ا ظـلت أجـسـامهم داخل نـفـوس البـشـر طـا
تـتـنـفس .. وفى عـام  1971  نـفـيه بـشـكل
غيـر معـلن إلى إجنـلتـرا بدال من حـبسه مع
إخـوانـه الـســود مــثل مــانـديال ومـن مـعه ..
وكتب مسـرحية اجلـزيرة سنة  1973 والتى
ـــســـاجــ حتـــكى عن مـــعـــانــاة اثـــنـــ من ا
بــجــزيــرة روبـــ ومــحــاولــتـــهم الــهــروب من

اعـتـدنـا أن نـحـمل الــسالح عـنـدمـا جنـتـمع
لـلكفـاح من أجل بالدنا وحريـتها وحـقوقها
ـسلوبة .. وأشـكال أخرى ال تـبتعـد كثيرا ا
عن هـــذا الـــشـــكل من الـــنـــضـــال من أجل
أرض وعـرض وشـرف بالدنا هـكـذا كانت
وســتــظل الــصـورة الــتى ســتــطـرق خــيــالــنـا
عـندمـا تذكـر كـلمـتا نـضـال وكفـاح .. ولكن
الــتــاريخ يـثــبت لــنـا مـن خالل شـخــصــيـاته
وأحـــداثه خـــطـــأ اعـــتــقـــاداتـــنــا فـــأشـــكــال
الـكـفـاح كـثـيـرة .. وفى أيـام مـثل تـلك الـتى
احلـرب فيـها ليـست حرب سالح نعـيشـها 
 بل هى حرب قـلم .. وعلم وثقافة وفن 
إنـهـا حـرب قــد تـكـون جـديـدة عـلـيـنـا لـكن
هــنـاك من ســبــقـونــا إلــيـهــا .. وهــنـاك فى
بـالد غـــيــــر بـالدنـــا مـن خــــاض مـــثـل هـــذه
ـا نــكـون قــد خـضــنـا هـذه احلـروب .. ور
احلـــروب فى تــاريــخــنـــا وبــهــذا الــشــكل ..
ولـكن لم جتـد من يـكشـف عنـهـا الـنـقاب..
ومن بـ من حــاربـوا ونــاضـلـوا بــثـقــافـتـهم
سرحى أثول فوجارد ... وفنهم فارسنا ا
ــثل جـنـوب و"أثـول فــوجـارد" هــو كـاتب و
أفـريـقى ذو بـشـرة بـيـضـاء ولـد عام 1932
ألبــوين أيــرلــنــديــ .. وقــد تــكــون أصــوله
األيرلـنديـة ــ ولنتـذكر هـذا ــ .. وما يـعانيه
الــشـــعب األيــرلــنـــدى من تــفــرقـــة من قــبل
احلـكـومـة الـبـريـطـانيـة  قـد تـركـت آثـارها
عـلى أبــويه وبـالـتـالى تــسـربت إلـيه .. وقـد
تـخرج من جـامعة "كـيب تاون" ودرس فـيها
الــقـانـون .. وعـنـد بــدايـة حـيـاته الــعـمـلـيـة
كـان شـاهـدا عــلى مـا يـعـانـيه األفـارقـة من
ظــلم وقــهـر بــسـلــطــة الـقــانــون  فـقــد كـان
جلنوب أفريقيا تاريخ طويل مع العنصرية
والـتفـرقـة ب  األسـود واألبيض  فى ظل
حــكـــومــات ذات ســـيــاســـيــات اتـــخــذت من
العـنـصريـة منـهجـا لهـا .. وانحـازت  كثـيراً
لألبــيض عـلـى حـســاب األسـود بال رحــمـة
لوث فقد أو إنسانيـة.. ورغم هذا اجلو ا
ـنـاضـلـ ضد ـكـافـحـ وا ولـد جـيل من ا
هـــــذا الـــــظــــلـم .. الــــذى كـــــان يـــــشـــــمل كل
مـجـاالت احلـيـاة االجـتـمـاعـيـة والـتـعـلـيـمـية
والفكريـة وغيرها.. وكانت سنوات الكفاح
ـــســـاواة وأزال طــــويـــلـــة  حــــتى حل نــــور ا
الــظـلــمـة وأقـيــمت االنـتــخـابـات الــتى تـولى
ــكــافح مـــعــهــا رئـــاســة جــنـــوب أفــريــقــيـــا ا
ـــنــــاضل نــــيـــلــــســـون مــــانــــديال .. وكـــان وا
فــوجــارد من أبــنـاء هــذا اجلــيل وقــد تـرك

العمل بالقانون ...
ـمثلـ السود..  وعـمل مع مجمـوعة من ا
وكـــون مـــعـــهـم صـــداقـــات كـــبـــيـــرة خـــاصــة
صـــديق عـــمـــره "زيـــكـس مـــوكى " الـــفـــنـــان
والذى كان له عظيم األثر على فوجارد ..
وفى مرحلـة أخرى من حيـاته تعرف على
ــمـثـلــ عـنــدمـا عـاد إلى مــجـمــوعـة من ا
مدينـة بورت إليزابـيث وقد رسخ لديه من
خالل عالقاته وصداقاته أنه ال فرق ب
أسـود وأبــيض وأن لــكل مــنــهـمــا احلق فى
احلـياة بحـرية.. وأن ينـال ما يسـتحقه فى
وطـــــنه.. ويـــــؤدى مــــا يـــــجب أن يـــــؤديه من

واجبات نحوه فى ظل قانون عادل ... 
وكـانـت أولى أعـمـالـه مـسـرحــيـة من فـصل
واحــد بــعــنــوان "الــزنــزانــة" والــتى قــدمــهــا
ـــســـرح كـــيب تـــاون عـــام  1957وهى عن
قـصــة حـقــيـقــيـة لــظــلم تـعــرضت له امـرأة
ســــــوداء حتـــــمـل فـى أحـــــشــــــائـــــهـــــا طــــــفالً
صــغـيــراً.. واعــتــقــلــتـهــا الــشــرطــة بــعـد أن
فـــقــــدت بـــطــــاقـــة هــــويـــتـــهــــا الـــتـى كـــانت
مـخــصـصــة لــهـا كــسـوداء .. ومن شــدة مـا
عـانت مـن ضرب وتـعـذيب فـقـدت جـنـيـنـها
.. وقد تميز بشدة فى وصفه للدماء التى
لطخت مركز الشرطة والزنزانة .. وكأنها
ــا قـام به أفــرادهــا جتـاه لــطــخت بــالـعــار 
ــرأة .. وقــد وضح جــلــيــا من هـذه هـذه ا
الــبــدايــة قــدر عــمق فــكــر ومــشــاعــر هــذا
الرجل .. وازداد ذلك وضوحا عندما قدم
عام  1961أولى مسرحـياته الطـويلة "وثاق
الـــدم" والــذى أوضح فـــيـــهــا فـــوجــارد  أن
الـدمــاء الـتى جتــرى فى عـروق كل الــبـشـر

عرض أبنائى أفريقيتى

منعت
احلكومات
العنصرية

«وثاق الدم»
فطلبها

اجلمهور بعد
ذلك حتى 
ال ينسى
العبرة

فوجارد 

الكفاح ضد العنصرية.. على اخلشبة

فوجارد 
سرح .. نيلسون مانديال ا

فتقدة» العرض اإلماراتى.. «على جناح» احلالم باالشتراكية «العدالة ا

  اخلروج من حكايا ألف ليلة وليلة

جيدة.

ـشـهـد الـبـصرى فـى هـذا الـعرض لـعل ا
هـــو الــذى يـــظل مـــتــســـيــدًا ومـــصــاحـــبًــا
لــلـذاكــرة مع كــثـيــر من عــنـاصــره لــكـنه
ـا حــمــله من يـظـل األكـثــر إنــارة وبــهــاء 
ثـراء.. فـفى كل مـشـهـد يـتـغـيـر الـديـكـور
ــــشــــاهـــد كــــثــــيـــرة وكــــمــــا قــــلت كــــانت ا
ومــــتـــتــــالـــيــــة.. وهـــذا إن دَلّ عــــلى شىء
ــا يــدل عــلى احــتــرام هــذا الــفــريق فــإ
شـاق فى حمل تلك وجـديته لتـحمـلهم ا
الـديكـورات الكـثيـرة التـى تتـميـز بالـغنى
الـلـونى وتـنـاسـقه حـيث أدخـلـتـنـا سـريـعًا
ـا فـيـها فى جـو ألف لـيـلـة األسـطـورى 
مـن بـــــذخ وثــــــراء مـــــادى.. حــــــيث تـــــدور
األحداث مـعظـمهـا فى السـوق ب كـبار
الـتــجـار.. أو قــصـر الـســلـطــان أو قـصـر
الــــتـــــبــــريــــزى نــــفــــسـه الــــذى تــــزوج فــــيه
األمــيــرة!! ولــعل هــذا أيــضـا دلــيل عــلى

سخاء اإلنتاج.

اسـتــطـاعت "مــر الـغــبـاشى" اخــتـيــار مـا
ينـاسب الشخـصيات الـتراثـية بشـكل جيد
بــحــيث بــدا فــيــهــا الــتــبـايـن الــطـبــقـى بـ

ــلك والــوزيــر / اجلــمــيع (عــلى قــفــة / ا
األميرة واجلارية / التجار واجلوقة).

عـد هنا محايدًا بعيدا عن اخلروج فكان ا
على مـقـتـضـيـات النص األصـلى مـحـافـظًا

عليه جملة وتفصيالً..

بـــعـــكس مـــا حــــدث فى اإلعـــداد احلـــرفى
لـلـنص األصلى.. قـدم اخملـرج حسن رجب
رؤية إخراجيـة جيدة ومرنة حيث استطاع
نابع تتزاوج تقد فرجة مـسرحية ثريـة ا
عناصرها وتـتضافر لتصنع تواصالً جيدا
مـع فــرضـــيــة اجلـــمــهـــور الـــذى ظل طــوال

العرض متيقظًا متفاعالً ومبتهجًا.
شاهد الفرجوية وال وذلك بتكثـيف ا
نـكة أقـول حـذفـها.. بـل ضـمـها فـى حـ
نـون الـعـرض.. حيث فـ يـرة ودراية بـ بـ كـ
يــة الــ تــ تــ عــة مــ ريــ اهـــدة ســ ــشــ بــدت ا
قــات الــرصـــاص بــحــيث لــ لــة كــطـــ اعـــ فــ
ا يــصــيب يــرا مــ ثــ ــلل الــذى كــ عــد ا بــ تــ
يـد األعـمال هـور من جـراء جتـسـ اجلـمـ
نـاصر هى لـحـميـة وذلك بـإدخـال عـ ـ ا
لـحـمى "اجلـوقة" ـ لة فـى العـمل ا يـ أصـ
يـعى وفق بـ ا مـوضـوعـة بـشـكل طـ هـ نـ كـ لـ
عـــام وقــد قــامت نــسق اإلبـــداعى الــ الــ
ائع بــــ ونــــة مـن طـــ كـــ ــــ هــــذه اجلــــوقــــة ا
فــــــــة (شــــــــحــــــــاذون رواه لـــــــــ تــــــــ مـــــــــخــــــــ

نــشـدون.. يــون مـطــربــون ومــ قــ يــ مـوســ
ـــــلل وإشـــــراك كـــــســـــر حـــــدة ا إلـخ) بـــــ
اجلـمهـور كعنـصر فـاعل ومشارك فى
امنًا خللق حالة مسرحية العرض تضـ

ـدينة قـواعدهـا وتتـمتـها.. فيـقنـعان أهل ا
أن "عــلــيــاً" ثـرى وأن لــديـه قــافـلــة ســتــحل
عـلـيـهم فــيـهـا مـا يــتـمـنـون.. فـيــلـعب أيـضـا
بـخيال التـجار ورغباتـهم الدفينـة اجلشعة
فـيـهـبـونه أمـوالهم طـواعـيـة أمالً فـيـمـا هو
فـى عــلم الـــغــيـب.. ومن مــنـــظــور حتـــقــيق
العـدالة االجتـماعيـة وإسقـاطها من كـونها
فـــكـــرة عـــقــلـــيـــة لـــيـــست مـــوجـــودة إال فى
الـسـمـاء.. لتـهـبط إلى األرض واقـعًـا حيث
يـوزع "عـلى" األمـوال عـلى الـفـقـراء.. حتى
الـسلطـان / احلاكم.. يـجنح نحـو أطماعه
التى زينها له التبريزى وذلك يوضح مدى
ـقـومات الطـمع والـرغـبـة فى جـمع أكـثـر ا
ـتــمــثــلـة فى (الــســلــطـة / قــوةً وســطــوة وا
ال) وهكذا باخلـيال يستطـيع التبريزى ا
ـريــر وتـبــديـد تــغـيــيـر الــواقع الـســلـطــوى ا
مــــرارة الـــــظــــلـم وإحالل مـــــعــــالـم الــــعــــدل
االجـتــمــاعى بـدالً مــنـهــا.. وإشـهــار احلـلم

كحق مشروع لكل البشر.

وقـد قـام عـلى اإلعـداد الـشـاعـر والـقـاص
ــر" وطــبــقًـا ــتــمـيــز "مــحــمـد ا اإلمــاراتى ا
ـعد بـأكـثر من "لـلـنص األصـلى" فلم يـقم ا
حتــويل الـلـغـة مـن الـفـصـحى إلـى الـعـامـيـة
ــطــابـــقــة طــبــائع اإلمــاراتــيــة أو احملـــلــيــة 
ـتـلقى فـلم حتـدث أية إضـافات وأحوال ا
أو حـذف أو تــقـد رؤيــة جــديـدة لــلـنص

حـينـمـا أشاهـد عـرضًا من تـألـيف ألفـريد
اذا أشـعر أنه سـيفـاجئنى فـرج.. ال أدرى 
واجلـمــيع.. طـاالً عــلـيــنـا من فــوق خـشــبـة
ـــســـرح الــــتى عـــشـــقـــهـــا مـــنـــذ والدة أول ا
عــروضه "ســقــوط الــفــرعـون 1957حـتى
آخــــرهـــا "األمــــيـــرة والــــصـــعــــلـــوك 2006
أتـخيل أنـه سيأتـى ليـشاركـنا بهـجة الـعمل
ولذة تلقيه.. وسـيمنح جمهوره فى النهاية
مــا يـتــمــنـاه مـن جـرعــات احلب واحلــريـة

والعدل االجتماعى..
لــقـد كـان ألـفـريـد يــتـمـنى أن يـكـون صـوت
عـبر عنه وكان تـوجهه  للتراث الشعب وا
خـيـر مـعـ حـيث فـتش فى كـنـوزه صـانـعًـا
مــنه حــيــوات نــابــضــة مــؤثــرة فى واقــعــنــا
الــســيـاسـى واالجــتــمـاعـى ولــعل اخــتــيـاره
لفرضيـة التراث وألف ليلة وليلة التى لم
يـــكـن يـــزاحـــمـــهـــا فى حـــبه ســـوى عـــشـــقه
لـشـكـســبـيـر قـد قـربــته أكـثـر من اجلـمـوع
الـشـعـبـيــة لـيـصـيـر صــوت الـشـعب ولـسـان
حــــاله فـى فـــتــــرات كــــثــــيــــرة من تــــاريــــخه

عاصر. ا
وقد أفاد فرج من الـتراجيديات اخملتلفة
إغـريـقيـة شـكـسـبـيريـة إلى أن وصل إلى
مـــســرح بـــريـــخـت الـــذى بــدأ بـــعـــدهـــا فى
ــسـرحى الــذى يـحـمل تــأطـيـر مــشـروعه ا
ــــصــــريــــة فـــــكــــره وجــــذوره بــــعــــنــــاصــــره ا
الـصـمـيـمـة وانـتـمـاءاته الـعـربـيـة وتـوجهـاته
األوربية بفكـر مستنيـر.. واضعًا كل همته
عانى اإلنسانيـة النبيلة فى التأكيد عـلى ا
ـقراطـيـة وعدل اجـتـماعى من حـريـة ود
زاوجـته ب ثـقافـته األصيـلة فـاستـطـاع 
ـــســتــنــيــرة قــراءة واقـــعــنــا الــعــربى ورؤاه ا
قـراءة جيدة عبـر بنية فـنية عمـيقة وحوار

خصب ولغة سحرية غير مسبوقة.
ـــعــرض ــصـــريــة  وعـــبـــر االحــتـــفــالـــيـــة ا
الـــكـــتـــاب الـــدولى فـى دورته لـــهـــذا الـــعــام
٢٠٠٨ شــاركت دولــة اإلمــارات الــشـقــيــقـة
كـضــيف شـرف فى فـعـالــيـاته وكـان ضـمن
مشاركاتهـا الفاعلة عرض مسرحية "على
جــــنـــــاح الــــتـــــبــــريــــزى" والـــــذى  عــــرضه
ــعــرض الــغــفـــيــر.. ثم عــرضه جلــمــهـــور ا
ثانـيـة عـلى خشـبـة مـسرح اجلـمـهـورية فى
نـفس إطار االحـتفـاليـة الـثقـافيـة والتـبادل

عرفى. الفنى وا
"عـــلى جــنـــاح" بـــ الـــنص / اإلعــداد /

الرؤية اإلخراجية
يقول مؤلف الـنص الكاتب الكبير "ألفريد

فرج" عن هذا النص بالذات:
"إن ثــنــائى الــتــبــريــزى وقــفــة حــلم جــمــيل
أبـــــهــــجـــــنى وأردت أن أبـــــهج بـه غــــيــــرى"!
فـــكـــيـف قـــدم لـــنـــا فـــريـق الـــعـــمل بـــهـــجـــة

ؤلف?! ا

من خـالل الــــلـــــعــــبـــــة اجلــــيـــــدة الــــتى أدار
حـبكتهـا ببراعـة استطاع الـتبريزى - ذلك
الــثــرى الـذى فــقــد ثــروته - تـعــويض ذلك
ـعطيات أكثر ثراء.. ح اكتشف الفقد 
أن لديه سالحًا أكثـر فاعلية وسطوة وهو
"اخلــيــال" الــذى امـتــطــاه مــحــاوالً تــغــيــيـر
الـواقع بـحــسب أمـنـيـاته ووفق مـا يـشـتـهى
فــأطـلــقه مـتـصــورًا أن لـديه مــا لـذ وطـاب
عـــــلى مـــــائــــدتـه الــــعـــــامــــرة.. ولـم يــــكـــــتف
بــاالقــتــنــاع بــذلك بل أقــنع به "قــفــة" بــائع
األحـذيـة البـائس الـذى صار تـابـعًا له بـعد
دن ذلك.. وحينـما يرحالن مـعًا إلحدى ا
ــارســـان مــعًـــا لــعـــبــة اخلـــيــال الــبـــعــيـــدة 
ويـصـنعـان لكل حـكـاية ضـاربة فى الـتراث

 اختيار مالبس تناسب الشخصيات

شهد ا
البصرى
تسيَّد
ا العرض 
يحمل من
ثراء لونى

فاعلية وسطوة اخليال فى العرض

عد  لم يقم ا
بأكثر من

حتويل اللغة 
من الفصحى
إلى العامية

لـعـلــهـا هى الـعـنـصـر الـوحـيـد الـذى خـالف
اجلـودة الـتى سارت بـهـا مـنظـومـة الـعرض
الفـنـيـة.. حيث اتـسـمت بـالثـبـات واجلـمود
واقف.. فلم تعـبر عن كثير من األجواء وا
كـمـرور الوقـت أو تتـابـعه.. الـلـهم من تـتابع

شاهد ا

اسـتـطاع حـسن رجب قـيادة فـريـقه باقـتدار
خـاصة اجلوقـة التى تمـيز أداؤها بـاحليوية
واحلـمـيـمـيـة كـمـا سـاهم وجـودهـا فى كـسـر
ــلل لـــدى اجلـــمــهـــور بــإشـــراكه فى حـــالـــة ا
سـرحـية يـبدو ذلـك فى استـخدام الـلعـبـة ا
ـوال الــشــعــبى اإلمــاراتى "يــلــله مــال الـله" ا
مـردديـنه وهم باجتـاه اجلـمهـور السـتقـطابه
: "فــــيـه شــــبه مــــنـه.." ثم يــــرددون قـــــائــــلــــ
غنـاءهم "ع اللى جرى واللى حصل" ..إلخ..
فردة زاهية كما بدت شـخصيات العرض ا
فـرداته ويتـميز بـخصـوصيته يحـتفى كل 
فقد أدى الفـنان حسن يـوسف "على جناح"
بـبراعـة وتدفق شـديـدين واستـطـاع التـعبـير
عن دواخـل الــشـخــصــيــة احملــبــة لــلــشــهـرة
ة خفيفة الظل أما احملتالة احملـبة احلا
حــمـيــد فــارس أو (قـفــة) فــقـد كــان الــضـلع
ــوازى "لـــعـــلى" من حـــيث ملء مـــســـاحــات ا
دوره بـدرامــيـة وجـديــة شـديــدة وأداء مـقـنع
خاصة فى مشهـد سكره واعترافـه بحقيقة
على ووشاية به لـلسلطات أما القدير عبد
اللـه صالـح فقـد أدى دور الـسـلـطـات بـخـفة
ظــله وهــو  غــيــر مــعــهــود عن الــســلــطـات..
فـبـدًال من اجلـيـرونــيـة كـان أقـرب مـا يـكـون
لـلظـرف والـتـواضع لدرجـة "الـتفـاهـة!" وبدا
ذلك واضـــًحــا من مــواقــفه اخملــتــلــفــة بــيــنه
وبــ ابــنــته ووزيــره وعـلى والــتــجــار.. فــقـد
تــــنــــقل فـى أداء دوره بــــسالســــة ورشــــاقـــة
كـذلك كــان الـوزيــر "مـنــصـور الــفـيــلى حـيث
كان أداؤه جيدا مـقنًعا فى شخـصية الوزير
الالمــــعـــة الــــتـــابع الــــذى  لـــيس لـه مـــوقف
واضح .. أمـا أمل مـحـمـود فى دور األمـيرة
فـــقــد جنــحت فـى أدائه بــكــثـــيــر من الــرقــة
والطـفولة وأعـتقـد أن ذلك كلفـها كـثيرًا من
اجلـهد والـعمل.. كـذلك موزه إسـماعيل فى

دور اجلارية. 
حتــيـة خـالـصـة لـفـريـق الـتـجـار فى الـسـوق
"عـــادل إبـــراهـــيم "صـــاحب اخلـــان" عالء
الــنــعـيــمى الــشــهــبــنـدر عــبــد الــله أحــمـد
يوسف "الـتـاجر" عـبد الـرحمن الـزرعونى
ســــعـــيــــد عـــبــــد الـــعــــزيـــز "اجلالد" حــــايـــد
الـصـورى "احلـارس" حـمدان حـسـ خـليل
"احلـــارس" أمـــا اجلـــوقـــة "جـــمـــعـــة ســـالم
الـــســادات أحــمـــد أحــمــد مـــاله  مــبــارك
خـــمـــيس عــــبـــد الـــلـه الـــبـــاهــــيـــتى عـــادل
خــمــيس نــاجى جــمـعــة يــوسف الــكــعـبى
ـتــمـيــز فى خـلق فــقـد ســاهـمــوا بـأدائــهم ا
حـالة من الـبهـجة التى سـاهمت فى إعالء
قـيـمـة الـعـرض الـفـنـيـة.. وأخـيـرا.. لـنـهـتف
جــمــيــعًــا مـع شــخــصــيــات ألــفــريــد فـرج /
اآلتية من عـمق ألف ليلة ولـيلة: من حقك
أن حتــــلم. من حــــقك أن تـــتـــمــــسك بـــهـــذا
ــا احلـــلم.. حـــتى لـــو كـــان خــيـــاالً.. فـــلـــر
يـتـحقـق احللم ذات يـوم.. حـلم البـسـطاء..
والفقراء الذى يحلق فى سموات العدل.

النص األصلى

اإلعداد

الرؤية اإلخراجية

البس ا

اإلضاءة

مثلون ا

السينوغرافيا.. بطل العرض
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> اخملـرج يـسـتطـيع أن يـقوم بـالـتـدريس فى مدرسـة حـيث إنه عـندمـا يـقـوم بعـمـله كمـخـرج هو
مـثل آخر يـعنى ذلك أن يـقوده إلى ـمثل من الـتـدريس فى مدرسـة   يـنـقل فعالً. لـكى يتـمكن ا

األداء بشكل آخر ال ينتبه له هو شخصياً.

ــدرســة فى الــطــريــقــة الــتى حتــقق هــذا الــتــعــدد فى > يــجـب الــبــحث عن خــاصــيــة ا
الـتخـصصـات وتفعـيلـها. الهمّ األكـبر هـو جتنب االنسـياق لـتعلـيم تخـصصات مـنفـصلة

عن بعضها البعض ويؤدى مزجها إلى انتقاء غير مجدٍ. 12
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرح السابع عشر على موقع «الفيس بوك». هرجان نوادى ا > الصحفية عزة مغازى أطلقت مؤخراً «جروب» 

17 من مارس 2008 العدد 36

سرح القومى لألطفال نهاية مارس اجلارى. ها على خشبة ا > مسرحية «حلم بكره» تقرر إعادة تقد
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سرحي جريدة كل ا

17 من مارس 2008 العدد 36

أنشودة أمل زاعقة النبرة!

iógR óªëe

ا خلى» «الليل 

غموض 
وليم شكسبير

سرحية والكشف عن شخصيته ومصادره ا

 رحاب محمد اخلياط

ا خلى»  مشاهد من عرض «فى الليل 

ـا خــلى» تـألــيف الـراحـل عـبــد الـله الــطـوخى شـاهــدت عـرض «فى الــلـيـل 
وإخــراج مـحــمـد دسـوقـى عـلى قــاعـة مــسـرح الــغـد وهـو مـن إنـتــاج مـسـرح
ـادى للعرض د. عـبد الرحمن دسوقى.. الطليـعة.. وقام بصـياغة اإلطار ا
وفحوى نص العرض تدور حـول فنان فى حلظة يأس أو إفالس أو معاناة
عــدم الـقـدرة عــلى اإلبـداع أو حـتـى الـرغـبــة فى االنـتـحــار «يـذهب بــرجـلـيه
للموت» أى أنه عندما أراد أن يـبدع وجد نفسه يصنع تابوتا وأنه يرى أن
ـعـاناته هـو أن يـقـوم بـنـفـسه بـدفن نـفـسه خـاصـة بـعد أن فـشل فى احلل 
حـبه وطلق زوجتـه التى ال تمل مـن إعالن استقاللـيتـها عـنه فى كل سلوك
ـوت إلى ـا جـعــله يـرى أن الـفـراق هــو احلل ويـذهب إلى مـنــطـقـة ا لــهـا 
ــثــلـــة فى جنــمــة ــقــابـــر وهــنــاك تـــصــطــرخ فـى أعــمــاقـه قــوى احلــيـــاة  ا
الصـبـاح شـجرة الـسـيسـبـان أو «أم الشـعـور» وزوج من الـبالبل ومجـمـوعة
من سنابل القـمح وكلها رمـوز للحيـاة ودورات الطبيـعة «خلق موت بعث»
وت ـواجهة قوى ا ثم تتجسـد له أيضا حبـيبته وزوجته تنـاشده أن ينهض 
ثـلـة فى عنـاصـر الفـساد واالسـتـغالل  والتـسـلط واللـصـوصيـة من حوله
ه الــصـغــيــر أو الـكــبـيــر بـكــافـة رمــوزه وأشــكـاله فى إحــالـة سـواء داخـل عـا
مـبـاشـرة واضـحـة وصـريـحـة لـلـواقـع الـراهن لـيـنـهض الـبـطل ويـصـارع قـوى
الـشـر ويـنـتـصـر عـلـيهـا تـؤازره قـوى الـطـبـيـعـة واحليـاة فى داخـله وحـوله ثم
حتـتــفل مــعه هـذه الــقــوى بـانــتـصــاره «الـثــورى» هـذا وبــعــد أن أعـلن قــبـوله
لدعـوة «االستنـهاض» و«الثـورة» على الظـلم والفسـاد والسرقـة واالستغالل
ـانـه بــاحلـريــة والــعــدل االجــتــمــاعى... إلى هــنــا انــتــهى نص واســتــعــادة إ
الـعرض لـيقـوم السـينـوجراف بـصيـاغة قـاعة الـعرض بـأن أجلس اجلـمهور
عــلى شـــكل حــرف ”L" وجـــعل الـ ”L" الـــثــانــيــة لـــنــصب تـــشــكــيــلـه لــلــفــراغ
ــســتــطــيالت الــذى هــو الــقــاعــة جــعــله حــيــزا ــســرحى ووسط مــتــوازى ا ا
ــقـابل لــلـجـمــهـور فى الـضــلع األكـبـر لــلـتـمــثـيل ولـلــتـوضـيـح جـعل احلـائط ا
للـمسـتـطيل قـائمـاً مـستـوياً 60 سم تتـقدمه شـجـرة «السـيسـبـان» العـمالقة
والـتى مـدت فـرعـهـا «كـاجلـنـاح» عـلى سـمـاء الـقـاعـة نـاشـرة خـضـرتهـا وفى
أقـصى عـمق الـيمـ نـصب مـقـبـرت بـشـاهـديـهمـا ووضع حـول مـسـتـطيل
ـتـفـرج شـاهـد قـبر فـى إشـارة إلى أن حـالة حـيـز الـتـمـثـيل أمـام كل كـرسى 
ـضى بـنـعشه ـتلـقى أن أيـا مـنـهم يـحـمل نـعـشه و الـبـطل هى نـفس حـالـة ا
ـوات الــتى نــحـيــاهــا.. وعـلى إلى حــتـفه أو أن عــلــيـنــا أن نــفـيق مـن حـالــة ا
احلــائط رسم قــطــاع لـلــتـربــة مــكـبــر.. ومن خــلف الــشـجــرة خــرج الـتــابـوت
ـمثـلة الـتى جـسدت وكذلـك جنمـة الصـبـاح فى زيهـا األبـيض الـعرائـسى وا
الــشــجــرة «مــروة إمــام» وكــذلك زوج الــبـالبل «مــحــمــد نــشــأت» وزمــيــلــته..
والزوجة «أمل عبـد الله» ومجمـوعة سنابل الـقمح وكلهـا خياالت جتسدت
لـذهن الـبــطل الـفـنـان «شـادى ســرور» فـقط الـلـصـان «مــحـمـد عـلى الـدين»

كل هذه األعمال العظيمة.
أمـا ثانـى األحداث الـتى  تـوثـيـقهـا فى حـيـاة شـكسـبـيـر كان زواجه
مـن آن هـاثـاوى يــوم ٢٨ نـوفــمـبــر عـام ١٥٨٢. وفى هــذا الـتــاريخ كـان
ولـــيم يــــبـــلـغ من الـــعــــمـــر ١٨ عــــامـــا أمــــا آن فـــكـــانـت فى الــــســـادســـة
والـعشـرين من عـمـرهـا. وقـد ولدت طـفـلـتهـمـا األولى سـوزانـا يوم ٢٦

مايو ١٥٨٣. 
وبـعد فـترة رزق الـزوجان بـتوأمـ أسمـياهـما: هـامنت وجـوديث يوم ٢
فـبرايـر ١٥٨٥ و تعـمـيدهـمـا بكـنـيسـة "هولى تـريـنتى". ولـكن هـامنت

توفى يوم ١١ أغسطس ١٥٩٦ وهو فى احلادية عشرة من عمره.
وفى السـنوات السبع الـتى تلت والدة التوأمـ لم يرد ذكر شكـسبير
فى أيــة ســجالت. إلـى أن ظــهــر مــرة أخــرى فى عــام ١٥٩٢ ويــطــلق
ـفــقـودة وقــد أثـارت هـذه عـلى هــذه الـســنـوات الـســبـعــة الـســنـوات ا

السنوات جدال كبيرا حول حياة شكسبير لم تثره أى فترة أخرى.
ووفـقـا إلحـدى الـروايـات يـقـال إن ولـع شـكـسـبـيـر بـالـصـيـد هـو الـذى
ــغــادرة ســتــراتــفــورد والـهــروب مــنــهــا بــعــد واقــعـتـه مع الــســيـد دفــعه 
ـزرعــة الــتى اصــطـاد شــكــسـبــيــر غـزالنــهـا تـومــاس لــوسى صــاحب ا

وأرانبها دون وجه حق.
ـدرس بـإحدى ويـشاع أيـضـا أن شـكـسبـيـر قـد عـمل لفـتـرة كـمـساعـد 

مدارس النكشير. 
وتــشــيـر الــســجالت إلى أن شــكـســبــيــر وصل لـنــدن عــام ١٥٨٨ وبـدأ
يــشـق طــريــقه كــمــمــثل وكــاتب. ومـن الــواضح أن مــوهــبــته الــفــذة قــد

أثارت حسد اآلخرين وحقدهم عليه.
ـثل وكـاتـب بـفـرقة وبـحـلـول عـام ١٥٩٤م لم يـعـد شـكـسـبـيـر مـجـرد 
ـلك ولكـنه أصبح شـريكـا فى الفـرقة. وبـالتـعاون مع الـلورد حـاجب ا
ـمثـل التـراجـيدى ويل كـمب (فـنـان الـكومـيـديا) وريـتـشـارد بربـيـدج (ا
ـلك من أعـظم فـرق لـندن الـعـظـيم) أصبـحت فـرقـة الـلـورد حـاجب ا

سرح. واكتسبت تقديرا ملكيا كما حظيت بإعجاب مرتادى ا
وتـتـضح عظـمة شـكـسبـير وجنـاحه فى ضـوء مقـارنتـه بكـتاب عـصره.
فــفــرقــته كــانت أجنح الــفــرق فى لـنــدن آنــذاك. وكــانت أعــمــاله تـوزع

عدالت عالية جدا لم حتدث مع أى كاتب آخر.
وقـد اسـتطـاع شـكسـبيـر أن يـحقق ثـروة مـكنـته من شـراء بيت جـديد
ا تبقى من حياته بستراتفورد بعيدا كما أتاحت له فرصة أن ينعم 

عن الكتابة.
وفى عـام ١٦١١ كتب شكسبـير وصيته حيث أوصى بـعقاراته البنته
ســوزانــا (الــتى تــزوجـت من د. جــون هــول عــام ١٦٠٧) بــيــنــمــا تــرك

البنته جوديث ٣٠٠ جنيه.
تـوفـى شـكــسـبــيـر فـى يـوم عــيـد مــيالده ١٣ أبــريل عـام ١٦١٦. ودفن

بكنيسة هولى ترينتى يوم ٢٥ أبريل.
وقـد رحل شكسبير تـاركا ميراثا ضخـما من األعمال ال يضاهيه أى
مـيراث فى احلضارة الغـربية. فها هى أعـماله تخلد رغم مرور ٤٠٠

تعاقبة. عام متحدية القرون ا
وحتى عند وفاته ترك لنا أبياتا من الشعر نقشت على قبره:

من يحفظ هذه احلجارة فلتباركه السماء
ولتلعن من يعبث بعظامى كيفما شاء

وطـبــقـا لـسـجالت الـكــنـيـسـة كـان لـولــيم ثـمـانـيـة أشــقـاء كـان تـرتـيـبه
الثالث فيما بينهم. وقد توفى ثالثة من أشقائه وهم أطفال.

ــبـكــرة رواجــا لـتــجــارة والـده كــمـا وقـد شــهــدت طـفــولــة شـكــســبـيــر ا
شــهـدت قـوة لـنـفـوذه كـعــضـو مـجـلس مـحــلى ووكـيال لألراضى. ولـكن

هذا الوضع اختلف وتدهورت أحوال جتارته بحلول عام ١٥٧٠.
وتـخـضع طـفـولـة شـكـسـبـيـر لـلـعـديـد من الـتـكـهـنـات وخـصـوصـا فـيـما
يـتــعـلق بــدراسـته وتــعـلــيـمه. فــالـبــعض يـظـن أن شـكــسـبـيــر قـد الــتـحق
ـدرسـة الـثـانـويـة بـسـتـراتـفـورد. ولـكن ال يـوجـد من األدلـة مـا يـؤكـد بـا
ـام شـكـسـبـيـر بـالـكالسـيـكـيـات الـيـونـانـية هـذا الـظن. ومع ذلك فـإن إ

والالتينية يؤكد هذا الظن.
ؤكـدة فيـما يـخص تـعلـيم شكـسبـير أنه لم ولـعل احلـقيـقة الـوحيـدة ا
يـلـتحق بـأى جـامـعـة قط. األمـر الذى يـثـيـر جـدال حـول قيـامه بـكـتـابة

مع كـل شهرته وذيوع صيته يبـقى "وليم شكسبير" شـخصية غامضة
ح يتـعلق األمر بحـياته الشخـصية. إذ إنه ال يوجـد سوى مصدرين
ـسـرحى رئــيـسـيـ لــلـمـعــلـومـات حـول حــيـاة هـذا الــشـاعـر والـكــاتب ا
الـعظـيم: أعمـاله وبعض الـوثائق الـرسميـة والكـنسـية التـى تبقت من

العصر اإلليزابيثى.
ـصادر وبالتالى وبطبـيعة احلال فـإن هناك ثغرات كـثيرة فى هذه ا

فإن ما يصلنا عن شكسبير اإلنسان ما هو إال أقل القليل.
ولد وليم شكسبير فى بلدة ستراتفورد أون أفون يوم ٢٣ أبريل عام
١٥٦٤. وعــمــد يــوم ٢٦ أبــريـل من نــفس الــعــام كـــمــا تــشــيــر ســجالت

كنيسة "هولى ترينتى".
كـان أبوه "جـون شـكسـبـير" يـعـمل صانع قـفـازات وتاجـرا لـلجـلـود أما

أمه "مارى أردن «فكانت صاحبة عقارات.

 رحل شكسبير تاركاً ميراثاً مسرحياً ضخماً 

 إحالة مباشرة للواقع الراهن
وحلم بالعدالة االجتماعية

 اإلنسجام والتوازن يسيطران
شهد ويتجانسان  على ا
 مع مغزى النص

ـوت والظـلم والعدل.. ـطلق واحلـياة وا ـطلق والـشر ا الثـنائـية أى اخلـير ا
إلخ.. وهـو بـذلـك - وأعـتـقـد أن ذلك بـاتـفـاق مـع اخملـرج - قـد اقـتـفـيـا أثـر
بـاشـرة والصـريـحة لـدعـوة الـنص إلى االستـنـهاض الـكـاتب فى التـرجـمـة ا
ـواجـهـة والــتـغـيـيـر وبـعث روح األمل ضــد عـوامل الـيـأس.. وكـذلك فـعل وا
ـوسـيـقى عـطيـة مـحـمـود الـلـذان خـلـقا الـكـوريـوجـراف أشـرف فـؤاد ومـعه ا
حالة تعبيرية موازية وخـاصة فى البداية والنهاية عن طريق أغنية محمد
ـا خــلى» وحلن «الـفك عـبــد الـوهـاب وأحــمـد شــوقى الـتــراثـيــة «فى الـلــيل 
.. حلن الـزفـة اجلـنائـزى.. وسـاعدت ـصاحـب لدخـول الـلـص ـفتـرس» ا ا
ـراد تــوصـيـله وجـعل ـعـنى ا أشـعــار د. مـصـطـفى ســلـيم عـلى إضـفــاء جـو ا
نص العرض أكثر راهنية فى سهولة ويسر وخاصة فى أغنية النهاية التى
ـســتـهـدفـة.. كــذلك أسـهـمت ـراد والــرسـالـة ا ـغـزى ا خلـصت فى بالغــة ا
ـنـاسب وخـلق ـشــهـد وإضـفـاء اجلــو ا إضــاءة أبـو بـكـر الــشـريف فى رسم ا
احلـالـة حيث جـعل منـابع الـضوء سـفلـية وداخـلـية خـاصة حتت كل شـاهد
قـبـر وفى داخل الـتـابـوت وخـلف الـشـجرة وأيـضـا جـانـبـيـة وعـلـويـة فى بؤر
ـقـاصـد اخملرج الئـم  ـشـهـدى ا صـفـراء وزرقـاء لإلسـهـام فى خـلق اجلـو ا
والــكـــاتب مــعــا.. وأيــضــا اســتــطــاع اخملــرج رسـم خــطــة لــلــحــركــة ســمــحت
ــشــاهــدة من أكــثــر من جــانب فـى رشــاقــة ودقـة بــسالســة وســهــولــة فى ا
ثـله فى إحكـام لتـحقـيق مقـاصده الـدعويـة والفـنية.. واسـتطـاع أن يقـود 
وأسـتـطـيع أن أقـول إنــنى قـضـيت لـيـلـة مـفــيـدة بـشـكل عـام وإن كـان اخلـلق
الفنى للعرض قد ذكرنى بجو وروح ستينية «نسبة إلى زمن الستينيات» .
ـستـمـر على «الـدعوة» إلى وقـد يرجع ذلك إلى الـنبـرة الـزاعقـة واإلحلاح ا
راد رسـالة والـرغـبة فى تـوصـيلـها الـتى كـانت تعـتـبر فى حـد ذاتهـا نـهايـة ا
من رب العباد فى ذلك العصر.. أو قد يعود إلى األسلوب العام فى األداء
ـباشـرة والواضـحـة والصـريـحة لـلنص الذى كـان دافـعه وهدفه الـتـرجمـة ا
والذى هو فى األسـاس مجـرد دعوة بـسيـطة - ونبـيلـة أيضـا - إلى احلياة
ومواجـهـة اليـأس ودحض قوى الـشر والـظلم واالسـتبـداد وهو فى الـنهـاية
اء اء بـعـد اجلهـد بـا مجـاز فـنى «ألـيجـورى» ولـيس رمزاً.. أى أنـه يفـسـر ا
ويـصف الــنـار بــأنـهـا حــمـراء... ولــكـنى وبــالـرغم من شــبه «الـســذاجـة» فى
الطـرح وعدم مـناسـبة اإلحـالة لـلواقع الـراهن والـذى هو أكـثر شـرا وأعقد
عـايشة اجلمال.. إال عاصـر الشديدة  ـتلقى ا تركيبـاً وبالرغم من حاجة ا
ـثليه أن الـعرض مع ذلك قد غـمرنى فائـدة ومأل خاطـرى وعينى بـجهد 
الـوفـيـر وحـمـاسـتـهم الـتى سـيـطـرت عـلى سـمـاء الـعـرض وإخالص أدائـهم

الذى رغم تفانيهم لم يخل من وتيرة واحدة.

 خطة احلركة قادت العرض
نحو الرشاقة والدقة

وزمــيــله دخال من بــاب دخــول اجلــمــهــور فى إشــارة ال تــخــلــو من مــغـزى..
وألبس السينوجراف - فى ترجمة مباشرة - الشجرة اخلضار ومجموعة
الــقــمح األصــفــر والــنــجـمــة الــبــيــاض والــفــنــان األسـود بــصــديــريــة فــضــيـة
والــزوجــة زيـــا مــغــربى الــطـــابع فى األســود والــذهــبـى والــلــصــ الــرمــادى
الـقـا وكـان الـتـابوت - والـذى كـان عـلى شـكل سـحـارة فالحى - مـتـمـيزاً
ـصريـة سواء بـزخـرفته الـتى عبـرت بـدقة وجـمال عن جتـليـات احلـضارة ا
ــسـيــحـيــة أو الـعــربـيـة الــفـرعــونـيــة أو الـيــونـانـيــة الـرومــانـيــة أو الـقــبـطــيـة ا
ـشهـد بشـكل عام اإلسالمـيـة.. وكان االنـسجـام والتـوازن يـسيـطران عـلى ا
ه فـــلـــســـفــة وذلك فـى جتــانـس مع مـــغـــزى نص الـــعـــرض الـــذى حتـــكم عـــا

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

اضى. سرحى على أحمد باكثير على شبكة اإلنترنت قام بإضافة عدد من الدراسات النقدية اجلديدة األسبوع ا > موقع الكاتب ا

ناسب سرح هى فى كثير من األحيـان أن يقول ما يجب قوله فى الوقت ا > إن مـوهبة رجل ا
كن سرح.  » أكثر بخشبة ا وأن يـعرف كيف يعيد مسارات عمل عـندما يبقى اخملرج «ملتصقـاً

أن يكون رجل مسرح دون أن يكون مخرجاً. فى كثير من األحيان يكون اخملرج أكثر التزاماً.

ثل على أى حال «ماذا هم أن يكون للـسينوغـرافي جتربـة  > مـن ا
مثلون الكتابة هم أن يـعرف ا كان»? وكذلك من ا يـكون جسدهم فى ا

كان بأجسادهم. فى ا 22
áÑ£°üŸGG

سرحي جريدة كل ا

17 من مارس 2008 العدد 36

األكيدة فى تقد أعمال محترمة من الناحية
الـفـنـيـة  من خـالل روح الـفـريق  فى مـحـاولـة

سرحية. إلثراء احلركة ا
كل مـا سبق يدعو إلى مـناقشة قـضية هامة
 "مـــا هـى الـــشـــروط الـــتـى يـــجب تـــوافـــرهـــا
ـسـرحـية " فـيـمن يـقـوم بـتـرجـمـة األعـمـال ا
ـــكن ـن و كـــيف   ومـــا بــــ االســـتـــفـــهـــام 
الــوصـول إلى إجــابـة  وهى مـن وجـهــة نـظـر
مـحـبـة لـلـمـسـرح  قـد تـكـون فـارقـة فى ذهن
ـهـتـمـ بالـتـرجـمـة لـلـمـسرح  إذا ووجـدان ا
ظـــــلــــوا عــــلـى إصــــرارهـم فى أال يــــشـــــاركــــهم
أحـدهم بــالــعـمل  ســواء بــاإلعـداد لــلــعـمل 
وجتـــهـــيـــزه فـــنـــيـــا لـــلــعـــرض عـــلـى اجلـــمـــهــور

باالتفاق مع مخرج العمل.
 إذن البـد من توافـر مواصـفات بـعيـنهـا فيمن
يقـوم بـالتـرجـمة  إذ ال تـكـفى معـرفـته بـاللـغة
ـية  بـل تلـزمه األصـلـيـة لـلـنص مـعـرفـة أكـاد
دلوالت األلفاظ فى ارسة واعية متفهمة 
تــلك الــلـــغــة  مع دراســة دقــيـــقــة لــلــظــروف 
ـكـان  واخلـلـفـيات االجـتـمـاعـية والـزمان  وا
والـنـفــسـيـة  الـتى كـتب فــيـهـا الـنص  وأيـضـا
ـدلـوالت األلـفاظ  فى دراسـة لـغـويـة دقيـقـة 
الــلــغــة الـتـى  يـتــرجم إلــيــهـا  إذ أن لــلــمــسـرح
لـــغــتـه اخلــاصـــة  فـــيــهـــا تـــنــاسـق شــديـــد بــ
الــلـفـظ مع غـيــره من األلــفـاظ  وبــ الــلـفظ
وإيـقـاعه الـدرامى  مـع إدراك لـفـنـون الـبـيـان
والــبــديع فى الــلــغــتــ  واضــعـا نــصـب عـيــنه
اســتــخـــدام لــغــة جتــرى عــلـى لــســان الــنــاس 
آلــفـوهــا وأنــسـوا إلــيـهــا  وغــيـر مــجــهـدة فى
مـحاولة تـتبع مغـزاها  وذلك من خالل حوار
يــتـــسم بـــالـــرشـــاقـــة الــلـــفـــظـــيـــة  مع مـــواءمــة
األلـفــاظ لـلــسـيـاق الــعـام  ولإليــقـاع الـدرامى
النـابض بالـفن  والـتركـيبـة الشـخصـية  ومع
مراعـاة الـدين والـعـادات والتـقـالـيد الـرصـيـنة
راد التـأكيـد علـيها  اجلـديرة بـاالحتـرام  وا
فى اجملـــتــــمع الـــذى يـــتــــرجم إلى لــــغـــته  ولن
يتأتى هـذا إال من خالل شخص يتوافر لديه
ـعــرفـة بــأحـوال احلــركـة احلس الــدرامى  وا
ـــســرحـــيــة  وظـــروف اإلنــتـــاج  وذلك حــتى ا
ـصــداقـيـة الــدرامـيـة  من خالل تـتـحــقق له ا
رؤيـة متكامـلة للـنص  من حيث مفرداته  مع
االهــــتــــمــــام الــــفــــنى بــــإبــــراز مــــفــــهــــوم الــــنص

وعناصره األساسية .
ا سـبق يتـضح جلـيا أن الـترجـمة لـلمـسرح و
ــــســــرح ـــــا هى فن قـــــائم بـــــذاته  يــــغـــــذى ا إ
ى  وهى تـرجمة تفسيرية بروائع اإلبداع العا
درامـية  تـفسـر النص  وتعـيد صـياغـته  يقوم
ـن لــــهـم احلس الـــــدرامى مع بـــــهــــا خـــــاصــــة 
ــتـرجم مــعــرفـة دقــيـقــة بــالـلــغــتـ  األصــلـيــة ا
إلـيـهـا والبـد لـلــمـتـرجم أيـضـا من مـعـرفـة بـفن
ـســرحى  مـدركــا أنه يـؤدى رســالـة الـتــمـثــيل ا
ســـامـــيـــة فى تـــفـــاعل احلـــضـــارات  وحـــوارهــا
الــدائم  يـــخــتـــار مــفـــرداته بــعـــنــايـــة  ويــوظف
أنـسب أشـكــال الـلـغــة سـواء أكــانت فـصـحى أم

عامية ويترجم إليه.
ـا سبـق أننـا نـاقـشـنـا وأبـرزنا وهـكـذا يـتـضح 
سرحـية  كعمـلية إبداعـية  فنية  الترجـمة ا
والبـد من تـكـامل عـنـاصـر بـعـيـنـهـا حـتى حتـقق
ــنــشــود بــعــيــدا عن الــنــقل احلــرفى هــدفــهــا ا

بالغ فيه. والزخرفى ا

ـا سـبق تنـاوله بـرز دور الدرامـاتـورج  وهو و
الــشــخص الـذى لــديه فــنـيــة وتــقـنــيـة الــتــألـيف
كن اإلشـارة إليه بـبـساطـة على ـسـرحى  و ا
ــــســــرحى  والــــذى يـــتــــنـــاول تــــلك ــــعـــد ا أنه ا
ـعـيـبـة فــنـيـا  ويـتـعـامل مع الـنص الـتـرجـمـات ا
بــنــظـرة فــنـيــة عــصـريــة  فــيـخــتــزل مـشــاهـد 
وشـخـصيـات  ويـعـيـد تشـكـيـلة الـبـنـاء الدرامى
بـحس درامى مـتفـرد  وإعـادة صـيـاغـة احلوار
ـطـولـة   مع اخـتـصـار فـنى بـلــيغ لـلـحـوارات ا
الــتـى لم يـــعــد لـــلـــجـــمـــهــور الـــيـــوم طـــاقــة عـــلى
ســــمـــاعــــهـــا  أو اإلصــــغـــاء لــــهـــا  مع مــــراعـــاة
ـمـثـل فـى التـعـامل مع لـغـة مـيـسرة إمكـانـيـة ا
مـــــتــــــداولـــــة  مـع إعـــــادة تـــــرتــــــيب األحـــــداث 
ــشــاهــد  والـنــهــايــة  حـتـى يـحــدث إيــقــاعـا وا
حـــيــويـــا من الـــنــاحـــيـــة الــفـــنــيـــة  كل ذلك دون
ـعـد فى الـتـعامـل مع النص  اإلخالل بـأمانـة ا
وإحــســاسه بـــنــبض  واهــتــمـــامــات اجلــمــهــور 
تـرجـمـة على سـرحـيـة ا الذى لـم يكن لـيـقـبل ا
ــســرح  حــتى لــو حــالـــهــا  حــ تــقــدم عــلى ا
حشـد إلنـتـاجهـا جنـوم كبـار  ودعـايـة مكـثـفة 
ــــــتـــــرجـم أن يـــــفــــــسح مــــــجـــــاال ويــــــجب عــــــلى ا
ــاهـر  دون اســتـشــعـار لــلــدرامـاتــورج الـفــنـان ا
احلــــــــرج  خــــــــاصـــــــة إذا وضـع اجلــــــــمــــــــيـع فى
احلـسبـان  صـالح الـعمل اإلبـداعى  والـرغـبة

تـفاصـيـلهـا  ومسـتواهـا االجـتمـاعى والطـبقى
ا يجعل الشخـصيات تنطق كالما متنافرا 
فـتــضـيع مـصــداقـيـة الــعـمل درامــيـا  لـتــعـثـرهـا
وإخـــفـــاقـــهـــا فى الـــوصـــول إلى عـــقـل ووجــدان
وذهن اجلـمـهور  ألن تـلك الـتـرجـمـات لم تكن
ســوى نـقـل كـلــمــات ورص عـبــارات مــفـخــمـة 
وألفـاظ مسـجوعة  وخـطب بلـيغة  دون أدنى
ارتــبـــاط بــالـــصــراع الـــدرامى والـــبــنـــاء الــعــام 
واجلـو الــنـفــسى  والــفـنى الــعـام لــلـمــسـرحــيـة
مـتــنـاســ دور الـتــرجـمــة فى نـقل األحــاسـيس
شاعـر  وكان لهـذا كله تأثيـره على العـملية وا
ـشارك فى ـمثـل ا ـسرحـية كـكل  وعلى ا ا
الـعـمل عـلى وجه اخلـصـوص  إذ يـلـجـئـون إلى
ـبالـغة فى األداء  والـتمثـيل بأصـوات مفـخمة ا
بل وأصــــوات مـــســــتـــعــــارة مـــتــــشـــنــــجـــة  وذلك
كنـتـيجـة لثـقل الـلغـة عـلى اللـسـان  ألنهـا نادرة
ــا الــتـــداول  مــقــيــدة لــلــطالقــة احلــواريــة  
يـــضــطــرهـم  مــعــهـــا إلى الــتـــشــويح بـــالــيــدين 
والـصراخ بـال مبـرر  واسـتـخـدام أسـاليب أداء
ـا يـحـدث انفـصـاال ب عفـا عـلـيهـا الـدهر  

ـمـثل  ألنه ال يـسـتـشـعـر الـكـلـمـات  احلـوار وا
ـضــنـيـة فى ـا يــجـهــده  ويـفـشل مــحـاولــته ا
مـــحـــاولــــة إليـــصـــال مــــضـــمـــون  وروح الــــعـــمل

صداقية للجمهور. الفاقد ا

يـــجـب إعـــادة الــــنــــظـــر فـى عــــمـــلــــيــــة تـــرجــــمـــة
ـسـرحيـة  باعـتبـارها من أولـويات النـصوص ا
ـــســـرحى األجـــنــبى  الــتـــعـــرف عــلـى اإلبــداع ا
ــــشـــاركــــة فى خــــاصـــة مـن جــــانب األطــــراف ا
ـسرحـية سـواء أكانـوا متـرجم أم العـملـية ا
ـثـلـ كـتـابـا  مـخــرجـ  مـنـظـرين نـقـادا  
دارس للمسـرح  ح يضعون نصب أعينهم
اجلـمــهـور بــاهـتــمـامــاته  ومــيـوله  فى ســعـيه
ى فى الــدءوب أن يــتــعــرف عــلى اإلبــداع الــعــا
ــســـرح  الــذى هـــو مــدرســة هـــذا الــفـن  فن ا
ـا له من دور مـحورى هـام  فى نقل الشـعب 

الثقافات  باإلطالع على إبداعات الغير.
وواقع الــتـرجــمــة لـلــمـســرح مــنـذ بــدايــاته حـتى
اآلن قد اتـسم بعـدة مآخـذ  لم جتد االهـتمام
ـترجـم الكـافى للـوقـوف علـيهـا  من جانب ا
ـــســرحــيـــ الــذيـن عــاشــوا إال نـــدرة  أو من ا
ــة  احــتــفــاء وفـى ذهــنــهم الــتــرجــمـــات الــقــد
بـكـاتـبـهــا األصـلى أو مـتـرجـمـهـا  وكـأنه مـحـرم
تــمـامــا حتـديث تــلك الـتــرجـمــات  أو الـتــعـامل
معها بلغـة عصرية  وكأنها نصوص مقدسة 
متناس أن أحـوال الشعوب فى حركة دائبة 
والــلــغـة تــتــفـاعل فـى إصـرار لــلـبــقــاء فى دائـرة
ــرونـة  وصــفـة االســتــعـمــال  حــتى تـكــتــسب ا
احلــيــاة  إال أن هــذا اجلــمــود أعــطى الــتــراث
ـتــرجـم عــدة سـمــات مــثل ـى ا ــســرحـى الـعــا ا
ــــضــــمـــون  وصــــعـــوبــــة الــــلـــغــــة  وقـــدم ثــــقل ا
ـــســتـــخــدمـــة فى ذهن ومــتـــحــفـــيــة األلـــفــاظ ا
ة  اجلمـهور وبخـاصة الـشباب فى زمن الـعو
حـيث تــتـنـازع وسـائل اإلعالم عــلى اسـتـقـطـاب
ـا أثـر سـلـبـا عـلى اإلقـبال عـلى اجلـمـاهـيـر  
ـــســـرحـــيـــة الـــكالســـيـــكـــيـــة ألنـــهـــا الـــعــــروض ا

ارتبطت فى األذهان بالكآبة  وثقل الظل.
ــتـــرجــمـــ إلى تــقــد ولــقــد جلـــأ  غــالــبـــيــة ا
ـا يــسـتـحـيل مـعه أعـمـالــهم  شـعـرا أو نـثـرا  
ـا أضـطرهـم إلى لوى تـطـابـقـهـا مع الـنص  
عـنق الكلمات  وتـرادفها لتنـاسب القافية  أو
ـضـمون الـوزن  فـبـعـدت ألـفـاظ  احلـوار عن ا
ــؤلف األصـــلى  وروح الــنص الـــذى قــصـــده ا
األجـنبى بـتركـيبـات حواراته  حـ استـخدموا

ألفاظا طنانة  رنانة  مفخمة.
ــــهــــجـــور مــــنــــهـــا بــــحــــكم الــــزمـــان   وأيـــضــــا ا
وحتـوالته  وتـفـاعالت الـلـغة  كـل ذلك بـهدف
إثـارة إعــجـاب اجلـمــهـور بـصــيـاغـة الــتـرجـمـة 
أكــثـــر من االهــتـــمــام بـــالــنص نـــفــسـه فــجــاءت
تـرجـمـة حرفـيـة أو صـيـاغـة إنشـائـيـة  ولـيست
إبـداعية  ألنهـا لم تخدم األفكـار التى صاغها
ا يضيع فى الـغالب الرموز  ـؤلف بلغـته   ا
واألبـعاد الـنفـسية  والـدراميـة لتـلك األلفاظ 
مـحدثـة خلال فى البـنيـة الدراميـة للـحوار على
وجـه اخلــصـــوص  والـــعـــمل كـــكل عـــامــة  ولم
يـعـد األمــر كـونه  قــراءة أدبـيـة لــلـنص  بــعـيـدا
عن األطــر الـدرامـيــة  وأصـبح األمـر مــحـاولـة
أدبـيـة مـجــردة  عـلى حـسـاب الـعـمــلـيـة الـفـنـيـة
ــســرحــيــة  ولم يــكــتـفــوا بــذلك  بـل وضــعـوا ا
قــواعــد مـــنــهــا ـ مــثال ـ أن الــفــصــحى هى لــغــة
الدرامـا األسـطـوريـة والتـاريـخـية وأن الـعـامـية
هى لـغــة األعـمــال الـكــومـيــديـة  ورأى الــبـعض
اســتــخـدام لــغــة وســطــا  تــكــتب بــالــفـصــحى 
وتـنـطق بــالـعــامـيـة  ولــكن أى أنـواع الــفـصـحى
اسـتـخـدم  الـطــنـانـة  الـبـسـيـطـة اجلـذلـة ذات
جماليات بالغـية  أم سوقية  أم متقعرة  أم
فـصحى ذات قـوة تعـبيريـة  وأما الـعامـية فهل
هـى تــعــبــيــريــة  أم نـــبــيــلــة  أم ســوقــيــة  دون
مـراعــاة لـتـركــيـبـة الــشـخـصــيـات وبـنــائـهـا وأدق

سرحية  الترجمة ا
ب التقليد والتجديد

 الترجمة
للمسرح تفسر
النص وتعيد
صياغته

 الفصحى لغة
الدراما
األسطورية
والتاريخية
والعامية لغة
الكوميديا !!
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نحن فى عرض عبير على نصرخ:

مشاهد عرض «إنت دايس على قلبى» 

تــسـتـطــيع عـبــيـر عــلى مـخــرجـة عــرض «إنت دايس عـلى قــلـبى» أن تــطـفئ
الـنـور فى أيـة حلـظـة وتعـلن لـنـا انـتـهاء عـرضـهـا عـنـد هذا احلـد تـسـتـطيع
أيـضــاً أن تــمــتـد بــزمن عــرضــهـا لــيــصــبح ثالث ســاعـات بــدالً من ســبــعـ
ـا هذه طريقـتها فى التـفكير التى دقيـقة وذلك ألنها تـخيرت لنـفسها ور
ــفــتــوح لــلــنص تــكــررت فى أكــثــر من عــرض لــهـــا تــخــيــرت شــكل الــبــنــاء ا
ـســرحى هـذا الـنص الـقـائم عــلى فـكـرة الـتـداعى احلــر لـلـمـشـاهـد إنـهـا ا
تـكتـب مشـهـداً جـديـداً لـتـضـيـفه إلى نـصـهـا كـلمـا تـوافـرت لـديـهـا مـلـحـوظة
مجتمعية ما تسـتطيع أن تبنى من ورائها مشهداً وال تترك هذا النص إال
ـا تــتـوقف لـســبب آخـر هـو ــشـاهـد من رأســهـا ور بـعــد أن تـنـفــذ أفـكـار ا
سرحى أال يـتجـاوزه إنهـا هنا فى اختـيارهـا لزمن مـحدد تريـد لعـرضهـا ا
عرضها اجلـديد ال تستسـلم لفكرة واحدة تـبنى من خاللها نصـاً مسرحياً
ا تـبنى تـقلـيديـاً مـتمـاسكـاً بدايـته مـعروفـة وكذا وسـطه وأيضـاً نـهايـته وإ
ا ال جتـد رابطـاً دراميـاً محدداً تـجاورة نـصهـا ر من مجـموعـة األفكـار ا
بـ مـشهـد وآخر وال بـ أغنـيـة وأخرى فـما الـعالقـة مثالً بـ مشـاهد:
ـترو ـساطـيل الـبلـد بتـتـحرك الـبرنـامج الـتلـيفـزيونـى صالة اجلمـعة ا ا
مـتـحف الـشمع الـعـانس طـابع الـبوسـتـة أو مـا الـذى يجـمع بـ الـقصص
القـصـيـرة الـتى كـتبـهـا صـبـرى مـوسى حتت عـنوان «الـرجل الـذى والـسـيدة
عز «فلسفة الزحام» وأيضاً مانشتات التى» وتلك التى كتبها محمد عبد ا
اجلــرائـد و... و... إذا بــحــثت عـن رابط عــضــوى تـســتــطــيع أن تــقــيم من
خالله نصاً مـسرحياً أرسطـياً فلن جتد لـكن إذا تركت نفسـك لالستمتاع
بـفـكرة تـوالى هـذه الصـور الـدرامـية أمـامك وتـلك الـطريـقـة السـاخـرة التى
تــقــدم بــهــا ســتــقــيـم أنت بــنــفــسك هــذا الــرابط الــدرامى مــجــرد وجــودك
شاهـد واألغانى أمامك رابط للفـرجة فهـذا رابط درامى وتوالى ظهـور ا
ـا نستـطيع أيـضاً أن تلـمح رابطـاً ثالثـاً عندمـا تشـعر بأن مـا يقدم آخر ر
ـعـروضة ـشـاهـد أو بعـضـهـا أو كلـهـا يـخصـك فهـذه الـهـموم ا داخل أحد ا
علـيك هى فى واقع األمر هـمومك الـشخـصيـة التى تـصادفـها فى كل ركن
مـن أركان حـيـاتك تـصـادفـهـا مرة فـتـضـحك وأخـرى فـتـسـخر مـنـهـا وثـالـثة
... حـتى تـصل فـى النـهـايـة لـنـوع من ـقـاومـة ورابـعـة وخـامـسـة فـتـحـاول ا
ـشاعـر وهو البالدة الـتى لم تعـد لديك مـعهـا أى قدرة عـلى أى من هذه ا
ثـليه مجرد ما يـحدث داخل العـرض فى النهايـة عندمـا يطلب منـا أحد 

صرخة.. «صرخة لله».

تبـنى اخملرجة عبير على مـشاهدها داخل العرض بنـعومة شديدة تتسرب
إلـيك عنـد مشـاهدتهـا فال تكـاد تشـعر بهـا فهى تـختـار كلمـاتهـا احلوارية
ـــثـــلـــيـــهـــا وفـــواصل اإلضـــاءة واإلكـــســـســـوارات وحـــتى أمـــاكن وحـــركـــة 
... بـنوع من «اإلفيـهات» وأيـضاً اخملـتارات الـغنـائيـة وكذا أصـوات مؤديـها
ـا هى تختـار ما تـستمـتع به أوالً ثم ستـفترض الرقة األنـثويـة اخلاصة ر
أنه سـيـعجب اجلـمـهـور وحترص عـلى وجـود عنـاصـر: الـكومـيـديا الـغـناء
ـعاصـر فمن ال شـاهـد السـاخرة من كـل مجـريات الـواقع ا زحـمـة أفكـار ا
تــعـجـبـه الـكـومــيـديــا سـيـعــجـبه الــغـنــاء الـتــطـريـبـى ومن ال يـعــجـبه هـذا وال
ذاك... يبدو أنـه ناقد ثـقيل الـدم..! البد وأنه سـيتـعاطف مع مـشكـلة أحد
ـعـروضة وبـالـتـأكـيـد سـيـجـد مـشـهـداً يـشـبـهه فـأفـكار الـنـمـاذج الـبـشـريـة ا

 إذا بحثت عن رابط عضوى
فى العرض .. فلن جتد

 بنية مفتوحة لنص قائم
على فكرة التداعى احلر

شاهد تـظهر كـما لو كانت تـقدم تأريـخاً حياتـياً معـاصراً لهمـوم وقضايا ا
اللحظة احلضارية الراهنة داخل مصر.

شهد التمثيلى مزيناً بالطبع ببعض هذه العناصر مجتمعة ينـبنى عبرها ا
اإلكـسـســوارات الـتى تـدل عـلى الـعـجـز أحـيــانـاً كـمـا فى مـشـهـد «الـعـاهـات»
ـشهد الذى يـجر فيه أحدهم هـانة كما فى ا والتى تدل علـى االنسحاق وا
.. كـما اآلخر بـسـلـسلـة من رقـبـته وتـدل عـلى احملايـدة الـتـخفـى التـشـابه
... احلركة أيضـاً كانت عبارة فى مشهـد األقنعة الذى تـكرر أكثر مـن مرّة
ــا يـوحى بــتـداخل كل عن خــطـوط مــسـتــقـيــمـة مــتـقــاطـعــة لـدى اجلــمـيع 
.... وبـأنه ال يوجـد شىء يفـرق كثيـراً عن أى شىء آخر األشـياء األفـكار
مـثلون أيـضاً جمـيعهـم يقابـلوننـا حفاة بـجوارب سوداء يـسيرون بـها وكأن ا
هـذا شـىء عـادى تــمــامــاً كـمــشــهــد وجـود األنــتــريه والــشـمــاعــة فى مــيـدان
ـــواقع بــ األب والــصـــديق فــجــأة يـــصــبح األب هــو الــتــحــريـــر وتــبــادل ا
ـارس كل صالحيـاته والعكس صـحيح أيضـاً هناك من ذهب الصديق و
ــدنى لــيــجـد نــفــسه لم يــولــد أصالً وهــذا الــذى ذهب لــيــصـلى لــلــســجل ا
.... مـواقف أخرى كثيرة تؤكد سجـد مغلقاً وقت الصالة اجلمـعة فوجد ا
ـعـكـوس فى مـحـاولـة إلدهــاشك كـمـتـفـرج.. عـبـر كل فـكـرة عـاديـة الـشـىء ا
ـشــهـد الـتــمـثـيــلى لـيــتم بـعـد ذلك ـوقف الـدرامـى ومن ثم ا هـذا يــتم بـنــاء ا
ه اختارها العـرض لتطريبيتها من جـهة ولتعليقها على هدمه بـأغنية قد
شهد التـمثيلى السـابق لها من جهة أخـرى وما ب عمليـة الهدم والبناء ا

يتشكل منطق العرض وإطاره العام.
ـهارات اخلاصة ـمثل ذوى ا يخـتار العـرض أيضاً مجـموعة متـميزة من ا
فى الـتـمـثـيل والـغــنـاء فـإجنى جالل بـصـوتـهـا الــتـطـريـبى ورقـتـهـا األدائـيـة
ـنى دعــاء شـوقى بـقــدرتـهـا عـلـى الـتـنـقـل بـ حـاالت انـفــعـالـيــة مـتـبــايـنـة 
حس بأدائهـا العفوى سهام عـبد السالم بتلـقائيتها وسـخريتها الالذعة
صـبـرى الــهـوارى بـثـبـاتـه الـنـفـسى وتـقــمـصه لـعـدد من الــشـخـصـيـات وكـذا
وقف عمـرو قطامش ومـعتصم شعـبان وعمـاد إسماعيل بـوعيه بتـشكيل ا

الــكـومـيـدى وقــدرته الـعـالــيـة عـلى اإلضــحـاك هـذا بــاإلضـافـة إلى قـدرات
تميزة.. هانى عبد الناصر الغنائية والتمثيلية والكوميدية ا

ـــكـــنـــنــا أن نـالحظ أيـــضـــاً داخل الـــعـــرض مـــيالً إلـى مــســـرحـــة حـــواديت
ومواقف الشارع سواء التى حتـدث داخله أو تلك التى تثار فوق أرصفته
ــســحــراتى لــكـــنــنــا نــخــشى فى ــا كــان هـــذا أحــد اهــتــمــامــات فــرقـــة ا ر
ـتـشابـهـة إلى نـتـائج مـتشـابـهـة لذا ـقدمـات ا الـعـروض القـادمـة أن تـؤدى ا
يــجب أن يـتم تـدارك هـذا داخل مــخـتـبـر الـفـرقـة فــيـتم الـبـحث عن إطـار
ـتشـابهة قـدمات ا سـمى حتى تـستـطيـع ا ... أياً كـان ا تـيمـة فكـرة رابط
/ حواديت الـشارع مثالً أن تنتج بفـعل أسئلة هذا اخملتـبر عن كيفية حكى
احلـواديت إلى نـتائج غـيـر مـتشـابـهة نـتـائج مـتغـايـرة تنـتج كـيـفاً ولـيس كـما

سحراتى.. فى عروض مختبر ا
ــتــتـالــيـة إلى إحــداث هـذا ـا ال يــكـفى أيــضـاً تــنــوع مـصــادر احلـواديت ا ر
مـكن أن يـكـون شـارعاً التـغـايـر لـكـنهـا إذا جتـمـعت مـثال داخل مـكان مـن ا
ا ـنازل مثالً.. ر مـثالً وجتمعت حواديت عـرض آخر داخل سطح أحد ا
ـكانى تغـيراً فى مضـام احلواديت وشـكل / طريقة يضـمن هذا التـغير ا

ا يوجد رابط آخر زمانى مثالً... حكيها ور

اذا جنهد أنفسنـا كل هذا اجلهد فى محاولة البحث عن روابط ألم تقم
ـشاهـد..! لـكن الذى جمـلـة «اطفى الـنـور» مثالً بـهـذه الوظـيـفة فى بـعض ا
ـشــاهـد جـلــوسـاً عـلى ـمــثـلـ فى بــعض ا أقـلـقــنـا كــمـشـاهــدين هـو ثـبــات ا
ـا يــســتــحـيل مــعه رؤيــتــهم وأنت جتــلس فى الــصف الــثــانى لـذا األرض 
فــأنت تــلـجــأ إلى حــسك اإلذاعى رغــمــاً عــنك لـكـى ال تـفــقــد تـواصــلك مع
العرض وبعيداً عن الرؤية فحالـة الثبات هذه تعيدنا إلى صيغة مسرحية
أخرى تـمـيزت بـهـا اخملرجـة عبـيـر على فى بـعض عـروضهـا الـسابـقة وهى

صيغة احلكى..
ــسـرحى «إنـت دايس عـلى قــلـبـى» فى مـجــمـله هــو مـحــاولـة والــعـرض ا
ـسحـراتى صيـغة خـتبـر ا فـنيـة للـبـحث عن صيـغة مـسـرحيـة خاصـة 
.... وتـمزج ذلك بتـراثنا تسـتوعب حـكايات الـشوارع الصـحف الناس
الـغـنائى الـراسخ فـى وجدانـنـا بـاإلضـافـة إلى بـعض األغـانى اجلـديدة
لذا يقف فى الـنهايـة عرض «إنت دايس..» كمـرحلة تـطورية فى تاريخ
الــفــرقــة ويـــقف مــتــجـــاوراً مع عــروض أخـــرى مــتــمــايـــزة داخل حــركــة
ا لم يبق غيـر التنويه بجهد وتـميز فريق العازف ستقل ر سـرح ا ا
إسالم على عبـده فوزى أحمد ولـيد عبد الـعزيز وذلك حلسـاسيتهم

وسيقية العالية... ا

هدم وبناء

اذا لكن 

حواديت الشارع
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منـها أن اسم البـطل هو ( أنتـروبوس ) التى تـعنى بالـيونانـية ( اإلنسان)  ..
بل جند تصـريحا السم (قـابيل ) وهو اسم ابن أنـتروبوس .. كـما أن زوجته
كن الـقول إن ـسرحـية أحـيانـا اسم ( حواء ) . و لـذلك  يطـلق علـيهـا فى ا
ــا عـانــاه من ويالت ــشــقـة اإلنــســان عـبــر الــعـصــور  ــســرحــيـة تــتــعـرض  ا
ا أحلـقه هو نـفسه بـالطـبيـعة من دمـار .. وما حـققه من تـقدم الـطبـيعـة و
ــسـرحــيــة دعــوة لـلــحــرص عــلى مــا أجنـزته فــكــرى وتــكــنـولــوجى .. وتــبــدو ا

البشرية عبر العصور وبشق األنفس .
 أنتـج البرنـامج الثـقافى مـسرحـية ( بـشق األنفس ) عام  2007 عن ترجـمة
األســتــاذ إبــراهــيم مــحــمــد إبــراهـــيم .. بــطــولــة الــفــنــانــة الــقــديــرة : صــفــاء
أبــوالــسـعــود .. و الــفـنــان : أحـمــد عــبـدالــعـزيــز .. والــفـنــانـة الـالمـعــة أمـانى

البحطيطى  وأخرجها الفنان : أحمد سليم .

سـرحية ( بشق األنفـس ) أن بناءها غير ـكن أن يالحظه القارىء  أول ما
تـقــلـيـدى ; فــحـدثـهــا لم يـبــدأ من نـقـطــة مـا ويـتــطـور حـتـى يـصل إلى الـذروة
ــا هـنـاك فـالــنـهـايــة .. كـمـا أن مــوضـوعــهـا لم يــسـتـغــرق زمـنــا مـحـددا  و إ
إشـارات حتـيـلـنا إلـى أزمنـة سـحـيـقة أحـيـانـا و إلى أزمـنة مـسـتـقـبلـيـة أحـيـانا
أخـرى .. و هـنـاك اخلـلط بـ مـاهـو مـعـاصـر ومـا هـو سـحـيق ومـا هـو آت 
سـرحـيـة نـشـعـر أنـنـا اآلن فـى أحد الـبـيـوت األمـريـكـيـة  ولـكن فـفـى بـدايـة ا
سـرحية يربيان ديناصورين صغيرين  ثم جند سرعان ما جند أن أبطال ا
نـقــلـة زمـانـيــة أخـرى حـيث الــزمن اجلـلـيـدى الــذى يـهـدد احلـيــاة عـلى كـوكب

األرض .
ـسـرحـيــة و يـقـتـرب إلى كل هـذا يــبـتـعـد بـنــا  عن اإلطـار الـواقــعى لـلـكـتــابـة ا
ـا أجنزته البـشرية تـقنيـة الفانـتازيا  لـتعرض دعـوة وايلدر إلى االحـتفاظ 
من تـطـور والـبـعـد عن كل مـا يـحـطم سـعـادتـهـا ; وهـذا مـا يـبـ من الـلـحـظة
ـؤلـف عـلى وجــود شـاشــة عـرض كــبـيـرة األولى لـلــمـســرحـيــة ; حـيث يــنص ا
ـسرح تعرض عـليهـا أحداث العالـم الراهن من إجنازات ودمار فى بعرض ا

ذيعة عن أهم أحداث العالم : آن واحد .. تقول ا
ــذيــعــة: فــرى بــورت لــوجن أيـالنــد: أشــرقت الــشــمس هــذا الــصــبــاح فى "  ا
السادسة واثنت وثالث دقـيقة لقد كانت مسيز دوروثى أول من أبلغ بهذا
الـنبـأ وهى من فرى بـورت بلـوجن أيالند. ولـقد قـامت على الـفور بـاالتصال
تليـفونيا بالعمدة. وعقدت جـمعية تأكيد نهاية الـعالم مباشرة جلسة خاصة

 استطاع  اخملرج توظيف الكورس على النحو
التلقيدى فساهم فى ضبط اآلداء اجلماعى

ـثـل هـذا من جـهـة. يوجـد أنـاس لـديهم مـقـدرة عـلى األداء الذين ـكن لـلـجمـيع أن يـصـبحـوا  > ال 
مـثل أن تـكـون لديه احـتـفـظوا بـعالقـة غـير مـتـغـيرة لألداء مـثل الـطـفل ومن جـهة أخـرى يـجب عـلى ا

سرح. هم أن يكون لديه تفكير مفتوح بعرض ا الرغبة فى البحث. ا

سرحي جريدة كل ا
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ثورنتون وايلدر 
مدخل إلى قراءة مسرحية ( بشق األنفس )

وأجـلت حـدوث هــذا احلـدث ألربع وعـشـرين سـاعـة. ونـحن نـتـوجه بـالـشـكـر
سيز ستيتسون على ما تتحلى به من روح للخدمة العامة. " والتقدير 

سـتقـبل  حيـث قرب انـهيار ـسرحى هـنا إلى الـزمن ا و يشـير زمن الـفعل ا
الـعـالم . بــعـدهـا مـبـاشـرة تـتم اإلشـارة إلـى أن عـامالت الـنـظـافـة قـد وجـدن
خـــا زواج مـــهــدى من حـــواء إلى آدم ; و هـــو مــا يـــعــيـــدنــا إلـى بــدايـــة خــلق
ـسـرحــيـة هـنـا تـكـشف عن الـبـشـريــة مـبـاشـرة و بـدون تـمـهـيــد .. إن تـقـنـيـة ا
تـلقى على التعـامل معها بهذا نفسها مـنذ الوهلة األولى  وهو مـا يساعد ا
ؤلف عـنـد هذا فـحسب  بل يـخلط ـنـطق دون أى منـطق آخر . واليـقف ا ا
ذيعة : ب ماهو قد يرجع إلى مالي السن وما هو آنى حيث تقول ا
هـناك نـبأ عن حتـرك جدار من اجللـيد جـنوبا عـبر هـذه البالد. ولـقد جعل
ــوجـــة الــبـــاردة الــتى تـــعــبـــر الــبالد اآلن انــقـــطــاع االتـــصــاالت الـــنــاجت عـن ا
عـلومـات الدقـيـقة أمـرا صعـبا ولـكن هنـاك قدراً قـليالً من احلـصول عـلى ا
ـصداقيـة للـشائعـة القـائلة بـأن اجللـيد قد دفع بـكاتـدرائية مـونتـريال حتى ا
علومات عليكم مطالعة وصلت إلى سينت أوليانز; بفيرمـونت. للمزيد من ا

صحفكم اليومية. " .

يـلعـب السـرد دورا فاعـال فى مسـرحـية ( بـشق األنـفس ) ; للـتـأكيـد على أن
سرحـية ماهـو إال حكايـة يرويهـا رجل ذو خبرة  و جتـسيد بعض موضـوع ا
ــصـداقـيـة مــا يـروى من أحـداث . و ــواقف الـدرامـيــة مـاهـو إال الــشـعـور  ا
ــســرحـيــة أكـثــر من ثالث ســاعـات و نــصف ; لــذلك فـإن يـســتـغــرق عـرض ا
عـرضــهـا مــســرحـيــا يـحــتـاج إلى إمــكـانــات تــكـنــولـوجــيـة خــاصـة و إلى إنــتـاج
ـتـلك الــتـكـنـولـوجـيــا احلـديـثـة . و هـذا كـله مـسـرحى ضـخـم  وإلى مـسـرح 
ـعــوقـات جتــسـدهــا مـســرحـيــا .. و لـكن اســتـطــاع الـبــرنـامج ــكن وصـفـه 
ا تـتمتع به ـتاحـة   ـسرحـية فى أضـيق احلدود ا الثـقافى أن يـقوم بـإنتاج ا
ــواصـفـات الـتـكـنــولـوجـيـة اخلـاصـة  ـسـرح ذى ا اإلذاعـة من تـوفـيــر عـامل ا
ـسـرحى كـكل  و ضـغط نـظـر ا سـرحـى و مشـتـمـالت ا وتـكـالـيف الـديـكـورا
ـمثل أكثـر من دور مسرحى مع تغـيير نـغمة صوته ـمثل كـأن يلعب ا عدد ا
ـسـرحـيـة مـتـاحـة . و قـد سـاعـد وجود .. كل هـذا قـد جـعل إمـكـانـيـة إنـتـاج ا
ــســرحى عــلى ذلـك .. و أمـكـن بــالـصــوت جتــســيــد الــديــنـاصــورين الــسـرد ا
سرحية هارة الفتة  كما أمكن جتسـيد الطوفان فى الفصل الثالث من ا

صداقية أكثر.

ـؤلف نغـوص أكـثـر فى أطروحـته الـدراميـة  فـإنه يسـتـخدم و لـكى يجـعـلنـا ا
سرح ) خالل الفـصول الثالثة ; سـرح داخل ا سرحـية تقـنية ( ا فى هذه ا

ففى الفصل األول تواجه سابينا اجلمهور قائلة : 
ـتـفـرجون تـسـتـمـعـون إلى هذا ـا أنـكم أنـتم أيـضا أيـهـا ا "سـابيـنـا: واآلن 
سرحية بشـكل أفضل قليال. أتمنى أن تـصبح الساعة احلادية فإنى أفـهم ا

سرحية مرة أخرى. "  عشرة; إنى ال أريد أن أستدرج فى هذه ا
سرحية  تخاطب سابينا اجلمهور قائلة : وفى نهاية ا

. ومـا زال علينا االستمرار عصورًا وعصور. اذهبوا " سابينا: من هنا بدأ
سرحـية لم تكتب بعـد. فرأسا ميسـتر ومسيز إلى منازلكم. ذلك أن نـهاية ا
أنتروبوس مليئتان باخلطط وهما واثقان كما كانا فى اليوم االول الذى بدآ

فيه. ولقد طلبا منى أن أقول لكم: تصبحون على خير .. " 
ــسـرحـيـة تــمـثل الــقـشـرة الــواقـعـيــة الـوحـيـدة فــيـهـا  بــيـنـمــا تـمـثل إن لــعـبـة ا
ا فانـتازيا مـتكامال  اليـحده زمن و ال مكان ـسرحيـة الداخلـية نفـسها عـا ا

 .
ولــقـد اسـتـطـاع الـفـنـان اخملـرج أحـمـد ســلـيم أن يـحـول هـذا الـعـالم الـدرامى
ـثالت ـثـل و  الـفـانـتـازى إلى عـالم مـسـرحى إذاعى عن طـريق اخـتـيـار 
أكـفاء مـثل الـفنـانـة الكـبيـرة صـفاء أبـوالسـعـود و الفـنان أحـمـد عبـدالعـزيز و
ـوهـوبة أمـانى الـبـحـطـيطى و غـيـرهم من فـنـانـيـنا  أضف الـفـنـانة الـشـابـة ا
ؤثـرات الـصوتـيـة من قـدرات على جتـسـيد وسـيـقى و ا إلى ذلك ما لـعـبتـه ا

سامع . العالم الدرامى و النقالت الناعمة ب ا

عاصرين ; ـسرحية األمـريكيـة ا ثورنـتون وايلدر أحـد أبرز كتـاب الرواية و ا
ولـد فى السـابع عـشـر من شهـر أبـريل عام  1897 حيـث نشـأ فى مـاديـسون
وس باركـر وايلـدر من رجال الدبـلومـاسية بـوالية ويـسكونـسن . والده هـو ا
األميـريكـية .. لـذلك قض آل وايلـدر قسـما من طـفولـتهم فى الـص بـسبب
عـمل والدهـم .. وقد نـبغ إخوته فـى مجـاالت متـعـددة منـها الـشـعر والـرواية

ودراسة الالهوت و علم احليوان . 
ـسـرحـيـات حـ كـان طـالــبـا فى كـالـيـفـورنـيـا  حـيث بـدأ وايـلـدر فـى كـتـابـة ا
ظهـرت عالمات االهتمام باألمـور الفكرية منـذ صباه . وبعد أن أدى وايلدر
اخلـدمــة الـعــسـكــريـة فـى غـفــر الـســواحل بـاجلــيش األمـريــكى أثــنـاء احلـرب
ــيــة األولى  حــصل عــلى درجــة الــلــيــســانس مـن جـامــعــة ( يــيـل ) عـام الــعــا
ــاجـســتـيـر فـى الـلـغــة الـفــرنـســيـة من جــامـعـة 1920كـمــا حـصل عــلى درجـة ا

(برنسون)  عام  . 1926
 فى عام  1927حققت له روايته ( جسـر سان لويس رى ) جناحا جتاريا ..
وحصل بها فى العام التالى عـلى جائزة ( بوليتزر فى العام التالى .. بعدها
عــمل مــدرســا فى جــامــعــة شــيــكــاغـو مـن عـام  1930 حـتى  .. 1937 وخالل
الفترة ما ب  1938 و 1943فاز بـجائزة بولـيتزر فى الدرامـا  عن مسرحية

( بلدتنا ) ثم عن مسرحية ( بشق األنفس )   .
ـســرحـيـة طــوال حـيـاتـه ; حـيث فـاز  اســتـمـر ثــورنـتــون وايـلـدر فى الــكـتــابـة ا
ــيــدالــيــة الــرئــاســيــة عـام . 1963 ــانى عـام  1957 ثم ا بــجــائـزة الــكــتــاب األ
 تـوفى ثـورنـتـون وايلـدر أثـنـاء نـومه فى الـسـابع من ديـسـمـبـر عام  1975وهـو

فى الثامنة و السبع من عمره .
سرحية بلدتنا التى صدرت فى أبريل عام  1965يقول فى مقدمة ترجمته 
وافـى: كان أول إخراج تـرجم الكـبيـر الدكـتور مـحمـد إسماعـيل ا الكـاتب وا
سـرحية بلدتنا فى أمريـكا على مسرح مكارثى فى بـرينستون فى والية نيو
جـرسى فى 22 يــنـايــر عـام 1938 ومــا لـبـثت أن أخــرجت فى نـيــويـورك عـلى
ـسرحـيـة خشـبة مسـرح هنـرى مـيلـلر فى 4 فبـرايـر من نـفس الـعام ولزمت ا
ـسـرح سـنــوات طـوال إلى أن جـاء اإلخــراج الـثـانى الـشــهـيـر فى عـام1959  ا
بـإشراف جـوس كوبـيترو. ويـرى بعض الـنقـاد أن مـسرحـية ( بـشق األنفس )
سـرحيـة ( بلـدتـنا ) ; فـاذا كانت مـسرحـية ( بـلدتـنا ) ا كـانت استـكمـاال  ر
ـتحدة األمـريكـية  فإن تتـعرض أحداثـها لـقريـة صغيـرة من قلب الـواليات ا
مـســرحـيــة ( بـشق األنــفس ) تـتــعـرض لـكــفـاح اإلنــسـانــيـة عــبـر الـعــصـور فى
ـدنــيـة .. وفى مـسـرحــيـة ( بـشق األنـفس ) سـعـيـهـا لــلـحـضـارة اإلنــسـانـيـة وا
ـسرحية .. يسـتخدم وايـلدر بعض الـرموز و لدالالت الـتى تفيـدنا فى فهم ا

متع مالحظات على داى لويس .. العمل ا
ــــا حـــــصل عـــــلى لم يـــــرشح جلـــــائــــزة تـــــونـى وإ

األوسكار 
حـرصـاً علـى جودة مـحـتـوى جـريـدتـكم اجلـمـيـلة
«مـســرحـنـا» فى الـعـدد الــسـابق وحـرصـاً وغـيـرة
على مستواها الـصحفى كان لى هذه التعليقات

والتصحيحات.
فى الــعــدد رقم «34» بــتـاريخ 8 مـارس 2008 ورد
ــــفـــضل فـى صـــفــــحـــة «21» مــــقــــال عن جنــــمى ا
راغى «دانـيال داى لـويس» كـتبه األسـتـاذ جمـال ا

وكان لى عليه هذه التعليقات والتصحيحات.
1- بـالــرغم من إسـتـحـقـاقه لــكن هـنـاك إجـمـاعـاً
مرجـعيـاً على أن «داى لـويس» لم يرشح جلـائزة

«تونى».
2- الــــشــــخص الــــذى تـــوفـى عـــنــــدمــــا كـــان «داى
لـويس» فى سن «15» وأثــر ذلك فـيه كــثـيــراً هـو
والــده «ســيــسل داى لــويس» ولــيــست أخــته كــمـا

قال. جاء فى ا
3- أخت «داى لـويس» «لـيـديـا» والـشـهـيـرة بـ «تمـازين
داى لــويـس» مــخـــرجــة أفـالم وثــائـــقــيـــة وصـــحــفـــيــة
ومديرة تليفزيونيـة ومشهورة بولعها بالطعام والطبخ

وفى هذا مصادر مكتوبة حتى عام «2007».
4- نـال «داى لـويس» األوسـكــار مـرتـ األولى فى
1989 عن «قــدمى الـيــسـرى» والــثـانــيـة 2007 عن
«ســـيــــكـــون هـــنــــاك دمـــاء» ورشح مـــرتــــ لـــنـــفس
اجلــــــــائــــــــزة األولـى فى 1993 عـن «بــــــــاسم األب»
الـــثـــانـــيـــة فى 2002 عـن «عـــصـــابـــات نـــيـــويـــورك»
وبـالـتـالى ال يـوجـد لألوسـكـار عالقـة بـفـيـلم «آخر
قال. وهيكات» عام 1992 كما جاء فى ا هنود ا
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5-الــتـرجـمـة الـصــحـيـحـة لـفـيــلم مـيالن كـونـديـرا
هـى «روعــة احلـيــاة اجلــبــارة» أو «نــشــوة الــبــقـاء

الهائلة»
ــضـمــون بـعــيـداً أو أى تـصــرف آخـر فى نــفس ا
عن «الــضـوء الـقـادم غـيـر احملـتـمل» الـوارد ذكـره

قال. فى ا
6- عـادة مـا يتم ذكـر فـيـلم «عـصابـات نـيـويورك»
كإجناز فنى هـائل ضخم فى أى مقال يأتى فيه
ذكـــر مـــارتن ســــكـــورســـيــــزى أو مـــقـــال عن «داى
لـــويس» بـــاعـــتــبـــار الـــفـــيــلم انـــتـــصـــاراً أســلـــوبـــيــاً
لــكـالهــمــا خــاصــة تــصــويــر الـــفــيــلم فى مــديــنــة
الـسـيـنـمـا اإليــطـالـيـة «شـيـنـا شـيـتـا» وروعـة  أداء
ثل مـدرسة» «داى لـويس» كمـمـثل طريـقـة «أو 
ينحـدر من ستـانسالفسـكى وستراسـبرج «وهذا
هـو مــا شـهـر داى لـويس» وكـذلك أن الـفـيـلم هـو
عـودة بعد انقطـاع عام وكذلك تعـاون بعد تعاون
مبـكـر مع سكـورسـيـزى فى «عصـر الـبراءة» ....
ونــحن هــنـــا أمــام مــقـــال يــتــكـــلم عن داى لــويس
ويــأتى فـــيه ذكــر ســكـــورســيــزى «وكـــذلك عــصــر
البراءة» فى مجلـة تختص بفن التمثيل وال يأتى

فيها ذكر فيلم «عصابات نيويورك» !!!
ـقـال هـو حـصول كـان األجـدى أن يـكـون سـبب ا
«داى لــويس» مــؤخــراً مــنــذ حـوالـى أســبـوع عــلى
ــــثل عن فــــيــــلم جــــائــــزة األوســــكــــار كـــأفــــضـل 

«سيكون هناك دماء» 2007.
د. مروان فوزى
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 كان األجدى أن
نكتب عن حصوله
على جائزة األوسكار
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سرحية  بناء ا

ب السرد و الدراما

سرح سرح داخل ا لعبة ا

مثل هذا يعـنى معرفة عدم ـكن تعليمه لـلناس هو العـمل. وبالنسبـة  > أعـتقد أن ما 
أخـذ القـناع الـسيىء مـعرفة الـتعـرف على الـذات والقـدرة على تنـميـة خيـاله. إن خيال
ـكـان. «أن يـكون هـنـا» يـعـنى إيـجاد أمـاكن عن ـمـثل يـعـتـمـد علـى خيـال اآلخـر وعـلى ا ا
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سرحي جريدة كل ا
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شاركة فى مشروع الـ 50 ليلة باحملافظات. > د. هدى وصفى مدير مركز الهناجر للفنون قررت تقد العروض ا

ـلـحن مـحسن ـوسيـقى فـقـد وفق ا وعن األحلـان وا
الــبـدرى فى تــقـد أحلــان من نــسـيج الــدرامـا ذات
عالقـة وطـيـدة بـبـيـئـة الـنص ولـغـته. و تـنـفـيـذ هـذه
األحلــان فى شــكل مــوســيــقى وغــنــائى جــيـد. إال أن
عــازف الــنــاى كــان يـحــدث إزعــاجــاً بــخـروجـه خـارج
ـغنى احلـزم الـصـوتـيـة لـلـحن من آن آلخـر. وكـذلك ا
ـــيــكـــروفــون والـــذى أحــدث فى ومــدى تـــعــامـــله مع ا
بــعض األحــيـــان تــشــويــشـــاً لــعــلــو الـــصــوت أكــثــر من

الالزم.
ـبـذول وكـان من الـواضح اجلـهـد الـتـمـثـيـلى الـكـبـيـر ا
من أجل تــقــد الــعــرض فى أحــسـن صــورة. وأذكـر
ن خـلف أحمـد لـطفى ـمثـلـ والراقـصـ أ من ا
والــســيــد شـعــبــان وإكــرامى الــســيـد وبــاتــعــة ســيـد
وهـــدى مــنـــاع وهــاجـــر الـــســيـــد وإبـــراهــيـم عــنـــتــر
ومـــحـــسن الـــبـــدرى... إلخ وقـــد أجـــاد اجلـــمـــيع من
ـثــلـ وراقـصــ كل فى دوره. وكـان عــلى من قـام
بــدور أمــ أن يــفــكـــر مــلــيــًا فى إيـــقــاع أداء مــشــهــد

السكر!
واآلن يـــأتى احلـــديث عـن الـــنـــقـــطـــة الـــفـــاصـــلـــة فى
حتــلـــيـــلــنـــا وهى تـــمــثـل إجــابـــة عــلـى الــســـؤال الــذى
طــرحــنــاه ســـلــفــاً - فـى الــبــرولـــوج: هل أقــام عــرض
«اشـهد يـا قمـر» اعتـبارات حملـورى اجلغـرافيـا «هنا»

والتاريخ «اآلن»?
إن ما اسـتطعـنا ذكره عن الـعرض وما لم نـستطع لم
ــعـيش عـدا يـحـمـل أى دالالت تـتـمــاس مع واقـعــنـا ا
بــعض الــعــبــارات مــثل «الــبــلــد بــاظت الــبــلــد انـقــلب
حـالـهــا يـا مـيـلـة بـخــتك فى والدك يـا مـصـر... إلخ»
وهذه عبارات منـها ما يصلح فى أى جغـرافيا ومنها

ما يصلح ألى تاريخ.
إن نـص جنــيب ســـرور نص أصــيل ذو لـــغــة شـــعــريــة
ـعيش راقـيـة ودراما رفـيـعة ووطـيـد الصـلـة بواقـعه ا
وقت كـتــابـته. ومــا يـحـمــله من أفـكــار تـشــكل مـحـاور
ــصـرى آنــذاك بل مــجــتــمــعــيـة لــصــيــقــة بــاجملــتــمع ا

محاور أصيلة متأصلة فيه.
وكـــان يــجب عـــلى اخملــرج - مـــادام قــد كـــثف الــنص
بـفعل عامل الـوقت - أن يبتـكر دالالت على مـستوى
مثل واإلكسسوار بل وبعض اجلمل التشكـيل وأداء ا
الـدالة ليـتمـاس مع واقعنـا اآلن مصر 2008. فـالنص
صاحب الـتيـمـات اإلنسـانيـة اخلالـصة هـو ما يـصلح
ـه كمـا هو (بـرؤية كـاتـبه) فى أى زمان ومـكان تـقد
أمـا نص مــثل «اشــهـد يــا قـمــر» لـنــجـيب ســرور وهـو
نص يحـمل نـقـدًا سيـاسـيًا واجـتـمـاعيـًا وقـوميـًا فـهو
ه إلى التـجادل والتماس مع يحتاج عنـد إعادة تقد
ـعـيش (هــنـا / اآلن) لـيـكــتـسب قـيــمـته الـتى الـواقـع ا
ـتـلـكـهـا وقت كـتــابـته بـفـعل ظـروف اجـتـمـاعـيـة كـان 
وقـومـيـة وسـيـاسـيـة قـد تـغـيـرت. وهـذا ما لـم يـحدث
فى عـرض «اشهد يـا قمر» حملـمود أبو زيـادة. ولنكن
أكـثـر وضـوحـًا وحتـديـدًا فـهـاهـو سؤال مـوجـه خملرج
العرض: أين ومـا هى رؤيتك اإلخراجـية فى عرض

«اشهد يا قمر» الذى عرض فى مصر عام 2008?

ـــــا ال شك فــــــيه أنـه عـــــنـــــد الـــــتــــــعـــــرض ألى نص
مــسـرحى من زمن فــائت بـغــرض عـرضه فالبـد أن
ـكــان «هـنــا» والـزمـان يــتـقـاطـع عـرضه مع مــحـورى ا
«اآلن» فـهل أقـام عـرض «اشـهـد يــا قـمـر» اعـتـبـارات

لهذين احملورين?
سرح السابع عشر وعلى فى إطار مهرجـان نوادى ا
خــشــبــة مـســرح الــنــيل (الـعــائم) قــدمت فــرقــة نـادى
مــسـرح طــهـطــا عـرض «اشــهــد يـا قــمـر» من تــألـيف
جنـيب سـرور وإخـراج محـمـود أبـو زيـادة وذلك يوم

األحد 2008/3/9.
واجلـديــر بـالـذكــر أن الـعـرض - مـجــردًا من الـزمـان
ستوى كـان - يعد عرضـًا متماسكـًا فنيًا جـيد ا وا
فقـد التـزم اخملرج بـوجود الـكورس كمـا هو فى نص
ـــا أتــــاح له الــــفـــرصــــة الســــتـــغالل جنــــيب ســــرور 
مجموعة الـكورس فى بناء تشكـيالت حركية درامية
تــتـخـذ من تـفــاعـلـهـا مع بــاقى الـشـخــصـيـات أسـاسـًا
ــسـرحـى لـذلـك كـان ومــبــرراً لــلــتــعــامل مع الــفــراغ ا
لــلـكــورس - كــمــا هـو مــعــهــود عـنــد إخــراج نــصـوص
لـنجـيب سرور عـلى الـنحـو التـقـليـدى - أهمـيـة بالـغة
فى هـذا العـرض واسـتـطـاع اخملرج الـلـعب عـلى هذا
ـستـوى تـقـنى جـيد وطـيـد الـصـلة بـالـبـناء العـنـصـر 
الدرامى للعـرض. واجملموعة الـتى جسدت الكورس
هى إلى حــد مــا مــجـــمــوعــة مــنــســجــمــة ومــتــوافــقــة
ــــســــتــــطــــاع ضــــبط تــــقــــنــــيـــة األداء وحــــاولت قــــدر ا
ـتـزامن عـلى نــحـو جـيـد. حـتى من خـرج اجلـمـاعى ا
منهم خـارج جسد الـكورس ليـلعب شخـصية مـنفردة
ثم عــاد اتـسم خـروجه وعـودته بــالـنـعـومـة والــتـقـنـيـة

الفنية.
ـنـظـر ديكـورى خلـالـد عـبد ـسـرحى  بـدأ الـعرض ا
الــصــبـور يــتـكــون من ثالث قــطع رئــيـســيــة ثـابــتـة لم
ـنظـر كـكل عـند تـتـحرك أو تـتـغـير إال عـنـدمـا تغـيـر ا
االنتـقال من بـهـوت إلى بورسـعيـد. ويعـد هذا الـتغـير
هــو الــتـــغــيــر األول واألخــيـــر عــلى مــســتـــوى مــنــاظــر
ـــنــظــر األول فـى بــهــوت عـــبــارة عن الــعـــرض كــان ا
ـسـرح تـقـبع بـهـية أسـفـلـهـما. نخـلـتـ بـأسـفل  ا
وفى أسـفل الـيـسـار الفـتة مـحـطـة بـهـوت وفى أعلى
الوسط مـستوى 40 قد استـغله اخملـرج إلبراز بعض
ـواقف الـدرامـيــة وذلك بـصـعـود شـخـصـيـة أو أكـثـر ا
ـستـوى كـان مثـبـتًا عـلـيه مجـمـوعة من عـليه. وهـذا ا
ــدبـبـة األعـمــدة الـسـمــراء الـرفـيــعـة ذات الـنــهـايـات ا
الفضية لتـشكل أحياناً قضـباناً أو حراباً أو سورًا...

إلخ.
ـنــظــر الـثــانى فـى بـورســعــيـد فــظــلت الـقــطــعـة أمــا ا
الوسـطى كما هى وعـلى اليم كـانت قطعة مـبهمة
راكب عالم وعلى اليـسار قطعة ديـكورية توحى با ا

الشراعية ببورسعيد.
لــعـــبت اإلضــاءة دورًا وظـــيـــفــيـــًا فى درامــا الـــعــرض
سـاحات الكـبيـرة والبقع وتـنوع استـخدامـها ما بـ ا
ـسـاحة. وتـنـوعت ألـوانهـا بـتـنوع الضـوئـيـة محـدودة ا

وقف الدرامى. ا
إال أن العـناصـر الـثالثة الـسالـفة (تـشكـيالت حركـية
- ديـــكـــور - إضـــاءة) كـــانـت عـــلى قـــدر قــــيـــمـــتـــهـــمـــا
الــوظــيــفــيــة الــدرامــيــة ولم تــســهم فى تــشــكــيـل بــعـد
سنـيـوغـرافى جـمـالى مـبـهـر بل إن الـديـكـور لم يـهتم

كان فقط. سوى بوظيفة حتديد ا

 مشهد من عرض  «أشهد يا قمر»

 عناصر العرض لم تشهد فى تشكيل 
بعد سنوغرافى جمالى مبهر!!

¢ùfƒj â©aQ óªëe 

اشهد يا قمر
وغياب «هنا / اآلن»
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العرض اإلماراتى.. «على جناح»
احلالم باالشتراكية

سرحي جريدة كل ا

«حاول مرة أخرى».. طلقة صائبة لنص مسرحى مكتمل

نحن فى عرض عبير على نصرخ
يا عبير .. طفّى النور

صـ 11

ـرور بالـطـريق مرة أخـرى كمـا لو ـمـثل هو الـشخص الـذى يـعرف ا > ا
ـا ـمـثـل تـتـواجـد  ـرة األولى وفى ذلك أعــتـقـد أن مـتــعـة ا كــانت ا

يتطلب مشقة كبيرة جداً. 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرح السالم. دة 15 يوماً أخرى  > مسرحية «حار جاف صيفا» للمؤلف واخملرج رضا حسان تقرر استمرار عرضها 

17 من مارس 2008 العدد 36

األســـــــــتاذ

äÉcôH âØY ßaÉM ”ÉM

صـ 13

على مسرح قصر ثقافة العمال بشبرا اخليمة كان
ــســـرحى «حــاول مـــرة أخــرى» وهــو أحــد الـــعــرض ا
عــــروض الـــنــــوادى لـــهــــذا الـــعــــام لــــلـــكــــاتب واخملـــرج
اإلمــاراتى صـالح كـرامــة والـتى قـدمـهــا عـلى خـشـبـة

سرح اخملرج خليل تمام. ا
يـــضم الـــعــــرض الـــذى لم يـــتـــجـــاوز الـ 40 دقـــيـــقـــة
ـسرح شـخـصيـات أولـية تـتـعامل مـعـنا عـلى خـشـبة ا
وهى: الــســجــيـنــة واحملــامى والــعـشــيــقـة اخلــائــنـة
والـشـرطـى الـسـجـان كــمـا يـضم شـخــصـيـات أخـرى
فـاعــلـة مــحـركــة لألحـداث وال تــظـهــر أمـامــنـا وهى:
تجر. الزوج اخلائن وابنة احملامى وزوجته وبائعة ا
يـبدأ الـعرض ويـنتـهى فى نفس غـرفة الـسجن حيث
السـجـينـة فى بذلـتهـا احلمـراء تـعانى الـبرد وتـنتـظر
تــنــفــيــذ اإلعــدام ألنـهــا قــتــلـت زوجـهــا الــذى وجــدته
يــخــونــهــا مـع صــديــقــتــهــا الــوحــيــدة عــلى ســريــرهــا
تُـضــرب عن الـطـعــام وتـســتـعـجل تــنـفـيــذ احلـكم فال
رغــبــة لــديــهــا فـى احلــيــاة. ويــزورهــا كل يــوم مــحــامٍ
عـينـته احملكـمـة فيـحـاول معـها الـعـدول عن أقوالـها
لـتخفيف احلـكم أو احلصول على الـبراءة بأن تنفى
ــــة عن نــــفــــســــهـــا وتــــكــــتــــشف مـن حـــوارات اجلــــر
احملـامى معـهـا ضـعف نـفسه ويـبـوح بـانكـسـاره أمام
ارسان احلب فى تجر  ابنته التى رأته مع بـائعة ا
البس وهو ال يدرى أن البائعة تركت غرفة تبديل ا
بـاب الغـرفة مـوارباً ورفـضت زوجته اعـتذاره فـفقد
احـتـرامه وشـخـصـيـتـه وتـرى فـيه الـسـجـيـنـة زوجـهـا
ـمـارسـة نـفس اللـحـظـة وكـأنـها اخلـائن فـتسـتـدرجه 
ـتـجـر فيـتـجـرد من مالبـسه وتـغريه الـلـحـظة بـائعـة ا
فــتــدفـعـه الـســجــيـنــة لــيـســقط عــلى األرض وتــصـفه
بـــاخلــيـــانــة كـــكل الــرجـــال صــارخـــة فى وجــهـه أنــهــا
لـيـست رخـيـصـة هـكـذا ويـتـصـاعـد احلـدث بـانـهـيـار
احملـامى أمام الـسجـينة األقـوى منه ألنـها الـواضحة
ــدنس بــأفـعــاله فــيــفــر هــاربـاً من الــشـريــفــة وهــو ا
الـزنــزانـة أثــنـاء دخــول الـعــشـيــقـة اخلــائـنــة صـديــقـة
الـســجــيـنــة الـتى تــأتى لــزيـارتــهـا مــتــظـاهــرة أمـامــهـا
بالـقوة والـثـبات ألن الـسجـينـة لم تقـتلـها. ويـتصـاعد
احلـوار بينهما لتـؤكد السجينة أنـها تركت صديقتها
اخلـــائـــنــة لـــتـــمــوت كـل يــومٍ فـى جــلـــدهـــا من تـــأنــيب
الـضمـيـر وفى محـاولة لـلهـرب تخـرج العـشيـقة ورق
ــفـضــلـة لــهـمــا مـنــذ الـصــغـر الــكـوتــشـيــنـة الــلـعــبـة ا
ويــكـشف الـورق أن الــسـجـيـنــة سـتـحـيـا 100 عـام فى
الـزنـزانــة وأن الـعـشـيـقــة سـتـمـوت بــعـد حلـظـات إثـر
حـادثـة فى الـطــريق وتـصـرخ الـسـجــيـنـة فى وجـهـهـا
ـؤلف واخملــرج بـأن اإلنـســان ال يـدرى مـتى بــكـلـمــة ا
ســيــمــوت رغم أنه يــطــالب بــالــفــنــاء واخلالص وأنه
جتب عليه احملاولة مرة أخرى فى كل وقت للتكيف
مع احلياة واخلروج من دائرة األوهام داخل نفسه.
وتفر الـعشيقـة هاربة مذعـورة لنسمع صـراخها بعد
حلـــظــــات إثـــر حـــادثـــة قــــضت عـــلـــيــــهـــا فى اخلـــارج

لتنطفئ جذوة الصراع فى قمة اشتعاله.
ـمـثـلـ ــقـام األول عـلى أداء ا الــعـرض يـعـتـمـد فى ا
ـــؤلـف كــمـــعـــظـم عــروض ـــا قـــدمه ا ورؤيـــة اخملـــرج 
ـــتع إلمـــكــانــات الـــنــوادى الـــتى تــعـــتــمـــد عــلى أداء 

الـعـشـيقـة لـتـقنع اجلـمـهـور بدورهـا أمـا عالء عـبد
احلـى الـــذى أدى دور الـــســــجـــان فـــقــــد اســـتـــطـــاع
بـصرامته وحدته فى الـدور رغم كلماته الـقليلة أن
ـــرتـــشـى كـــمـــا رســــمـــهـــا يـــؤدى صـــورة الــــشـــرطـى ا

ؤلف. ا
ورغم صـعـوبــة الـلـغـة الــفـصـحى كــكل أعـمـال صـالح
ــمــثــلــ حــافــظــوا عـلــيــهــا ولم تــقف كــرامــة إال أن ا
حـائـالً أمـام ســهــولـة أدائــهم ومــرونـة احلــدث طـوال

العرض.
رة كـما اسـتطاع اخملـرج خلـيل تمام رغـم أنها تُـعد ا
ـلك أدواته ـارس فـيــهـا اإلخـراج أن  األولـى الـتى 
ويـوظفها جيـداً ويضع أبطال مسرحـيته فى أماكنها
الــصـحـيـحـة لم يـصـبـه ارتـبـاك الـتـجـربـة األولى ولم
ــا جــعـل الــعــرض ــؤلـف  تـــتــعـــارض رؤيــته وفـــكــر ا

سرح. متماسكاً على خشبة ا
 >> يــبــقى ســؤال دائــمـاً يــتــردد.. إلى مــتـى سـتــظل
ـادية هـذه العـروض التى تـعـانى ضعف اإلمـكـانات ا
ـبـذول بــعـيـدة عن عـ والــبـشـريـة رغم كـل اجلـهـد ا
ـسرح عـروضها فى ـاذا ال تدعم إدارة ا تـلقى?. و ا
الـثقافة اجلماهـيرية باإلعالن عنها لـيعرف طريقها
اجلــمـيـع?. إن جـهــداً كـبــيــراً لـكل الــعـامــلــ فى مـثل
هـذه الـعـروض الـقيـمـة يـضـيع هبـاءً ألن الـكـثـيرين ال

يعلمون عنها شيئاً.

الــعــرض. بــيــنــمـا لــعــبـت اإلضــاءة دوراً إيـجــابــيــاً فى
العرض وجاءت مكملة للمعنى.

وقـــام بــاألداء الـــتـــمـــثـــيـــلى فى هـــذا الـــعـــرض شــدو
اجلـارحـى فى دور الـســجــيـنــة بـطــلــة الـعــرض الـتى
قـتــلت زوجـهـا اخلــائن وتـركـت صـديـقــتـهـا اخلــائـنـة
تـخرج عـارية لـتمـوت فى جـلدهـا قامت شـدو بدور
كبيـر نفسـياً وحركيـاً فى أدائها للـدور كما أضاف
عـبـد الـنـاصـر ربـيع الـكـثـيـر فى دور احملـامى العـباً
عــلى نـفــسـيـة هــذا احملـامى غــيـر الـســويـة وكـذلك
ــيـــاء الــعـــبــد الـــتى اســتـــطــاعـت االنــطالق فى دور

بسيطة.
يـدور الــعـرض فى غــرفـة داخـل الـسـجـن بـهــا سـريـر
وحـيـد لـلـسـجـيـنـة وبـاب حـديـد ثـقـيل بـجـواره شـاشة
يـبـدو خلـفـهـا ظل الـشـرطى فى ذهـابه وإيـابه فـبدت
الــســيــنــوغــرافــيــا الــتى صــمــمــهــا مــجــدى ونس رغم
بـسـاطتـها مـعـبرة خـاصة فى شـاشـة رصد الـشرطى
ــــوســـــيــــقى الـــــســــجــــان مـع أصــــوات وقع أقـــــدامه وا
ــــا يــــوحى بـــجــــو الــــســـجن ـــصــــاحـــبــــة لـــقــــدومه  ا
ـوسيقى مـحمد عزت راقـبة كما قـام باإلعداد ا وا
فـجــاءت مـحـركــة لـلـمــواقف ومـؤثــرة رغم قـلــتـهـا فى

ادية إلى متى سنعانى ضعف اإلمكانات ا

مثلون حافظوا على لغتهم الفصحى  ا

 رؤية
إخراجية
واضحة
عالم ا

كـتابـا كامال لـديك في احملاضـرة نـفسـها كـان يضع
الـصفـحة أمامـنا فإذا بـها كـعصا مـوسى تلف وتدور
في الهواء فتبتلع العصي كلها جتذبها كمغناطيس.
في فصـل دراسي واحد كـان قد درَّس لـنا ترجـمته
لـكـتـاب "التـمـثـيل.. اآلفاق واألعـمـاق" حـتى قبل أن
يـكـمل تـرجـمـته كـان يـشـعـر كـأن ال ذنب لـديـنـا في
أن نـعبـر للـمـستـقـبل بيـنـما يـتلـكع جـيلـه في ترجـمة
كـتاب. وفي نـهايـة الفـصل الـدراسي أسَرَّ لـنا: لـقد
صــار كـتـابـي أنـتم وأنـتم كــتـابي كــتـاب يـســيـر عـلى
قــدمـ عـلى آالف األقـدام فـإن أكــمـلت تـرجـمـته
وإن لم يسـعفـني الوقت فقـد ترجـمته في رؤوسكم

جميعا.
أمـا أجــمل تــلك األوقــات فـكــانت في الــدور الـعــلـوي
للمعهد حـيث قاعات قسم التمثيل التي توحي لك ـ
ـؤسـسة ووحـيـهـا صادق ـ أن هـذا الـبـنيـان الـكـبيـر وا
الـعـريـقـة بـأقـسـامـهـا الـثالثـة في خـدمـة هـذا الكـائن
ـمثل. مع األسـتـاذ عرفـنا أن سـمى: ا الـالأخالقي ا
الــتـمـثــيل مـعـرفــة وأن مـعـرفــته هي أخالقــيـته لـيس
عـرفة إال اكـتـشافه لـلمـمـثل مرجـعـية أخالقـيـة إال ا
لـذاته وتــنـمـيـتـه إيـاهـا أن تــمـثل تـعــني ـ كـمـا عــلّـمَـنـا
األسـتـاذ ـ أن تــعـرف ذاتك وأن تـمــثل ـ حـتى ولـو لم
ثال ـ تـعنـي أن تكـتشف خـبـايا ذاتك مـا وقر تـكن 
ــتـــلــونــة فـــيــهــا كـــلــون غـــائب فــوق جـــســد احلــربـــاء ا
باسـتمرار الـتي هي أنت فاحلربـاء ح تتـلون بلون
مـا فإنـها تـكون قـد أخفت ألـوانا وألـوانا وأنك ح
تــــمــــثل فــــإنك تــــســـتــــدعـي تـــلـك األلـــوان اخلــــافــــيـــة
تــسـتــدعي تــلك األلــوان الــتي ـ من طــول مــا غـابت ـ

ظننت أن ال وجود لها.

كـــنـت لـــتـــفـــاجــــأ جـــدا ـ إذا مـــا شـــاهـــدتـه في قـــاعـــة
الـتـمثـيل ـ أن لـلـجـسـد إمكـانـات غـيـر تـلك الـتي كنت
تعـرفهـا وأننـا نتـصور فـحسب أن اجلـسد هـو الذي
ـشي ويقف ويجلس ويـتكور على نـفسه كطفل في
رحـم سـوف تــدرك حــ تــشــاهــد جــســده يــتــحـرك
خــارج قـوانــ اجلـسـد وخــارج قـوانــ الـطـبــيـعـة أن
الـــروح ولــــيس اجلــــســــد هي مــــا تـــتــــحــــرك وتـــشــــغل
فراغات العالم وتتـشكل في الفضاء كفراشة ملونة
ـكن جلــسـد قـصــيـر وضـخم كــبـالـون أن وإال كــيف 
يـطـيـر عـلى أرض الـقـاعـة كـراقص بـالـيه وأن يـقـفز
كن جلسد مكور ألعلى كالعب في سيـرك? كيف 
كهذا أن يؤسس قانونه ـ بينما يتحرك ـ متحررا من
قـوانــ الــطــبـيــعــة الـتي تــقــيــد أرواحـا كــثــيـرة داخل

يتة. أجسادها ا
كـان يتـحـدى جسـده مُطـلِقـا روحه كعـصفـور فنـبدو ـ
نـحـن الـشــبـاب ـ كــعـواجــيــز نـتــسـانــد عــلى أجـســادنـا
ـــرهــقـــة إلى أن يــحـــررنــا مـن إرهــاقـــهــا وعـــجــزهــا ا
وغـباوتـهـا فنـطيـر فراشـات ملـونة من نـوافذ قـاعات
ـيـة الفـنـون بألـوان قوس الـدرس فـنمأل سـمـاء أكاد

قزح.
لم يــعـد بــاإلمــكــان رؤيـتـه مـجــددا لن يــدعــوني مـرة
أخــرى لــبـــيــته ولـن يــســألـــني عن مـــوعــد مــنـــاقــشــة
رسـالـتي ولن يـخـبـرني بـأن مـقالـي قد أعـجـبه ولن
يـنــاقش مــعي بـعـض حتـفــظـاته عــلى مــا قـد ورد في
ـرحـبـة مـرة أخرى مـقـالي ولن يـبـتـسم ابـتـسـامـته ا
ـشي كـما لـو كـان يـطـير لـتـوقـيف الـوقت حتى ولن 
يــنــتــهي مـن تــرجــمــة كـتــاب أو حلــ يــكــتـب دراسـة
مـهمـة لـيـصدر بـهـا تـرجمـته لـكـتابـه أو حل يـتـأكد
من أن الـــعـــدل قـــد حتـــقـق بـــ تالمـــيـــذه أو حلـــ
يــتــأكــد مـن أن تالمــيــذه قــد حتــررت أرواحــهم فــمــا

عادت مرة أخرى أرواحا باهتة.
لم يـعــد بـاإلمـكـان رؤيــته مـجـددا ولــكـنـنــا نـعـده بـأال

نعود مرة أخرى أرواحا باهتة أبدا.

كــنت ـ أنــا ـ قــصــيــر الــقــامــة ـ أنـدهـش إلحـســاسي ـ
بينما أقف مـعه ـ بأنني طويل مع ذلك فسرعان ما
يـتالشى هـذا الـفـخار الـكـاذب إذ ننـشـغل ـ أنـا وهو ـ
ــنــاقـشــة جــادة أكــاد ال أفـتـح فـيــهــا فـمـي من شـدة
ضـآلة ما أعـرفه رغم تصوري أنـني أعرف في هذا
ـوضوع ما ال يعـرفه أحد. كنت أتسـاءل أحيانا هل ا
ـلوء ـنـفـوخ كـقربـة مـكـورة  هـذا اجلسـد الـقـصـير ا
عن آخـــره عـــلــمـــا وثـــقـــافـــة فــظـــني أن دمـــاغه ذات
ـــنـــتــفخ ال احلـــجم الـــضــئـــيل ضـــمن هـــذا اجلـــســد ا
ـكنـها وحـدها حـمل كل هـذا العـلم بل إني أحيـانا
مـا كنـت أشك في أن تـعثّـر سـيـره أحيـانـا سـبـبه ثقل
عــلـوم كـثـيــرة وخـبـرات أكـثـر تــزدحم في جـسـده فال

يسعها أبدا.
رغـم ذلك كـان جــسـده أحــيـانــا يـثـيــر سـخــريـة من ال
يـعـرفـونه كـرة كـبــيـرة أو بـالـون بـارتـفـاع قـامـة صـبي
تـظل تـتـنـطط في مشـيـته طـلـوعا إلى قـسم الـتـمـثيل
أو نـــزوال مــنه ولــكـــنــهــا ســـخــريــة ســـرعــان مــا تــوأد
حلـظـة أن يبـدأ في الـكالم حـتى ولو عـبـرك محـيـيا
فــحـسـب فـجــأة تــنــســحب غــرابـة اجلــســد وتــفــاجـأ
بــأنك دون أن تــشــعــر تــنــكــسف عــلى دمك ويــقــتــلك
اخلــجـل من ســخــريــة جــهــولـــة أصــابــتك في حلــظــة
غـبـاء وسوف تـفاجـأ بـأنك قد بـادلتـه حتيـة سريـعة
قـــائال: أهال أســـتــاذ ســـامي فــرغـم عــلـــمك أنه قــد
صـار أســتـاذا فـأسـتـاذا مـسـاعـدا فـأسـتـاذ دكـتـور إال
أنه قـــد بـــقي لـــديك ولـــديَّ ولــدى اجلـــمـــيع: أســـتــاذ
ســـامـي ذلك أنه قــــد نُـــقش فـي ذهن اجلـــمــــيع أنه:

األستاذ.

األســـتــــاذ; ألنـه في ظــــنك ـ وظــــني ـ أن الــــكــــثـــيــــرين
يـحــمـلـون "الـدكـتـرة" وأن بـعـضــهم ال يـلـيـقـون بـهـا وال
تــــلـــــيق بــــهـم وأن بــــعــــضـــــهم يــــســـــيــــرون بــــألــــقـــــابــــهم
فـيصـلصلـون كاألجراس ألنـهم يتـقلقـلون داخل فراغ
ألـقـابهم وأنك حـ تقـول له يا أسـتاذ سـامي فإنك
تـكـون قـد عـرفت قـدره احلــقـيـقي بـعـيـدا عن تـراتب
ــيــة وألنه كــان يــعـرف هــو أيــضـا الــوظـيــفــة األكـاد
حــقــيــقــة األمــر فــإنه ســوف يــطــلب مــنك أن تــنــاديه
بــســامي "كــدا حــاف" وحــتـى إن فــعــلت ـ ولن تــفــعل
خجال ـ فلن يغادر لديك خانة "األستاذ" أبدا أبدا.
األستـاذ; ألنه لن يخـجل أبدا أن يـخبـرك بأن سؤاال
كـتبة مـا قد طـرحته علـيه يحتـاج منه الـرجوع إلى ا
ومــراجــعــة مــعـــلــومــات في الــقــوامــيس والــتــأكــد من
اصــطالح في أصـله األجـنــبي وسـوف يـأتـيك إن لم
يـكن في الـغد فـبـعده لـيـخـبرك بـإجـابـة عن سؤالك
أمـا إذا كــنت قـد اسـتـذكـيت مـتـصـورا أنك قـد جـبت
له بــالـتـايـهـة فــمـكـشـوفُ أنت ال مــحـالـة وال تـتـصـور
أنك قـد كسـبت (بُـنطـا) عـليه جملـرد أنه أخـبرك أنه
ــعـلـومـة ال يـعـرف هــذا الـذي سـمـيْــتَه مـثال أو تـلك ا
الـتي اخـترعـتهـا عفـو اخلاطـر فمـهمـا كانت نـواياك
ـحــمل اجلـد حـتى يـبـ الـعـكس فـسـوف يـأخـذك 
وسـوف يـأتـيك ليـخـبـرك ـ ولـو بـعـد حـ ـ أن ما من
شـــخص يــدعى كــذلـك ومــا من مــعـــلــومــة حــقـــيــقــيــة
كــمـعــلـومــتك. أمـا إذا كــنت جـادا فــعال وخـالــفـته في
رأي عـلمي فتأكد أنـه قد يأتيك بعـد أيام ليخبرك ـ
مـهـمـا كـان قـدرك الـعـلـمي أو اإلنـسـاني ـ بـأنك عـلى
سـألة أو تلك أو حق وأنه أخطـأ في تفـسير هـذه ا
أن ذاكـرته قد خـانته في تـذكر مـقولة مـا أو معـلومة

ما.

األســــــتـــــاذ; ألنه طــــــردني مـن إحـــــدى احملـــــاضـــــرات
فـازددت احــتـرامــا له كـنت حــتى مـنــتـصف الــفـصل
الــدراسي أبــدو كــابن مـــدلل فــكــثــيــرا مــا كــان يــثــني
ــا يــبـــالغ فــيه عــلي رغـم أن ثــنــاءه أبـــدا لم يــكـن 
يــكـفــيك أن يـقــول لك: أحـســنت لـتــعـرف أنك فــعـلت
شــيـئـا مـهــمـا جـدا أو أن يـقــول بـيـنـمــا يـبـدو رضـيَّـا:
كـويس لــتـعـرف أنك لـم تـخـذله. ذهــبت لـلــمـحـاضـرة

ـان عامـلة إيه? بخـير احلـمد لله.. مش لله.. وإ
نــاويـــ تــغــلـــطــوا وجتـــولــنـــا شــويــة? إن شـــاء الــله
قــريب... و"قـريب" هــذه لم تــعـد بــاإلمــكـان. رحل
قبل أن ألـبي دعوة أنـا في حاجة إلـيهـا اآلن أكثر
من أي وقت. كـنت ح تـضيق الـدنيا وأشـعر أنه
ــعــهـد أبــحث مــا من جــدوى فــيــمــا أفــعــله داخل ا
عنه بـعيني أتـأكد من رغبـته في الطيـران للحاق
أمـر مستـعجل أن ال معنى لـليأس أبدا وأنه رغم
اإلحـبـاطات الـكـثـيرة فـإن عـمال ما عـلي أن أنـهيه

ما دمت قد بدأته.
كـان ضمـن قلـيـلـ ال يـستـسـلم لـلـيأس وال لـسـخـافة
ـزيد الـعـالم كان يـتغـلب عـلى السـخـافة واالبـتذال 
مـن الــعـــمل كـــان يــبـــدو كــمـن ال يــكـــفــيـه الــوقت ألن
إجنـازا كـبـيـرا عـلـيه االنـتـهـاء مـنـه كـان ال يـنـتـظر أن
ينـهي ترجمـة كتاب ضـخم لتدريسـه ما أن يبدأ في
تـرجمـة الـصفـحـة األولى حـتى تكـون هـذه الصـفـحة
قـد بثت فيهـا حياة داخل احملاضـرة صفحة واحدة
تـفـاجـأ بـأنـها لـيـست كـذلك فـجـأة تـصيـر الـصـفـحة

مـستـنـدا عـلى "أحسـنت" وعـلى "كـويس" ولـكنـهـما لم
يشـفـعا لي لـدى "األستـاذ". لم أحضّـر ما طـلبه مـنا
رفعت يدي ضمن قليل لم يُحضروا درسه فطلب
منـا اخلروج وبيـنما كـنت أغادر خجال مـنه فوجئت
به يــعـتــذر لي ألن الــعــدل لم يــكن في صــالح طــالـبه
اجملـتـهـد طـوال نـصف فـصل دراسي كـان عـلـيه إمـا
حـمـايتي بـتـوقـيف الـعـدل ـ عـدل أن تقـتـصـر الـقـاعة
عـلى الـطـلـبـة الـذين حـضّـروا الـدرس ـ وإمـا الـتـخـلي
عــني لــضــمــان الـعــدل. بــيــنــمــا كــنت أغــادر الــقــاعـة
خـجال كـنت قـد أسـمـيته "األسـتـاذ". "األسـتـاذ" كانت

لدي تعني: عالِم ـ جاد ـ متواضع ـ وعادل.

ــــبـــاغت ـ عــــرفـــته ـ مـن يـــومــــهـــا وحـــتـى مـــغــــيـــبه ا
كأسـتاذ. وظـللت كـلمـا قابـلته أنـاديه: يـا أستاذي
ثـم نـتـبــادل عـبــارات قـلــيـلــة .. عـامل إيـه? احلـمـد

 بعض الدكاترة يسيرون بألقابهم
فيصلصلون كاألجراس داخل الفراغ

 حينما صارت الصفحة معه كتاباً
 كامالً كأنها عصى موسى

د. سامى صالح

 كان 
يتحدى
جسده
 بروح
عصفور
فنشعر
 أمامه

بشيخوختنا

 الدكترة ال تليق بهم

باغت   الرحيل ا

 ثناء األستاذ

 قوان اجلسد 
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يات  األكاد
صغرة ال يعرفها ا

جيلنا... 
ولم نرها!

مـثل مثل أيـضاً فى عالقة ثـقة مع اخملرج. فى الـواقع أحب جداً ا > يـجب أن يكـون ا
مثل ـمثل الذى يـعمل. الفرق بـينهـما أن ا ـثال ينصاع عن ا الـذين ينصـاعون. أفضل 
كن أن «يـكون». إن التـربية تـطلب أن تـضع الناس فى مـواجهة ـثل  الـذى ينـصاع هو 

أنفسهم يعنى فى مواجهة حدودهم.
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 اإلبحار فى عالم
بهيج إسماعيل

سرح  ا
احتياج
وليس
ترفاً

 بهيج إسماعيل

دعوى من دعاوى األكـاذيب والضالل ويخرج الكارت
ــصــائـر األحـمــر مــعــلــنـا إيــقــاف الالعب عن الــلــعب 
الــــنـــاس. إذ كل الـــنـــاس فـى مـــســـرحـه لـــفـــهم دوامـــات
ناطق الـبحث عن ذواتهم دوامة عنـيفة تقتـلعهم من ا
اآلمــنــة إلى صــراعــات لــقــمــة الـعــيـش وإثــبــات الـذات
والـوجـود حتت مـظـلــة اإلنـسـانـيـة الــتى يـجب أن تُـعـلى
من قـيـمة الـبـشر. ولـقـد عالج بـهـيج اسمـاعـيل قضـايا
مـجتمـعية بـاللـجوء إلى االسطـورة ليـدمج مسرحه فى
ــكــان مــعــتــرك قــضــايــا اإلنــســان ويــصــبح الــزمــان وا
صـيـرية وألنه كـما صـنوان لـطرح كـل تلك الـقضـايـا ا
قــــلــــنـــا. رفـض أن يـــكــــون مــــوظـــفــــا وتــــفـــرغ لـإلبـــداع
ومـسـيـرته فى الـكتـابـة قـد ترجـمت فى عـدد كـبـير من
اإلبـــداعـــات الـــتى وصـــلـت إلى نـــحـــو ٤٨ مـــســـرحـــيـــة
مـعـظـمـهـا مُثّـل علـى خشـبـات مـسـارح الـدولـة. وبـشكل
خـــاص جـــدا مــســـرح الـــثـــقـــافــة اجلـــمـــاهـــيـــريــة. وأول
ــســرح الــعــربى ــنــشــورة فـى ســلــســلــة ا مــســرحــيــاته ا
ـصــريـة الـعـامــة لـلـكــتـاب مـسـرحــيـة "اآللـهـة بـالـهـيــئـة ا
ـــتـــمـــيــــزة مـــثل - حُـــلم غـــضـــبـى" ثم تـــوالت أعــــمـــاله ا

يوسف محاكمة رجل زجنى أبيض!?
ومـسـرحـيـته الـتى كـان لى شـرف الـكـتـابـة عـنـهـا حـيال
ـهـا فى مــسـرح الـغــد الـتى كـانت حتــمل عـنـوان: تـقــد
بـغــبـغــان ســلـيط الــلــسـان. وتــابــعت بـنــهم أعــمــاله مـثل
مـسـرحـيـة.. إنـهم يـأكـلـون الـهـامـبـورجـر. ثم مـسـرحـيـة
"الـغـجـرى" ومـسـرحـيــة شـاهـد مـلك. والـعـ احلـمـراء
وعـاشق الــروح واألسـيـاد. وزنـقـة الــرجـاله ومـسـرحـيـة
ـــســرحـــيـــات الــتى فـــلـــســفـــة فـــرغــلـى. والــعـــديـــد من ا
ـســارح الـقـطــاع اخلـاص مـثل: مــحـاكـمـة عـرضت له 
رأس الــــســــنـــة والــــتى كــــانت من إخــــراج الــــراحل كـــرم
مـطـاوع عـصـفـورة اجلنـة فى مـطـلع الـسـتـيـنـيـات التى

قدمت عرضا غنائيا.
يـحـمل روح الشـاعـر الـذى بداخـله. ولـقـد قـدمت على
مــســرح الــبــالــون مـن إخــراج حــسن عــبــد احلــمــيــد ثم
مـســرحــيــة. عــلى فــ يـا دوسـه عـلـى مـســرح حــديــقـة
األنـدلس قــبل نــهـايــة الــسـبــعــيـنــيــات - ثم مــسـرحــيـة:
احلب فـى الـــصـــنــــدوق الـــتى قــــدمت له عــــلى مـــســـرح
نـعم مدبـولى اآلن. ومـسرحـية أنت متـروبول - عـبـد ا
طلـوب ثم كتب مسـرحية حتـكى حياة فـنان الشعب ا
الــشـــيخ ســيـــد درويش قــام بـــبــطـــولــتــهـــا الــفــنـــان عــلى
احلـجـار غـنـائـيًـا ثم مـسـرحيـة. خـلى بـالك من راسك
الـتى أخـرجهـا له الـسـيـد راضى لـلـمسـرح الـكـومـيدى.
ـــــســــرح الــــكــــومــــيــــدى أيــــضــــا قــــدم لـه - الــــلــــعب ع وا
ــكــشــوف ثم مــســرحـيــته الــكــومــيــديــة: زواج مــســتـر ا
ـسـرح اجلـديـد عام سالمـة والـتى قـدمـتـهـا له فـرقـة ا
أمـــا مــــســـرح الـــريــــحـــانى فــــقـــد قـــدم لـه مـــســـرحــــيـــته
"البـرنـسيـسـة" للـنجـمـة ليـلى عـلوى وفـاروق الـفيـشاوى

ومحمود اجلندى.
ـا تـشهـد له بـالعـطاء سـيرة إ وكل هـذه السـيـرة وا
ــتــنــوع مــثـل مــســرحــيــات حــرم حــضــرة ــتـــطــور وا ا
ــســرح احملــتــرم حـــالــة طـــوار الــلى اخـــتــشـــوا - 
جنم. مـثـل جـائـزة الـدولـة الـتـشـجـيـعـيـة عـام ١٩٩٢
مع وســـام الـــعــلـــوم والـــفـــنـــون من الـــطـــبــقـــة األولى.
وحصل على اجلائـزة األولى فى مهرجان - فوجلو
سـرحى باالحتـاد السوفـيتى عن مسـرحية جراد ا
ــيــة تـــمــنح ألول مــرة حــلم يــوسـف وهى جــائـــزة عــا
لـكـاتب مـصــرى. وبـعـد.. هـذه سـيــرة ومـسـيـرة هـذا
الــــفـــنــــان الــــذى قـــرأت لـه بـــجــــريــــدة  "مـــســــرحــــنـــا"
مسرحية قصيـرة بعنوان (خاطر السلطان) وما أن
فـرغت من قـراءتـهـا حـتى أدركت أن كـاتـبـنـا لم يزل
ـتمـيز الـذى يشهـد له بأنه من قـادرا على الـعطاء ا

اخلالدين فى كتاب مسرحنا العربى

آخــذا من الــســيــر الــشــعــبــيــة خــلــفـيــة ومــادة خــصــبه
وقف. خـصب بـهـا درامـاته الـراقـيـة أو كـومـيـديـات ا
إذ كـان من خاللـهـا دائـمـا يـنـتـصـر لإلنـسـان يـنـتـصر
لـلخـيـر يـعـلى من قـدر الـبسـطـاء إذ الـبـطل عـنده من
ـواطن قــلب الـشـعـب يـلـعب فى قــلب األحـداث دور ا
ــــفـــعـــول فـــيه. أو ــــفـــعـــول به. أو ا الـــفــــاعل. ولـــيس ا
سـرح فأصبح فعـول بهم وبهـيج إسماعـيل عشق ا ا
تـميزيـن أصحاب الـقضية; ألن واحدا من مبـدعيه ا
مـــســرحـه يــحـــمل فـى أعــطـــافه دومـــا هـــمـــوم الــوطن
سرح يرتـبط عنده بأسـئلة ثالثة حتدد ـواطن فا وا
فـهوم والـفـلسـفة والـصـياغـة التى ال قـيام إجـابـاتهـا ا

للمسرح بدونها. وهى:
ن? سرح   ا

اذا? سرح   ا
كيفية أن نكتب للمسرح

ــســرح ومــوضــوعـات أعــمــال بــهــيج إســمــاعـيل وفن ا
تـتـمـيـز بـتـلك اخلـصـيـصـة الـشـعـبـيـة الـتى تـمـثل دفـعـا
قـويا وحـيويـا دينـاميـكيـا له كـاريزمـته التى تـخصه إذ
يـقوم مـسـرحه أسـاسا عـلى تـرسـيخ حقـيـقـة تاريـخـية
ـســرح احـتــيـاج إنـســانــيـة. ال جــدال حـولــهـا. فـى أن ا
وليس ترفا. ولهـذا فإن القوة األساسية فى مسرحه
ــســتـويــات بال ــســرحــيــة لــكل ا بــأنه قــدم وجــبــاته ا
فـــوارق طــبــقــيـــة. أو فــكــريــة. تـــلك الــتى تـــفــصل بــ
الــنـاس ألنه شـخـصـيــة ال حتب الـفـوارق فى اجلـنس
أو الــعـقـيــدة الـديــنـيـة أو الــسـيـاســيـة ثم إن الــلـغـة فى
مــسـرحه سـلــسـة يـعـلى بــهـا كل مـا هــو مـشـتـرك بـ
الـبـشـر الـضــحك الـدمـوع الـفــرح احلـزن الـسـعـادة
الشجن بل كل ما يدخل فى مجال القلب يعتنى فى
مـسـرحه بــاجلـوهـر ويـعـتـبـر الــسـيـاسـة هى األرضـيـة
الصـلبة الذى ينطـلق منها للتـعبير عن ثورته ضد كل
الــســلـبــيــات إذ طـرح فى أعــمــاله نــوعـا من اجلــدلــيـة
ــاديــة تـــلك اجلـــدلــيـــة الــتى حـــارب بــهـــا ســلـــبــيــات ا
واطن واهتزت مجتمع قام وساد فيه التهام حقوق ا

واطنة. فيه صفة ا
سندس الدهشة

هذا الكاتب أدهشنى جـدا حينما عكفت على اإلبحار
ه وأدركـت مـــدى خــــطــــورة وعــــظــــمـــة وعــــمق فى عــــا
تـوجـهـاته. إنه يـشـجب أى قـرار سـيـادى يـعـطى لـلصف
الـثانى من رجـال السـلطـة مـشروعـية تـنفـيذ الـقرارات
ــصـــيـــريــة ويـــجـــرى طــقـــوس الـــضــبـــطـــيــة الـــدرامـــيــة ا
لـلمواقف التى يـسخر فيهـا من كل من يسكب األوهام
واألكـــاذيـب فى مـــســـامع وفـى روح اآلخـــرين حتت أى

ولـد الـكاتـب بهـيج إسـمـاعـيل فى ١٩٤٠/٧/١٣ بـقـرية
مـيـت عـفـيـف مـنـوفــيـة حـصـل عـلى لــيـسـانس آداب -
فـلـسـفـة - ١٩٦٤. تـلـقى تـعـلـيـمه االبـتـدائى فى مـديـنة
كفر الدوار بحيرة حيث كان والده يعمل ناظرا بوزارة
الـتـربـيـة والـتـعـلـيم  أكـمل تـعـلـيـمه فى اإلسـكـنـدريـة ثم
بــالــقــاهــرة. رفض أن يــعــ فى احلــكــومــة وفــضل أن
ـــســـرح عـــنـــده يـــتـــمـــيــز يـــكـــون كـــاتـــبـــا لـــلـــمــســـرح  أو ا
بـخصـيصـة شعـبيـة تأملـية تـمثل دفـعا حـيويـا ليـصمد
ـــشــــاهـــدين. ومـــســـرحه ـــطـــروحـــة عـــلى ا بـــأفــــكـــاره ا
احــتــيـــاج ولــيس تــرفـــا. حــتى حــيـــنــمــا كــتـب لــلــقــطــاع
اخلـاص بــعض األعـمـال الــتى نـالت جنـاحــات مـذهـلـة
البس الرسمية) أو (هامبورجر) أو مثل: (الدخول با
ـا قدم فى فـرق القـطاع اخلاص أو غـيرهـا الكثـير 
مـسـرح الـريحـانى كـان مـسرحه احـتـيـاجا ولـيس تـرفا
ــثل مــلــتــقـى (لــلــفــكــر) تــذوب فــيه الــذات وفى ألنه 
رحـلــته حـاول جـاهــدًا أن تـكـون أعــمـاله مـثـل مـعـزوفـة
ــوحـد يــلـخص من خالله كـورالـيــة تـصــنع الـوجـدان ا
ضـمـيـرا جـمـاعـيـا يـرى فـيه كل فـرد جـانـبا مـن نفـسه

وحملا من هويته بل ووجوده وآماله وطموحاته.
لـــهــذا جنـــد أن كــومـــيــديـــاته الـــتى كــتـــبـــهــا فى بـــدايــة
مــــشــــواره األدبـى الــــطــــويـل تــــشــــهــــد بــــأنـــــهــــا تــــأكــــيــــد
الجــتــمـاعــيــته الــتى تــتــآلف مـع اجـتــمــاعــيــة اإلنــسـان
ــســرح عــنــده (مــنــبــر األســرة وحــيــويــة اجملــتــمع ألن ا
الـكـبـيرة) يـتـحـلق حـوله أفرادهـا فى عـفـويـة وتلـقـائـية
مــســاهــمــ بــدورهم فى خــلق حلــظــة عــمــيــقــة عــمق
الـزمن تـتـنـاغم فـيـهـا كل اإلرادات.. ولـقـد عـرف بـهيج
ـسـرحه مع جـمهـور يـتـعطش كـمـا قلت كـيف يـتـعامل 

تعة والترفيه معًا!? آنفا إلى ا
ويـعـتــبـر بـهـيج إســمـاعـيل من كـتــاب اجلـيل الـثـالث فى
ــعـاصــر ذلك اجلـيل ـصـرى ا ـســرح ا قــائـمــة كـتــاب ا
الذى امـتلك نـاصية الـتعبـير عن قضـايا وطنـية حتمل
قدرا عـاليـا من اجلهاد بـالقلم لـلتعـبير عن آالم أمـتنا
ثابة سرح أن يكون  العربية التى كانت حتتاج من ا
- احلـــراك الــســيــاسى - مــســرح فــيه جــرأة وأن هــذا
ـتسـم باجلـرأة يـتـواجـد فى مـناخ احلـراك الـسـيـاسى ا
صـنـفـات الـفـنـيـة تقف قـمـعى إذ كـانت الـرقـابـة علـى ا
نـتقدة للـكتاب أصـحاب القـضايا احلـياتيـة اجلادة وا
ـواطن فـقـد كـانت ـعــاشـة الـتى تـطـحن ا لـلـسـلـبـيـات ا
أعمـال بهيج تنادى بـتحرير العقل واجلـسد معًا داعيا
إلى خـــــلق إرادة. إذ اعــــتـــــنى فـى مــــســــرحـه بــــجــــوهــــر
ـادية اجلـدلية فى اإلنـسان ليـطرح أيـضا جانـبا من ا
ــواطن من خالل مــجــتــمع ســاد فــيه الـــتــهــام حــقــوق ا
دعـاوى كـاذبـة هـدف الرمـوز الـكـبرى فـيه هـو اغـتـيال
روح الـوطـنـية بـغـية إمـسـاك الـناس من بـطـونـهم حتى
تـرتـفع حـنـاجـرهم فـقط بـالـصـراخ فـقط لـتـطـلـب سد
الـرمق. وتـنـصـرف عـمـا سـواه. وأن يـضـحك كل مـنـهم
عـــلى كل مـــنـــا بـــالــــتـــشـــدق بـــاحلـــديث عن احلـــريـــة أو

االشتراكية.
أو الـــوحـــدة فى الـــوقـت الـــذى يــغـــتـــالـــون فـــيه طـــقس

البراءة وحلم اخلالص من ربقة العبودية.
ومن خالل أكــثـر من ٤٨ نـصــاً مـسـرحـيــاًَ مـثـلت عـلى
مـسارح الـدولـة أو مسـارح الثـقـافة اجلـمـاهيـرية أو
مــســارح الــقـطــاع اخلــاص كــتـب فـيــهــا عـن الــوجـدان
اجلـمعى فى درامات فرعـونية تراثـية ريفية وعن
ـتناقضات اجملتـمعية التى تـؤرقه وتؤرقنا معه فى ا
درامـات سـياسـيـة ولـلـحق. فـلـقـد قـال كلـمـته فى كل
س حـقــوق وكـرامـة وأمن اإلنـســان فـهـو الـفالح مـا 
الـــذى يــكـــتب مـن خالل قـــنـــاعــة وطـــهـــر ونـــبل أبـــنــاء
الـريف الـذين ال يـعـتـنـقون الـزيف أبـدا مـهـمـا كانت
ش فى ركـاب - كــدابـ ــغـريــات وهـو أيــضـا لـم  ا
الـــزفــــة - وكـــان طـــرح قــــضـــايــــا مـــســـرحـه من خالل
شـــــخـــــوص - لــــــلـــــفـــــراعـــــ / حــــــورس / إيـــــزيس /
والـفالحـ هـجـرس والـهاللـى سالمـة وسـعـد اليـتـيم
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شباب النوادى يتحدثون:

سارح مغلقة فى وجوهنا أبواب ا
اخلــاص عــلى عــروضــنــا فــكــيف نــعــتــبــرهـا

سبوبة!
نــورهــان نـــور الــدين تـــقــــول نـــحـن عـــشـــاق
حقيـقيـون للـمسـرح وال ننـتظـر منه شـيئاً ال
مكافآت وال أى مـقابل مادى بالعكس أرى
اخملـرج وهو يشترى الـكثير من مـستلزمات
الـعرض من ماله اخلـاص ألنه يهدف مـثلنا
لـــشىء واحـــد أن يـــرى اجلـــمـــهـــور الـــعــرض

ويقول: عمل جيد. هذا هو كل مبتغانا.
ــيـزانــيــة ال تـعــنـيــنـا مــحـمــد يـحــيى يــقـول: ا
ـــــبـــــلـغ لـــــو وصل لـ (3000 ويـــــقـــــيـــــنى أن ا
جـنـيه) سنـضـطـر إلى اإلضـافة من جـيـوبـنا
ألن الـــهـــدف إظـــهــــار عـــرضـــنــــا فى أفـــضل
صورة ولكن ما يعنينا هو أن نتيقن من أن
مـجهودنا وضع فـى مكان احتـضنه وأظهره
بــــشــــكل جــــيـــــد وذلك بــــحــــسـن الــــتــــنــــظــــيم
والـتنـظيـر. وغيـر ذلك يسـبب لنـا اإلحباط
ـيزانية لكن نـحن لم نشك مطلـقا من قلة ا
شــــكــــوانــــا من قــــلــــة الــــتــــنــــظــــيـم وتــــضـــارب

واعيد. ا
يات النوادى ال نعرفها أكاد

إبـراهيم أبو سـليمة يـقول: جـيلـنا لم ير أى
ا حتـدث عـنه د. عادل الـعلـيمى ال شىء 
نــدوات أو مــحــاضـرات أو كــتب ونــحن فى
ـعـاونـة فـرقـتـنـا دربــنـا أنـفـسـنـا بـأنــفـسـنـا و
ـنــاســبــة فــهـو اخملـرج مـحـمــد عـيـسى وبــا
لــــيس مـن اخملــــرجــــ الــــقــــدامـى وســــنه ال
يتـجاوز 30 عـاماً لـكن أحداً من األسـاتذة
الـكـبار لـم يزرنـا لـيـلـقى مـحـاضـرة أو يـعـقد

ندوة.
مـحمـد يحيى: االحـتـكـاك الذى يـوفـره لـنا
ــــهـــــرجـــــان مع زمـالئــــنـــــا بـــــاالطالع عـــــلى ا
عـــروضــــهم هـــو الــــتـــدريـب الـــوحــــيـــد الـــذى

نحصل عليه.
أحـــمــد الــبـــيــطــار: نـــحـن نـــطـــالـب بـــعـــودة
صـغرة خصـوصا وقد حاول يات ا األكـاد
يـة الـفـنـون ولم يوفق بـعـضنـا دخـول أكـاد

ا يكفى. وما سمعناه عن النوادى قد
مـحـمد الـعـشرى يـقـول: إن هـدف الـنوادى
هـو الـتــدريب والـتـجـريـب لـكـنـنـا نــعـتـمـد فى
تدريب أنفسنـا على اجملهود الذاتى وغالباً
مـا يـكـون ذلـك عـلى أسس غـيــر صـحـيـحـة
لــعـدم تــوافـر أى دورات تــدريــبـيــة لـنــا. ومـا
ــــعــــرفــــة نـــــطــــمح إلــــيـه هــــو تــــوفــــر أدوات ا

الصحيحة.
ـقـصود تــقـول: نــلــجـأ لإلنــتـرنت آيـة عـبـد ا
الذى أعـتبـره أعـظم فائـدة لسـهـولة الـبحث

ا نريد البحث عنه. وحتديده الدقيق 
مـحـمـد عـبـد اجملـيـد يـقــول: فى مـهــرجـان
اإلســـكــــنـــدريـــة حـــضــــرت ورشـــة الـــتــــمـــثـــيل
ن الــشـــيــوى الــذى وتــدربـت عــلى يـــد د. أ
اســتــفـدت مــنه كــثــيـراً لــكن كــنت أتــمـنى أن
تـكون هذه الـورشة قبل الـعرض حتى أطور

أدائى فيه وليس بعده!
عالء أبـــو زيــد يـــقــــول: الـــورش هـى الـــنـــواة
إلخـراج عروض جيـدة لذا أدعو لالهـتمام

بها.
سـيـد عـونى يــقــول: األمـر الــذى يــؤسف له
أنه بـسبـب مطـالـبة شـبـاب الـنوادى بـتـقد
اجلـــديــد دائـــمـــاً انـــدفع بـــعـض اخملـــرجــ

لتقد عروض ال يفهمها اجلمهور.

حـمـلـهم الـبـعض مـسـئـولـيـة تـدهـور مـسـتـوى ما
تـقدمه الـنـوادى من عروض واتـهـمهم الـبعض
- صــراحـة - بـأنـهم حـولــوا عـمل الـنـوادى إلى

«سبّوبة» واسترزاق..
ــشــاهــدة قــيـل: ال يــعــنــيــهـم ســوى رأى جلــان ا
ـــــهـــــرجــــانـــــات.. عـــــروضـــــهم والـــــذهــــاب إلـى ا

يقدمونها ألنفسهم.. وال يعنيهم اجلمهور..
بـــهــــدوء شــــديـــد حتــــدث «رجـــال الــــنـــوادى» لم
تخرجهم االتهامات السابقة وغيرها عن أدب
احلــــــوار.. قــــــالــــــوا إنــــــهم يــــــقــــــدرون اخلالف

ويحترمونه.. وقالوا ما لديهم:
سارح مغلقة ا

ــسـارح ال الـســيـد عـونى - مــخــرج - يــقــول: ا
تـفـتح لــنـا أبـوابــهـا واإلدارة تـتــذرع بـعـدم وجـود
خــطــة لــلــعـــروض ونــحن كــثــيـــراً مــا نــرجــوهم
هرجان على السماح لنا بعرض أعمالنا قبل ا
ــتـابـعـة عـروض اجلـمـهـور الـذى هــو مـتـعـطش 

األندية.
إبراهيم أبو سليمة - إدارة مسرحية - يقول:
دنى لـيس لـنـا مـكـان نعـرض عـلـيه فـالـدفـاع ا
ـسارح بـسبب حريـق بنى سويف مازال يـغلق ا
ــسـرح الــذى عـرضــنــا عـلــيه أمـام لــدرجـة أن ا
ـــوافـــقــة ــشـــاهـــدة لم يـــحــصـل عــلى ا جلـــنـــة ا
بــافـتــتــاحه ســوى من فـتــرة وجــيـزة. ونــحن فى
شوق لنعرض أعمالنا على اجلمهور وهذا فى

سابقة. رأيى أفضل من ا
أحـمـد الـبـيـطار مســاعـد مــخـرج يـقــول: الـيـوم
الــذى  حتـــديــده كــمـــوعــد لـــلــمــهـــرجــان كــان
ـــثـــابــــة عـــيـــد عـــنــــدنـــا ال لـــشـىء ســـوى أنـــنـــا

سنتمكن من العرض أمام اجلمهور.
نـورهان نور الدين راقصـة فنون شعـبية تقول:
نحاول مراراً وتكراراً عرض أعمالنا لكن دون
جدوى لـعـدم وجود مـكـان لـذلك ولقـد سـررنا
ـهــرجـان سـيــعـقـد فى بــشـدة حــ عـلـمــنـا أن ا

القاهرة حيث اجلمهور الكبير.
ـقـصود عــلى هـذا وتـؤمن زمـيــلـتـهـا آيـة عـبـد ا
الــكالم بــقــولــهــا: نــعم الــقــاهـرة بــالــنــســبــة لــنـا
أفــضـل من أى مــكـــان آخــر حـــيث يـــرانــا عــدد
كـــبــيــر من اجلـــمــهــور وحـــيث جنــد الــتـــغــطــيــة
اإلعالمية سواء من الفضائيات أو الصحف.
ـثل) يـقـول: شـبـاب األقـالـيم مـحـمـد يـحـيى (
يفضـلون الـنوادى عن القـوميات والـسبب أنهم
يـــجـــدون أنـــفـــســـهم فـى الـــنـــوادى بـــيـــنـــمـــا فى
مثل عـلى دور صغير وقد الـقوميات يـحصل ا
ال يــحـصـل عـلى أى أدوار فــاخملـرج احملــتـرف
ــغـــامـــرة لـــذا يــفـــضل مـــنح األدوار ال يـــهـــوى ا
ألصــحـــاب اخلــبـــرات ويـــهــمل الـــشـــبــاب. وفى
الـنــوادى يـبـذل الــشـبـاب قـصــارى جـهـدهم فى
تـقد عـروض مدتـهـا نصف سـاعة وال يـراها
أحـــــد من اجلـــــمـــــهـــــور وعـــــرضـــــهـــــا مـــــرهــــون
ــال ــلك ا بــتــصــعــيــده فــقط ونــحن هــواة ال 
لــنــصــنع ديــكــورات لــعــروضــنــا أو لــنـذهـب بــهـا
لــــلــــقـــاهــــرة أو اإلســــكــــنـــدريــــة. فــــأين نــــعـــرض
ـفـارقة لـلـجـمـهـور إن لم نـعـرض فى نـواديـنـا. ا
ــسـرح أن اجلــمــيع يـشــكـون مـن قـلــة جـمــهـور ا
بــيــنــمـا الــنــوادى الــتـى قـد تــكــون عــامـل جـذب
لـــلــجــمــهـــور وأحــد وســائل تـــغــيــيـــر فــكــرته عن

سرح تغلق أبوابها أمام اجلمهور. ا
مـحمد الـعشرى مـخرج عرض االفـتتاح يـشير
شكلة ال تكمن فى عدم وجود أماكن إلى أن ا
ولـــكن فى عـــدم وجـــود بـــرنـــامج عـــرض  لــدى
اإلدارة وقد طالبنا بإحلاح أن يتاح لنا عرض
تميزة فقط أعـمالنا للجـمهور ولو لألعمـال ا
إذ لـيس مـعـقـوالً أن نـعـمل لـعـام كـامل لـلـعـرض

مكن أن تفسد خلطأ ما. ليلة واحدة من ا
عالء أبـو زيد - راقص فـنـون شـعبـيـة - يـقول:
اإلدارات فى احملــافــظــات ال تـوفــر لــنــا أمـاكن

رحوم سـمير حـرفوشة حيث عن هـذا سوى ا
وافق عـام 97 عـلى خـروج ديـكـورات اخملازن
وقـتـهـا تـمـكـنَّـا من إنـتاج عـرض فى 48 سـاعة
وعــرضـــنـــا وكـــان مـن إخــراج رفـــيـق مـــحـــمــود
ــضـــحك أن هــذا الـــعــرض لم يـــدرج ضــمن وا
عروض اإلدارة ألنـهـا لم تـنتـجه ولم تـعـتـمد له
ـيزانية التى مـيزانية نحن ال نـطالب بزيادة ا
تــصل إلــيــنـا بــعــد اخلــصم فـى حـدود (780)
ـنــحــونــنــا بـعـض قـطع ــاذا ال  جـنــيــهــا ولــكن 
ــلـقــاة فى اخملــازن لـنــحـسن بــهـا الــديــكـورات ا
ـسـرح مـسـتـوى عـروضـنـا.. إنـهم يـطـالـبـونـنـا 
سرح ال تقل ميزانيته فقير ولكن حـتى هذا ا

عن 2000 جنيه.
إبـراهـيم أبـو سـلـيـمة يـقـول: نـحـن ال نـتـكـاسل
ـــيــزانـــيــة ألنـــنــا نـــنــفـق عــلى انـــتــظـــاراً لــورود ا
يـزانـيات ـيزانـيـة ثم إن ا الـعرض مـثل قـيمـة ا
دائـماً ما يتأخـر صرفها وال ننتـظرها بل نبدأ

بالعمل.
أحـمد الـبيـطار يـقول: أحـيـانـاً نسـتـعـير قـطـعاً
ة لتنفيذ عرضنا فنحن من الديكورات القد
هــواة يـهــمــنـا فــقط إخــراج عــرضـنــا. حــتى لـو
أنـفقنا عليه مـثل ما يعطى لنـا حتى لو ذهبنا
لألماكن العامة لنـقوم بعمل بروفاتنا وهذا ما

سارح مغلقة. نفعله ح جند ا
مــحـــمــد الــعــشــرى ىقـــول: البـــد أن أنـــتـــظـــر
ــا ــيــزانــيــة وإال ســأنــفـق من جــيــبى أكــثــر  ا
ـــــيـــــزانـــــيــــة ورغـم ضـــــآلــــة أنـــــفق مـع وجــــود ا
يزانية فـإننا جنتهد من أجل إخراج عروض ا
جــيـــدة فى إطــارهــا ونـــنــفق من جـــيــوبــنــا قــد
نستعيـر ديكور من اخملازن لكن العرض أيضاً

يحتوى مالبس وموسيقى وسينوغرافيا.
ـــيـــزانـــيــة ويــســـخـــر الـــعـــشـــرى من فـــكـــرة أن ا
أصبحت سـبوبة ويـقول: نحن نـنفق من جـيبنا

لـلـعـرض وبالـتـالى فـأين سـيـأتى لنـا اجلـمـهور.
ــاضى لــقــد كــان لــنــا جتــربــة فى الــعــام قــبل ا
ـدة أسـبـوعـ ـشـاهــدة  حـيث عـرضـنــا بـعـد ا
لكنها كانت جتربة يتيمة لم تتكرر بعدها.

زمـيله مـحمـد حارس يقـول: حـ نقـوم بـعمل
عــروض بـجــهــودنــا بــعـيــدا عن الــنــوادى نــلــجـأ
لبعض األماكن اخلاصـة لنعرض عليها وسبق
أن قــــدمــــنــــا عـــرضــــاً من إنــــتــــاجــــنـــا فـى أحـــد

الفنادق ببورسعيد.
ـــثل يـــقـــول: لألسف مــحــمــد صالح الــبــنـا 
ـسـئـولـون ال يـتـيـحـون لـنـا أى فـرصـة لـتـقد ا
أعمـالنـا للجـمهـور لنـظهر أنـفسـنا وإمكـانيـاتنا
أمـــامه ونــحـن نــعـــتــبـــر عــرضــنـــا فى الـــقــاهــرة
فـرصة حـقـيقـيـة فلـو خـيرت بـ الـعرض فى
الــقـــاهــرة أمــام (20) شـــخــصــا والــعــرض فى
األقــــالــــيم أمـــــام مــــائــــة شــــخـص فــــســــأخــــتــــار

القاهرة.
مــحــمــد عـبــد اجملــيـد يــشـــكــو من عـــدم فــهم
ـا تقدمه الـنوادى من عروض جادة اجلـمهور 
ـــســـرح يـــقــــول: لألسف اجلـــمــــهـــور يـــعـــتــــبـــر ا
تـهـريـجـاً ولـيس أداة تـثـقـيف فـهـو غـيـر مـقتـنع
ـــســرح قـــد يـــعـــطــيـه فــكـــرة أو مـــوقـــفــاً بـــأن ا
وجـمهـور القـاهرة اسـتـثنـاء من ذلك ألنه يضم

. متخصص ونقاداً ومخرج
ميزانية العروض ال تكاسل وال سبوبة

ـــيـــزانـــيــة لـم تـــدفـــعـــنــا ســـيــد عــونى يــقــول: ا
لـــلـــتــكـــاسل ألنـــنــا البـــد أن نـــعــمـل قــبـل مــجىء
ـناقشة لترى ـيزانية البد أن نتـقدم للجنة ا ا
أحقـية العـرض فى اإلنتـاج من عدمه وبـعدها
نــتــوقف حلــ حتـديــد مــوقـفــنــا مع الــعـلم أن
اإلدارات تـــرفض مـــنـــحـــنــا ديـــكـــورات األعــوام
ــاضـــيـــة حـــيـث تــصـــر عـــلـى عـــدم خــروج أى ا
قـطعة ديكور بـعد دخولها للـمخازن ولم يخرج

سرح  من عروض نوادى ا

قصود  نورهان نور الدينمحمد صالح البنامحمد حارسعالء الدين أبو زيد آية عبدا

 ال نطالب بزيادة
يزانية..  ا
لكن بالتنظيم

ح أخذنا
ديكورات من

اخملازن لم يعتمدوا
العرض!
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مثل صفـات ضمير الذات أن يـكون لديها ذكـاء ما يفعله فى عالقته لك ا > يـجب أن 
ا فيها النضوج فى جلسات التدريب. مع اآلخرين ذكاء اإلجمال 

مثل فى االجتـاه الذى نـشير > أن تـقوم بـالتـوجيه هذا يـعنى أنه فى حلـظة مـا يبحـث ا
سار . ولكن إذا إلـيه. وفى كل األحوال سيحيـد بالتأكيـد عن هذا االجتاه. وهذا تغـيير ا

سار فلن جنده أبداً!  البحث إرادياً عن تغيير ا

سرحي جريدة كل ا
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> نص مسرحية «حكى البحر» لصالح السايح صدر مؤخراً ضمن إصدارات جماعة تكعيبة األدبية.
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سرحي جريدة كل ا

> طارق مهران انتهى من وضع موسيقى مسرحية «البؤساء» التى يقدمها مسرح الطليعة إخراج هشام عطوة.
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 صالح حسُّوبة ..

شاغب الفرفور ا

سرحية  صالح حسوبة أحد مؤسسى فرقة أسيوط ا

.. مـثل فالح أسـيـوط .. وفرقـة الـبدارى ..
وفرقـة ديروط  وفرقة القصر .. وفرقة مسرح

اذا برأيك . ? الطفل .. 
ـرة واحـد إدارة الـثـقـافـة الـسـبب يـا سـيــدى 
ــســرح بــالــنــســبــة إلدارة الــثــقــافــة مــجــرد .. ا
سطر فى تقريـر مفبرك .. عرضت مسرحية
كـــذا وحــــضــــرهــــا كـــذا ألـف .. إلخ .. مــــجـــرد
سـطـر فى تـقـريـر اإلجنـازات .. اإلدارة تواجه
ـمـثـل واخملـرجـ والـفـنـي قـرف أزلى من ا
.. وهى فى غــــنى عـن ذلك كــــله .. فــــعـــنــــدمـــا
تـأتى الـفـرصة لـلـبـعـد عن هـذا الـقرف األزلى
.. تـنـتـهـزهـا ..  وال تـعـمل الـفـرقـة ..  الـسـبب
الـــــتـــــانى فـى الــــصـــــعـــــود والـــــهـــــبـــــوط الـــــفـــــنى
ـسرحـيـات نـفـسـهـا "النـصـوص" فـيـهـا أزمة  ا
واخملرجون ليسوا جـميعا على مستوى واحد
فلو تـصادف نص جـيد ومخـرج جيد اسـتطاع

جتميع فريق جيد .. كان العمل جيدا .. 
ال أسـتــطـيع الــتـعــمـيم فى تــقـديــر الـعـروض ..
ـمــثــلـ تــتــقـلص .. ـالحظ أن أعــداد ا لـكن ا
وده الـــســـبب الـــثــالـث .. هــنـــاك انـــقـــطـــاع بــ
اجلــامـــعـــة وقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة .. طـــول عـــمــر
اجلــامــعـة بــتــغـذى بــطالبــهــا فـرق الــقــصـور ..
الـيـوم فـيه انـفـصـال ب اجلـامـعـة والـقـصر ..
الـــظـــروف الـــعــــامـــة .. ونـــظـــام الـــدراســـة ..!!
" عــلـيه أن يــذاكــر مـواد الــطـالـب لـديه "تــرمــ
كـل دور فى  100 يــــوم  لــــهــــذا حتــــول طــــالب
ارس اجلامـعة إلى ماكـينـة مذاكرة .. فـمتى 
األنـــشــــطـــة .. وأخـــيــــرا األنـــشـــطــــة اجلـــــاذبـــة
لـلشباب فى قـصور الثقـافة تراجعت .. أوانى

مستطرقة يا سيدى .. 
جتـــربـــة فـــرقـــة "فالحـــ أســـيـــوط" مـــا هى

حكايتها وما دورك فيها ? 
بـــصـــراحـــة .. أنـــا كـــان دورى فـــيـــهـــا مـــوضـــوع
حتـدى .. مش هأقـول لك الفن والـبتاع ..ال..
  ما كـانش فى ذهنى فـكر معـ .. أنا بـاتكلم
عن نفسى .. لكن الـتاني جايز  . . كان فيه
خالف بــــيــــنـــا .. أنــــا ومــــجــــمــــوعـــة مـن جنـــوم
الفـرقـة الـكبـيرة ..  مع اإلدارة فى تـلك األيام
. فـتـجـمـعـنـا وكـنـا فى األول أنـا ومـحـمـد عـطـا
ودرويـش األســيــوطى .. وبـــعــدين انــضـم لــيــنــا
مـجـمـوعة كـبـيـرة عـزت دانـيـال وجـالل مرسى
وشـلـتـوت أمـيـر شـلـتـوت وطـبـعـا إبـراهـيم فـؤاد
بعد كدا  ومن حسن احلظ كان مدير القصر
عــبــد اجلــابــر بــهـلــول وعــايــز يــثــبـت وجـوده ..
ـسرحـية وشـجـعـنا مـدير الـقصـر .. وانـتجـنا ا
إيـاها "بير الشفـا" إللى اتكلفـت خمس جنيه
.. وقــدمـت أكــتـر مـن سـبــعــ لـيــلــة عـرض ..

ولفت الكون فى أسيوط وبره .. 
كــانت فــرقــة فالحــ أســيــوط أشــبه بــنـادى
مـسرح فرخ معـظم جنوم الفـرقة اآلن .. كيف

سرح ?  ترى جتربة نوادى ا
جتـربـة مـهـمـة لم يكـتب لـهـا الـنـجـاح حتى اآلن
رغـم احملـــاوالت الــــعــــديــــدة إلجنـــاحــــهــــا . أنـــا
أعـرف  أن نــادى مـســرح  ..   يـعــنى مــنـظــمـة
مسـتمـرة وليس مـجرد مـجمـوعة تـتلم حـوال
عـــرض وفـــركش.. ال.. نـــادى يـــعــنـى زى نــادى
األدب مجلس إدارة ونشاط مستمر . وبعدين
الــــنـــــاس مش فــــاضــــيــــة .. كــــلـه بــــيــــدور عــــلى
مصاريفه .. تيـجى انت تشغلنى ببالش .. ما
يـــنــفــعـش .. وأهم حــاجـــة الــثـــقــافـــة  البــد من

التثقيف .. ألن ثقافة األفراد  بتتراجع ..
أشكرك أوال لصبرك .. وثانيا لصراحتك.

قــــبل أن أبــــدأ حــــوارى مع اخملــــرج الـــكــــبــــيـــر
إبـــــراهـــــيم فـــــؤاد ســـــألــــنـى : هل حتـــــاورت مع
صالح حسوبة قلت له :ال .. قال هو أولى أن
تـبـدأ به .. فـهــو فـنـان حـقـيـقـى مـظـلـوم . كـنت
أفـهم مــا يـعـنــيه إبـراهـيـم فـؤاد فـمن الــفـنـانـ
من يقدم أدوارا أمام اجلمهور مبهرة  ومنهم
من يـلـعب دورا بعـيـدا عن أع الـنـاس ال يقل
أهمية عن األدوار عـلى اخلشبة . إنهم صناع
ــــســــرح  حلـــمــــة الــــتــــمـــاسـك بـــ الــــفــــرقـــة ا
ــــعـــلــــمــــ ألجـــيــــالــــهـــا  ومـن هـــؤالء صالح وا
ـسـرح الـفـرفـور خـفـيف حـسـوبـة . فــهـو عـلى ا

علم واحملفز .  الظل  وفى الكواليس ا
حــيـــنـــمـــا اتـــصـــلت بـه إلجـــراء احلـــوار  أبــدى
تــمــنـعــا جـادا  وعــلل تـمــنـعـه بـســبب غـريب !!
قــال : الـــنــاس أمــثـــالى حــيـــنــمــا جتـــرى مــعــهم
األحــاديث الـــصـــحــفـــيــة يـــبـــالــغـــون فى دورهم
ـا يـخــتـلـقـون أدوارا لـم يـلـعــبـوهـا.. وأنـا ال ور
أريــد أن أبــدو كــذلك بــعــد كل هــذا الــعــمـر ..
طـمـأنــته وقـلت لـه : لن نـكـتب إال مــا تـقـول ..
وال تقل إال مـا تـريد .. فـوافق عـلى أن يراجع

معى النص الذى سننشره . 
 "قــطب مــحــمـود حــســوبــة" الــشــهـيــر بـ "صالح
ـــؤسس لـــفــرق حـــســــوبــة" واحـــد من الـــرعـــيل ا
ــا لم يـشــارك فى كل ــسـرحــيــة  ر أسـيــوط ا
أعــمــالـــهــا  لــكــنه ظـل ســواء داخل الــعــرض أو
كن جتاهله . خارجه الرقم الـصعب الذى ال 
ولـــــد فى مــــنــــتــــصـف شــــهــــر مــــايــــو عــــام 1941
ـــعــــلـــمـــ بــــأســـيـــوط وحــــصل عـــلـى دبـــلــــومـــة ا
وعـمل اخلـــاصــة الــشــعــبــة األدبــيــة عــام  1964 
ــعــاش بــالــتـــربــيـــة والــتــعـــلــيم حـــتى أحــيـل إلى ا
مــــعـــلـــمـــا. انـــضم مـــبــــكـــرا إلى فـــرقـــة أســـيـــوط
ـسـرحـيـة  مـارس الـتـمثـيـل  وصـمم الـديـكور ا
ونفذه . وما زال حريصا على حضور العروض
ــــســـرحـــيـــة الـــتى يــــشـــارك فـــيـــهـــا األصـــدقـــاء ا

والزمالء  حتى بعد أن كف بصره . 
ــســرحــيـة بــرغم أنك من مــؤســسى الــفـرق ا
"فرقـة أسـيوط وفـرقة الـفالحـ  وجتمـعات
الحظ أن األعــــمــــال الــــتى أخـــرى"  لــــكـن ا

اذا ?  شاركت بها كممثل قليلة . 
هناك فـترات كثـيرة وطويلـة امتنـعت فيها عن
ــشـــاركــة .. بـل عن دخــــول قــصـــر الـــثــقـــافــة ا
وذلـك لـــــوجـــــود خـالفـــــات مع اإلدارة . اإلدارة
كانـت تعاملنا كعـمال التراحيل جتـمعنا عندما
حتـتاجنا عـند قدوم اخملرج  وبـعدها ال تريد
أن ترانا .. وال تـستمع إلى رأى . وأنا ال أقبل

هذا الشكل من التعامل . 
لـنـعـد إلى مـا قـبل وجـود اإلدارة : كيـف بدأت

سرح ?  عالقتك با
زمـــــان فى مـــــدرســــة اجلـــــمـــــعـــــيــــة اخلـــــيـــــريــــة
االبتـدائـيـة  كـان يـخـصص يوم دراسـى كامــل
عـرض . فى هذا اليـوم يدعى أولياء نـسميه ا
ــدرســـة من أعـــمــال األمــور ويـــعـــرض إنــتـــاج ا
ـــربــات الــتـالمــيـــذ فى الـــتــربـــيــة الـــزراعـــيــة; ا
ـباريات والشربـات واألشغال الـفنيـة  وتقام ا
الـريــاضــيــة نــهــارا . وفى الـلــيل تــبــدأ احلــفــلـة
الــتــمــثـيــلــيــة. وفـى عـام  1953 اخــتــرت ضــمن
فـريق الـتـمـثـيـل "فى اجملـامـيع"  لـتـقـد فـصل
من مسـرحـية أحـمد شـوقى "مـجنـون لـيلى" ..
ى . ــرحــوم ســعـــد الــكــر وكــان اخملــرج هـــو ا
ــسـرح واســتـمـرت  وهــكـذا بـدأت عـالقـتى بـا
وكـنـا فى "نــادى الـشـعب" نـقــدم حـفالت سـمـر
.. بـــعض االســـكـــتــشـــات الـــبـــســـيـــطــة .. حـــتى
جــاءت سـنة  1968 وبـدأت بروفـات مسـرحية
"الـــشـــبـك" .. وشـــاركت فـــيـــهـــا مع األصـــدقـــاء
مـحــمـد ثــابت وأحـمــد شــريت ورفـعت حــسـ

رحمهم الله جميعا .. واحنا وراهم .. 
بعد هـذه التجربـة الطويـلة مع مسرح الـثقافة

الــــتـــــعــــديالت ..مــــاهــــو الزم يـــــعــــمل له دور ..
ــــســــرح مــــا حــــدث فى وســــوف يــــحــــدث فى ا
مـسـلـسالت الـتـلـيــفـزيـون من ظـاهـرة مـسـلـسل
الـــنـــجم .. وســـيـــكـــون هـــذا ســـبـــبـــا فى تـــخـــلى
ــســرح ..!!  البـد من الــدولــة عن دورهــا فى ا
االعـتماد على كـوادر تلك الفرق .. فـاستقدام
الــنـجـم من اخلـارج  يــحــجب فــرصـة صــنــاعـة
جنم مـن كــــوادر الـــفــــرق فـى مــــســـارح الــــبــــيت

الفنى ..
ســؤال تــعــودت أن أســأله .. مــا هـى األعــمـال
ـشـاركـة فـيـهـا واألعـمـال الـتى الـتى تـعـتــز بـا

شاركة بها ?  تمنيت عدم ا
شـــــوف .. أنـــــا مــــا احـــــبـش أغـــــصب روحى ..
إللى ما يعجبنيش ال أشارك فيه .. ولن أقول
لـك كــلــهم أوالدى .. لــكن هــنــاك مــســرحــيــات
أحــبـبـتــهـا مــثل "زيـارة عـزرائــيل" .. و"يـا سالم

سلم احليطة بتتكلم" و"هوجة الزعيم" .. 
ــسـرح فى أسـيـوط .. أسـيـوط من نـعـود إلى ا
ا احملافـظات الـتى عرفت الـفرق اخلـاصة ر
مـن أواخــــر الــــقــــرن الــــتــــاسع عــــشــــر وقــــدمت
ـسرح والسـينمـا فى مصر العديـد من جنوم ا
ــاذا ال جنــد فى أســيــوط فــرقــة لــلــمــسـرح  ..

سرح اخلاص ..  أعنى ا
زمــــــــان كـــــــان فـــــــيـه بس اإلذاعــــــــة .. وكـــــــانت
ــــــســــــارح ال وجــــــود لــــــهــــــا إال فى األنــــــديــــــة ا
ـــدارس .. اآلن  15قـــنـــاة لـــلـــكــورة ..  و30 وا
قــنــاة لألغــانى إيــاهـا  .. و 10 قــنـوات أفالم
..  ودش .. !! م إلـلى يـدفع فـلوس عـشان
يــتــفـرج عــلى مــســرحـنــا ..  مــسـارح الــقــطـاع
اخلـــاص شــغـــالــة فى الـــقــاهــرة عـــلى اإلخــوة
العرب وأشباه الـعرب .. إللى عنـدهم فلوس
.. تــقـــدر إنـت لـــو فى مـــصـــر تـــاخــد عـــيـــالك
وتـدخل مـسـرح قـطـاع خاص وتـدفع لك 400
جــنــيـه فى الــتــذكــرة ?!! يــعــنى عــايــزلك ألف
جـنـيـه فى سـهــرة .. أمـا الـنــاس إلـلى مــعـاهـا

فلوس ..   مش إشكال .. تروح .. 
ـسـرحــيـة لـلـصـعـود تـتـعــرض فـرق أسـيـوط ا
ــســـتــوى الــفـــنى .. بـل وفى والــهــبـــوط فى ا
التـواجد نـفسه فـهناك فـرق لم تعـد موجودة

اجلماهيرية .. كيف تراه ? 
شــوف يـا ســيــدى .. فى األول .. كــان مــسـرح
الــثـقـافــة اجلـمــاهـيـريــة فـرصـة لــلـشــبـاب إلـلى
مالوش فى النشاط السياسى .. بتاع االحتاد
االشــتـراكى ومــنــظـمــة الــشــبـاب كــانت فــرصـة
ـــتــعـــا . والــثـــقــافــة ـــضى وقـــتــا  لــلـــشــبــاب 
سرح فقط اجلماهيرية لم تـكن بالنسبة لنا ا
ــوســيــقــيـة ــكــتــبــة والــفــرق الــفـنــيــة ا  كــانت ا
الـغــربـيـة الـســيـمـفــونـيـة والـشــرقـيـة والـســيـنـمـا
ونـادى الــسـيـنــمـا والـنــدوات الـشـعــريـة . كـانت
الـثــقـافــة اجلــمـاهــيـريــة تــقـدم اإلمــتـاع اجلــيـد
الـــرخـــيص الـــذى يــــبـــعـــد الـــشـــاب عن ارتـــيـــاد
األمــاكن األخــرى وكــان بـــالــنــســبـــة لــنــا قــصــر
الــثــقــافــة مــكــانـاً لــلــتــجــمع كــأصــدقــاء وتــبـادل

عارف  . ا
ـــتــعـــة اجلــادة الـــرخــيـــصــة .. تــتـــكـــلم عن ا
ويطـالب البعض اآلن أن تكـون أنشطة قصور
ـقـابل مـادى يـعـنى بـتـذكـرة .. مـا الـثـقـافــة 

رأيك ? 
األجــر مش كــويس .. البـد أن يــكـون الــدخـول
ـــــســــرح الـــــقـــــومى مـــــجــــانـــــا .. لـــــيه .. ? فـى ا
والــطـــلــيــعـــة وكــدا ..   هــنـــاك أســمــاء جتــذب
ـتفرج .. يـدفع تذكرة  ..  فـيه إغراء .. لكن ا
مسرح الـثقافـة اجلماهـيرية جنـومه ما حدش

يعرفهم و يعتمد على الكلمة والفكر .. 
هل تـرى أن مــســرح الـثــقــافـة اجلــمــاهـيــريـة

مسرح متجهم ? 
ال يــــا ســـــيـــــدى .. هــــو مـــــســــرح جـــــاد .. لــــكن
الـدخـول اجملـانى يـشـجـع عـلى تـكـوين جـمـهـور
لـلمـسـرح  كمـا إن الـناس مـطـحونـة وفـيه أمور

سرح .  كثيرة أولى بالفلوس من تذكرة ا
ـنـاسـبـة اإلغراءات فـى مـسـارح الـقـاهرة  ..
مـارأيـك فى اسـتـعـانــة مـسـارح الـبــيت الـفـنى

للمسرح بنجوم مسرح القطاع اخلاص ? 
وجـــود جنـــوم الــــقـــطـــاع اخلــــاص فى مـــســـارح
الــبـيـت الـفــنى .. ســوف يـقــضى عــلى مــسـارح
الـبــيت الـفــنى .. حــتى بـدون قــصـد .. الــنـجم
ـرتـفع .. وسـوف يـأتى بـشــروطه .. وبـأجــره ا
يــــفـــرض شـــرطـه فى اخــــتـــيـــار الــــنص .. وفى

سرح  على ا
فرفور مشاغب
وفى الكواليس
معلم

سرح  ا
بالنسبة لإلدارة
مجرد سطر
 فى تقرير
مفبرك

 جنوم الثقافة
اجلماهيرية
ماحدش

يعرفهم!!

والــعـبـارة واحلـوار بـتـركـيـز من الـعـقل وانـتـبـاه
اءة. مـثل إلى اإلشـارة ومالحـظـة ثـاقـبة لـإل
سرحـية والثقافية واجلميلة هذه الصورة ا
ـسرح احـتفـاليـة مثـالية والرفـيعـة جتعل من ا

ال تتكرر كل يوم فى حياة اجلماهير.
سـرحية هى هى شـاهدة ا لعـلها فى لـيالى ا
نـــفـــســـهـــا اإلحــــســـاس بـــالـــســـمـــو والـــرفـــعـــة

والنبالة والشاعرية فى أسمى معانيها.
ــســرحـيــة) ضــمن مـا اسـتــهــدفت (الـثــقــافـة ا
اســـتـــهـــدفت من تـــغـــيـــيـــرات تـــطـــور اإلنـــســان
واسـتــمـتــاعه عــقـلــيـا وروحــيـا حــلّت اإلضـاءة
ـشكالت والعـقبات فى سـرحية كـثيرا من ا ا
ــــشــــاعل فــــغـــاز ــــســــرح. فــــبـــاســــتــــعـــمــــال ا ا
االسـتــصــبــاح ثم الــكـهــربــاء بــعـد اخــتــراعــهـا
بــســنــة واحـدة فــقط (عــام ١٨١٨ فى مــسـرح
دررى ل اإلجنـليـزى) أمكن اإلقـناع بـاخليال
ـــواقف الـــدرامـــيــة ـــســـرحى ورومـــانـــســيـــة ا ا
والتـقـدم الـسـيـنوغـرافى والـتـركـيـز على وجه
مثل أو جسده فى حلـظات تكثيفية خاصة ا
حتــــمـل لـــلــــجــــمــــاهــــيـــر دالالت وتــــفــــســــيـــرات
ــسـرحى سـيــكـولــوجـيــة مـنــبــعـثــة من الـدور ا
ســــــواء عن طـــــــريق  أنــــــوار احلـــــــافــــــة «الــــــتى
أنـدثـرت فى الـقرن الـعـشـرين » أو عن طريق
الـــســــوفـــيـــتــــا أو الـــكـــبــــارى من أعال خــــشـــبـــة
ــــــســــــرح. ثـم هــــــذه اإلضــــــاءة الــــــتـى قــــــامت ا
بــاإلعالن عـن بــدء الــتــمــثــيل بــإطــفــاء صــالــة

سرح. اجلمهور وإضاءة خشبة ا
RE- ثم ظــهـور عــاكس الـضــوء - الـرفــلـكــتـور
 FLECTOR والـذى أدّى بـصــفـة خـاصـة إلى
ـسـرحـية تـكـييف وتـعـديل مـضـمون الـثـقـافة ا
وطـريق اسـتـقبـالـهـا وفَـهْم مـعانـيـهـا ورمـوزها
قـاومية ـا يقـدمه من تكـوينـات وتدرجـات ا
 RESISTIBILITY والــــقــــدرة عـــــلى حــــصــــر
RE- سمى الـضوء ومـقاومـته فنـيا بـاجلهـاز ا

SISTANCE. 
ـسـرحيـة بـحـسب اختالف تخـتـلف الـثقـافـة ا
ـــــســـــرح). فــــــاألســـــلـــــبـــــة (صـــــورة خـــــشـــــبــــــة ا
ــــكن أن حتــــتل ــــتــــعــــددة  والــــتـــفــــصــــيالت ا
ـســرح الـطــبـيــعى. وكــذلك تـخــتـلف عــروض ا
سرحـية وما ـهمـات ا األزياء واإلكـسسوار وا
ترمز إليه أو تُعبر عنه من ثقافة مسرحية.
ـــصــاحــبـــة (وخــطــأ نـــعــتــهــا ــوســـيــقى ا أمــا ا
ـتـنـاثـرة عـلى طـريق الـدراما بـالـتـصـويريـة) وا
فى العرض فهى ليست فنًا مسرحيا قدرّ ما
ـــســرح هـى مـــســاعـــدة درامـــاتــورجـــيـــة لـــفن ا

وسيقى.  وعالقة درامية فى ا
ـسـرحـيـة اخـتـراق أنواع كـمـا بـوسع الـثـقافـة ا
درامــــــيــــــة أخــــــرى مــــــثل الــــــفـن الــــــصــــــامت -
الـبانـتـوما الـبـاليه درامـا الـرقص الـلبـرتو
ـيـزات الـثـقـافـة  .LIBRETTO إن من أهم 
ـسـرحــيـة هـو احـتــضـانـهــا لـعـنـاصــر الـفـنـون ا
ــتــعــلــقـة الــتـشــكــيــلــيــة والـتــأثــيــر بــاألصـوات ا
بـــــــــــــــاألذنــــــــــــــ  BINAURAL SOUND ثـــم
بـالـتــأثـيـر الــصـوتى الـســمـعى - األكـوســتـيـكى
 ACOUSTIC EFFECT وتـوحيـدهمـا إلتمام
ُـشاهد عـبر (إيصال) عملـية االتصـال عند ا
سرحية.. خاصة وأن هذه أهداف الثقافـة ا
األهـــداف تُــشــكّل وتُـــصــنع من الـــعــمل األدبى
ومن الدرامـا الـتى ليـست أدبـا صِرفًـا لـكنـها
ــــكـــان يــــنــــطـــوى عــــلى إبــــداع فى الــــزمــــان وا
OPTICAL - ACOUS- البـصريـة والسـمعـية
ـسـرحـيـون:  TICAL ومـا نُـطـلق عـلـيه نـحن ا

سرحى. العرض ا
ــسـرحــيــة فى أى مــجــتـمع ال لـكـن الـثــقــافــة ا
ـــســارح احلـــكــومـــيــة أو تــتـــجــمـــد عــنـــد حــد ا
الـــرســمـــيـــة. لــقـــد اقـــتــحـــمت هـــذه الـــثــقـــافــة
الـرفيعة على مـر التاريخ فرق لهـواة التمثيل
( ومــسـارح اجلــامــعــات (مــسـرح الــيــســوعــيـ
وكـانت عامال من أهم عوامـل التربيـة بالفن

واالعتالء بالذوق العام للجماهير.

ـــســرحـــيــة بـــدايــة نـــتـــفق عــلـى أن الــثـــقـــافــة ا
سـرحية الـهادفة مصـطلح فنى فى احلـياة ا
يـتـضـمن مـعـانى أو تـعـبـيـرات مـخـتـلـفـة لـكـنـهـا
مـتـصلـة بـبـعضـهـا الـبـعض. ثالثة أبـعـاد تُـكوّن

صطلح االنتلكتوالى: هذا ا
ـسرح فى اجملـتمع ـسرح وفن ا أوال: مكـانة ا
سرح بالـعصر وبالـفنون اجملاورة + عالقـة ا
احلـيـة األخرى + احملـاوالت واجلهـود الـفنـية
عـرفة الـواسعة  ERUDITION ثم لتـجديـد ا

ُكتسب فى النهاية. التعليم ا
عـرفة العامة الشائعة ثانيًا: مدى اإلدراك وا
ـسـرحـيـة ـسـرح والـفـنـون ا فى اجملـتـمع عـن ا

COMMON KNOWLEDGE.
ــســارح + حــجم ثــالـــثًــا: عالقــة مــســـرح من ا
تـبـادله الـثـقـافـى من خالل فـحص مـا يـقـدمه

من درامات وعروض.
فـــــــالـــــــدرامـــــــا كـــــــأحـــــــد أنـــــــواع األدب (األدب
ــسـرحـيـاته - كـوسـيـلـة ـسـرح  الـدرامى) وا
اتـصال فـنـية يـتـعـلقـان بـبعـضـهمـا الـبعض فى
عالقـــة مــتـــوازيــة  PARALLEL مــصـــاحـــبــةً
نـزلة والـقيـمة ومطـابقـة من حـيث الزمـان وا
والــــوظـــيــــفـــة  COLLATERAL جتــــعـــلــــهـــمـــا
مـــــــتـــــــطــــــوريـن مـــــــعًــــــا فـى أى مـــــــجــــــتـــــــمـع من

اجملتمعات.
أحــيـانـا مـا يـتـصـادم هــذا الـتـطـور بـصـعـوبـات
وتــعـقـيــدات تـخـتـرق طــريق الـتـطــور (كـمـا فى
حــاالت الـدرامـا الـشـعـريـة مـسـتـوى الـتـخـيل
ـنـوطة هـام ا قُـدرة اإلخـراج). ومن كل هـذه ا
ــــســـرحى يــــأتى دور (الـــثــــقـــافـــة بــــالـــعـــرض ا
ـــــســــبّـق الــــتــــام ُ ــــســـــرحــــيـــــة) فى اإلعــــداد ا ا
لــضـــرورة مــجــتــمع مـن اجملــتــمــعــات (زراعى
صـــنــاعى جتـــارى) كــمـــا فى درامـــا مــكـــســيم
جوركى احلـضيض وكـما فى أفالم الـسيـنما
ــيـة الــواقــعــيــة اإليــطــالــيـة بــعــد احلــرب الــعــا
ELITE (اإللـــيت) الـــثـــانـــيــة أو فـى مــجـــتـــمع

حيث القصور الفارهة.
ــســرح يــتــفــجــر تــدلــنــا شــواهــد الــتــاريخ أن ا
ـسرحـيـة فـيه عـندمـا يـتـكون وتـعـلـو الـثقـافـة ا
فى مـجتمـعات الـعبيـد إنتـاج السلع والـبضائع
MONEY ــــمــــلـــة ــــال والــــعُ واقــــتــــصــــاديــــات ا
 ECONOMY وهـو مـا يُرى فـى ثالثـة أماكن
وثالث لـغات (الـعـصـر اإلغريـقى الـقـرنان ٦
٥ ق. م + الصـ مـا ب الـقـرن ٦  ٥ ق.م
ت الـــثــقـــافــة + الـــهــنـــد فى الـــقــرن ٤ ق.م) 
ــسـرحــيـة بـعــد ذلك مع تـطــور إنـتــاج الـسـلع ا
ـيالدى كــمـا يُـرى والـبــضـائع فى الــقـرن ١٢ ا
ــــــســـــرح الـــــديـــــنى فى فـن الـــــتـــــمـــــثـــــيـل وفن ا
ـــســيـــحى وحـــتى انـــبــثـــاق عـــصــر الـــنــهـــضــة ا
األوربى. وحيث ظـهرت الـدرامات الـنهـضوية
ُـعـبـرة عـن مـجـتـمـعـات أوربـا. فـأُعـيـد إحـياء ا
الــثـقــافـة اإلغــريــقـيــة األولى بـطــرق عـصــريـة
ونـهضوية تتـناسب مع طبيعـة العصر آنذاك
ـنـاظـر ُـدقـقـة وا ودخــلت األزيـاء الـتـاريـخـيـة ا
PERSPECTIVE نـظور القـائمـة على عـلم ا
ــــســــرحــــيــــة ــــهــــمــــات ا وتــــوســــعت ثــــقـــــافــــة ا
كان.. األمر نـاسبة للـزمان وا واإلكـسسوار ا
ـاضى الـذى فــصل عـصـر الــنـهـضــة عن كل ا

الـقد فِكرًا وثـقافة مسـرحية. لكن كيف 
ذلك?

ـسرحـيـة الـتى نـشـأت على تـغـيـرت الثـقـافـة ا
طـقــوس وعـبـادات ديــونـيــزوس إلى مـا أدخـله
إلــيـــيـــوســيس  ELEUSZISZ من ديــالـــوجــات
ــا أيـقظ اقـتــرابــا من الـطــبــيـعــة الــدرامـيــة 
عنى لفـظة (الثقافة تـوعية لدى اجلماهـير 
ـــســرحــيـــة) ومــدلــوالتـــهــا + انــطـالق كــتــابــة ا
ـا يـسمح بـتـقد (فُـرجة) من الديـالـوجات 
نـوع جــديــد ثم إلثــبـات حــقــيـقــة مــوضـوعــيـة
ــسـرح ووجـوده يـرتـبط ارتـبـاطـا مـفـادهـا أن ا
وثــيــقــا بــالـــدرامــا. لــكــنه - كـــفن مــســرحى -
يـــخـــتــلـف كــذلـك عن الـــدرامــا الـــتى هـى نــوع
أدبـى أو مــلـــحـــمى. صـــحــيـح أن مــوضـــوع فن
ــــســـــرح هـــــو الـــــدرامــــا لـــــكـن هــــدف الـــــفن ا

حتـــــــددت فـى االتــــــــســـــــاع فـى بـــــــنــــــــاء الـــــــدور
ـسـرحـيـة (فى أسـبـانـيـا وحـدهـا إبّـان الـقرن ا
يالدى شيـدت مسارح فى مُدن مدريد ١٧ ا
فالنـــســـيـــا VALENCIA قـــرطـــبـــة كـــولـــيــزو 
Zaragoza إشــــــــبــــــــيــــــــلــــــــيـه زاراجـــــــوزاColiso
بــــرشـــلـــونـه تـــولـــيـــدو   Toledo مـــســـرح دونـــا
ألــفـــيــرا  Dona Elvira مـــســـرح فـــاالدولـــيــد .
سرحية وإذن فـقد تغيـرت صورة الرضاعـة ا

 ومعها تغيرت صورة الرضاعة الثقافية..
ـة - وبـواقع من ـعـنى أن اجلـمـاهـيـر الـقـد
ـــســـرح وقت فــــراغـــهـــا - كـــانت تــــذهب إلى ا
ـسـاء فى نـهـارا بل وتــظل من الـصـبــاح إلى ا
ـســيـحـيـة. ثم ــنـاسـبـات الـديــنـيـة ا األعـيـاد وا
وقف (الـثـقـافى) فى عـصـر الـنـهـضة يـتـغـيـر ا
ـدنى التـجارى بسـبب الـتطـور االجـتمـاعى ا
واإلنـسـانى. وبــنـهـوض حـركـة الـتـجـارة وزيـادة
ــشــتـغــلــ بــالــصــنــاعـات الــيــدويــة والــعــمـال ا
الـذين يعـمـلون طـوال الـيوم. غـالبـيـة الشـعوب
فى شُـــــغل شــــاغـل ولم يــــكـن لــــديــــهـــــا الــــوقت
لـــلـــمـــســرح وعـــروضـه. عــلـى هــذه احلـــقـــيـــقــة
ـســرحـيـة إلى الـتـاريــخـيـة انــتـقـلت الــعـروض ا
ـــســـاء بــعـــة مـــشـــاغل الـــعـــمـل لالســـتـــمـــتــاع ا
سـرح فى أمكنة مـغلقـة ومسقوفـة ومُريحة با
ومــؤثــثـــة بــأثـــاث فــاخــر يـــســمح لـــلــجــمـــاهــيــر
بالـدفء والـراحـة بـعد يـوم عـمل طـويل وشاق
ــصــرى - األزبــكــيــة ــســرح الــقـــومى ا (لــعل ا
يـكروفونات اللعينة أصوات الذى حتوطه وبا
الــبـائــعـ والـدالالت عــلى أسـواره اخلــارجـيـة
إعالنـا عن بضائعهم الـرخيصة يتـعلم فلسفة
ـسرحيـة) والتى ال تـصعد مـصطـلح الثقـافة ا
إلى الـسطح وال تـصل صافيـة إلى أحاسيس
اجلــمــاهــيــر ووجــدانــيــاتــهــا إال وسط جــو من
الهدوء  وعـالم من السـكينـة واحترام الـكلمة
ُـشاهـد الـكـلـمة وَقْـعًـا وصـدىً ح يـسـتـقـبل ا

ــســـرحى وواجــبــاته هـــو حتــقــيق (االتــصــال ا
الــــدرامـى) الــــذى يُــــولّـــــد خــــبــــرات ومــــعــــارف
مـــشــتـــركــة بــ اجلـــمــاهـــيــر ســاعـــة الــعــرض
ـــســــرحى. وهـــو مـــا دعـــا - مـن عـــصـــر إلى ا
عــصـر - إلى تــطـويــر األشـكـال الــفـنــيـة وكـذا
الـــــصــــيـغ والـــــنــــمـــــاذج وأســـــالـــــيب الـــــعــــروض
ُـلـقاة عـلى خشـبة ـسرحـية وحـتى الـكلـمة ا ا
ــســرح ومــدى الـــتــأثــيــر عـــامــة فى الــعــرض ا
ـسرحى. ثم تـعدّى انـتباه اجلـماهـير عـنايته ا
GESTURE FEA- ـــــاءة بــــــاحلــــــركـــــة فــــــاإل
 TURESفاالهتمام بتعبيرات قسمات الوجه
والتـمعنّ فيـما تُشـير إليه األقـنعة من دالالت

تراجيدية وكوميدية وساتيرية. 
عـمار ـسرحـيـة) إلى ا ثم.. تدخل (الـثـقافـة ا
ــيالدى فى ــســـرحى بــدءًا مـن الــقـــرن ١٦ ا ا
مــســارح وقــصـــور حُــكــام الــشــمــال اإليــطــالى
ُــســـوَّرة (مــســرح ـــغُــلــقـــة ا ـــســارح ا إلعــداد ا

العُلبة).
سرحية  عامل الزمن فى الثقافة ا

من الـطــبـيــعى أالّ تُــبـنى أيــة ثـقــافـة بــ لـيــلـة
وأخــرى أو بــ عــشــيـــة وضــحــاهــا. هــذا مــا
أكـــده مـــصـــطــلـح (الـــثـــقـــافــة) طـــوال تـــاريـــخه
ـعقـول تـأليف الـعـتيـد. إذ لـيس باإلمـكـان أو ا
دراما واحـدة قـبل مـرور شـهور قـد تـمـتد إلى
ـكـن تـمــثـيل دور مــسـرحى سـنــوات. كـمــا ال 
مُتقن خالل أسبوع واحد على غرار التجربة
ــصـــريـــة الـــضـــعــيـــفـــة (مـــســرح ــســـرحـــيـــة ا ا
الـــتـــلــيـــفـــزيـــون) والـــتى قـــامت فـى مــصـــر فى
ـاضـى. ثم.. من مـنــطـلق ســتـيــنـيــات الـقــرن ا
طـبـيـعـة األعـمـال الـثـقـافـيـة فـإن عـامل الـزمن
يلـعب دورا مُـهـما فى قـيـاس وتقـو األعـمال
ـــســرحـــيـــة الــتـى تــتـــصــدى لـــقـــيم الـــثــقـــافــة ا
ــسـرحــيـة. إال أن الـنــقـلــة الـنــوعـيــة لـلــتـطـور ا
ــسـرحــيـة وانــتـشــار الــثـقــافــة اجلـمــاهــيـريــة ا

سرحية .. الثقافة ا
نى عليه» سر«ال

سرحى وحتقيق االتصال الدرامى الفن ا

سرحية الثقافة ا
 ال يجب أن تتجمد
سارح عند حدود ا

احلكومية 
أو الرسمية!

سرح القومى  ا
حتوطه
يكروفانات ا
اللعينة وأصوات
الباعة

سرح يتفجر  ا
وتعلو الثقافة
سرحية ا
 فى مجتمعات
العبيد
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ة وحديثة مترجمات قليلة.. ونصوص قد

مـثل فى أى كـود. فلنـنتـبه هذا ال يـعنى أن > يـجب أن نـستطـيع التـعرف عـلى أسلـوب ا
مثل ـمثل يؤدى دائـماً بالـطريقة نـفسهـا. إن األسلوب مـرتبط بالنـظرة التى يـلقيـها ا ا

على العالم وليس بالنظرة التى يلقيها على نفسه.

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

27
17  من مارس 2008  العدد 36

سرح العربى. اضى على مسرح الفن ضمن فعاليات مهرجان ا ها يوم اجلمعة ا > مسرحية «العمة والعصايا»  تقد

 πjƒ£dG ìƒàa 
ájQóæµ°SE’G

سرح التقليدى... موت ا
يتاذات»  والبقية فى حياة «ا

"والعياذ بالله" مرجعية له.
يــســتــمـر د. سالم فـى اسـتــعــراض أطـروحــات األســتـاذ
الـسالمـونى وحتــلـيـلـهـا والــتـعـلـيق عــلـيـهـا لــيـصل بـشـكل
مــوضـــوعى إلى أن الــبــاحث لـم يــقــدم ســوى مــصــطــلح
نــقــدى مـزدوج الــلــغــة ذى رنــ فــلــســفى فــقط وكـل مـا
ـــصـــطـــلح مـــطـــروح فـــعال وقـــتـل بـــحـــثــا حـــمـــلّه لـــهـــذا ا

وجتريبا.
إلى هـــذا احلـــد لم أنـــزع إلى الـــتــعـــلـــيق عـــلى مـــوضــوع
ـــيـــتـــاذات والـــكـــتـــابـــة إلـــيـــكم وأعـــتـــقـــدت أن األســـتــاذ ا
الـسالمونـى قد أعـاد قـراءة أفكـاره وأعـاد تـرتيـبـها إلى
اضى على تـاريخ كتابتى لـهذه السطور أن كـان العدد ا
(الــعـدد 33 -25 / 2008) كـتب األســتـاذ الـسالمـونى
ــيــتـاذات) صــفـحــتــ حتت عـنــوان (لــيس دفــاعـا عن ا
وفى عـنـوان جـانـبى جـاء فـيه (الـتـعـلـيـقـات علـى مـفـهوم

يتاذات تنطوى على سوء فهم مؤلم) ا
بـهذا الـعـنوان اجلـانـبى أكـمل الـباحث بـحـثه لـلمـيـتاذات
وأعـــلـن أن األمـــر ال يـــتـــعــــدى حـــالـــة ذهــــنـــيـــة (لـــدارس
فــلــســفــة) أعــلن أنـه فــوق الــنــقـد ألن مــســتــواه الــعــقــلى
يـتـجاوز مـسـتـوى عـقـول اآلخـرين وهـنـا ال يـصـبح األمر
اخـتالفـا فـى قـضـايـا فـكـريـة ولـكن يـصـبح اخـتالفـا فى
ــــســــتـــويــــات الــــعـــقــــلــــيــــة وكـــنـت أتـــصــــور أن األســــتـــاذ ا
الــسـالمــونى فى رده عــلى نــقــد اآلخــرين ســيــحــاول أن
يـطرح زعـمه بـشـكل مـغـايـر (تقـاربـا ولـيس تـبـاعدا) مع
احــتـفــاظه بـاحملــتــوى الـعــلـمى لــبـحــثه ولــكـنه عــاد مـرة
أخــرى لـلــغـوص فـى بـحــر من اإلشـكــالــيـات الــفـلــسـفــيـة
بـصـيغ فـلـسـفـيـة مـعـقـدة وأمـور تـثقـل الـعقـل حـتى يـؤكد

تفوقه الذهنى وأن نقده مجرد "عدم فهم مؤلم".
ــسـرحى أو ســيــدى الــفـاضـل الـبــاحث (الــفــلــســفى أو ا
االثـــنـــ مـــعــــا - ال أدرى) أنـــا أحـــدثـك وال أزعم أنـــنى
ى مـتخـصص أو بـاحث مسـرحى أو حتى أسـتاذ أكـاد
ـصـطـلـحـات الـفـلـسـفـية أمـلك هـذا الـقـدر الـوفـيـر من ا
التى تـملكـها ولـكنى مـجدر مـهنـدس ورب أسرة مـهموم
ـوت جوعا نى جـدا طفل  بـقضـايا أسـرته ووطنه ويـؤ
ـوت بـرصـاص الـعـدو فى أفـريـقــيـا أو الـهـنـد أو طـفل 
اإلسـرائيـلى فى غزة والـضـفة ولـكنى فى نـفس الوقت
سـرحـية وحـديثك أنت ـسـرح والدراسـات ا شغـوف با
ـــســرح واجلـــيل اجلـــديـــد كــمـــا تـــزعم حـــول الـــهــويـــة وا
والـــهــــويـــة والـــذاكـــرة الـــثـــقـــافـــيـــة وإعـالنك أن الـــتـــدفق
ى سـيـؤدى إلى دمـار الـهـويـة وأن البـديل الـثـقـافى الـعـو
هـــو الـــرجـــوع لـــلـــذات فـــلم يـــعـــد االنـــتـــمـــاء الـــقـــومى أو
ـطـلـوب ـوضـوع ا الـعـقـائــدى مـوضـوعـا بل الـذات هى ا
الـوقــوف عـنــده وبـحــثه - أى ذات تــلك اجملـردة من أى
مـرجعـية أى ذات تـلك الـتى تعـيش فى فراغ. إن تـمرد
ـــرجــعـــيـــات هـــو مــرجـــعـــيــة اجلـــيل اجلـــديــد عـــلـى كل ا

للمتمرد عليه.
ــفــردات غـيــر فـلــسـفــيـة ســيـدى دعــنى أحتــدث إلـيك 

وغير مسرفة فى التعقيد:
إن حتـويـل اإلبـداع ألطـروحـات مــعـقـدة بــشـكل قـصـدى
ــثل ســلـبــا لــقـيــمــة هـذا اإلبــداع ودعــنـا نــتــحـدث من
مــنــظــور آخـر. أال تــرى أن مــا لـوحت بـه هـو قــفــز عـلى
ــصـرى والــعــربى عـمــومــا وهل يــتـسق وعـى اإلنـســان ا
هـذا الطـرح والـوعى الـعام لـلـجيـل اجلديـد الـذى تزعم
أنـه يـقف خـارج الـتـعـريـفـات الــتـاريـخـيـة الـضـيـقـة (وهـو
موقف على ما أعتقد تقصد أنه واعٍ وليس عدميا) أم
أنـك تــقـصــد بــاجلــيـل اجلــديــد مــجـمــوعــة حــلــقــيــة من
ـثــقــفـ الــبـرجــوازيـ الــذين يــتـعــامـلــون مع الــثـقــافـة ا

باعتبارها مجرد تأنق اجتماعى.
دعـنـى أخـتم هــذه الـســطـور بــتـذكــر خــطـة بــريـخت فى
إخـراج النص الـعـبثى "فى انـتـظار جـودو" حيث رأى أن
يــقـدم الــعـرض كــمــا أراده صـمــويل بـيــكــيت تـمــامـا من
حــيث الــنص والــشـخــوص ولــكن بــخــلــفــيـة ســيــنــمــائــيـة
نـجـزات. فتـبدو ـوج بـاحلركـة وا تـعـرض فيـلمـا لـعالم 

شخوص بيكيت فى عزلة اختيارية بلهاء.

مـنـذ شـهـور تابـعت جـريـدة "مـسـرحنـا" كـتـابـات األسـتاذ
يتاذات وال محمد حامد السالمونى حول ما أسماه ا
أخفيكم سرًا بأنى أعدت القراءة أكثر من مرة محاوال
فــهـم مــا يـــزعـــمه األســـتـــاذ الــسـالمــونـى وانــتـــهـــيت فى
ـتــكـررة إلى حـالــة من الـسـأم وخــصـوصـا من الـقـراءة ا
ــبــرر فى الـــتــعــقــيــد والــتــحــمــيل هــذا اإلســراف غــيــر ا
والـتــلـفــيق وبـنــاء احلــقـائق عــلى فــرضـيــات احـتــمـالــيـة
أغـلقت اجلريدة ووضعـتها فوق األعداد الـسابقة ولكن

ظلت برأسى مجموعة من التساؤالت:
ـسـرح الـتـقـلـيدى? مـاذا يـقـصـد األسـتـاذ السـالمـونى بـا
هل يـقصـد مـسـرح عـلى الكـسـار بـربـرى مصـر الـوحـيد
ـسـرح ومـسـرح كــشـكش بـيه? بــالـقـطع ال فـهــو يـحـدد ا
ـيـتـاذات فـهل مـعنى الـتـقـلـيـدى بأنه كـل مسـرح يـسـبق ا
ذلك أن الـــــبـــــاحـث ســــقـط من ذاكـــــرتـه قــــبـل أن يـــــلــــوح
ـيـتـاذات مـايـرخـولـد وجـروتـوفـسـكى وبـريـخت وبـيـتـر بـا

فايس ومسرح العبث والسيكودراما...إلخ
× يـذكـر األسـتـاذ الـسالمـونى فى مـقـاله الـثـانى (الـعدد
ـا هو ـسـرح اجلـديـد  ٨ بتـاريخ ٢٠٠٧/٩/٣) : «أمـا ا
يـتاذات فـإنه يـحتـوى بـ "وجهـة نظـر" أعنى أن مسـرح ا
ـسـرح تـقـدم عـادة من مـنـظـور شـخـصى عـروض ذلك ا
ادى - أى أنـها تـنتمى لـ "ضـمير مـا يتمـيز باحلـضور ا
سرح لـيس هو العالم تكـلم".. وما نراه عـلى خشبـة ا ا
ـا أو الــواقع كــمـا نــعـرفه أو اآلخــرين كــمـا نــعـرفــهم وإ
يدركهم ذلك الشخص "انـعكاسهم فى وعى الشخصية
الــــتـى هى بــــطل الــــعــــرض». انــــتــــهى حــــديـث األســــتـــاذ
الـــسالمـــونى والـــســـؤال اآلن: ألــيـــست الـــدرامـــا هـــكــذا

دائما?
ــــقــــالـــــة وحتت عــــنــــوان "مــــســــرح الــــهــــويــــة فـى نــــفس ا
اجلـسـديـة" يـقـول البـاحث : لـعل الـفـارق اجلـوهـرى ب
ا يتاذات وكنتيجة طبيعية  سرح التقليدى ومسـرح ا ا
ا سـبق يـكـمن فى مـفـهـوم كـل مـنهـمـا عـن االسـتـعـارة" 
هـى نــوع من اجملــاز يـــشــتــغـل عــلــيـه األدب والــفن عــادة
ـكن ـقـام  ودون الـدخـول فى تــفـاصـيل ال يــتـسع لـهــا ا
ـسـرح الــتـقـلـيــدى يـحـول اجملـرد إلى مـادى الـقـول إن ا

ادى إلى مجرد»..« يتاذات يحول ا بينما مسرح ا
 *يالحظ أن الـفقرة السـابقة بدأت بـعبارة "لعل" وهى
تــعــنى االحــتــمــال بــ اخلــطــأ والــصــواب ويــردف :(أن
اجملـاز يـشــتـغل عــلـيه األدب والــفن "عـادة") وعــادة هـنـا
تـعـنى أحـيـانـا ولـيس تـمـامـا ولـكـنه فى الـنـهـايـة (أقـصـد
األســتـــاذ الــسالمـــونى) يـــطــلـق احلــكـم فى الــفـــرق بــ
ـيتـاذات "رغم ذلك مازلت ال أفهم سـرح التقـليدى وا ا
ــادى واجملــرد لــدى الــبــاحث.. إن أبــسط ــقــصــود بــا ا
ــســرحــيــات األخالقـــيــة هى فى الــواقـع تــقــدم قــيــمــة ا
ــادى لــلـــســيــنـــوغــرافــيــا أخالقــيــة مـــجــردة والــوجـــود ا
ـــنــظــور ـــســرحـــيــة وحتـــرك الــشـــخــوص داخـل هــذا ا ا
ـراد ــرئى لــيس أكــثــر من حــاويــة لــلــقــيــمــة اجملــردة ا ا

طرحها.
× انتهـت تساؤالتى وعـاد إلىّ السـأم وهمست لـنفسى:
ـــا لـم يـــعــــد عـــقــــلك قــــادرا عـــلـى فـــهم هــــذه األمـــور ر
الـفـلـسـفــيـة الـغـارقـة فـى أعـمـاق الـذات اجملـردة من أى
ـعــاش عـلى األرض مــرجــعـيــة بـعــد أن أجـهــده الــواقع ا

سرح. وليس على خشبة ا
بـــــعــــد حــــوالى ٣ أشــــهــــر تـــــقــــريــــبــــا وفى الــــعــــدد 25 «
12 /2007» نـــشــرت اجلـــريــدة نـــقــدا لـــعــرض (حـــيــاة
لــلـذكــرى) بــقــلم األســتــاذ الـسـالمـونـى وأسـعــدنى ذلك
فهى فـرصة إلدراك ما لم أسـتطع فـهمه من تنـظيرات

يتاذات". الباحث حول "ا
الـعـرض بـبـسـاطـة شــديـدة هـو مـونـودرامـا إعـداد "نـورا
"عن الــنص الـشـعـرى (الــعـودة من الـنـزهــة الـلـيـلـة) أمـ
للدكتور صالح سعد أحد ضحايا محرقة بنى سويف
ـعـدة وقـد أجادت والـعـرض قـامت بـإخـراجه وتـمـثـيـله ا
ـكن تـصـنـيف الـعـرض بـأنه عرض ال فى ذلك بـحـيث 

بأس به.
ولـكن األســتـاذ الـسالمـونى حــوله إلى مـتـاهـة فــلـسـفـيـة
بـحـيث اسـتطـاع بـبـراعة أن يـشـتت الـقار (وخـصـوصا
ذاهب الفـلسفية من لم يـشاهد العـرض) ب اآلراء وا
ـيـثولـوجـيـات وينـسـيه فى نفس رجـعـيـات الديـنـية وا وا
مثلة وكل ما هو مادى أو مجرد - إن ؤلف وا الوقت ا

ثال ال احلصر)  سبيل ا
× فى الــــعـــدد ٢٦ (١/٧ ٢٠٠٨/) كــــتـب الـــدكــــتــــور أبـــو
ــيـــتــاذات) طــفل احلـــسن سالم مــقـــاال حتت عــنـــوان (ا
ــســرحى - وبــرغم طـرافــة الــتـعــبــيـر إال أنه األنــابـيب ا
ــزعــومــة بــالــواقـع احلــيــاتى فــطــفل ــيـــتــاذات ا يــربط ا
األنـابـيب يـحتـاج إلى أم وأب واألنـبـوب هـنـا لـيس سوى
ـــيــــتـــاذات هى كــــائن مـــزدوج حـــاضن مــــرحـــلى ولــــكن ا
اجلـنس يـخـصب نـفـسه بـنـفـسه لـيـنـمـو جـنـينـه فى بـيـئة
مــتــفــردة اخلـــصــوصــيــة ثم يـــلــد نــفــسه ويـــربى نــفــسه
ـعزل عن أى تـأثـيـرات خارجـيـة قـد تكـون فى يـوم ما

كـل مـــا ذهـب إلــــيه األســــتــــاذ الـــسـالمــــونى فى تــــنــــاوله
لـلـعـرض من خالل أربعـة مـداخل وخـاتمـة يـنـهار تـمـاما
ـــــؤدى رجـال - ومع كـل هـــــذا اإلســـــراف فى إذا كـــــان ا
ـــبــرر لـم يـــذكــر الـــنـــاقـــد أى مالمح الـــتـــحـــمـــيل غـــيـــر ا

للميتاذات كان يحملها العرض?
بغض النظر عن كون العـرض تقليديا أو ميتاذاتيا فإن
ـمثـلة حديث األسـتاذ الـسالمونى يـنـحصـر فى حدود ا
ؤلف الذكـر ومعنى هذا األنثى عنـدما تنـطق بكلمـات ا
ـــكن أن يــنـــســحب عـــلى "أم كــلـــثــوم" الــتى أن حــديــثه 
قـضت حـيـاتهـا تـتـغـنى بكـلـمـات الـشعـراء الـرجـال (على

رئى ليس أكثر  نظور ا  ا
من حاوية للقيمة اجملردة

يتاذات متاهة فلسفية  ا
 شتتت القار ببراعة

ـكن أن يـكـون شـخـصـاً شـكـلـيـاً ــمـثل الـشـكـلى هـو شـخص ال يـعـمـل إال من اخلـارج.  > إن ا
ـثل «مغموس» فى الـعمل. هناك توهم أن مثل الـشكلى هو  وواقـعياً فى الوقت نـفسه. إن ا

مثل. العمل من الذات. أنا لست روحانياً. أنا ال أعتقد فى «الذات نفسها» اخلاصة با 6
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قـصــر ثـقـافــة بـنى مــزار (أرض ال تـنـبت
الــزهـور) تـألـيف مــحـمـود ديـاب وإخـراج

حمدى طلبة.
ويـعرض قـصر ثـقافـة أحمـد بهـاء الدين
"خـمـر وعسل" تـألـيف أسامـة نـور الدين

وإخراج محمد سمير.
ويـــعـــرض قــصـــر ثـــقـــافـــة ســاحـل ســلـــيم
ـزاد) تــألــيف عــبـد الــفــتـاح (جــحـا فـى ا
الـبـيه وإخـراج خـالـد أبـو ضـيف. وتـقـدم
ثـقـافـة اخلـارجـة (عـاشق الـروح) تـألـيف
بــهــيج إســمــاعــيل وإخــراج نــاجى أحــمـد
نــاجى. ويــقــدم قـصــر ثــقــافـة كــوم أمــبـو
(طــرح الـصـبــار) تـألــيف مـحــمـد مـرسى

وإخراج محمد الشحات.
ويـعـرض قــصـر الـريـحــانى (الـديــكـتـاتـور
ــقـــراطى) تــألـــيف ســـعــيـــد حــجــاج الـــد

وإخراج فكرى سليم.
ويــــعـــرض قـــصــــر ثـــقـــافــــة روض الـــفـــرج
(الـغولة) تألـيف بهيج إسـماعيل وإخراج

منى أبو سديرة.
( ويـعرض قصر ثـقافة اجلـيزة (اجملان
تـأليف مـحمـد الـشربـينى وإخـراج عادل

حسان.
ــطــريــة (أحالم ويــقـــدم قــصــر ثــقــافـــة ا
) تــألــيف عــزت عــبــد الــوهــاب يــاســمــ

وإخراج محسن شهبور.
أما قصر ثقـافة البدرش فيقدم (قول
يـا مغـنواتى) تـأليف بـكرى عـبد احلـميد

. وإخراج حمدى حس
ويعـرض قصر ثـقافـة دشنا (بـاى باى يا
عــــرب) تــــألــــيف نــــبــــيـل بــــدران وإخـــراج

صالح اخلطيب .
عـــبـــد اجلـــلـــيـل أكـــد أن اخلـــطـــة لم يـــتم
االنــتـــهــاء مــنــهـــا بــالــكــامـل وذلك بــســبب
ـشـروع هـيكـلـة الـفرق ـتأخـرة  الـبـدايـة ا
مــوضـحًــا أن مــا  إجنــازه ال يــزيـد عن
شروع الذى يطمح ألن تعمل ١٠% من ا

الفرق طوال العام.

ـــــســــرح عـن خـــــطــــتـــــهــــا أعـــــلـــــنت إدارة ا
ـــــســــــرحى ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ لـــــلــــــمـــــوسـم ا
والـــذى يــــتـــضـــمن تـــقـــد ١١٠ عـــروض
مــســـرحـــيـــة مـــنـــهـــا ٢٣ عـــرضًـــا لـــلـــفــرق
الــقـــومـــيــة و٤٠ عـــرضًـــا لــفـــرق قـــصــور
الـــثــــقـــافــــة وحـــوالـى ٤٧ عـــرضًــــا لـــفـــرق

سرحية. البيوت ا
أحـــمـــد عــبـــد اجلـــلـــيل مـــديـــر إدارة فــرق
األقــالـــيم كــشـف عن عــدد مـن الــعــروض
ـهمة ومـنها وسم والـتى وصفـها با هذا ا
لـك) تألـيف ـنـيا (سـت ا عـرض قـومـيـة ا
سـميـر سرحـان وإخراج أحـمد الـبنـهاوى
وعــــرض قـــومـــيــــة ســـوهـــاج (الــــضـــيـــوف)
تــألـيــفه مــحـمــود ديـاب وإخــراج د. فـوزى
فـوزى وعرض قومـية قنـا (شيخ العرب)
من إعـداد وإخـراج شـاذلى فـرح وعرض
قــومـيــة أسـوان (الـلــيـلـة فــانـتـازيــا) تـألـيف
سـميـر عـبـد البـاقى إخـراج سـميـر حـامد
ـلــيم بــأربــعـة" وعــرض قــومــيـة اجلــيــزة "ا
تـألـيف أبـو الـعال الـسالمـونى وإخـراج د.

رضا غالب.
وعــرض قــومـيــة الـقــلــيـوبــيـة (احملــروسـة
٢٠٠٧) تــــألـــــيف ســــعـــــد الــــديـن وهــــبــــة
وإخــراج فـهـمـى اخلـولى وعـرض قــومـيـة
بـــنى ســـويف "خـــالـــتى صـــفــيـــة والـــديــر"
ــــان لـــــيـــــاســـــمــــ الـــــضـــــوى وإخـــــراج إ
الــصــيـرفـى وعـرض قــومــيــة بــورســعــيـد
"أنت حر" تـأليف لـينـ الرمـلى وإخراج

سمير زاهر.
وعـرض قـومـيـة إسـكـنـدريـة (قـضـيـة ظل
احلــمـار) لـدوريـنــمـات تـرجــمـة د يـسـرى
خـــمـــيس إخــــراج أحـــمـــد عـــبـــد اجلـــلـــيل
وتــــقــــدم قــــومـــــيــــة الــــبــــحــــيــــرة (أوبــــريت
) تـألـيف عـزت عـبـد الـوهـاب الـشـحـاتـ

قصود غنيم. وإخراج عبد ا
وعـرض قــومـيـة الـغـربـيــة (بـكـره) تـألـيف
مـحمـود الطـوخى وإخـراج مجـدى عبـيد
وعــــرض قـــومــــيــــة كـــفــــر الــــشـــيـخ (ســـور
) تــألـيـف مـاكس فــريش وإخـراج الــصـ

حسن عباس.
وبالنسبة لعروض قصور الثقافة فيقدم

 محمد الشربينى

 منى أبوسديرة

 أحمد عبد  اجلليل

٢٣  عرضًا
للقوميات
و٤٠
 لفرق
القصور
 و ٤٧
للبيوت

النصوص
يخائيل

رومان 
وسمير
سرحان
وسعد الدين
وهبة
والسياسة
حاضرة بقوة
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الـــغــنــائـى" بــإشــراف عـــلى عــاشــور
ـسرح بجـانب ورشـتى عمـل حول ا
وسيقى الغـنائى بإشراف محمد ا
ـــــــســــــرح حــــــســـــــنى و"الـــــــدرامــــــا وا
الــغـنـائـى" بـإشـراف مــاهـر شـريف
ـــــلـــــتـــــقى عـــــدد من يـــــشـــــارك فى ا
ــسـرحـيـة مـنـهـا "الـلـيـلـة الـعـروض ا
الـرفاعيـة" إخراج شريف مـحمود
ـدينـة إخراج تـامر مـحمود خارج ا
وتــــقــــدم اخملـــــرجــــة رانــــيــــا زكــــريــــا

مسرحية "أصوات العائلة".

جــمــاعــة "ســفــيــنــة نــوح" لــلــمــسـرح
سـتقل انـتـهت من إعداد بـرنامج ا
ـسـرح احلـر األول والـذى مـلـتـقى ا
تـــعـــقـــد فــــعـــالـــيــــاته يـــومى ٢٦ ٢٧
ـركز مارس اجلـارى عـلى مسـرح ا
الـثــقـافى الـفــرنـسى بـاإلســكـنـدريـة
ــسـرح فى إطــار االحــتــفـال بــيــوم ا

ى. العا
لـتـقى عـددًا مـن الورش يـتضـمـن ا
ــســـرحـــيــة أهـــمـــهــا واحـــدة حــول ا
ـــســـرح تـــقـــنــــيـــات الــــتـــمــــثـــيل فـى ا
الــغــنــائى بــإشــراف اخملــرج أحــمـد
ـسـرح  أصوات العائلةشـوقـى و"الـسـيـنـوغـرافـيـا وا

 محمود ياس
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يـنتظـر النـجم محـمود ياسـ توقـيع االتفاق
ـــنــتـج مــحـــمـــد فــوزى والـــبـــيت الـــفــنى بـــ ا
ـسـرحى "الـنـاس لـلـمـســرح لـيـقـدم الـعـرض ا
اللى حتـت" عن نص نعـمـان عاشـور إخراج
ســـمــيــر الـــعــصــفـــورى والــذى يــقـــدم بــنــظــام
شـترك بـ البـيت الـفنى لـلمـسرح اإلنتـاج ا

والقطاع اخلاص.
وقــال مــحــمــود يــاســ لـ "مــســرحــنــا" فــور
تــوقــيع االتــفــاق الــنـهــائى ســنــقــدم الــعـرض
على مـسـرح "قـصـر النـيل" أو أحـد مـسارح
الـبـيت الـفـنى وبـدا سـعـيـدًا بـإعـادة تـقـد
الـعرض الذى بدأ به حـياته الفنـية عندما

أخــرج الـــنص ذاته لــفــريق كــلــيــة احلــقــوق
بــجـامــعـة عــ شـمس عــنـدمــا كـان طــالـبًـا
ها عـلى مسرح مـدينة بها ثم أعـاد تقـد

بورسعيد.
وأعــــرب يــــاســــ عن ســــعــــادتـه بــــتــــجــــربـــة
ـــســـرح الــــعـــربى" الـــذى رأس "مـــهـــرجــــان ا
دورته احلــالـــيـــة واكــتـــشف خاللـــهــا تـــعــلق
ـسرح الشـبـاب خـاصة فى األقـالـيم بـفن ا

والثقافة عمومًا.

أن تذهب إلى اجلمهور بدالً من انتظاره
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ـسـرح الـسـابع عـشـر قدم ـشـاركـة فى مـهـرجان نـوادى ا  ضـمن الـعـروض ا

اخملـــرج مـــحـــمـــد حـــسن اجلـــنـــايـــنـى عــرض
«األنــكــشـاريــة» لــلــمــؤلف أحــمــد أبــو ســمـرة

وهو جتربة فى مسرح الشارع.
تـبنى اجلنايـنى فكرة الذهـاب إلى اجلمهور
بـدالً من انـتــظـاره وكـون فـرقــة الـصـعـالـيك
ـــســـرحـــيـــة فى بـــهـــدف تـــقـــد الـــعـــروض ا
ـفــتـوحـة.. وســرعـان مـا الـشــارع واألمـاكن ا
تـطــورت الـرؤيـة" لــتـخـرج مـن إطـار الـعــلـبـة"
ــسـرحى إلى ــلـعب ا الــتـقــلـيــدى ويـتــحـول ا
ــمـثــلــون داخـلــهـا دائــرة طــبـاشــيـريــة يــغـنى ا
ويــشــخــصــون ويــرقــصــون ويــتــفــاعــلــون مع
جمهورهم الذى سرعان ما اتسع وازدادت

حماسته للفرقة وما تقدمه.
"السمسمـية" كانت رفيق عروض اجلناينى
فـى الـشــارع ومــفــتـاحـه لـلــتــواصل مع أهل

ـبنية على السويس الـذين تعيش نغـماتها فى وجدانـهم وتوالت العروض ا
حـــكــايـــات من الــشـــارع الــســـويــسى لـــتــكـــون جــديــرة بـــاالقــتـــراب من نــاس
سرحـية الشعراء الشارع" وشـارك فى صياغة نـصوص وأفكار األعـمال ا

محمد التمساح أحمد أبو سمرة وحسن اإلمام الباحث التراثى..
فرقـة الصعـاليك التى أصـبحت فرقـة السويس الـتجريـبية مـازالت تتحدى
مـعــوقـات الــواقع بــاإلرادة ومـازال مــعـظـم أعـضــائـهــا قـابــضــ عـلى جــمـر
احلـلم يحـضـرون ورش الـتدريـب وينـتـقلـون بـ قـرى السـويس وجنـوعـها
يـتـدربـون عـلى الـغـنـاء والـعـزف والـلـيـاقـة واألداء لـتـزداد خـبـراتـهم كل يـوم

وتزيد قدرتهم على البقاء فى الشارع..
ويــبــدو اجلــنــايــنـى ســعــيــدًا بــتــجــربــة الــشــارع.. ال يــأمل إال فى تــطــويــرهــا
واالســتــمـــرار فــيــهــا زاهــدًا فى الــعـــودة إلى "ســجن الــعــلـــبــة" مــهــمــا كــانت

غريات. ا
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رؤيـة مـغــايـرة ألســطـورة رومـيــو وجـولـيــيت" يـقــدمـهـا اخملــرج إسالم إمـام فى
سـرحى "كـيـوبـيـد فى احلى الـشـرقى" عن نص أسـامـة نـور الدين الـعـرض ا
الــذى يــســتــدعـى هــمــومًــا عــربــيــة تــتــجــاوز اخلالف الــتــقــلــيــدى بــ أســرتى

. العاشق
الـعـرض الـذى يـقـدم عـلى مـسـرح اجلـامـعـة
يعـتـمد - بـحـسب مـخرجه - عـلى اإلبـهار
ــــــــنــــــــاظــــــــر والــــــــتــــــــنــــــــوع اجلــــــــمــــــــالـى فـى ا
واالســتــعــراضــات ويــشــارك بــالــتــمــثــيل فى
مــســرحـــيــة "كــيـــوبــيــد فى احلـى الــشــرقى"
ســــارة حـــســـنـى أمـــجـــد احلــــجـــار أحـــمـــد
ســعـــيــد أحـــمـــد الــكـــاشف ســـارة شـــفــيق
يــاســمــ رشــيـــد أحــمــد طــاحــون عــمــرو
عادل سارة سامى محمد شعبان محمد
فاروق وأعضـاء فرقـة مسرح كـلية الـفنون

إسالم  إمامالتطبيقية بجامعة حلوان.
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الـعـرض الـذى يـقـدم عـلى مـسـرح اجلـامـعـة
يعـتـمد - بـحـسب مـخرجه - عـلى اإلبـهار
ــــــــنــــــــاظــــــــر والــــــــتــــــــنــــــــوع اجلــــــــمــــــــالـى فـى ا
واالســتــعــراضــات ويــشــارك بــالــتــمــثــيل فى
مــســرحـــيــة "كــيـــوبــيــد فى احلـى الــشــرقى"
ســــارة حـــســـنـى أمـــجـــد احلــــجـــار أحـــمـــد
ســعـــيــد أحـــمـــد الــكـــاشف ســـارة شـــفــيق
يــاســمــ رشــيـــد أحــمــد طــاحــون عــمــرو
عادل سارة سامى محمد شعبان محمد
فاروق وأعضـاء فرقـة مسرح كـلية الـفنون

التطبيقية بجامعة حلوان.

علـى مسـرح سـوزان مبـارك لـثقـافـة الطـفل بـالـسيـدة زيـنب يتم
حـالــيــاً تـقــد مــســرحـيــة «فــارس وأمــيـر احلــواديت» لــلــمـؤلف
شــاذلى فـرح واخملــرج حـسن سـعــد وبـطـولــة أطـفـال الــقـصـر

ديكور ومالبس أحمد شوقى.
ـسـرحـية محـمـد فـريـد «مديـر قـصـر سـوزان مـبارك» قـال إن ا
تـقـدم يـومـيـا حـتى نـهـايـة مـارس الـقـادم فى إطـار خـطـة اإلدارة
العامة لثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة لهذا العام
ــقـرر مــشـاركــة الـعــمل فى عـدد مـن مـهــرجـانــات مـسـرح ومن ا
الـطــفل خالل الــفــتــرة الـقــادمــة وأكـد أن اخملــرج حــسن ســعـد
سـرحـيـة الـنـاجـحة لـلـطـفل بـالـقـصر قـدم عـدداً من الـعـروض ا

خالل السنوات األخيرة.

فارس وأمير احلواديت

 ¿É°ùM ∫OÉY

الـــغــنــائـى" بــإشــراف عـــلى عــاشــور
ـسرح بجـانب ورشـتى عمـل حول ا
وسيقى الغـنائى بإشراف محمد ا
ـــــــســــــرح حــــــســـــــنى و"الـــــــدرامــــــا وا
الــغـنـائـى" بـإشـراف مــاهـر شـريف
ـــــلـــــتـــــقى عـــــدد من يـــــشـــــارك فى ا
ــسـرحـيـة مـنـهـا "الـلـيـلـة الـعـروض ا
الـرفاعيـة" إخراج شريف مـحمود
ـدينـة إخراج تـامر مـحمود خارج ا
وتــــقــــدم اخملـــــرجــــة رانــــيــــا زكــــريــــا

مسرحية "أصوات العائلة".

äÉcôH âØY

 محمد حسن 
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الكتاب : من نصوص الدراما الصينية
 جاويا ومينغ

ترجمة: أ. د. أميمة غا زيدان
أ. د. مجدى مصطفى

الناشر :  مهرجان القاهرة 
 للمسرح التجريبى

✂ ✂✂ ✂

ـمثل ـثل يـستـطيع أن يـؤدى .إن البـكـاء يجـمّد الـصوت. مع ا ـمثل الـذى يبـكى هو  > إن ا
ـكن الـعمـل مع مغن ـكن أن نـوضح أن الـدموع جتـمّـد الـصـوت ولكن هـذا ال يـعـنى أنه ال 
سرح هذا يعنى بالنسبة لى أن ذلك على موقف على شخصية. إن وضع مُغن على خشبة ا

وضوع مختلف تماماً. يتيح له غناء أفضل حيث تكون اآللة صادحة. بالنسبة للممثل ا
سرحي جريدة كل ا
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رأة الـصينـية كما أنـها تصور لـنا تطـورات اجملتمع الصـينى وتطرح أهم ا
رأة. شكالت التى تموج به ولعل من أهمها حرية ا القضايا وا

وذًجا حًيا للمرأة إن "باى" تقدم لنا من خالل مسـرحيتها "احلب واألسى" 
ـتعـلـمة فى اجملـتـمع الصـينـى وهى تقـدم صرخـة عـاليـة فحـواهـا أن النـساء ا

تعلمات أيًضا ال يستطعن حترير أنفسهن من أفكار الرجل التقليدية. ا

 ihó©dG ∫OÉY

ـسـرحى هـو جزئـيـة مـوسـيـقـيـة. يـوجد إذن > ال أعـتـقـد أن الـنص ا
ـسرحى ال يـكـون هـنـاك زمان. ال تـوجـد جـزئـية زمـان. فى الـنص ا

موسيقية إذا لم تقاس بالزمان.  28
 ÖàµdG Qƒ°S
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اضى ندوة حول السينوغرافيا بقاعة مسرح الغد بالعجوزة. ركز القومى للمسرح عقد األسبوع ا > ا

الكتاب: "احلب
واألسى"

مسرحية صينية 
ؤلف: "باى ا

فنجكس"
ترجمة: سمير

عبد ربه
الناشر: الهيئة
العامة لقصور

الثقافة

محمود احللوانى

ـسرحـية أربعـة أفـراد لكل مـنهم اهـتـمامـاته وأفكـاره; الـبنت الـكبـرى فى ا
ـرأة وترى هى "فـى" التى تـعمل مـستـشـارة تكـنولـوجيـة وهى تـؤمن بحـرية ا
ـارسة حـريتـها لـذا فإنـها مـؤمنة أن الـعمل هـو أفضل سـبيـل للـمرأة فى 
ـانًـا شـديـدًا وهى فى سـبـيل ذلك تـواجه مـشـاكل عـديدة مع رأة إ بـعـمل ا
زوجـهــا الــذى ال يـثق بــهــا رغم زواجــهـمــا عن قــصـة حـب وإقـنــاع وحـ ال
جتــد "فى" وقــتًــا كــافــيًـا لـالهـتــمــام بــشــئــون بــيــتـهــا فــإن ذلك مــدخل ســهل
حلـماتـهـا كى تصـفـها بـأنـها لـيـست كبـقـية الـنـساء وبـالـطبع تـرى "فى" بـعد

تفكير طويل أن الطالق هو أفضل احللول ثم تعود إلى بيت أمها.
أمــا الــبــنت الــثــانــيــة "يــون" الــتى كــاد قــطــار الــزواج يــفــوتــهــا فــقــد جـاوزت
ـا يـثـير قـلق والـدتـها ويـفـتح أبـوابًا الثالثـ من عـمـرها ولـم تتـزوج بـعد 
لألقـاويل ورغم ذلك فإن "يون" متفوقـة فى عملها باألبـحاث للدرجة التى
يتـعاطف معـها "كوين رجن" وهو شـاب يصغـرها بخمس سـنوات يعـمل معها
كـمـســاعـد لــهـا فــيـشــعـر بـعــاطـفــة حب جتـاهــهـا لــقـربه مــنـهـا طــوال الـوقت

فيعرض عليها الزواج.
أمــا "وى" الــولـد األصــغــر فى الـعــائــلـة فــإنه يــديـر مــشــروعًـا خــاصًــا ويـقع

مفتونًا بإحدى عارضات األزياء ويتفقان على الزواج.
وبسـبب طـرائق تـفكـير األبـنـاء وعالقـاتهم اخملـتـلفـة فإن "سـو" األم تـعانى
قـلـقًـا ال يـنـتـهـى ورغم حـبـهـا الـشـديــد لـهم فـإنـهـا تـشــعـر بـاألسى وتـتـعـجب

تمثل فى أبنائها.  تمثل فيها واجلديد ا لذلك الصراع ب القد ا
إن "بــاى فــنــجــكـس كــاتــبــة مــســرحــيــة تــتــمــتـع بــقــدرٍ عــالٍ من احلــســاســيــة
ـرأة واالجتاهات والشـفافـية وهى قادرة فى بـراعة على الـتقاط مـشاعر ا
اجلـديدة فى حيـاتها ومـدركة بـوعى أهم التطـورات التى حتـدث فى حياة

) الـصيـنية ولدت الـكاتـبة "باى فـنجـكس" عام ١٩٣٤ فى مـدينة (شـينـجف
ــسـرح كـمــمـثــلـة حـتـى سن األربـعـ أثـنــاء احلـرب ضــد الـيـابــان. عـمــلت بـا
ـسـرح فى اخلمـسـينـيـات رغم أنهـا لم تـتلق أى ثالت ا وكـانت من أشـهـر 
تـعـلـيم مـدرسى إال أن جـدتـهـا كانـت تقـرأ لـهـا كـتـاب الـقـصـائـد األلف وكان
ًا كبيرًا وكل أبناء عائلتها ذوى مؤهالت.. وفى عام ١٩٧٧ كانت جدها عا
ـسـرحـيـة بالـلـهـجـة الـصيـنـيـة والقى عـرضـها جنـاحًـا كـبـيرًا أولى روايـاتـها ا

سرح ككاتبة. وبدأ اسم "باى" يسطع فى سماء ا
واجـهت "بـاى" حتديًـا ملـموسًـا فى مجـتمـعـها الـشرقى ألنـها لم تـتوقف عن
رأة فى احلب والـزواج والعمل التعـرض للـمشـاكل والقـضايـا التى تـواجه ا
والـتـعــلـيم وهى بـذلك تـواجـه الـكـثـيـر من الـصــعـاب الـتى تـغـلــبت عـلـيـهـا من
خالل كتابتـها التى تـمتعت بـالتلـقائية والـبساطـة فهى ال تنـطلق من أفكار
ـا تعـيش احلـياة وتـسجـلـها كـما هى ه لـلمـتلـقى وإ ـا يـجب تقـد جـاهزة 
ــرأة وحـقـهـا فى الـتـطـور وتـقـول فى مـن واقع كـونـهـا امـرأة تـؤمن بـحـريـة ا

هذا الصدد: "ال يستطيع الكاتب أبدًا أن يضع نقطة النهاية للحياة".
بـعـد انـفتـاح الـصـ عـلى الـعـالم اخلـارجى حـدثت بعـض التـغـيـرات الـهـامة
ـا اســتـرعى انــتـبـاه فى بــنـيــة اجملـتـمـع وفى الـعالقــة بـ األبــنـاء وذويــهم 
"بـاى" لــلـتــطـورات الــتى حتــدث فى حـركــة اجملـتــمع وأكــسـبــهـا ذلك أفــكـارًا

وأحاسيس جديدة فظهر ذلك فى أعمالها.
ـتـرجم سـمـيـر ـسـرحـيــة عـام ١٩٨٦ والـتى اخـتـار لـهــا ا كـتــبت "بـاى" هـذه ا
عـبـد ربه عـنـوانًــا أقـرب إلى مـا حتـمـله مـن مـضـمـون وهـو "احلب واألسى"
SAY, WHO LIKEME IS PREY TO) :وكـــان عــــنـــوانـــهــــا األصـــلى
ـســرحـيــة حـيــاة عـائــلـة عــاديـة مـكــونـة من  (FOND REGRET تــصف ا

رأة من أفكار الرجل التقليدية  حترير ا

حراس الليل 
فى الدراما الصينية

 أى مــديـنــة عـظــيــمـة راقــيـة البــد وأن تــكـون بــهـا مــجـمــوعــة كـبــيـرة من
احملافـظ حراس الليل الذين يـدافعون عن الثقافـة وعندما يتفسخ
اجملـتـمع يـكـونون الـقـوى الـتى تـصـنع تـماسـكه وعـنـدمـا يـصـبح اجملـتمع
الً يكونـون القـوى احملركة الـنشطـة.. وإذا لم تتـوافر هذه متحـفظـاً و
ـدينـة ستـتحول األصوات «حراس الـليل» «حـراس الثـقافـة» فإن هذه ا
ل «بهـذه الـكـلمـات قـدَّم «ماو شى بـكل تـأكـيد إلى كـيـان فـارغ وهش و
ـسرحى «جـاو يـاو مـينـنغ» مـعـتبـره أحـد حراس آن» خملـتارات الـكـاتب ا
الثـقافة الصيـنية التى تـتعرض مثل بـقية الثقـافات احملليـة جميعاً إلى
ى تـقـوده القـاطـرة األمـريـكـية يـقـول مـاو فى مـقـدمته «فى اجتـيـاح عـو
إطـار مــســرح شـنــغـهــاى يــعـتــبــر «جـاو يــاو مــيـنــنغ» أحــد الـكــتــاب الـذين
ـتلك موهـبة أدبية تلـكون القـدرة الفائـقة على تـفهم الظـروف فهو 
جياشة يستخدمهـا دون تكلف فى تصوير شخصياته كما يشبه سرده
اس فى تأللئه وبريقـه.. وقد استطاع أن يحوّل احلوار إلى فن رائع ا
قادر على جتـسيد مخـتلف األحاسيس.. هـذه القدرة التى تـمثل تطوراً

عاصر. سرح الصينى ا مشهوداً للسرد فى ا
ويــشـيــر «مـاو» فـى مـقــدمــته أيـضــا إلى أن «مــيـنــنع» كــالـطــبــيب الـذى
ـــشــرط لــيــشـــرّح به جــثـــة صــديــقه مـــشــيــراً إلـى أســلــوبه ـــسك بــا
«الــبــارد» فى مــعــاجلــة مـوضــوعــاته حــيث يــضع نــفــسه - كــمالحظ 

ـوضـوع لـلـعـالم - خـارج ا
ويـــــعـــــزو «مـــــاو» إلى هـــــذه
الــســمــة األســلــوبــيــة عــنـد
«مـــــيــــنـــــنـغ» الــــكـــــثــــيـــــر من
الــقـراءات اخلــاطـئــة الـتى
تــــعـــرضت لـــهـــا أعـــمـــاله..
مــــؤكـــداً أن هـــذه الـــســـمـــة
األســـــلـــــوبـــــيـــــة «الـــــبـــــاردة»
تـخفى حتـتهـا قـلبـاً نابـضاً
بـــــــــــاحلــــــــــــرارة والـــــــــــدفء
مـتــوهــجـاً ومــضـطــربـاً فى
أعـــــمـــــاقه.. وأن أســـــلــــوب
«جــاو يـــاو» يــشـــبه الـــلــهب
األبيض الـذى ال يشعر به

اآلخرون.
تـضم مخـتـارات «جـاو ياو
مــيــنــنغ» خـمــســة نــصـوص
مـــســـرحــــيـــة حـــديــــثـــة هى
«احلــــــــصـــــــــان األحــــــــمــــــــر
ـنبه الـعـبـقرى اجملـنـون ا
الــــــدرس حــــــبـــــــيــــــبـى إنك

لغز».

ما بعد ألف ليلة 
وليلة

الكتاب : إنهم
يخطفون
شهرزاد

الكاتب: منتصر
ثابت تادرس
الناشر : احتاد

الكتاب

ــمــلــكـة إنــهــا قـصــصــهـا شـهــريــار : كـنـت أقـبض بــيــد من حــديـد عــلى ا
اللعينة.

شـهـرزاد: حــاولت أن أوقـظه.. أن أنـبــهه بـالـقـصص اســتـغـرق فى الـنـوم
واستلذ باحللم بال عمل.

شـهــريـار: قـصــصك جـعـلـت مـنى إنـســانـاً لـيــنـا والـلـ ال يــجـدى.. حـلم
قصص البالد اجلـميلـة أضاعنى حـاولت أن أجعل بلـدى كبالدهم ماذا

جنيت!
شهرزاد: احللم كان أجمل ما فيك.

كـان عـليك أن تـسهـر على حتـقـيقه بـنفـسك وأن تـضرب بـيد من حـديد
على من يتوانى فى تنفيذ أوامرك..

إنـهـا قـفـزة شهـرزاديـة شـهـريـاريـة خارج أسـوار األلف لـيـلـة ولـيـلـة وقد
لك هـاربـاً من القـصـر وكسب الـشر سـقطت األمـيرة فـى األسر وفـر ا
جولـته مرة أخرى لـتدور احلكـاية اجلديـدة التى صاغـها منـتصر ثابت
تادرس بـأحـداث جديـدة تعـيـد إنتـاج حـكمـة اللـيـالى مسـتـعيـنـة بالـناس

لكتهم.. أنفسهم ودورهم فى الدفاع عن مكتسباتهم و
«إنـهم يـخطـفون شـهـرزاد» واحدة من ثالث مـسـرحيـات قصـيـرة ضمـها
ـسـرحـيـتان كـتـاب يـحـمل نفـس االسم إصدار احتـاد كـتـاب مـصـر أما ا
األخـريـان فـهمـا «مـلك وراقـصـة» الـتى يـعـالج فـيهـا من مـنـظـور مـعـاصر
ــلك هـيـرودس ـعــمـدان وا احلـكــايـة الــتـوراتـيــة عن سـالــومى ويـوحــنـا ا
واألخـــرى «إنـــهم يـــســـرقـــون الـــهـــرم» وهى تـــدور حـــول دعـــاوى الـــيـــهــود
ى ناخ العو ومحـاوالتهم سرقة الهرم ونـسبته ألنفسهم معـرجاً على ا
ى اجلديد والكثير من األكاذيب التى يزخر بها عصرنا. والنظام العا

 يحتـوى هذا الكتـاب على ست مسـرحيات لكـتاب جدد من أورجواى
وهى «مــسـابـقـة جــمـال الـشـهـداء» لــلـكـاتب: ألـبـارو أنــتـشـ «بـصـوت
عال» للكاتب لوبى بارونى «عـائلتى» تأليف كارلوس ليسكانو «رماد
« أغـلـقت الـقضـيـة» لـلـكـاتب ريـكاردو ـاريـانا بـيـركـوفـيـتش فى قـلـبى» 
بـــيـــريـــتـــو وأخـــيــراً «عـــصـــابـــة مـــصـــاصى الـــدمـــاء» جلـــوســـتـــاف فــان
بـيـرونــشـتـ ويـتـضـمن الـكـتـاب أيـضـا مـقـدمـة لـلـكـاتب روجـر مـيـرزا
سرح فى أورجواى فى يـتناول فيها الـظروف اإلنتاجية الـتى تسود ا
الـسنوات األخـيرة وظهور أشـكال دراميـة ومسرحـية جديـدة ومثيرة
استـطاعت أن تـشق لنـفسـهـا طريـقاً داخل مـحيط إقـليـمى مضـطرب
ووسط واحــدة من أخــطــر األزمــات االقـتــصــاديــة واالجــتــمــاعـيــة فى
تـاريخ البلـد ويشـير الكـاتب إلى أن هذه األشكـال الدراميـة اجلديدة
ـاً ذاتـياً مـقـابالً - أو فى مـواجـهـة - تـشظى استـطـاعت أن تـخـلق عـا
سـرحـية وجتـزئـة اإلنسـان.. ويـشيـر الـكـاتب أيضـاً إلى أن األشـكـال ا
اجلــديــدة فى أورجــواى اســتــطــاعت أن تــتــعــايش مـع األفــكــار األكــثـر
حتفـظـا من خالل الـوعى بـلـعـبـة الـتـنـاقض والـتـكـامل حـيث يـتـعانق 
اجلـــــــديــــــد مـع الـــــــقــــــد

االعــــتـــقــــادات والـــنــــمـــاذج
الـسـائـدة مع االخـتـراقـات

األشد تطرفاً..
وضـوعات أمـا عن أكثـر ا
مــــــــــعــــــــــاجلــــــــــة فـى هــــــــــذه
األشـــكــال اجلــديـــدة فــهى
ــــــــة «الـــــــــعــــــــنـف واجلـــــــــر
والـــقـــانـــون احلـــاجـــة إلى
الــذاكــرة احلـلـم كـوســيــلـة
خلـــلـق حـــقـــيــــقـــة خــــيـــبـــة
األمل عـــــــــدم الــــــــثــــــــقــــــــة
احلـــــاجــــة لــــبــــنـــــاء عــــوالم
جـــــــــديـــــــــدة نــــــــفـــــــــســـــــــيــــــــة
واجــتــمـاعــيــة خــاصـة مع
اســــــتــــــحــــــضــــــار اجلــــــروح
اجلـــمــاعـــيــة الـــتى نـــتــجت
عـن الــــــــــقــــــــــمـع وإرهــــــــــاب
الــــــــدولــــــــة فـى ســــــــنــــــــوات
الــــديــــكـــتــــاتــــوريــــة والــــتى
تـــركت عالمـــات عــمـــيــقــة

فى اجملتمع.

احلاجة إلى ذاكرة
جديدة

الكتاب : نصوص مسرحية لكتاب من أورجواى
: روجر ميرزا تقد
ترجمة: رانيا الرباط

الناشر : وزارة الثقافة مهرجان القاهرة
الدولى للمسرح التجريبى (19) 

ـســرحى «هـرقل يـتـم حـالـيــاً إجـراء بــروفـات الــعـرض ا
فى احلــظــيــرة» والــذى تــقــدمه كــلــيــة اآلداب بــجــامــعـة
سرح اجلامعى السنوية. نصورة فى إطار مسابقة ا ا
ــســـرحــيــة تــألــيف فــريــدريـك دوريــنــمــات مــوســيــقى ا
مـحمـد أسامـة ديـكور مـحمـد قطـامش إخـراج سعـيد

منسى.
يـشـارك بـالـتـمـثـيل خـالـد عـبـد الـسالم أحـمـد يـوسف
معتـز الشافـعى محمـد أسامة أمل أسـعد هبة ذكى

شيماء محمد أمانى عبد الفتاح.
يـــقــدم الـــعــرض فى قـــالب كـــومــيــدى ســـاخــر ويـــنــاقش

وجودة فى اجملتمع. األوضاع السلبية ا
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ــرحـــلــة احلــالــيــة فى حــيــاته وصـف الــفــنــان أحــمــد سالمــة ا
الـفـنـيـة بـأنــهـا "مـسـرحـيـة" بـامـتـيـاز حـيث تـنـقل خالل الـفـتـرة
اضـيـة بـ عمـلـ مـسرحـيـ لـكل منـهـمـا مذاق وتـركـيـبة و ا
"مــود" مـخـتـلف إال أن مـا يـجـمـعــهـمـا أنـهـمـا مع اخملـرج أحـمـد

عبد احلليم وأنهما حققا جناحا فاق توقعاته. 
الــتــجـربــة األولى واألهم هى - بــالـتــأكـيــد - عـرض "لــيـر" مع
الـــنــجم يـــحــيـى الــفـــخــرانى والـــتى يـــتــواصل عـــرضــهـــا لــلـــعــام
الـســادس عـلى الــتــوالى والـتى قــدمت وجــهًـا آخــر مـخــتـلــفـاً لـ
"سالمـة" يـقول عـنه "عـندمـا علـمت بـترشـيحى لـلـمشـاركة فى
الــــعـــرض تــــوقــــعـت اخـــتــــيــــارى ألداء دور "إدجــــار" االبن واألخ
الــطــيب» وكـــنت مــهــيـــئًــا لــهــذا األمـــر عــلى اعــتـــبــار أنى ســبق
ـعــهـد وفــوجـئت عــنـدمــا عـلـمـت أن د. أحـمـد ودرســتـهــا فى ا
عــــبـــد احلــــلـــيـم والـــفــــخـــرانى رشــــحـــانـى لـــدور األخ الــــشـــريـــر  أحمد سالمة
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 أشرف زكى

وقع وحتديثه. اجلديدة لتطوير ا
> الـفــنـان أحــمـد بــديـر يــقـوم حــالـيــا بـإجـراء
بـروفــات عـرض مــسـرحـى جـديــد إلحـدى فـرق
ــشـاركــة الــراقــصــة لـوسى الـقــطــاع اخلــاص 
ـه فى عــدد من الــدول األوربـيــة خالل لــتــقـد

الشهر القادم.
بـديـر يتـكـتم تـفاصـيل الـعـمل وقـرر عدم إعالن
أى تــفــاصـــيل خـــاصــة به اآلن مـــؤكــدا أن هــذا
ه الـعـرض سـوف يـكـون مـفـاجـأة وسيـتـم تقـد
لـلجـالـيـات العـربـيـة بهـذه الـدول ويـفكـر بـدير
ا يفلسع" حـاليا فى تقد مـسرحية "الشـعب 
ــوسم لـــلـــمــؤلف مـــحــمـــود الـــطــوخى خـالل ا
سرح اخلاص أيضا الـصيفى القادم من إنتاج ا

ها على مسرح الدولة. بعد تعثر تقد

ــثل اعـتــاد تـقـد "إدمــونـد" وقـبـل أن أسـأل قـااللى إن أى 
ـــطـــلـــوب لــــتـــقـــد هـــذه أدوار الــــشـــريـــر لـن يـــبـــذل اجلـــهــــد ا
ـغـامـرة وكـانت الــنـتـيـجـة الـشــخـصـيـة ورغم الــقـلق رحـبت بــا

ا توقعت. أفضل 
ومن "ليـر" ينـتقل أحـمد سـالمة إلى "حـلم بكـره" الذى يـقدمه
ـطــربــة أنـوشــكــا وتـقــرر إعــادة عـرضـه لـلــعـام لألطــفــال مع ا
الــثــانى عــلى الــتــوالى عــلـى خــشـبــة مــســرح مــتــروبــول.. وهى
ـتـعـة ألنـهـا مـوجهـة لـألطـفال الـتـجـربـة الـتى وصـفـهـا بـأنـهـا 
أوالً وألنه يغنى فيها أمام أنـوشكا مجموعة أغنيات فى جو

طفولى يسوده "النقاء" ومرح األطفال اجلميل.

ـصــريـة الـتى تــقـدم حـالــيـا إضـافـة ـسـرحــيـة ا ا
ة إلى نـشر مخطوطـات لنصوص مسـرحية قد

سرحية. كتبة ا إلثراء ا
ــــركــــز يـــرحـب بـــاألفــــكـــار وقــــال د. مــــهـــران أن ا

> د. أشـرف زكى قرر تقد مسرحية "البؤساء"
ـســرح الــقــومى بــدايــة من أول عــلى خــشــبــة ا
أبـريل الـقـادم الـبؤسـاء بـطـولـة نـيـرمـ زعزع
والء فـريـد خــالـد الــنـجـدى كــمـال سـلــيـمـان
أمـانى الـبــحـطــيـطى ديـكــور صـبـحى الــسـيـد

مالبس جماالت عبدة إخراج هشام عطوة.
سرحية قـد تعرضت لعـدة أزمات تتعلق كـانت ا
ـكـان الــعـرض بـعــد إغالق مـســرح الـطـلــيـعـة

إلعادة تطويره.
ــــركـــز الــــقــــومى > د. ســــامح مــــهــــران "رئـــيـس ا
وقع اجلـديـد للـمركـز والذى لـلمـسرح" أكـد أن ا
 إطالقه مـؤخـرا عــلى شـبـكـة اإلنـتـرنت سـوف
يــنــشـر خالل الــفــتـرة الــقـادمــة عــددًا كـبــيـراً من
الــدراســـات الـــنــقـــديـــة واألدبــيـــة لـــرصــد حـــركــة
ـــصـــرى ومـــتـــابـــعـــات ألهم الـــعــروض ـــســرح ا ا

  أحمد بدير
 خالد حسونة

مــســرحــيــة «الــرجل الــذى أكل وزة» لــلــكــاتب جــمــال
ـقصـود يتم اإلعداد عـبد ا
ـهــا بــطــولـة حــالـيــاً لــتــقــد
ــيـة فــريق الــتـمــثــيل بــأكــاد

أخبار اليوم.
خــــالـــــد حــــســـــونــــة مـــــخــــرج
الـعـرض قال إنه يـحاول فى
هـذا الـعمل مـنـاقشـة قضـية
احلـــــلم وحـق اإلنــــســـــان فى
احلــــلم دون أى ســــلــــطــــة أو

وصاية.
ــســرحــيـــة ديــكــور مــحــمــد ا

جابـر مالبس وإكـسسـوار الهـادى خلـيفـة موسـيقى
وأحلــــان أمــــيـــــر مــــوسى مـــــخــــرج مــــســـــاعــــد حــــازم

الصواف مخرج منفذ محمد حسنى.
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> إن صـواب الرؤيـة يكـون فى الـعالقة الـتى تربـطـنا بـالعـالم وهـذا ال يعـنى تسـهيل
الـفـهم الـذى لـديـنـا عن ذلك. صـواب الـرؤيـة يـعـنى طـرح الـسـؤال عن الـنـظرة الـتى

نلقيها على العالم. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

17  من مارس 2008 العدد36

كتبة اإلسكندرية وهى نتاج ورشة لفنون األداء. > مسرحية «التلعثم» يتم عرضها بعد غد  األربعاء 19 مارس 
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ـسرح سـرح يـكون لـلجـميع. ولـكـنى ال أعتـقد أن ا > إن األيـديولـوجيـا هى االعـتقـاد فى أن ا
ـسرح ألن ذلك يـتطلب لـلجمـيع أعتـقد أن هـناك الـكثـيرين الـذين ال يسـتطـيعـون دخول ا
ـسـرح الـذى ال يـكـون طبـيـعـيـاً. ولـكنـه ليس طريـقـة اسـتـقـبال لـوجـود الـنـاس عـلى خـشبـة ا

بالضرورة مرتبطاً بإعداد ذهنى أو بطبقة اجتماعية.

اضى فى ندوة خاصة حول أعمالها. > استديو عماد الدين: استضاف الكاتبة األمريكية «ناعومى واالس» األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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الدراما العبثية
نطق وتتطلع للمستحيل  تخرّب ا

سرحية» ذاهب ا صـطلحات وا  فى كتاب «مدخل إلى ا
ــســـرحــيـــة مـــجــد الـــقــصص تـــقــوم الـــكــاتـــبـــة واخملــرجـــة ا
ـسرحـية منـذ نشـأة هذا الفن ذاهب ا بـاستعـراض أهم ا
فـى مـــخـــتـــلف أنـــحـــاء الـــعـــالم وتـــلــــقى الـــضـــوء عـــلى أهم
ــصــطــلــحــات الــتى يــجب أن يــتــعــرف عــلــيــهــا الــقـار - ا
ـتـخـصص - مـشــيـرة إلى أن دافـعـهـا احلـقـيـقى الـعـادى وا
ـسرحـية هـو قيـام البـعض بالـترويج للـكتـابة عن الـدراما ا

فاهيم ومصطلحات غير ناضجة.
سرحية الـكالسيكية وتعـريفها فى الفصل األول وتبـدأ با
من الــكــتــاب مــؤكــدة عــلى أن األمــر يــخــتــلط - فى بــعض
ــــشـــاهــــد عـــنــــد قـــراءة أو األحـــيــــان - عــــلى الـــقــــار أو ا
سـرحيـة الـكالسيـكيـة; فـمنـهم من يـعتـقد أنـها مشـاهـدة ا
األعمـال اخلالدة الـتى تبقـى فى الذاكرة والـبعض اآلخر
دارس يـعتـقـد أنـها األعـمـال التى تـصـلح ألن تـدرس فى ا

واجلامعات.
ـة» - ــســرحـيــة الــكالســيـكــيــة الـقــد وتــعــرف الـكــاتــبـة «ا
اإلغريـقيـة والرومـانيـة - وتـطورهـا مؤكـدة أن اإلغريق لم
يـعـرفــوا كـلـمــة «كالسـيــكى» ولم يـطــلـقـوهــا عـلى أعــمـالـهم
ــسـرح يُــعــرف لـديــهم فى ثالثــة أشــكـال هى: حــيث كــان ا
ــســرحــيـة الــتــراجــيــديـا والــكــومــيــديــا والــسـاتــيــر - أى ا
اخلــرافــيـة - وأن الــذى أطـلق عــلى هــذه األشـكــال لـفــظـة
ـذهب «كالسـيــكى» هم الــرومـان وأول من قــام بـتــقـنــ ا
ـدونة ـسـرحـيـة وضـبـط قـواعـده غـيـر ا الـكالسـيـكى فى ا
سـابـقـاً كـان أرسـطـو فى كـتـابه «فن الـشـعـر» وأن أرسـطو
قد كتب هذه القواعد مسـتحضراً أمام عينيه مسرحيات
سوفوكـليس وإسخـيليـوس حيث قـام بتحـليلـها واستـنباط

القواعد والقوان منها.
وتـنـتـقل الـكـاتـبة إلى «األقـنـعـة» مـشـيـرة إلى أن الـقـناع فى
ـكـياج وحتـديداً عـاصـرة يتم تـصـنيـفه فى دائرة ا لـغـتنـا ا
لــلـوجه ضــمن عـنــاصـر الــعـرض وأن الــقـنـاع فـى الـعـرض
ـسرحى اإلغريـقى له أهمـية رئيـسيـة ووظيفـة مزدوجة: ا
تــزيـيــنــيــة ورمـزيــة حــيث قــدم الـبــاحــثــون فـرضــيــة تــقـول
ــمـــثل فى حـــجم أضـــخم من الـــعــادى بــضـــرورة إظــهـــار ا
ـمــثل لــكى يــطــرق بــصـوته إضـافــة إلى تــضــخــيم صــوت ا
ـشـاهـدين من خالل فـتـحــة الـفم الـواسـعـة لـلـقـنـاع آذان ا
ـسرح كان أعمق من كـما أن األثر الذى تـركه القناع فى ا
األثـر الـذى تـركه فى احلـرب والـطـقـوس الـديـنـيـة - حيث
كـانت بـدايـة اسـتـخـدامه - فــقـد كـان يـنـقل مـعه حـالـة من
وجب شترطة رضائياً  السحر للمشاهـد حالة للوهم ا
ـشـاهـد - بـيـنه وبـ اخلـشـبة - أن الـعـقد الـذى قـبل به ا
ـــنــون وكــلــمـــنــســتــرا وأنـــتــيــجــون يــســـتــمــتع بـــكل من أجــا

وأوديب... إلخ وغيرهم من الشخصيات اخلالدة.
وفى الـفــصل الـثـانـى تـعـرضت الــكـاتـبــة إلى مـســرح الـعـصـور
الوسـطى مشـيرة إلى مـوقف الـكنـيسـة التى ظـلت حتارب كل
ــيالدى وحــتى الــقــرن أثــر لـــلــدرامــا مــنــذ الــقــرن الــســـادس ا
ـمـثـلـ خـطـرًا الـعـاشـر واعـتــبـرت - الـكـنـيـسـة - الـتـمـثـيل وا
عــلى مـكـانــتـهـا ورجـالــهـا وعـلى أفـكــار الـنـاس وأذواقـهم وأن
الدراما ال تـتفق والـتعالـيم التى تـنادى بهـا الكـنيسـة فحرّمت
ــمـــثــلــ ـــســيـــحى مــشـــاهــدة حـــفالت ا عــلى رجـــال الــدين ا
ـســرح عـلى األشــخـاص اجلــوالـ «اجلــوجنـلــرز» وحـّرمـت ا
ـثل يرغب ـسـيحـيـة واشتـرطت عـلى كل  الـذين يـعتـنـقون ا
ـسـيحـى أن يتـبـرأ من احـتـراف الـتـمـثيل فى اعـتـنـاق الـدين ا
ــســيــحـيــ بــاجلــوجنــلــرز وعـدم إطالق كـمــا حــرمت زواج ا
مـثالت وحتـر مراسم ـمثـلـ وا سـيـحيـة عـلى ا األسـمـاء ا

سيحية عليهم. قابر ا الدفن وا
ـــؤلـــفـــة عـــلى أن الـــنـــقـــاد قـــد قـــامـــوا بــتـــقـــســـيم وأكـــدت ا
سرحـيات الدينـية حسب أمـاكن التمثـيل إلى ستة أنواع ا
سـرح الدائم هى: الـكنـيسـة كمـسرح مـسرح الـكنـيسـة ا
ـسـرح ذو الـسـتـارة. ـســرح الـدائـرى وا ـتـنـقل ا ـسـرح ا ا
ـسـرحيـات حـسب مـضامـيـنهـا إلى أربـعة كمـا  تـقـسيم ا
ـعـجـزات ومـسـرحـيـات األسرار أنـواع وهى: مـسـرحـيـات ا
سـرحـيات الـفـكاهـيـة وقامت ـسـرحيـات األخالقـيـة وا وا
ـؤلفة بتعـريف كل نوع على حدة وتـوضيح أهم السمات ا

لكل نوع منها.
كذلك تـعرضت الكـاتبـة للـعرص اإللـيزابـيثى وعـوامل تطور
الــدرامـا فى الــقـرن الــسـادس عــشـر الـتـى كـان عـلـى رأسـهـا
دارس واجلـامـعـات وجمـعـيات دارسى ـسرح الـشـعـبى وا ا
سـارح الشـعـبيـة التى ظـهرت احلـقـوق مسـتعـرضة أشـهـر ا
فى تـلك الفتـرة كمـا عرَّفت الـكوميـديا دى التى بـأنها ذلك
ـســرحى الـذى ظـهــر فى مـنـتــصف الـقـرن الـنــوع من الـفن ا

الــســادس عــشـر وانــتــشــر نــحـو قــرنــ من الــزمــان والـذى
ــثـلــ مـحــتــرفـ بــاســتـخــدام جــمـيع يــعـتــمــد عـلـى قـيــام 
ــهــارات من تــمــثـيـل ورقص وأكــروبـات وبــانــتــومــا وحـيل ا
مسـرحية وحركات بهـلوانية حيث يكـون التمثيل ارجتاال -
أى ال وجـود لنـص مسـبق - فـقط يـتم االتـفاق عـلى الـفـكرة
ـمـثـلـون بـارجتـال أدوارهم أمـام الـرئـيـسـيـة ويـقـوم بـعـدهـا ا

طية ثابتة. اجلمهور من خالل شخصيات 
ـيـلـودراما أيـضـاً تـنـاولت الـكـاتـبـة بـالـشـرح الـرومـانـسـيـة وا
ونودراما والـواقعية والطـبيعيـة والفرق بينـهما مؤكدة وا
عـــلى أن احلـــركــــة الـــرمـــزيـــة فـى األدب األوربى احلـــديث
كـانت فى أواخر القرن الـتاسع عشـر وأول ما نشأت فى
ـسـرح وعـلى رأسهم فـرنسـا وكـان أبـطـالـها بـعـيـدين عن ا
مــاالرمــيه وبـودلــيـر وفــرلـ والــذين جلــأوا إلى حـركــتـهم
ذهب الطبيعى والواقعى. وأن الرمزية للرد عـلى رجال ا
الـكـاتب الــبـلـجــيـكى «مـوريس مــيـتـرلــنك» هـو الـذى يــعـتـبـر
ــســـرح وكـــذلك ـــذهـب الــرمـــزى فـى ا مــؤسـس قـــواعــد ا
يــعـــتــبــره الــبــعض مــؤســـســاً لــلــمــذهب الـــتــعــبــيــرى أيــضــاً
سرحيـة التعبيرية يعتمد على ضرورة فهم والتمثيل فى ا
ـــمــثـل أن أداته الـــرئــيـــســـيــة فـى الــتـــمـــثـــيل هى جـــســده ا
ـمثل الـشخـصيـة وتؤكد وترفـض التـعبيـرية أن يـتقـمص ا
عــلى أن تــكــون الـشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة كــامــلــة الــوضـوح
واحلـضـور ويـتـم الـتـعـويل عـلـيـهـا أمـا بـقـيـة الـشـخـصـيات
المح فـتـبـدو أشـبه بـشخـصـيـات األحالم غـيـر مـحددة ا
وهى شـخــصــيـات مــسـاعــدة لـلــبـطـل لـتــتـركــز كل األضـواء

عليه وتكون اللغة مركزة وتليغرافية.
مسرح العبث النشأة واجلذور

أمــا مـسـرح الــعـبث فى أوربــا - الـشــرقـيـة والــغـربـيــة فـقـد
تتبـعت الكاتـبة نشـأته وجذوره وأهم رواده فالـفترة التى
ـيـة الثـانـيـة قـد اتـسـمت بـاإلحلـاد وعدم تـلت احلـرب الـعـا
ـكناً فـيها أن يتم اسـتخدام نفس وجود معـنى فلم يعد 
ـســرحــيـة الــتــقـلــيــديـة الــتى لم تــعـد ـعــايــيـر واألشــكــال ا ا
مـقـنـعـة والـتـى فـقدت مـصـداقـيـتـهـا فـجـاء مـسـرح الـعـبث
سرحية التى سبقته مسرحاً متمرداً عـلى كل األشكال ا
ـيـز الــدرامـا الـعـبـثـيـة هـو أنـهـا تـهـدف إلى وكـان أهم مـا 
ـستـحيل تـوقع وإلى ا ـنطـق وتتـطلع إلى غـيـر ا تـخريب ا
مـنـطقـيـاً حـيث إن هنـاك إحـسـاساً مـا بـاحلـرية نـسـتـطيع
أن نـســتـمــتع به عـنــدمـا نـكــون قـادرين عــلى الـتــخـلص من

نطق. سترة تكبيل ا

> القناع ينقل حالة من الوهم والسحر للمشاهد
> الدراما ال تتفق مع تعاليم الكنيسة

مثل سيحية على ا قابر ا > الكنيسة حترم مراسم الدفن وا
سرحية ذاهب ا صطلحات وا الكتاب : مدخل إلى ا

الكاتبة : مجد القصص
ملكة األردنية الهاشمية الناشر : مطبعة الروزنا - عمان - ا

 الفرق ب التشخيص
والتمثيل

سرح سرح كفن» ويـتناول فيه نشأة ا ؤلف الكتاب إلى نصفـ : النصف األول «ا يقـسم ا
ـسـرح.. وخــصـائــصه وتـنــوع أشـكــاله ومـدارس الــتـمــثـيل واإلخــراج أمـا الــنـصف الــثـانـى «ا

صرى. سرح ا سرح وأهم فرق ا سرحية وتطور ا ذاهب ا تاريخ»  فيتناول ا
صـريـ والعـرب الـقدامى كـذلك شـعوب ـؤلف أن قـدمـاء ا فى تصـديـره للـكـتاب اعـتـبر ا
الـصـ والـيـابـان عـرفـوا فن الـتـشــخـيص ولم يـعـرفـوا فن الـتـمـثـيل مـشـيـراً إلى الـفـرق بـ

االثن كالفرق ب الطب والتطبيب..
سرح اليونانى مشيراً إلى أن البداية كانت سنة 490 ؤلف إلى نشأة ا وبعد ذلك تطرق ا
ؤلف إلى تـمثيلية «أبيدوس فى ق.م مع مسـرحية "الضارعات" إلسخـيليوس . كما أشار ا
يالد تـخلـيدا لـذكرى أوزوريس مـؤكداً الشـرق» التى كـانت تـمثل فى األلـفيـة الثـانيـة قـبل ا

أنه ال يوجد نص نستطيع الرجوع إليه.
ـؤلف أن جــوهـر الــدرامـا تالزم مـنــذ نـشــأته مع الـشــعـر الـذى كــان يـقـدم فى كـذلـك أكـد ا
أعياد ديونيزوس على ألسنـة الكورس الذى حتول بعد ذلك إلى التمثيل وارتداء األقنعة
مع حتول األعـياد إلى مـواسم مـسرحـية. ويـتـناول طـبيـعة الـدرامـا معـتمـداً عـلى تقـسيـمات

أرسطو للمسرح فى كتابة "فن الشعر".
ـؤلف عن «عـنـاصـر الــبـنـاء الـدرامى» مـوضـحـاً أوالً وبـتـفـصـيل فى الـفــصل الـثـانى حتـدث ا
«الـتـراجـيديـا» والـتى يـراها «أرسـطـو» أسمـى أجنـاس الـشعـر وعـرفـها بـأنـهـا «محـاكـاة فعل

نبيل تام لها طول معلوم بلغة منمقة».
ـرحة الـتى كان يـرددها كـذلك أشار إلى الـكـوميـديا بـاعـتبـارها مـلهـاة نـشأت فى األغـانى ا
أهل الــريف فى أعــيــاد اإللـه ديــونــيــزوس ويــعــتــبــرهــا «أرســطــو» أقل شــأنــا من
ــــؤلف خــــصــــائص الــــفن ــــأســــاة. ثم يــــتــــنــــاول ا ا
الـــــــدرامـى مــــــــشـــــــيــــــــراً إلى
نــــظــــريــــة احملــــاكــــاة ووحـــدة
ــــكــــان واحلــــدث الــــزمـن وا
وهـى الـــعـــنـــاصـــر الـــتى دعـــا
إلـــــيـــــهــــــا الـــــكالســـــيـــــكـــــيـــــون
وعــارضــهـــا الــرومــانــســيــون .
ـؤلف إلى أنـواع كـمـا تـطــرق ا
من الــــــدرامـــــا مــــــشـــــيــــــراً إلى
الـدراما اليونـانية اإلجنـليزية
الـهــنـديـة الــصـيــنـيــة والـدرامـا

اليابانية . 
فـى فـــصـل «األداء الـــتــــمـــثــــيـــلى»
ــــــؤلف تــــــعــــــريـف زكى تــــــنــــــاول ا
طــلــيــمـــات لــفن األداء بــأنه يــبــدأ
من «تـــــوجـــــيه الـــــقــــول واحلـــــركــــة
ـــاءة إلى إحـــيـــاء شـــخـــصـــيــة واإل
ــمـثل» ويــقـوم الــدور الـذى يــؤديه ا
األداء الـتمثيـلى على دعامـت هما
ــقـدرة تــلــبس شــخــصــيــة الــدور وا
عــلـى امــتالك نـــاصــيــة فـن اإللــقــاء.
ــؤلف مـــدارس الــتــمـــثــيل ويـــتــنـــاول ا
ـدرسـة الـتـشـخـصـية اخملـتـلـفـة مـثل ا
ـــــدرســـــة الـــــصــــوتـــــيـــــة ومـــــدرســــة وا
الــــكــــلـــيــــشــــيه ومــــدرســــة الـــطــــريــــقـــة
ؤلـف القـسم ومـدرسـة الـتـغـريب. ويـختـم ا
األول مـن كــــــتــــــابـه بــــــفــــــصـل عن اإلخــــــراج
ــــســــرحـى ويــــعــــرفـه بــــأنه «إبـــــراز الــــنص ا
ـسـرح بـتــجـسـيم ـسـرحى فــوق خـشـبــة ا ا
مـفـاهـيـمـه ومـعـانـيه وحـواره. كــمـا يـتـحـدث
عـن مــــــــدارس اإلخـــــــــراج مـــــــــثل مـــــــــدرســــــــة

ستانسالفسكى آبيا كريج وهولد وبريخت. 
ـؤلـف تـطــور مـفــهــوم الـدرامــا من الــتـمــثـيل ــســرح .. تـاريخ» يــتــابع ا فى الـقــسم الــثـانى «ا

يلودراما والدراما التاريخية.  رجتلة وكوميديا األخالق وا الصامت إلى الكوميديا ا
ـؤلف إلى أنها جاءت تـحررة من التـراث الكالسيكى فـيشير ا أما نـشأة الدراما احلـديثة ا
ة مـثل « الوحدات ذهـب الرومانـسى الذى لم يـعد يـتقـيد بشىء مـن القوانـ القـد مع ا
ــذهـب الــواقــعى» عـــلى يــد إمــيل زوال ومـــوبــاســان وبــعــد ذلـك مع الــرمــزيــة الــثالث» ثم «ا

والتعبيرية والوجودية والسريالية والعبثية . 
تعارف عنى ا صري القدماء مـؤكداً أنهم لم يقدموا فناً مسرحياً با ؤلف إلى ا تطرق ا
ـصرى احلـديث إلى عصـرين: عصـر الرواد الـثالثة «مارون ـسرح ا علـيه حديـثاً ويـقسم ا
الـنـقـاش وأبـو خـلـيل الـقـبـانى ويـعقـوب صـنـوع» ثم عـصـر الـفـرق الـوافـدة «كـفـرقة يـوسف
ـسرح ـعـاصـر» فـيقـسـمه إلى عـصـر ا اخلـياط وفـرقـة سـلـيـمان قـرداحى» أمـا «مـسـرحـنا ا
األصـولى ودعامـتـيه األسـاسيـتـ «سالمـة حجـازى وجـورج أبيض» وعصـر الـفرق األهـلـية
«كجمعيـة أنصار التمثـيل وفرق الريحانى وعـزيز عيد ويوسف وهبى وأيـضاً عصر الفرق
سرح احلديث وسيقى والفرقة القومية وفرقة ا صرية لـلتمثيل وا احلكومية كالفرقة ا

وفرقة التليفزيون. 
ـسـرحـيـة? وتـتـعرف عـلى ـؤلف بـفـصل يـجـيب خالله عـلى أسـئـلـة «كـيف تـتـذوق ا ويـخـتـتم ا

مثل واخملرج».  ؤلف وا غايتها وموضوعها? متحدثاً أيضا عن مثلث العمل; ا

سرح فن وتاريخ . الكتاب : ا
تاليف  : جالل العشرى .

الناشر : الهيئة العامة للكتاب .
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 كرسى هزاز

لدراسة الفرجة.
 «كـــــــرسى هـــــــزاز» ســـــــبق ومـــــــثل
ـــغــــرب فى فــــعــــالــــيــــات الـــدورة ا
ـــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة األخــــيــــرة 
الـــدولى لـــلـــمــســـرح الـــتـــجــريـــبى
ــــســـارح ويـــجــــوب حــــالــــيــــا أهم ا
ـــغــربـــيــة ضــمـن خــطــة لـــتــرويج ا

العمل.

لـدراسـة الفـرجـة بـطـنجـة بـقـاعة
الـندوات بـحـضور وزيـرة الـثقـافة
الــفـنـانـة ثـريــا جـبـران وعـدد من
ــــــغـــــــربـى من ـــــــســـــــرح ا جنــــــوم ا
ـــثــلــ بـــاحــثـــ ومــخـــرجــ و

ســيـلــقــون أبــحـاثــهم حــول آلــيـات
ــــــعـــــــاصـــــــرة. وهى الـــــــفـــــــرجـــــــة ا
األبحاث التى ستصدر فى كتاب
ركز الدولى يشرف على نشره ا

 اخــتـــيــر عـــرض «كـــرسى هــزاز»
لـصامويـل بيكـيت إخراج يوسف
الــــريــــحـــــانى الفــــتـــــتــــاح الــــنــــدوة
الـــــوطـــــنــــيـــــة حـــــول فن الـــــعــــرض
والـــتـــعــدد الـــثـــقـــافى الـــتى تـــكــرم
ـغــربى الـدكـتـور ـسـرح ا عـمـيــد ا

نيعى. حسن ا
يـشرف على تـنظيم الـندوة خالد
ـــــركــــــز الــــــدولى أمــــــ رئــــــيـس ا
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تابـع جمهور مـهرجان الـدوحة الثـقافى فصول
ــيــة «حـالق إشــبــيــلـــيــة» األســبــوع األوبــرا الـــعــا
سرحى اضى فى أجواء جـمعت ب األداء ا ا

والغنائى.
عـــلى مـــدى نــحـــو ثالث ســـاعــات قـــدم عـــازفــو
ـــديــنــة ــســرح الـــغــنــائـى الــتــجـــريــبى  ومـــغــنـــو ا
ســبـــولـــيــطـــو (وسط إيـــطــالـــيـــا) فــصـــول أوبــرا
ــــوســـيـــقى «حالق إشــــبـــيـــلــــيـــة» الـــتي ألــــفـــهـــا ا

اإليطالى جواكينو روسينى.
وتــســتــوحى األوبــرا مـســرحــيــة هــزلــيــة بـنــفس
الـعـنـوان من تألـيف الـكـاتب الـفرنـسى بـيـير دو
وتــروى بـــومــــارشـــيـه فى أواخــــر الـــقـــرن الـ 18 
قصـة روزيـنا وهي فـتاة جـميـلـة وغنـية يـحاول
الـدكـتـور الــوصى عـلـيــهـا بـارتـولــو الـزواج مـنـهـا
رغم فــارق الــسن الــكــبـيــر بــيــنــهــمـا لــكن قــلب
ــافــيــفـا الــذى يــحــبــهـا ـيـل لـلــكــونت أ روزيــنــا 
ـمـكـنـة من أجل الـوصول ويـسعـى بكل احلـيل ا
إلـيــهـا ولــتـحــقـيـق ذلك جلـأ خلــدمـات احلالق

فيغارو وهو شخصية خفيفة الظل وذكية.
ومــقــابل مـــكــافــأة مــالـــيــة يــخــلـق فــيــغــارو عــدة
مــنــاســـبــات ويـــدبــر مــواقـف ســاخــرة وهـــزلــيــة
متـعددة سمـحت للكـونت بلقـاء روزينا وتوجت
افيفا تلك احملاوالت - التي تـقمص الكونت أ

طـــيـــلـــتـــهـــا عـــدة صـــفـــات - بـــزواج روزيـــنـــا من
الكونت وانتهاء وصاية الدكتور بارتولو عليها.

 حالق أشبيلية
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ثــقــافـيــة وصــبـاحــيــات نـقــديـة
ـــســرح ونـــدوات فـى مـــجـــال ا
ــشــاركــة عــدد من عــمــالــقـة
ـــــــســــــرح الـــــــيـــــــمـــــــنى ورواده ا
أبرزهم الـفنان على األسدى
والـــنـــاقـــد صــــبـــرى احلـــيـــقى
وعـبـد ربه الـهيـثـمى والـكاتب
ـــســـرحى الــشـــاعـــر مــحـــمــد ا

الشرفى.

يـــــقــــــومـــــون حــــــالـــــيــــــًا بـــــإجـــــراء
الـــبـــروفــات األولـــيـــة لــنـــحــو 15
مــــــســــــرحــــــيــــــة مـن مــــــخــــــتــــــلف
مـحـافـظـات اجلـمـهـوريـة سـيتم
اخـتــيـار أفــضل عــشـرة عـروض
مـنـهــا لـلـمـشـاركــة فى االحـتـفـال
توقع ى للمسرح وا باليوم العا

دة أسبوع. أن يستمر 
ــهـرجـان يـقـدم أيـضـاً بـرامج ا

وزارة الـثـقـافـة الـيـمـنـيـة ترعى
تــظـاهــرة إبـداعــيـة فـى مـجـال
ــــســـرح الــــيـــمـــنـى من خالل ا
عــــشــــرة أعــــمـــال مــــســــرحــــيـــة
تــســتــضـيــفــهــا خـشــبــة مــسـرح
ـركــز الـثــقـافى بــصـنــعـاء فى ا

27 من مارس اجلارى.
ـــــــــســــــــــرحـــــــــيـــــــــ عــــــــــدد مـن ا
ــــــســــــرحــــــيـــــ واخملــــــرجـــــ ا
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ــركــز تــقــدم دار األوبــرا الــســـوريــة بــالــتــعــاون مع ا
الـــثـــقـــافى ودار األســـد لـــلـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم أوبـــرا
«تـراجـيـديـا كـارمن» ابـتداء من 28 مـارس اجلارى
فى إطــار احــتـــفــاالت «دمــشق عــاصـــمــة لــلــثــقــافــة

العربية 2008».
العمل إخـراج جهـاد سعد ويـشارك فيه عـدنان أبو
الشامات وكامل جنـمة وتقوم بدور كارمن سيلفى
الثابارو ويؤدى دافيد لوقور دور «دون خوسيه».

هرجان الرابع للمسرح السعودى فى انطلق أمس ا
الــريــاض بــرعــايــة وزيــر الــثــقــافــة واإلعالم إيــاد بن
أمــ مـدنـى وبـحــضـور أكــثـر من 50 شــخـصــيـة من

سرح فى الدول العربية. رواد ا
ــهـرجـان رئــيس الـلــجـنــة اإلعالمـيـة أوضح مــنـسق ا
هرجان يهدف إلى إثراء احلركة نايف البقمى أن ا
ملكة وتبادل التجارب مع اخلبرات سرحية فى ا ا
العربية واخلـليجية فى اجملال ذاته إلى جانب دعم

ــســـرحــيــة الــســعــوديــة فـى جــمــيع فــنــون ــواهب ا ا
سرحى. العمل ا

ـهرجـان يـتـضـمن الـعـديد وأفـاد أن جـدول أعـمـال ا
من احملـــاضــرات والــنــدوات الـــتى تــتــنـــاول مــصــيــر
ـسـرح فى عـالم «الــديـجـيـتـال» واســتـقالل الـفـنـون ا
ـســرح الـسـعـودى والـعـربى وكــذلك حـلـقـات عـمل وا
ـــــمــــثـل إلى جـــــانب عــــروض عـن تــــقـــــنــــيـــــات أداء ا

مسرحية متنوعة.
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بــــعـــد انـــتـــهـــائه من عـــرض
زيف) مـسرحـية (األمـير ا
ــسـرح لألطــفـال.. يــقـدم ا
الـقـومى بسـوريـا مسـرحـية
لـلكـبـار بعـنـوان (اعتـرافات
زوجـــيـــة) وهى من تـــألــيف
ـــــــــــــــؤلـف اإلســـــــــــــــبــــــــــــــانـى ا
ألــــــيـــــخــــــانـــــدرو كــــــاســـــونـــــا
وإخــراج الــفــنــان ســلــيــمـان
شـريـبـا وذلـك عـلى صـالـة
الــفـــنــان أســـعــد فـــضــة فى
سرح القومى بالالذقية. ا

 أسعد فضة

مونودراما «جردة طفل»
.. بتوقيع دريد حلام

يـــســتـــعـــد اخملـــرج الــنـــجم
الـــــــســـــــورى دريـــــــد حلــــــام
لتقد مونودراما بعنوان
«جــردة طــفل» وهــو عـمل
مــــوجـه لــــلـــطــــفـل ويــــقـــدم
ـــــفـــــاهـــــيم الـــــتى بـــــعض ا
يــعــتــقــد دريـد أن الــطــفل
العربى بحاجة إليها اآلن
ومـن احملـــتــــمل أن تــــكـــون

سرحية من إخراجه. ا
 دريد حلام
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مـثـلـ سمح لـهم بـإدراك أن اخملـرج كان يـقـترح > إن االحـتـكـاك مع الطـلـبـة ا
ـارسـتـهم حلـجم األداء. هـكـذا اسـتـطـاع فـنـانـو الـسيـرك الـتـعـرف عـلى فـتـح 

التمثيل.

ــهـرج شــخـصــيـة بال اسم وبـال تـاريخ. هــو ال يـســبق أبـداً األحــداث. إن صـفـة > إن ا
قابلـة ب حالة سـرح ال تمت بصلـة إلى علم النـفس. هى تعبـر عن ا وجـوده على ا

ووضع مع بالنسبة إلى اجلمهور الذى ال يستقبل سوى اإلحساس احلاضر.

سرحي جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
سـرح ينطلق هـاهو مهـرجان نوادى ا
فى دورته السابعة عشرة بشباب يعى
حلــظـــته الــراهـــنــة وهــمـه الــوطــنى
ـلك.. ال أنا وال زمالئى الـعام.. وال 
ومعاونىّ فى هيـئة قصور الثقافة إال
أن نــســـتــمــر فى دعم هــذه األجــيــال
الـشــابـة.. وفق تــصـور يــراعى أمـرين

أراهما فى غاية من األهمية:
أوالً: تـــطــــويـــر وتــــرمـــيم الــــبـــنــــيـــة
ــصــرى فى األســاســـيــة لــلــمـــســرح ا
ــا يــوفـر الــثــقــافــة اجلــمـاهــيــريــة 
إنــشــاءات آمـنــة تــتـسـع ألحالم جـيل
ـبــدعـ الــشـبـاب وحتــتـضن رؤاهم ا
اإلبـدايـعة. وهـو مـا نعـمل بـدأب على
االهتـمام به فى هيئة قـصور الثقافة
فى افــتــتــاح بــيــوت وقــصــور ومــســار
الـثقـافـة اجلمـاهـيريـة من كـفر شـكر
إلى قـصر ثـقـافـة سـوهـاج.. والـبـقـية

فى القريب العاجل.
ثــانـــيــاً: احـــتــضـــان جـــيل الــشـــبــاب
احـتــضــانـاً عــلــمـيــاً وإبـداعــيــاً لـيس
ا بـدافع االلتـزام اإلدارى وحسب وإ
بـدافع االلـتـزام الـسـيـاسى والـوطـنى
بــــشــــكل عــــام.. فــــهـــــؤالء هم جــــيل
ــبـــدعـــ الـــذين وفق تـــصـــوراتــهم ا
اجلـمـالـيـة سـيـتـشـكل الـغـد الـقـادم..
ووفق مـكـانـة رؤاهم سـيـكـتـسب الـغـد
ـــوقف.. ولن يـــكـــون لـــهــذا صالبـــة ا
االحتضـان فائدة ومردود ومعنى من
دون رؤية أشـمل لـدور مصـر الثـقافى
وإتـاحة الفرصـة لهؤالء الشـباب عبر
ورش فنية ودورات تـدريبية تتيح لهم
ــعـــرفــة بــســهــولــة احلـــصــول عــلى ا

ويسر..
ـــكن أن هـــكـــذا - وفق تـــصـــورنـــا - 
نساهم فى حركة مـسرحية تستطيع
ــصــرى.. ــواطن ا اإلضــافــة لــوعى ا
عــبـر بــنـيــة أسـاســيـة ســلـيــمـة ووعى
شــبــابـى مــنــطــلق ومــدهش... فــإلى

األمام.
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ـــــســــرحى نـــــظم طـالب الــــنـــــشــــاط ا
نـصـورة وقفـة احـتجـاجـية بـجامـعـة ا
أمــام مـــبـــنى إدارة اجلـــامــعـــة شــارك
فيها طلبـة كليات "احلقوق التجارة
اآلداب الـعـلوم الـهـندسـة الـزراعة
التمريض التربية طب األسنان".
وذلك احــتــجـاجًــا عــلى إلــغـاء اإلدارة
الــعــامــة لـلــنــشـاط الــفــنى بـاجلــامــعـة
ــهـرجــان الــفــصل الـواحــد مــكـتــفــيـة

بعدد من األمسيات الدينية.
فى الــبـــدايــة يــؤكـــد عــادل بــركــات -
مــخـرج كــلــيــة الــتــجــارة - أن مــسـرح
ـــنــصــورة اجلــامـــعــة مــنـــذ بــدايـــته بــا
والـــذى كـــان كــــيـــانًـــا مـــؤثـــرًا تـــعـــرض
خـالل الـــــســــنـــــوات األخـــــيــــرة لـــــعــــدة
مـــتـــغـــيـــرات حـــيـث اخـــتـــلـــفت أفـــكـــار
الــشــبـــاب داخل اجلــامـــعــة وانــهــارت
سرحية. بركات اعترض التقنيـات ا
أيضـا عـلى الـنظـام الـذى استـحـدثته
اجلـــامـــعـــة بـــتــقـــد عـــرض فـى يــوم
واحـــــــد والــــــذى أحـــــــدث نــــــوعًـــــــا من
الـتفتيت للـجمهور وللـهدف الرئيسى

هرجان. من ا
أمــا ســعــيـد مــنــسى فــيــتــسـاءل كــيف
ـــدة ثـالثــة نـــقـــوم بـــإجـــراء بــروفـــات 

ضـيف أحــمـد عـبـدة - طـالـب بـكـلـيـة
ــسـرح الـتــجـارة - نــتـمــنى أن يــلـقى ا
مـن قــــــــبـل اإلدارة ربع االهــــــــتــــــــمــــــــام

طلوب ا
الـطالب أحـمد الـليـثى - كلـية الـعلوم
- يــــــقــــــول: حـــــــضــــــرت ســــــبع دورات
ـسـرح اجلـامـعى.. األمـور ـهـرجــان ا
تسـير مـن سيئ إلى أسـوأ باإلضـافة
لــلــمــشـــكالت اإلداريــة فــبــدالً من أن
نـــركــــز جـــهـــودنـــا فى تـــقـــد عـــرض
مــســرحى أصـــبح كل تــركـــيــزنــا عــلى
ــســئــولـ بــرعــايــة الــشــبـاب إقــنــاع ا
سـرحى حتى نـوفر بـقيـمة الـعـرض ا

يزانيات! أبسط احللول وا
ويـــؤكـــد مـــحـــمــد اإلتـــربـى ومـــحـــمــد

أشـــهــر وفـى الــنـــهــايـــة نــعـــرض لــيـــلــة
واحـدة أمـا إلـغاء الـنـهـايـة خـلق حـالة
تـــشـــتت ألنـــهــا كـــانـت تــشـــكل الـــوعى
ــــســـــرحـى لــــدى الـــــطـالب وتــــنـــــمى ا

سرحية..  ثقافتهم ا
ويـــرى أدهم عـــفـــيـــفى مـــخــرج كـــلـــيــة
الـتــمـريض أن احــتـجـاج فــرق مـسـرح
اجلـــامــــعــــة مـــوقـف إيـــجــــابى يــــوضح
إلدارة اجلـامــعـة سـخط الـطالب من
ـــــوظـــــفـــــ مع الـــــنـــــشــــاط تـــــعـــــامل ا

سرحى بهذا الشكل. ا
وطـالـب مـحــمـد قــطـامش - مــصـمم
ــــارسى نــــشـــاط ديــــكــــور - بـــوضع 
ــسـرح بــاجلـامــعـة فـى مـكــانـة تــلـيق ا

بهذا الفن.

يديا والفنون والثقافة االجتماعية فى دورته اخلامسة. > مكتبة اإلسكندرية تستضيف حالياً فعاليات مهرجان ا

نسى  سعيد ا
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حسام أبو السعود.. جتول بالقرد فنال علقة ساخنة
جتـول حـسـام أبــو الـسـعـود بـالـقـرد فى شـوارع عـزبـة
الـنــخل وبـوالق الـدكــرور وشـبـرا اخلـيــمـة وفى بـعض
ــتـــرو ومــقـــاهى الـــقــاهـــرة أمــام مـــســرح مـــحــطـــات ا
ـتـروبـول وعــلى كـوبـرى قــصـر الـنــيل وسـوق الـزلط ا
فـنال «عـلقـة» ساخـنة ولـكن جلـنة الـتحـكيم رشـحته
ـسـرح بـالـقـرد وهى لـيـشـارك فـى مـسـابـقـة نـوادى ا
الـ«مونودراما» التى يؤديها من تأليف مجدى فرج..
حـســام أبــو الـســعــود مـارس الــتــمـثــيل وهــو بــالـصف
الــــثــــالث االبــــتـــدائـى من خـالل مـــســــرحــــيـــة «كــــتـــاب
الــقـراءة» كــمـا شــارك فى مـســابـقــات وزارة الـتــربـيـة
رحـلة الثانوية وتعرف بعد ذلك على والتعليم فى ا
ثـلـ فى قصـر ثـقافـة الـفيـوم وشارك مـخرجـ و
ـــــــســــــرح مـــــــعـــــــهم فـى عـــــــدد مـن عـــــــروض نـــــــوادى ا

واجلمعيات الثقافية.
ــســرح اجلــامـعى لم يــكـتـف حـســام بــالــتـمــثــيل فى ا
واجته أيضاً لإلخراج حيـث قدم للمسرح اجلامعى
انـيكان» وحـصل بها عـلى جائزة أحسن «ليلـة حلم ا
مــخـرج والــديـكــور من تـصــمـيـمـه وجـائــزة الـتـمــثـيل
الــثـانــيـة أيــضـاً. كــمـا قــدم «وظـائف خــالـيــة» و«غـنـوة

علومات للمسرح مر البحراوى.. من نظم ا
اخلاصة.

ومـن الـــــعـــــروض األخــــرى
الــتى شـاركت فـيــهـا مـر
» لــــزين «كــــوخ الــــطــــيـــبــــ
نــصـار «حــلم الـســلـطــنـة»
ألحــمــد شـحــاته «بــهــلـول
الــعـــظــيم» ألمــ بــكــيــر..
ومـازالت مـر حتـلـم بأن
تـــصــبح جنــمــة تـــتــعــقــبــهــا

الكاميرات.

الـــــــــــــــزرق» مـن إخـــــــــــــــراج
أحمـد الـبـنـهـاوى وتـقدم
ــســـرح اجلـــامــعى عــلـى ا
«أزمــــة شــــرف وشــــاهـــد
مــلك» لـلــمـخـرج مــحـمـود

الكومى.
ومن إخـــــراج أســـــتـــــاذهـــــا
أحــــمــــد مـــتــــولى شــــاركت
مـر فى عــرض «بــكـره»
وحــــصــــلت عــــلـى جــــائـــزة
ــــــــمـــــــــثــــــــلـــــــــة األولـى فى ا
مــــهـــــرجـــــان اجلــــامـــــعــــات

الـــشــــبـــاب الـــقــــريـــبـــة من
مــــــنـــــــزلــــــهــــــا فـى مــــــصــــــر
اجلـــديــــدة.. ولـــلـــتــــأكـــيـــد
عــــــــلـى مــــــــا تــــــــمــــــــلـك من
مــــــوهــــــبــــــة ورغــــــبــــــة فى
صــقــلــهــا الــتــحـقـت مـر

بــورشــة «أحــمــد مــتــولى»
ـــــــــــمـــــــــــثـل لـــــــــــتـــــــــــدريـب ا
وانـــــطــــــلـــــقـت بـــــعــــــد ذلك
لــــتــــشــــارك فى عــــدد من
الــــعــــروض مــــنـــهــــا «عــــلى
الـــــزيــــبـق» و«الــــعـــــفــــاريت

لم تشغلها دراستها لنظم
ــسـرح ــعــلــومــات عن ا ا
وظلت وفيـة حللمها حتى
ــسـرح الــتــحـقـت بــقـسـم ا
بـــــــــــآداب عـــــــــــ شــــــــــمـس
لتدرس النقد والدراما.
عــرفت مــر الــبــحـراوى
سرح منذ طريقـها إلى ا
اإلعـــداديـــة حــيـث كــانت
ـــــــســــــرح تـــــــتــــــنـــــــقـل مـن ا
ــــــدرسـى إلى مــــــســــــارح ا
قــصـور الــثـقـافــة ومـراكـز

أحمد السيد..
يتمنى 

أن يصبح معيداً

» وحــصـل عــلى جــائــزة أحـسـن مــخـرج الــلــيل والــســكـ
ثل مرت على التوالى. «ثان» وأحسن 

ن أسس حـــســام فــرقــة (9/5) رداً جلــمـــيل أســتــاذه أ
اجلندى رحمه الله ليقدم من خاللها جتاربه اخلاصة
تــألــيــفـــاً وإخــراجــاً ومن بـــ الــعــروض الــتـى قــدمــتــهــا
الــفــرقـة «الــزيــارة انــتــهت» «فــوانـيـس رمـضــان» «لــيــلـة
الــقــبض عــلى صالح الــدين األيــوبى» كــمــا قــدم أيــضـاً
عـدداً من عروض األطـفال مـنهـا «حقق حـلمك» تـأليف
حــازم الـسـمــنـودى و«عـرائـس مـاريـونــيت» ويـقـوم حــالـيـاً
ـهرجان بـإعداد عرض «بـره ضلـمه» للـمشـاركة به فى ا

الدولى للطفل.
حسـام ينتظر فرصـته احلقيقية خاصـة بعدما تفككت
فرقته ولم يبق سواه غير أنه يثق فى قدراته وموهبته
ويـتـمــنى الـنــجـاح بـعــيـداً عن اإلســفـاف ويـعــتـبــر تـوفـيق

عبد احلميد وأحمد زكى مثله العليا فى التمثيل.
حسام يحلم أيضا بـالعمل فى مسرح الدولة كما يحلم

بأن يصبح جنماً سينمائياً المعاً.

سـرح فى كلـية اآلداب انـبهـر بأداء الـراحل كرم مـطـاوع فانـضم إلى فريـق ا
منتـصف التسعـينيات وقـدم مع اخملرج طه عبـد اجلابر من خالل عروض
ــســرح اجلــامـعـى عـدًدا مـن الـعــروض مــنــهــا "وحـوى وسـت احلـسن" وألن ا
مطـاوع كـان مـخـرًجـا متـمـيـزًا فـقد اجتـه التـونى أيـًضـا إلى اإلخـراج فـأخرج
وهـو طــالب "الـنـاس فى طــيـبه مـنــ أجـيب نـاس الــذبـاب األزرق" وحـصل
عـلى عـدة جـوائـز شجـعـته عـلى االسـتـمـرار بعـد الـتـخـرج فـاجته لـلعـمل فى
ـســرح وقـدم خـاللـهــا "مــوت سـ من حــقــنـا بــالــعـربى الــفــصـيح نــوادى ا
هـرج" كما شارك فى نشاط مـسرح الشباب والريـاضة وقدم مع مجموعة ا
مـن الـطالئع جتـارب إخـراجـيه شـهـدت لـهــا جلـان الـتـحـكـيم مـنـهـا "أوبـريت
حـلم الـناس حـكايـة شعب إحـنـا" كمـا حقق عـددًا من اجلـوائز فى الـتمـثيل
ـســرح اإلقـلـيـمـى حـقـيـقــة ال يـنـكـرهـا إال واإلخـراج. يـرى عـمــاد الـتـونى أن ا
العـميـان وأنه يقـدم إبداعـات تفوق مـا يقـدمه احملتـرفون فى الـقطـاع العام
أو اخلـاص رغم إمـكـاناتـهم الـكـبـيرة.. ومع ذلك تـتـقـاعس احلـركة الـنـقـدية

سرح اإلقليمى فى محافظات الصعيد والدلتا. عن متابعة عروض ا
التـونى معتمـد كمخرج فى الهـيئة العـامة لقصور الـثقافة مـنذ سبع سنوات
ى مـثل "تـى جـ رومـولـوس قــدم خاللـهــا الـعـديـد مـن أعـمـال األدب الــعـا
سـرح اإلقليمى وعمل فى دون كـيشوت" وشارك فى عدد من مـهرجانات ا
الــعــديـد مـن قـصــور وبــيـوت الــثــقــافـة مــثل "جــرجــا - أخـمــيم - ســمــالـوط)

ومـازال يـحـلم بـالـتـمـثـيل عـلـى مـسرح
نيا الذى يتم العمل فيه منذ ثقافة ا
عــــام ١٩٩٧ ولـم يــــتـم االنــــتـــــهــــاء من

إنشائه إلى اآلن..
ويــــراهن الــــتـــونـى عـــلى جنــــاحه فى
عـــــمل عـــــروض رائــــعـــــة عــــلـى هــــذا
ثلى الفرقة سرح مع مجمـوعة  ا
الـقـومـيـة وشـبـاب اجلـامـعة حتـقق
عـــائــــدًا مــــاديًـــا مــــجـــزيًــــا فى حـــال
ــهـا بــأسـعــار رمــزيـة مــثل مـا تــقـد
يتم فى مسرح الـبالون فرقة الغد
ساقية الصاوى. فهل يتحقق احللم

الذى طال انتظاره.

ـدلل إسالم فـوزى هو نـفسه الـذى التـحق باألزهـر للـدراسة طـفل اإلعالنات ا
والذى سرعان ما غيّر مساره ليمارس عشقه األول وهو التمثيل.

ـثالى فى ه ا ـسرحـية بـاإلسكـنـدرية لـيجـد عا ـعهـد العـالى للـفـنون ا الـتـحق با
ـنـاخ الـفـنى الـسـائـد وتـوجـيه أسـاتـذته له وعـلى رأسـهم «سـامى عـبـد احلـلـيم» ا
الـذى احـتضـنه كابن لـيشـعر بـالـثقـة فى نفـسه وتنـمـو موهـبته سـنة بـعد سـنة..
ـلك» ــوت ا ــعـهــد مــنـهــا «بـعــد أن  شــارك إسالم فى عــدد من الـعــروض فى ا
وقـام فـيـهـا بـدور «بـهـلـول» و«الـضـفـادع» و«الـطـيب والـشـريـر واجلـمـيـلـة» ويؤدى
شـخـصيـة «اليـوس» فى «أندرومـاك» لراسـ و«بـروتس» فى «يولـيـوس قيـصر»
و«كـاسـيـو» فى «عـطـيل» كـمــا قـام بـدور «حـسن فـايق» فى عـرض «درب عـسـكـر»
سـافر فى للـراحل محـسن مـصيـلحى و«إيـفانـون» فى «اخلطـوبة» لـتشـيكـوف ا
«أبــو زهــرة فى فـمـه» لـبــيــرانـديــلـو و«مــاركــو» فى «مــشـهــد عـلـى اجلـســر» آلرثـر
ـصــطـفى ســعـد مــيــلـر.. كــمـا لــعب «الـوزيــر والـشــاويش» فى «مــلك والّ كــتـابــة» 

و«بوريا» فى «العادلون» لكامى.
إسالم عـرف طــريـقه إلى عـروض الـبـيـت الـفـنى لـلـمــسـرح وقـد شـارك فى «فى عـز
الـضهـر» تأليـف أسامة أنـور عكـاشة وإخراج مـحمـد عمر وبـطولـة سميـحة أيوب..
ـنــعم وبـطـولـة: و«رجـل الـقـلـعـة» حملــمـد أبـو الـعال الــسالمـونى إخـراج نــاصـر عـبـد ا
تــوفـــيق عـــبـــد احلــمـــيــد وفـى الــقـــطــاع
اخلـــــاص شـــــارك إسـالم فى عـــــروض:
«نـيولوك» مع الـسيـد راضى و«برهومه
وكاله الــبـارومـه» مع جالل الـشــرقـاوى
وأحمد آدم وله عدة أعمـال تليفزيونية
ــنــتــظــر» مع ــنــادى الـــرجل ا مــنــهــا: «ا

الراحل رضا النجار.
وفى السينما شارك فى فيلم «بحبك
وأنـــــا كــــــمـــــان» مـع اخملـــــرج مــــــحـــــمـــــد

النجار.
إسالم فـــــوزى يــــتــــمــــنى أن تــــســــتــــمــــر
ــــســـــرح والــــســــيــــنــــمــــا جتــــربــــتـه فى ا
والـتلـيفـزيون حيث لـكل متـعته.. ولكل

مكافأته.

äÉcôH âØY

تــفـجّــرت مــوهــبـة أحــمــد الــسـيــد فى الــطــفــولـة
فــــانــــضـم إلى فــــريق الــــتــــمــــثــــيل فـى إدارة شـــرق
الـتـعلـيـمـيـة بـاإلسكـنـدريـة وشـارك مـعه فى عدد
مـن الــعــروض مـــنــهـــا «كــفـــاح شــعب مـــصــر» وفى
الئـكة» الـثانـوية قـام بدور الـبطـولة فى «صالة ا
لــتــوفــيق احلــكــيم و«عــنــتــرة بن شــداد» لــيــسـرى
اجلنـدى و«علـى جنـاح التـبـريزى» أللـفريـد فرج
«عـريس لبنت السـلطان» حملفـوظ عبد الرحمن
ـــســرحـــيــات ـــاغـــوط.. وكل ا ــهـــرج» حملـــمــد ا «ا

دوح حنفى. السابقة من إخراج 
أحـمـد السـيـد يـعـتـبـر مـسرحـيـة «زنـقـة الـرجـالة»
لـبــهـيج إسـمــاعـيل وإخــراج نـاجى أحــمـد نـاجى
ـهــمــة فى حــيــاته حــيـث جـمــعــته مـن احملــطــات ا
بــأصــدقـاء رحــلــة الـكــفــاح إسالم عــبـد الــشــفـيع

سامح بسيونى.
فـضّل أحمد االلتحـاق بالتعلـيم اجلامعى ليؤمن
لنـفسه مـستـقبالً عـملـياً واستـقراراً ولـكنه - مع
ذلك - الـتـحق بـفـريق الـتمـثـيل فى كـلـيـة الـتـجارة
جـامعة اإلسـكنـدرية وقدم مـعه «تاجـر البنـدقية»
لــشـــكــســـبــيـــر إخــراج جـــمــال يـــاقــوت كـــمــا قــام
ـواطن مهرى» لولـيد يوسف و«عشرة بـبطولة «ا
عــــلى بـــاب الـــوزيــــر» و«دكـــتـــور زعـــتــــر» لـــيـــســـرى
اجلـنــدى.. وبـعـد تــخـرجه من اجلــامـعــة وضـمـان
ـعهد العـالى للفنون مستقـبله الوظيـفى التحق با
ــسـرحـيـة وشـارك فى عـدد من عـروضه مـنـهـا ا
لك» ـوت ا «أنـتيـجـون» لـسوفـوكـليـس «بعـد أن 
لـصالح عـبـد الــصـبـور «يـوم من زمــانـنـا» لـسـعـد
ــلـك لــيــر» لـــشــكـــســبــيـــر وأيــضــاً الــلـه ونــوس «ا

«أندروماك» و«أوالدنا فى لندن».
ـعهد وتـلمـذته على يد يـعتبـر أحمـد وجوده فى ا
أستـاذة (سامى عـبد احلـلـيم) نقـطة مـضيـئة فى
ــعــهـد حــيــاته حــفــزته ألن يــصـبـح مـعــيــداً فى ا

خاصة أن ترتيبه األول على دفعته.
ــهـــرجــانـــات الــتى شــارك أحـــمـــد فى عــدد مـن ا
ـعـهد مـنـهـا «كل أمـام اآلخـر» و«الـقـطة يـقـيـمـهـا ا
الــعـمــيـاء» وحــصل الــعـرضــان عـلى جــائـزة جلــنـة
الـتـحــكـيم اخلـاصـة فى مـهـرجـان زكى طـلـيـمـات
كمـا شارك بـ«كالـيجوال» أللـبيـر كامى من إخراج
ى وحـصل ــهــرجـان الــعــا ســامح بــسـيــونى فى ا
الـعرض عـلى عدة جـوائز رشـحته لـلمـشاركة فى
ـهــرجـان الــقـومى لــلـمــسـرح لـيــحـصل مــنه عـلى ا

عدة جوائز أخرى.
أحـــمــــد يـــتـــمـــنـى أن يـــحـــصـل عـــلى فــــرصـــته فى
الـسيـنـما والـتلـيـفزيـون ولكـنه يـؤمن بأن كل شىء

فى أوانه.
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إسالم فوزى..
دلل  طفل اإلعالنات ا

عماد التونى.. 
احللم الذى طال انتظاره
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 محمد  القطونى محمد الليثى

نصورة وقفة احتجاجية "مسرحية" فى جامعة ا
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الـــداخــلى لـإلنــســان مـن خالل بــطل
عوق ذهنـيًا نتيجة ضغوط العرض ا
أســريــة تـــتــجـــســد أمـــامه فى صــورة

إنسان آخر يطارده.
ويـقـدم اخملـرج عـبد الـله أبـو الـنـصر
مـســرحــيـة "الــزنـقــة" لــلـمــؤلف بــهـيج
إسـمـاعــيل إعـداد مـوســيـقى تـوفـيق
فـوده أشـعــار وديـكـور عــبـد الـله أبـو
الــنــصــر وبــطـولــة حــسـن الــنــجـار -
مـصطـفى بـدوى - أسمـاء البـلـتاجى
رندى بـدرى - زيـاد تـوفـيق - إسالم
ديـــــاب - مـــــحــــمـــــد بــــدوى - ســـــامح

السالوس - محمد الشخيبى.

ولـيــد نـقـطـة - مـحــمـد أبـو الـفـرح -
مـحـمـد الـبحـرى - سـامح الـسـالوس
- مـــــحــــــمــــــد الـــــشــــــريف - أســــــمـــــاء

البلتاجى.
كـــمــــا يــــقـــوم اخملــــرج عــــبـــده عــــرابى
بــــإجــــراء بــــروفــــات عــــرض "الــــوهم"
تأليف مصـطفى سعد الذى يشارك
ــــســـرح هـــذا فى شــــريـــحــــة نـــوادى ا
العام التابعة لقصر ثقافة دمياط.
ـــوســيـــقى تـــوفــيق يـــقــوم بـــاإلعــداد ا
فوده دراما حركية أحمد الغزالنى
تنـفيذ الـدراما حـسن الديب وهـيثم
السباعى. ديكور: إبراهيم النمر

بـطولة مـاجد خفاجـى - شادى عبد
الكر - ندى البدرى .

والــــــعــــــرض يــــــدور حــــــول الــــــصــــــراع

علـى مسـرح قـصـر ثـقـافـة فـارسـكور
ــســرحى جتــرى بــروفــات الــعــرض ا
"اللـيلـة نـحلم" تـأليف نـاصر الـعزبى
إعــــــــــداد وإخــــــــــراج شــــــــــريـف صالح

الدين.
ـــســــرحــــيــــة يــــســـرى كــــتب أشــــعــــار ا
حـــســان ووضع أحلــانــهـــا عــبــد الــله
رجــال أمــا االســتــعـراضــات فــلــعــبـد
الله عبد احلمـيد وتصميم الديكور
ألحـمــد اجلـنــايـنى: وبــطـولــة: طـاهـر
أبـــــو حــــــطـب - الـــــســــــيــــــد فـــــاورق -
إبـــــراهـــــيم أبـــــو مــــســـــلـم - مــــحـــــمــــد
الــشــطـــورى - مــنـــار شالطــة - رزق

العزبى..
يـــقــدم اخملــرج رؤيــة جـــديــدة لــلــنص
تـركــز عــلى حــالم ونــور مــسـتــعــيــضًـا
بـهـمـا عن أيـوب ونــاعـسـة فى الـنص
األصــــلـى ويــــتــــعــــرض لــــلــــمــــشــــكالت
الواقعية واحلياتية التى يتعرض لها
حــالم ونــور طـــوال الــوقت من خالل
حلمهم باالرتباط وبشكل معاصر.
بــيــنــمــا وقع اخــتــيــار اخملــرج ســمــيـر
الــــعـــــدل عـــــلى نـص الـــــراحل ســـــعــــد
الـــدين وهــبــة "ســبـع ســواق لــتــقــدمه
الــفــرقــة الـقــومــيــة بــدمـيــاط بــطــولـة
رضا عثـمان - عـبد الـله أبو الـنصر
- هـشـام عـز الـدين - حـا قـورة -
مــصــطــفى بــدوى - عــبـده عــرابى -

 رزق  العربى عيد عرابى
 مر السكرى

CÉÑıG πNGO Ëôe
الفنانة مر السكرى التى شاركت مؤخراً
ـســرحى «اإلســكـافـى مـلــكـاً» فـى الـعــرض ا
تـــألــيف تـــعــود لـــلــتـــعــاون مـــعه فى الـــعــرض
ـــــســـــرحـى االرجتـــــالى «اخملـــــبـــــأ» والـــــذى ا
يشترك فيه أكثر من 30 طالباً وطالبة من
ه ــقــرر تــقــد ــمــثل ومن ا ورشــة إعــداد ا
عــــلى مــــســــرح اإلبـــداع الــــفــــنى فـى بــــدايـــة
ــقـــبل.. الــعـــرض يــتــنـــاول هــمــوم الــشـــهــر ا
الــشـبــاب ومــشـاكــلــهم ومـا يــشــعـرون به من
إحباط وهموم نتيجة الواقع احمليط بهم.

أميرة حسن 

ÜƒæHCG ≈a Iô«eCG
أمـيـرة حـسن ابـنـة قصـر ثـقـافـة الـطفل فى
أسـيـوط اختـارهـا اخملـرج أحمـد إسـمـاعيل
ــســرحى عــبــد الــبــاقى لــبــطــولــة الــعـرض ا
سعف الـنخيل "لفـرقة ثقافـة أبنوب سعف
النـخيل تـأليف حـسام عـبد الـعزيـز أشعار
عــــصـــــام هـــــمــــام أحلـــــان أشــــرف بـــــشــــرى

. استعراضات على أم

موليير شوشة بـ 6 لغات
ـمـثل واخملـرج "حمـادة شـوشة" يسـتـعد ا
ـسـرحـية الـتى لـتـقـد عـرض بـعـنـوان "ا
لم يـكتبهـا موليـير" يومى ١٧  ١٨ أبريل
الــــقـــادم عــــلى مــــســـرح روابـط الـــعـــرض
عـــبــارة عـن مــقـــتــطـــفــات مـــجــمـــوعــة من
ه بـ ٦ لـغات أعمـال مـوليـيـر ويـتم تقـد
مـــخـــتـــلــفـــة هى الـــعـــربـــيــة واإلجنـــلـــيـــزيــة
ـــانـــيـــة واألســــبـــانـــيـــة والـــفــــرنـــســـيــــة واأل
واأليـــــطـــــالـــــيـــــة وســـــوف يـــــشـــــارك فـــــيه
بـــالــتـــمـــثـــيل اخملـــرج اإليـــطـــالى الـــكـــونت

"فرديريكو البجساردى".

هرجان األول للفرق احلرة ا
.. فى وسط البلد 

عـلى مـسـرح مــحـلـة الـرواد بـوسط الـقـاهـرة تـبـدأ فى الـفـتـرة من 
سـرحى األول ـهـرجـان ا 20 / 3 حـتى 3/30  اجلـارى فـعـالـيـات ا
شاركة عدد من لـلفرق احلرة "دورة الفنـان أحمد عبد احلـليم" 
ــهـرجــان جـمــاعه الـرواد الــثـقــافـيـة عــروض فـرق الــهـواة تــنـظم ا

بإشراف د. حس عبد القادر ود. سيد سرحان.
هرجان" قال إن الدورة األولى سوف تشهد فادى فوكيه "رئيس ا
عقد عدد من الندوات واللـقاءات الفكرية بهدف االرتقاء بحركة
مسرح الـهواة فى مصر والـعمل على اكـتشاف الطـاقات اجلديدة

سرحى. فى مختلف عناصر العرض ا
سـرحى أم ـهرجـان هذا الـعام الـناقـد واخملرج ا يشـرف على ا

بكير ويديره محمود الكومى.

الــقـطــونى مــخــرجــا كــلـيــتى الــتــربــيـة
الــنـوعـيـة وطب األســنـان عـلى غـيـاب
الـــتــكــافــؤ داخل مـــهــرجــان اجلــامــعــة
سارح التى يـزانيات أو ا سواء فى ا
يــتم الـعـرض عـلـيـهــا وهـو مـا يـتـنـافى

نافسة العادلة. وفكرة ا
أما عـبد اخلـالق - مشـرف النـشاط
الـــفــنى بــكـــلــيــة الـــتــجــارة - فـــيــقــول:
فــوجــئــنــا بــخـطــاب رعــايــة اجلــامــعـة
إلجـــراء قــرعــة جــديــدة لـــلــمــهــرجــان
فـأخـبـرتـهـا بـنـاء عـلى تـعـلـيـمـات رائـد
ـــشـــكـــلـــة فى احتـــاد الـــكـــلــــيـــة.. لـــو ا
الــتــكـــالــيف الــكــلــيــة عــلى اســتــعــداد
لـتـحــمل نـفـقــات يـومـهــا لـكـنــهـا قـالت
"الــــلى عــــاجـــبـه عـــاجــــبه والــــلى مش

عاجبه ينسحب"..
وتقـول أميرة عـاشور - أمـ اللـجنة
ـشكلة فى الـفنية الحتـاد اجلامعة: ا
مديـرة النشـاط الفنـى التى وصفـتها
بالـتـعنـت ضد الـنـشاط فى اجلـامـعة

والتى تقاتل إللغائه.

ájôµ°S ≈e

QÉàîe Oƒªëe 

äÉcôH âØY 

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

شـاهد ـكان الـذى يحـدد وضع ا > إن قـائد األداء يـضع فى اعتـباره مـدة الـعمل واإليـقاع واخـتيـار ا
وزاويـة الـهجـوم احملـدد بـدءاً من شىء أو أى خـاصـية أخـرى. إن دوره هـو طـرح أسئـلـة وأن يـركـز على

أهداف الطلب وأن يعيد إطالق العملية عندما تتوقف.

فى أعدادنا القادمة 

مثـل قد  حتويـرها لصـالح بحث كان فى صالح > القدرات اخلـاصة بفـنانى السيـرك وا
تداخـلة  توجيهها الرباط ب ما يخص اجلـسد وما يخص الذهن. إن النـظم اخملتلفة ا

ارسة اخليال». ؤدى من جذره مثل « فى اجتاه عمل شعرى حيث  إمساك أداء 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

عتزلة صابرين أعلنت رغبتها فى القيام ببطولة مسرحية «الشيماء» لعلى أحمد باكثير. > الفنانة ا
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فرقـــة "فيكـتوريا مـوسى" 

ستقبل سرحية د. عبدالرحمن بن زيدان يكتب عن رهان ا أدبيات التجريب فى الكتابة ا

لوحات العدد 
صرى للفنان ا
رضا عبدالرحمن

17  من مارس2008  العدد 1736  من مارس2008  العدد 36

سرح الـ 17. سرح هى موضوع ثالث موائد مستديرة تعقد على هامش مهرجان نوادى ا > الصيغة الراهنة لنوادى ا

مثل ناهج اجلديدة  فى إعداد ا من كتاب: ا
- اجلزء األول ترجمة:أ. د. سلوى لطفى

عالم" الـفـراشـة "هنـري بـاتـاي اقـتـبـاس أحـمـد مـندور
عبد الـوراث عسر" طـاقية اإلخـفاء "حسـ سعودي"
الساحرة حب بالعافية سخرية احلياة "تأليف أحمد

." ند وزكي الش
ـــســرحـــهــا ســـوى مــوســـمًــا واحــدًا لم تــمـــثل الــفـــرقــة 
واضـطرت إلى تـركه في ربيع ١٩٢٧ وذلك ألن الـفرقة
لم تــكن تـقــدم الـعــروض الـتي يــقـبل عــلـيــهـا اجلــمـهـور
عربة عن أكبر مؤلفى الغرب وأغلب عروضها وحتى ا
لم تـقـدم بصـورة فـنـيـة راقـية إخـراجـا وتـمـثـيال وكانت
الــفـرقــة تــضم خـلــيـطــا من احملــتـرفــ والـهــواة وعـدداً

قليالً من النجوم. 
انتقـلت الفرقـة في شهر يـونيو ١٩٢٧ إلى اإلسـكندرية
وقـدمت بعض العـروض النـاجحة بـكازيـنو "زيزيـنيا" ثم
قـامت بـرحـلـة إلى سـوريـا وفـلـسـطـ اسـتـمـرت شـهرا
وظلت تمارس نشـاطا محدودا حتى عام ١٩٣٤ حيث
ظـل نــشــاطــهـــا قــاصــرا عــلـى تــقــد بــضـع لــيــال بــدار
ــسـرح األوبــرا كل عــام وبــضع لــيــال أخــري حتــيــيــهــا 
ــاجــســتــيك من شــهــر آلخـر إلـى جـانب رمــســيس أو ا
بــعض اجلـوالت الــتي كــانت تــقـوم بــهــا بـاألقــالــيم عـلى

فترات متباعدة.
لم يـصـبح لـلفـرقـة في الـفـتـرة األخـيـرة تكـوين ثـابت بل
كـانت الــفـرقــة تـتــكـون مــدة تـقـد الــعـروض ثم تــفـكك
بــانـتــهـائـهــا وقـد انــضم إلـيــهـا في هــذه الـفــتـرة كل من
: فؤاد فهـيم حسن فايق لطيـفة نظمي عبد الـفنان
احلمـيد عـكاشـة محـمد يوسـف عبـد اجمليـد شكري

عبد العزيز خليل أحمد البدري. 
ة سـرحيات الـقد كـانت غالبـية عـروض الفرقـة من ا
ـعــادة الـتي كــانت تـقــدم قـبل عــام ١٩٢٠ ومـنــهـا عـلى ا
ـثال: مـصـرع الزبـاء الـيتـيـمتـ مـغاور اجلن سـبـيل ا

لوك. شهداء الغرام حسن اإلخاء عظه ا
ـسرحـيـات اجلديـدة ومن بـينـها قـدمت الفـرقـة بعض ا

شكلة الكبرى. توتو دكتور الغرام نهاد ها ا
أحـيت الفرقـة آخر مـواسمـها بدار األوبـرا في نوفـمبر
١٩٣٤ بــتــقــد : الــفــجــر ســوسن الــعــبــرانـيــة وتــوقف
نـشـاطهـا نـهـائـيـا عـام ١٩٣٥ وكـانت قـد سـجلـت بعض
مـسرحـياتـها لـإلذاعة ومن بـينـهـا أوبريت عـايدة عـظة

لوك وذلك عام ١٩٣٤ (يناير). ا

ـطـربة الـبطـولـة خـاصـة وقد انـحـاز "زكي" إلي الـفـنانـة ا
عــلــيــة فــوزي عــلـى حــســاب زوجــة شــقــيـــقه "فــيــكــتــوريــا

موسى".
تـخــلي الـكــاتب عـبــاس عالم عن دوره بـفــرقـة عــكـاشـة
وانــضم إلى فـرقـة "فـيـكـتـوريـا مــوسى" عـنـد تـشـكـيـلـهـا
ـوهـبـتـهـا فـخص حـيـث كـان مـعـجـبـا بـآرائـهـا ومـؤمـنـا 

الفرقة اجلديدة بجميع مؤلفاته.
ــتـمــيـزين من ـمــثـلـ ا انــضم إلى الـفــرقـة نــخـبــة من ا
بـينهم مـنسي فهـمي عبـد الوارث عسـر لبيـبة فارس
وهـــبـــة حــــنـــا عـــبـــده يــــوسف وعـــدد كـــبــــيـــر من هـــواة

سرح. ا
أعــدت صـاحــبـة الــفــرقـة مــسـرحــا خــاصـا بــهـا بــالـدور
ــيــدان مـحــطـة الـثــاني من مــبـنـي كـازيــنــو الـبــوســفـور 

مصر وأطلق عليه "مسرح فيكتوريا موسي".
ــســرح بــدأت فــرقـــة "فــيــكــتـــوريــا مــوسى" عــروضـــهــا 
اجستيك بتقد عرض "كوثر وسهام" لعباس عالم ا
وفي أكــتـــوبــر ١٩٢٦ انـــتــقــلـت الــفــرقـــة إلى مــســـرحــهــا
اجلــديـــد حــيث قــدمـت فى مــوســمـــهــا األول الــوحــيــد:
زهرة الشاي والكذابة وكر شوكالته "اقتباس عباس

وعـبــد الــله عــكــاشـة هــو األخ األكــبــر لـلــشــقــيــقـ زكي
وعـبــد احلــمــيــد (واألخــيـر كــان أقل الــثالثــة مــوهــبـة)
ــــســــرح إال أن وبـــــرغم حــــمــــاس "آل عــــكـــــاشــــة" لــــفن ا
مـواهبهم كـممثـل ومطـرب ومـديرين لم تكن تـؤهلهم

سرحي. للقيام بدور كبير وفعال في مجال الفن ا
ـسـرح الـغنـائـي لـبـداية ويـرجع اهـتـمـام "آل عـكـاشـة" بـا
حيـاتهم الـفنـية حـيث عمـلوا مـنشـدين بالـفرق الـكبرى
فكـبـيـرهم عـبـد الـله عـكـاشة الـتـحق بـفـرقـة "أبـو خـليل
الـقبـاني" في نهـاية الـقرن التـاسع عشـر ثم انضم إلى
فرقة "إسكندر فرح" ثم أصبح بعد ذلك رئيسا جلوقة

نشدين بفرقة "سالمة حجازي". ا
سرح وتـوظيفـا لتضخم وأمام جناح الـتيار الهـزلي في ا
رأس مال الشـركات قـام األشقاء "آل عـكاشة" بـتأسيس
شــركـة "تــرقـيــة الـتـمــثـيل الــعـربـي" وكـان "طـلــعت حـرب"
نــفـسه وراء إنــشـاء هــذه الـشــركـة ولــكن أحـوال الــفـرقـة
بــدأت تـســوء ابـتــداء من مــوسم ١٩٢٦/٢٥ بـســبب سـوء
اإل دارة  واســـتـــحــالـــة الـــتـــفــاهـم بـــ مــديـــرى الـــفـــرقــة
عــبـدالــله وزكى وانــقــسـمت الــفــرقـة إلـي جـزئــ وكـان
الــنــزاع بــيـنــهــمــا حــول اخــتــيــار الــنــصـوص وتــوزيع أدوار

تـــأســــست هـــذه الـــفــــرقـــة عـــام ١٩٢٦ وذلك حــــيـــنـــمـــا
انـفصـلت "فـيـكـتـوريـا مـوسي" تـضـامـنـا مع زوجـهـا عـبد
الله عكاشة عن فرقة "عكاشة" وكونا معا هذه الفرقة

التي استمرت حتى عام ١٩٣٤. 
والفنانة فيكتـوريا موسى (١٨٩٤) بدأت حياتها الفنية
بــــفـــرقــــة الـــشــــيخ سـالمـــة حــــجـــازي عــــام ١٩١٢ وقـــد
أشـادت بـها األقالم الـصـحفـيـة والنـقـدية حـينـئـذ حيث
كـتب بجـريـدة "احملروسـة":- أظـهرت فـيـكتـوريـا موسى
تـلــمـيــذة مـدرســة األمــريـكــان في مـســرحــيـة "الــقـضــيـة
ــشــهـورة" عــواطف وحــركــات رقـيــقــة بـإتــقــان دورهـا ا
ــنــكــودة "أدريــانــة" وهي وخــالــهــا الــقــوم أنــهــا الـــفــتــاة ا
تتالعب بالقلوب وبكت حتى استبكت احلاضرين..".
انــضــمت في فــبــرايــر ١٩١٣ إلى الــفـرقــة الــتي كــونــهـا
عـبـد الـلـه عـكـاشـة وتـألـقت فـي مـسـرحـيـات: "الـقـضـاء
والـقـدر نعـيم بن حـازم طـارق بن زيـاد وتزوجـهـا عـبد
الـله عــكـاشــة وأسـنــد إلـيــهـا مـنــذ ذلك الــتـاريخ بــطـولـة
مــعــظم عــروض الــفــرقــة; ومــنــهــا:- "عــواطف الــبــنـ
ـــلـــوك شـــهـــداء الـــغــرام ـــتـــهـــمــة عـــظـــة ا الـــبـــريـــئـــة ا
اليـتيـمتـ بائـعة اخلـبز عـايدة صالح الـدين األيوبي

ات". لكة أورشليم النساء العا و
عـــنــدمــا أعـــيــد تــشـــكــيل فـــرقــة "عــكـــاشــة" عــام ١٩٢٠
اسـتعـدادًا الفـتتـاح مـسرح األزبـكـية (أول يـنـاير ١٩٢١)
ـمـثـلة ظـلت "فـيـكـتـوريـا" حتتـل مكـانـة جنـمـة الـفـرقـة وا
األولى وقـامت ببطولة «الـزوبعة كوثـر ملك وشيطان
ـشـكـلـة الـكـبرى األمـور صـبـاح الـكـابـورال سـيـمـون ا

عصر الرشيد أحب أفهم".
انضمت "فيكتوريا" إلي فرقة "رمسيس" لفترة قصيرة
عـام ١٩٢٩ وبعـد تـوقف فـرقتـهـا انضـمت إلى الـفـرقة
صرية عام ١٩٣٥ ولكنها اعتزلت في العام القومية ا
الـتالي خـاصة وأنـها كـانت في األعوام األخـيرة تـعاني
من حـالة عصبيـة أثرت على أدائها وكـانت "فيكتوريا"
ــثـلــة مـتــمــيـزة حتــسن جتـســيــد األدوار الـتــراجـيــديـة
وكـذلك األدوار الكـومـيديـة كمـا كـانت تتـمـتع باجلـمال
عبر واحلنون. والعاطفة اجلياشة والصوت اجلميل ا
وتـعد فـرقة "عـبـد الله عـكـاشة" من الـفـرق الكـبرى في
الـعـقـد الـثـاني من القـرن الـعـشـرين إال أنـهـا كانت أقل
الـفـرق نـزوعــا إلى الـتـجــديـد حـيث دأبـت عـلى تـقـد

تــراث فـــرقــتـي "سالمـــة حــجـــازي" و "إســـكــنـــدر فــرح"
ومـــعـــظم مـــا قـــدمـــته مـن مـــســـرحـــيـــات جـــديـــدة ســواء

ؤلفة كانت متوسطة القيمة. ترجمة أم ا ا

 سوء اإلدارة
واستحالة

التفاهم كان وراء
انقسام الفرقة

عباس عالم

صرى سرح ا نوادر من ا

لء صــوتـه «نـعـم عــاوزه حــاجــة يـا وقــال 
ـــســرح سـت ســريـــنـــا» وكــان مـــا كـــان فى ا

وفى الصالة...
أحـمـد عـسـكـر شـاب ثـقـيل اجلـسم خـفـيف
الــروح تـدل ظـواهــره عـلى غــيـر مــا تـخـبئ
بـــــواطــــنـه وهــــو قـــــوى الـــــبـــــنــــيـــــة.. شـــــديــــد
الـعـضالت وهـذا مـا يـجـعـل أحـمـد عـسـكر
جديراً بحـمل لقب «حامى حمى رمسيس»
فــــهـــــو يــــديــــر حــــركــــة اإلعـالنــــات عن ذلك
ــسـرح ويــرد عــنه غـارات األعــداء وإلـيه ا

ـــنـــاظـــر مع يــــشـــتـــغل كـــعــــادته فى إعــــداد ا
اآلخـرين داخل الـكـوالـيس وكـانت الـسـيدة
سريـنـا إبراهـيم تـقـوم بدورهـا فى الـرواية
وفى أثــنــاء الـــتــمــثـــيل وصــلت إلـى اجلــمــلــة
اآلتــيــة «جــولــبـانــو بــرىء وســيــنــجـو!» لــكن
لسـانـها تـلـعثم كـمـا يحـدث كثـيـراً للـمـمثـل
ـــــمــــثـالت وبـــــدل أن تـــــنــــطـق اجلـــــمـــــلــــة وا
صـحــيـحـة «خلــبـطـتــهـا» هــكـذا «جـولــيـانـوى
شــريف وسـى لــوجنــا» فــســمع لــوجنــا ومــا
كـــان مـــنه إال أن أطل من وراء الـــكـــوالـــيس

وزمالئه ال مقدرة متـميزة وال شهرة تشفع
له.

وقـد بـدأ حـيـاته الفـنـيـة فى جـمعـيـات الـهواة
إلى أن انــــضم إلـى فـــرقــــة األســــتــــاذ جـــورج
سرح» وهو أبـيض فعهد إلـيه بدور «مديـر ا
من أصــــغــــر األدوار وأبــــســــطــــهــــا فـى روايـــة
» لكن حس رياض كان يفاخر مثل ك «ا
بذلك الـدور ألنه األول الـذى قام بـه رسمـيا
فى فــرقـــة مــعــروفــة فــظـل يــدرس ويــحــفظ
حـتى ظن نفـسه مـالكـاً ناصـية احلـال وجاء
ـعـدودة يـوم الــتـمـثـيل وكـان من بـ اجلـمل ا
ذكور هذه اجلملة التى يتألف منـها الدور ا
«افــعل مـا يــحــلـو لـك يـا مــســيـو كــ فــإيـراد
.. هـــذه الـــلــــيـــلــــة لـــيس لـى» تـــقــــدم حـــســـ
وتــنـــحــنح.. وشـــمخ بـــرأسه وقــال «أفـــعل مــا
..».. إلى هنـا عال.. يـحلـو لك يا مـسـيو كـ
لكن االضـطراب اسـتولى عـلى صاحـبنا فى
اجلــزء الـــثــانى من اجلــمــلــة فــارتــبك وضــاع
صوابه قـائال «فـإن إيـراد هذه الـلـيلـة الـليس
لــيل لى!» فــوقع كالمه وقع الــصـاعـقــة عـلى
جــورج أبـيض الــذى اسـتــولى عــلـيه الــغـضب
كــعـــادته فى مـــثل هـــذه الــظـــروف فــالـــتــفت
وصـاح فى الــذين حــوله «جـايــبـ لى عــيـال

هنا: طلعوه برا...!
يــوجــد بـــ عــمــال مــســـرح رمــســيس رجل
طـــــويـل الـــــقـــــامـــــة أطـــــلق أفـــــراد الـــــفـــــرقـــــة
والعاملون عليه اسم «لوجنا» لطول قامته
وذات يــــوم كـــــانت الـــــفــــرقـــــة تــــمـــــثل روايــــة
ـشهورة وكان «لوجنا» «كرسى االعتراف» ا

لـعل أظـرف «تــلـعـثم» تــسـمـعه عــلى خـشـبـة
ـسرح صـدر عن السـيـدة سريـنا إبـراهيم ا
فى إحدى الـلـيـالى حـيث كـانت تـقـوم بدور
ــلـكــة فى روايــة «تــوسـكــا» فــفى الــروايـة ا
مـشـهـد يــدخل فـيه رسـول حــامالً خـطـابـاً
ـلــكـة اخلــطـاب وتــقـول «ســأتـلـو فـتــتـنــاول ا
عـليـكم هذا اخلـطاب بـنفسـى لكن سـرينا
قــلـبت اجلـمــلـة الـتى لم تــعـجـبـهــا وأبـدلـتـهـا
بـهـذه «سـأتـلـو هــذا اخلـطـاب عـلى نـفـسى!
وكـان يـوسف بك وهــبى بـجـانـبــهـا فـهـمس
فى أذنها «طـيب مافيش مانع. بس ادخلى

احلمام».
وفردوس حـسن لهـا أيضـاً من هذا الـقبيل
حوادث نـادرة فـقـد حـدث مـرة أنـهـا كانت
تـــمـــثـل فى روايـــة «لـــويس احلـــادى عـــشـــر»
وكــــان عـــــلــــيــــهـــــا أن تــــقــــول - مـع احــــتــــرام
احلـركـات النـحـوية - «أوه يـا أبـتاه» أى أنه
يجب أن تـلفظ «أواهـو يا أبتـاهو» ويـظهر
أن «هـو» هذه راقت لـسان فـردوس فقالت
«أواهــو يــا أبـــتــاهــو يــاهـــو» من يــصــدق أن

هذا كالم عربى?
وقـد حدث ذات مـرة أن يوسف وهـبى كان
ــثل روايـــة «فــيــدورا» ويــقــول: «نــعم وقــد
رأيــتك راتـــيــة» وصــحـــيــحــهـــا «وقــد رأيــتك

آتية».
ـسـرح الـعـربى حــسـ ريـاض من أبـطــال ا
ومـن أركـــان الــــتـــمــــثـــيـل فى مــــصـــر لــــكـــنه
بــالــطــبـع لم يــكن كــذلك فى بــدايــة حــيــاته
Üƒ≤©j ójôa É°VQالـــتـــمــثـــيـــلــيـــة بل كـــان كـــغـــيــره مـن إخــوانه

ـعـربـدين تـرجع مـهـمـة إخــراج الـسـكـارى وا
من الصالة إلى الشارع.

ــتــفـرجــ يــحـدث وقع مــرة أن كـان أحــد ا
(شـوشـرة) فى الـبـهو أثـنـاء الـتـمثـيل وعـبـثا
حـاول اخلـدم وعـمـال الـتـيـاتـرو أن يـسـكـتوه
وأن يـــعـــيــــدوا الـــنــــظـــام. تــــضـــايـق الـــنـــاس.
ـمــثـلـون وتـضـايق عــسـكـر.. فـمـا وتـضـايق ا
الـــعـــمل? إذا هــجـم حــامى حـــمى رمـــســيس
ـــقـــلق فـــفى ـــزعج ا عـــلـى ذلك اخملـــلـــوق ا
اسـتــطـاعـته أن يــلـقى به إلى اخلـارج أو أن
ح البصر لكن يبتلعه إذا شـاء بأسرع من 
ذلك يـــضــاعف اجلـــلــبـــة ويــخـل بــالـــتــمـــثــيل
فـــعـــمـــد عـــســـكـــر إلى احلـــيـــلـــة تـــقـــدم إلى
الـرجل وهـمس فى أذنه «أنت فـاكر روحك
راجل?» فــــانــــتـــفـض الــــرجل وأجــــاب «أيـــوه
راجل أمال?» فقال عسـكر بهدوء وسكينة
«ال.. أنــت مـش راجــل.. إن كـــــــــــــــــنــت راجـل
تـطــلع لى بـرة...» فـأراد الــرجل أن يـبـرهن
عــلى أنه رجل وفـى اســتــطــاعــته أن يــقــاوم
عــســكــر وعــشــرة مــثــله وطــلع بــره..! لــكن
عــبــثــا حــاول الـعــثــور عــلى عــســكـر بــحث..
فـــتش.. طـــلـع.. نـــزل.. مـــافـــيـش عـــســـكـــر!
ـــســرح مـن جــديـــد لــكن وأراد أن يــدخل ا
«حـراس» الـبـاب أوقفـوه. وعـادت الـسـكـيـنة
إلـى الــــتـــــيـــــاتــــرو وهـــــكــــذا عـــــســــكـــــر قــــوى

العضالت واسع احليلة.

 يوسف وهبى

عربدين وأشياء أخرى  عن رجل مهمته طرد السكارى وا

ó«°ùdG ≈ëÑ°U

مــهـارة الـعـزف احلـر تـسـتـنـد إلى طـاقـة إبـداعـيـة
عانى يطلق ألدواته شحون با خالصـة فالفنان ا
العنـان فى التعبير ونـلمس هذا الدفق الشعورى
من نـقـاء ووضـوح الـفـكـر وتـزداد الـلـوحـة إشـراقاً
بدع مقـتصدا فى طريقـة أدائه بليغاً كلمـا كان ا
فى تـوصـيل هـدفه بـرقـة وعذوبـة ورشـاقـة; وكـلـما
امتلك خـبرات إبداعـية ومهارة فى الـتنفيـذ كلما
حفل عـمله اإلبداعى باإلشراق والـنضوج; وتكون

للقطعة األولى بريقها وصدقها.
ـــبــــدع من ويــــرجع ثــــراء الــــعـــمـل إلى تــــمـــكـن ا
السـيطرة عـلى موضـوعه ليـدفع به جمـلة واحدة
بدع وأدواته التى دون تردد; وهنا يبزغ السر ب ا
يتـهيأ من خاللها عمله اإلبداعى وتتضح مهارته
رجو من عـمله كما وحنـكته فى بالغة الـتأثيـر ا
يـكــشف عن الــطـاقــة اإلبـداعــيـة الــصـادقــة الـتى
تــمــكـــنه من الــســيــطــرة عـــلى ســيــاقه اإلبــداعى

ووضعه فى قالبه الفنى الذى يحقق غايته.
صرى «چورچ البهجورى» ولوحة الغالف للفنان ا
ـهارة وقوة سـيمـفونيـة لونيـة بارعة يعزف فـيها 
فـالـلـوحة لـعـازفـة تـأنـقت فى أبـهى صـورة ووقفت
مـنــسـقـة مع مـا تــقـدمه ذائـبـة فـى حلـنـهـا الـذى
راحت تعـزفه بأنـامل متـأنيـة راقصة ويـتضح من
ـائـية الـلـوحة مـهـارة الـفـنان فى وضـعه لأللـوان ا
(األكوريل) وهى ألـوان ال تقـبل اخلـطأ أو الـتكرار
ــدرك ألبـعــادهـا ــهـارة ا وتــوضع عـلـى الـلــوحـة 
زوجـة وهـنا ونـتـائجـهـا سـواء كانت صـافـيـة أو 
بـدع حـواره األولى مع مـا يقـدم وكـيفـية يـجـرى ا
وضـعه فى الـلوحـة لـيحـصل على نـتـائج مدهـشة

الكشف 
عن

شخصية
شكسبير
ومصادره
سرحية ا

صـ21

لوحة الغالف سيمفونية لونية

فتقدة  البحث عن العدالة ا
فى العرض اإلماراتى صـ13

سكوت  هل البروفات هى اجلزء ا
سرحية? صـ 15 عنه فى التجربة ا

األستاذ الذى حتدى
جسده بروح عصفور
فشعرنا أمامه

 بشيخوختنا صـ 24

شاغب: جنوم الثقافة  الفرفور ا
اجلماهيرية ما حدش يعرفهم صـ7

حينما يقابل النقاد الذين
تعرضوا للخيانة بسخرية صـ 18

د. كمال الدين عيد يدلنا على سر
سرحية  صـ 26 العملية ا

تنم عن مـهارة فى ضـبط إيقاعه الـداخلى مع ما
يـــطــرح من أحـــاســيس وانـــفــعــاالت عـــلى ســطح

اللوحة.
والـلـوحــة حتـفل بـالــشـجن واإلشــراق الـنـابع من
صدق ألوانها وحركة أصابع العازفة التى اتخذت
حيزاً مـرموقاً فى اللوحة كما توحدت آلة العزف
مع العازفـة مكونة كـياناً تشـكيلـياً خاصاً يـستند
هــذا الــكــيـان إلـى رأس مـرفــوعــة قــويـة بــعــيــنـ
داكـنـتـ تـطـلــقـان إحـسـاسـاً عـمـيـقـاً يـفـصح عن
ـعزوف وهـذا النـوع من اإلبداع ال صدق الـلحن ا
ا يسبـقه التخطيط والتحـضير على اللوحة وإ
ـراحل فى صــيــاغـته يــخـتــزل الـفــنــان كل هــذه ا
ـوضـوعه وسيـطرته الـشمـولـية مـشفـوعـاً بإدراكه 
عـلى أدواته الـتـى حتـتـاج غـالـبــاً إلى مـهـارة نـادرة
ــفــعم بــاحلــيــويـة ـرهـف احلس وا لــلــتــعــبــيــر ا

والنضارة.
ـبدع متسقاً مع والتعـبير بهذه الطـريقة يجعل ا
ما يـقدم يدفعه ما امـتأل به حس ووعى بطريقة
ـبـدع چورچ الـبـهـجـورى تألق الـتعـبـيـر والـفنـان ا
ائـية وسبح من خاللها ألدق باسـتخدام األلوان ا
العوالم الـداخلية طـارحاً مناخـاً تعبيـرياً خالصاً
أثـــرى بـه أعــــمـــالـه وتـــفــــجــــرت من خـالل هـــذه
األعـــمــال طـــاقـــات إبــداعـــيـــة اتـــســمت بـــالـــقــوة
والـشفـافـية والـرقة والـعذوبـة فى التـسلل الـهاد

وضوع الذى يرمى إليه. إلى أعماق وأغوار ا

 أم بكير يبحر 
بنا فى عالم بهيج

إسماعيل 
صـ25

 جورج أبيض
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سارح ال تفتح أبوابها لشباب النوادى ا

مجرد بروفة

 يسرى حسان
الــزور والــكــذب وأكل حلــوم الــنــاس بــالــغــيب»..
شـكراً لـلصـديق هشام عـبد الـعزيـز الذى ذكرنى
ــقـــولــة.. األســتــاذ هــشــام زمــيــلــنــا فى بــهــذه ا
ــســئـــول عن كل األخــطــاء الـــتــصــحــيـح وهــو ا

اللغوية التى ترد باجلريدة!!
ــشــكــلــة أن الــبـــعض يــقف لــكل عــمل جــرىء ا
ـشاهد رصـاد ويتـعمـد نزع بـعض اجلمل أو ا بـا
عن ســيــاقـهــا لـيــدلل من خاللــهـا عــلى أن هـذا
الـعمل وأصحابـه ملعونون فـى الدنيا واآلخرة..
مـدرسة األخالق احلميدة التى تتحدث عن دور
ــشـــاعــر واألحـــاســيس.. الـــفن فى الـــســمـــو بــا
وتـسعى بإصرار إلى محـاصرته فى موضوعات
وتـيمات بـعيـنها من خـرج عليـها فهـو كافر وحق

عليه العقاب.
ـغــضـوب عـلــيـهـا ـوضـوعــات ا طــيب.. ألـيــست ا
مـطـروحة فى واقـعنـا وتؤرقـنـا وتطـيّر الـنوم من
عـــيـــونــنـــا - تـــطـــيّـــر الــنـــوم أفـــضل من تـــقض
مــضـاجــعـنــا - هل سـكــوتـنــا عـنــهـا ســوف يـحل

شكلة.. بالعكس سيزيدها تعقيداً. ا
ـثــال مـشـاكل فى اجملـتـمع هــنـاك عـلى سـبـيل ا
ــصــرى والــعــربـى جــمــيــعــنــا نــعــرفــهــا لــكن ا
مـعظمنا ال يجـرؤ على اخلوض فيها وإذا جترأ
أحـد وخـاض اتـهـمنـاه بـأنه مـفـسد فى األرض..
صـحـيح أنـنا مـجـتـمع محـافظ ومـتـدين.. لكن

ysry_hassan@yahoo.com
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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الـنـقـد من مـنـظـور أخالقـى كارثـة.. ال يـصح أن
يـتقمص النـاقد دور الواعظ وينـزل لعناته على
سكوت عنه.. عرض مسرحى جملرد أنه يناقش ا
ـسـكوت عـنـه ويـطرح إذا لم يـنـاقـش الـفن هـذا ا
ـكن أن يلـعبه إذن? هل أسـئـلته حـوله فأى دور 
يـكتفى بأن يتغـنى بروعة الطبيـعة ويخبرنا بأن

احلياة جميلة?
بـالـتـأكـيد; ال الـفـجـاجـة والشـرشـحـة وال قـلة
األدب مـطلوبة فى العمل الفنى لكن السياق
أحـياناً يتطلب أشياء من هذا القبيل أشياء
تـأتى لغرض فنى وليست لذاتها.. معلوم أنها
فى بـعض الـعروض يـتم حـشرهـا حـشراً كـنوع
مـن تـتــبـيل الــعــرض.. وضع الـتــوابل عــلـيه..
لـــكن هـــذه الــنـــوعـــيــة مـن الــعـــروض لـــيــست
مـوضوعنا.. موضوعنا العروض التى تخوض
ـشــكالت بــجــرأة لــكى تــطــرحــهـا فى بــعـض ا
لـلمساءلـة.. أحياناً تكـون هذه اجلرأة صادمة
لــكن ال بـأس مـا دام الــغـرض نـبــيالً وخـالـصـاً

لوجه الفن.
اســمع مـا قــاله ابن قـتــيـبـة فـى مـقـدمــة «كـتـاب
الـنـساء»: «فـإذا مر بك حـديث فيه إفـصاح بـذكر
عـورة أو وصف فاحشـة فال يحمـلنك اخلشوع أو
التخاشع على أن تعرض بوجهك وتصعّر خدك
أثـم فى قول ـا ا فـإن ذكـر األعـضـاء ال يـؤثم وإ

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

الــفـنــيـة.. صـدمــتـهن جــرأة الـعـرض.. مع أن
«كالم فـى سـرى» يـنـتصـر لـلـمـرأة ويـبـحث فى
مـشـاكلـها ومـا تـعانـيه فى هـذا اجملتـمع الذى
ـارس قـهره عـلـيـها يـعـتـبرهـا مـجـرد جسـد و

صباح مساء.
الـعـرض جـرىء.. نـعم.. ال يخـلـو من فـجـاجة..
.. لكن هل ما طرحه كان من وحى خيال نـعم
عـــز درويش مــؤلـــفه أم أنه مــوجـــود فى الــواقع
ـــؤلف مـــنه? اإلجـــابــة مـــعـــروفــة.. واســـتـــقــاه ا
ـا طرحه الـعرض.. اجملـتمـع فيه أكـثر بـكثـير 

شكلة إذن? ما ا
ال ألـوم الـفـتـيـات الالتى خـرجن اعـتـراضاً.. وال
أتــهــمـهن بــأنـهـن مـتــخـلــفــات.. الـعــرض صـادم
فــعالً.. لـكن مـشـكــلـة هـؤالء الـفــتـيـات أنـهن لم
يــتـعــودن عـلـى مـشــاهـدة مــثل هـذه الــعـروض..
ـا لم يشـاهدن مسـرحاً من األسـاس  هناك ور
فـجـوة كـبـيـرة وانـفـصـال واسع بـ الـنـاس وب
األعـــمــــال الـــفـــنـــيــــة اجلـــادة.. وهـــنـــاك عـــداء
مــــســـتـــحــــكم يــــبـــثه نــــقـــاد مــــدرســـة األخالق
سـكوت عنه احلـميـدة.. مع أنك إذا فتـشت فى ا
لــدى هـؤالء الـنــقـاد.. ســتـكـتــشف أن أخالقـهم

جميعاً مش والبد!!

مدرسة األخالق احلميدة!
«مخلوقات حلمية»..
ديالوج من اخليال العلمى

التحديث الثقافى يبدأ من بيوت وقصور الثقافة

 مسرح قصر ثقافة طهطا 

فى الــنـهـايـة لـديــنـا مـشـاكل عـلــيـنـا أن نـعـتـرف
بـوجـودهـا ونـطـرحهـا لـلـنـقاش.. وهـى فى ظنى
الــســبـيـل الـوحــيــد لـكـى يـصــبح هــذا اجملــتـمع

سليماً نفسياً وبال عقد.
هـذه ليـست دعوة لـالبتـذال واإلباحـية واخلروج
ـنـاسـبـة مـا هى اآلداب عـلى اآلداب الـعـامـة - بـا
الـعامـة? - لكنـها - فـيما أظن - دعـوة ألن نكون
صـادقـ مع أنـفـسـنـا وأن نـنـاقش فـى أعـمـالـنا
الـفـنـيـة مشـاكـلـنـا احلـقيـقـيـة وأن يـكف أسـاتذة
ونـظّار مدرسة األخالق احلميدة عن بث الرعب
ـشتـغـل بـالـفن وإال ستـتـحول كل فى نـفـوس ا
أعـمـالـنـا الـفـنـية إلى نـسخ مـتـشـابـهـات تـتـناول
مـوضوعاتـها بخـفة دون أى قدرة عـلى اإلمساك
ـشـكـلــة حـقـيـقـيـة ومـنـاقـشـتـهـا بـشـكل واضح

وصريح.
ـــا مــا حــدث  فى عـــرض «كالم فى ســرى» ور
الـذى قـدمـته بـنـات األنـفـوشى ضـمن عروض
ـاضى أكبر سـرح األسبوع ا مـهرجـان نوادى ا
دلــيل عـلى أنــنـا لم نــنـضج بـعــد وال نـريـد أن
نـنـضج.. فـقـد خـرجـت بعـض الـفـتـيـات أثـناء
هــذا الـعــرض كـنــوع من االعـتــراض عـلى مـا
ـرأة حتـديداً.. يـطـرحه من مـشكـالت تخص ا
مــعـذورات هـؤالء الــفـتـيــات لم يـتــعـودن عـلى
ــوضـــوعـــات فى األعـــمــال طـــرح مـــثل هـــذه ا

ا خلى» «الليل 
أنشودة أمل

زاعقة النبرة 

ثـقـافـة دميـاط الـقـد واجلـديد
قــصـر ثـقــافـة كــوم أمـبــو بـأسـوان
مكـتـبـة بـرمـبـال بالـدقـهـلـيـة قـصر
ثقافة كفـر شكر بالقليوبية قصر
ثــــقــــافــــة ســــوهــــاج بــــيـت ثــــقــــافـــة
اخلـشـايـنـة بـاإلسـمـاعـيـلـيـة قـصر
سـرح العائم ثـقافة عـ حلـوان ا

باجليزة.

افتتح د. أحمـد نوار رئيس الهيئة
الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة األسـبوع
ـــاضى قـــصـــر ثــــقـــافـــة طـــهـــطـــا ا
وذلك ضـمن خـطـة الـهيـئـة إلنـشاء
وتــطـويــر بـيــوت وقــصـور الــثـقــافـة
الـــــتــــــابـــــعــــــة لـــــهــــــا فى مــــــخـــــتــــــلف
مـــحــــافـــظــــات مـــصــــر وفى إطـــار
ـواقع الثقـافية مـنظومـة حتديث ا
الــــتـى وضــــعــــهــــا الـــــفــــنــــان فــــاروق
حـسـنى منـذ تـولـيه وزارة الثـقـافة
ــــبــــانى مــــعــــتـــــبــــراً اإلنــــشـــــاءات وا
ـثـابة تـظـاهـرة ثـقـافـية الثـقـافـيـة 
ذات مــــــعـــــنـى كــــــاشف ودال عــــــلى
دخـــول مـــصـــر عـــصـــر الـــتــحـــديث
ـا يحفظ لها الثقافى مـتسلحة 
ثــقــافــتـــهــا وحــضــارتــهـــا وهــويــتــهــا
واقع - الـعـربيـة. ولـتـتحـول هـذه ا
كـمـا يـقــول د. نـوار - إلى مـنـارات
ثـقــافــيـة تــلــقى بـأشــعــتـهــا لــتـضىء
ربــوع مـصــر بـإبـداعــات مـثــقـفــيـهـا
وفــنـانــيــهــا وعـلــمــائــهـا ولــيــتــحـقق
بذلك ما تصبو إليه الهيئة العامة
لـقـصـور الـثـقـافـة من نـشـر لـلـوعى

الثقافى فى كل ربوع مصر.
ساحـة الكليـة لقصـر ثقافة تبـلغ ا

طـهطا (425 متـراً مربـعاً) وقد 
ــــــعــــــدات جتــــــهـــــــيــــــزه بــــــأحــــــدث ا
ـا يـكفل واألجـهزة الـتـكنـولـوجـية 
ـارســة كـافــة أنـشــطـتـهم لـرواده 

بكفاءة ومتعة.
يـــذكـــر أن افــتـــتـــاح قـــصــر ثـــقـــافــة
طـهـطـا هـو االفـتـتـاح رقم (32) فى

حـلــمى بـالــقـاهــرة بـيت ثــقـافـة أم
خلف بـبـورسعـيد مـكتـبـة النـجيـلة
ـــنــيـــرة بـــاجلـــيــزة بـــالـــبــحـــيـــرة وا
والـطـفل والـشــبـاب بـالــفـيـوم بـيت
ثــقــافـــة مــغـــاغــة ومــكـــتــبـــة مــلــوى
ــنــيـا مــكــتــبــة الــصــبــحـة وبــيت بــا
ثــقــافــة مــنــفــلــوط ومــركــز ثــقــافـة
الـطــفل ومـكــتـبــة الـطــفل وقـصـر
ثــقــافـة أبــو تــيج بــأسـيــوط قــصـر

ـواقع التى  افـتـتاحـها سـلـسلـة ا
فى الــــعــــامــــ األخــــيــــرين فــــقط
وهى: مـــكـــتـــبـــة مـــنـــيـــة األشـــراف
ــنـيـرة احلــديـثــة مـكــتـبـة مــكـتــبـة ا
تـوماس وعـافـية بـقـنـا بيت ثـقـافة
دراو بــأسـوان قــصـر ثــقــافـة كــفـر
سـعـد وفــارسـكـور بــدمـيـاط بـيت
ثـقافـة جـنيـفة والـعـمدة وشـندورة
وكـبـريت بالـسـويس مكـتـبة أحـمد
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صرى « چورچ البهجورى»  اللوحة للفنان ا

أسرار جديدة 
عن وليم شكسبير 

سرح موت ا
التقليدى والبقية
يتاذات  فى حياة ا

«فوجارد» ..
نيلسون
سرح  مانديال ا

د. نوار فى افتتاحات متواصلة

محمود احللوانى

گواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليسگواليس
ــــؤلـف واخملــــرج الـــــشــــاب عــــز درويـش اعــــتـــــذر عن عــــدم > ا
ــســرحـى «أوضــة الــفــيــران» لــفــرقــة نــادى مــشـــاركــة عــرضه ا
مــسـرح األنــفــوشى ضــمن فــعــالـيــات الــدورة الــسـابــعــة عــشـرة
ــنـعــقـد حــالـيــا عـلى مــسـرح الــنـيل الــعـائم ـهــرجـان الــنـوادى ا

بــــاجلــــيـــزة  درويـش أكـــد أن عــــرضه
يعتمد على حفرة األوركسترا التى ال
كن سـرح النيل وبدونها ال  تتوفر 

تقد العمل.
يـذكـر أن مـسـرحـيـة «كالم فى سـرى»
لــلــمـــخــرجــة ريـــهــام عـــبــد الــرازق من
تـــــــألــــــــيـف عـــــــز درويـش أيــــــــضـــــــا و

هرجان. اضى با عرضها األسبوع ا
> مـسـرحـيــة «ذكى فى الـوزارة» الـتى
ــسـرح تــعــرض حـالــيــاً عــلى خــشــبــة ا
الـقومى يتوقـف عرضها نـهاية مارس
اجلــــــارى لـــــعــــــدة أســـــبــــــاب أهـــــمــــــهـــــا
اخلالفــات واألزمــات الــتـى تــســيــطــر
عـلى كـوالـيس الــعـرض وسـفـر بـطـلـهـا
حـس فـهمى لـلمـشاركـة فى عضـوية
جلـــــنــــة حتــــكــــيـم مــــهــــرجــــان تــــطــــوان

السينمائى.
مــسـئــولــو مــسـرح الــدولــة لـديــهم أمل
فى عـودة الـعــمل لـلـعـرض مـرة أخـرى
دون أى أزمـات جديـدة ب مجـموعة

شارك فيه. ا
ـــســرحـــيـــة تـــألـــيف لـــيـــنـــ الــرمـــلى ا
إخـــراج عــصـــام الــســيـــد ويــشــارك فى
بطـولتـها سـوسن بدر سـامى مغاورى

. لقاء سويدان شعبان حس
ــديـــر احلــالى ن الــشـــيـــوى ا > د. أ
لــفــرقـة مــسـرح الــتـلــيــفـزيــون يـرفض
إجـــــراء أى حـــــوارات صــــــحـــــفـــــيـــــة أو
تليفزيونية فى الوقت احلالى مؤكداً

عدم سـعيه لإلدالء بـأى تصـريـحات إعالمـية قـبل بدء اإلنـتاج
بشكل فعلى.

الشيـوى قال لـلصـحفيـ «أعطـونى فرصـة لوضع خـطة عمل
سـرح الـتلـيفـزيـون فى ثوبـه اجلديـد مع مـنحى فـرصة الئـقـة 
ـها من خالل الـفرقة وهذا تـميزة لـتقد الختـيار النـصوص ا

أفضل من الكالم..».
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 عز درويش

 حس فهمى

ن الشيوى  أ
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