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 محمد لطفى  ريهام عبدالرازق  محمد اجلناينى

«ملوك الشر» يحصد جوائز مهرجان النوادى

مجرد بروفة

 يسرى حسان
بــعـض الــشـــعـــراء "نـــافـــذين" ولـــهم ســـطــوة
 ويـــا ويـل من يـــعــــاديـــهم أو ال يــــســـتــــجـــيب
لطلباتـهم فى التو واللحـظة.. سنته سودا ال

جدال.
ـسرح دعـونـا من هـؤالء فـأمـورهم مـاشـيـة فى ا
كنهم وغيره من الفنون.. حتى "فن احلالقة" 
االسـتـرزاق مـنه.. بـعـضـهم افـتـتـحـوا صـالـونات
ى.. بـــسم الـــله مـــا شـــاء الــلـه.. رجــالـى وحــر
مانـيكيـر وباديـكير.. ال تـسألنـى عن الباديـكير..

انيكير فقط! معلوماتى متوقفة عند ا
ـسرح الـشـعراء احملـتـرمـون يـعامـلـهم رجـال ا
كـــأوالد اجلـــاريــة.. أقل أجـــر يــحـــصل عـــلــيه
الـشـاعـر باعـتـبـار أن الـقـصـائد الـتى يـكـتـبـها
سـرحى مـجرد حـليـة.. مـفهـومهم للـعـرض ا
ـرة ـسـرح أنه "تــخـشـيـنـة"  عن الـغــنـاء فى ا
ــمــثــلـون ــســرحـيــة يــلــتـقط ا فـنــيــة داخل ا

أنفاسهم خاللها.
لــيس شــرطًــا أن تـــســهم األغــنـــيــة فى بــنــاء
الـعـرض.. أن تـكـون جـزءًا من نـسـيـجه - رغم
أن اسطمبة األغانى من نـسيج العمل جاهزة
دائــمًـا لــدى مـعـظـم الـنــقـاد - ولـذلـك فـأجـر
ـنجَّد الشاعـر دائمًـا هو األدنى.. إذا جاءوا 
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ـسرح عن الـشعـر والشـعراء معـلومـات رجال ا
مستـقاة من كتب الـطرائف وكتب الـنصوص
ـطـالـعة الـرشـيـدة الـتى كـانـوا يحـفـظـونـها وا
"صم" حتت وطـأة الــضـرب بـالــعـصى وأشـيـاء
أخرى.. درجاتـهم فى امتحـانات العـربى أكيد
زفـت.. أعـــرف أحــــدهم رسـب فى اإلعــــداديـــة

وكان مجموعه الكلى ١١ من ٢٦٠.
ــــســـرح عن الــــشـــاعـــر أنه تـــصـــورات رجـــال ا
ــدح مـن يــلـــقى إلــيه صـــعــلـــوك و"أرزقى".. 
ــتـــنع عن بــصُـــرَّة دنــانـــيـــر أو يــهـــجـــو من 
ـسـرح شـيـئًا عن الـصـرف.. هل يـعرف رجـال ا

منوع من الصرف"?.. أشك. "ا
لـــست فـى حــصـــة عـــربى.. وال أحـب أن أكــون
"خوجـة".. جـربت ذلك مع أحـدهم وفـشلت -
اعــتـبــرته رجل مــسـرح "مــجــازًا" مع إنه جنـار

طبالى - أبى أن يتعلم أى شىء..
كـــمـــا أنــنـى لـــست فى مـــعـــرض الـــدفـــاع عن
ـتـربى الـشـعـراء.. الـشــعـراء فـيـهم احملـتـرم وا
ــبــتـز واألرزقى وابن الــنــاس وفـيــهم أيــضًـا ا
سئول عن والذى يحصل عـلى الكثيـر من ا
ـــنـــطق "داروا ســـفـــهـــاءكم" أو ــســـرح إمـــا  ا

نطق شيَّلنى وأشيَّلَك.

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وخمسمائة "ملطوش".
نــفس األمــر فى مــســرح الـدولــة إال من رحم
ربـى.. مـــجــــرد دراهم مــــعـــدودات.. يــــحـــصل
الكومبارس والسنيدة على أضعاف أضعافها.
ـسرح مهـزلة والـله أن يـكون أجـر الشـاعر فى ا
هــو األدنى - بـ كل الــعـامــلـ - صــحـيح أن
بـعض الـشـعــراء ال يـسـتـحـقـون عن كـتـابـاتـهم
ـؤبـد.. لكن هـناك من يـكتـبون سوى الـسجن ا
كتابة جميلة تستحق أن نقدرهم حق قدرهم.
ــســـرح إن هــنــاك ــســئـــولــون عـن ا يــقـــول ا
لــوائح.. مـن اجلــاهل الــذى وضــعــهــا?.. لــو
عـلـمت من هـو لـطـلـبت الـتـحـفظ عـلـيه فى
مــيــدان الــعــتــبــة مـن الــيــوم وحــتى تــخــرج
مسرحية سناء شافع «روميو وجولييت» إلى
الــــــنــــــور.. وإذا خـــــرجـت ألجــــــبــــــرته عــــــلى
مـشــاهـدتـهـا كـل لـيـلـة.. وهــذا أقـسى عـقـاب
ـــكن أن يـــنـــاله واحـــد مـــثــلـه.. أمــا إذا لم
ؤكـد - فيكفى ـسرحية - وهـذا هو ا تخرج ا
أن جنــبــره عــلى قــراءة عــشــرة نـصــوص من
عـيـنه "ذكى فى الـوزارة"!! سـاعـتـهـا سـيـعرف

إن الله حق!

الشعراء أوالد اجلارية!
 «آخر الشارع» نص مسرحى
للراحل مؤمن عبده

4 جوائز لـ «ملوك الشر» فى مهرجان النوادى

 محمد يحيى الفائز  بجائزة  التمثيل األولى مناصفة مع أحمد عبد اجلواد

- من الــتــنــجـيــد يــعــنى - وقـالــوا له: حلّن..
أعـطوه اآلالف.. وإذا جـاءوا بـنـجـار وقـالوا له
"دَكْـــوَر" أعـــطـــوه اآلالف وزيـــادة.. وإذا جـــاءوا
بـــعـــواطـــلـى وقـــالـــوا له مــــثل أعـــطـــوه آالف
اآلالف.. بـينـمـا حرام عـلى الـشاعـر أن يـأخذ

ما يستحقه.
ــائـتى جـنـيه فى قــصـور الـثـقـافــة األغـنـيـة 
للـشـاعر من الـفئـة األولى - الـشعـراء درجات
فى قـصـور الـثـقـافـة - واحلـد األقـصى له فى
ـسرحـيـة عـشر أغـنـيات فـقط حـتى لـو كتب ا
عــشــرين.. أجــر "أتــخن" شــاعــر ال يـزيــد عن
ألــفى جــنـيه تــصل بــعـد الــضــرائب وجـبــايـة
ـلــكــيـة ــســمى بــإدارة ا االخــتــراع اجلــديـد ا

الفكرية إلى ألف وخمسمائة جنيه فقط.
يـسـهر الـشـاعـر الـلـيالى "يـقـدح زنـاد فـكره" -
جملة فى غـاية السوء - لكى يـكتب قصائده
وبـعــضـهم يــبـحث عن نــبع مـاء ويــذهب إلـيه
حــامالً زجـاجــاته لـكى يــسـتــوحى الـقــريـحـة
رحـوم بشـارة واكيم فى أحد مقتـفيًـا خطى ا
األفالم.. وفى الــــنـــهــــايـــة وبــــعـــد أن تــــطـــلع
الــقـــريــحـــة من هــدومـــهــا ويـــعــلـن "الــزنــاد"
اســـتــــسالمه يــــحـــصل الــــشـــاعـــر عــــلى ألف

«كاليجوال» عرض
يعرف كيف 
يطرح أفكاره

     االثن 16 ربيع أول  24مارس  2008    32 صفحـــة  - جنيه واحد

صرى « عمر النجدى»  اللوحة  للفنان  ا

 د.سيد اإلمام يشاهد
أوبريت «قطر أرض
احملبة والسالم»

احتفالية فنون
الشعب تبدأ اليوم

فى األقصر

 السيد فجل:
أعطونى مسرحاً أحل
لكم أزمة اخلبز

شاركة 25عرضاً  الفعاليات استمرت 13 يوماً 

عادل حسان

وحـــصــلت هــبـــة مــجــدى مــســـرحــيــة «أحــدب
نـصورة عـلى جائزة نـوتردام» لـنادى مـسرح ا

التمثيل الثالثة نساء مناصفة.
جـوائز الـتـأليف الـثالث ذهـبت األولى ألحـمد
ســــامى خــــاطـــر عن نـص مـــســـرحــــيـــة «أحالم
معـطلة» والثانـية حملمد لطـفى «ملوك الشر»
والثالثة إلبراهيم احلسينى «حديقة الغرباء».
ــــهـــرجـــان الـــتى ضـــمت فى جلـــنـــة حتـــكـــيم ا
عـضــويـتـهــا اخملـرج فـهــمى اخلـولى والــنـاقـد
مــحـمـد الـروبى ود. عـبـد الـرحـمن دسـوقى
ود. حــســ عــبــد الــقــادر والـكــاتـب مــحــمـد
الــشــربــيــنى «مـــقــرراً» قــررت مــنح شــهــادتى
تــقـديــر حملـمــد الـعــشـرى عن إخــراجه حلـفل
اإلفتـتاح واخملـرج إبراهـيم الفـرن لتـصمـيمه
إضــــاءة ٦ عـــروض مــــســـرحــــيـــة شــــاركت فى
هرجان  إضافة إلى جائزة مالية خاصة. ا
كـمــا  اعـتـمـاد ٦ مـخـرجــ هم: مـصـطـفى
مـراد مـحمـد فـتـحى الـسـيـد عـونى مـحـمد

عشرى محمد عيسى سامح بسيونى.
ـــــهــــرجــــان الــــذى أقــــيم مــــســــاء حــــفل خــــتــــام ا
ـنـيل ـســرح الـعـائم بــا ــاضى عـلى ا اخلــمـيس ا
شهده الفنان د. أحـمد نوار رئيس هيئة قصور
الـثـقـافـة وإجالل هـاشم رئـيس إقـلـيم الـقـاهـرة
الـكـبرى والـفـنـان د. عـبـدالـوهـاب عـبـداحملسن
ركزية للشئون الفنية بالهيئة و رئيس اإلدارة ا

سرح. د. محمود نسيم مدير عام ا
ـــســرح كـــمـــا  تـــكـــر عــدد مـن رواد حـــركـــة ا
ـصـرى واإلقـلـيـمى وهم : اخملـرج سـعـد أردش ا
و محـمود أم الـعالم والكاتب يـسرى اجلندى
واخملــــرج فــــهــــمى اخلــــولـى و الــــنــــاقــــدة فــــريـــدة
ـــبـــدع الـــراحـل عـــبـــدالـــســـتــار الـــنـــقـــاش واسم ا

سرحى سامى طه. اخلضرى واخملرج ا
ـسرح الذى بدأت فـعالياته مهـرجان نوادى ا
8 مارس اجلارى واستمرت 13 ليلة 
شـــارك فـــيه 25 عــــرضـــاً مـــســـرحـــيـــاً تـــمـــثل

مختلف أقاليم مصر.

تألـيف أحـمد سـامى خـاطر إخـراج محـمود
كحيلة.

وفـــازت يـــاســـمـــ ســعـــيـــد «كالم فـى ســرى»
وأمــيــرة الـــنــشــار «يــونــســكـــويــات» بــجــائــزتى

التمثيل الثانية «مناصفة»..

ــنــيـا وإسالم عــبــد الـسالم لـنــادى مــسـرح ا
«كاليجوال» بجائزة التمثيل الثالثة مناصفة.
وفى جـــوائــز الـــتــمـــثـــيل نــســـاء فـــازت عــبـــيــر
الـــطــوخى بـــاجلــائـــزة األولى عن مـــســرحـــيــة
«أحـالم مــعـــطــلـــة» لــنــادى مـــســرح الـــزقــازيق

مــــنــــاصــــفـــة أيــــضــــاً مـــحــــمــــد الــــعـــمــــروسى
مــــســــرحــــيــــة «كــــالــــيــــجــــوال» لــــنــــادى مــــســــرح
ــمـثل األنــفـوشـى إخـراج ســامح بــســيــونى وا
مـحـمـد فــؤاد «قـصـة حـديـقـة احلـيـوان» وفـاز
كل مـن رضــا طـــلـــبه مـــســـرحــيـــة «الـــزنـــزانــة»

حــصـد عــرض «مـلـوك الــشـر» لـنــادى مـسـرح
ـهــرجـان اخلـتــامى الـسـابع الــزقـايق جــوائـز ا
ـــســـرح حـــيـث حـــصل عـــلى عـــشـــر لـــنـــوادى ا
جــائــزة الــعـرض األول وفــاز مــؤلــفه مــحــمـد
لــطــفى بـجــائــزتى اإلخـراج األولـى والـتــألـيف
الــثـانـيــة إضـافـة إلـى حـصـوله عــلى اجلـائـزة

األولى فى السينوغرافيا.
بـيـنـمـا فـازت مـسـرحـيـة «اإلنـكـشـاريـة» لـنـادى
مــســرح الــســويس تــألــيف أحــمــد أبــو ســمـرة
وإخـراج مـحـمـد اجلـنايـنى بـجـائـزتى الـعرض

واإل خراج الثانية.
وحـصـلت مـسرحـيـة «قـصـة حـديـقـة احلـيوان
ألدوارد إلـــبى واخملـــرج أحــمـــد عــبـــد اجلــواد

على جائزة العرض الثالثة.
أما اخملـرجة ريـهـام عبـد الرازق فـقد حـصلت
عن عـــرضــهــا «كالم فى ســـرى» لــلــمــؤلف عــز
دوريش لـنادى مسـرح األنفوشى عـلى جائزتى
اإلخــراج والـــتــمــثــيل الــثــالــثــة وذهــبت جــائــزة
السـينوغـرافيـا الثانـية حلـس عبـد العال عن
عـرض «الـعـصـايـا واخلـلـخـال» تـألـيف وإخراج
نيا محمد عبد السـالم لفرقة نادى مسرح ا
وفاز رامى نادر وإسالم عبـد الرحمن بجائزة
الـسـيــنـوغـرافـيـا الـثـالـثــة عن مـسـرحـيـة «أكـمل
مــكـان الـنـقط» لـلـمـؤلف سـامح عـثـمـان لـفـرقـة

نادى مسرح سيدى جابر.
ـــوســيـــقى الــثـالث فــاز بـــهــا كل من جـــوائــز ا
أحمـد عبد اجلـواد «قصة حديـقة احليوان»
والثانى محمد نعـمان «كاسبار» لبيتر هندكه
واخملرج مـحمد عـيسى وقدمهـا نادى مسرح
بـــورســعـــيــدى الـــثــالث مـــحــسن الـــبــدرى عن
مــســرحـيــة «اشــهــد يــا قـمــر» لــنــجــيب سـرور
وإخراج محمد أبـو زيادة نادى مسرح طهطا

 بسوهاج.
كــمـــا فـــاز  أحــمـــد عـــبــد اجلـــواد مـــســرحـــيــة
«قــصــة حــديـقــة احلــيــوان» بــاجلـائــزة األولى
تــمــثــيـل رجــال مــنــاصــفــة مـع مــحــمــد يــحــيى

«كاسبار».
اجلـــائــــزة الـــثـــانـــيـــة تـــمـــثـــيل رجـــال فـــاز بـــهـــا

الشعراء أوالد اجلارية!الشعراء أوالد اجلارية!الشعراء أوالد اجلارية!الشعراء أوالد اجلارية!الشعراء أوالد اجلارية!الشعراء أوالد اجلارية!الشعراء أوالد اجلارية!الشعراء أوالد اجلارية!الشعراء أوالد اجلارية!الشعراء أوالد اجلارية!

 أحمد
 خاطر األول
فى التأليف
واحلسينى
الثالث

 لطفى أحسن
إخراج..
عبداجلواد

ويحيى 
وعبير أحسن
تمثيل
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سرح األوربى منذ شـرعنا فى استنباته سرح فن مركب وقد استـعرنا له الكثير من مـقومات ا > إن ا
ب ربـوعنا وال شك أن مـسألة الـوصول به مع ذلك إلى مـرحلة ازدهـار - تبدو فـيها أصـالته متـألقة

باألدب والفن فى مستوياتهما الكبيرة - وهى مسألة يصعب حتقيقها فى مدى أعوام قليلة.

فى أعدادنا القادمة 

ـسرح ومـسانـدته فهى إذن مـسئـولية > مادامـت الدولة من جـانبـها حـريصـة على مـساعدة ا
سرح والعـامل فيه والقـائم بتوجـيه حركته أن يحرصـوا - مع سرعة اخلطوات - رجال ا
ـصالح عـلى أن يـتـنـبـئـوا مـواطىء أقـدامـهم ويـنتـصـروا لـلـسـلـيم  مع احلـذر من أصـحـاب ا

الشخصية الذين يلجأون أحيانًا إلى زخرفة األشياء زخرفة زائفة.
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

ى 27 مارس اجلارى بتقد عروض لفرق حالة البؤرة حكى مصاطب. سرح العا > جزويت اإلسكندرية يحتفل بيوم ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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فــرقـــة «استـديـــو 80»

سرح العربى  نص «أسرار» للكاتب سعيد حجاج متابعات نقدية لكل عروض مهرجان النوادى وا

لوحات العدد 
صرى   للفنان ا
مصطفى بط

24  من مارس2008  العدد 2437  من مارس2008  العدد 37

> مسرحية «ابن اخملفى» للمؤلف واخملرج أسامة سعد عرضت مؤخراً على مسرح جزويت القاهرة.

هوامش العدد من كتاب : نبيل األلفى خارج دائرة
النسيان حتريرد. هناء عبدالفتاح  تصدير د. فوزى
ية الفنون2000م. فهمى تقد كامل زهيرى أكاد

مصطـفى رزق شوقى طنـطاوى هشـام عبد احلـميد
صالح عبد الله منال زكى.

ــوســيــقى الـتــصــويـريــة عــبـد شــارك بــوضع األحلـان وا
الـعــظــيم عـويــضـة مــحــمـد عــلى سـلــيــمـان وبــتـصــمـيم

االستعراضات حسن عفيفى.
ـصمم فى قام بتـصميم الديـكورات نخـبة من كبار ا

مقدمتهم د. سمير أحمد حس العزبى.
ظهرت الفرقة وتألقت عـروضها فى فترة الثمانينيات
ـسـرحـيـة والـتى شـهـدت وجـود عـدد كـبـيـر من الـفـرق ا
اخلـــــــاصــــــة ومـن أشـــــــهــــــرهـــــــا مـــــــســــــرح الـــــــفـن «جالل
ـتحدين وفرقة يسرى اإلبيارى الشرقاوى» ومسرح ا
(كــومـــيك تــيـــاتــرو) وفـــرقــة أحــمـــد اإلبــيـــارى وفــرقــة
صريـة للومـيديا «شـاكر عبد ـسرحيـة ا محـمد جنم ا
سرحية «سعيد اللطيف» النيل «مطيع زايد» مصر ا
ــــــســـــرح صــــــالح» وكــــــذلك فــــــرقـــــتـى ثالثـى أضـــــواء ا

هندس». صرية «محمد عوض وفؤاد ا الكوميدى ا
ـعادلـة الصـعبة تمـيزت عـروض الفـرقة بـتحـقيق تـلك ا
الـــتى جتـــمـع بـــ تـــقــــد الـــفـــكـــر اجلــــاد والـــقـــضـــايـــا
ـتـعة الـسمـعـية والـبصـرية من االجـتـماعـية مع تـقد ا
خالل إطــار كــومـيــدى جــذاب يـتـم من خالله تــوظـيف
ـسـرحـيـة من مـوسـيـقـى واسـتـعراض ـفـردات ا جـمـيع ا
وإضــاءة وديــكــورات ومالبس بــصــورة جــذابــة ومــعــبـرة
ـواقف الـدرامـية بـحـيث تـتـكـامل فـيـمـا بـيـنـهـا خلـدمـة ا
وتـــقــد الــعــرض فـى صــورة مــحـــكــمــة الــصـــنع تــدعــو

لالحترام والتقدير.

نـصـر هـنـاء الـشـوربجى شـريـهـان عـبـلـة كـامل سـحر
رامى نـيـفـ رامـز عـزة لـبـيب زيـنب وهـبى مـحـمـود
ـدوح وافى مــحـمــود أبـو الــقــلـعــاوى سـامى فــهـمـى 
زيـــد نــاجى ســـعــد عـــبــد الـــله إســـمــاعـــيل عــبـــد الــله

. مشرف شعبان حس
تــعـتــبـر هـذه الــفـرقــة نـقــطـة االنــطالق لـعــدد كـبــيـر من
الـوجوه اجلديدة وفى مقـدمتها شـريهان هانى رمزى
مـــجــدى عــبــد احلـــلــيم عـــبــد الــله ســـعــد أحــمــد آدم

وقدمـا علـيه «بـالعـربى الـفصـيح» حـتى دبت اخلالفات
فــيـمــا بــيـنــهـمــا فـقــررا االنــفـصــال واسـتــقل كل مــنـهــمـا
بــنــشــاطه وإن اســتــمــر لـيــنــ الــرمــلى يــقــدم بــالـعــربى
الـــفـــصــــيح عـــلى مــــســـرح الـــفـــردوس بــــالـــدراســـة عـــدة

سنوات.
قام بتأليف جميع أعـمال الفرقة الكاتب لين الرملى
وبـإخراجـها والـقـيام بـبطـولتـها الـفنـان محـمد صـبحى
ـشــاركـة نــخـبــة من الـنــجـوم ومن بــيـنـهـم سـعـاد وذلك 

قام بتأسيسها الـفنان محمد صبحى مع الكاتب لين
الرمـلى عام 1980 وكان تـأسيس هذه الـفرقـة تتـويجاً
ـسرحـية عـهد الـعـالى للـفـنون ا لزمـالـة هذا الـثنـائى بـا
ـسـرح مـنذ تـخـرجـهـما ولـرحـلـتهـمـا الـفـنيـة فى مـجـال ا

عام 1970.
قـدم الــثـنــائى مــعـا قــبل تـأســيس الــفـرقــة عـدة أعــمـال
مسرحية وتليفزيونية ناجحة من إعداد لين الرملى
وبطولة محمد صـبحى ومن أشهرها مسرحية «انتهى
الـدرس يــا غـبى» (1975) و«عـلى بك مـظـهـر» (1977)
والــــتى  إعــــدادهــــا عـن مــــســــلـــسـل فــــرصــــة الــــعــــمـــر

صرى. بالتليفزيون ا
ـهـزوز» بـدأت الــفـرقـة أول أعـمــالـهـا بـتــقـد عـرض «ا

دينة اإلسكندرية. عام 1980 وقدمته 
كن قـدمت الفرقـة خالل مسـيرتـها عدة مـسرحـيات 
ـهزوز» تـصنـيفـها فى إطـار الكـومـيديـا الهـادفة وهى «ا
(1980) «إنت حـر» (1982) «انـتــهى الـدرس يــا غـبى»
(إعــادة عــام 1984) «الــهـــمــجى» (1985) «تــخــاريف»
(1988) «وجــهــة نــظـر» (1989) «بــالــعــربى الــفــصـيح»

.(1991)
) ثـابـتا ظـلت الفـرقـة سـنوات ال تـمـتـلك مقـراً (مـسـرحاً
لتقد عروضها فـاستأجرت عدة مسارح وتنقلت ب
مــسـارح الـزمـالك واجلـديــد (بـالـغـرفـة الــتـجـاريـة بـبـاب
الــلــوق) وفى مــســارح مــديـنــة اإلســكــنــدريـة وفـى عـام
1987 استـأجر صـاحبـا الفرقـة ملـهى «صفـية حـلمى»
ــيــدان األوبـرا وقــامــا بــتــحـويــله إلـى مـســرح مــجــهـز
ـعــدات الـفـنــيـة وظــلت الـفــرقـة تــعـمل به حــتى عـام بــا
1990 حينما تقـرر هدمه فاستأجرا مسرح الفردوس

من عروض الفرقة

نوادر وفكاهات جورج ودولت أبيض
مــيـتــاً لــلـمــرة الــثـانــيــة وظل جــورج «بـرضه
زعالن» فـــــقــــال بــــصـــــوت أعال مـن صــــوته
ــــوت هــــنـــا األول «مش كــــده أنــــا عــــاوزه 
قدامى.. عاوز أشوفوه ميت» فنهض على
يــوسف مــرة ثــانــيــة وتــقــدم خــطــوة أخــرى
وسـقط لـلــمـرة الـثــالـثـة عـلـى األرض مـيـتـاً»
وبــرضـه جــورج أبــيض زعالن! وصــاح «أنــا
مش شـــــايـــــفـه كـــــويس.! أنـــــا عـــــاوزه قـــــدام
عــيـنى.. مــوتـة إيه دى? فـمــا كـان حــيـنـذاك
من عـــلـى يـــوسف - وكــــان قـــد ســـقط بـــ
قـدمى جــورج - إال أن رفع رأسه وأخـرجه
مـن بـــ فـــخـــذى األســـتـــاذ الـــكـــبـــيـــر وقــال
صـــــائـــــحــــــاً بـــــأعـال صـــــوتـه: «بس يــــــا أخى
» وكــــانـت عـــــاصـــــفــــة عــــاوزنـى أمـــــوت فـــــ

ضحك وتصفيق فى الصالة.
نـــادرة أخــرى نـــرويــهــا حـــيث كـــان األســتــاذ
ــــــــثـل روايـــــــة «عــــــــطـــــــيـل» وكـــــــان أبـــــــيـض 
ــثـل فى الــروايــة الـــقــصــيـــرى فى فــرقـــته 
دوراً صـــغـــيــراً لـــكـن الــقـــصـــيـــرى كـــان قــد
أصــيب بــالــعـدوى مـن أسـتــاذه الــكـبــيــر فـلم
ـشــهـد يــحـفـظ دوره أسـوة بــجـورج وجــاء ا
الـذى يـلـقى فـيه الـقـصـيـرى قـطـعـة طـويـلـة
فـــتـــردد. وظل يـــخـــبـط خـــبـــطـــاً عـــشـــوائـــيــاً
ـــمــثــلــون فـــتــمــلــمـل اجلــمــهـــور وتــضــايق ا
وطــلـعت عــفــاريت جـورج وظل الــقـصــيـرى
عــلى هــذه احلــال إلى أن انــتــهى مـن إلــقـاء
ــمــثــلــون ــونــولــوج فــتــنــفس اجلــمــهــور وا ا
الــــصــــعــــداء لـــــكن حــــالـــــة جــــورج كــــانت ال
تـوصف قـال الـقـصـيـرى كـلـمـته «انـتـهت يـا
موالى» فـصـاح جورج بـأعال صـوته وبكل
مــا فى حــنــجــرته الــنــحــاســيــة من قــوة كل
ـزوجـاً بـالـعـنـف والـغـضب: «احلـمـد ذلـك 
لــــله!» فــــارتــــعــــدت الـــقــــاعــــة وردد صـــداه
هـــاتـــ الـــكـــلـــمـــتـــ وضـــحك اجلـــمـــهـــور
مثلـون.. لكن جورج ظل مـتابعاً وانـدهش ا
كـالمه كـأن لـم يـحــدث هــنــاك شىء. وكـأن
«احلـمـد لـله» هـذه كـانت من ضـمن الـكالم

الذى كان يجب أن يقوله.

بــلــيــالــيه وســفــره وفـى آن واحـد
ا يعهد إليه من األدوار. يقوم 

قام عـلى يـوسف بدوره فـى رواية «الـشرف
ـوت فى الــيــابـانى» وكــان يــجب عــلـيـه أن 
ـسـرح ضـيـقـاً جداً الـفـصل األخـير وكـان ا
ـــمـــثــــلـــ الـــواقـــفـــ عـــلى يـــكـــاد ال يـــسع ا
خــشــبـتـه دقت الــسـاعــة الــرهــيــبـة وســقط
عـــلى يــــوسف عـــلى األرض جــــثـــة هـــامـــدة
وكـان يـنـبغى أن يـنـظـر إلـيه األسـتـاذ أبيض
ويــتــكـــلم أمــام تـــلك اجلــثـــة الــهــامـــدة لــكن
ــســـرح اضــطــر عـــلى يــوسف إلى لـــضــيق ا
الـسـقـوط بـ الـكـوالـيس. فـلم يـبـق ظـاهراً

من جسمه إال جزء صغير.
ــيـنـاً ويــسـاراً فـلم يـره نـظــر جـورج أبـيض 
ــيت?» فـدلـوه ن حــوله: «هـو فـ ا فــقـال 
عــــلـــــيه قـــــائــــلـــــ «هـــــنــــا يـــــا أســــتـــــاذ. بــــ
الـكــوالـيس» فـغــضب جـورج وهـمس «إزاى
ب الكواليس? حـد بيموت ب الكواليس?
هاتـوه هـنـا..» فسـمـعه عـلى يـوسف ونهض
لساعته وتـقدم خطوة إلى األمام ثم سقط

بنفسه على األرض ومات.
وبــعــد أن أســـدل الــســتـــار نــهض غـــاضــبــاً
ونـظــر إلــيـهـم جـمــيــعـاً بــاحــتـقــار وقــال لـهم
«طـبعـاً.. طـول ما أنـتم بـتشـربـوا الكـوكـاي
وبــــتــــشـــمــــوا احلــــشــــيـش مش حــــاتــــعــــرفـــوا

تمثلوا!.
كــان األســتـــاذ أبــيض يـــقــوم بــرحـــلــة خــارج
الــــقــــظــــر وكـــــان عــــلى يـــــوسف بــــ أفــــراد
الفرقة وعهـد إليه بالقيام ببعض األدوار
واألجـــواق فـى الـــرحالت خـــصـــوصـــاً الـــتى
تــكــون خــارج الــقــطــر تــعــتــمــد عــلى جــمــيع
أفـــرادهـــا- أيـــا كــــانـــوا فى تــــمـــثـــيل األدوار
االسـتثـنـائيـة فى روايـاتهـا. فال يـستـبـعد أن
ـلـقـن يـقـوم بــدوره فى الـفـصل األول تــرى ا
ثـم يـــعــــود إلـى «كــــمــــبــــوشـــتـه» فى الــــفــــصل
الثانى; بينما الذى يقوم مقامه يصعد إلى

سرح فى أحد األدوار. ا
وهــكـذا كــان احلــال مع عــلى يــوسف الـذى
كـــان يـــســـهـــر عـــلى أعـــمـــال اجلـــوق ويـــهـــتم

صـــاحب فى الــفـــرقــة) أيــا كـــان وأيــا كــانت
ــقــصــود أن يــقـوم ــمــثل إذ أن ا مــؤهالت ا

ثل بالدور والسالم.
أخـذت مـرجـريت الــدور وراجـعـته ثالث أو
أربع مـرات وقامت بتمـثيله لكـنها أخطأت
ـــوعـــد ـــشـــاهـــد قـــبل ا ودخـــلت فـى أحـــد ا
احملدد لـدخـولـهـا وكـان جـورج أبيـض على
ـسـرح يـقوم بـدور «إسـمـاعـيل» (وخـديـجة ا

هى أم إسماعيل).
فــــقــــالـت مــــرجــــريـت: «مــــســـــاء اخلــــيــــر يــــا

إسماعيل يا ابنى..
فـلم يـرد عــلـيـهـا جـورج بل نـظـر لـهـا نـظـرة
تـــنم عن عــــدم الـــرضـــا وأدار لــــهـــا ظـــهـــره
سرح قائالً: وذهب إلى ناحية أخرى من ا

«دى سكرانه الولية دى».
فـتــنـبـهت مـرجـريت إلى خـطـأهـا وخـرجت
ــوعـد احملــدد لـكــنـهــا بـدالً ثم عــادت فى ا
أن «تـمسـى» على ابـنـها قـالت له: «أنـا قلت
لك مـساء اخليـر من شويـة وإنت مارديتش
عــــــــــلـى...» فــــــــــبــــــــــسـط جــــــــــورج ذراعــــــــــيـه
ـلء صــوته فى وجه االــواســـعــتــ وصــاح 
سكينـة «أيوه يا أمى أنا مارديتش عليك ا

علشان ماكانش الزم تدخلى».
ثل كان جـورج أبيض ومـا أكثـر فكاهـته 
مـــــرة روايــــة «لـــــويس احلـــــادى عــــشـــــر» فى
مثل إحدى رحالته وحوله الـبعض من ا
الــذين لم يــتــمـرنــوا الــتـمــرين الــكــافى عـلى

الرواية.
ســـاد الـــتــمـــثـــيل عـــلى خـــيــر مـــا يـــرام حــتى
الــفـصل األخـيــر. ثم يـتــمـايل جــورج قـلـيالً
وهمس للذين حوله «اسندونى.. اسندونى
كـــويـس» لـــكن جـــسم جـــورج مـــا شـــاء الـــله
«مـلــيــان» فـلـم تـقــو األذرع الــتى حـولـه عـلى

إسناده كما يجب.
فـتململ وظـهر عليه الـغضب.. «يقول لكم
.. حـــاولـــوا أن اســـنــــدونى... مش عــــارفـــ

يجيبوه إلى طلبه ولكنهم لم يفلحوا.
فـاعـتدل «لـويس احلـادى عشـر» وعـاد إليه
ـينـاً ويـسـاراً رجال نـشـاطه وأبعـد بـيـديه 
حـــــاشــــيـــــته الـــــذين «مـــــاكــــانـــــوش عــــارفــــ
ــكــان ألـقى يــســنـدوه».. وبــعــد أن خال له ا

عنـدمـا أخـرج األسـتـاذ جـورج أبـيض رواية
» الشهـيرة نالت جناحاً عظيماً مثل ك «ا
فـــقـــابـل األســـتـــاذ جـــورج أبـــيض يـــومـــاً من
األيـــام فى مــيــدان األوبـــرا شــاب من هــواة
ــدرسـة الـتــمـثــيل كــان إذ ذاك طـالــبـاً فى ا
الـسعيديـة وكان قد أعـجب بجورج أبيض
» فــتــقــدم إلــيـه بــلــهــفــة وقــال فى دور «كـــ

د يده للمصافحة: وهو 
»? كم أنا سعيد. - هذا أنت يا مسيو «ك
اســــمح لى أن أصــــافـــحك لــــقـــد قــــضـــيت

أسبوعاً وأنا أبحث عنك.
ـة الـهـادئـة فـنـظـر إلـيه جـورج نـظـرته احلـا

عروفة وهز رأسه وابتسم وقال: ا
- الــعــمــا! إيه بــتــعـمـل فى مــيــدان األوبـرا?

عليك وعلى العباسية!
فخـجل الـشـاب وانـصـرف وهـو حانـق على

! ثل ك ك ومؤلف ك و
كـــانـت فـــرقــــة جـــورج أبـــيـض تـــمــــثل روايـــة
«لــويس احلـادى عــشـر» وفى الــروايـة دور
صغيـر هو دور «توازون دور» أحد أشراف

ملكة. ا
ـشــاهـد يـدخل هــذا الــشـخص فى أحــد ا
لك لويس ويقول بـضعة كـلمات فـيلتـفت ا

احلادى عشر ويقول:
- لينعم على توازون دور!.

ــمـثل الـذى عــهـد إلـيه الـقــيـام بـهـذا دخل ا
الـــدور لـــكــنـه ارتــبـك واضـــطــرب و« ركـــبه
ـسرح حـائراً سابت» وتـلعـثم ووقف على ا

ال يدرى أين يذهب وال ماذا يقول.
وبــعــد أن انــتـهى مـن بـهــدلــة الـدور بــنــجـاح
عظيم صـاح جورج أبيض «لويس احلادى

عشر» فى وجه احلاضرين:
- ليسجن توازون دور!

كـان األستاذ جـورج أبيض يقـوم برحلة فى
الــديــار الــســوريــة وكـانـت مــرجـريـت جنـار
مـن ضــمـن أفــراد فـــرقــتـه آنــذاك ومـــثــلت
الفـرقة ذات يـوم رواية «عـاصفـة فى بيت»
وأسـند دور خديـجة إلى السـيدة مرجريت
جنـــار وكـــانت األدوار فى الـــرحالت تــوزع
ــمـثل حــسب الـظــروف واألحـوال (أى أن ا
الــقــاضى يــقــوم بــالــدور الــذى ال يـوجــد له

 جورج أبيض

 حينما نظر
جورج أبيض
يناً ويساراً
يت ليرى ا
فى الكواليس

ó«°ùdG ≈ëÑ°U

الـفن الـشـعبى فـن شمـولى يـتمـتع بـخـصائص تـمـيزه
عن سـائـر الـفنـون فـقـد عبـر به الـفـنان الـتـلـقائى عن
رغـباته ومـنـاسـبـاته بـتلـقـائـيـة فريـدة والـفن الـشـعبى
يـزة فـهو ال يـخضع لـضوابط التـشـكيـلى له سمـات 
ــيـة كــمـا أنه يــتـمــتع بــقـوة ووضـوح األحـكــام األكـاد
ليـجـعل موضـوعه مـتألـًقـا دون مواربـة وعـناصـره دالة
بقـوة عن مضمون وفكر خاص به وبالرغم من أنه فن
فطرى وتلقائى فإنه يحفل برموز ذات دالالت معلومة
وراســخــة فى الـوجــدان الــشـعــبى والــلـوحــة لــلـفــنـان
صـرى "عـمر الـنجـدى" وهو فـنان اسـتلـهم كثـيًرا من ا
الــرمـوز الــشـعـبــيـة والـعــربـيـة فى كــثـيــر من إبـداعـاته
الـنـحتـيـة والـتـصويـريـة فـفى لـوحة الـغالف يـتـطرق
بدع إلى موضوع "العروسة" وهو موضوع يأخذ حيًزا ا
زمـانًيـا بالتـفكـير فيه داخل كل بـيت يحـتضن عروسه
وكــيف تـؤهل هــذه الـعـروســة وكـيف جتــهـز مـتــاعـهـا -

شوارها - عبر سن االنتظار.
وفـى اللـوحـة مـوضـوع الـغالف جند الـفـنـان قـد اخـتار
حلظة خـاصة جًدا تأهبت فيـها العروس وحملت على
رأسـهـا صـندوقـاً حـفظت فـيه كل مـتاعـهـا وما جـمـعته
فى سن البلوغ وصياغة الفنان للعروض والصندوق
بأسـلوب اسـتعارة بـدقة ووعى وحـس من روح الوجدان
ـسـطـحـة واجلـانـبـيـة لـلـعـروسـة الـشـعـبى فـاألشـكـال ا
ـــفــهـــوم الــقــيم والــصــنـــدوق تــنم عـن وعى شــديــد 
الــتـشـكـيـلـيـة واجلـمـالـيـة لــلـفن الـشـعـبى كـمـا اخـتـار
لـلـصـندوق الـلـون األحـمـر والـعـروس تـزيـنت بـفـسـتان
ـزوجـ جتـدهـمـا أصـفــر وهـمـا لـونـان نـقـيـان غـيـر 
متألق فى الفن الشعبى كما أنهما متضادان ليؤكد

كل منهما اآلخر.
ووضع الـعـروس حامـلـة صـندوق جـهـازهـا داخل بيت
حتلى بـالـزخارف والـرمـوز والكـتـابات الـعـربيـة وغلب
عـلـيـهـا الـلـون األزرق واألخـضـر وهـو الـلون األسـاسى
الــثـالث فى الــتـضــاد مع األحــمـر واألصــفـر لــتـؤكـد
الـعــنــاصـر الــثالثـة بــعــضـهــا الـبــعض الــبـيت يــؤكـد
العروس الـتى حتفل بصندوقهـا فوضعته على رأسها
ا بدع تأمل الفن الـشعبى وهيـأ صياغته  واللوحـة 
يـخـدم رؤيـته اإلبـداعـيـة التى رمـز بـهـا إلى كـيـان أمة
تـزينت واسـتعدت بـكل ما تـملك لـبنـاء حيـاة جديدة
مـبـنـية عـلى دعـائم صافـيـة - برمـزيـة اللـون - وقـوية
ـعـمـار فــالـشـكل األســاسى - الـعـروس - الـتـكـويـن وا
امتلك الـقدر األعظم من اللوحة وجاء البيت مغلًفا
ـوضـوع الـلـوحـة مـتـضـامًنـا مـعه مـؤثـًرا فى ومـكـمًال 
بنـائه مـلـقـًيـا بـبـعض الـزخـارف والكـتـابـات الـعـربـية
كان الذى استغرقت فيه العروس. زماًنا الدالة على ا
تـتهـيـأ فـيه وتـستـعـد لـدخلـة جـديـدة وحيـاة مـغـايرة
اتـخذت معـها كل زيـنتهـا ووضعهـا الفنـان فى تكوين
زخرفى ينم عن مـهارة فى الصياغـة وتمكن من الغور
فـى الـتـراث لـدرجـة أنه أضـفـى عـلى عـمـله اإلبـداعى
مالمس لـونيـة دالـة علـى أنهـا قـطع فـنيـة أثـرية رغم
ــشـرقـة السـتـلــهـامه األسـالـيب الــشـعـبـيـة ألـوانـهـا ا
ـة وتمكنه من إعادة طـرحها فى أسلوب خاص القد

تميز به.

لوحة الغالف صندوق األمل

أطياف الذات النسائية وظهور الكوامن
ستقل صـ20 سرح ا همشة فى عروض ا ا

سرحيون ا
يقدمون 
وصلة فى
االتهامات
لبعضهم
البعض 

على الهواء صـ6

 د. رضا غالب يكتب
عن وثائق التجريب
سرحى وأدبياته ا

صـ 23

السيد فجل 
ستقبل يؤكد.. ا
سرح سيكون 
الثقافة اجلماهيرية

صـ7

رحلة ورد.. إجادة فى حتريك
الشخصيات واهتمام باجلانب
التعليمى عبر الدراما صـ 16
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 عندما عزف « اشهد ياقمر»
بالصورة فى فراغ
سرح العائم   ا

صـ22

سرح..  حوار ب ستة من كبار الفن وا
قراطية لتضليل سرح والد نستخدم ا
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ــدرسى شـأن الــكـثــيـرات ـســرح ا خـطــواتـهــا األولى فى الــفن كــانت فى ا
ـسرح عـشقـهـا األثيـر حيث احلـميـميـة والدفء ومنـذ ذلك احلـ أصبح ا
مع اجلــــمـــهــــور وأخـــذهــــا الـــتــــمـــثــــيل مـن احلـــاسـب اآللى الـــذى أرادت أن
تـتـخصـص فيه جتـربـتهـا فى مـسـرح هيـئـة قصـور الـثـقافـة بـدأت فى عام

.٢٠٠١
وحصلت فى أول عـمل لها علـى جائزة أفضل تمـثيل نسائـى مناصفة عن
دورهــا فى مـســرحـيـة "خــمـسه وخــمـيـسه" تــألـيف مــجـدى اجلالد إخـراج
أحـمــد إســمــاعـيـل عـبــد الــبـاقـى وتـوالـت األعـمــال فى مــســرح الـهــيــئـة إذ
قــدمـت دورى (الــعــذراء وهــاجــر) فى احلــلم الــتــائه تــألــيف ســيــد اإلمــام
ولـعبت دور (رشـا) فى مسرحـية "بكـرة" تأليف مـحمود الـطوخى وقدمت
دور (أحالم) فى مسـرحية اجملان تـأليف محمـد الشربيـنى كما قدمت
ـسـلـسالت (زوبه) فى (الـبـحـار مـنـدى) إخـراج هـانى الشـ الـعـديــد من ا
) إخـراج رائـد لـبـيب (أهل الـدنـيـا) إخـراج رضـا الـنـجار و(عـطش الـسـنـ
ن عـبيس (حتت سقف واحد) ) إخراج أ (عـالء الدين واألميرة يـاسم
إخراج عـلى عبـد الرحمن (مـرفوض وقـابل للـتعديل) إخـراج خالـد قابيل
وقدمت العـديد من احللقات فى
الـــــبــــرنـــــامـج االجــــتـــــمــــاعـى (بــــ
الـــنــــاس) إخــــراج عـــبــــد احلــــكـــيم

التونسى.
وعن عــــــدم انـــــــتــــــظــــــامــــــهــــــا فى
الــــــتــــــمـــــثــــــيـل أرجــــــعت ذلـك إلى
الـــزواج واإلجنــاب فـــقــد رزقـــهــا
الله بطفل وطـفلة وتستعد اآلن
لــــــــــتــــــــــقــــــــــد دور (نــــــــــخـل) فـى
يـــــة "زعف الـــــنــــخـــــيل" مـــــســــرحـــــ
تـــألـــيف حــــســـام عـــبـــد الـــعـــزيـــز
لــــفـــرقــــة أبــــنــــوب فــــرع ثــــقــــافـــة
يــــــوط مـن إخــــــراج أحــــــمـــــد أســــــ

إسماعيل عبد الباقى. 

سـرح الشـرق األقصى أو إذا كـنا قد ـسرح األوربى أكـثر من تـأثرنـا  > إذا كـنا مـثال قد تـأثرنـا با
سرح الصينى أو سرح اإلغريـقى أو اإلليزابيثى أكثر من استجـابتنا لدراسة ا اسـتجبنا لدراسة ا
الـيابانى; فـإن هذا قد يدل عـلى أن ارتباطاتـنا باحلضـارة األوربية قد امـتدت فترة طـويلة وعلى

سرحيأننا لم نبدأ االلتفات بوجوهنا فى حرية نحو الشرق البعيد إال منذ فترة وجيزة. جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
مدرسة الثقـافة اجلماهيرية.. نعم..
الثقـافة اجلمـاهيريـة ليست أقل من
سرح مدرسـة لتعليم الـفنون.. وفن ا
خـــــاصــــــة .. ورغـم أن الـــــثــــــقــــــافـــــة
ـــواهب اجلـــمـــاهـــيــريـــة حتـــتـــضن ا
الــعـاشـقــة لـكل الـفــنـون في كل ربـوع
مـــصــر من تـــلـــحــ وغـــنــاء وشـــعــر
وكتابات قصصية وروائية وغيرها إال
سرح هو الفن الوحيد الذي أن فن ا
يعـد تـعبـيـرًا دقـيقًـا عن هـيئـة قـصور
الـثـقـافـة ودورهـا في االلـتحـام احلي
ــبــاشـر بــاجلـمــاهــيـر وقــضــايـاهم وا

اليومية والوجودية في اآلن ذاته.
ــــســـرح.. أبـــو الـــفـــنـــون.. مـــدرســـة ا
ـقراطـية والـتـعبـير عن الـنفس الد
بشـكل منـظم وراقٍ.. إنه نفـسه الدور
الـــذي تـــلـــعـــبه مـــدرســـة الـــثـــقـــافــة
اجلـــمــاهـــيـــريــة فـي تــثـــقــيـف جــيل
الـشـباب وتـعـلـيمـهم كـيـفيـة الـتعـبـير
عن الـذات بــشـكـل حـضــاري يـحــتـرم

اآلخر ويقدر قيمة االختالف.
كننا إجناز هذا سرح  وعن طريق ا
ـسـرح قـائـم عـلى الـدرامـا.. كـله.. فــا
أي وجـــود كل األلــوان مـــتــجــاورة في
ـكن إغـفال حـالة صـراع خالق.. ال 
عنصر جملرد أننا ال نتفق معه.. لكل
الـعــنـاصـر احلـق في الـوجـود.. احلق
في احلـيـاة.. من هـذه الـنـظـرة تـفرّخ
مدرسة الثقـافة اجلماهيرية طالبها
فـي فـــصــــول الـــتــــســـامـح واحلـــريـــة
والـدرس الــعـمـيق.. فـتــحـيـة لـطالب
مدرسة الثقـافة اجلماهيرية ومباد
ــســـرح فــيـــهــا حتــيـــة ألســاتـــذتــهــا ا
ومعـاونـيـهم.. حتـيـة للـقـائـمـ على
تـسـييـر أمـور تـفريخ كـوادرهـا لـترعى
للوطن شبابه نـاضجًا واعيًا بهمومه
السياسية واالجتماعية.. واجلمالية

أيضًا.
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> مسرحية 41 حرامى للمخرج حسام الدين صالح تعرض قريباً على مسرح فيصل ندا بطولة فاروق جنيب ماهر عصام شعبان عبد الرحيم.
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> فايزة كمال وجدى العربى رياض اخلولى ومجموعة من النجوم شاركوا فى أوبريت الليلة احملمدية على مسرح التليفزيون هذا األسبوع.
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ن بشاى.. حرباء من معهد الفنون  أ
على العائم.

ـديــنـة" الـذى ن فى عـرض "حــريـة ا كـذلك شــارك أ
عهد نـعم الصاوى وا قـدم على مسرح ساقـية عبد ا

سرحية. العالى للفنون ا
ــهــرجـان ويــشــارك هــذا الــعــام فى الــدورة الــســابــعــة 
ـسرح الـذى يـقام عـلى مـسرح ـسرح الـعـربى لهـواة ا ا
"جالل الــشــرقـــاوى" يــعــرض "الــعــمــة والــعــصــايــة" من

إخراج خالد العيسوى.
بـشاى يتمـنى أن يؤدى كل األدوار وأن يتم تـفجير كل
طــاقـاته الـفـنــيـة ومـواهـبـه الـتى لم تـفـجــر أو تـكـتـشف
حـتى اآلن.. فـهو يـعـشق الـتـجـديد والـتـلـون كـاحلـرباء

ومثله األعلى هو الراحل أحمد زكى.

"زكـى طــــــلـــــــيــــــمــــــات" عـن دوره فـى عــــــرض "الــــــطــــــوق
واألسورة" إخراج خالد الـعيسوى وهو العرض نفسه
ــســرح الـعــربى لــهـواة الــذى شــارك به فى مــهــرجـان ا

سرح. ا
كـما حصل بشاى عـلى جائزة جلنة الـتحكيم اخلاصة
عهد أيضًا ى الذى يقيـمه ا سرح الـعا من مـهرجان ا
وذلك عـن دوره فـى عــــــرض "رغــــــبـــــــة حتـت شــــــجــــــرة
الـدردار" ويــبـدو أنه مــوعـود بــجـائــزة جلـنــة الـتـحــكـيم
اخلـاصة حـيث حـصل عـلـيـهـا مرة ثـانـيـة من مـهـرجان
اجلمعيات الثقافية عن دوره فى عرض احلرافيش.
ن بشاى فى عـدد من عروض البيت الفنى شارك أ
لــلــمــســرح مــنــهــا "زفــة صـعــيــدى" عــلـى مــســرح الــغـد
" "الفراعـنة دوت كوم" عـلى متروبـول و "كوخ الطـيب

اكـتـشف مـوهـبـته الـفـنـيـة الـفـنـان الـبـورسـعيـدى غـريب
ــسـرحــيــة لــذلك يــكن له صــبــحى وقــدُّمه لــلــحــيــاة ا

ن بشاى كل االحترام والتقدير. أ
ـدارس حــيث ن مــشــواره الــفــنى من مــســرح ا بــدأ أ
ـرحـلـة الـثـانـويـة فى عـرض "الـعزف شـارك وهـو فى ا
على األسالك الـشائـكة" وقـد شجعـه جناحه فى هذا
ـعـهـد الـعـرض وإشـادة اجلـمـهـور به عــلى االلـتـحـاق بـا
ـعـهد سـطع جنـمه ـسـرحـيـة وفى ا الـعـالى لـلـفـنـون ا
ـرحـلـة هى ـا جـعـله يـعـتـبـر هـذه ا وتـألـقت مـوهـبـتـه 
ــشـواره فى فن الـتــمـثـيل. شـارك الــبـدايـة احلـقــيـقـيـة 
ـهــرجــانـات الــتى يــقــيـمــهـا بــشـاى أثــنــاء دراسـتـه فى ا
ـعـهـد ومـهـرجـانـات أخـرى. وفـاز بعـدد مـن اجلـوائز ا
ـسـرح الـعربى كـجـائـزة التـمـثـيل األولى فى مـهـرجان ا

محمد صبرى..
والشغل مع الكبار

سرح العمالى ناصر ربيع.. طفل ا
ـسـرح طـفالً عـنـدمـا التـحق دخل نـاصـر ربـيع عـالم ا
سرح العـمالى وظل يحصد اجلـوائز فحصل على با

ثل من 85 وحتى 92 على التوالى. كأس أحسن 
قرر أن ينضم إلى فرقة قصر ثقافة العمال بشبرا
اخلـــيـــمـــة عـــام 96  شـــارك فى مـــســـرحـــيـــة «رفـــعت
اجلــــلــــســــة» إخــــراج ســــمــــيـــــر زاهــــر ثم شــــارك فى
«الزوبـعة» حلسـن الوزير و«مـجلس الـعدل» لـعباس
« أحـــمــــد ثم «عـــلـى الـــزيـــبـق» و«مـــلك الــــشـــحـــاتـــ
» للـمخـرج مـحمـد اخلـولى وأصبح و«ملـك الزبـالـ
ـصرى والعـرائس وعضواً عـضوا بفـرقة األراجوز ا
ـركـزية منـتـسـبـاً لفـرقـة الـسـامر وعـضـواً بـالـفرقـة ا
إلدارة الـــطـــفل وشـــارك فى الـــعـــديـــد من الـــعــروض
بـالــبـيت الـفــنى مـنـهــا: «غـربـاء ال يــشـربـون الــقـهـوة»
ـوتى» و«حـرب الـبـسـوس» حملـمــد اخلـولى و«ثـورة ا

زينب طه ... تتمنى أن تصبح
عبلة كامل

أمل صبرى.. أخذها
التمثيل من احلاسب اآللى

ــوهـبـة فـلم يــتـركه أسـتـاذه ظـهـرت عــلـيه أعـراض ا
طارق زكى يعانـى كثيرًا وقبـل أن تتفاقم األعراض
"حلـقه" سريعًـا بدور "الكومـسيوجنى" فى مـسرحية
"رسائل قـاضى إشبـيلـية" أللـفريـد فرج وهـو الدور
الذى خـفف آالمه الـتمـثـيلـية كـثـيرًا خـاصة بـعد أن
حــصل عن هـذا الـدور عـلى جـائـزة الـتـمـثـيل األولى
ـرحــلــة الـثــانـويــة األمـر ـدرسـى فى ا ـســرح ا فى ا
وهبـته فدفعه لاللتحاق الذى أقنع أستاذه تـمامًا 
ـسرحيـة ولكن قـبل ذلك كان البد عـهد الـفنون ا
من أن يــتــدرب مـحــمــد جـيــدًا لــيـتــجــاوز اخـتــبـارات
ـعــهـد وهــنـا جــاء دور "مـعــتـز الـســويـفـى" األسـتـاذ ا
ـعـهـد الـثـانى الـذى أعـدّه جـيــدًا لـيـكـون طـالـبًـا فى ا
ولــيـمــثل دور (اجلـالد) فى "الــسـلــطــان احلــائـر" مع
جالل الــشــرقـاوى (مــرة واحــدة) ثم "أنـتــيــجـون" مع
زكـــريـــا ســـلـــيـــمـــان و"الـــغـــربـــان" مـع ســـامى صالح
ومــجـمــوعـة أعـمــال صالح عــبـد الـصــبـور مـع سـيـد

خاطر و "عنتر ٧٧" مع عبد اللطيف الشيتى.
ويـــعـــتـــبـــر مــحـــمـــد صـــبـــرى مــشـــاركـــته فـى عــرض
ـــــومـس الــــفـــــاضـــــلـــــة" جلـــــان بــــول ســـــارتـــــر أهم "ا
ا يتـمتع به الدور مـشاركاته عـلى اإلطالق نظـرًا 
شـاعر اإلنسـانية سرحـية عـمومًا من اكـتناز بـا وا
والـــدرامـــا الــتى
تــفــجّــر طــاقـات
ــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــثــل ا

وموهبته.
كــذلـك قـدم دور
"جــــــــــــــــــــــــون" فــى
مــــــــســــــــرحــــــــيـــــــة
ــــــســــــتــــــهــــــتــــــر "ا
اجلـــــــــمـــــــــيـل" مع
كمـال عطية فى
الـــــــــــــدراســـــــــــــات

العليا.
ـشـاركـة فى األعـمال مـحـمـد له نـصـيب أيـضًـا من ا
الــتـلــيـفـزيــونـيـة; فــقـد شـارك فـى "ريـا وسـكــيـنـة" مع
الـنجـمـة عـبـلـة كـامل واخملرج جـمـال عـبـد احلـمـيد
و"وهج الــــصـــيف" من إخــــراج هـــشـــام عــــكـــاشـــة مع
الـراحل الـكـبـيـر مـحـمـود مـرسى الـذى يـعـتـز مـحـمد
كـــثــــيـــرًا بـــالــــعـــمل مــــعه. كـــمــــا شـــارك فى "مــــســـائل
عاطـفيـة" مع حسن بـشير و"عـزيز عـلى القلب" مع

هانى إسماعيل.
ـــســرح وأن مــحـــمـــد صــبـــرى يــتـــمـــنى أن يـــزدهــر ا

يسترد مكانته وسط زحام الفضائيات.
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سـرح احلديث لـنفس اخملـرج ثم شارك فى عـلى ا
ـــســـرح الــقـــومى » لـــزين نـــصـــار بـــا «كـــوخ الـــطـــيــبـــ
لألطــفــال يــعـــيش نــاصــر ربــيع مــوســمــاً ثــريــاً هــذه
ــــســــرح بـــثـالثـــة األيــــام فـــهــــو يــــشـــارك فـى نـــوادى ا
عـــــروض هى «حـــــاول مــــرة أخـــــرى» خلــــلـــــيل تـــــمــــام
واطن ـاهـر غرب و«اغـتـيـال ا و«الـقلع والـصـارى» 
ـن حـــــافـظ نـــــاصــــــر يـــــشــــــارك أيـــــضــــــاً فى دو» أل
مسرحـية «رحـلة ورد» للـمخرج نـاصر عبـد التواب

و«جحا وحماره» حملمد اخلولى.
ـسرح.. ويحـلم نـاصـر بـاالسـتـمراريـة عـلى خـشـبـة ا
مـؤكــداً أنه «يـحــلم عـلى قــده» وأن االسـتــمـرار حـقه

شروع. ا

ـســرحـيـة فى 1993وكـانـت "دمـاء عـلى قـدمت زيــنب طه أول أعـمــالـهـا ا
سـتار الـكعـبـة" مع اخملرج مـحـمد جنـيب وهى الـتجـربـة التى  اعـتـبرتـها
"رائـعة" وخطوة مهمة فى حـياتها حيث شجعـتها بعد ذلك على الوقوف
ــسـارح فـقـدمت "عـلى الـزيــبق  قـدر الـله عـلـيه بـثــبـات عـلى خـشـبـات ا
ـهـرجـون" وقـد سـاعـدهـا ـلك جـلـجل حـلـقـة نـار الــهاللـيـة ا الـعــوض ا
نـيـاوى تـعـتـبـرهم أسـاتذتـهـا مـثل: حـسن رشـدى مـحـمد ـسـرح ا رواد ا
جنــيب أحــمــد الــبــنــهــاوى والــراحـل طه عــبــد اجلــابــر فى فــهم أبــعــاد
هـا ببساطـة األمر الذى جعـلها تضع "عـبلة كامل" األدوار وكـيفية تـقد
نــصب عــيــنــيــهــا وتــسـعـى بــجـديــة لــكى تــصــبح مــثــلــهــا فى تــلــقــائــيــتــهـا
وبـسـاطـتـهـا اآلسـرة وهى تـعـتــبـر هـذا احلـضـور الـرائع لـعـبـلـة نـعـمـة من
ــسـرح مــنـهــا "مـوكب الـلـه. شـاركت زيــنب فى عــدد من عـروض نــوادى ا
عقـربان النـدم فوبيـا هستـيريـا سر الولـد" وحصلت عـلى ثالث جوائز
ـيـرغنى" عن عـرضـيه "علـيه الـعوض مـنـها جـائـزت مع الـراحل بـهائى ا
ــلك جــلــجل" أمــا جــائــزتـهــا الــثــالــثــة فــقــد حــصــلت عــلــيـهــا عـن عـرض وا

"الــــــســـــلــــــطــــــان احلـــــائــــــر" إخـــــراج
البورسعيدى سعيد حامد.

 زيـنب شاركت فى إنـتاج الفـيديو
من خالل "فــوازيـر احلــكـايـات" و
"وفــــوازيـــر األطــــفــــال" من إنــــتـــاج

القناة السابعة..
كـــمــا شـــاركت فى عـــروض مـــركــز
نيـا وهى التجربة التى اإلعالم با
تـــعـــتـــبـــرهـــا ســـاهــــمت كـــثـــيـــرا فى
انـتشـارها حيث جـابت خاللها كل
قـــرى وجنـــوع وكــــفـــور احملـــافـــظـــة
لــلــقـــيــام بــالــتـــوعــيــة واإلرشــاد مع

اخملرج محمد حسن.

∞jô°ûdG QGô°UEG

¢ùjôàY ±ô°TCG

سـرح ويـزداد إقبـاله عـليـه وجمـيل أن يـكثـر عدد >  جـمـيل الـيوم أن يـتعـود شـعبـنـا على ارتـيـاد ا
ـسـرحى الـتى تـقـدمـهـا هذه الـفـرق. وجـمـيل كـذلك أن نـفـكر فى الـفـرق وتـتـنـوع ألـوان العـرض ا
ـسرحية ونـربى الطاقـات الفنيـة واألدبية ونحاول أو إنـشاء دور عرض جديـدة ونهتم بـالثقافة ا

نوفر لها اجملاالت التى تستطيع فيها أن تعبر عن نفسها.

حتت رعايـة الفـنان فـاروق حسـنى يفـتتح سـميـر فرج
رئـيس مجـلس مديـنة األقـصر ود. أحـمد نـوار رئيس
الهيئة العامة لقصـور الثقافة احتفالية األلفية الثالثة
ـــديــنــة األقــصـــر الــيــوم الـــتى تــقــام لــفــنــون الـــشــعب 
بــالـتــعـاون بــ الـهــيـئــة ومـديـنــة األقـصــر حـتى 30 من

الشهر احلالى.
تهدف االحـتفالـية - كمـا يقـول القومـيسيـير العـام لها
الــفـنــان والــنـاقــد عــز الـدين جنــيب - إلى أن تــســتـهل
حـمـلــة قـومـيـة لـالحـتـفــاء بـثـقـافــة الـشـعب بــعـيـداً عن

عتمدة. الثقافة الرسمية ا
تقـام أيام وليالى االحتـفالية السبـعة فى الهواء الطلق
فـى سـاحــة سـيـدى أبــو احلـجــاج أمـام مــعـبــد األقـصـر
وتــشــارك 12 فــرقــة لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة من مــخــتــلف
احملــافـظــات - بــقـيــادة اخملـرج الــفـنــان عــبـد الــرحـمن
الــشـافــعى بــتـقــد عــروض لـلــرقــصـات الــفــلـكــلــوريـة
والـعــزف عـلى اآلالت الـشـعـبــيـة وعـروض خـيـال الـظل
ومسرح األراجوز إلى جـانب ورش عمل يشارك فيها
ارسون 50 حرفيـاً من كافة األقـاليم والتـخصصـات 
إنــــتـــاجــــهـم أمـــام اجلــــمــــهــــور حتت األضــــواء فى ذروة

وسم الـسيـاحى باألقـصـر كرسـالة إلى الـعالم تـعنى ا
ــــصــــريــــ ال تــــقف عــــنــــد عــــصــــورهــــا أن حــــضــــارة ا
ـة الـتى تـعـكس آثـارهـا الـقـائـمـة بل الـتـاريـخـيـة الـقـد
تــمــتــد وتــتــواصل حــتى الــيــوم وكــذلك قــيــمـة الــسالم
صر عبـر العصور كما والـعطاء اإلنسانى واجلـمالى 
تـهـدف إلى إثــارة االهـتـمـام بـثـقـافــة الـشـعب وتـشـجـيع
ـدنى عــلى دعـمــهـا وحــمـايـتــهـا من الـدولــة واجملـتــمع ا

االندثار واستثمارها اقتصاديا واجتماعيا.
كما تضم عروضاً لألزياء التراثية وموكباً يضم مئات
ديـنـة حـول عربـات شـعبـيـة حتمل الـفنـانـ يطـوف بـا
احلــرفــيــ وهم يــزاولــون أعــمـــالــهم إحــيــاء لــتــقــلــيــد
شـعــبى مـنـدثـر. وتـقـام عــلى هـامش االحـتــفـالـيـة نـدوة
عـــلـــمـــيــــة يـــشـــارك فـــيـــهـــا 20 بـــاحـــثـــا حـــول «احلـــرف
التـقـليـدية: حـاضرهـا ومـستـقبـلهـا» تـستـمر ثالثـة أيام

ؤتمرات ومقررها الدكتور سميح شعالن. ركز ا
ـنـاسبـة كـتـابـاً وثـائـقـيـاً مـصوراً وتـصـدر الـهـيـئـة بـهـذه ا

عن احلرف التقليدية فى مصر.
يــشـرف عـلى جــمـيع فـعــالـيـات االحـتــفـالـيــة الـفـنـان د.
ـــركـــزيــة عـــبـــدالــوهـــاب عـــبــداحملـــسن رئـــيس اإلدارة ا

للشئون الفنية.
 فاروق حسنى

أحسن فريق مسرحى وجائزة احلفاظ على التراث

 جمال الشاعر

صالح جاه

واحد عادى جداً ..
 حلزين عمر

 حزين عمر 
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أقـــام مـــركــــز ســـعــــد زغـــلــــول الـــثــــقـــافى
ـاضى لفـرقة تـياترو احـتفالـية الـسبت ا
ـنــاسـبــة مـرور ســبـعـة لــلـمــسـرح احلــر 

أعوام على إنشائها.
وتــتــضــمـن االحــتــفــالــيــة حـــفالً غــنــائــيــاً
ونـدوة بعـنوان «الـبطـريق طائـر يستـطيع
الــطــيــران» كــمــا يــتم عــرض مــســرحــيــة
«البـطريـق هذيـان فى الرعب واحلـرية»
الـتى يـعرضـهـا الفـريق فى واشـنطن فى
ـاً ــقـبل  ويــتـضــمن احلـفل تــكـر مـايـو ا
لــلـــشــاعــر الــكــبــيـــر الــراحل أمل دنــقل 

واإلعالمى جمال الشاعر.
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حـلمى حـامد والـشعـراء: أحمد
ســـويـــلم ومـــحـــمـــود احلـــلـــوانى
ســــــــــمــــــــــيــــــــــر درويـش ورفــــــــــعت
ــرصـفى والــنـاقــد شـوقى بـدر ا
يــوسـف واألديب الــكـــبــيــر فــؤاد

حجازى.. وآخرين.
وتـتـضــمن اجلـلــسـة االفــتـتــاحـيـة
لـــلــــمــــؤتــــمـــر كــــلــــمــــات لـــلــــســــيـــد
ــــــســـــتــــــشــــــار عــــــدلى حــــــســـــ ا
مــحـافظ الــقــلـيــوبـيــة والـدكــتـور
حـــامــــد أبـــو أحــــمـــد واألســــتـــاذ
حـس مـجاور والـدكتـور أحمد
نــــوار رئــــيس الــــهـــيــــئــــة الـــعــــامـــة

لقصور الثقافة.

تـــكــرم اإلدارة الـــعـــامـــة لــثـــقـــافــة
الـقلـيـوبـيـة بعـد غـد األربـعاء فى
احلــــاديـــة عـــشـــرة صــــبـــاحـــاً فى
مــؤتـمــر لــتــكــر الــشــاعــر فـؤاد
حـجاج يـتـضمن حـلـقـات بحـثـية
تــــتـــــنــــاول أعــــمـــــاله واجتـــــاهــــاته
اإلبـداعيـة اخملـتلـفة بـ الـكتـابة
للـمـسرح ولـلدرامـا التـلـيفـزيونـية
وكــــتـــابـــة األشـــعــــار فى الـــدرامـــا
والــــكـــتــــابــــة لــــلــــطــــفل ويــــصـــدر
ــؤتـــمــر كـــتـــابــا بـــعــنـــوان (فــؤاد ا

حجاج - أغنية لإلنسان).
ويضم دراسات وأبحاثاً للدكتور
عـمــرو دوارة والـدكــتـور مــحـمـد

 فؤاد حجاج
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الليلة الكبيرة.. تفوز بجائزت 
فى مهرجان (هانواى الدولى للعرائس)

شـكل الـدكـتـور أحـمـد نـوار رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصور
الثقافة جلنة برئـاسة الكاتب الصحفى محمد الشافعى
لــتـوثــيق الــتـراث الــوطــنى الـغــنــائى آللـة الــســمـســمــيـة فى
مـنـطــقـة الـقـنــاة تـضم فى عــضـويـتــهـا عـبـد الــرحـمن نـور
ــذيـعــة بـالــقـنـاة الــدين اخلـبــيـر الــثـقــافى ومـهــا عـجالن ا

الرابعة وأحمد الدله خبير الفنون الشعبية.
وتـتم عمـليـة التـوثيق عـلى ثالثـة محـاور: فى مديـنة الـسويس
بــإشـراف الــكــابـ غــزالى وفى مــديــنـة بــورســعـيــد بــإشـراف
الشاعر كامل عيد وفى مـدينة اإلسماعيلية وقد  حتديد

ـشروع رحـلة األولى من ا األغانى الـتى سيـتم توثـيـقهـا فى ا
(C.D) وبـدأت الـفـرق الـثالث بـروفـاتـهـا اسـتـعـدادا لـتـسـجـيل
وكـتاب وثائقى يحـوى هذه األغانى واألحداث التـاريخية التى
تـعــبـر عـنـهــا. وأكـد الـشـافــعى أن الـلـجــنـة سـوف تـنــضم إلـيـهـا
ـتـخصـص فى الـفن الشـعبى مـجمـوعة من كـبار اخلـبراء وا

وآلة السمسمية بشكل خاص من أعالم منطقة القناة.
ن يـرغب فى االستعانة بها وستـكون حصيلة الـتوثيق متاحة 
فى عـروض مـسـرحـيــة سـواء تـاريـخـيـة أم حـديـثـة خـصـوًصـا

تلك التى تقدم فى منطقة القناة وتتناول بطوالتها.

انــتـهـى الــشـاعــر حــزين عــمــر من
كـتـابــة مـونـودرامـا بــعـنـوان (واحـد
عـــــادى جــــداً) ويـــــحــــمـل الــــعـــــمل
الــــرقم 15 من إنـــــتــــاجــــات حــــزين
سرحية التى عرض أربعة منها ا

على مسرح الدولة..
ويـتـنــاول الـنص الــهـمــوم الـيــومـيـة
ـــواطن مـــتـــوسط ــســـتـــعـــصـــيـــة  ا
احلــال يـعــيش مـفـارقــات عـديـدة
بـصفته مثـقفاً واعيـاً  وتضطرب
ـالـيـة بــشـدة ويـصـطـدم أحــواله ا
اط من الوصولي واجلهالء بأ

. تسلق نافق وا وا

حــصل عــرض الـعــرائس "الــلــيـلــة الــكـبــيــرة" تـألــيف صالح
جاهـ وإخراج صالح الـسقـا على جـائزتـ فى مـهرجان
ـســرح الـعــرائس) بــفـيــتــنـام هــمــا جـائــزتـا (هــانــواى األول 
(أحــسن فــريق مــسـرحى - جــائـزة احلــفــاظ عـلى الــتـراث
البـيـئى) محـمـد نور (مـديـر عام مـسرح الـعـرائس) ذكر أن
الـعـرض رشح أيـضا جلـائـزتى (أحسـن موسـيـقى - أفضل
عرائس) ونـال إعجاب جـمهـور احلضـور (نوار كشف عن
أن مسرح العرائس ينـتهى الشهر القادم من ورشة (دراما
دة ٤ العرائس فى ظل عام التكـنولوجيا والتى استمرت 
شــــهــــور و خاللــــهــــا الــــتــــدريـب عــــلى إنــــتــــاج الــــعــــروض
ـسرح الصـغيـرة وتـطور شـكل الـعرائس كـما اسـتـضاف ا
ــدة ٤ أيـام بــالــتــعــاون مـع صــنــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة و

مهرجان العروسة الشعبية.
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الـــــــذى تـــــــمـأله األحـــــــاديث
والـنــمـيـمــة والـقــيل والـقـال
إضـــــــــافــــــــــة لـــــــــلـــــــــمـــــــــواقف
ـلـيـئـة بـاحلـكم ـضــحـكـة ا ا
واألمـــــــثـــــــال احلـــــــجـــــــازيــــــة

ة. وروثات القد وا
واعــتــمــدت مـؤلــفــة الــعــمل
الدكتورة هـند باغفار على
فـــنـــانـــات ســعـــوديـــات وهن
أمل حـــــــــســــــــ ورانـــــــــيــــــــا
مـحـمـد وسـامـيـة الـفـلـيت
وابتسام الـعسيرى وعلياء

مطر.

ـســرحى ال يـجـعل الــدرامـا فى الـكــلـمـة وال يـربط الــكـلـمـة بــالـفـكـر والــشـاعـريـة ـؤلف ا > ا
زج عـناصر ـا يضـم إلى هذا أيـضا مـادة بسـيطة مـن واقع احليـاة اليـوميـة و وحـدهما وإ
العرض وحرفيته مع كل ذلك فى قطعـة واحدة  نستطيع أن نصفها بـأنها "قطعة مسرحية

سرح ومادته.." منسوجة بروح ا

غرب خالل مايو القادم. > مسرحية «لير» بروفة أخيرة للمؤلف واخملرج د. سامح مهران تعرض با

سرحي جريدة كل ا
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الكتاب: نظرة احترام للتمثيل
تأليف: يوتاهاجن

: أ.د سامى صالح ترجمة وتقد
مراجعة: أ.د هانى مطاوع

 من إصدارات مهرجان القاهرة للمسرح
التجريبى (١٩)

مثل  أيها ا
احترم نفسك

هـذا الـكـتاب "نــظـرة احـتـرام لـلـتـمثـيل" يـسـتـخـدم كـكـتـاب جامـعى فـى عدد من
فصـول التـمـثيل بـالكـليـات ويـعد مـرجعًـا أسـاسيـاً لكل من الـطـلبـة واحملتـرف
عـلى الـسـواء فـمـؤلـفـته "يـوتـاهـاجن" (١٩١٩ - ٢٠٠٤) جـمـعت مـا بـ الـتـمثـيل
والتدريس وكما اشتهرت كممثلة بأسلوبها البارع وحضورها القوى والواضح
واجلازم وصـوتها العميق الذى يـوحى بقوة وسلطة هائـلت فقد كانت أيضًا
مدرسـة شديدة الـتأثيـر والفعـالية تـستـقى منهـجها من سـتانسالفـسكى وقد
تتـلمـذ على يـديهـا كثـيرون مـنهم "لـيزا مـانيـلى وجاك لـيمـون وروبرت دى نـيرو
ـمـثل عــلى مـوهـبـته وآل بـاتـشـيـنـو". فـى كـتـابـهـا تــرفض "يـوتـاهـاجن" اعــتـمـاد ا
ثالً" وتـرى أن الـتمـثيل اجلـيد ال فـقط وتـسلـيمه األعـمى بـأنه "خلق لـيكـون 
يــكـون بــالــصـدفــة بل بـالــعـمـل اجلـاد واحــتـرام فن الــتـمــثــيل والـبــحث الـذى ال
ـمــثل من آداء أدواره بـحـذق يـتـوقـف أبـدًا عن الـتــقـنـيــة واخلـبـرة الــتى تـمــكّن ا
ـؤلفـة "لـقد أضـيـرت مـهنـة الـتـمثـيل عـبـر العـصـور كان وبـراعـة ودقـة فتـقـول ا
ـمـثل يـعـتـبـر أحـمـقـا أو مــغـفالً لـيس فـقط حـ يـقـوم بـالـتـهـريج عـلى خـشـبـة ا
.. لـقـد أنــكـر عـلــيه أرضًـا يـدفن ـثـالً ــسـرح بل حـتـى ألنه اخـتـار أن يــكـون  ا
فـيـهـا واتهـم بالـعـهـر والـبـغاء وتـنـويـعـات أخـرى من الال أخالقـيـة.. حـتى ح
وهبته باعـتبارها غير عاديـة وح كان اجلمهور يحوله كان يـتم االعتراف 
إلى مــعــبـود فــقـد كــانــوا يـعــامــلـونه كــصــنف أو نــوع نـادر يــقف وراء الــقـضــبـان
فيتطفلون على حياته اخلـاصة بكل اجلرأة والفضول اللذين يظهرونهما عند

مشاهدة العروض فى أكثر حلظاتها حميمية..
مثل عن هـذه الصورة: "إلى درجة ما  نحن سـئولية ا وتعـترف "يوتاهاجن" 

هنتنا ض فى عملنا بحيث نستحق احترام اآلخرين  مسئولون عن هذا لم 
ولــعـمـلــنـا فـيــهـا.. واقــتـراحـهــا لـنـقـض هـذه الـصــورة هـو مـا ذكــرنـاه ســابـقًـا من
: "أن جنــلب إلى ــمــثــلــ الــســعى نــحــو الــتــجــويــد بــالــعــمـل اجلــاد وتــخــاطب ا
اجلــمـهـور كـشــفـا عن الـنــقـائض والـطــمـوحـات واألحالم والــرغـبـات واجلـوانب
الـسلبـية واإليـجابيـة للبـشر هـذا هو ما يـنبغى أن نـضعه كـهدف لنـا باعتـبارنا
. عـنـدئـذ سـيـحـتـرمــنـا اآلخـرون وسـنـحـتـرم أنـفـسـنـا.. فـنـانى مـسـرح مــلـتـزمـ
وسيحترم التمـثيل.. ومن أجل الوصول إلى هذا فالبد من السعى اجلاد نحو

التعلم واكتساب اخلبرات والتقنيات.."
ؤلفة من خالل فصول كتابها تمهيد الطرق إليه. وهو ما حتاول ا

يــحـتـوى الـكــتـاب عـلى مــقـدمـة لـلــمـتـرجم أ.د سـامـى صالح وثالثـة أجـزاء فى
مثل; وهى: تعلـقة با ؤلفـة عددًا من النقـاط ا مثل": تـناقش ا اجلزء األول "ا
ـــفـــهـــوم الـــهـــويـــة اإلجالل ذاكـــرة الـــعـــواطف ذاكـــرة اإلحـــســـاس احلــواس ا

شى والكالم االرجتال الواقع. اخلمس التفكير ا
ويــشـمل اجلـزء الــثـانى "تــمـارين الـهــدف" عـددًا من الــفـصـول; هى: "الــتـمـارين
ـنح الـتـحدث األسـاسـية لـألشـيـاء ثالثـة مـداخل الـفـورية احلـائـط الرابـع ا
ــكـيـفـة الــتـاريخ فـعل ـبـنـى (فى الـهـواء الـطــلق) الـقـوى ا إلى الــذات خـارج ا
ـسـرحــيـة والـدور" تـدور فـصــول اجلـزء الـثـالث; الـشــخـصـيـة. وحتـت عـنـوان "ا
ـســرحـيــة الــشـخــصــيـة الــظــروف الـعـالقـة الــهـدف وهى "أول احــتـكــاك بــا

العائق الفعل البروفة مشاكل عملية التواصل األسلوب.

الكتاب:
رقصات
رافىء ا
األخرى

تأليف: بكرى
عبد احلميد
الناشر: الهيئة
العامة لقصور
الثقافة (فرع

ثقافة
األقصر)

جواز فؤادة
 من عتريس .. تانى

مـسـرحـيـتـان قـصـيـرتـان يـضـمـهـمـا كـتاب
ــســـرحى اجلــنــوبى الــشــاعـــر والــكــاتب ا
بــكـرى عـبــد احلـمــيـد الــصـادر عن فـرع
ثـقــافــة األقــصـر حتـت عـنــوان "رقــصـات
ــــرافىء األخـــرى" وهـــو نـــفس عـــنـــوان ا
ــسـرحــيــة األولـى وهى درامــا حــركــيـة ا
تـخــلـو تــمـامًــا من احلـوار وتــعـتـمــد عـلى
مـثل عـنـاصـر أخـرى كـالـرقص وحـركـة ا
ــالبـس والــــــــــــــعــالمـــــــــــــات واإلضــــــــــــــاءة وا
اإلرشـــاديــــة واإليــــضـــاحــــيـــة كــــاخلـــرائط
ـسـرحـية والالفـتـات وغـيـرهـا وحتـاول ا
استـعـراض الـصراع الـعـربى اإلسـرائـيلى
مـــنـــذ عــصـــور الـــفـــراعـــنــة وحـــتى اآلن..
مـتتـبعـة الوجـود اليهـودى ليس فـى مصر
والــــعــــالـم الــــعــــربى فــــحــــسـب ولــــكن فى
الــعـالم أجــمع مــجـسَّــدة فى أحـد عــشـر
مـشهـدًا األطمـاع الـصهـيونـيـة التـوسعـية
وشـهوة التسـلط والهيمنـة على العالم. و

ـسـرحـية الـثـانـية "اخلـوف" هـو عنـوان ا
ــأخــوذة عن "شئ من اخلــوف" لــثـروت ا
أبــاظــة وفــيــهـــا نــلــتــقـى - مــرة ثــانــيــة -
بــشــخــصــيــات عــتــريس وفــؤادة والــشــيخ
إبــراهـيـم وبـســيــونى وحــافـظ وغـيــرهم
من الـشخـصيـات التى أدمـنّا مـشاهـدتها
فى الفيلم السينمائى والتى يعيد بكرى
عـبد احلـمـيد مـعـاجلة الـروايـة مسـرحـيًا
عـلى أكـتـافـهم أيـضًـا لـيـصل فى الـنـهـاية
أيـضًــا إلى أن "جــواز فـؤادة من عــتـريس

باطل.. باطل". 
ــسـرحــيـة ال تــنـتـهـى. كـمـا انــتـهى غــيـر أن ا
الــفـــيــلم بــالـــنــهــايــة الـــســعــيــدة فـــهــنــا نــرى
"عـتــريس" يـحـاول اغـتـصــاب فـؤداة بـيـنـمـا
رجاله يحيطون بغرفته مشهرين أسلحتهم
فى وجه الــــشـــيخ إبـــراهــــيم الـــذى يـــصـــرخ

وحده ببطالن الزواج فهل تصمد.
فؤادة..?!

 فن الشعر الهندى
هـــذا الـــكـــتــــاب يـــعـــتـــبـــره د.
فوزى فهمى مرجعاً ضخماً
ـــســـرح الـــهـــنــدى فـى فـــهم ا
الــــقــــد ومــــدونــــة تــــعــــادل
كـــتــاب «فـن الــشـــعـــر» الــذى
ـسرح كـتبـه «أرسطـو» عن ا
الــــــيـــــــونـــــــانى وعـالمـــــــة فى
ـصرى.. الـتـاريخ الـثـقـافى ا
فــالـكــتــاب يــتــنـاول تــنــظــيـراً
ـسـرحـية فى لـفن الـكتـابـة ا
الــهــنــد وقـــواعــده وكــيــفــيــة
ـكـتـوب على تـقـد الـنص ا
ــارسـة ـســرح و خــشــبــة ا
فـن الـــــعــــــرض وتـــــقـــــنــــــيـــــاته
وأســالــيــبـه من أداء يــتــنــوع
ـاءات والـتـعـبـيـرات بـ اإل
والـــــــــرقـص ومـــــــــوســـــــــيـــــــــقى
الــــــــــصـــــــــــوت اإلنــــــــــســــــــــانـى
ومـوسيـقى اآلالت وتـصـميم
سرحـية واألزياء ـناظـر ا ا
ـــســــرحـــيـــة ـــبــــانى ا ونــــوع ا
وطـــرزهــا وأجـــزائـــهـــا وقــد
ــــــؤلف كــــــتـــــابـه إلى قــــــسم ا
فـــصــول يـــخـــتص كل مـــنـــهــا
بعنصر من تلك العناصر.
ويــشــيــر د. مــحــمــد حــمـدى
ه إلى إبــــراهـــيـم فى تـــقــــد
أن هــذا الــكــتـاب فـى أصـله
الــقـــد يــتــكـــون من قــرابــة
خـمسـة آالف وستمـائة بيت
مـن الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــر ويـــــــــــدور
مــوضــوعـه الــرئــيــسى حــول
الــفـن الــدرامى وقـــد أعــدّه
مـــــؤلـــــفـه «بـــــهـــــاراتـــــامـــــونى»

كـــدرامــا كـــتــبـت لــكى تـــمــثل
ــســرح أوالً عــلى خـــشــبــة ا
ثـم لـتـقرأ بـعـد ذلـك.. ويرى
د. حـــــــمـــــــدى إبــــــراهـــــــيم أن
ـــــــــــؤلـف خلـص فـى هــــــــــذا ا
ــــوضـــوعـــات الــــكـــتــــاب كل ا
ــســرحى ــتــصــلــة بــالــفن ا ا
مـن جــوانب لـــغــويـــة وأدبــيــة
ـــــوســـــيـــــقى وفـــــنـــــون مـــــثل ا
والــــــــــــــرقـص والــــــــــــــرســــــــــــــوم
البـس واألزياء واحلـرف كـا
والـــــــــزخــــــــارف فـــــــــضـالً عن
األشــــــكــــــال األســــــطــــــوريــــــة
والــتــفــاصــيل اجلــغــرافــيـة..
كـما يـحـتوى الـكـتاب طـائـفة
ـعـارف الـسيـكـولـوجـية من ا
واالقـــــــــــــــــتــــــــــــــــــصـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــة
واألنــثـروبــولــوجـيــة إضــافـة

إلى الدراما نفسها.
هــذا الــكــتــاب يــتــحـدث إذن
ـسـرح عـلـى نـوع آخـر مـن ا
هـو مـسـرح الـشـرق الـعريق
الــذى تــأخــرنــا أبــداً طــويالً
فى االطـالع عــــلى رقــــائــــقه
وتـــــفــــصـــــيـالته فـــــالــــهـــــنــــود
مــثـلــنــا.. أصـحــاب حــضـارة
عـــريـــقــة تـــضــرب جـــذورهــا
فى عــمق الــتـاريخ ولــكــنـهم
لم يـــلـــجــــأوا إلى الـــتـــقـــلـــيـــد
الـــــســــاذج وال هـم شـــــعــــروا
بـــــاالنــــــبـــــهـــــار أمـــــام فـــــنـــــون
احلـضـارة الـغـربـيـة بل كـان
ــــنــــاسب لــــديــــهم الــــبــــديل ا

. الذى هو تراثهم القد

سرح لهمة لفن الدراما وا الكتاب: القواعة ا
فى الهند

ؤلف: بهارا تامونى ا
ترجمة: أ. د. مصطفى يوسف

أ. د. عصام عبد العزيز
: أ. د. محمد حمدى إبراهيم مراجعة وتقد

تصدير: أ. د. فوزى فهمى

المح اإلنسـانـية لـلمـسرح ـسرحى تـتـيح لنـا أن نتـبـ ا >  إن وجـود بعض نـوافـذ فى نشـاطنـا ا
اإلغريـقى أو الرومـانى فى أوربا احلـديثـة أو فى الشـرق األقصى وتـأثرنـا أحيـانا بـهذا أو بذاك.
كل ذلك ومـا إلـيه.. ال يعـنى من نـاحيـة أخـرى أن مسـرحـنا سـيـظل دائمًـا أبـدا كالـشـاعر الـشارد

فقود. الذى يقضى حياته كلها محلقًا هنا وهناك ب السماء واألرض باحثًا عن فردوسه ا 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا
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غرب خالل أبريل القادم. > مسرحية «حار جاف صيفا» لفرقة مسرح الشباب تلقت دعوة للمشاركة فى فعاليات مهرجان أغادير با

iOƒ©°S iƒ°ùf ¢VôY ..GkóL áëjô°U ICGôeG

راند أسمر

É«LƒdƒæµàdGh ¿É°ùfE’G ..'IQÉ°†M'
≈fÉæÑd ≈Mô°ùe ¢VôY ≈a

دينة" بـلبنان اضى على خـشبة "مسـرح ا افتتح األسـبوع ا
ــايــكل احلــمــراء عــرض مــســرحــيــة "حــضــارة" مــســرحــيــة 
ــ ومن تــمـثــيـله مع فـرانـى اقـتــبـاس وإخــراج غـبــريـال 

رندا أسمر وسنتيا كرم وايلى مترى.
مـسـرحـيــة "حـضـارة" تـتـنــاول فى مـشـاهـد مــتـفـرقـة عالقـة
اإلنسان بالتكنولـوجيا وكيف دخلت حياته بالقوة وقبل بها
كـــأمــر واقع وبــالـــقــوة أيــضًــا فـــروعــته وروضــتـه وطــحــنــته
أحـيانًا فى حلظـات من القطع والوصل وأحـيانًا الفوضى

والفصام.
عـالم من سـوء الـفـهم اجلـديـد إلى الـتـكـاذب االجـتـمـاعى
ـسرحـيات والعـبـثيـة والهـذيانـيـة عبـر تقـمص شخـصـيات ا

مثل األربعة بنبرة كاريكاتورية. السبع القصيرة من ا

á«WGô≤ÁódGh ìô°ùŸG øY Ihófh áMƒàØe á≤HÉ°ùe ..≈Mô°ùŸG âjƒµdG ¿ÉLô¡e
ـــهـــرجـــان ــــقـــبل الـــدورة اجلــــديـــدة  تـــبـــدأ فـى ٨ أبـــريل ا

سرحى والتى تستمر لعشرة أيام. الكويت ا
هـرجان فى مؤتـمر صحـفى أقامته كامـلة الـعياد مـدير ا
ـاضى حـول الـتـرتــيـبـات الـنـهـائـيـة لـلـمـهـرجـان األسـبـوع ا
ـنافسـة فى هذه الدورة سـتكون مـفتوحة أعلنت عن أن ا
بـ الفرق اخلـاصة واألهـليـة بعـد أن ظلت قـاصرة على
األخيـرة فى الدورات السـابقـة وفسرت ذلك بـأن الفرق
نافسة. األهلية أصبحت راسخة وال يخشى عليها من ا
وأضـافـت كـامـلــة: الـنـدوة الــرئـيـســيـة لـلــمـهـرجــان هـذا الـعـام
ـقـراطــيـة وتـأتى اسـتـكـمـاًال ـسـرح والـد سـتـكـون بـعــنـوان. ا
سـرح والقضية سرح والـرقابة) و (ا للندوتـ السابقـت (ا
ــسـألـة ــسـرح تـعــزيـز ا الـوطـنــيـة) وتــركـز عـلـى اسـتـطــاعـة ا
ـقـراطـيـة بـاعـتـبـارهـا أرقى أشـكـال الـتـعـامل اإلنـسـانى الـد

وأحد أركان تعزيز األمن االجتماعى ب فئات اجملتمع.
ـــهـــرجـــان يــكـــرم هـــذه الـــدورة د. أحـــمــد وأوضـــحت أن ا
عـثمـان والـفـنان غـا الـسـلـيطى ومـن الكـويت: اسـمـهان
تـوفـيق - صـالح اجلـمعـان - حـسـ غـلوم - عـبـد األمـير
مـطر - سـعـاد حسـ - عـلى البـريـكى وستـكـون مراسم
الــتــكــر ضــمن حــفل االفــتــتــاح بـتــقــد شــهــادة تــقــديـر

وقالدة ذهبية وجائزة مادية قدرها ٣ آالف دينار.
ـــهــرجــان فـــهم: الـــدكــتــور أحـــمــد مـــحــمــد أمــا ضـــيــوف ا
عــتـــمـــان الــكـــاتب اجلــزائـــرى واســيـــنى األعـــرج ورئــيس
ـسرحى للمونودراما مـحمد السعيد مهـرجان الفجيرة ا
ـسـرحى الـزبـيـر بـوتشـى ورئيـس الـبيـت الفـنى ـؤلف ا وا
ـمـثل غـسان ـصـرى للـمـسـرح الـدكـتـور أشـرف زكى وا ا
مــسـعـود وحـسـن الـرشـيـد مــحـمـد عـايــد بـكـر وقـد وقع
االخــــتـــيـــار عـــلى عـــرض "الـــبـــقـــشـــة" لـــفـــرقـــة الـــشـــارقـــة
سـرحيـة من تألـيف إسمـاعيل عـبد الـله وإخراج أحـمد ا
األنــــصـــارى لـــيــــكـــون عــــرض االفـــتــــتـــاح وقـــالـت: تـــقـــدم

للمهرجان ١٣ عرضًا  اختيار ٨ منها هى:
"بال مالمح لــفــرقــة "مــســرح الـشــبــاب" "ســفــر الــعــمــيـان"
ـــســرح اخلـــلــيج الـــعـــربى "بــو خـــريــطـــة" لـــفــرقـــة اجلــيل
ـسـتـأجـر اجلــديـد» لـلـمـســرح الـعـربى. «حـفـلـة الــواعى "ا
ـســرحـيــة". "الـشــاعـر عــشـاء» لــلـمــعـهــد الـعــالى لـلــفـنــون ا
والــعـــجـــوز" لــفـــرقــة مـــســـرح احلــداد "إنى أرى مـــا تــرى"

سرح الشعبى "العثرة" للمسرح الكويتى.  لفرقة ا كاملة العياد

 ثريا جبران

'ábQÉ°ûdG ΩÉjCG' `d á≤«bQ áHÉéà°SG ..¿GôÑL ÉjôK
سرحية موافقة نظمة أليام الشارقة ا تسلمت اللجنة العلـيا ا
ـسـرحـيـة ثـريـا جـبـران عـلى ـغـربـيـة الـفــنـانـة ا وزيـرة الـثـقـافـة ا
سرحـية العـربية" الـدورة الثانـية وقد اختيـارها "الشـخصيـة ا
ـوافقـة: تلـقـيتُ بفـرح خـاص صادق وعـميق جـاء فى رسالـة ا
سرحى وباعتزاز كبير نبـأ تشريفى بجائزة الشارقة لإلبداع ا
ـة مـن جلـنـة االخـتـيار فـى دورتـهـا الـثـانـيـة وإنهـا الـتـفـاتـة كـر
وأيـضًـا مـن حـكــومـة الــشـارقــة وحـاكـمــهـا الــدكـتــور سـلــطـان بن
مـــحــمــد الــقـــاســمى الــذى كــان لـه الــفــضل فـى تــأســيس هــذه

سرحى العربى. اجلائزة ودعم الفن ا
سرح والتليفزيون لقد حظيُت على امتـداد مسارى الفنى فى ا
ـغرب والـسـيـنـمـا بـعدة جـوائـز وأوسـمـة ودروع الـتـكـر داخل ا
وفى الـوطن الـعربى وإنى ألحس بـأن هـذه االلتـفـاته ذات طعم

أل النفس بالدفء واحملبة. مختلف وخاص 
سرحيـة العربيـة تمنح جائزة مـادية مقدارها ٢٥ الشخصـية ا
ـيــة من الـدكــتـور الـقــاسـمى وتــسـلم ألف دوالر وشـهــادة تـكــر

سرحية. احلفل اخلتامى أليام الشارقة ا

'¢ù«dGƒc' ójóL ..iõjôÑàdGh ƒµ°ùfƒj ¢ù«HGƒc
اخملـــــرج الــــــعـــــراقـي مـــــحــــــسن
ــسـرح الــعـلـي مـقــاال بـعــنـوان ا

الشعبي الذي نريد..
ــــــــهــــــــرجــــــــانـــــــات وفـي بـــــــاب ا
ـــســـرحــــيـــة.. كـــان لـــلـــمـــوسم ا
ـــــســــــرحي احملــــــلي الــــــثـــــالث ا
٢٠٠٧ نــصـــيب في عــدد هــذه
اجمللـة.. وكذلك تـغطـية كـاملة
سرح الـشباب ـهرجـان دبي 
٢٠٠٧ بــاإلضــافــة إلي تــقــريــر
كـامـل عن مـهــرجـان الــفـجــيـرة
الـدولي الـثــالث لـلـمـونـودرامـا.
ــهـرجــان اإلمـارات كــمــا كـان ا
ــسـرح الــطـفل حــصـة الـثــالث 
كــــبـــــيــــرة مـن الــــتـــــغــــطـــــيــــة في
كـــوالــــيس ١٩ بـــاإلضــــافـــة إلي
تغطية كـاملة لألستاذ محمود
أبـو الــعـبـاس عن أيــام قـرطـاج
ـــســـرحـــيــة. أمـــا مـــســـرحـــيــة ا
الـعــدد فــقــد كـانـت مـســرحــيـة
(انـتظـارات) لـعـبـد الـله صـالح
والــتي عـــرضت في دورة أيــام
ـــــســــرحــــيــــة ١٧ الـــــشــــارقــــة ا
بــاإلضــافــة إلي أبــواب اجملــلــة

الثابتة.

مقدمة مـن قبل األستاذ هيثم
يــحــيى اخلــواجــة من ســوريــا
ـــــعـــــمـــــار الــــــفـــــني بـــــعـــــنــــــوان ا
ــــســــرح لــــلــــشـــــخــــصــــيــــة فـي ا

اإلماراتي.
ـــــاجــــد من دراســـــة ألحــــمــــد ا
الــــعـــراق بــــعـــنــــوان (كــــوابـــيس
ـــســـرحــيـــة). وفي يـــونـــســـكــو ا
ي كــتب ــســـرح الــعـــا مــجـــال ا
عـــــبــــد اجلـــــبـــــار خــــمـــــران من
ــغـــرب عن مـــســرح بـــريــشت ا
لحمـي وكتب محمود قاسم ا
مقاال بعـنوان إجنمار برجمان
مــخـرجــا مـســرحــيًـا. وتــضـمن
الــعـدد تـغــطـيــة عن مـســرحـيـة
ـــؤلـــفـــهـــا الـــدكـــتــور الـــنـــمــرود 
سلـطان بن مـحمـد القـاسمي
والـتي سـتـفـتـتح أيـام الـشـارقـة
ـــــســــرحــــيـــــة لــــهــــذه الــــدورة. ا
تقريرا عن مسـرحية البقشة.
ــــســـرح كــــمـــا جــــاء فـي بــــاب ا
احمللي.. تغطـية عن مسرحية
عـــــلـى جـــــنـــــاح الـــــتـــــبـــــريـــــزي..
وإمـكانية تـشكيل فرقـة وطنية
للتمـثيل. وضمن مقاالت كتب

صـــــــدر الــــــــعــــــــدد الـ (١٩) من
مجـلة كـواليس الـتي تصـدرها
ـــســرحــيـــ بــدولــة جــمــعـــيــة ا
ــتــحــدة اإلمــارات الــعـــربــيــة ا
تــضــمـن مــلف الــعــدد تــقــريــرا
كــامـال عن الــهـــيـــئــة الـــعــربـــيــة
لـــــلــــــمــــــســـــرح تــــــأســــــيـــــســــــهـــــا
ونــــشــــاطــــاتــــهــــا وأعــــضــــائــــهــــا
وخـطـطـهـا تـغـطـيـة كـامـلـة عن
اليـوم الـعربي لـلـمـسرح وكـلـمة
الــدكــتــور يــعــقــوب الــشـدراوي
نـاسبة. وفي من لـبنان بـهذه ا
بـــاب مـــلــتـــقـــيـــات مـــســـرحـــيــة
تـــضـــمـن الـــعـــدد تــــقـــريـــرا عن
ــــــســــــرح احملـــــــلي مــــــلـــــــتــــــقـى ا
اخلـــــامس والـــــذي تــــــنـــــظـــــمه
ــسـرحــيـ وكـذلك جـمــعـيـة ا
تــقـريــرًا عن مــلـتــقى الـشــارقـة
اخلــامـس لــلـــمــســرح الـــعــربي
ـــــأثــــور وآخـــــر عن مـــــلــــتـــــقى ا
سرح اإلماراتي الشعـبي في ا
والــذي نــظــمــته إدارة الــتــراث
في دائـــرة الـــثـــقــافـــة واإلعالم
بـــــــــالــــــــشـــــــــارقـــــــــة. وفـي بــــــــاب
الــــدراســــات نــــشــــرت دراســـة
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بـعـد ١٨ عـامـا من الـغـيـاب
عـــــادت الــــدكـــــتـــــورة هـــــنــــد
بــــــاغــــــفــــــار لــــــلــــــجــــــمــــــهـــــور
سرحـية (امرأة صريحة
جــدًا) من تــألــيــفــهــا والــتى
عــــــــرضـت فـى افــــــــتــــــــتــــــــاح
فعـاليـات النـشاط الـثقافى
الـــــــــــــنـــــــــــــســـــــــــــائـى فـى دورة
ـهرجان الـوطنى الـثقافى ا
لــلـتــراث والـثــقــافـة الــثـالث

والعشرين.
ـســرحـيــة تــمـثل اجملــتـمع ا
 هند باغفارالـنسائـى البسـيط والسهل
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التى أعـدها حمـدى عباس عن قـصة د. حس مـؤنس و "سر احلاكم
بــأمـر الـله" لـعــلى أحـمـد بـاكــثـيـر و "حـبـيــبـتى شـامـيــنـا" لـرشـاد رشـدى.
و"الـناس الـلى فى الـتالـت" ألسامـة أنـور عكـاشـة; و "اللـعب فى الـدماغ"
سـرحيـة واألمر نـفسه يـنطبق خلـالد الـصاوى; وغـيرهـا من العـروض ا

على ما عرضت له من جتارب فى الفصل الرابع.

يـعـد هـذا الــفـصل من أهم فـصـول الـكـتـاب ألنه يـتـنـاول بـرؤيـة واعـيـة
ـسـرحيـة الـتى دارت حـول الـقـضيـة الـفـلـسـطيـنـيـة مـثل "ما األعـمـال ا
ـنتـظـر "ليـسرى اجلـندى و "الـنار ـسيح ا حـدث لـليـهودى الـثائـر مع ا
والـزيـتـون" أللـفـريـد فـرج و"وطـنى عـكـا" لـعـبـد الـرحـمـن الـشـرقاوى و
ــعـ بــسـيــسـو زهـرة مـن دم" لـســهـيل إدريـس و "شـمــشـون ودلــيـلــة" 
ولغـرباء ال يشـربون الـقهوة" و "بـاب الفتـوح" حملمـود دياب و حبـيبتى

شامينا" لرشاد رشدى.
سرحي مثل محمود دياب وفى الفصل األخير تتنـاول أعمال بعض ا

وميخائيل رومان وجنيب سرور وسعدالله ونوس وسعد الدين وهبة.
ــتـعـة ومــفـيـدة نــطـالع من خاللــهـا مـجــمـوعـة من هــذا الـكـتــاب رحـلـة 
ـا آمـنـوا به من األعـمـال شـديـدة األهــمـيـة لـكـتــاب  تـهـمـيش أغـلـبــهم 

رؤى تتجاوز الواقع وتسعى إلى تغييره.

كن وراء عنصـر واحد فحسب سـرح يكمن وراء هذه الـعناصر مـجتمـعه وال  >  العمل الـفنى فى ا
سرحى فنـا مركبا فى حاجة إلى مـجموعة من الفـنان يكمل بـعضهم بعضا فينهض لـذلك الفن ا
وسيقى ثم هو فى حاجة إلى اخملرج الذى هندس والرسام وا مثل وا ؤلف وا إنه فى حاجة إلى ا

عروضة. سرحية ا ًا فنيًا متكامال هو عالم ا يربط هذا بذاك ويؤلف مع الكل عا

رحلة الثانية لتجديد قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا بالقليوبية. اضى أعمال ا > د. أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتح األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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ـسـرح قـبل أيـة نـظـريـة يـعتـبـر أوال مـكـان اتصـال إنه مـكـان لـلحـيـاة بـكل مـعنى >  ا
الكلمة ألن احلياة قوامها االتصال والتبادل والتنفس مع اآلخرين ومع العالم.
ـنطـوقة هـويته اخلـاصة ومن يـعرفـون هذه الـلغـة كوسـيلة كل بـلد يـبلور فى لـغته ا

اتصال هم فقط الذين تتاح لهم فرصة اللقاء فى مجال فكرى مشترك. 28
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ا يفلسع» للمؤلف محمود الطوخى والبطولة ألحمد بدير إنتاج أروى قدرى. > اخملرج عاصم جناتى بدأ بروفات مسرحية «الشعب 

ـكـن من الـوصـول إلى كـمــا تـطـرح فى مــقـالـة تــالـيـة فــكـرة إنـشــاء مـسـرح 
اجلـمـاهـيـريـة الـفـقـيــرة فى الـقـرى والـنـجـوع واألحـيــاء الـشـعـبـيـة وتـتـعـرض
لــتـجــربـة اخملــرج الـفــنـان أحــمـد إســمـاعــيل مع فـرقــته "فــرقـة شــبـرا جنـوم
سرحـية" والتى رفعت شـعارها الدال: نـحو مسرح فى كل مـكان وهو ما ا
ـسـرح لـلـمـوروث الـشـعـبى كـمـا فى "مـن أجـيب يـسـتـدعى أيـضًـا تـوظـيف ا
ـلك" لـسـعـد الـله ونـوس و "إدارة عـمـوم ـلك هـو ا نـاس" لـنـجـيب سـرور و"ا
الزير" وهى إعداد مسرحى عن قـصة بنفس االسم للدكتور حس مؤنس

ومن إخراج عادل العليمى.
ـسـرحى وإن كـنت أرى أنه ثم تـتـحـدث الـكـاتـبـة عن نـعـمـان عـاشور ودوره ا
ـقال فى فـصل "مـسرحـيون مـجددون" ثم تـناقش من األنسب وجـود هذا ا

فكرة الزمن عند نعمان عاشور وتوفيق احلكيم.

سرح ثم تـتعرض فى الـفصل الثـانى جملموعـة من التجـارب األجنبيـة فى ا
ــسـرح الـفــرنـسى مـثل جتــربـة مــارسـيل مــارشـال وهــو من أبـرز مــخـرجى ا
سرح ـسرحـية الـتى كتـبت حول "كـومونـة باريـس" وا عـاصر واألعـمال ا ا
ـسرحى لين الرملى ا كان تـعرضها للكاتب ا الطـليعى فى أورجواى ور
فى هذا الـسـياق راجـعًـا إلى حصـوله عـلى اجلائـزة الـفرعـية لـلـمسـرح عام
ـسـرحى ٢٠٠٥ مـن مـؤسـسـة األمـيــر كالوس الـهـولــنـديـة وكـذلك الــكـاتب ا
ـائدة" الـتى كـتبـتهـا فرقة اجلـزائرى عـبد الـقادر عـلوله وجتـربته الـرائدة "ا

سرحية كتابة جماعية. وهدان ا

ثـم تـتــنــاول الـكــاتــبــة ثالثـة عــروض هى "فــنــدق األشــغـال الــشــاقـة" لــثالثى
نصورة سرح و "ب النهدين" لفـرقة ابن البلد و "القناع" لفرقة ا أضواء ا
ـسـرحـيـة لـتـكـشف من خالل رؤيـتـهـا لـهـذه األعـمـال مـدى مـا يـسـمهـا من ا

تلقى. إسراف فى الهبوط ومغازلة غرائز ا
سرحية ميـخائيل رومان "٢٨ سبتمبر وبعـد هذه العروض تتعرض بالـنقد 
السـاعة اخلـامـسة مـساء" الـتى تـعد اسـتـجابـة بسـيـطة ومـباشـرة وإيـجابـية
لـلـحــالـة الـتى وقــعت فـيـهــا مـصـر بــعـد ٢٨ سـبـتــمـبـر ١٩٧٠ يــوم مـوت عـبـد

الناصر.
صـطفى محـمود الـتى يتضح فـيها وكذلك مـسرحيـة "اإلنسـان والظل" 
ترف الطـرح البرجوازى لـهموم اإلنسـان ومسرحيـة "إدارة عموم الزير"

ــســرح ــا ســوف نــظل لــســنــوات أخــرى عــديــدة نــتــذكــر مــا كــان عــلــيه ا ر
ـاضى هذه الفـترة التى ازدهر صـرى فى ستيـنيات وسبـعينـيات القرن ا ا
صـرى ازدهارًا كبيرًا وال شك أن هذا االستدعاء يعد أحد سرح ا فيها ا
دوافع هـذا الـكـتـاب وإحـدى غـايـاته فى الـوقت نـفسـه وعلى الـرغم من أن
سـرح فـإنه شـديد الـتـنـوع ألنه يجـمع - بـجـدية دراسـاته كـلهـا تـدور حـول ا
ية حول ـهمة وبـعض الرؤى العـا ـسرحية ا وعمق - بـ بعض القـضايا ا
ـصرى ـسـرح ا ـسـرحـيـة وكـيـفـيـة تـنـاول ا ـسـرح والـعـروض والـتـجـارب ا ا

سرحي اجملددين. للقضية الفلسطينية وجتارب بعض ا
والكـتاب - من زاوية أخرى - حـصاد رحلـة طويلة قـضتها الـكاتبة الـكبيرة
ـسرحيـة سواء على مـستوى الـكتابة أم فريدة الـنقاش فى مـتابعـة احلياة ا
ا سـرحية; حيث تـعود بعض دراساتـه إلى أواخر الستـينيات  العروض ا
ـسـرحـيـة عـلى ـكـنـنـا من مـعـايـشـة احلـيـاة ا يـعـد مـيـزة أولى لـلـكـتـاب ألنه 

. مدار عقدين كامل
انـها واختـيارات األسـتاذة فـريدة الـنـقاش تـتسق مع قـناعـاتهـا الفـكريـة وإ
احلـقــيـقى بــضـرورة تــطـويــر الـواقـع وتـدعــيم الـفن اجلــاد نــلـخط ذلك فى
مـجـمـوعـة الـقـضـايـا الـتى تـطـرحـهـا فى الـفـصـل األول ومـجـمـوعـة الـكـتاب

سرحي موضوع الدراسة فى "مسرحيون مجددون". ا
نـسـاقة وراء الـثقـافة لـكنـهـا لم تتـردد فى نقـد بـعض األعمـال الضـعـيفـة وا

االستهالكية بغرض كشف ضعفها وتهافتها.

"حرية التعبير" هى القضية األولى التى تطرحها الكاتبة فى هذا الفصل
كـأنـهـا حلن البـدايـة الـذى يـنبـغى أن نـفـتتـح به أى طرح سـواء كـان أدبـيًا أم
ستـقبل وحـرية الـتعـبير - إذا فـكريًـا ألنه - كمـا تقـول الكاتـبة - مـفتـاح ا
ـسرح - هى الـتى تقف وراء هاجس الـتجريب مـا حاولنـا مقاربـتها داخل ا
ـسـتـمـر الـذى يـظل مـرتـبـطًـا بـشروطـه االجـتمـاعـيـة ورغـبـته فى حتـقـيق ا
التواصل مع اجلمهور وتستعير الكاتبة قول د. على الراعى "إن التجريب
هـو إعالن فـنى عن أوضـاع أصبـحت مـتجـمـدة". وبهـذا االعـتبـار فـإن آفاق
ـسرح العـربى ال تزال محـدودة للغـاية ألن التـجريب ليس التـجريب أمام ا
بـوسـعه أن يـزدهـر إال فى مـنـاخ مــوات له وهـو أمـر غـيـر مـتـحـقق اآلن فى
ـناقـشـة هذه ـفروضـة فى كل الـبـلـدان العـربـيـة واستـمـرارًا  ظل الرقـابـة ا
ـمـثل بالـثـقافـة الـسائـدة من خالل شـهادة القـضـية تـطـرح الكـاتـبة عالقـة ا
ـــثل مـــصــرى شـــاب; هــو أحـــمــد كـــمــال الـــذى لــعب أدوارًا رئـــيــســـيــة فى
سـرحيـة اجلـامعـية وهى شـهادة مـهـمة ألنـها تـكشف عشـرات الـنصـوص ا
ثقف عـمومًا - من أسـر الثقافـة السائدة. ـمثل - وا عن ضرورة انخالع ا

تهافت  ب اجملددين وا
سرح فى ا

أقوال أخرى 
فى مسألة الهوية

الكتاب: مسرحة النزعة
القومية

ؤلف تأليف: مجموعة من ا
: كيكى حترير وتقد

جوناريدو
ترجمة: د. سحر فراج

الناشر: إصدارات مهرجان
القاهرة للمسرح التجريبى

(١٩)

بـيـنــمـا يـرى الـبــعض (عـنـدنـا) أنـه البـد من إلـقـاء
ــــاضى(كـــله) وراء ظــــهـــورنـــا - بـال وجع قـــلب - ا
ـة وضــبط سـاعـاتـنـا وارتـداء (يـونى فــورم) الـعـو
جــمــيــعًــا عــلى أم الــلــحـــظــات جــمــيــعًــا الــلــحــظــة
الكونـية الكوكـبية األبهى التى أسـعفتنـا بها أمنا
اجلــديـدة بــعــد أن كــدنـا نــهــلك فى ظل ذاكــرتــنـا
الـــثــقـــافـــيــة بـــثـــقـــلــهـــا الـــتــاريـــخى وحـــكــايـــاتـــهــا أو
ـــة يـــقـــدم الـــبـــعض ســـرديـــاتـــهـــا الـــكـــبـــرى الــــظـــا
(عـــنــــدهم) احـــتــــمـــاالت أخــــرى. (خالل مــــؤتـــمـــر
سـرح عام ٢٠٠٢ اجلـمعـية األمـريكـيـة ألبحـاث ا
أقــيــمت حــلــقــة بــحــثــيــة بــعــنــوان "تــكــوين الــهــويــة
القـومية عن طريق إعـادة بناء الـثقافة الـقومية"
نـوقش خالل هذه احللقـة بصفة أساسـية مسألة
ــســرح فى بـــنــاء الــهـــويــة الــثـــقــافــيــة اســتــخـــدام ا
ـشــاركـون الـعالقـة بـ الـقـوة الــقـومـيـة ونـاقش ا
الــسـيـاســيـة وبـنـاء أو هــدم الـهـويــة كـمـا  بـحث
الـــوســـائل الـــتى تـــمـــكن لـأل من خاللـــهـــا صـــنع
ثـــقـــافــة (نـــيــوكـالســيـــكــيـــة) من أجـل وضع صــورة
جـديـدة للـهـويـة الـثـقـافـية الـقـومـيـة اخلـاصـة بـها.

تهدف إلى إيجاد إحساس بهذه الهوية.
وكـتـاب "مـسـرحـة الـنـزعـة الـقـومـيـة "يـحـتـوى عـلى
ـــســرح بــفــكــرة عـــشــرة مــقــاالت تــنـــاقش عالقــة ا
الـقــومـيـة من وجـهـات نـظـر مـخـتـلـفـة هى "إعـادة

ـتـنــاقض لـبـولـنـدا بــنـاء األمـة: اخلـيـال الــثـقـافى ا
فى القرن الثامن عـشر" لـ .. (نتاليا بالديجا) -
ـلك ال يــزال عـلـى الـعـرش: االحـتــفـال بــالـثــورة وا
ســقـــوط الــبــاســتــيل ومــهـــرجــان الــفــيــدرالــيــة لـ..
(ســكـوت مــاجـلـيــسن)- مـقــدمـة أثــيـنـيــة لـلــمـسـرح
األمــــريـــكـى (جـــارى جــــاى ويــــلـــيــــامـــز) - هــــيـــردر
ـــــســـــرح األوربى (س.إ. ويـــــلــــمـــــر) - الـــــعــــرض وا
الــطــلــيــعـى الــتــاريــخى والــقــومـــيــة الــيــابــانــيــة لـ..
(ديفيـد بلجيـرينى) - تذكر التـراجيديا الـيونانية
ونــســيــانـــهــا كــتــاريـخ قــومى فى الــيـــابــان مــا بــعــد
احلرب لـ.. (كـارول فيشـريور جـنفرى) - الـغياب
احلـرج ألدونـسـيـا فى قـريـة و.س. ريـنـدرا (إيـفان
دارون ويــــنت) - روبــــرت لـــيــــبــــاج: إنــــتــــاج كـــيــــيك
سـرحى لألمـة على (كـارين فـريكـر) - اإلخـراج ا
ـــكــســـيــكى ــاضى: عـــبث األداء األثــرى ا أطـالل ا
يت (باتريشيا يـبارا) - جثة الهوية اجلزائرية: ا

لـ .. أكور أوامارا (سوزان هيديك).
ويـحــتـوى الـكـتـاب أيـضًـا عـلى مـقـدمـة لـ.. "كـيـكى
ـسـرح والـقـومـيـة: مـقـدمـة جـونـاريـدو" بـعـنـوان: "ا

وتعريف.
ونــظـرًا ألهــمــيـة هــذا الــكــتـاب فــســوف نــعـود إلى

عرضه بشكل موسَّع الحقًا.

الكتاب: بستان
سرح - رؤى ا
تأليف: فريدة

النقاش
الناشر: الهيئة
العامة لقصور

الثقافة

لحة سرح ا قضايا ا

ية" هذه "الرؤى العا

العروض الهابطة

صرى سرح ا فلسط على ا

قررت االكتفاء بالتأليف.. 
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 مشهد من عرض «جنون عادى جداً»

د. نبيلة حسن 

د. نـبيـلة حـسن رئيـس قسم الـتمـثيل
ــعـــهــد الـــعــالى لـــلــفـــنــون الــســـابق بـــا
ـــســـرحـــيـــة رفــــعت مـــؤخـــراً دعـــوى ا
قـــضــــائـــيــــة ضــــد الـــفــــنـــون بــــســـبب
اسـتـبـعادهـا عن رئـاسـة القـسم أثـناء
سـفـرهـا لإلمـارات للـمـشـاركـة ضمن
سرحية هرجانات ا فعاليات أحـد ا

العربية.
نـــبــــيـــلـــة حــــسن قـــالـت إنه ال تـــوجـــد
نع من يـة ما  ضـمن لوائح األكـاد
ســــــفــــــر األســــــاتــــــذة خــــــارج مــــــصــــــر
ـــــهــــــرجـــــانـــــات لـــــلــــــمـــــشـــــاركــــــة فى ا

ؤتمرات. د. أشرف ذكىوا

ــــــهن د. أشـــــرف ذكـى نـــــقــــــيب ا
الــتــمــثــيــلــيــة قــرر عــقــد نــدوات
ـقـر نـادى ولــقـاءات أسـبـوعــيـة 
الـنـقــابـة بـشـارع الــبـحـر األعـظم
ـــنـــتـــجــ مع أهـم اخملــرجـــ وا
لـتـوطــيـد الـعالقـات بــيـنـهم وبـ

أعضاء النقابة.
ذكـــــر أكــــد أن هـــــذه الـــــلـــــقــــاءات
سـوف تـساعـد عـلى فـتح قـنوات
عــمل جــديــدة لألعــضــاء الــذين
يـعــانـون بـحـثـاً عن فـرص لـلـعـمل

والتواجد.
خليل مرسى

الـــــفــــنــــان خــــلــــيـل مــــرسى أجــــرى
عــــمــــلــــيـــــة جــــراحــــيــــة فـى قــــدمه
ـاضى وهو ما اضطره األسبوع ا
ــــــشـــــاركــــــة فى لـالعــــــتـــــذار عـن ا
أعــــمـــــال فـــــنــــيـــــة خالل الــــفـــــتــــرة

احلالية.
آخـر مشاركـة خللـيل مرسى على
خــشـبـة مــسـرح الــدولـة كـانت فى
مــســـرحــيـــة «إكـــلــيل الـــغـــار» الــتى
عرضت على مسـرح الطليعة من
إخـــــــراج شـــــــادى ســـــــرور الـــــــعــــــام
ـــــاضـى وشـــــاركـت مـــــؤخـــــراً فى ا

مهرجان األردن للمسرح احلر.
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حــقـــهــا لــكن هــذا لـــيس صــحــيــحــاً
طــــول الـــوقت والــــنـــظـــرة لــــلـــبـــنـــات
ــبـــدعــات دونـــيــة ويـــجب أن يــظل ا
صـــوتــهـــا مــكـــتــومـــا حــتى لـــو كــانت

مخرجة.
وتعـترف مروة أن عـملـها كمـخرجة
ومــؤلـفــة مــســرحـيــة أصــبح (ســبّـة)
وجــــرمًـــــا شــــديـــــدًا أصــــبـح يــــهــــدد
حــيـاتـهــا الـشــخـصـيــة حـتى إن من
ـجرد أن يتـقـدم خلطـبـتهـا يـهرب 

يعرف عالقتها بالفن .
ــوقع الـثــقـافى وعن (الـرجل) فى ا
الــــذى تـــعــــمل بـه تـــقــــول مـــروة: مع
األسف لـم يــتـــغـــيـــر تــثـــيـــرا.. أثـــنــاء
عــمـــلى بـــالــعـــرض كـــنــا نـــقـــرأ عــلى
جدران قصر الثـقافة عبارات غير
الئـــقـــة وشــتـــائـم مــعـــظـــمـــهـــا جــارح
ــديـــر قـــصــر فــتـــوجـــهت بــشـــكـــوى 
الـــثــــقــــافـــة ولــــكـــنـه بـــررهــــا بـــأنــــهـــا
(خالفـــــات شـــــخــــصـــــيــــة) ولـــــذلك
ـدير عام الثـقافة وال أحد رفـعتها 

يستجيب.
واعــتـرفت مــروة بـوجــود شـرك فى
ـــســألـــة اإلبــداعــيـــة حــ يـــصــبح ا
ــــؤلف بـــررته بـــأنـــهـــا اخملـــرج هـــو ا
جتـــربــتــهـــا األولى حــيـث انــتــصــرت
ـــؤلـــفـــة عـــلـى اخملـــرجـــة وأعـــلـــنت ا
قـرارها بالتـركيز فى الـتأليف على
أن تــخـــرج نـــصــوصًـــا لـــغــيـــرهــا إذا

كررت جتربة اإلخراج.
مـروة انتـهـت من كـتـابة نـص جـديد
عن ديــوان شـعــر جلـرجس شــكـرى
يـــحــمـل عـــنــوان "رجـل طــيـب يــكـــلم

نفسه" وبنفس العنوان.

ســيــاقــهـــا.. وأضــافت: لــو أن لــدى
فـرصة ثانيـة لكتابة الـنص فسأنبه
وأركــــز أكــــثــــر فى الــــفــــكــــرة مــــادام
اجملـــتــمع طـــول الــوقت بـــيــعــامـــلــنى
عـــــــــلـى أنـى (شـــــــــخـص نـــــــــاقص)..

وتوقفت فجأة.. ثم أردفت:
فى اجلنـوب.. نـفس الغـباء الـقد
كن أن يـكون الـشكل والتـخلـف و
من اخلـارج أن الفـتاة حـصلت على

رفـضـت اخملـرجــة والـكــاتـبــة "مـروة
فـاروق" التـفسـيـر اجلنـسى للـعرض
سرحى "جـنون عادى جدًا" الذى ا
شـــاركت به مـــؤخـــرًا فى مـــهـــرجــان
سـرح.. وهـو الـعرض ذاته نـوادى ا
الـــــــــــــذى شــــــــــــاركـت بــه مــــــــــــروة فـى
رأة اخملرجة قبل شهور مهرجان ا

قليلة..
ــا أكــون أخــفــقت وقــالت مــروة: ر
فى تـوصـيل رؤيـتى الـدرامـيـة حيث
قـدمت فى الـعــمل قـضـيـة اإلنـسـان
- ولـــيس الـــعــــجـــز اجلـــنــــسى كـــمـــا
اعـــتــقــد الـــبــعض - ويـــدهــشــنى أن
يـواصـل اجملـتــمع حـبس نــسـائه فى
احلـــرمــــلك خـــاصــــة فى اجلـــنـــوب
حــــــيـث أنــــــتــــــمى وحــــــيـث تــــــعــــــالت
األصـوات "إيـه اجلـرأة دى" عـنـدمـا
ـنـيـا ووصفت عـرضت الـعـمل فى ا
مـروة تعليـقات من هذا النـوع بأنها
"تـــافـــهــة" وأرجـــعـــتـــهــا إلـى تــفـــكـــيــر

ستمر فى اجلنس. اجملتمع ا
ـثلـيهـا خاصة وحـول تعـاملـها مع 

الرجال تقول مروة:
كـانت هنـاك صعـوبات كـثيـرة فبـعد
ـوضـوع عـلى الـفـرقـة أن عـرضت ا
واتــــفــــقــــنـــــا عــــلى الـــــعــــمل.. بــــدأت
مــــؤامــــرات كـــــثــــيــــرة حتــــاك أثــــنــــاء
الـبـروفـات وكــانت غـالـبًـا من بـعض
ــكــان ــتــرددين عــلى ا ـــثــقــفــ وا ا
الــلى بــنــشـتــغل فــيه كــان أبــســطــهـا
ـــمــثل وقـــالــوا له: أنــهـم أمــســـكــوا ا
إزاى قـــــابل عـــــلـى نـــــفـــــسك تـــــمـــــثل
الكالم الفـارغ ده? وكانوا يقصدون
 الــشـــخـــصـــيـــة الـــتى دخـــلـت حـــيــاة
الــبـــطل ولــكــنــهم فـــســروهــا بــشــكل
مـــــرضى بـــــعـــــد اقـــــتــــطـــــاعـــــهـــــا من

 مروة فاروق

مروة فاروق: التفسير
سرحيتى اجلنسى 
تافه والغباء القد
لم يغادر اجلنوب
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ية.. تتنافس على اجلائزة ٦ نصوص عا

ـشرف العـام على قسم انتـهت "هند حـامد" ا
ـسـرحى بـجـامــعـة عـ شـمس من الـنـشــاط ا
وضع الــلـــمــســات الـــنــهــائـــيــة جلــدول عــروض
مــســابــقــة الــتــمــثــيل الــكــبـرى والــتـى تـقــام فى
ــقــبل الــفــتـــرة من ٢٠ مــارس إلى ١٤ أبــريل ا

عــــلـى مــــســــرح الــــطالب بــــاإلدارة
العامة لرعاية الشباب.

تــشـارك كــلــيــة الـتــربــيــة الـنــوعــيـة
ـسـابـقـة بـالـعـرض ألول مــرة فى ا
ـــســــرحى (هــــاى تــــشـــيــــخـــوف) ا
تــــألــــيـف: أنــــطــــون تـــــشــــيــــخــــوف
تـرجـمـة: أبـوبـكـر يـوسف بـطـولـة:
مــصـطـفى صالح هـشـام سـعـيـد
مـــحـــمـــد صـــالـح عـــبـــد الـــرحـــمن
اجلـــــــابـــــــرى ســــــــلـــــــمـى مـــــــدحت
دوح يـاسمـ صـبحى رحـاب 
ــــــوســـــــيــــــقـى: ديـــــــفــــــيـــــــد أمــــــ ا

الـســيـنــوغـرافــيـا واإلخــراج مـفــيـد
البس: رشا لطفى فهيم تصـميم الديكور وا
بـيـنـمـا تـشـارك كـلـيـة احلـقـوق بـعـرض «رومـيـو
وجولييت» تأليف: وليم شكسبير والترجمة:
د. مــحـمــد عـنـانى أمــا الـبــطـولـة فــلـ.. ريـهـام
دسـوقى كر يـحيـى شيـماء إبراهـيم مـعتز
الـــشــــاذلى رأفت ســــعـــيــــد إخـــراج: مــــحـــمـــد
الصـغير ديـكور: محـمد أبو احلسـن تصميم
األزيــــاء: هــــالـــة الــــزهــــوى واإلخــــراج الـــفــــنى:

لك لير" يقدمها مجدى رشاد ومسـرحية: "ا
ن مـــصـــطـــفى فـــريـق كــلـــيـــة طب اخملـــرج: أ
األســنــان أمـــا كــلــيــة عــلــوم فــتــشــارك بــعــرض
ـــتـــرو" تـــألـــيـف: مـــحـــمـــود جـــمـــال وإخــراج: "ا

محمد جبر.
وتـــــنــــــافـس كــــــلـــــيــــــة الــــــتــــــجـــــارة
ـــســرحـــيـــة "الـــرجل الـــطـــائــر"
تــــــألــــــيـف وإخــــــراج: مــــــحــــــمـــــود
اجلـــمـــال وتـــقـــدم كـــلـــيـــة اآلداب
عـرضًـا مـسـرحـيًـا بـعـنـوان "جان
دارك" عن نـص لـــبـــرنـــارد شـــو
كــتـبه: مــتـولـى حـامـد ويــخـرجه:
تـامـر كـرم وبـطـولـة رانـيـا خـالد
محمد مـجدى بسام عبد الله
مـــــحـــــمـــــد غـــــيـث إســـــمـــــاعـــــيل
مــــحــــمــــد إســــراء عـــلـى ســــهـــا
عــادل ديــكــور: مــحــمــد ســعــد

وموسيقى محمود الشريف.
وتــشـــارك كـــلــيـــة األلــسـن بــعـــرض "مــهـــاجــر
بــريـســبـان" تــألـيـف: جـورج شــحـادة إخـراج
مـحـمـود عـبـد الـعـزيـز أخـيـرًا تـنـافس كـلـيـة
سـرحـيـة "احلـداد يلـيق بـإلـكـترا" الـتـربـيـة 
تأليف يوج أونيل إخراج محسن رزق.

 متولى حامد 
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مـثـلـة الفـرنـسـية الـشـهـيرة ـؤلـفـة وا اجلـلـسات ا
(آن ألفـارو) والتـى أدت دور (سيـمون) فى فـيلم
(ســــارتــــر - سن الــــولع) والــــذى أخــــرجـه كــــلـــود
ى ـــــنـــــاســـــبـــــة الـــــيـــــوم الـــــعـــــا جـــــاريـــــتـــــا وذلك 

للفرانكفونية.

ركـز الثـقافى الـفـرنسى بـفروعه الـثالثة عقـد ا
ـــنـــيـــرة - اإلســكـــنـــدريــة) (مـــصـــر اجلـــديــدة - ا
ــاضى جــلــســات قــراءة فى نــصـوص األســبــوع ا
ؤلـفة (سـيمـو دى بـوفوار) والـتى تعـتبـر إحدى ا
ــــــؤلــــــفــــــات الــــــوجــــــوديـــــات وشــــــاركـت فى أهم ا
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هندس QÉàîe Oƒªëe  فؤاد ا

ـهـنـدس عـرضت فـرقـة "عـ ًـا لـلـراحل الـكـبـيـر فـؤاد ا تـكـر
اضى مسـرحية "أرض النفاق" سرحيـة" الثالثاء ا الـشمس ا
ــأخـوذة عـن روايـة الــكــاتب يــوسف الــســبـاعـى والـتـى سـبق ا

هندس سينمائيًا وذلك بساقية الصاوى. وقدمها ا
ـهنـدس حضـرته شويـكار أعقب الـعرض حـفل تكـر السم ا

وأحمد عبد العزيز وسمير العصفورى.
ى وأخــرجــهــا "أرض الــنــفــاق" أعــدهــا مــســرحــيًــا هــشــام إ
مــحـمــد نــشــأت والـبــطــولـة خلــالــد إبـراهــيم مــروة رضـوان
إيــهـاب الــزنــاتى مـروة إمــام ســامح حــسن هـانـى عـويــضـة
وليـد عـبـد الغـنى أحـمد الـفـقى عـمرو مـهـدى مر سـعـيد

صالح خالد على.
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ـسـتـقل.. واتـهـام عدد سـرح ا تـمـويل ا
ـسـتـقـلـة بـ«خـيـانة» من الـنقـاد لـلـفـرق ا
ـسرحى اجلهـة الـتى مولت مـوسـمهم ا
األول وتــســاؤالت عــديــدة تــدور حــول
ــصــطــلح نــاقــشــهــا بــرنــامج احلــدث وا
«شـــارع الـــكالم» فى حــــلـــقـــة أذاعـــتـــهـــا
ــاضى الـــقــنــاة الـــثــقـــافــيـــة األســبـــوع ا
أعــــدتـــهـــا ديــــنـــا حـــا ودعــــاء حـــمـــزة
وريـــــهـــــام رجب وأخـــــراجــــهـــــا إيـــــهــــاب

الشاعر.
استضافت احلـلقة التى قدمـتها ريهام
مــنـيـب وأحـمــد يــوسف الــنــاقــد أحــمـد
ـــبـــادرة خـــمــــيس الـــذى وجـه الـــشـــكــــر 
الهناجر والتى أتاحت الفرصة أمام 7
فـرق مسـتقـلة لـتقـدم نصـوصاً وأفـكاراً
ـسـألة جـديـدة وقـال: لـسنـا مـعـنـيـ 
الــــتـــــمــــويـل ولــــكـن إن تــــطـــــرقــــنـــــا إلــــيه
فـسـأعـتـبــر أن بـعض الـفـرق قـد خـانت
فــعالً الــتـمــويل الــذى قــدمه الـهــنــاجـر
ألن كل عرض مسرحى يجب أن تكون

له صيغة فنية وإنتاجية مقبولة.
وتـوقف خـمـيس عـنـد عـرض «أوسـكـار

والـــســيـــدة الـــورديــة» لـــيـــصــفـه بــأنه 
ه بصيغة فنية جيدة أما عرض تقد
«الــتـــطـــريـــز» فـــرآه غـــيـــر مــنـــاسب وإن

أشاد بصيغته اجلمالية.
أما اخملرج مـحمد عـبد اخلالق وأحد
ـهرجـان فقـال: الفرق ـشارك فى ا ا
ــسـتــقـلــة تـعــمل عــلى مـدى 17 عـامـاً ا

دون أية إعانة من الدولة.
ــســتــقــلــة ال كــمــا أن مــقــولــة «الـــفــرق ا
تـــســتــحـق الــتــمـــويل من الـــدولــة بل من
ـدنى «خـاطـئــة فـكل الـفـرق اجملـتـمـع ا
الــــعـــربــــيــــة واألوربـــيــــة الــــتى تــــأتى إلى
ــهـــرجــان الــتــجـــريــبى مـــثالً هى فــرق ا
مـــســتـــقــلـــة وحتـــصل عــلـى تــمـــويل من
الـدولـة وأوربا بـالـكامل ال يـوجـد فيـها
مـسـرح رســمى ومـسـرح مــسـتـقل فـكل
الــفـــرق فى الـــدولــة تـــتــقـــدم بـــطــلـــبــات
ـانـحـة لـلـتـمـويل لـلـمـؤسـسـة الـثـقـافـيـة ا

وهى التى تقرر القبول أو الرفض.
وتـــابع عـــبـــد اخلـــالـق: الـــنـــاقـــد عـــمــرو
دوارة اعـــتــــرض عـــلـى تـــمـــويـل الـــدولـــة
ــســتــقــلــة وهــذا أمــر يــخــصه لــلــفــرق ا
وحـده وكـونه نـاقـداًَ كـبـيـراً ال يعـنى إال
من أطلق عـليه صـفة كـبيـر فهـو يطلق
حـــكــــمـــاً عــــلى احلــــدث دون أن يـــدخل
مــــــســــــرح روابط الــــــذى لـم يــــــزره إلى
اآلن وأحتــدى إن كــان يــعــرف مــكــانه

ـسرحى «أسـعد سـعيـد فى العـالم» من تألـيفه يواصل الـفنـان محـمود عـامر تـقد الـعرض ا
وبـطــولـته مع الــنـجـم مـحـمــد أبـو احلــسن وحــمـدى الـعــربى وأحــمـد عـبــد الـرحــمن ومـودى
ليجى وحـمزة خاطر واسـتعراضات مـاجدة عز وموسيـقى وأحلان وائل عوض «عرايس ا
ـسرحـية الـتى حـصلت وجدى ونـيس» إخـراج حسـن يوسف وأشـعـار محـمد حـسـنى وهى ا
ـنعم عـلى أفـضل عـرض للـطـفل لـعام 2007 فى اسـتفـتـاء الـنـقاد وتـعـرض عـلى مـسرح عـبـد ا
مـدبـولى بـالـتـوازى مع مـســرحـيـة «عـلى مـبـارك» وهى أيـضـاً مـن بـطـولـته مع حـمـدى الـعـربى
قررة على الصف ومحمد الشربينى وإخـراج محسن عزب وهى عن قصة «على مبارك» ا

السادس االبتدائى.
وعن اجلـديـد لـدى عـامـر قـال: كـتـبت مـسـرحـيـة بـعـنـوان «مـوهـوب ومـحـبـوب» لـقـطـاع الـفـنون
ــاضـيـة حــيث شـاركت فى الــشـعـبــيـة وكـنت فـى رحـلـة «لــلـسـودان» خالل الــشـهــور الـقـلــيـلـة ا
مـســلـسـلـ لـلــتـلـيـفـزيــون الـسـودانى.كـمــا انـتـهـيت مـن الـتـجـربـة الــثـانـيـة لى فى
ـاضـية الـتعـامل مع ذوى االحـتـياجـات اخلـاصـة حيث عـرض لى الـسـنة ا
على مسرح الهنـاجر التجربة األولى بعنوان
«يـــا صـــاحـــبى يــــا إنـــســـان بـــنـــادى عـــلـــيك»

ركز األول. وحصلت على ا
والــعــرض اجلـــديــد بــعــنـــوان «الزم نــعــيش»
سـيـعرض خالل هـذا الـشـهـر ضمن مـسـابـقات

مهرجان ذوى االحتياجات اخلاصة باألوبرا.
ويكشف محمود سبب اهتمامه بهذا النوع من العروض
ــســرحــيــة قــائـالً: هــذه الــشــريــحــة مـن اجملــتــمع أحق ا
ـهم وهم فى حاجة إلى بالـرعاية إضـافة إلى ثـراء عا
من يشعر بهم وقد انصب اهتمامى خالل السنوات
ـاضـيـة على الـعـمل لألطـفـال ولألسرة الـقـلـيلـة ا

ألن الفن رسالة لصالح اجملتمع واألسرة.

سرح احلديث. > اخملرج هشام عطوة يستعد إلخراج مسرحية «يادنيا يا حرامى» للمؤلف متولى حامد إنتاج ا

سـرحى اجليد يقـترن باالفتقـار إلى خفة الظل أو إلى > - الـبعض يتوهـمون أن مفهـوم العمل ا
عـناصـر اجلذب بصـفة عامـة فى ح أن األمر فى حـقيـقته على عـكس ذلك تمامـا ألن الشكل
ضـمـون. ويكـون عـادة - بـحكم اتـسـاع أفق قيـادته - أكـثـر اشتـمـاال على عـنـاصر ال يـنـفـصل عن ا

ضمون والشكل فى نسيج العمل. تحقق ب ا اجلذب فى إطار التضافر ا 6
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ـسرح - بعوامل التغير التى استقرت فى مجتمعات اليوم- أصبح من دوره أن يجعل >  ا
مـن نفسه حيـاة ووسيلـة للثقـافة والبـناء االجتـماعى. وال يعنى هـذا بطبـيعة احلال أن
سرح ا يعـنى أن تكون على عـاتق رجال ا سرح لـيعلم اجلمـهور وإ يـصعد الفـنان إلى ا

وقياداته مسئولية اختيار العروض ووضع خطط اإلنتاج.
سرحي جريدة كل ا
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سرح السالم. > مسرحية «موت فوضوي صدفة» لإليطالى داريوفو واخملرج عادل حسان يتم افتتاحها األسبوع القادم 

الحظـات على األحـداث ويعـود إلى إبراز بـعض ا
شـاهد التي سـرحية حـيث يتـحدث عن بـعض ا ا
كــانـت قــادرة عـــلى انـــتــزاع الـــضــحـــكـــات; مــشـــهــد
إيـــقــــاظ الـــطـــفــــلـــ فـي الـــصـــبــــاح لـــلــــذهـــاب إلى
ـدرسة; وحفالت الـعشاء الـتي كانت تـتحول إلى ا
مـشــاجـرات عـنــد احلـديث عـلى أســالـيب الـتــعـلـيم
وكـــيـف تــبـــرع بـــعـض األمــهـــات فـي الـــتــعـــبـــيـــر عن
ـؤلـفـة قـضـيـة آرائـهن من خالل األنـبـاء وتـعــالج ا
تـعاني مـنـهـا أسر كـثـيرة هي كـيـفـية احلـفـاظ على
ـودة بـ الـزوجـ دون أن يـتـأثـر احلب وعالقـة ا
ذلك بإجنـاب األطفـال ومتـاعبـهم ومتـاعب احلياة

اليومية.
ـســرحـيــة مـشــهـد ـضــحـكــة في ا ــشـاهــد ا ومن ا
الــصـديـق الـشــاذ لــلــبـطــلــة والـذي قــام به بــبــراعـة
شـديـدة سـتـيـوارت مـاكـواري عـنـدمـا كـان يـتـحـدث
عـن صـــديق شـــاذ جــــديـــد تـــعـــرف عــــلـــيه مـــؤخـــرًا
ــرسـومــة عــلى وجه الــزوجــ وهــمـا والــدهــشــة ا
يستمعـان إلي حديث الصديق وتعبيرات االستياء

التي صدرت عنهما.
ويـــرى الـــنــاقـــد أن اخملـــرجــة "ثـــيـــا شـــارول" كــانت
مـوفقـة إلى حـد كبـيـر في اإلخـراج حيث اسـتـغلت
القـدرات غيـر العـادية لـلمـمثـل في االنـتقـال ب
ـكن أن ـتــبـايـنـة بـسـرعـة كـبـيـرة وكـان  ـشـاعـر ا ا
يـظهر اإلخـراج بشكل أفـضل لوال ضعف الـديكور
الـذي صــمـمه ونــفـذه مــهـنـدس الــديـكــور الـشــهـيـر
"جوناثان فيتـسوم" لكن في النهايـة كانت "أوليفيا
وليـامز" راقصـة للـغايـة في دور كيت.. فـقد كانت
مــرحــة في بــعض األوقــات وحــزيــنــة أشــد احلـزن
في الـبـعض اآلخـر. كـمـا جنــحت في الـتـعـبـيـر عن
مـشــاهـد اإلجـهــاد الـبـدني واإلحــبـاط. وأضـحـكت
شاهدين كثيرا بـأحاديثها عبر دائرة تليفزيونية ا
مع زمــيـلــهـا الــذي كـان يــغـازلــهـا بــشـكل غــيـر الئق
والـذي قام بـدوره "ستـانـلي نـاونسـنـد". وساعـدها
عـلى إبـراز قـدراتــهـا. أيـضـا "أن ريــد" الـتي قـامت
" بدور األم. وتألق في دوره أيـضًا "جوناثان كول
الــــذي قــــام بـــدور الــــزوج. وكـــذلـك بـــرع الــــثــــنـــائي
ــــــيـــــــلي جـــــــويس" و "دومـــــــنــــــيـك روان" في دور "إ

الزوج اللذين دمرت اخلمر حياتهما.
ويــقـول سـبــنـسـر في الــنـهـايــة إن كـوكـســون تـذكـره
بالكاتبة البريطانية الشهيرة سيمون جراي. فهي
ـالحـــظــة تـــشـــكل مـــثـل جــراي مـــزيـــجًـــا من قـــوة ا
وقـسـوتـهـا واالعـتــمـاد عـلى الـضـحك الـذي يـشـكل

نقدًا قاسيًا والتأكيد على االنفعال البشري.
ـسـرحـيـة ال جتـد ويـشـعـر سـبــنـسـر بـاألسف ألن ا

إقباالً كبيرًا.. رغم أنها تستحق ذلك.

كـونة من زوجـته وطفـل وقتًـا أطول مع أسـرته ا
سعيدين يتمتعان بصحة جيدة.

ــؤلـفـة "لــو سـيــنـزا كــوكـسـون" وهــنـا تــبـرز بــراعـة ا
ــشــاهـدين الــتي جنــحت في خــلق عــمل يــجــذب ا
ـــــتـــــابـــــعـــــته أمـــــا كـــــيف  ذلـك? كـــــان من خالل
ؤلـفـة يـدور حـول مـشـاكل الصـراع الـذي جـعـلـتـه ا
تــطــرأ عــلى حــيــاة تــلك األســرة الــســعــيــدة. وهـذه
ـشــاكل في الــنـهــايـة كــانت مـشــاكل طـبــيـعــيـة من ا
احلــيــاة نــفـســهــا والــتي تــســحق الــنـاس في دوران

عجلتها.
ـرض خــطـيــر ونـقل فــقـد أصــيب والــد الـزوجــة 
ـسـتشـفي.. وكـان عـلى األم أن تذهب كـثـيرًا إلى ا
ريض مع عجزها الزمة الوالد ا ستشفى  إلى ا
عن احلـــركــة وال جتـــد مـن يــرعـــاهـــا بـــعـــد مــرض

األب.
وتظهـر مشـكلة أخـرى في اجلمعـية اخليـرية التي
تعمل بهـا وهي أن هناك زميالً ينظر إلي الزوجة
بــشــكل غــيــر طــبــيــعي أثــار فــيــهــا نــوازع ورغــبــات

وشكوكًا كامنة.
وعـند هذا احلـد يتوقف الـناقد عن ذكـر تطورات

عـلى االسـتــفـزاز.. وال مـشــاهـد صـارخـة لــلـجـنس
ـــشــهــد تــدور أحــداثـــهــا في غــرف الـــنــوم. وكــان ا
ـــســرحــيــة عــبــارة عن الــوحــيـــد الــذي تــضــمــنــته ا
معركة بالـوسائد في غرفة النـوم جعلت اجلمهور
ــثــلــون يـــضــحك من أعــمـــاقه. ولم يــكـن هــنــاك 
سرح.. يستـعرضـون إمكانـياتهم اجلـسدية عـلى ا
ــشــاهــديـن بــاحلــديث في ولم يــصــدعـــوا رءوس ا
السياسة والظلم االجتماعي والتوترات الدينية.
ـسـرحــيـة لـهــا مـوضـوعًــا عـاديًـا اخـتــارت مـؤلـفــة ا
لـلغايـة مستـمدًا من الطـبيعـة حسب تعـبير الـناقد
سـرحيـة حول أسرة البـريطانـي.. يدور موضـوع ا
بــــريـــطــــانـــيــــة عــــاديـــة تــــعـــيـش مـــثـل أي أســـرة في
بـريـطـانـيـا. الـبـطـلـة هـنـا هي الـزوجـة أو األم كـيت
الـتي تـقـوم بـدورهـا "أولـيـفـيـا ولـيـامـز" والـتي تـبدو
كـمــا لـو كــانت قـد حــقـقـت كل مـا تــصـبــو إلـيه من
حـيــاتـهـا. وهي تـشـغـل مـنـصـبًـا رفـيــعـاً في جـمـعـيـة
خــيــريـة مــتــخـصــصــة في عالج مــرض الـســرطـان
ورعاية مرضاه.. وهي تـعيش حياة سعـيدة للغاية
مع زوج مخلص كـان يشغل عـمالً يدر عليه دخال
كبيرًا لكنه استقال منه كي يعمل مدرسًا ويقضي

ــعـايــيـر الــبـريــطـانــيـة - والــتي ال تـنــطـبق حــسب ا
بالضرورة على مـجتمعات أخرى - فإن مسرحية
«سعيد اآلن» الـتي تعرض على مـسارح لندن هذه
األيــام.. مـســرحـيــة تـنــاسب كل أفــراد األسـرة وال

تثير مشاهدتها اخلجل لدى أي منهم.
وبـالـنــسـبـة لـلــنـاقـد الـبـريــطـاني الـشـهــيـر "تـشـارلـز
ـسـرحيـات اجليـدة التي سبـنـسر" فـإنهـا نوع من ا
كــاد الـيــأس يــصــيـبه مـن أن يـشــاهــد مـثــلــهــا عـلى
مـســارح بـريــطـانــيـا فــلم يـعــرض مـثــلـهــا مـنــذ عـدة

سنوات مضت.
ـسـرحــيـة أسـرة عـاديـة مـن الـطـبـقـة تـصــور هـذه ا
ـــتـــوســطـــة الـــبـــيــضـــاء في بـــريـــطــانـــيـــا وتــتـــمـــيــز ا
ــشــاهــدهــا الــتي يــتم إخــراجــهــا بــعــنــايــة بــالــغـة
ويــتـــبــارى أبــطــالـــهــا في اإلجــادة وبـــعض الــنــكــات
الضـاحكة اجلـميلـة والتي ال تخـدش احلياء. هذا
ـوقف. وهي فـي احلـقـيـقـة فـضالً عن كـومـيــديـا ا
تـشــكل حتـديـا صـارخًــا لـتـيـار مــسـرحـيـات احلـزن
واألسـف الــــتـي أمــــطـــــرت مــــســـــارح بــــريـــــطــــانـــــيــــا

جمهورها بها في السنوات األخيرة.
ـسـرحيـة أية مـشـاهد لـلـعنف تـبعث ولم تـتـضمن ا

 سعيد اآلن 
مسرحية ال تخجل منها األسرة.. البريطانية

 معركة
بالوسائد
فى غرفة
النوم
تستثير
ضحكات
اجلمهور

 اخملرجة
استغلت
مثل قدرات ا
شاعر إلبراز ا
تباينة بعمق ا
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اتهامات متبادلة.. باخليانة والتربح
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عـــــبـــــد الـــــرازق عن دورهـــــا فـي عــــرض

"العمة والعصايا".
وذهــبت اجلــائــزة الـثــانــيـة فـي الـتــمــثـيل
الـنــسـائي لـلــمـيـاء الـعــبـد عن دورهـا في

عرض "حاول مرة أخرى".
كـــمــــا حـــصـل الـــطــــفالن فــــادي يـــســـري
وشــــروق صالح عــــلى شـــهــــادة تـــقــــديـــر
خـــــاصــــــة عن أدائــــــهم لــــــدورهـــــمــــــا في

سرحي "شكلها باظت". العرض ا
ومــنـحت الــلـجـنــة جـائــزة الـعـرض األول
ـسـرحـية "شـكـلـهـا بـاظت" إخـراج دعاء
ــــســــرحــــيــــة "مــــا طـــــعــــيــــمــــة والــــثــــانـي 
بـــنـــحــلـــمش" لـــلـــمـــخـــرج مــحـــمـــد جـــبــرا
ـســرحـيـة "حــاول مـرة أخـرى" والـثــالث 

للمخرج خليل تمام.

ـــــاضي عـــــلـى مـــــســـــرح الـــــفن بـــــوسط ا
القـاهـرة فازت اخملـرجـة دعـاء طعـيـمة
بـاجلـائزة األولـى في اإلخراج والـثـانـية
حملـمـد جــبـر وذهــبت اجلـائــزة الـثــالـثـة
خلـــلـــيـل تـــمـــام عن عـــرض "حـــاول مـــرة

أخرى".
كـمـا مـنـحت الـلـجـنـة جـائـزتـهـا اخلـاصـة
لــلــمـــؤلف الــشـــاب مــحــمـــود جــمــال عن
مــجـمـل أعـمــاله في هـذه الــدورة والـتي

وصلت إلى أربعة نصوص.
ـان وذهـبت جــائـزة الـســيـنــوغـرافــيـا إل
لـكة اجلـنة" وفاز خلـيفة عن عـرض "
 عــبــد الـنــاصــر ربـيـع بـجــائــزة الـتــمــثـيل
األولى عـن دوره في عـرض "حـاول مرة
أخرى" وأحـمد زكريـا باجلـائزة الثـانية
عن دوره فـي عــرض "شــكــلـــهــا بــاظت"
ثـلة أولى فـفازت بـها مي أما أحـسن 

حــــــصـــــــلت مــــــســـــــرحــــــيــــــة "شـــــــكــــــلــــــهــــــا
بــاظت"لــلــمــخــرجـة دعــاء طــعــيــمـة عــلى
ـهرجان معـظم جوائز الـدورة السـابقة 
ــســرح الـعــربي الــذي تــنــظــمه ســنــويـا ا
سرح برئاسة صـرية لهواة ا اجلمعية ا

اخملرج والناقد د. عمرو دورة.
ــســرحــيـة جلــنــة الــتــحــكــيم لــلــعــروض ا
الــــــعـــــربــــــيـــــة بـــــرئــــــاســـــة اخملــــــرج جالل
الــــــشـــــرقــــــاوي شـــــاهــــــدت ١٢ عـــــرضًـــــا
مـسـرحًـيـا لـفرقـة الـهـواة داخل مـسـابـقة
ــهــرجــان إضــافــة إلي عــروض أخــري ا
ــــســــابــــقــــة بــــجـــانـب الــــعـــروض خـــارج ا
الـــعــربـــيـــة الـــتي مـــثـــلت تـــونس اإلردن
ـغــرب الـسـعـوديـة سـوريـا مع اعـتـذار ا

فرق دول الكويت العراق اجلزائر.
وأعـــلــنت جلـــنــة الـــتــحـــكــيم عـن جــوائــز
هرجان في حـفل اخلتام مساء األحد ا

سرح قضايا ا
ستقل ا

وتساؤالته..
 فى شارع الكالم

 أحمد خميس 

أحمد خميس:
بعض الفرق

«خانت» 
فعالً تمويل
الهناجر لها

 هدى وصفى

محمد عبد اخلالق:
دوارة يتهمنا
باخليانة.. ويكرم
فى مهرجانه حكاماً
وسياسي عرباً

 عرض كالم فى سرى
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ـــشــاركـــة فى مــهـــرجــان رغم اعـــتــذاره عـن عــدم ا
سـرح هذا الـعام بعـرض «أوضة الـفيران» نـوادى ا
ـسـرح العـائم إال ألسـبـاب تـخص مـعـمـار وتـقـنـيـة ا
أن عـز درويش كـان حاضـراً من خالل مـسـرحـية
«كالم فى سرى» الـتى كتبـها كنتـاج لورشة ارجتال
ـسرح وحـقق بهـا جنـاحًا تـوجته جـائـزة مهـرجان ا

اضية. التجريبى فى دورته ا
وعــز الــذى يــعـتــبــر مــهــرجـان الــنــوادى حــدثـاً
مــــســــرحـــيــــاً شـــديــــد األهـــمــــيــــة ومـــتــــنـــفــــســـاً
ـسـرحــيـ بــعـضـهم لالحــتـكـاك بــ شـبــاب ا
ــتــخــصــصــ وصف بــبــعض ومع الـــنــقــاد وا
دورة هذا العام بأنهـا افتقدت البريق بسبب
ـــتــكـــررة فى حـــ أن اخــتـــيــار الــتـــأجـــيالت ا
مــســرح الـنــيل الســتــضــافـة فــعــالــيـاتـه أصـابه
وكــثــيــرون بـ«خــيــبــة األمـل» لــعــدم صالحــيــته
كــمـعـمـار وتـقـنـيــة إضـافـة إلى ضـعف أجـهـزة
الــصـوت واإلضــاءة ومـيــكـانــيـزم األمــر الـذى
ــــشــــاركــــة فى أجــــبــــره عــــلـى االعــــتــــذار عن ا

هرجان. ا
ــرأة فى وحــول تــركــيــزه  عــلـى قــضــايــا تــخص ا
رأة - لم يـعـد مقـبوًال كـتابـاته بـأن أوضاعـهـا - ا
الـــســــكـــوت عـــنــــهـــا فى ظـل الـــتـــطــــور اإلعالمى
الـــهــــائل.. وقــــال درويش: حــــاولت فـى «كالم فى
سرى» طـرح هم يؤرق الفـتيات ومـا جاء بها من

ــكن أن تـســمـعه فـى الـشـارع ألــفـاظ خــادشـة 
والــنــادى واجلــامـــعــة والــفــكــرة من صــديــقــات

اثلة. كثيرات مررن بتجارب 
كن أن قارنة بـ ما يقـدمه وما  ورفض عـز ا
ــواضـيـع ذاتـهـا تــقـدمـه كـاتــبـة أنــثى لـو تــنـاولت ا

مؤكداً أن األمر يخص رؤية الكاتب ال جنسه.
وعـن جتربـة «أوضـة الـفـيـران» الـتى يـخـرجـها
إضــافــة إلى قــيــامه بــتــألــيــفــهــا يــقـول عــز إنه
يــنــاقش خـاللــهــا مــوضــوعـــاً «شــبــابــيــاً» حــول
ـؤجـلـة والـقـهـر الـذى يـعـانـون مـنه.. األحالم ا
ووصـف درويش عـــــمــــلـــــيـــــة اإلخــــراج بـــــأنـــــهــــا
«مــــرهـــــقــــة جـــــداً» وحتـــــتــــاج جملـــــهــــود ذهـــــنى
وعــصــبى لــكـنه أقــدم عــلـيــهـا خــوفــاً من عـدم
تـوصـيل فـكـرته كـما يـتـخـيـلـهـا عـنـدمـا يـتحـمل

مسئوليتها مخرج آخر.
ـسرح ويـعتـرف عـز باسـتـفادته من مـهـرجان ا
الـتـجـريـبى سـواء فى احلـلـول اإلبـداعـيـة الـتى
تـــــمـــــكـن الـــــفـــــنـــــان مـن تـــــقـــــد رؤيـــــتـه بـــــأقل
اإلمكـانيـات وكذلك عـلى مسـتوى الـكتـابة فى
كـــســر الــتـــابــوهــات الــثـالثــة الــشــهـــيــرة الــدين
واجلــنس والـســيــاسـة مــؤكـداً أنـه كـتب «كالم
فى سرى» دون رقيب داخلى على اإلطالق.
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استقى «كالم فى سرى» من جتاربه العاطفية الفاشلة

ÜÉ°ùc ∫ÉªL óªëe

≈LGôM ∫ÉªL
محمود عامر QOÉ≤dGóÑY óªëe 

عزالدين درويش

وهــو لم يــتــابع أيــاً مـن عــروض الــفـرق
الــتـى اتــهــمــهـــا بــاخلــيــانـــة ومــهــرجــان
ـسرح العـربى الذى يـديره يـقوم على ا
تـكـر شـخــصـيـات سـيـاسـيـة ووزراء..
إلـخ وتــــــــصــــــــرف اآلالف عــــــــلـى هـــــــذا
الــتـــكــر وال يـــعــد هـــذا خــيــانـــة لــفن

سرح ا
عـبد اخلـالق واصل: لست ضـد النـقد
ــــوضــــوع تـــــنــــاول احلــــدث ضم آراء وا
ثالثـة نــقـاد مـعــا مـنـهم أحــمـد خـمـيس
الــــذى تـــابع 4 عـــروض وكــــتب عــــنــــهـــا
واعـــتـــرض عـــلى واحــــد مـــنـــهـــا وهـــذا
حــقه وإذا كـــانت هــنــاك عــروض دون
ـستوى فهـذه مسألـة نقديـة وال تعنى ا

احلكم على حركة بأكملها.
ــنـــعم فــقــد أمــا الــنـــاقــدة رشــا عـــبــد ا
أكــدت عـلى أن الــتـقــيــيم ال يـصح بــعـد
عــرضـــ فــقط مـن عــروض احلــدث
ـكن فـقـط تـقـيــيم هـذين الــعـرضـ و
أو الـقـائــمـ عـلـيـهــمـا ونـقـول إن هـذا
ـسـتـوى أو أنه كـان الـعـرض كـان دون ا
هرجان ككل والتقييم موفقاً وليس ا
أمر يخـتلف من ناقـد آلخر وال يوجد

عرض يتفق عليه كل النقاد.
وأضـافت: لــيـست هـنـاك هــجـمـة ضـد
ـسـتـقـلـ لـكن ـسـرحـيـ ا ـسـرح وا ا
ـوجـودة قـلـيـلـة جـداً وبالـتـالى الـفـرق ا
فإن أية مجـموعة حتـصل على فرصة
مـا تثيـر حفيـظة اآلخرين ومن نـاحية
أخـــــــــرى أرفـض احلــــــــدة فـى إصــــــــدار
األحـــكــــام فـــالــــفـــرق احلــــرة يـــجب أن
تـــأخـــذ تـــمـــويالً ألن أعـــضـــاءهـــا لـــكل

منهم حياة بأكملها.
وقــــــالـت: إذا قــــــبـــــلـت الــــــفــــــرق احلـــــرة
التـمويل األجنـبى اتهمت بـأنها عـميلة
وإذا كان ذلك من رجل أعـمال فيـنظر
إلــــيـــــهــــا عــــلـى أنــــهـــــا حتــــابى وتـــــصــــنع
عالقــات... إلخ إذن فــهى مــدانــة فى
كل األحوال لكن يجب أن نعترف بأن
ـــســـتــقـل هــو ـــســـرح ا ــيـــز ا أهم مـــا 
جــــــمـــــهــــــوره فـــــلـه جـــــمـــــهــــــور شـــــديـــــد
اخلـصــوصـيــة وكل فــرقـة لــهـا جتــربـة
ـسرح ومالمح خـاصـة بهـا ورغم أن ا
ـستـقل حـشـد جـمهـوراً كـبـيراً; إال أن ا
جــــمـــهــــوره أقل بــــكـــثــــيــــر من جـــمــــهـــور

وسيقى والسينما. ا
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> مسرحية «روميو وجولييت» لوليم شكسبير إخراج سناء شافع يتم افتتاحها أول أبريل القادم على مسرح ميامى.

ـشـتـغــلـ به إلى طـابع ـســرح وا >  يــرجع ذلك الـتـطــور الـسـريع فى تــقـديـر ا
فـروضـة علـيـنـا كدولـة نـامـية; إال أنه من الحـقة احلـضـاريـة ا الـعـصـر أو إلى ا
ـؤكد أن نظـرة معظم مـجتمـعاتنـا إلى فن التمـثيل كان الـطريق إلى تغـييرها ا

أقصر وأقل امتدادا من نظيره باخلارج. 26
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

24 من مارس 2008  العدد 37
سـرحى يبدو واضـحا فى كثـير من بالدنا الـعربيـة وإن كنا مع ذلك نـتطلع > - الـوعى ا
إلـى مزيد من التعميق واالنتشار لهذا الوعى. أما الـتقدير الصحيح لفن التمثيل فهو
سرحى إلى مستوى الـنضج - إال أننا نستطيع ـاء الوعى ا - وإن كـان مرتبطا بضرورة 

يا وعربيا. تحققة عا المح ا مالحظته فى كثير من ا
سرحي جريدة كل ا
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تميزة باحملافظات. > فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح وضعت خطة لتحريك عروضها ا
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أليساندرو  باريكو

 أليساندرو باريكو:
أكثر ما يتعبنى
مشاهدة عرض
مسرحى ليس 
عرضاً مسرحياً

بن برانتلى

بن برانتلى: حتى
كبار النجوم يقعون
فى اخلطأ.. يجب
وهبة التأكد من أن ا
واجهة تكفى 
اجلمهور

 بيتر موالن

 بيتر موالن: كلنا
لدينا مواهب..
ولكن البد أن يحب
كل منا عمله
ويجتهد فيه

موسيباخ 

موسيباخ : نحن
فى حاجة إلى
موهبة ولكن ما

وهبة?! هى ا

 مجيد 

 مجيد مجيدى: تعاون
واهب البلدان  فى رعاية ا

أكثر فائدة 
 من رعايتها داخل كل بلد

أرف براون

أرف براون:
سرح نستخدم ا
قراطية والد
تفرج لتضليل ا
مرة وإلصابتهم

بالتوهان مرة أخرى

خارج إيقاع الزمن
حوار ب ستة من كبار رجال الثقافة والفن فى العالم
إخراجـيـة واضحـة وال أداء بل أشـياء
أخــرى تــشــعــرنى بــاحلــرج واســتــمـرار
ذلـك يــولـد الــغــضــاضــة عــنــد الـبــعض
ويغـيب البعض اآلخـر فلـنتحـاور معا
وأظـن أن صــــنــــاع الــــفن مـن داخــــلــــهم
لــديــهم نــفس الــرغــبــة.. بــجــانب أنــنــا

جميعا فى سفينة واحدة".
وجاء دور برانتلى فقال :

" إن الـعبء األكـبـر من وجـهـة نـظـرى
يـقع على عـاتق الـنجـوم الـكبـار الذين
اكــتــســـبــوا مــصـــداقــيـــة وحب الــنــاس
ـواهب أيـضـا أن تـسـعى ولـكن عـلى ا
جـيـدا  لـتـثـقـيف أنـفـسـهـا وأن تـذاكر
جـــــــيــــــدا وأن تـــــــتـــــــعـــــــلـم مـن جتــــــارب
اآلخـرين وأظن أن خـطـأ كـبـيـرا يـقع
فيه حـتى الكـبار من جنومـنا عـندما
يعتقد جنم سـينمائى شهير أو جنمة
شهـيـرة أن مـا حـقـقـاه من جنـاح على
الــشــاشــة يــكــفـى لــكى يــقف أو تــقف
ـســرح وتـنـجح دون أن عــلى خـشــبـة ا
تذاكـر جـيـدا وجتتـهـد وتـتـأكد من أن
ـواجـهـة مـا لـديـهـا من مـوهـبـة يـكـفى 
اجلمـهـور.. ويا لـهـا من مـشكـلـة ندرة
ـــــــواهب فـى هـــــــذا الـــــــزمـن.. ورغم ا
زيـــــادة أعــــداد الـــــبـــــشـــــر إال أن هــــذا
الــزحـام قـد جــعل هـنــاك الـكــثـيـر من
الــــــعـــــبث وهـــــو يــــــخـــــتـــــلف عـن عـــــبث
صـــمـــويل بـــيــكـــيت فـــهـــو عــبـث هــدام
ــعـــالم ولـــكن الـــصــورة تـــضـــيع مــعـه ا
ليست قاتمة فهى حتتاج إلى اجتهاد
منـا جمـيعـا لنـشاهـد فنـا يضـاهى ما
قــدمه الـســابــقـون وقــد لـفت نــظـرى
أنه وعـــلـى مـــدى أكـــثـــر مـن عـــشـــرين
عــامـا اغــتــال فـيــهـا صــنــاع الـســيـنــمـا
ــــوهــــبـــة بــــالــــســـرعــــة فى ــــســـرح ا وا
ؤثـرات الـصوتـيـة واخلدع احلـركـة وا
ـا أتــاحـته الــتــكـنــولـوجــيـا وغـيــرهــا 
فأصبحت شخـصيات أبطالنا حتتاج
ـوهبة إلى مـتطلـبات أخرى خالف ا
ــتـفـرج بـعـد أن بـيـنـمـا يــبـحث الـيـوم ا
ضجر ومل من هذه األشياء ب دور
ــــســــرح والــــســـــيــــنــــمــــا عـن مــــواهب ا
يـسـتـمــتع بـهـا وأداء تـمـثـيـلى حـقـيـقى
غـــيـــر مــزيـف ومــشـــاعـــر وأحـــاســيس

وتعبيرات تهتز معها القلوب".
وحتدث موالن :

" فى حـضـارتـنـا وحـضـارات اآلخرين
ــكــنــنــا من تــقــد فن حــقــيــقى مــا 
وأعــتــقــد أنــنــا لــديــنــا مــواهب ولــكن
ــوهـبـة الـتى لـدى تــخـتـلف عن الـتى ا
لـديك ولدى غيـرك فليـبحث كل منا

كنونة داخله. وهبة ا عن ا
وأخيرا اختتم أرف :

ــــوهـــبــــة حتـــتــــاج إلى دراســــة ولـــكن "ا
ــــوهـــبــــة هـى األســـاس وال يــــعــــقل أن ا
ـواهب ألنـهم قد نتـقـبل من يـفـتقـدون ا
قـاموا بدراسة مـجال ما ونـالوا شهادة
تثـبت أنـهم درسـوا الـتـمـثـيل أو اإلخراج
أو الــــكـــتـــابـــة أو أى من اجملـــاالت الـــتى

حتتاج إلى ابتكارات خاصة.

ـثقفون هم كنوز األ .. فكرون وا ا
فــفــيــهم األمل لــقـيــادة شــعـوبــهم نــحـو
مــســـتــقـــبل أفــضل .. فـــكل مـــنــهم فى
كنه مجاله وبإدراكـه وعمق جتربته 
إحــداث تـغـيـيــرات وهـذه الـتــغـيـيـرات
قــد يــكـون بــعــضــهــا جــذريــا .. ولـلــفن
مـفـكـروه ومـثـقـفـوه الـذين يـبـحثـون فى
إشــكـــالـــيــاته ويـــضـــعــون األطـــروحــات
ــنــاهج الــتى من خاللــهـا اخملـتــلــفـة وا
ــكن تـطــويــر شـتى أنــواع الـفــنـون ..
ــشـكالت ووضع اقــتــراحـات وحــلــول 
صــعـبــة تــعـانـى مـنــهــا هـذه الــفــنـون ..
ـسرح والـفنـون الـدراميـة - وخـاصة ا
- تعانى من مشـكالت كثيرة حبذا لو
وجـــدنــــا من يـــنــــاقـــشــــهـــا ويــــضع يـــده
بــدرايــته الـواســعـة وخــبــرته الـعــمـيــقـة
ـكن أن عـلى الـنـقـاط الـصـعـبة الـتى 

تقوده إلى األفضل ...
تــــخـــيل مــــعى عــــزيـــزى الــــقـــار أنك
وأنت تديـر محول الـراديو لـلتـنقل ب
مــحـطــاته اخملــتــلــفـة وجــدت بــإحـدى
احملـطــات األمـريـكــيـة الـكــبـيـرة حــلـقـة
ـــفـــكــرين حــوار بـــ مــجـــمـــوعــة من ا
ـثقـفـ يتـحـاورون فى عدة مـحاور وا
تــتــعــلق بـالــفن والــدرامــا ومـا لــهــا ومـا
عــلــيــهــا .. ووجــدت مــجــمــوعــة قــلــمـا
ــكن أن جتـتــمع ولــيـكــونـوا ســتـة من
كـــبـــار رجـــاالت الــــثـــقـــافــــة والـــفن فى
ــــــســـــــرحى الــــــعـــــــالم وهـم اخملـــــــرج ا
ـــعـــروف "أرفـــ بـــراون" األمــــريـــكى ا
أبــرز مــخــرجى بـرودواى وأكــبــر نــقـاد
مسارحهـا  وصاحب جائزة تونى عام
 1975 عـن مــســـرحـــيــة "يـــا لـــهــا من
انى ـسرحـى األ وحـشـيـة" والـكـاتب ا
"مـــــارتـن مــــوســـــيـــــبـــــاخ" وهـــــو من أهم
ــانــيــا خــبــراء األدب والـــتــعــلــيـم فى أ
ـــــــســـــــرحى اإليـــــــطـــــــالى والــــــكـــــــاتـب ا
"أليساندرو بـاريكو"وهو كاتب ومخرج
ـثل مـسـرحـى شـهـيـر تـعـتـبـره روما و
شـرفة والـناقد سـرحيـة ا واجـهتـها ا
ــــســــرحـى األمــــريــــكـى األشــــهــــر "بن ا
بـرانــتــيــلى" وهــو نــاقــد يـعــمـل بــوكــالـة
ــز وعـرفت عـنه قـوته الــنـيـويـورك تـا
فى مـواجهـة الـنجـوم وانـتقـادهم وكان
آخـر من نـال مـنـهم الـنـجـمـة الـشـهـيرة
"جــــــــــولــــــــــيــــــــــا روبــــــــــرتـس" واخملـــــــــرج
السـينمـائى اإليرانى "مـجيد مـجيدى"
ويعد من أشـهر مخرجى إيران الذين
ساهمـوا فى إحيـاء السيـنما اإليـرانية
حـــديــــثــــا وقــــد قــــدم مــــجـــمــــوعــــة من
األفـالم القيمة ومـــنها  فيلــم "أطفال
اجلـنـة" حـصل عـلى جـائـزة مـهـرجـان
فـــيــــنــــيـــســــيـــا الــــدولى عـــام  2001 
ــمـثـل الـســيـنــمـائى وأخـيــرا اخملـرج وا
االســكـتــلــنــدى الــكــبـيــر "بــيــتــر مـوالن"
ــفـــكــرين الـــذين يــشــار ويــعــتـــبــر من ا
إلــيـــهم بــالـــبــنــان فى بـــريــطــانـــيــا وقــد
ـات حــصل عــلى عــدة جــوائـز وتــكــر
كان أهـمهـا جائـزة األوسكـار ألحســن
ـــثـــل عن فـــيـــلـــم أجـــنـــبـــى  وهــــذا
الـــــفــــــيـــــلـــم هـــــــو "أنــــــا اســـــمـــى جــــــو"

عام 1998.
البداية كانت عند موسيباخ:

"رغم االهــتـمــام الـكـبــيـر الــذى تـولـيه

 موهبة وإبتكار 

ستقبل الوحيد ا
الباقى هو مسرح
الثقافة اجلماهيرية

السيد فجل  شاهد من أهلها

مجدى احلمزاوى

أعطونى مسرحا أعطكم شعبا وخبزا
أقــدمـهـا داخل اجلــامـعـة البــد أن تـتـسم
ــمــثل وأيــضــا فـريـق اإلخـراج بــتــدريب ا
ـــســـاعــد ; وأيـــضـــا اخـــتـــيـــار نـــصــوص ا
درامـــيــة جـــيـــدة ; بـــهـــا بـــنـــاء مــتـــمـــاسك
يـة وأيـضـا لـبعض وأغـلـبهـا نـصـوص عـا
ــصـريـ مــثل «أرض ال تـنـبت الــكـتـاب ا
الـزهــور» حملـمــود ديـاب وأيــضـا تــوفـيق

احلكيم الذى قدمت له «شهر زاد».
سرح اآلن? > كيف ترى كتّاب ا

ـــــصـــــريــــ أن يـــــجب عـــــلـى الـــــكــــتـــــاب ا
يــســـتــحــدثــوا أشــكــاالً جـــديــدة لــلــكــتــابــة
ـسـرحيـة; أنا ال أنـتـقد ولـكن أقول من ا
خـالل قراءاتى أن أكـثـرهم يـتبع أسـلـوباً
ــســرح الـذى واحــداً ; ويـقــلــدون شـكل ا
يـرونه ; أريد مـنـهم أن يـكـسروا الـرتـابة
ويــبــحــثـــوا عن اجلــديــد ; بـــحــيث يــكــون
ـسرحية. هنـاك شكل مصـرى للكـتابة ا
ـاذا ال يـكـون لـنـا مـنـهج جـديـد?! مع أن
هـنــاك بـعـض الـعــروض والـنــصـوص قـد

عملت هذا.
> هل تقرأ «مسرحنا»?

جـريـدة «مـسـرحـنـا» أنـا أرى أنـهـا حـدث
مــــــهـم جـــــدا وسـط كـل الـــــتــــــخــــــبــــــطـــــات
ـسـرحيـة الـتى نـعـيشـهـا; وهـذا يـتوقف ا
عــــلى أن حتـــــمل مالمـح أســــاســــيــــة وأن
تـــــتـــــبـــــنـى رؤى جـــــيـــــدة إلصالح مـــــســـــار
ـــصـــرى خـــاصـــة والــعـــربى مـــســرحـــنـــا ا
عــمـــومــا;   يـــجب عــلـى «مــســـرحــنــا» أن
ـســرحـيـ تــكـون جــريـدة كـل الـنــاس ; ا
ـعـنى أن تـمـتع غـير ـسرحـيـ  وغـيـر ا
ــســرحـيــ وأن تــكـون بــلـغــة اجلــمـيع ; ا
ـسـرحـيـة وأن يـكـون الـتـنـاول لـلـعـروض ا
ليس بالنـقد ولكن يجب أن يكون هناك
ـسرحى ; تـفـسـير جلـمـالـيـات الـعـرض ا
بـــحــيـث إنــنـى عــنـــدمـــا أقـــرأ مــقـــاال عن
عـــرض مــســـرحـى بــجـــريـــدة مـــســـرحـــنــا
_خـاصة إذا  تقـييمه من قـبل الكاتب
بـأنه عـرض جيـد-  أتـشـوق لـرؤيـته مرة
قـالة أبـرزت مواطن جـمال أخـرى ألن ا
ـــشــــاهــــدة األولى ; لـم أالحــــظـــهــــا فـى ا
ــســرحــيـة وبــالـتــالى ســتــزيــد الــثــقـافــة ا
والـــقــدرة عــلـى الــتــذوق لـــدى اجلــمــهــور
الـعـادى ; ومن الـنـاحيـة األخـرى إذا كان
ــطــلـوب ــســتــوى ا الــعــرض لــيس عــلى ا
فــــيــــجـب أن يــــكـــــون هــــنــــاك كـــــشف عن
بــــواطن الــــســــوء فـى هــــذا الــــعــــرض من
خـالل الــتــحـــلــيل والـــتــفـــســيـــر ; إجــمــاال
يــجب عـلى «مــسـرحـنـا» أن يــكـون نـصب
عــيــنــيــهــا اجلـمــهــور الــعــادى وال تــقــصـر
سـرح أو اجلـمـهور تـوجـهـها نـحـو هـواة ا
ــتـــخــصـص . أيــضـــا يــجب عـــلــيـــهــا أن ا
تــــــكــــــون قــــــادرة عــــــلـى رصــــــد احلــــــركـــــة
ـــســـرحـــيـــة بـــكـــامـــلــــهـــا; بـــســـلـــبـــيـــاتـــهـــا ا
ـــقـــيـــاس وإيـــجـــابـــيـــاتــــهـــا ; وأن تـــكـــون ا
احلــــقـــــيــــقـى لــــهـــــذه احلــــركـــــة واحلــــيــــاة
ـــســرحـــيـــة ; أخــيـــرا وهــو األهـم يــجب ا
عـلى «مـســرحـنـا» أن تـتـبــنى مـا يـحـافظ
عـلى هـوية مـسـرحـيـة مصـريـة أصـيـلة ;
سرح وأن حتاسب كل من يتاجر با

ـمـثل والـعـزف  واالسـتـعراض تـقـنـيـات ا
.. إلـخ لدرجـة أننـا كنـا نـبيت أنـا وفريق
ـسـرح فى صالـة الـبروفـات لـكى نصل ا
إلـى احلالة الـتى نـقبـلهـا وأرضاهـا لهذا
الـعمل . وأيضـا مسرحـية ( شرف الله)
ــسـرحــيـة قــدمـتــهـا فى لـبــيـكــيت; هـذه ا
كـــلــيــة الــعــلـــوم وكــانت لــهـــا أيــضــا نــفس
ـــســرحـــيــة ونـــفس الـــدراســات الـــورش ا
والــبـحث عـن الـعالقــات وتـرابـطــهـا ; ثم
ـــركـــز الـــفـــنــون قـــدمـت هـــذا الـــعـــرض 
حملـافظـة الغـربـية مع بـعض الـتطـويرات
وزيــادة اإلمــكــانـيــات فــمــثــلت مــصـر فى
ـركز مـهـرجـان الـقـيـروان وحـازت عـلى ا
ـسرح اجلامعة كان ب األول ; عملى 
جـامعة طنـطا وجامعة اإلسـكندرية وقد
كـــنت أحـــرص عــــلى أن الـــعـــروض الـــتى

اخلــــارجـــــيــــة; فـــــكــــان األداء اجلـــــســــدى
والـتـعـبـيـرى لـلـمـمـثل وحـركـة الـديـكور _
فــقــد كــان الــديــكـور يــتــغــيــر عــلى أنــغـام
ــوســيـقـى مع الـرقـص واالسـتــعـراض_ ا
وكــان هـنــاك مـزج بــ األداء الــتـمــثــيـلى
ـوسـيـقى وخــاصـة الـبـيـانـو فـقـد كـان وا
الــــبــــيــــانــــو بــــطـال من أبــــطــــال الــــعــــرض
ـســرحى وكـان مـوجــوداً بـصـفــة دائـمـة ا
سـرح مجـسدا مع أنـغامه عـلى خـشبـة ا
التى تـتغـير طـبقـا للحـالة والـشخـصية ;
بـل إن أبــطـــال الـــعــرض كـــانـــوا يــقـــولــون
أدوارهـم فـى بــــــــــعـض األحــــــــــيــــــــــان وهـم
يــقــومــون بــالــعـــزف عــلى هــذا الــبــيــانــو
وكـــــــانـت هـــــــذه بــــــدايـــــــة عـــــــمـل الــــــورش
ــســرحــيــة فى مــســرح اجلــامــعــة فــقــد ا
كـــانت هــــنـــاك تــــدريـــبــــات كـــثـــيــــرة عـــلى

ــسـرحـيـة شـبه دراسـة فــكـانت أعـمـاله ا
ـا تــطـبــيــقــيــة لى فى هــذا اجملــال ; ور
ـعهـد العـالى لـلنـقد تـكون دراسـتى فى ا
الـفــنى جـعــلت هــنـاك عالقــة بـ وحـدة
ـسـرحيـة الـتى أقوم الـفنـون والـعروض ا
بــإخــراجـهــا حــيث كــنت أدرس كل أنـواع

الفن باإلضافة لعلم اجلمال والنقد .
وكـــان كل عــمـل مــســـرحى يـــنـــمى حـــالــة
ـسـرح جــديـدة من حـاالت الـتـعـامل مع ا
عــنــدى وتــقـنــيــاته وفــهــمى له; ومن أهم
ـراحل الـتى أثـرت فى كـانت مسـرحـية ا
«صورة دوريان جـراى» ألوسكار وايلد ;
ـــــســــرحــــيــــة كـــــانت هــــنــــاك وفى هــــذه ا
ـــمــثل بــدايـــات الــتـــعــامـل مع تـــقــنـــيــات ا
ـــزج بـــشـــكل جـــديــــد ; كـــانت مـــحـــاولـــة 
عالقــــات داخــــلــــيــــة لــــلــــمـــــمــــثل بــــأدواته

ـــســـرحـــيـــ الـــســـيـــد فـــجـل واحـــد من ا
ـــصــريـــ الــذين مـــازالــوا يـــتــمـــســكــون ا
بأقـاليمـهم ولم يهجـروها للـعاصمة ; له
جتــــاربـه الــــكــــثــــيــــرة وإســــهــــامــــاته داخل
ـسـرحـية وخـاصـة فى مـسارح احلـركة ا
اجلـامعة والثـقافة اجلمـاهيرية ; حازت
ــســرحــيـة الــتى قــدمــهــا عـلى عــروضه ا
الـكـثيـر من اجلـوائـز ; ولـكنه يـعـتـز أكـثر
ـمــثـلـون بــاجلـوائـز الــتى حـصـل عـلـيــهـا ا

الذين عملوا معه;  
لذا كـان لنـا هذا االقـتراب مـنه وإفساح
اجملـــال أمـــامه لـــيـــتــــحـــدث عن جتـــربـــته
ـسـرحـية وبـدايـاته وأيـضـا عن هـمـومه ا
ووجـهـة نظـره فيـما يـدور اآلن فى حلـبة

سرحية فى مصر. احلياة ا
> كيف كانت البدايات?

ـدرسـة الـبـدايــة أوال كـانت فى مــسـرح ا
ثم بــــــعـض فــــــرق الــــــهــــــواة وأيــــــضــــــا فى
االحتــاد االشــتـــراكى? ثم قــمت بــتــكــوين
سـرحية فى قـصر ثقافة بـعض الفرق ا
طــنــطــا  _هــذا بــالـــطــبع قـــبل أن تــكــون
هـــنــاك فــرق مـــســرحــيـــة مــعــتـــمــدة كــمــا
نـراها اآلن _وقـدمـنـا فـيـهـا الـعـديـد من
األعمـال ; بعضـها كان لـكتاب مـعروف
والـبعض اآلخر كـان من ارجتالـنا ; وكنا
نـــــحـــــاول أن نـــــســــــايـــــر فى هــــــذا بـــــعض
ـــــصــــر األحـــــداث الــــتـى  كـــــانت تـــــمــــر 
ــــنــــطـــقــــة . أتــــذكــــر اآلن بـــعـض هـــذه وا
األعـمـال مثل مـسرحـية الـغريب حملـمود
دياب ; وكـاليـجوال ; والـناس الزم تـتكلم
لـعـريـان نـصــيف وهـو كـاتب ومـثـقف من
طـنطا; وأيـضا بعض األمسـيات مثل  يا

تاب? فؤادى متى ا
ثـم بـعــد هـذا  اعــتــمـادى كــمــخـرج فى
الـــثــقـــافــة اجلـــمــاهـــيــريـــة فى مــنـــتــصف
الـسبـعينـيات وكان هـذا بتجـربة إليـكترا
لـيـوربـيـدس . وكـانت جتربـة مـهـمـة جدا
ــعـــهــد ألنـــهـــا اقــتـــرنت  بـــدراســتى فـى ا
يـة الـفـنون الـعـالى لـلـنقـد الـفـنى بـأكـاد
ــســرح الــيــونــانى جــزءا من حــيث كــان ا
هـــذه الــــدراســـة ; وأيــــضـــا تــــعـــلــــمت من
خـالله كـيف تـكـون الـصـورة مـوحـيـة وأن
يـــكــــون هـــنــــاك تـــراسـل وانـــســــجـــام بـــ
ـنــطــوقــة والـلــوحــة الـبــصــريـة الــكـلــمــة ا
ـنــظـر ــمـثــلــ أو ا ســواء كــانت حـركــة ا
ــســرحـى وأيــضــا تـــغــيــر هـــذه الــلــوحــة ا
ـمــثل مع بــشـكل دائـم بـتــغــيــر وضـعــيــة ا

وضوع واإلحساس. تدفق ا
سرحية   ثم بعد هذا تـوالت األعمال ا
الـتى قدمـتـها وخـصـوصا مع اجلـامـعة ;
ومن أهم مـا قــدمت فى جـامـعــة طـنـطـا
أعــمــال شــكــســبــيــر  كــمــا تــهــوى; تــاجـر
الـبندقية ; حـلم ليلة صيـف ; كليو باترا
; ويــولــيــوس قــيــصــر واســتــكـمــلـت هـذه
ـسيـرة مع شـكـسبـيـر بـعد ذلـك حيـنـما ا
قــــدمت مع غــــزل احملـــلـــة   مــــســـرحـــيـــة

لك لير». «ا
ـــســـرحــيـــة الــتى > مــا هي األعـــمــال ا

تأثرت بها? 
مـســرح شــكـســبـيــر كــان له تـأثــيــر كـبــيـر
ـرحـلـة الـتى كـان جـدا فى تـفـاعــلى مع ا
يـكتب فـيهـا شكـسـبيـر أال وهى االنتـقال
من الـــكالســيـــكــيـــة إلى الـــرومــانـــســيــة ;

 السيد  فجل

ثل ومخرج   مسرح اجلامعة ينتج 
ولكنه ال ينتج مسرحا 

جريدة مسرحنا حدث مهم جدا وسط كل التخبطات
سرحية التى نعيشها ا

سرحية هل نضع خطتنا ا
سرح? من أجل هواة ا

 أم من أجل اجلماهير??

صري   على الكتاب ا
أن يستحدثوا أشكاالً

سرحية جديدة للكتابة  ا

ـانـيـة لـلـثـقـافـة والـفـنـون احلـكـومـة األ
ـــســرح والــســـيــنــمــا إال أن وخــاصــة ا
هـنـاك مـا يـنـقصـنـا ويـحـتـاج مـنا إلى
بحث كبير لنعرف وجه هذا النقص
وقــــد بـــــرزت فى الـــــفــــتـــــرة األخــــيــــرة
مجموعة من األبحاث أظنها وضعت
مــا نـــبــحث عـــنه أمــامـى فــقــد دارت
وهبة كلها حول مـفهوم واحد وهو ا
إنـنـا فى حاجـة إلى مـوهبـة ولـكن ما
ـــوهــبــة وكــيف تــكــون ومــا هى هــذه ا
هى ســمــاتــهـا وكــيف نــتــعــامل مــعــهـا
ـوهــبـة هى اســتـعـدادات أعـتــقـد أن ا
فـــطـــريــة لـــدى اإلنـــســـان يـــولـــد بـــهــا
وليـس له دخل فـيهـا مـلـكـات خـاصة
جتـــــدهـــــا فى شـــــخص دون اآلخــــر..
ـمـثـل لـديه مـوهـبـة مـخــتـلـفـة كـلـيـة فـا
عن اخملــــرج واخملـــرج لـــديـه مـــوهـــبـــة

ؤلف وهكذا". مختلفة أيضا عن ا
بينما حتدث مجيد قائال:

ـــواهب فى حـــاجـــة إلى من يـــأخــذ " ا
بــيـدهــا ويــرعــاهــا مـثــلــمــا كــان يــفـعل
ـاضـيـة الـرمـوز الـكـبـار فى الـسـنـوات ا
وبرز ذلك بـشدة فى السـينـما الغـربية
وكذلك األمـريكـية ولـكن وألسبـاب قد
أعـــرفـــهــا وأصـــطـــنع أنى ال أعـــرفـــهــا
أصــــبـــــحت الـــــرعــــايـــــة ألشــــخــــاص ال
واهب ـوهبة على حساب ا لكون ا
ـفكرين وأعتقـد أن الفـنان الـكبار وا
لديـنا فى إيران قـد فطـنوا لـذلك منذ
ســــنـــوات قــــلـــيــــلـــة مــــاضـــيــــة ووجـــهـــوا
ـــواهب وأخــذوا اهـــتـــمــامـــهم صـــوب ا
بـيـدهـا والـيـوم انـطـلـقت الـعـديـد مـنـهـا
ستوي لتحقق جناحات كبيرة على ا
احملـــلى والـــدولى ولـــكــنـى أعــتـــقــد أن
االهــتــمـام الــفــردى من كل أبــنــاء دولـة
عــــلى حــــدة بــــعـــيــــدا عـن األخـــرى ال
يـفــيـد بــقـدر تــعـاون أبــنـاء كل الــبـلـدان
ـــكن أن تـــبـــنـــيه داخل مـــعـــا ألن مــا 
ـــــــكن أن تـــــــهــــــدمه جــــــدران بالدك 
اآلثـــار الـــســـلـــبـــيــــة الـــقـــادمـــة من بالد

أخرى فالعالم بات قرية صغيرة".
ويقول أرف :

" أيتخيل أحـدنا أن هناك مسرحاً دون

ـسـتـحيل جمـهـور.. أؤكـد لـكم أنه من ا
أن يـحـدث ذلك ولـكن هل هـذا مـعـنـاه
ـسرح أو أن نـسـتـخف بـعـقـول مـحـبى ا
الــســيــنــمـــا ونــقــدم لــهم ســانــدوتــشــات
الـــتـــيـك آواى لـــذيـــذة الـــطـــعم والـــتى ال
فـائدة مـنهـا بل قد يـكون ضـررها أكـثر
من نـفـعـهـا وأظن أن الـتـاريخ لن يـغـفـر
لـــهـــؤالء جـــرمـــهم الـــشـــديـــد وســـعـــيـــهم
ـــال عــلـى حــســـاب األجـــيــال لـــكـــسب ا
احلـــالــيـــة والــقــادمـــة وإفــســاد األذواق
ــتــلــقى بــأعــمـال ــسـتــوى ا والــهــبــوط 
تتـسم بالـسـطحـية والـسـذاجة فـأناس
اذا ينـا ويسارا وال يعرفون  يجرون 
وتـــفـــجـــيـــرات هـــنـــا وهـــنـــاك وأصــوات
عـالـيـة ال غـرض مـنـهـا وضـرب وقـتل
ـسـرح أو وعـظـام ودمـاء عـلى خـشـبـة ا
عــلـى شــاشـــة الــســـيـــنــمـــا دون غــرض
وأنــنى ال أهــاجم هــذه األشــيــاء مـا دام
وراءهـا غرض أفـكـار هدامـة يـنشـرها
الــبـعض إمــا بـجـهل مــنـهم أو ألغـراض
خـبـيـثـة .. وال أخـفـى عـلـيـكم سـرا أنـنـا
قراطية عندنا سـرح والد نستخدم ا
فـى أمــريــكــا لالخــتــبــاء وراءهــا وســتــر
أنــــفــــســـــنــــا كى ال يـــــفــــتــــضـح أمــــرنــــا
ـتـفـرج مـرة وإلصـابـتهم ولـتـضلـيل ا
بـــالــــتـــوهـــان وضــــيـــاع احلـــقــــيـــقـــة مـــرة

أخرى".
ثم يتحدث أليساندرو :

ــســرح والــســيــنـمــا فـى حـاجــة إلى " ا
ــوهــبــة وحــدهــا ال تــكــفى تــمــويل فــا
فـــهى حتــتـــاج إلى إمــكـــانــيــات أخــرى
وشـئـنـا أم أبـيـنـا فـالـفن الـيـوم صـنـاعة
لـهـا أركـان ورغم خـالفى الـشـديـد مع
الـصـنــاع إال أن لـهم رؤيـتـهـم وعـلـيـنـا
كن أن نلجـأ إلى احلوار معهم فال 
غامرة بأموالهم فهذه أن نطالبهم بـا
األمــــوال يــــجب أن تــــســــتـــمــــر لــــتـــدور
ـــكــــنــــنـــا ويــــســــتـــمــــر اإلنــــتــــاج ولـــكـن 
بالتحاور أن نـصل إلى نقاط مشتركة
ـال وجنــنى نـحن ثـمـار فــيـجـنـون هم ا
عـمل جيـد أكثـر ما يـتعـبنى الـيوم هو
مـــشــــاهــــدة عــــرض مـــســــرحى لــــيس
بــعــرض مـســرحى فـال نص وال رؤيـة
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 محمد العشرى :
نطالب بثبيت
هرجان موعد ا

سرح. > هالة جالل مذيعة الشباب والرياضة تقوم حاليا بتقد سهرة خاصة مساء الثالثاء من كل أسبوع حول أهم أحداث حركة ا

سرحى ال يسـتطيع وحده إرواء كل التعطشـات الفنية والثقـافية وحتى حينما >  إن العرض ا
ننظر إليـه باعتباره فنـا مركبا تلتـقى فى ساحته كل الفنون. وتـتمثل هذه الفنـون مجتمعة فى

شاركة اجلماعية. ناقشة وا رغبة اإلنسان الفطرية اإلبقاء على تبادل الرأى وا 8
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رتبك.. ومسرح النيل التنظيم الغائب.. اجلدول ا
سرح  شباب النوادى يطرحون رؤاهم من عروض نوادى ا

«خـــالـــد مـــوسى» فى تـــغـــيـــيـــر جـــدول
هـرجان بعـد طبـعه وتوزيـعه فى اليوم ا
األول لـــلــــمـــهــــرجــــان والـــذى أدى إلى
ارتبـاك لدى الـفرق واجلـمهـور على حد
ســـواء وصـــوالً إلى نـــوع من الـــتـــشــتت

حسب تعبير محمد العشرى.
ـسـرحيـون مشـكـلة حـقـيقـية أمـا ما رآه ا
فهو مسرح النيل - العائم - ففى ح ال
يـرى إبـراهـيم الـفـرن فى اخـتـيـار مـسـرح
صـيـفى إلقـامـة مـهـرجـان فى الـشـتاء إال
ن ســيــقــدمـون نــوعــاً من االســتــهــتــار 

أعمالهم عليه والتقليل من شأنهم.
سـرح «قتل» وحسب تـعـبيـره فإن هـذا ا
عـدداً من العـروض اجلـيـدة إضـافة إلى
ـطـلـوبـة سـواء فى افـتـقـاره لـلـتـقـنـيـات ا
الــصــوت أم اإلضــاءة ويــتــوقف الــفـرن
عـنــد أحـواض الـزهــور اخلـشـبــيـة الـتى
ـسرح والتى وضعت فى مـقابل خشـبة ا
سرح ـشاهـد خلشبـة ا شوهت «رؤية» ا
ـسرح  ويـعتـرف «محـمـد نعـمـان» بأن ا

أصابه وفرقته بـ «خيبة أمل».

ـهـرجـان - كمـا أكـد عدد أجـمل ما فى ا
ـسرحي - هى تـلك الفرصة كبير من ا
التى يتيـحها - أو كان يـتيحهـا- للتواصل
مع فـرق أخـرى وأفــكـار أخـرى وفـنـانـ
آخريـن وهو مـا غـاب عن مهـرجـان هذا
الـعام مـرة أخـرى بسـبب سـوء التـنـظيم
حــــيـث  تــــقــــســـــيم الــــفـــــرق إلى أربع
ـا حـرم مـجـمـوعـات تـتـنـاوب اإلقـامـة 
كثـيراً مـنهم من مـشاهدة أعـمال زمالئه
ومن لم يـتـمـكن منـهم من اسـتـكـمـال أيام
ـهرجـان عـلى نـفقـته اخلـاصـة حرم من ا

هرجان وجوه العام. متعة ا

تضع الفـرق خططـها على أسـاسه وتقدم
من خالله أفضل ما لديها.

ومن مــشــكــلـــة الــتــوقــيـت إلى مــشــاكل
التـنظـيم إجمـاالً والتى تـمثـلت كمـا يرى

وانــتــهت أيــام ولــيـالى مــهــرجــان نـوادى
ـــا ـــســـرح فى دورته الـ 17 والـــتى ر ا
كـانت الـدورة األصــعب واألسـوأ خـطـأ
فـقـد طـاردتـهـا الـتـأجـيالت وصـوالً إلى
الــتـكــهن بـإلــغـائـهــا ونـقــلت الـشــائـعـات
مـوقـعـهــا بـ ثالث مـحـافـظـات قـبل أن
ــسـرح الــعـائـم الـذى كـان تــسـتــقـر فى ا
ـثـل أحـد مـشــاكل الـدورة كـمــا سـنـرى

الحقاً.
وفى السطور التالـية ال ندعى أننا نقدم
كــشـف حــســـاب لـــلـــدورة الــتـى انــتـــهت
فــعــالــيــاتــهــا قـــبل أيــام بــقــدر مــا هى
سـرحيون قصوراً إضاءات على ما رآه ا

هرجان. واضحاً فى ا

ـشاركة فى كان اعتـذار ثالثة فرق عن ا
ـثابة مـفاجأة هرجـان بعـد ترشيـحها  ا
أو سؤال يلـخص السـينوغـرافى إبراهيم
الـفــرن إجـابـته فـيـمـا وصــفه بـالـتـوقـيت
اخلاطئ للمهرجان حيث أقيم بالتزامن
ـسـرح الـعـربى والـفـرق مع مـهـرجــانى ا
ـسـتـقـلـة إضـافـة الشـتـبـاكه زمـنـيـاً مع ا
ــهــرجــانــات اجلــامــعـيــة بل عــدد من ا
وعدم مالءمـته مع «موسم االمـتحـانات»
اجلامعى والذى يتصـدر قائمة أولويات

العديد من شباب النوادى.
الـــد مـــوسى» عـــلى كالم ويـــدلـل «خـــ
انــــســـحـــاب اخملـــرج عالء الـــفـــرن بـــ
الكاشف وعـرض «رجال لهم رءوس»
يـنـمـا أرجع النـشـغـالـه بـامـتـحـانـاته بـ
محـمد يـحيى االعـتذارات إلى حـالة
يــون ــســرحــ بــاك الــتى وجـــد ا االرتـــ
لــهـا بـعــد الـتـأجـيالت أنـفــسـهم داخـ
إلى لــمـــهــرجــان وصــوالً  الـــعــديــدة لــ
مرحـلة اليـأس من انعـقاده حتى إن
بـــعــضــهـم أوقف بــروفـــاته وأصــيب
آخـرون بـاضـرابـات نـفـسـيـة وفـقدان

 محمد نعمان خالد موسى إبراهيم الفرن 

سرح قتل عروضاً جيدة.. والتوقيت ظلمه إبراهيم الفرن: ا

طلوب. للتركيز ا
ويتوقف محمد نعمـان عند الشعور القاتل
بـالــهـامـشـيـة لــدى شـبـاب الـنـوادى والـذى
ـتكـررة واالنـتـقال تـولد عـن التـأجـيالت ا
بــ أكـثــر من مـحــافـظـة كــمـوقع مــقـتـرح
لـلــمــهــرجــان. فى حــ يــطــالب مــحــمـد
هـرجان حتى العـشرى بـ «تـثبـيت» موعـد ا

مـحمـد نـعمـان: التـأجـيالت أشعـرتنـا أنـنا مـهمـشو
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توقيت خاطئ

فواصل.. وتواصل

>   إذا كانت مـعظم اجملتمـعات العربيـة - حكوماتـها وجماهيـرها - قد عكـست إيجابيا
عـاهد الـعلـيا يـات وا ـسارح وفى إنـشاء األكـاد تـمثل فى إقـامة ا كل ذلك التـقديـر ا
المح وغيرها كن مع هـذه ا سرحـية وفى تأسيس الـفرق القوميـة فكيف  للفـنون ا

أن نتصور مجتمعنا وبالتالى جماهير مسارحنا متصفة باجلمود?
سرحي جريدة كل ا
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ها مساء اليوم على مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة  من إخراج أحمد رجب. > مسرحية «الناس فى طيبة» للدكتور عبد العزيز حمودة يتم تقد
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 الدعوة إلى
االحتشاد
والتفاعل
لتوحيد شكل
مؤسسى يحمل
اسم الهيئة
العربية للمسرح

 إشادة من
سرحي ا
بالتعاون ب
هن نقابة ا
التمثيلية
وجمعية
سرحي ا
باإلمارات

 تأسيس مراكز
إقليمية فى
الوطن العربى
للبحث
والتوثيق
واالتأهيل
والنشر
والترجمة

ـسـرحى الـعـربى أمــام اإلكـراهـات الـتى تـفـرضـهـا ضـرورات دور ا
الــقـرن الـواحـد والـعـشـرين وجـعل الـهــيـئـة كـيـانـا مـسـتـقال واضح

 . األهداف والبرامج والقوان
فى افتـتاح فعـاليات اجتـماعات اللـجنة الـتأسيسـية للـهيئة الـعربية
لـلــمـسـرح; ألـقى سـعـادة عــبـد الـله الـعـويس كــلـمـة دائـرة الـثـقـافـة
واإلعالم بـالشارقة فـرحب بالضـيوف; وأكد على ضـرورة النهوض
ـسـرح من دور فــعـال فى حـيـاة األ ـا لـهــذا ا ـسـرح الــعـربى  بـا

سـرح العـربى من أجل الوصول إلى والـشعوب ودعـا إلى تطـوير ا
غـد مشـرق ومـسـتـقـبل زاهـر وحتدث عـن الدور الـثـقـافى الـفـعال
سرحيـة وفنونها الذى تـقوم به الشارقـة إلعطاء الثقـافة العربـية ا
ـثـقف ـعـتــبـرة من أجل الـنـهـوض بـاإلنــسـان الـعـربى وا مــكـانـتـهـا ا
والــفــنـان عــلى وجه اخلــصـوص وذلـك بـفــضل الــتـوجــيه احلــكـيم
سرحى الـفنان اإلنسان صاحب بـدع والكاتب ا لـلمثقف واألديب ا
السـمو الـشيخ الـدكتـور سلـطان بن محـمد الـقاسـمى الذى شـرفنا
ى فى دورته ـسرح الـعا وشـرف العـرب عنـدما كـتب وألقـى كلـمة ا

ى للمسرح.  ناسبة اليوم العا األخيرة من عام  2007 
بيان الشارقة والبرنامج الطموح

ويــســتـخــلص من تــراكم الــنــقـاش ومــواضــيــعه أن الـتــركــيــز عـلى
سرح الـعربى فى رؤيتها ـ مكن أن تتـبناها هيـئة ا االستـراتيجيـة ا
رسـومة ـ قد بدأت تـتضح; وأن فعالـية اشتغال وفق االخـتيارات  ا
اللـجنـة قد مـنح إمكانـات أكثـر للتـنسـيق; وأعطى وسـائل صهر كل
االقتـراحات فى رؤية الهيئة الـعربية للمسرح حتـريا للدقة وجتنبا
لـكل التنـاقضـات والتـنافـر ب األفكـار والدراسـات لتـجنب حاالت

اإلبقاء على التناقض واردا فى كل حلظة.
وما بـ بيـان الهـيئـة العـربيـة للـمسـرح فى القـاهرة ومـا ب بـيان
ـمـكن وتتـحـدد إمـكـانات الـشارقـة تـتـضح إمـكانـات الـعـمل عـلى ا
ـمـكن بعـد أن خـلـصت أعـمال الـلـجـنة إلى جتـريب رهانـات هـذا ا

اإلطار القانونى والثقافى والفنى للهيئة. 
وجـاء البيـان ليـؤكد على تـبنى االخـتيارات الـتى وضعت فى الـبيان
الـتأسيـسى مع التـنصـيص على الـطابع التـقنى والـلوجـستى الذى
يتـطلبه عمل الهـيئة; هذا البيـان الذى جاء مكمال لـبيان القاهرة ;
وجـاء ليـدعم  مـا ورد فـيه من مـشـاريع مـسـرحيـة وفـنـيـة تـريد أن
وضوعه سرح العـربى موجودا فى إشـكالياته ومـوجودا  جتـعل ا
وأسـئـلـته ومـوجـودا بـكـيـنـونـة حـيـة تـنـدرج ضـمن الـهـويـة الـعـربـية
ـتـحاورة مـع الثـقـافـات اإلنـسـانـيـة دون انـغالق أو تـعـصب وهذه ا
األهــداف تـــعــنى الـــرهــان عـــلى حـــوار الــثــقـــافــات ضـــمن حــوار

احلضارات. 
مكن تفعيل الهيئة العربية للمسرح فى األفق ا

ـثـابــرة عـلى إتـمـام فـعـل تـأسـيس الـهـيــئـة الـعـربـيـة ومن فــعـالـيـة ا
للـمـسرح ومن فـعـاليـة اتـخاذ الـقرارات الـصـائبـة لـوضع إمكـانات
شـاريع فى مسـاقاتهـا السـليمـة  توسيع الـعمل والتـصورات وا
دائــرة احلــضــور فـى االجــتــمــاع الــذى انــعــقــد بــتــاريخ  9ـ 10ـ11
ـثلو الـنقابات يـناير  2008 حـضره فاعلـون مسرحـيون وحضره 
ـسـرحـيـة الـعربـيـة وحـضـرته أسـمـاء وازنة فى الفـنـيـة والـهـيآت ا
ـا أعـطى لوجـهـات الـنـظر ـسـرحى والـنقـدى الـعـربى  ـشهـد ا ا
ولـآلراء; والنـقـاشـات سالمة الـرؤيـة فى االقـتراحـات وفى أشـكال
ـنــظـمـات ذات الـتــفـكــيـر جلــعل هـذه الــهـيــئـة مــتـفـاعــلـة مـع كل ا
شتركة تـتعاون معها على أسـاس أن تبقى محافظة االهتـمامات ا
ـا يـخـدم عـلى اسـتـقاللـيــتـهـا فى الـعـمل وفى اتــخـاذ الـقـرارات 

أسلوب التفكير والعمل والفعالية والتميز.

هـذا وقد وافق الدكتور سـلطان بن محـمد القاسمى عـلى رئاستها
الـفخـريـة. وقـررت الهـيـئـة فى اجـتمـاع الـشـارقة أن يـكـون أعـضاء
ـؤقت للـهيـئة اللـجـنة الـتأسـيسـية هـم أعضـاء اجمللس الـتنـفـيذى ا
ــوعـد الــذى حتـدد الخــتـيــار اجملـلس حــتى الــعـاشــر من يـنــايـر ا

الـتـنـفـيـذى وإطـالق أنـشـطـة الـهيـئـة مـن مـديـنـة الـشـارقـة كـما 
سرحى اإلماراتى إسماعيل عبدالله رئيس جمعية اختـيار الفنان ا

سرحي أميناً عاماً مؤقتاً للهيئة. ا
وتـتكـون الـلـجنـة الـتـنفـيـذيـة من أعـضاء هم:الـدكـتـور أشرف زكى
والفـنان نور الشريف مـن مصر والفنـانة سعاد عبد الـله وسليمان
الـبـسام مـن الكـويت والـدكـتـور حـسن رشـيـد من قـطـر والـدكـتور
ديـونى من تـونس والدكـتور عـبـد الرحـمن بن زيدان من مـحمـد ا
ـغرب والفنان فتحى عبد الرحـمن من فلسط وغنام غنام من ا
األردن ورفــيق عــلى أحــمـد من لــبــنـان وفــايـز قــزق من ســوريـة
وإسـماعـيل عـبـد الـله وأحـمد بـورحـيـمـة واألستـاذ مـحـمـد األفخم
والـدكتور حبـيب غلوم وأحـمد اجلسـمى والدكتـور يوسف عايدابى

تحدة. وناجى احلاى من اإلمارات العربية ا
شـاريع التى وضـعـتهـا الهـيئـة كـبرنـامج عمـل مسـتقـبلى ومن بـ ا

ألنشطتها:
كاتب اإلقـليميـة واللجان ـراكز القطـرية وا هيـكلة الهـيئة  بدءاً ا
ؤتمـر العام العـلمـية وحتى اجملـلس التـنفيـذى وأمانته الـعامـة وا

ورئيس الهيئة.
اعـتبار الدكتـور سلطان بن محـمد القاسـمى عضو اجمللس األعلى
لالحتاد حـاكم الشارقـة الرئيس الفـخرى للـهيئة الـعربية لـلمسرح
ـعـمول به عـربـياً أن نظـام الـهـيئـة سـيكـون مـتـوافقـا مع الـقوانـ ا
ودوليـاً كـما سـوف يكـون لهـا شـخصـيتـهـا االعتـباريـة ومـيزانـياتـها

ؤتمر العام. وبرامجها التى يجيزها ا
ؤقتـة حتى اعـتماد اجملـلس التنـفيذى أن تكـون الفـترة االنتـقاليـة ا
فـتـرة إجنـاز اللـوائـح الـداخلـيـة فـى شكـلـهـا الـقـانـونى والـسـعى مع
عـنية مـحلـياً وعـربياً ودولـياً لـلحصـول على االعـتمادات اجلهـات ا

الالزمة لالعتراف بالهيئة وإطالق نشاطاتها.
ووجه اجملـتمـعـون أسمى آيـات الـتقـديـر والعـرفان إلـى سمـو حاكم
ميزة. وأشادوا بنوع التعاون اإليجابى مع بادرته ا الشارقة تثمينا 
ـسرحـي هن الـتمـثيـلـية بـالقـاهـرة ـ من جهـة ـ وجمـعـية ا نقـابـة ا
بـاإلمارات ودائـرة الـثقـافة واإلعـالم ـ من جهـة ثانـيـة ـ  وذلك على
ـكثـفة جلـعل حتدى الـهـيئـة مكـونا أسـاسيـا من حتدى جهـودهـما ا
شهد هيـمنة فـى ا واجـهة ثقـافة االستـهالك ا سـرحي الـعرب  ا

الثقافى العربى. 
الشارقة مركز للتأسيس والقاهرة مقر للهيئة

ــديـنـة الـشــارقـة  عـقـد وبــدعـوة من دائـرة الــثـقـافـة والــفـنـون 
اجتـماع اللجنـة التأسيسيـة للهيئـة العربية لـلمسرح بقـصر الثقافة
تـحدة يوم األحد  28 واالثن بـالشارقة بـدولة اإلمارات العـربية ا

 29 أكـتـوبر 2007 ضم فى عـضـويـته كل من الـدكـتـور أشرف زكى
والفـنان نور الشريف مـن مصر والفنـانة سعاد عبد الـله وسليمان
الـبـسام مـن الكـويت والـدكـتـور حـسن رشـيـد من قـطـر والـدكـتور
ديـونى من تـونس والدكـتور عـبـد الرحـمن بن زيدان من مـحمـد ا
ـغرب والفنان فتحى عبد الرحـمن من فلسط وغنام غنام من ا
األردن ورفــيق عــلى أحــمـد من لــبــنـان وفــايـز قــزق من ســوريـة
وإسـماعـيل عـبد الـله وأحمـد بـورحيـمـة واألستـاذ مـحمـد األفخم
والـدكتـور حبيـب غلـوم وأحمد اجلـسمى والـدكتـور يوسف عـيدابى

تحدة.  وناجى احلاى من اإلمارات العربية ا
هذه الـلجنة التى انبـثقت من مبادرة ثقـافية وفنية لـلدكتور سلطان
بن مـحمد الـقاسـمى عضو اجملـلس األعلى حـاكم الشارقـة لتـفعيل

ـسرحى الـعربى سـلطـان بن محـمد الـقاسمـى إلى سدة الـرئاسة ا
ة.. وهـو الذى خبـره كرسى احلـكم رجاحـة واتزاناً وبـصيـرة وعز
شـاعل ـسـرحى من هـم ا وتـخـيـرنـا من بـ أهـلنـا فى اإلشـراف ا
ـقامات) واألنـوار فكـان أن سمـينـا األساتذة (مـع حفظ األلـقاب وا
ديونى نـور الشريف سعاد العبد الله عبد الله العويس محمد ا
إسـماعيل عبد الله فايز قـزق أحمد اجلسمى رفيق على أحمد
ثـريا جبـران حبيب غـلوم أشـرف زكى أحمد بـورحيـمة سلـيمان
الــبـســام غــنـام غــنــام ريـتــا عـوض نــاجى احلــاى فـتــحى عــبـد
الـرحـمن مـحـمــد األفـخم حـسن رشـيـد يــوسف عـيـدابى جلـنـة
ـقامات) فوزى فهمى تـأسيسية. واألسـاتذة (مع حفظ األلقاب وا
فـؤاد الشـطى أسـعـد فـضـة على مـهـدى حـا الـسيـد سـمـيـحة
أيــوب قـاسم مــحـمــد مـوسى زيــنل عـبــدالـكــر جـواد مــحـمـد
عبـدالله أنـطوان كربـاج إبراهيم غـلوم عـبدالكـر برشيـد نبيل
ـنصف الـسـويسى الـفيـلـكاوى راشـد الـشمـرانى صـبـاح عبـيـد ا

جلنة استشارية.
ــشـروع وقــد أثــمـر إعالن الــبــيـان نــقـاشــات ومــداخالت ثـمــنت ا
ـسرحـية الـعربـية خـصوصا واعتـبرته مـكسـبا حـضاريـا للـثقـافة ا
وأن مـركز الـهـيـئـة سيـكـون الـقـاهرة وأن أفـق العـمل هـو الـتـحدى
احلـقيـقى لهـذه الـهيـئة وأنه االخـتـيار الـذى حدد الـشـارقة فـضاء
ــسـتــوى اإلجـرائى لالجــتــمـاع الــعـمــلى لــبـلــورة هـذه األفق عــلى ا

والقانونى واللوجستيكى. 
الهيئة العربية للمسرح التحدى اجلديد للمسرحي العرب

بـعـد الـقـاهـرة انـعـقـدت فى الـشـارقـة بـقـصـر الـثـقـافـة فـى الـفـترة
م اجــتـمــاعــات الـلــجــنـة ــمــتـدة من   28 إلى 29 أكــتــوبـر 2007 ا
بادرة الـتى أطلقـها صاحب التـأسيسـية للـهيـئة العـربية لـلمسـرح ا
السـمـو حاكم الـشارقـة بوصـفه كاتـبـاً مسـرحيـاً عربـياً (احـتفت به
الهـيئة الدولية للمسرح فأنـاطت به إلقاء الكلمة الرسالة فى اليوم

ى للمسرح بقاعة اليونسكو بباريس فى مارس ( 2007). العا
و حـظـيت الـلـجـنـة الـتـأسـيـسيـة بـرعـايـة سـمـو حـاكم الـشـارقـة ح
استـقـبل سمـوه أعضـاء الـلجـنة وأكـد على االرتـبـاط بالـعمل الـنوعى
سرح فى احليـاة العربية وأكد اسـتعداده تخصيص وقف لـترسيخ ا
اسـتثـمـارى ومـبـنى لرئـاسـة الـهـيئـة فى الـقـاهـرة ودعم مادى وأدبى
ا مسـتمر لبلورة الـنظام األساسى للهـيئة والالئحة الداخـلية لها 

دفع باجملتمع إلى التوصل بيسر وإجماع إلى القرارات التالية:
(تنـشأ الهيئة العربية للـمسرح اعتباراً من اليوم السادس عشر من
ـوافق الـثامـن والعـشـرين من شـهر شـوال لـسـنة  1428 لـلـهجـرة ا
أكـتوبر لـسنة  2007 مـيالدية ويـكون مقـرها الـرئيس فى الـقاهرة
بجـمهورية مصر الـعربية ومقر أمـانتها العامـة فى مدينة الشارقة
تحدة وهى منظمة غير حكومية تعنى بشئون باإلمـارات العربية ا

سرح العربى. ا
ـسـرح فى احلـيـاة االجـتـمـاعـية وتـهدف هـذه الـهـيـئـة إلى تـعـزيـز ا
سرحية مع الهيئات اإلقليمية والدولية العـربية وتوثيق الصالت ا
ـنظمـة العـربية لـلتربـية والـثقافـة والعـلوم ومنـظمة وبخـاصة مع ا
ـية للـمسرح تـحدة لـلثقـافة والتـربيـة والعلـوم والهـيئة الـعا األ ا

وغيرها.
ولهـذه الـغـايـات سـوف تـقوم الـهـيـئـة بـتـأسيس مـراكـز قـطـريـة لـها
ومـراكز إقليميـة فى الوطن العربى إلى جانب إنشـاء مراكز للبحث

والتوثيق والتدريب والتأهيل والنشر والترجمة.
ـشـهـد الـثـقـافى الـعـربى سوف ـسـرحى فى ا ولـتـأكيـد احلـضـور ا
حتتـفل الهيـئة سنويـاً باليوم الـعربى للـمسرح فى اليـوم العاشر من
شـهر يـنـايـر من كل عـام وهـو اليـوم الـذى سـوف تـعلن فـيه الـهـيـئة
بداية نشاطها الفعلى كما سوف ينظم مهرجان عربى للمسرح).

سرح 3 عالمات استفهام.. فى مهرجان نوادى ا

نقطة نظام

سرحيون أصابهم التشتت واالضطرابات النفسية بسبب اجلدول خالد موسى: ا

cyan magenta yellow black File: 8-25�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

اضى عن فتح باب التبرع للمساهمة فى تطوير وحتديث منشآت ومواقع الهيئة. > الهيئة العامة لقصور الثقافة أعلنت األسبوع ا
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تأليف :

سرح اجلامعى. > كلية اآلداب جامعة بنها عرضت مؤخرًا مسرحية «الرهائن» للمخرج محسن رزق ضمن مهرجان ا

سـرحنا القومى فى مراحل >  إن أقـل ما يقال عن جورج أبيض إنه كـان دعامة شامخة 
سرحيـة منذ نـشأتها حـتى يومنا ثل لـلتراجيـديا ظهـر فى حركتنـا ا ازدهـاره وأعظم 

هذا فضال عن أنه الرائد الكبير ب رواد مسرحنا منذ أوائل هذا القرن. 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا
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ستقبل والعالم  الهيئة العربية للمسرح رهان على ا
دون التفريط فى الهوية العربية

سرحى واقع وآفاق جتويد اإلبداع ا
سرح يشارك  ا

 فى طرح
األسئلة
الوجودية
التى تمنح

التجويد قوته

 دأب
سرحي ا
العرب هو

عنى توفير ا
احلضارى عبر

حوار
الثقافات

هارات  جتميع ا
فى زمن الفرجة

سرحية ا
العربية يخفف

من حدة
التناقضات
والقطعية

ـرسـومـة وبـعـضـهـا أدركه الـوهن ولم وبــعـضـهـا مـال عن األهـداف ا
يستطع جتديد أدوات العمل ولغته ورؤيته.

ـســتـمـر وهـذا يــعـكس غــيـاب الــعالقـات الــضـابــطـة بــ احلـضــور ا
ـسـرحى ويـكـشف عن مـحدوديـة رواجه ويـعـكس ـ أيـضا ـ لـلفـعل ا
ـؤسسـات والفرق هرجـانات وا غـياب احملافـظة عـلى استـمراريـة ا
ــنــتـظــمـة ـســرحــيـة ا ـســرحــيـة الــطــلـيــعــيـة واســتــمـرار اجملـالت ا ا
ـسرحى ـسرح والـنقـد الفـنى وغيـاب كتـاب النـقد ا اخملـتـصة فى ا
ــنــاهج الـنــقـديــة اجلـديــدة ويـعــكس مــحـدوديــة الـتــعـريف وتـرويج ا
ـيـا وغـيـاب الـتـكوين ـسـرحى الـعربـى محـلـيـا وقـومـيـا وعا بـالـنص ا
ـسـرحى بـدءاً من الـكـاتب ومرورا الـذى يـسهم فـى جتويـد الـفـعل ا
ــســـرحــيــة بــكل مـن يــشــارك فـى جــعل صـــنــاعــة وإبـــداع الــفـــرجــة ا
ؤسسات ـعرفة والتجريب واخلـبرة بدعم من ا جتويدا مـتناسقا با

ختص وفق استراتيجية االنفتاح وليس االنغالق. هيكلة  ا
ـسرحـي ـسرحـية لـلـدفاع عـلى ا ـهـنيـة ا لـقـد تأسـست الـنقـابات ا
الـــعـــرب فـى بـــعض األقـــطــــار الـــعـــربـــيــــة والـــدفـــاع عن حــــقـــوقـــهم
ـكن أن يـلـحق بـهم وبـحـقـوقـهم الـفـكـريـة وحـمـايـتـهم من كـل حـيف 
ــسـرحــيـة والــفــنـيــة وانــخـرطـت كـثــيـر مـن اجلـمــعــيـات والــهــيـئــات ا
الــعـربـيـة فى الـهـيـئـة الـدولـيـة لـلـمــسـرح لـتـجـويـد شـكل الـتـعـامل مع
الــفـنــان وإبــراز قــيــمـتـه الـرمــزيــة وكل هــذا كــان مــكــسـبــا لــلــحــركـة
ـسـرحيـة العـربيـة على امـتداد الـوطن العـربى.وهو طـموح مـشروع ا
مــنه مـا حتـقق ومـنه مـا ظل مـوقــوف الـتـنـفـيـذ أو مـؤجال إلى زمن
غـيـر مـعـلـوم ومـعـنى الـتـأجـيل هـو مـا دفع بـكـثـيـر من الـفـاعـلـ فى
سرح الـعربى بشـكل إيجـابى ومتمـيز إلى إعادة الـنظر فى جتربـة ا
سـرحية لتحقيق ؤسسة ا أسـسة» ا ؤسـسات واالهتمام « هذه ا
جتويـد مـسرحى آخـر بثـقـافة أخـرى للـعـصر وبـبـرنامج يـسعى إلى
كـمـا حقـقت ذلك الـتـجـربة إشـاعـة قـيم احلـوار والتـثـقـيف والـتوثـيق
ـسـرحيـة فى مـصـر وسـورية ولـبـنـان وتونـس والبـحـرين وقـطر ا
ـتـحدة حـ «مـأسـست» التـجـربة أو وفى دولـة اإلمارات الـعـربيـة ا
التـجـارب وفق االخـتيـارات الـتى تدخل ضـمن اسـتراتـيـجيـة الـرهان
ـــبــادرة اجلـــديـــدة الــتـى أطــلـت بــنـــورهـــا عــلى عـــلى اجلـــودة وهى ا
ـتــحـدة الــوطن الـعــربى من الــشـارقــة من دولـة اإلمــارات الـعــربـيــة ا
حــ جـعــلت من تــأسـيس الــهـيــئـة الــعـربــيـة لــلـمــسـرح مــشـروع رؤيـة
جـديــدة لـلـمـسـرح الــعـربى تـنـضــاف إلى هـذه الـتـجــارب بـاخـتـيـارات
د قـنوات احلـوار مع كل التـجارب ورؤى تـستـجيب لـلجـديد الـذى 
سير سـرحية فى العالم وتـضاف إلى تاريخ جتريب «مأسـسة» ا ا

سرحى العربى. ا
وبـعـد عـمل مـتـواصل وبـعـد تـفكـيـر عـمـيق وبـعـد تـسـاؤالت مـحـيرة
ومــحــددة الــتـألـم اجلـمـع الـتــأســيــسى لــلــهـيــئــة فى الــقــاهــرة يـوم 9
ــســرحــيــ واإلعالمــيــ الــعــرب بــخــبـر ســبــتـــمــبــر  2007 إلبالغ ا
ــشـروع الــتــأســيس وأهــدافه لــتــكــون الــقــاهــرة مــكــان مـيـالد هــذا ا

الثقافى العربى اجلديد.  
القاهرة تعلن عن تأسيس الهيئة العربية للمسرح

ـسـرحى والـسـيـر به نـحـو أفق إنـسـانى أكـثـر يـعـد جتـويـد اإلبـداع ا
رحـــابــة واقـــتــرابــا مـن الــنـــبض اإلنــســـانى بـــخــطـــاب إنــســـانى فــعال
سرحى هام والـوظائف واالشتغـاالت ألن هذا اإلبداع ا متـشابك ا
يتصف بكونه فعال جمـاعيا يشارك فيه الكل من أجل الكل ويظل
مــجـــاال حــيـــويــا يـــفــعـل وجــوده كـل من الــكـــاتب واخملـــرج ومــخـــتــلف
اخملــتـصـ بــتـخــصـصــات فـنــيـة وجــمـالــيـة تــرسم زمن الـتــلـقى وفق
قـواعد ومواصـفات اخلـطابـات الدرامـية والبـصريـة والرمـزية التى
حتافظ على جـمالية الكتابة الـلغوية والكتابة الـبصرية أثناء تفعيل
جـــدوى هــذه الـــتــخــصـــصــات فى زمـن اإلبــداع الــنـــصى أو فى زمن

اإلبداع االحتفالى فى الفرجة.
ـعرفية والفلسفـية والتاريخية كما لهذا الـتجويد  ـ طبعا ـ أسسه ا
سـرحيـون للـوصول ـبدعـون ا أن له مـنطـلقـاته الـتى يعـتمـد علـيهـا ا
ـتخيلـة بشعرية درامـية تقدم حـياة اإلنسان فى إلـى زمن الدهشة ا
اجملـــتــمع وتــقــدم صــورة اجملــتــمع فـى الــعــالم وتــصــوغ حــيــاة هــذا
اجملتـمع فى رؤية اإلنسان وتـربط ب هذا اإلنسـان وهذا اجملتمع
شـترك بـ اإلنسـانيـة فى قضـايا تـتبـدل بحكم والـعالم بـحثـا عن ا
ـتــخـيل الــدرامى لـتــكـوين الــسـيـاقــات الـتـى تـوجـهــهـا لــلـدخــول إلى ا

خطاب النص بحوار الذات مع الذات وحوار الذات مع العالم.
ـسرح العربى ال تبتعـد عن اختيار استراتيـجية التجويد ـ وجتربة ا
ـسرحى كـفعل ثقـافى وحضـارى يسهم فى هاته ـ لـتجويـد اإلبداع ا
الــرفع من مــســتــوى الــذوق اخلــاص والــعــام ويــشــارك فى إحــضـار
ـقـلــقـة واحملـيــرة والـوجـوديــة الـتى تـعــطى الـتـجــويـد قـوته األسـئـلــة ا
وخـاصيته الـتى تميزه عن بـاقية األجنـاس األدبية والفـنية األخرى
تلـقى على فهم وإدراك شروط اإلبـداع للوعى باإلبداع فتـساعد ا

والوعى بأشكال العالقة به.
ــسـرح ال يــتــأتى إال بــفــهم اآللــيـات واحلــركــيـة وفــهم مــسـيــر هــذا ا
سـرحي الـعرب فى عـمليـة البحث عن ؤسـسات التى أدخـلت ا وا
احملـفـزات الداللـيـة والـرمزيـة لـبـناء رمـوز وعالمـات هـذا التـجـويد
وجـعلـتهم يـعـملـون على جتـريب عـملـية إتـقان بـنـاء اخملتـلف وتنـويعه
وجتـديـده والـتـمـكن من إجنـاز هـذا الـتجـويـد اعـتـمـادا عـلى أصـالة
الـثـقـافـة الـعـربـيـة وتـراثـهـا وغـنـاهـا وتـنـوعـهـا ألنـهـا ثقـافـة حتـمل
ـتـجـدد مـعــهـا عـبـقـريـة الـلـغـة الـعـربـيـة والـرؤيـة والـفـكـر والـسـؤال ا
تـصاحـبـهـا فى ذلك القـراءة الـنقـديـة التـى تمـكن من جـعل التـجـويد
ـــا تــمــلـــكه من عـــنــاصــر ومـــقــومــات ـــســرحى امـــتــدادا  اإلبــداعى ا
الــتــجــويــد بــعــمق ثــقــافـى يــســاعــد عــلى إيــجــاد مــثــال آخــر لــلــعــمق
ـسرحى العربى أثـناء الكتـابة األدبية واحلركـية والبصـرية متمثال ا

فى عمق الرؤية للعالم فيه.
ـسرحيـ العرب ـ فى وإذا كان الـتجويـد سابقـا للنـقد وكان دأب ا
ـسرح عـبـر حوار ـعـنى احلـضارى لـهـذا ا هـذا الـسبق ـ هـو تـوفـير ا
ـسـرحى يــعـد الحـقـا لـهــذا الـتـجـويـد وهـو الــثـقـافـات فـإن الــنـقـد ا
سـرح وجتاربه عـرفة خـصوصـيات ا نـفسه يـريد أن يـفعل وجـوده 
وجتريبه ومناهج وأشكال ونـظريات التلقى ليصل إلى زمن حتقيق
خصـوصياته التى تصيـر جتويدا على جتويـد ينخرط بوعى قرائى
يـدرك ويفـهم معـنى الـرقى واالرتقـاء بالـتـجويـد إلى زمن االختالف
ــشـتـركـة بـ كى يـصـيــر لـغـة تـخــاطب الـعـالم وتــخـاطب األصـول ا
ـــيـــة وحتـــقق الـــتـــفـــاعل بـــ األوعــاء ـــســـرحـــيـــة الـــعــا الـــتـــجــارب ا
ـسرحى والـثـقافـات والـفنـون التى تـرسم خـرائط اإلبداع الـثـقافى ا

فى العالم. 
وكـثـيــرا مـا يـأخـذ هــذا الـتـجـويــد مـنـحى فــرديـا يـقـوم عــلى الـتـطـوع
ــسـرحــيـة اإلبــداعى فى الــتــجـويــد وكــثـيــرا مــا تـتــصف الــتـجــارب ا
العربية بأنها غيـر منظمة وغير قادرة على مد جسور احلوار ب
مخـتلف التـخصصـات لبلـوغ مستـوى العمل اجلـماعى إلبالغ صوت
ـتـلـقى الـعـربى أيـنـمـا كـان وكـيـفـمـا كـان وفى ـسـرح الـعـربى إلى ا ا
الوقت ذاته إسـمـاع هذا الـصوت إلى الـعالم وهـو ما كـان يدرك به
ــســرح الـعــربى من اخلـلــيج إلى احملــيط إشــكـالــيـاته مع كل أعالم ا

وجود الفارق طبعا ب اخللفيات واألهداف واخلصوصيات.   
وللـتخفـيف من حدة القـطائع والـتناقـضات التى كـانت حتدث خلال
فـى عمـلـيـة االنسـجـام والـتـقارب فى جتـمـيع مـهـارات التـخـصـصات
ــسـرحــيــة الـعــربـيــة بــلـغــة ومــواضـيع ذات فـى إنـتــاج زمن الــفـرجــة ا
دالالت عـربــيـة  كـان الـتـوكـيــد عـلى تـنـظــيم اجلـهـود ووضع بـرامج
لـتـفـعـيل حــوار الـفـنـون يـقـوى من إرادة احلـوار الـبـنـاء ويـعـمل عـلى
االرتــبـــاط بــأكــثـــر من مــؤســـســة مـــســرحـــيــة كــانـت تــبـــادر بــتــنـــظــيم
ـهــرجـانــات كـمـا هــو الـشـأن فى مــصـر وتــونس وبـغـداد ســابـقـا ا
ــتــخــصـصــة فى ــعـاهــد ا ــغــرب وتــأســيس نــقــابـة الــفــنــانــ وا وا
ـسرحى وإرسال الـبعثات إلى اخلـارج الستكـمال البحث الـتكوين ا
سـرحـية شـاهـدة للـعـروض ا واكـتـسـاب التـجـارب وتنـويع عـملـيـة ا
كفرص لتفاعل التجارب واألفكار وتدبير االختالف بالشكل الذى
يدعم عنصر التواصل وال يـلغيه ويقوى من معرفته وال يفرغه من
ـــؤدجلـــة تـــوقــفت ـــؤســـســات ا مـــحــتـــواه احلـــضـــارى لــكن أغـــلب ا
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ــا تـتــوافـر عــلـيه من تــاريخ فـنى وثــقـافى وأدبى تــعـتــبـر الــقـاهـرة ـ 
سـرحى ـ باعـثة ـا تمـتلك من خـبـرة فى تنـظيم الـشـأن ا متـمـيز و
ــبــدعــ الــعــرب فى كل كــثــيــر من مــظـــاهــر احلــوار والــلــقــاء بــ ا
ظـرفــيـة عــصـيـة تــسـتــدعى إعـادة قــراءة الـتــاريخ الـثــقـافى الــعـربى
عانى التى تـراكمت فى التجارب وتسـتوجب إعادة قراءة تفـاصيل ا
سـرحية والدرامية دارس والتيارات ا سرحـية عبر التجـارب وا ا
ومــعــرفـــة مــا يــتـــطــلب ذلـك من حتــديث شـــروط اإلبــداع وحتــديث
ـــعـــرفـــة شـــروط الـــتـــواصل مـع الـــذات والـــتـــواصل مـع الـــتـــغـــيـــر وا
ـكن أن ـشـتـهى وهـذا أمـر  ـسـرح ا والـتــواصل مع الـعـالم وبـنـاء ا
ـثقفون يتحـقق بدافع االرتبـاط بالرؤيـة احلضاريـة التى يريـد بها ا
الـعرب والـفنـانون إبـداع أشكال تـعبـير راقـية توفـر إمكـانيـات العمل
بـدع  وتتـجاوز حـاالت النـكوص اخلالق وتـوفر فـرص االشتـغـال ا
ثقف والرتـابة والتكرار السـائدة فى مدارات الصراع بـ هؤالء ا
ـميـتـة التى يـراد لهـا أن تصـبح بديال عن وبـ عضـات االستالب ا
الهـوية و بديال عن الثقـافة ومضام الـتراث العربى ألن اإلبداع

سرحى التخييلى. عانى والدالالت يعتبر سندا للتجويد ا بكل ا
وإعالن تـأسيس الـهيئـة العـربيـة للمـسرح فى الـقاهـرة يدخل ضمن
هـذا الـتـوجه احلـضـارى كـتـأسـيس جـاء مـحـمال بـالـسـؤال الـوجودى
حــول الـــوجــود الــذى يـــعــيش فـــيه الــفـن الــرابع أبـــو الــفــنـــون أزمــنــة
وضـوعية وضـوعة  الـتحول وجـاء السـؤال مصوغـا بعـمق الثقـة ا
ـمكنة التى تقدم فى طريقـة التفكير والـبحث واإلقرار باألجوبة ا
ـســرحى الــعـربى وتــقــدم واقع وآفـاق تـشــخــيـصــا كــامال لـلــوجــود ا
الهيـئة العربية للمـسرح كتصور ومفاهيم حـضارية تمكن الصيرورة
سـرحـية الـعـربيـة من امـتالك قوة تـدبـير االخـتـيارات والـقرارات ا
شـاريع الـثقـافـية والـفـنيـة والتـكـوينـيـة لبـناء والتـحـكم فى مكـونـات ا
ـانا بـضرورة مسـتـقبل مـسـرحى عربى يـكـون أكثـر بالغـة وأكثـر إ

مكنة للمسرح العربى.  االنخراط فى احلداثة ا
ـدخـل لـزمن إعالن تـأســيس الـهـيـئــة فى الـقـاهـرة فى 8 والـسـؤال ا
ـسـرحى ـشـهـد ا سـبـتـمـبـر 2007 كــان بـحـضـور أسـمـاء مـؤثــرة فى ا
صرى خاصة والعربى بعامة وكان مناسبة اغتنت بحضور كثير ا
ـشـاركـ فى مـهـرجـان الـقـاهرة ـسرحـيـ الـعـرب ا ـبـدعـ ا من ا

الدولى للمسرح التجريبى فى دورته 19.
ـصـري ـمـثـلـ ا فـى البـدايـة أعـلن الـدكـتـور أشـرف زكى نقـيب ا

ـيــة الـفـنـون عن ورئـيـس الـبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح واألسـتـاذ بــأكـاد
ـسـرح والــتـحـديــات الـتى يـواجــهـهـا الـوضــعـيـة الــتى يـوجــد فـيـهــا ا
طلقة لـلتقنيات ـوقف الصعب الذى يعـيش فيه نتيجـة الهيمنـة ا وا

سرحى.   ا يشكل تهديدا حقيقيا للفن ا احلديثة 
ـسرحى اإلماراتى األستاذ وبعـده أعلن عن بيان التـأسيس الفنان ا
إسماعـيل عبد الله باعتـبار أن هذا البيان يـعد ثمرة عمل متواصل
سـرحـي الـعرب وتـفـكيـر عـميق ويـعـد استـكـناهـا جلـوهر طـمـوح ا
بـالـبـحث عن األجـوبـة الرصـيـنـة والـهـادئـة الـتى تـرسم أفـقـا جـديدا
سرح يقول منطوق للمسرح العربى. ومن السؤال احملدد لوظيفة ا
ـسـرح بـغــيـر عـضـويــته اجملـتـمــعـيـة وتـغــلـغـله فى الـبــيـان: (مـا نـفـع ا
الـنــاس وحـفـزهم عــلى تـغـيـيــر مـا بـأنـفــسـهم بل مـا نــفع الـفن لـوال

إيقاده شمعة أمل?).
ــد عـالقــاته ــســـرح و ــنـــظــور الـــذى يــحـــدد وظـــيــفـــة ا من هـــذا ا
بـالــنـاس وبــحـيــاتـهم وبــهـواجــسـهم جــاءت مـبــادرة صـاحب الــسـمـو
حـاكم الشارقـة الدكـتور سـلطان بـن محمـد القـاسمى إلى احـتضان
سـرحي وجـعله فـاعال فى مجـاله احمللى الـغربى على سـرح وا ا
ــســرح فى الــعــالم من أجـل تـعــايش الــسـواء ومــحــاورا (لــكل أهل ا
وتفاهم وأفق تسامح إنسانى يجعل احلياة أجمل والكون أبهى). 
ى ـ ويـهدف شـكل ومرمـى هذا االحـتضـان فى بعـديه الـعربى والـعا
كـــمـــا أعــلن عـــنه فى بـــيـــان الــقـــاهــرة ـ إلـى حتــقـــيق مـــجــمـــوعــة من
األهداف الـتى ستـعطى الـهوية احلـقيـقيـة للـهيئـة العـربيـة للـمسرح

ها ودالالتها فيما يلى: كن رصد معا وهى أهداف 
سرح من األمصار العربية. أن يتحمل مسؤولية الهيئة رجاالت ا
الـدعوة إلى االحـتشـاد والـتفـاعل من أجل دعـوة توحـيديـة فى شكل
مـؤسـسى يـحمل اسم "الـهـيئـة الـعربـيـة للـمـسرح" عـلى غـرار "الهـيـئة

الدولية للمسرح".
أن الـهـيـئـة ليـست جـهـة حكـومـيـة تـقنع بـالـرتـيب من الـعمل واألدراج

كتظة ورقا.ألنها فضاء مفتوح أمام العالم. ا
الــرهـــان عــلى اإلبــداع والــدربــة واخلــبــرات ومــواهب األمل والــثــقــة
بـاحلـيـاة الـعـربـيـة الـنـاضـحـة بـكل مـا يـصـلح أن يـكـون مـنـبع اجلـديد

ستقبل. غاير القادر على صوغ ا اخملتلف وا
أن الهيئة حاضنة العـمل البناء والتأهيل واإلنتاج واالرتقاء بأفضل

سرحية فى األنحاء العربية وللعرب أينما كانوا.   الصيغ ا
يــقـــول األســتــاذ إســمــاعــيل عــبــد الــلـه: (لــقــد ارتــأيــنــا فى جــمــعــيــة
بـادر إلى ـتـحـدة أن يـكـون ا ـسـرحـي بـدولـة اإلمـارات الـعـربـيـة ا ا
تـأسـيس الكـيـان رئـيسـا فـخريـاً له فـقـمنـا بـتـقد شـيـخـنا الـدكـتور 

سرح جديد إنه أحد فرسانه من عشاقه احلا 
األصالء كتاباته تدعونا للسؤال بوصفه أصل
األشياء كما تمنحنا داللة مهمة تشير دومًا

للنهايات كأنه كان يدرك بحدسه النهاية موته
سرحية - تخرّج فى كلية اآلداب - قسم الدراسات ا
جامعة اإلسكندرية بتقدير جيد جدًا له: آخر
طاف آخر السور عرض الشارع ونس الليل آخر ا

البحر مرة واحدة بيحلم بعد العرض.
سرح والشعر مناشدًا الوطن ليطرح جاب عوالم ا

السؤال:
كن أشوفك كن بقى تبقى الوطن..  لو تسمحى.. 
جنة واشتاقلك سكن .. لو تسمحى.. هكذا كان يحلم
ويشتاق وهكذا تسعد مسرحنا بنشر آخر الشارع
للراجل اجلميل مؤمن عبده لنعيد تأمله ونتذكر

عبق روحه التى مازالت حتلق حولنا.
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ـيـا ثـورة بـالــغـة االتـسـاع عـلى الـنــمط اإليـطـالى بـرغم >   شــهـد الـقـرن الـعـشــرون عـا
أيجـابياته وعمره الـطويل وقد بدأت هذه الـثورة بإلغاء أضواء احلـافة وإلغاء احلواجز
فى (أدوار) "األلواج" و "البنـاوير" وباخلروج لتقد العـروض ب احل واحل بحلبة

السيرك وفى الهواء الطلق باألماكن األثرية أو بالساحات العامة.
سرحي جريدة كل ا
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. ستوى الثقافى للمشارك سرح العائم اعتراضاً على ا اضى على ا سرح التى انتهت مساء اخلميس ا > الناقد محمد حامد السالمونى قاطع فعاليات مهرجان نوادى ا

ادة  مصادر ا
سرحية تخص ا
اجلنس البشرى 
كله فهى موروثات
اإلنسان من عقله
اجلمعى
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يـزوج إلـيـكـترا من فـالح بسـيط ويـلـبـسـها
زيًــــا مــــتــــواضــــعًـــا يــــتــــفق ووضــــعــــيــــتــــهـــا
االقتـصـاديـة فى صورة مـنــظريـة تـكشف
ــتـواضـعــة والـتى ــنـزلــيـة ا عن حــيـاتــهـا ا
ــتــفــرج بـاعــتــبــار أن الـغــالــبــيـة يــألــفــهـا ا
الـعظـمى من مشـاهـدى العـرض اليـونانى
ليـسوا من عـلـية الـقوم إذ كـان للـمجـتمع
كـــــلـه احلق فـى مــــــشـــــاهــــــدة الـــــعـــــروض
ــــســـرحــــيـــة ومـن ثم كـــانـت لـــغــــة هـــذا ا
اجلــمــهــور تــبـتــعــد عن لــغــة إســخــيــلـوس
الــــســـامـــيــــة إذ يـــفـــرد يــــوربـــيـــديـس لـــهـــا
مـســاحــات من الــسـرد تــعــرض أفـكــارهـا
بعـيدًا عن الـطـنطـنة والـتكـرار والغـموض
واإلبــهــام الـــذى تــتــمـــيــز به شـــخــصــيــات
إسخيـلوس الوقورة التى هى على نقيض
شــخـــصــيـــات يــوربـــيــديس الـــتى تــتـــمــيــز
ـــا انــعـــكس عـــلى الـــصــورة بــاحلـــيــويـــة 
ــنــظــريــة فــبــدت أكــثــر فــنـيــة مـن صـور ا
ــــا تـــتــــسم بـه من رقص إســـخــــيـــلــــوس 
تــعــبــيــرى أكــثـــر نــشــاطًــا بــاإلضــافــة إلى
مـوسـيــقـيــته الـعــذبـة ودقــته فى تــصـويـر
شاعـر واألحاسيس العمـيقة فى مقابل ا
مـنــظــر إسـخــيــلـوس الــذى يــتـمــيــز بـبطء
ــا يـحــتــويه من ثـرثــرة كالمــيـة اإليـقــاع 

مثقلة بأوزان شعرية ال يفهمها الناس.
ومن جتـديــدات يـوربـيـديس قــيـاسًـا عـلى
الـدرامــا الـســابـقـة عــلـيه - كــمـا جـاء فى
مـ الـضفـادع - أنه أضـاف مـوضـوعات
لم تـكن مـألوفـة فى السـابق كقـصص زنا
األقـارب كمـا فى مـسرحـية "إيـوال" حيث
زوج األخ ألخــــــــته وهـى قــــــــصـص يـــــــرى
إسخـيـلـوس أن على الـشـاعر الـعـفيف أال
ـسرح يعـرضـها إطـالقًا أو يـزيـنهـا عـلى ا
الــشــعــبى أمـــام نــظــر اجلــمــهــور واحلــال
كـذلك فـى قـصـة "فـيـدر" وعالقـتـهـا بـابن
ـسـرحـيـة التى زوجـهـا هـيبـولـيـتـوس فى ا

حتمل اسمه.
وإذا أعطينـا مثاًال آخر يعتبر وثيقة نصية
مـن مـــ الـــنص الـــدرامى والـــذى يـــحـــدد
بـعًضـا من خـصـائص دراما الـعـبث ودراما
"يـوجــ يـونـسـكـو" بـصـفـة خـاصـة نـطـرح
ـا" عــنـدمـا ــثـال "مـرجتــلـة أ عـلى ســبـيل ا
ـــادة يـــتـــحـــدث يـــونـــســـكـــو عن مـــصـــادر ا
ــسـرحــيـة بــاعـتــبـار أن درامـيــته مــفـارقـة ا
لـلدراما الـطبيعـية والواقـعية الـلذين يريان
ــدركـات ـســرحــيــة فى دنـيــا ا مــادتـهــمــا ا
احلــســيـة أو فـى الـعــالم اخلــارجى وحــيـاة
بـسـطاء الـنـاس بيـنـما يـراهـا يونـسـكو فى
دنـيـا الـفـنـان الـداخــلـيـة وأحالمه ورغـبـاته
ومكـبوتـاته عـندمـا يـسقـطهـا فى نـصوصه
سـرحـية ألنـهـا من وجهـة نـظره ال تـمـثله ا
وحـــده بل تـــمـــثل اجلـــنس الـــبـــشــرى كـــله
بـاعــتـبــارهـا مــوروثـات اإلنــسـان من عــقـله
اجلـــــمــــعـى انـــــحـــــدرت إلـــــيه مـن أجــــداده
وشكلت وجـدانه وأعماقه كـطبقـة يشترك
فيها كل البشر وإذا كان األمر كذلك فإن
ى يــوحـد بـ كل الــبـشـر هــذا مـلــمح عـا
ـــبــدعــ أن يـــجــعـــلــوا من ومن ثم عـــلى ا

حياتهم الداخلية أصل إبداعاتهم.

أدبيات التجريب فى الكتابة
سرحية ووثائقة ا

1
4

األ مـطلب إنـسانى عـام فمـا من ثـقافة
ـكن أن تــقـوم إال بــجـدلــهـا مع إنـســانـيــة 
اآلخـر. اقـتنـاًعـا بـالـقـانون الـطـبـيـعى الذى
ــادة ال تـســتـحــدث أو تــخـلق من يـرى أن ا
ـلـمح عـدم وهـو مــا تـؤكـده الـوثــائق ذات ا
الـتـجريـبى فى مـقـدمة "كـرومـيل" لـفيـكـتور
هوجو" حـول نظريـته الدراميـة فى فرنسا
ســنــة ١٨٢٨م ومــانــفــيـســتــو الــســريــالــيـ

انيا..إلخ. وأرجانون بريخت أ
والـوثـيقـة الـفـنيـة الـتى حتمـل فى طيـاتـها
مـعـنى الـتــجـريب جنـد أن أول ظـهـور لـهـا
بدأ فى مـ النص الـدرامى فعـلى سبيل
ـثـال تـقـدم فى مـسرحـيـة أرسـتـوفـانيس ا
"الـــضـــفــادع" قـــراءة لـــتـــجـــديـــدات درامــا
يوربيديس قياسًا على دراما إسخيلوس.
فإذا كانت وظـيفة الشعر لدى الشاعرين
تعليـمية; فهى عند إسخيلوس تتجلى فى
تـــعــلم الـــشــبــاب طـــقــوس ديــنـه ونــبــوءات
رجـاالته وتعـلم البـطولـة واحملافـظة على
تـقاليـد األجداد بـينـما يـراها يـوربيديس
فى الــــدرامـــا الـــتـى تـــدعـــو إلـى احلـــريـــة
الــفـكـريـة والــديـنـيـة والــتى تـرى أنه لـيس
هناك مـقدس فى تقـاليد األجداد إذ إن
كـل شئ جـــائــــز أن يـــوضـع مـــحـل الـــشك
والسـؤال وعـلى اإلنـسـان أن يـعـتـمـد على
اذا - هل - االستـدالل العقلى بـ "كيف 
ـكنه أن يـتـتبع أين - مـتى...?إلخ" حـتى 
أصــول األشـيـاء وجـذورهــا وال يـأخـذهـا
على عـالتهـا كـمـا فى درامـا إسـخـيـلوس
وإذا كــــان اإلنـــســـان ابـن الـــعــــصـــر الـــذى
يـعيـشه كمـا يرى إسـخيـلوس وترجم ذلك
فى شــخـصــيــاته الــدرامـيــة الــتى تـتــمــيـز
بـــالــطـــول الـــفــارع وقـــوة الــبـــنــيـــان وقــوة
الــنـفس بال خــمـول كــمـا فى مــسـرحــيـتى
ســـــبــــعــــة ضــــد طــــيــــبــــة الــــفــــرس فــــإن
يــــوربـــيــــديس يــــرى ذلك ضــــد طــــبـــيــــعـــة
اإلنــســان الــعــادى الـــذى يــجب أن يــكــون
مــحل الـدرامـا فــلـيس لــديه مـانع من أن

الـتـعبـيـر اجلـسدى والـسـيـنوغـرافـيا... إلخ
ــنــتـج الــفــنـى اجلــديــد عــلى أن يـــتــمــيـــز ا
رونته وقابـليته للحـذف واإلضافة طبًقا
لـتغـير الذوق الـفنى واجلـمالى الـذى خلقه
ــنـــتج أو تــخـــلق مـــنه والــذى يـــنــبع هـــذا ا
أســاًســـا من الـــبــيـــئــة الـــتى تــخـــرج مــنـــهــا
ـغايـرة ودون انعزال ـسرحـية ا الـتجـربة ا
ــوروثــات الــفــنـيــة لــهــذه الــبــيــئـة تــام عن ا
صـاحــبــة الــتــجـربــة أو الــبــيــئـات الــفــنــيـة
األخرى باعـتبار أن الـتفاعل الـثقافى ب

الوسـيط والـوجـيـز - أو مـسـتـنـد دال على
ــكن أصل ثـــابت يــحـــتــوى مــعـــلــومـــة مــا 
ـناقـشة ظـاهرة أو لـلبـرهنة الرجـوع إليـها 
على صـحتـهـا. لقـد ارتبـطت الوثـيقـة لدى
ا ُطرح فيما بعد عن فهمهم سرحيـ  ا
عنى التجريب إذ كالهما يحتوى اخلاص 
ــفــارق واجلـــديــد عــمـــا كــان ســائــًدا فى ا
مـجـاله والـذى يـراه صـاحب الـدراسة فى
تـــعـــريف ســـابق له حـــول الـــتـــجــريـب بــأنه
"الـبحث عن أنـساق جمـاليـة وُبنى معـرفية
ــا هـو سـائــد ومـطـروق فى أحـد مـفـارقـة 
عنـاصر الـتجـربة الـفـنيـة أو جمـيعـها دون
الـــوقــوع فـى مــظـــهــريـــة الــشـــكل بــتـــقــد
الــعــجـــيب والــغــريب فـى ذاتــهــمــا عــلى أن
تــكــون تــلك األنــســقــة اجلــمــالــيــة والــبــنى
ــتــلـقى ــعــرفـيــة قــادرة عــلى أن تــعــطى ا ا
خـبـرة جمـاليـة وعـاطفـيـة وعقـلـية جـديدة
فـى إطـــــــار مـن الـــــــقــــــيـم اإلنـــــــســـــــانـــــــيــــــة
واالجـــتــمـــاعـــيــة هـــو فى احلـــاجـــة إلــيـــهــا
"انـطالًقــا من إعـادة تـرتــيب مـعــادلـة األنـا
عـطيات الـسوسيو واآلخر وفق ما تـمليه ا
ثــقـافـيـة وخــصـوصـيـة اجملــتـمع وحتـوالته"
(الـهوارى بـنيونس: إشـكالـية الـتجريب فى
مــــســـرح الـــســــيـــد حــــافظ ص١١) ســـواء
جــاءت هـــذه األنــســـقــة والـــبــنـى فى إطــار
ـسـرح" بـعـد االخـتـبـار ـعـيــنـة "ا الـتـجـربـة ا
والــبــحث فى مــفــرداتـهــا مــعــمــلــًيـا أو فى
مـختـبر أو فى اسـتوديو أو أثـناء الـبروفة..
إلخ لـلكـشف عن صـحة أو خـطـأ فرضـية
بدع أن ـسرحيـة أراد ا ما فى الظـاهرة ا
يطور ويجـدد أحد عناصر العملية الفنية
ـا يجـعـلـهـا تمـتـاز عـما هـو مـألـوف وقد
يـــأتى االخــتــبـــار والــبـــحث بــتـــراكم خــبــرة
ـارســة ومـراقــبـة نــصـوصه ـبــدع بـعــد  ا
وعـــروضه ونـــصـــوص وعـــروض اآلخـــرين
لــلـوصــول إلى مــا هـو مــفـارق وجــديـد عن
الـسائـد فى التـأليف "تـيمـات بنى درامـية
فـى الــدرامـــاتــورجــيـــة فى الـــتــمـــثــيل فى

تقـوم هـذه الـدراسـة على حتـلـيل عـيـنات
الـوثـائق ذات الـصلـة بـالـكـتابـة الـدرامـية
بعضها أوربى واآلخر عربى سواء أكانت
ــــة أم حـــديــــثـــة فــــمـــنــــذ أن عـــرف قــــد
ـــســرحى اإلنـــســان الـــدرامــا والـــعــرض ا
وهــــمــــا يــــغـــيــــران مـن ســـحــــنــــتــــهــــمـــا أو
مالمحهمـا رغم احتفاظـهما بالـعنصرين
اجلــوهـــريــ فــيــهــمــا; الــصــراع واألداء.
ــتـغـيــرة هـذه لم تــكن لـتـأتى والـســحـنـة ا
مغايـرة أو قاطعـة تمامًـا مع ما كان فى
الــســابق من طــبــيــعــة الــدرامــا والــعـرض
ـــســــرحى بل تــــأتى لـــتــــعـــدل وحتـــذف ا
وتضيف إلى مـا كان قائمًا بـالفعل ولقد
تــــعــــددت الــــصـــــور أو اإلجــــراءات الــــتى
ا فـارقـة  تـكشف عن هـذه الـتـعديـالت ا
هو قـائم أو تـنـادى بـها. إذ يـأتى بـعـضـها
ـــــــســــــــرحـى أو فى فـى مـــــــ الــــــــنـص ا
مـقــدمــته; أو تــزيـيـالً له بـلــســان مــؤلـفه
وقـد يأتى هـذا اإلجراء عـلى هـيئـة كلـمة
لـلمـؤلف أو للـمـخرج فى بـرنامج الـعرض
ـتـفـرج على لـيـكـون موازيًـا له لـيـسـاعـد ا
الــــتــــعــــرف عــــلى بــــعض اجلــــوانب الــــتى
ؤلف فى نـصه أو اخملرج فى يطـرحهـا ا
عـرضه ولم تـكن مـطـروقـة فى نـصـوص
وعروض سـابقة وقد يأتى هذا اإلجراء
على صـورة بـيان أو مـنافـيـستـو منـفصالً
عن الــنص الـدرامـى وسـابــقــا له يــشـرح
ـسـرحى جتـربته نـظـر ا ـؤلف أو ا فـيه ا
ـسـرحــيـة وخـصـائــصـهـمـا الـدرامـيــة وا
ـسـتـهـدف مــنـهـمـا لـيـعـقب بـيـانه هـذا وا
جانب تـطبـيقى قد يـبدو فى نص درامى
أو فـى أحـد عـنـاصــر الـعـرض والـكــيـفـيـة
اجلديدة الـتى يجب أن يكـون عليـها هذا
ــنـظــرين الــعــنــصــر. وقــد يــتــبــنى أحــد ا
ــســرحــيــ أو الــنـــقــاد ظــاهــرة مــا من ا
ـسـرح يـجـدهــا تـتـسم بـسـمـات ظــواهـر ا
عـامة مشـتركة فيـنبرى للـكتابـة عنها فى
عـدة أبـحـاث أو كـتب لـتـصـبح فـيـمـا بـعـد
نـاقشة وتـدارس هذه الـظاهرة مـرجعًـا 
كــمـا فى كـتـابـى "مـسـرح الـعــبث" لـلـكـاتب
اجملـــرى األصـل الـــنـــمـــســـاوى الـــثـــقـــافـــة
والـتـربـيـة واإلجنـلـيـزى اجلـنـسـيـة "مـارتن
ــيــتــاتــيـــاتــرو: نــظــرة جــديــدة آســلـن" وا
لـــلـــشـــكل الـــدرامى والـــذى أراد مـــؤلـــفه
األمريكى لـيونـيل آبل أن يحتـوى الدراما

يتاتياترو". احلديثة حتت مصطلح "ا
وقــد اعــتـبــرت هــذه الــصــور أو األشــكـال
الــوثـــائق األســـاســيـــة الـــتى يــرجـع إلــيـــهــا
سرحيون لتكشف فترة مسرحية ما فى ا
ــا يـــســبـــقــهــا أو مـــوقــفـــهــا وعالقـــاتــهـــا 
يـلــحـقــهـا ومــا هـو الــفـارق واجلــديـد بـ
مـؤلـفى الـفـتـرة نـفـسـهـا وأيـًضـا مـا حتـمـله
هـذه الـوثـائق فى تـضـاعـيـفـهـا من تـطـويـر
ـسـرحى عـلى لـلـنص الـدرامى والـعـرض ا
مـر تـاريــخـهـمـا بـاعــتـبـار أن هـذه الـوثـائق
حتــــمل فى طـــيـــاتــــهـــا ضـــمـــان الـــصـــحـــة
والطـمـأنيـنـة فى احملتـوى الـذى تتـضـمنه
ــعــنى وهــو مــا يـــؤكــده فــهـــمــنـــا الــلــغـــوى 
الـوثيـقـة إذ إنـهـا صـيـغـة عـلى وزن فـعـيـلة
عنى رضى واطمأّن من الفـعل وثق يثق 
ــــعــــجم وهى  عــــقـــــد - كــــمــــا جــــاء فـى ا

عنى  أول وثيقة 
التجريب 

كان ظهورها 
فى م النص
الدرامى

سرح مظلم تماماً ا
.. أصــوات عـكـازيـن يـدقـان فى األرض يــعـلــنـان عن قـدوم شــخـصـ
سرح.. نشعر بها تدنو من األصوات تقترب حتى تدخل إلى خشـبة ا
ــسـرح.. تــتــوقف األصـوات.. عــود ثــقـاب يــشــتـعـل.. يـضىء وسط ا
شمـعة.. ضـحكـة من كل منـهمـا تعـبر عن عـمرهـما الـذى اقترب من

.. يغنيان: الثمان
هابى بيرث داى تو يو
هابى بيرث داى تو يو

هابى بيرث داى تو يو.. (صمت.. ضحكة.. يستكمالن)
هابى بيرث داى تو يو مسرح

هابى بيرث داى تو يو (يطفئان الشمعة)
سرح خالٍ تماما..) هيه.(يصفقان.. إضاءة خفيفة ا

س :
إحنا ليه بنعمل كده?

جـ :
عشان نعيش.

س :
ونعيش ليه تانى?

جـ :
وت. حلد ما 

س :
وت? وليه 

جـ :
عشان عملنا اللى علينا فى الدنيا.

س :
واحنا عملنا إيه فى الدنيا?

جـ :
عملنا كتير.. إحنا ما عشناش شوية.

س :
وهوه ف اللى عشناه?

جـ :
أهه.. قدامك.

س :
قدامى?! أنا اللى شايفه قدامى مسرح فاضى.. أوضة ضلمة.

جـ :
أوضة ضلمة..

س :
فضلنا عايش فيها طول عمرنا.. خمس سنة..

جـ :
العمر كان جميل.

س :
ـسرح عالـبحر ومـفيش حاجـة عدلة أسـوأ من إيه? الدنيـا صيف وا
فى التـلـيفـزيون الـنـاس قاعـدة بتـصـرف فلـوسهـا عـلقـهاوى والـعرض
ببالش.. وماحدش اتفرج علينا غير عيلتك وشوية عيال صغيرين.

اخملرج :
بكرة الناس تتكلم والكل يسمع عن العرض.

س :
آه (ساخر) بكرة.

اخملرج : 
بكرة أجمل م النهارده.

س :
(ثائراً) أنت عايز تموتنى?

اخملرج :
يابنى تفاءل.

س :
? باقولك إيه.. سيبنى ف حالى دلوقتى. إزاى? من

حـ :
أكيد بكرة..

س :
(يقاطعه) بكرة تانى.. طب أنا مش جاى بكرة.

اخملرج :
يابنى.. العرض.. النقاد.. اسمى.

س :
اسـمك مكتـوب فى الشوارع.. عـلى ورق متـعلق على حـيطان الـقهاوى

سرح.. كفاية عليك. على يافطة قماش على باب ا
اخملرج :

ماتضيعنيش.. ماتضيعش تاريخى.
س :

تــاريخ إيه يــاابـو تــاريخ.. أنت عــمـلت إيـه فى حـيــاتك.. أخــرجت كـام
عرض.. كام واحد شافهم.

اخملرج :
أنا مخرج لى اسمى.

س :
اسـمك مـحـفور فى الـقـلـوب.. مـكـتوب عـلى جنـوم الـسـما.. (ساخرا) 

اسمك خالك تشتغل للكراسى. (ينسحب خارجا)
اخملرج :

الــعـرض مش حــيـقف عــلـيك.. إيـه الـلى حــيـحـصـل لـو مـاجــتش.. أنـا
كـن بعـد مـا اكـتـشـفت نـفسى حـعـمل دورك.. وابـقى أحـسن مـنك.. 

كن (ينسحب خارجا) كمخرج اكتشف نفسى كممثل.. 
(تدخل من بـ اجلمـهور سيـدة عجـوز تتـحسس طـريقهـا.. تتـسند

على عكاز يدق بقوة على األرض.. يدخل جـ .. يجدها أمامه).
جـ :

? إنتى م
السيدة :

واحدة كانت قاعدة هناك.
جـ :

? هناك ف
السيدة :

سرح. فى آخر ا
جـ :

بس أنا ماشفتكيش.
السيدة :

هم أنا أشوفك. مش الزم تشوفنى.. ا
جـ :

إنتى.. يعنى.. ماتآخذنيش.
السيدة :

ماباشوفش..
جـ :
أيوه.

السيدة :
ماباسمعش.

جـ :
مابتسمعيش.

السيدة :
ماتستـغربش.. أنا حاسة بيك.. أنا ما باردش على صوتك.. أنا بارد

على قلبك.
جـ :

كنت بتتفرجى علينا?
السيدة :

كنت باحاول.
جـ :

وقدرتى.

س :
كان جميل?.. هوه خلص.

جـ :
لسه..

س :
ماتقولّيش احلياة لسه قدامنا.

جـ :
على األقل.. لسه فينا نفس.

س :
خـمـسـ سـنـة من الـتـعب خمـسـ سـنـة من الـهم وجـايـ نـنـور لهم

شمعة واحدة ونقول لهم هابى بيرث داى تويو?
جـ :

تعب وهم.. ياااه.. داحـنا زى النهاردة من خمـس سنة زى الليالدى
وقفنـا على خـشبـة مسـرح.. حققـنا أول حـلم فى حيـاتنـا ومثـلنا أدوار

بطولة.
س :

مثلنا?
جـ :

أيوه.. نورنا األوضة الضلمة دى.
س :

الـكراسى كـانت كـتيـر.. كنـا بـنحـلم بنـاس تـسقف.. نـاس كتـير (صوت
تصفـيق حاد بعيد) واحنا طـايرين م الفـرحة وقلـبنا بـيدق.. بيدق..

(ترتكز اإلضاءة رويدا رويداً على س أما جـ فينسحب)
ـسـرح الـليالدى أنـا كـنت باحـلم بـنـاس تقـولـلى مـبـروك.. وأخرج من ا

للنجومية.
يـاااه.. التـصـفـيق صـوته عـالى.. عـالى أوى.. كـفايـة تـسـقـيف تـعبت..

تعبت من الفرحة..
(التصفـيق لشخص واحد فقط هو اخملـرج وهو فى األربعينيات من

عمره)
اخملرج :

ـــثل عـــبـــقـــرى ولك بـــرافـــو.. بـــرافـــو س.. أنت كـــنـت هـــايل.. أنت 
مستقبل عظيم فى الفن.

س :
هو ف يا أستاذ?

اخملرج :
ستقبل قدامك.. واحلياة جميلة. يابنى ا

س :
مانا واخد بالى.. والدليل اجلمهور العريض اللى حضر النهاردة.

اخملرج :
يا سيدى دى ظروفنا.. إحنا بنعرض فى ظروف أسوأ من كده.

> اخملرجة نهال أحمد تستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة كفر شكر.
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>   إن الـطـراز اإليـطـالى لـلـمـسـرح له إيـجـابـيـات كـثـيـرة بـدلـيل أنه عـاش مـنـتشـرًا فى
مـختـلف مـدن العـالم مـا يقـرب من أربـعة قـرون ومـا برحت بـعض بـقايـاه قـائمـة تؤدى
ـسارح فى دورها فى بـعض البـلدان أمـا فى مصـر فقـد عاش لـدينـا منـذ عرفـنا إقـامة ا

اضى. الثلث األخير من القرن ا
سرحي جريدة كل ا
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صرى بأن يهب حياته كلها للتخصص الدقيق هندس ا عقول أن نطالب ا > لـيس من ا
ـا استطاع أن ينجـز طوال عمره سوى جتارب ـسرحية ألنه لو فعل  فـى مجال العمارة ا

محدودة جدا قد ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

قراطية فى إطار مهرجان الكويت الوطنى للمسرح. سرح والد > د. أحمد سخسوخ ود. جالل حافظ يقدمان ورقة بحثية نقدية عن ا
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سرحي جريدة كل ا
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 معزوفة تشكيلية قدمتها طهطا 

رئية  العزف بالصورة ا
سرح العائم فى فراغ ا

ـرونة حـالـهـا والـكل شـال الـسالح" هـذه ا
فى االنـتــقـال بــرعت الــعـصــا فى تـشــكـيل
الئـمة لـهـا فى دفء وشـاعـرية الـصـورة ا
أصـيلـة وغيـر مفتـعلـة فالـعصـا التى بنت
شـــاهــــد الـــقـــبــــر هى الــــتى صـــنــــعت دفـــة
ـــركب وشــكــلـت الــســمــســـمــيــة وحتــولت ا
: "رايح أعـيش ذى لــبـنـادق ويـتــوعـد أمـ

." الوالد اللى ماتوا لكن لسه عايش
وتــبـــكى بــهــيــة أمــ وتــبـــكى يس فى لــيل
والــــقـــمــــر حــــزين ويــــتـــألـف الـــكــــورس من
جـديد لـتـدور فى مهـارة وبـسـاطة مـوحـية
ومــــعــــبـــرة عن شــــاعــــريـــة الــــصــــورة الـــتى
اســـتــخـــدمت الــشـــال والــعـــصــا لـــيــظـــهــر
فـــارس أســــفل الـــقــــمـــر يــــشـــبـه يس وهـــو
نــفـسه يــشـبـه أمـ وقــد تـراص الــكـورس
ووضعـوا الشـال األبيض لـنعـود ثانـية إلى

جموع الشهداء وكلهم صاروا يّس.
ـتالحـقـة فى عرض "اشـهـد يا ـنـاظر ا وا
ــتـد قــمـر" لــكى تــرتـبط بــاخلـيــال الـذى 
سرح حتتاج حتمًا خـارج حدود خشبة ا
إلى الـرمـز والـتجـريـد والصـيغ الـتـعبـيـرية
ــعــبــرة وهــو مـا اقــتــرب مــنه ــوحــيــة وا ا
هــــذا الــــعـــرض الــــدافـئ حــــيث انــــســــابت
ـــنــــاظـــر وتــــوالت صـــورة داخـــلـه حـــركــــة ا
غن ًيجلس التعبيرية يغلفها صوت دافئ 
ـسـرح وصـوت نـاى حـلقَّ بـنـا فى بـجــوار ا
ـا ســمـاء الــوادى وعــلى شــاطـئ الـنــيـل و
كان العرض فى مـسرح النيل العائم على
صـفـحـة الـنــيل فـقـد سـحــرنـا بـسـاطـته أو
ا أصاب وتـرًا صادقًا تـماس مع عمق ر
مــــضــــمــــون جنــــيـب ســــرور بــــشـــــاعــــريــــته
الـطـاغــيـة وأضـاف إلـيـنــا الـعـرض دهـشـة
أخـرى عـنــدمـا بـحث عن اســتـمـرار نـفس
ــعـاصـرين الـتــيـمـة فـى شـعـراء الــعـامــيـة ا
فـوجدناه يـنتقـل من سؤال بهـية عن أم
عن يـس إلى صــــرخــــة جــــديـــدة أجــــمــــلت
ـعـنى عـنــدمـا صـرخ الـكـورس "مـاحـدش ا
شــــاف قـــــلــــيــــبـى مــــحـــــدش شــــاف وطن"
ـسـعـود شـومـان وبـنـعـومـة ورقـة صـادقـة
مــزجـهـا الـكــورس بـأحـزان بـهــيـة لـيـنــقـلـنـا
الـعـرض إلى أن الـسـؤال مـتـجـدد وما زال

يُطرح إلى اآلن!!
ـعـزوفة الـتشـكيـلـية أداهـا مبـدعون هذه ا
ن لــعــزفــة نــادى مــسـرح طــهــطــا وهم: أ
خــلف أحـــمــد لــطــفى الـــســيــد شــعــبــان
إكـرامى الـسـيـد إبـراهـيم عـنـتـر مـحـسن
الـبـدرى إسالم مـحمـد مـصـطـفى أم

ن عـبـد الـسـالم يـاسر مـحـمـد كـمـال أ
عرفات محمد جابر باتعة سيد أحمد
جـــمــال مـــحــمـــود الــســـيــد نـــاصــر عـــبــد
الــوهــاب هــدى مــنـــاع مــحــمــد مــحــسن
هــــاجــــر الـــســــيــــد عالء الــــدين حــــمـــودة
الـديـكـور: خـالـد عـبـد الـصـبـور األحلـان:
مـحــسن الــبــدرى اإلخــراج: مـحــمــود أبـو
زيـــادة وقــد تالحـــمت عـــنــاصـــر الــعــرض
وتــــمــــايــــزت فى جـــــمــــلــــته عــــلى حــــســــاب
الـتـفاصـيل الـداخـلـيـة فالـعـرض اسـتـطاع
أن يــصل إلــيــنــا جــمــلــة شــاعــريــة رقــيــقـة
ومـؤثـرة ودون تـكلف أو حـذلـقـة فى غـير
مــحــلـهــا ومن صــمـيـم الـبــيــئـة والــوجـدان
ــــصــــرى اســـتــــطــــاع الـــعــــرض أن يــــقـــدم ا
إبـداعًـا يـحـتـاج إلى مـظـلـة ورعـايـة لـيـؤتى

ثماره احلقيقية فيما بعد.

لـيس هنـاك مـبدع كـبـير أو مـبـدع صغـير
بدع فى بدع هو ا أو هاوٍ أو مخـضرم ا
كـل مـراحــلـه الـعــمــريــة وتــتــفــتح مــوهـبــته
لـتـطل إلـيـك وتـلـمح بـدايـتـهـا من الـلـحـظـة
األولى أو الـــعـــمل األول. فـــهى مـــؤشــرات

وهبة التى ال تمنحها الدراسة. ا
ــــنـــاخ احلـــقــــيـــقى ــــســـرح هى ا ونـــوادى ا
ـــنــعـــزلــة أو ـــواهب ا لـــتــفـــتح مـــثل هـــذه ا
ــــركـــز الــــذى تــــدور فـــيه الــــبــــعـــيــــدة عن ا
سـرحية كـما أن النـوادى تمتد احلـركة ا
بـــرقـــعـــة األرض الـــطـــيــــبـــة وتـــنـــتـــشـــر فى
أقــطـــارهــا تـــبــحث عن شـــبــاب مـــبــدعــ
يـحـمـلـون طـاقات خـاصـة بـهم وبـإبـداعهم
ويــــحــــتــــاجــــون فــــقط إلـى مــــتــــنــــفس إلى
تـوجـيه وقـلـيل مـن التـدريـب يـكفـى غـاية
ــراد أن يــصل صـوتــهم من خالل فــنـهم ا

إليك.
صـور ومشاهـد وحكـايات وأزمنـة تتدفق
بــقــوة وســرعــة فـى أشــعــار ومــســرحــيــات
جنـيب سـرور خـاصــة وإنه يـصل بـهـا إلى
أوجـــاع وأحـــزان بـــطـــول الـــنـــيل من بـــطن
األرض إلى عـنـان الـسـمـاء والـلـيل والـع
ـوال والــتـرحـال.. «شــجن وألم وسـؤال وا
دايــر مــا بـتــمِــلِش بـهــيــة فى الــسـؤال عن
يـس وال الــــســـــؤال عن مـــــ غــــدر وخــــان

وم باع األمانة وم عايش جبان».
تــبــدأ أحـــداث "اشــهــد يـــا قــمــر" بـــتــكــرار
ـشـهد زيـارة بهـيـة لقـبـر يس وذلك بـعد ا
االفـــتــــتـــاحى الــــذى عـــبّـــر بـه اخملـــرج عن
األمل والــرجــاء وطــول االنـتــظــار فــبـدأ بـ
"يا وابور السـاعة ١٢ يا أبو عجل حديد"
إلـى "يـا بـهـيـة وخـبـريـنى ع الـلى قـتل يس"
إلى االنــتــظــار حتـت الــنـخــلــتــ إلـى قــبـر
يس صــــور عــــديــــدة حتــــتــــاج إلى خــــيـــال
ومـــهـــارات إبـــداعـــيـــة كـــبـــيـــرة ولـــكن هـــذا
العرض الـشاعرى قد كشف عن مهارات
ــســرحى وقــدرات تــخــيــلــيــة فى الــفــراغ ا
ــفـــردات بــســـيـــطــة جـــدًا تــنـــحـــصــر فى
عــنـاصــر لم تــتـعــد أصـابع الــيـد الــواحـدة
ـهـارة وإحـسـاس صادق ولـكـنه استـطـاع 
ـتـلـقى لـيـكـمل مع أن يـعـبـر ويـثـيـر خـيـال ا
ــبـــدع ويــضــيـف جــمـــالــيــات مـــا يــقــدمـه ا

أخرى حتقق الصورة الكلية للمشهد.
وهـذه الــعـنـاصــر بـدون مـبـالــغـة كـانت فى
ــمــثل / الــراقص - الــعـصــا - الــشــال وا
سرح الضوء - وقطـعة ديكور فى عمق ا
يـحقق مـنـها الـقـمـر مع سور أعال مـنـصة
بـــــســـــيــــطـــــة ســـــوداء. وأضـــــاف إلـى هــــذه
الــــعــــنــــاصــــر "الــــنــــاى" بــــصــــوته احلــــزين
ــــمـــيــــز ومـــا يــــضـــيــــفه هـــذا وبـــشـــجــــنه ا
الصـوت مع سحـر الـنيل فى ضـوء القـمر
غنى خلف الناى وغناء الشـاعر بصوت ا

احلزين على ضفاف النيل.
بدأ العرض بانـتظار بهيـة وغناء الكورس
سرح "يـا وبور السـاعة ١٢" وقـد تشـكل ا
ــمــثــلــ الــراقــصــ بــدايـةً ــجــمــوعــة ا
كــكــتــلــة تــعــبــر عن الــبــلــد ووقــفــوا بــجـوار
شار لوحة محطـة بهوت تأكيدًا للمكان ا
إلــــــــيه طــــــــويـالً فـى احلـــــــوار; "بــــــــهـــــــوت".
وانـطـلـقـت اجملـمـوعـة الــتى شـكـلـت الـبـلـد
رنة من حسن سكةً بالـعصا الطيـعة ا
اســتــخــدامــهـا إلـى ملء الــفــراغ بــتـشــكــيل
الـــقـــطــار الـــذى يـــتـــحــرك لـــيـــجـــوب فــراغ
ـسـرح مـوحـيًـا ومـعـبـرًا عن مـروره بـبالد ا
كــــثـــيـــرة ووضح ذلـك من إيـــقـــاع احلـــركـــة
واستـخـدام الـعـصـا من مـنـتـصـفـهـا بشـكل
أفـقى جعـلتـها تـتصل بـ عربـات القـطار
ـــعــبــر عن - الــراقــصــ  فـــالــتــشـــكــيل ا

ــمـثـل وفى خـلف الـلــوحــة هـنــا بــجـســد ا
الـقـطار دائـمًـا الـقـمر فـى سمـائه الـعـالـية
يسـبح فى ظالم الـلـيل "الـلى عـشش على
كـان" ووقفت بـهيـة خلف هـذا التـشكيل ا
تحـرك تتساءل وتبحث عن يس إلى أن ا
وحى بالقطار تحرك ا انتهى التشـكيل ا
إلى قـبــر "يّس" وعـبــر عن ذلك بــبـســاطـة
بــلـــيــغـــة بـــأن وضع الــشـــال عـــلى الــعـــصــا
وجـــعــلـــهـــا راســيـــة كـــشــاهـــد الـــقــبـــر ونــام
عمـوديًـا عـلـيـهـا ومـالت بـهـيـة عـلى شـاهد
الـقــبـر حــزيـنــة بـاكــيـة لــيـكــتـمل الــتـشــكـيل
وتــــتـــضـح الـــلــــوحــــة. فى عـــذوبــــة الــــلـــحن
صـاحب حلركة الكورس وخفة الشجى ا
ورشــاقــة االنـــتــقــال من حــالــة إلى أخــرى
ــكــلف. جنـح فــيــهــا هـــذا الــعــرض غــيـــر ا
وسط بـــــقــــعـــــة من الـــــضــــوء نـــــام جـــــمــــيع
الـــكـــورس وتـــأكـــد شــــاهـــد قـــبـــر واحـــد لـ
(يس) ثـم وضـع آخــــــرون الـــــــشــــــال عـــــــلى
رءوسهم ووجـوهـهم لتـبـدو شواهـد أخرى
نـظر وينتشر أفـقيًا لتزداد رقعة فيمتد ا
الــشـهــداء انـطالقًـا مـن يس الـذى مـا زال
شاهد قبـره األعال فى اللوحـة ثم ننتقل
ــشــاهــد الــتــالــيـة الــتـى عــبــر عــنــهـا إلى ا
ــمــثل الــراقص بــخــفــة وســهــولـة بــنــفس ا
األدوات "الشال والعصا" فوقفت العصى
مـــــتــــراصـــــة بــــتــــوازى ألعـال مــــعـــــبــــرة عن
«الشجن اللى كان من زمان مسجون فيه
األب لـ "يس» ولـــلى خــد فـــيه الـــعــهـــد مــا
يـجـوز بـهـيه لـغــيـر يس ويـضـغط الـكـورس

عـــلـى األب وبـــهـــيـــة و«إن احلـى أبـــقى من
الـــلى مــــيت وإن كــــلـــنــــا من الــــيـــوم "يس"»
ـشهد إلى زفاف بهية من أم ويتحول ا
ويتشكل بالـعصا من جديد يـتقدم الزفة
بـهـيـة وأمـ وخـلـفـهم الـعـصـا وقد حـولت
الـــزفــــة إلى جـــنــــازة تـــعـــبـــيــــريـــة من وضع

وحى بنعش يس. العصا ا
: وحتت ضــــغط االحــــتالل يـــصــــرخ أمـــ
"هــمـــا فى إيــديــهم بــنــادق وإحــنــا إيــديــنــا
فاضـية إحـنا مـالنـا عيش فى الـبلد دى".

وتتحول اللوحة إلى شكل جديد.
ـكان الذى انـتقـلت إليه بـهية معـبرة عن ا
وأمــ فى بــورســعــيــد وقــد خــلـعـت ثـوب
احلـــداد وارتــدت الـــثــوب األحـــمــر وأمــ
البـسه الـبيـضـاء وقـادت الـعـصا مـازال 
الـصـورة الـراقـصـة مـرة أخـرى لـتـعبـر عن
الرحـلـة ثم تـنـتـقل إلى قـدرتـها الـتـعـبـيـرية
ــركب الــتـى تــتــحــرك وفى لـــتــصــور لــنـــا ا
مــقـــدمـــتــهـــا أمــ وفـى صــيغ تـــعـــبــيـــريــة
بــســيــطـــة تــنــقـل بــنــا الــعـــرض إلى أمــاكن
مغايـرة ووضح مكان بهية مع أم ودوره
فى الــعــمل فى الــكــامـب اإلجنـلــيــزى وأنه
ـــة عن ــــؤ ـــرة ا هـــارب مـن احلـــقــــيـــقــــة ا
طـريق اخلــمــر حــقـيــقــة «إنه كـلـب عـايش
جــــوه كـــــامب اإلجنـــــلـــــيــــز" ووسـط مــــرارة
شهد تأنيب الضمـير ولوم بهية يـتحول ا
إلى اســـتـــعــراض لـــفـــتــرات عـــصـــبـــيــة من
عـرابى حملــمـد فــريــد لـســعـد زغــلـول إلى
بـهـية" كـامب إيه مـا خالص الـبـلـد انـقلب
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ـمارسـات الـثقـافـية والـفـنيـة.. وفى بـرمـجة مـخـتلف ألـوان الـعروض وفى فـى حتقـيق ا

تنشيط الثقافة والفنون بوجه عام.
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السيدة :
طول مانا شايفاك.. سامعاك.. تبقى جنحت.

جـ :
أنا نفسى أمثّل.

السيدة :
ما أنت مثلت.

جـ :
? 

السيدة :
لىّ .. وال أنا مش كفاية عليك.

جـ :
سرح. أنت نورت ا

السيدة :
وأنت الزم تنور األوضة الضلمة.

جـ :
أنهى أوضة ? (تخرج ببطء)

أنهى أوضة?
أنهى أوضة? (يخرج وراءها..)

(س  جـ .. يدخالن معا..)
جـ :

هم يا سيدى.. إن الراجل كلمنى.. وقاللى مش مهم تيجوا بكرة. ا
س :

اشمعنى.
جـ :

وه. سرح حير أصل ا
س :

? واحنا.. حنروح ف
جـ :

قول يا هادى.
س :

يا هادى..
جـ :

احلياة أبسط من كده.
س :

أنت متفائل قوى.
جـ :

ولو ماعملتش كده.. أموت.. تعال نقعد عالقهوة
س :

أنت معاك فلوس?
جـ :

أيوه القبض بتاعنا .. مانا قبضتلى وقبضتلك.
س :

وهى ف الفلوس?
جـ :

ما احنا خلصناها.
س :

إمتى?
جـ :

واحنا بنعمل بروفات.. عالشاى والقهوة والسجاير بتوع البوفيه.
س :

هم.. حنعمل إيه? ا
جـ :

مش عارف?
س :

? حنمثل 
جـ :

للناس.
س :

ماهو مافيش مسرح..
جـ :

سرح. مش الزم الناس تروح ا
س :

أمال إيه?
جـ :

سرح يروح للناس. ا
ــسـرح من س جـ ويـدخـالن حـامـلـ (مـوســيـقى شـعــبـيـة.. يــخـلـو ا

سرح) بارافان عرائس.. يضعانه على ا
جـ :

قرب يا محترم.. تعال اتفرج عاحملترم.
س :

سرح? ا كنا بنسأل نفسنا.. ليه الناس مابتروحش ا دا
جـ :

طب سيبهولى أنا.
صوت جـ :

حتعمل إيه?
صوت س :

حشتغل بيه.
صوت جـ :

باقولك إيه.. ماتضيعش الناس مننا.
صوت س :

ماتقلقش (يظهر األراجوز بهدوء)
األراجوز :

(فى صوت هاد وحزين)
حــاحــكـــيــلــكـم حــدوتــة.. كــان مـــرة فــيه اتـــنــ غالبــة كـــان لــهم أحالم

كبيرة.. بيدوّروا عالناس.. قبل ماالناس تدور عليهم..
(فى هذه اللحظة تدخل السيدة العجوز تتحسس طريقها.. جتلس
أمام البارافان تضحك بسعادة حقيقية.. األراجوز مازال يحكى.. جـ

يظهر.. يجلس بجوار السيدة العجوز..)
جـ :

إنتى جيتى إمتى?
السيدة :

من أول حكاية األراجوز.
جـ :

اللى بيعملها «س»?
السيدة :

أيوه.
جـ :

ماشفتنيش وانا عامل األراجوز?
السيدة :

أل .
جـ :

ماسمعتنيش?
السيدة :

أل.
جـ :
ليه?

السيدة :

كن الناس مش واخدة بالها منه. وقلنا 
س :

سرح? وكنا بنقول.. هوه الناس مابتحبش ا
جـ :

سرح.. بس احنا اللى مش واخدين بالنا. وقلنا أكيد الناس بتحب ا
س :

وسألنا نفسنا.. إحنا حنفضل ساكت كده?.
جـ :

سرح يروح للناس سرح.. الزم ا قلنا أل.. مادام النـاس مابتروحش ا
ـسك بــطـبـلــة وآخـر بـصــاجـات أو دف أو رق.. يـغــنـيـان (أحـدهــمـا 
لـلناس ثم يخـتبئان وراء البـارافان يدور بيـنهما حـوار خفيف ساخر
ـشهـورة.. أصوات مـسـجلـة لضـحك صاخب.. سـرحـيات ا من أحـد ا
ثم يـظـهـر أراجـوز يـلـقى نـكـات.. والـنـاس تـضـحك بـشـدة.. يـنـجذب

فجأة األراجوز بقوة للداخل)
صوت س :

إحنا بنقول مسرح مش شغل موالد.
صوت جـ :

يا عم خلينا ناكل عيش.
صوت س :

تاكل عيش إزاى?
صوت جـ :

هى الناس دى حتتفرج ببالش.
صوت س :

إنت ناوى تلم فلوس?
صوت جـ :

سـيـبـنى دلوقـتى بس (يـظهـر بـاألراجوز مـرة أخرى.. يـكـمل النـكات..
يـنجذب األراجوز للداخل.. من الـواضح وجود صراع عنيف ب س

جـ لظهور أو اختفاء األراجوز).
صوت جـ :

سيبنى يا س.
صوت س :

بالش يا جـ.
صوت جـ :

باقولك سيب.
صوت س :

 أضاف العرض
دهشة جديدة
عندما واصل
التعامل مع
شعراء العامية
عاصرين ا
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ـشاكله وقضاياه سرح مرتبط  سـرح فى مصر مشكلـة محيرة باعتـبار أن ا >  مـشكلة ا
كن أن تـؤثر فى ـواصالت  ـثال أزمـة ا ـشـاكل وقضـايا اجملـتـمع نفـسه فعـلى سـبيل ا
كن أن تكون عيـشى لألفراد أيضا  ستوى ا ارتـياد اجلمهور للـمسرح. مشكلة األجـور وا

دى. ذات تأثير بعيد ا

ـواطن ال يـقـرأ الـكتـاب إال فى وقت فـراغه وال يـذهب إلى الـسيـنـمـا إال فى وقت فراغ وال إلى > ا
وسيـقى إال على قوة أوقات الفراغ وواجب أى وسيقيـة فى صالة ا عـزوفة ا تحف أو ا ـسرح أو ا ا

دولة متحضرة أن تعمل على التخطيط لسياسة أوقات الفراغ.

سرحي جريدة كل ا
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> اخملرج محمد شوقى بدأ مؤخرا بروفات مسرحية «مغامرات فى أعماق البحار» لفرقة أطفال قصر ثقافة اإلسماعيلية.

من «داس» على قلب من?!
سحراتية بعد ليلة هانئة مع ا

عرضـها األخـير «حـكـاوى احلرمـلك» والذى أجـلست فـيه احلكـائ
عـلى مـقــاعـد عـلى شــكل قـوس فى مـواجـهــة الـنـظـارة وجــعـلت حـيـز
الـتمثـيل يتيح أن يـقوم احلكـاء منهم لـيتحـرك بضع خطـوات راقصا
أو مـغنـياً داخل مـساحـة هـذا القـوس ليـعود بـسـرعة إلى مـكانه كـما
لو كـنـا فى حـالـة «قعـود» لـذلك أطـلـقت على الـعـرض وقـتـئذ وصف
«سهـراية مسرحـية».. أما  فى عرضـنا احلالى فاألمـر جد مختلف
حـــيث مألت اخملـــرجــة حـــيــز الــتـــمــثـــيل الـــذى كــان بـــعــرض هـــنــجــر
«روابـط» حـركـيـة وحــيـويـة وحـيــاة مـسـرحـيــة بـالـرغم من اعــتـمـادهـا
على تـقـنـية «الـسـرد» أو قل تـقنـيـة «اإلسـرار» فى حوارات ثـنـائـية -
ــنـولــوج - تـعـتــمـد عــلى روح الـبــوح واالعـتـراف وإن كــان لـهــا طـابع ا
والــــرغــــبـــة فـى الــــتـــعــــرى وكــــســــر احملـــظــــور بــــهــــدف الـــوصــــول إلى
«احلقيـقة»..!.. واستـطاعت فرقـة السيـنوجرافـيا توظيف األدوات
عـوق شماعة كراسى.. إلخ.. أقنعة «موتيفة كتلـة: أداة تعويضية 
قـطع مـالبس: زى مـتـأسلـم مالبس داخـلـيـة .. إلخ» إلضـفـاء اجلو
الئم لـلمقـاصد الـفنـية الالزمة لـتحـقيق أهـداف الكاتب شـهدى ا ا
سرحى.. وجنحـت اخملرجة - بشكل كبير - فى توظيف واخملرج ا
األغانى الـتراثيـة والشـعبـية الـذائعـة حالـياً تـوظيـفاً مـناسـباً ومـوفقاً
خـاصة أغانـى: «أنا الشـعب» وأغنـية «احللـو فى الفـرنده» وأغنـيتا
االفـتـتـاح واالخـتـتـام: هـنـا الـقـاهـرة مـنـولـوج الـسـعـادة.. وكـان عزف
العازفـ احلى مؤثراً وخـاصة عازف األكـورديون وليـد عبد الـعزيز

الذى كان جزءاً فاعال فى العرض..
ــنى أمــا فــريق الـــعــارضــ جـــمــيــعـــاً: إجنى جالل دعــاء شـــوقى 
حس سهام عبـد السالم صبرى الهوارى عـماد إسماعيل عمر
قـطـامـش مـعـتـصم شـعـبـان هـانـى عـبـد الـنـاصـر.. فـقـد كـانـوا حلم
الـعرض ونبـض حياته وبـعثـوا فى ثنايـاه النـور الوضاء الـذى أعطاه
ـتـفـرجـيه فـهم جـميـعـهم يـتـمـتـعون الـقـدرة الـفـائـقة عـلى االتـصـال 
ـتـلـقى- مع غـفـران بـعض بـاحلـضـور الـقـوى والـقـبـول األكـيــد لـدى ا
الـرغبـات غيـر احلمـيدة لإلضـحاك الـقسـرى الذى هـو آفة غـالبـية
ــثـل ويــغــنـى فى رشــاقــة ــعــاصـــرين?! - كــان اجلـــمــيع  ـــمــثــلـــ ا ا
وعذوبة خـلقت إيقاعـاً حيا مـتدفقاً لـلعرض فى مـوجات من الشدة
والـتـراخى والعـلـو والتـدانى واحلـدة والغـلظ فى تـناغم دقـيق ومـؤثر
أدى إلى تــعـمـيق لـلــوجـدان وإلى اسـتــنـارة فى الـذهن وجــعل الـنـفس
ـسرحـية مـرة أخرى تـهـفو إلى مـشاهـدة هـذه الصـورة - احلالـة - ا
ــهـــرجــانــات - لــوال االنـــشــغــال الـــشــديــد والـالهث خــلـف عــروض ا
ــوازيـة والـتى غـاب الـتـنـســيق عن مـديـريـهـا فـيــمـا بـيـنـهم وهـذا لـو ا
ـتـلقـيه فى آن مـعا.. حدث لـكان فـيه عـظـيم النـفع والـفائـدة لـلفن و
ـــكن الـــقـــول: إن هـــذا الـــعـــرض مـــحـــاولـــة جــادة وفى الـــنـــهـــايـــة 
وحــقـيــقـيــة لـتــقــد شـكل مــسـرحى جــديـد
يــعـــتـــمــد الـــبـــســاطـــة فى أدواته
بــغــرض حتـقــيق أقــصى قـدر
من اجلمـاهيـرية وذلك فى
تـــقــــنـــيــــة مــــيـــســــرة بـــدون
افـــتـــئـــات أو افـــتـــعــال أو
تــعـــال عــلى اجلـــمــهــور
ــــــــان واإل
الــــــــكـــــــــامل
بـــــأن هـــــذا
اجلــــمـــهـــور
ــشــارك واألســاسى هــو الــضــلـع الــثــالث ا
فى أى عـرض مـسـرحى وبـالـرغم من أن
«قــوام» الـعـرض به بـعـض «الـهـشـاشـة» إال
أننى أؤكد - ألنه يعـتمد تقـنية االرجتال -
أنه ســـوف يـــتــمـــاسك ويـــنـــضج بــالـــتـــدريج عـــلى نــار
هــادئـــة لــيــظــهــر فى الــســـمت الالئق به الــذى

يرضى فنانيه ونقاده وجمهوره.

فـى لـقطـات سـريـعـة مـتـتـابـعـة مـنـفـصـلـة مـتـصـلـة قـدم عـارضـون من
ــسـحـراتــيـة بــقـيــادة اخملـرجـة عــبـيــر عـلى صــورة مـســرحـيـة فــرقـة ا
بـعـنوان «إنت دايس عـلى قـلـبى» وكان اإلعالن عن اسم الـعـرض هو
«حد دايس عـلى قـلـبى» أى كـان بضـمـيـر الـغائب ثـم أصبح بـضـمـير
ــتـلــقى الــكـامــلـة عن اخملـاطب فى إشــارة واضــحـة إلى مــسـئــولــيـة ا
العرض ومـا يحتـويه خاصـة وبعد أن بـدأ العارضـون عرضهم وهم
ـستـوى األمامى الـذى يجلـس عليه الـصف األمامى جـالسـون على ا
ــتـلـقـى جـزءا من الــعـرض وكـانت ـتــفـرجــ أى أنـهم جــعـلـوا ا من ا
الـبـدايــة بـأغـنـيــة «هـنـا الــقـاهـرة» لــسـيـد حــجـاب وعـمـار الــشـريـعى
وتـطـرح الـتـعـايش الـعـجـيب لألضـداد فى مـجـتـمـعـنـا الـراهن كـذلك
تــلــبس الــهـزل ســمت اجلــد والــعــكس صــحــيح فى إشــارة قــويـة إلى
اختالط شـديـد لألشـكـال واأللـوان فى الـصـورة الراهـنـة لـواقـعـنا -
هـذا إذا اتفـقنـا على مـاهيـة لهذه الـكلـمة» - ويـستـمر الـعرض الذى
ـمـثـلـيـه ومـخـرجـته ومـجـمـوعـة من هـو تـألـيف جـمـاعـى فى مـجـمـله 
عـز وكتاب اخلارج أهـمهـا الكاتـبان صـبرى مـوسى ومحمـد عبـد ا
وشـعــراء أغـانى الـعــرض اخملـتــارة وعـلى رأســهم بـديع خــيـرى وأبـو

السعود اإلبيارى وفتحى قورة وغيرهم..
يــسـتــمـر الـعــرض فى طـرح ومــضـات كــاشـفــة جلـوانب ســيـئـة أو قل
نـشـاز صـوت فى الـلـحن الـعـام أو مـنـاطق غـيـر مـتـجـانـسـة فـى ألوان
شهد الكلى لـلصورة الراهنة.. اخـتالط سخيف تناقض ال معنى ا
له شـوشـرة اكـتـظــاظ وزحـام بـغـيض يــزهق األنـفـاس كـذب قـومى
ـعــوق.. إلخ» فـرض ــرأة ا عــام تـســلط عـلـى الـضــعـيف «الــطـفل ا
ـــقــــاصـــد أخـــرى «ســـيـــاســـيـــة الـــرأى الـــواحـــد اســـتــــخـــدام الـــدين 
مـذهـبـيـة.. الخ» حـالـة الـغـيــاب الـتى يـحـيـاهـا جـيل الـشـبـاب ويـعـانى
مـنـها وخـاصـة التـهـميش الـذى يـصل إلى حد عـدم الـوجود.. إلخ..
حتى يـنتهى العـرض بأغنيـة ختام فى سؤال طـرحه العارضون على
تـفرجـ وهى منـولوج إسـماعـيل يس «السـعادة» والـذى  ينـتمى - ا
بــعـد تــقـلـيـب مـعـنى الــسـعــادة عـلى أكــثـر من وجه -إلى أن الــسـعـادة
ــا هى داخــلك وعــلــيك أن تــبـحث لـيــست فـى شىء خـارج عــنك وإ
عنها..!?.. واعتمد مـ نص العرض على أسلوب اللـقطة السريعة
التى تـرسم بفـرشاة رسـام تأثـيرى جـزءاً من صورة ولـكنـها مـركزة
دقـيــقـة فى الـتـفــاصـيل ثم يـتــبـعـهـا بـلــقـطـة أخـرى قــد تـبـدو أنـهـا ال
تـرتبط بهـا ولكنك تـكتشف للـتجاور الـعام ب الـلقطـات أو جزيئات
الـصـورة الــكـلــيـة مــعـنى عــامـاً أو قل ســيـاقـا عــامـا يــشـيــر إلى حـالـة
غـيــاب أو فـقــدان عـام لــلــحـضــور لـشــرائح هــامـة مـن قـوى اجملــتـمع
ــعــطــلـــة ســواء فى ســوء ــصــرى الـــراهن خــاصــة قـــوة الــشــبـــاب ا ا
ــان بـأشـكـال الـتــوظـيف أم االنــحـراف الـذهـنـى «االنـخـراط فى اإل
مزيـفة عن الدين ومـا ينتج عـنها من تطـرف وإرهاب» أو االنحراف

ـــثــــلـــيـــة الـــنــــفـــسى «اإلدمــــان والـــشــــذوذ اجلـــنـــسـى وا
بـــــــــــأنـــــــــــواعـــــــــــهــــــــــا»..

واســـتـــطــاع
ت

اخملـــــرجـــــة
أن حتـــــــــــــقـق

مــــقـــــاصــــدهــــا مـع فــــريـق عــــمل
ســيــنـــوجــرافى جــيـــد; هم: إضــاءة ألبــو

بكر شريف وتقـنية حملمد طلعت وأقنعة
نبـيـل الـسنـبـاطـى وبامـفـلـت عايـدة خـلـيل
إضــافــة إلى ديـكــور ومالبس عــبــيــر عـلى

ومـــحــمـــد طــلـــعت.. وظــهـــر ذلك جـــلــيـــا مــنــذ
الــــلــــحـــــظــــة األولى مـن اســــتــــخــــدام اإلضــــاءة
الـسفـليـة وإسـقاط مـجـموعـة من األبـاجورات
من سـقف حـيز الـتـمثـيل بحـيث كـانت إضاءة

وإطـــفــــاء كل أبـــاجــــورة هى مـــســــاحـــة الـــلــــقـــطـــة
الــتـــمــثــيــلــيــة وكـــانت كــلــمــة «طب اطـــفى الــنــور» هى كــود
ـعنى التى تـتأكد جـزيئاته بـالتدريج التتـابع لرسم صور ا
أمـام نـاظـريـنـا.. كـذلك قـام فـريق الـعـارضـ بـاسـتـخدام
ــنــظـريــة» كـبــديل فــنى مــتـعــدد األغـراض عن ــوتـيــفـة ا «ا

 تناغم دقيق ومؤثر 

 استطاعت اخملرجة أن تمأل
سرح حيوية حركية  ا
 ومسرحية رغم السرد

iógR óªëe

ا اشوفك.. واسمعك.. تبقى جنحت. إنت عارف.. 
جـ :

الناس عايزة كده.
السيدة :

الناس مش عايزة.. إنت اللى عايز.
جـ :

طب أعمل إيه?
السيدة :

إنت يئست?
جـ :

أل.. أنا مش بايأس.
السيدة :

حــاول يــابــنى.. حـاول.. (تـخـرج بــبطء وهى تـدق بـعـكـازهـا األرض ..
صـمت.. جـ يــفـاجـأ بــأن األراجـوز يــبـكى بـصــوت مـسـمــوع.. والـنـاس

وقف السابق عهده) أصيبت بوجوم.. يحاول إعادة ا
جـ :

? إحـنــا حــلـويـن.. مش كـده?.. مــبــسـوط يــا بــيه?.. مــبــسـوطــة يــا هــا

.. ضـحـكــتـوا? فـرحــتـوا?.. أكـيـد.. . والــله الـعـظــيم مـوهـوبــ مــوهـوبـ
هه.. أكــيــد... والـفــرحــة دى مــالـهــاش تــمن? دى من دم قــلــبــنـا.. ردى
?.. رايـحــة الــســوق جتـيــبى أكل عــلىّ يـا سـت.. إنـتـى كـنت رايــحــة فــ
سرح.. صح? إحنا جبنالك للعيال.. طبعـا ماعندكيش وقت تروحى ا
ــشـوار.. ده بـكـام? ــسـرح جـبـنــاهـولك حلـد عــنـدك.. وفـرنــا عـلـيك ا ا
وأنـت?.. أكــيــد كــنت رايح شـــغــلك.. وحــتــرجع بــيـــتك تــعــبــان.. تــنــام..
ـسرح أهـوه.. حاجـة تبـسطك وتـسد عشـان تروح شـغلك تـانى يوم.. ا
?.. رايـحـ فـ يا بـشـر.. يـاعـالم.. رايـح الـرمق.. إيه?.. رايح فـ
?.. مـش عـاجبـكم?.. أطـبل لـكم (يـطـبل بهـيـستـيـرية) أرقصـلـكم ف

(يرقص). أعمل لكم قرد.
 (يـتـقـافـز بــعـنف.. حـتى يـقع عـلـى األرض مـنـهـارا.. بـاكـيـا.. يـدخل

د يده لـ جـ). «الرجل) فى منتصف العمر 
الرجل :

إيه يا بنى.. احلياة أبسط من كده.
جـ :

? إنت م
الرجل :

واحد كان معدى.. وشافكم.
جـ :

خير..
الرجل :

فيه مـسرح ف آخر الـشارع.. فـيه فرقـة تبع احلـكومـة.. أنا مـستـنيكم
هناك.. تعالولى.. هه.. ف آخر الشارع (يخرج).

والست اللى كانت رايحة جتيب أكل للعيال.
س :

ماعندهاش فستان سهرة.
جـ :

والراجل اللى كان رايح شغله.
س :

ماعندوش بدلة وكرافته.
جـ :

واحنا.
س :

الفن ده مش بتاعنا.. مش سكتنا.
جـ :

طب نعمل إيه?
س :

الزم نالقى مسرح على أدنا.. لنا.. وللناس.
جـ :

? من
س :

?.. نسرق? صحيح من
جـ :

نسرق? (صمت).. وماله.
س :
جـ.
جـ :

س.. إحنا عايزين نبنى مسرح.
س :

م السرقة.
جـ :

ـــهم الـــهــــدف.. مـــســـرح عـــالـــبـــحـــر.. مـــكـــيف.. فـى الـــصـــيف نـــفـــتح ا
الـشـبـابـيك.. وفى الـشـتـا نـشـغل الـتـكـيـيف.. أو حـتـى مـسـرح صـغـير..
حتة أوضة ضـلمة.. والـتذكرة رخـيصة والـناس تدخل بـلبس البيت..
.. مش مهم الست تيجى بجالبية والراجل بالقفطان والعيال حافي

هم يضحكوا.. ينبسطوا. بس ا
س :

والقضية?
جـ :

قضيتك?
س :

قضيتهم?
جـ :

سرح. هم ا قضيتك.. ا
س :

نفسى ابنى مسرح.
جـ :

قول يا هادى.
س :

يا هادى.
(إظالم خـفـيـف.. نـقـيق ضـفـادع.. مــوسـيـقى غـامــضـة هـنـاك حـالـة
ـبـالغـة.. يـتكـلـمان مـبالـغـة فى احلـالة.. يـدخل س جـ مـتخـفـي 

بهمس).
جـ :

تعال.
س :

ما بالش.
جـ :

ماتخافش.
س :

كان ده وتسرقه. مالقيتش إال ا
جـ :

ما اعرفش غيره.
س :

ده أول مسرح اشتغلنا عليه.
جـ :

وحد قالهم يهدوه.
س :

وه. دول بير
جـ :

بقالهم كام سنة.. أدينا حناخدلنا منه شوية خشب وطوب وأسمنت.
س :
ليه?
جـ :

عشان نبنى مسرحنا. شيل.. (يحملون شيئاً وهميا..)

نعم الصاوى. ونودراما السنوى بساقية عبد ا > تبدأ نهاية هذا األسبوع فعاليات مهرجان ا
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قطع الديكور التقليدية «بانوهات برتكبالت.. إلخ» وساعدت هذه
التـقنية فى كـسر حدة أى ملل بـصرى عادة ما يـحدث فى العروض
ــســـرحــيــة.. كــذلـك تــطــور أداء عـــبــيــر عــلـى بــشــكل مـــلــحــوظ عن ا

جـ :
.. س.. لم مسرحك.. هات عرايسك وأراجوزك .. أكيد جـاي جاي

ويالال بينا.. فيه مسرح فى آخر الشارع.. وهو مستنينا هناك.
س :

? هو ف
جـ :

ـسـرح ويـالال (يـغـنـيان مش عـارف.. بـس هـوه هـنـاك.. شـيل مــعـايـا ا
ـسـرح ويـنـطـلـقـان لـلـخـارج.. يـدخالن بـبـعض مـعـا وهـمـا يـحـمالن ا
ـارسـان تـدريب األلـعـاب األكـروبـاتـيـة.. تـسـتـمـر لـفـتـرة يـتـواجـهـان 
ــتــنــوعــة ثم تــدريب ـــمــثل ا ــرايــة» أو أى تــدريب من تــدريــبــات ا «ا

سولفاج فى مشاهد سريعة قصيرة ذات إيقاع الهث).
جـ :

اللجنة جاية بكره.
س :

فيه ناس حتيجى?
جـ :

كفاية علينا اللجنة.
س :

وبعد اللجنة?
جـ :

إن شاء الله حتوافق.. وحتصرف.
س :

كن.
جـ :

يا عم تفاءل شوية.
س :

مش قادر.
جـ :

احلياة أبسط من كده.. قول يا هادى.
س :

يـــا هــادى. (يــخــرجـان.. ثـم يـدخـالن مع تــصـفــيق حــار.. يــحــيــيـان
جـمـهــورا وهـمـيـا.. يــخـرجـان مع انـقــطـاع الـتـصــفـيق رويـدا رويـدا..

يدخالن فى وجوم شديد).
س :

سرح .. حيبقى أوبرا. ا
جـ :

يعنى إيه?
س :

يعنى حيستقبل ناس البسة سموكن.
جـ :

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1
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ـسـرح الـتـجـارى ــشـكـلـة فى مـصـر لـيــست مـشـكـلـة مـسـرح بــوجه عـام - فـا >  ا
سف واسـكتشات الـكباريهـات وعلب الليل مـازالت منتعـشة فى مصر. ـسرح ا وا
ـسرحى الـتـجـارى دور مـا من الـنـاحـية المح من الـنـشـاط ا وقـد يـكـون لـهـذه ا

الترفيهية.  20
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 مسرحيات
تتمرد على
احلواجز التى
ساهمت فى كبت
الذات النسوية!

أطياف الذات النسائية تغيب احلركة وتظهر
ستقل  سرح ا همشة فى عروض ا الكوامن ا

الـنص من نـاحيـة  والـتـواصل مع اجلـمهـور من نـاحـية
أخرى .

وتـكاد تـقتـرب مسـرحـية الـتطـريـز لـ (عفت يـحيى) من
ـــنــحى إال أن عــفت جلـــأت إلى الــتــقـــنــيــة الــتى هــذا ا
أشـارت لها إلـينور فـيوز فى كـتابهـا عندمـا بدأت عفت
مسـرحيتـها بعـرض نصف ساعـة للقـطات مغـايرة غير
مرتـبة عن عـمد من عـروض الفـرقة الـسابـقة وآخـرها
ياه)  الذى ركزت عليه بذكاء ليكون  تمهيداً (ذاكرة ا
وقــنـطــرة تـواصل لــعـرض أشــكـال الـقــمع والـكــبت الـتى

رأة .  تقع على ا
أربع سـيدات بـينـهن فتـاة فى مقـتبل حـياتـها اإلنـسانـية
والــعــاطــفـيــة جتــلس مـع جـدتــهــا وصــديــقــاتــهـا الــثالث
بــتــشـكــيل مــا فى مـواجــهــة اجلـمــهــور يـرتــدين مالبس
ـســتـوى طـبـقـتـهن الـعــلـيـا والـتى جـاءت بـصـورة تـشـيـر 
سـاخـرة جـسدتـهـا هـيـئة ادعـاء وتـعـال ظهـرتـا جـلـياً فى

نبرات أصواتهن .
 وكل مـن الــــســــيـــــدات الــــثالث يــــتـــــنــــاوبن قـــــصــــصــــهن
ـستـوى اإلنسانـى والعاطـفى وبيـنهن وحكـاياتهـن على ا
هــذه الــفـــتــاة الــصـــغــيــرة الـــتى تــشــاركـــهن بــحـــواديــتــهــا
ـغـايـرة شـكالً ومـضـمـونـاً وحـلـقة ـعـاصـرة ا وأفـكارهـا ا
الـتواصل تلك بـينـهن هى ما تـشكل خيـوط التـطريز أو
احليـاكـة خيـطـاً خيـطاً . لـتـذكرنـا الـقصـة بفـيـلم (كيف
تـــصــــنع حلـــافــــاً أمـــريــــكـــيــــاً) روايـــة "ويــــتـــنـى أوتـــو" عن
مـجموعة من العـجائز والصديقـات تندمج وسطه بنت
صـغـيرة تـسـتعـد للـزواج وكل مـنهـن يقـدمن عـلى حيـاكة
ً لــكل مـنــهن تــعـبــر فـيه عن حلـاف لــهـا بـه شـكل مــعـ

حكاية ما . 
مع مالحــظـــة أن مــعــظم األحــاديث الـــتى جتــمع نــســاء
هــذه اجلـلــسـة  احلــكــائـيــة فى مـســرحــيـة (الــتـطــريـز)
تـدور حـول عالقـتـهن بـاجلـنس اآلخر حتـيـلـنـا لـطرفى
ـوضـوع األنـا / الـثـنـائـيـات الـشـهـيـرة مـثل : الـذات / ا
اآلخـر  فــثــمـة حــكــايـات عـن مـحــاولــة تـهــمــيش اآلخـر
كبوتة . وفى وفضحه بواسطة مجموعة من الذوات ا
األمـر نـفـسه  تـعـرض الـفـتـاة الـصـغـيرة أشـكـال الـقـمع
اجلـديــدة الـتى تـواجــهـهـا أو ســوف تـواجـهــهـا والـتى ال
تـبـدأ من اجملـتـمع الـذكـورى بـقدر مـا تـقـودهـا عـقـلـيات
ذكـوريـة مـتـنـكـرة فى أجـسـاد نـسـائـيـة تـشـرحـهـا الـصور
الــكــاريــكــاتــيــريــة  بــارتــدائــهــا لــزى أســود  وهى نــفس
الــهــيـــئــة الــتى اتـــخــذتــهــا الـــنــســاء األربع عـــنــدمــا قــمن
بارتـداء عـباءات سـوداء  كـشـكل من أشكـال االنـضواء
فى ظالم  قمع بـطريـركى  أهو تـعبـير عن رفع أعالم
احلـداد الـسـوداء كـمـظـهـر احـتـجـاجى  أم أنـهـا مـجـرد
ــرأة احملــجــوزة أسـفـل أغــطــيـة تــكــثـيـف لــشــرح وضع ا

حاجبة للفكر والوعى اإلنسانى ?!
ويالحق كالم النساء بـعض من الصور التى تكاد تكون
كــاريـكـاتــيـريـة بــاألبـيض واألســود لـتـكــون أشـبه بــفـيـلم
كــارتـــون مــدبــلج بــحــديث يـــكــســر ثــبــات الــصــورة الــتى
تسـتمد مرونتهـا من احلكايات النسـائية . كما يتوسط
الـعـرض مـشـهد مـن فـيـلم فـيـديـو بـانـتومـا  أخـرجـته
الـفــتـاة الـصـغــيـرة وعـرضـته عــلى جـدتـهـا وصــديـقـتـهـا.
الفيـلم أيضاً بـاألبيض واألسود عن سـيدة بقـناع تقابل
ر مـا ثم جنـدها جتـرى خائـفة فى رجالً بـقنـاع فى 
ـر آخر وتـخلع الـقنـاع وتقـوم بأخـذ بطـيخـة صغـيرة

وقذفها فتنكسر ثم تنهار هى بجانبها. 
وإن كــانـت الــرؤيـــة الـــنـــســـائـــيــة تـــأتى فـى هـــذا الــعـــمل
بصيغـة ظاهرة  واضحـة  داخل حلقـة نسائيـة مغلقة
تـسـعى لـلـتمـركـز مـهـمـشة بـذلك الـرجل الـذى ال يـظـهر
وكـــأنه أصـــوات مــاضـــويــة تـــخــتـــرق حــاضـــر الــنـــســاء 
مـتــجـسـداً فى صــورة (زوج اجلـدة) وهــو مـا يـوضح أن
هــذا اآلخــر لم يــعـد ســوى أشــبــاحــاً وذكـريــات مــهــمــلـة
لـيـست ركــيـزة فى تـاريخ الـعــقـلـيـة الــنـسـائـيــة  لـتـصـيـر
ـقـدمة نـفـسهـا تتـمـرد على احلـواجز ـسرحـية ا ـادة ا ا
ـكنـنا ـساهـمة فـى كبت الـذات النـسـوية . فى حـ  ا
ـتـناوى" اسـتنـبـاط نـفس الـرؤيـة فى مـسرحـيـة "هـانى ا
(أوسكار والسـيدة الوردية) من خالل اخليط السردى
ـبــاشــرة  لـقــصـة بــ طـفل الــبـســيط ومـعــانــيه غـيــر ا
ـركـزية فـى النص وسـيـدة مـحـطـمـة لصـور الـفـحـولـة ا
سرحى وبأدوات شديدة الـبساطة يقدم عمالً غير ا

متطبع بتقنيات اإلبهار فى اإلخراج .

أصـبحت الكـلمة هى مـفتـاح الذات للـغور فى أعمـاقها
بالـداخل لتـفصح بـها عن كـوامن جواربـها الـداخلـية 
ـسـرح حديـثاً وإن كان األداء الـتعـبـيرى اجلـسدى فى ا
ـــا مـــيــز حـــاول الـــتـــخـــلى عن الـــنـــطق بـــالـــكالم ولـــطـــا
ـــســرح عـن غـــيـــره من الـــفـــنــون ـــنـــظـــرون والـــنـــقـــاد ا ا
بــارتـــكــازه األســـاسى عــلى الـــفــعل  dranكــمـــا يــعــنى
ـــكن ـــصــــطــــلح اإلغـــريــــقى. وهــــذا الـــفــــعل ـ الــــذى  ا
اعــتــبــاره مــعـــيــاراً لــتــطــور احلــدث الــدرامى وحتــركه ـ
الـذى ينـتج عـبـر تـمازج الـعـنـاصـر احلواريـة والـدرامـية
ــــثـــــلــــ يــــؤدون مع أدوات الـــــعــــرض اجملـــــســــدة مـن 
مـــشــاهــد مــســرحـــيــة تــتــوافق فـى مــفــاهــيم تـــعــكــســهــا
تـصمـيـمات األزيـاء والديـكـورات وتخـطـيطـات اإلضاءة
ــمــنــهــجــة . وكـل هــذا يــعــرض فى حــيــز ــوســيــقـى ا وا
ــمــثــلـ ــشـاهــدة مــجــمــوعـة من ا مـكــانى مــخــصص 

يــتـوافــدون بــصـورة مــغــايـرة . لــكى يــتــخـذ هــذا الــفـعل
سـرحى لكن ـسرحـيـة فى العـرض ا صيـغة احلـركة ا
يــبـدو أن هــذا الــركن األســاسى (الــفــعل) اهــتــز قــلـيالً
وتراجـعت أهميـته فى السـنوات األخيـرة حتى كاد أن
ــكن ــســرحـى إلى ظــاهـــرة  يـــتــحـــول غــيــاب الـــفــعـل ا
ـســتــقل ــســرح ا مالحــظــتــهــا ضــمن عــروض شــبــاب ا
الذى عـرض  ـ مؤخـراً ـ فى مسـرح الروابط . غـير أن
ـسـرحى يـجـرنـا بـالـضـرورة الـكالم عن غــيـاب الـفـعل ا
ــكن ــســـرحــيــة  حــيث ال لــلــكالم عـن الــشــخــصــيــة ا

تصور فعل بدون فاعل (شخصية) . 
طـرحت "إلـيـنـور فـيـوز" فى كـتابـهـا (مـوت الـشـخـصـية)
عـدة مالحـظات عن الـصـور والـدالالت الـتى تكـتـنـزها
الــعـروض مـا بـعـد احلـداثـيـة ومـنـهـا أعـمـال اعـتـبـرتـهـا
(إلـيــنـور) من مـسـرح الــكـتـابـة والــقـراءة الـذى "يـهـدف
عاصرة ـسرحيـات ا إلى تعويض تـأثير احلـضور فى ا
كـتـوب نـفـسه.. ". وتـتـسـاءل إلـيـنور من خـالل النـص ا
ـمثلـون الكتاب ويـقرءون النص عـالياً على "هل يفتح ا
سـرحى مقتـطفات من سرح? أو هـل يضع الكـاتب ا ا
أعـماله الـسابـقـة فى أعمـال أخرى له? إال أن مـوضوع
نـاقشـة التـمزق مـا بعد القـراءة والكـتابـة مدخـل جيـد 

احلداثى فى الشكل الدرامى.
هـــذه الـــصــيـــغـــة اتـــخــذت شـــكالً مـــغـــايــراً فـى عــروض
ــســـتـــقل لــتـــشق مـــســيـــرتـــهــا فى ــســـرح ا مــهـــرجـــان ا

اجتاه . 
سرحية   أوالً : خلوها من احلركة ا

ثانياً : ارتكازها عـلى اجلوانب الذاتية وهو ما اتبعته
ــــســـتـــقل األولى فـــرقـــة ـــســـرح ا فـــرقـــتـــان من فـــرق ا
الدراسـات والتدريب والـتى قدمت مـسرحيـة (أوسكار
والـــســيــدة الـــورديــة) واألخــرى لـــفــرقــة الـــقــافـــلــة الــتى
قــدمت مــســرحــيــة (الــتـــطــريــز). وبــغض الــنــظــر عــمــا
تـسـرب لـلــجـمـهـور من مــلل  إال أنه  أربـكه فى الـوقت

ذاته.
ففى عـرض (أوسـكار والـسـيـدة الورديـة) حـول اخملرج
تـناوى"  صـيـغة مـسرح الـقـراءة والكـتابـة التى "هـانى ا
أثـارتـه "إلـيـنــور فـيــوز"  إلى مـســرح الـقــراءة والـصـورة
ــنـطـوق لـتــلـتـصق الــصـورة شـارحــة ومالحـقــة لـلـكالم ا
قـروء فى آن. فأمامـنا سـيدة (مامـا الوردية) ورجل وا
(أوسـكـار) يجـلـسان عـلى مـنضـدة وأمـامهـمـا أوراقهـما

 . يقرآن منها بإضاءة ساقطة من أبجورت
 ولـكن قـبل احلـديث عن الـتــقـنـيـة إخـراجـيـاً جتـدر بـنـا
اإلشارة إلى النص الذى قدمه اخملرج وهو من تأليف
ـانويل شمـيث" وذلك ألن النص يكـاد يعطى "إريك إ
انـطبـاعاً بـانفـصـاله واستـقالله عن الـعرض فـالقـصة
تــوحـى بــنـــســـيج احلـــلـم األمــريـــكى األقـــرب لـــلـــقـــصــة
وت فى ـمـسـرحة. فـالـطـفل أوسكـار الـذى يـنتـظـره ا ا
خالل أيـــام يــخــرج مـن الــعــالـم اآلدمى وهــو فـى قــمــة
الـسـعـادة من خالل الـشـبـكـة احلـلـمـيـة والـوهمـيـة الـتى
حـــاكـــتـــهـــا مـــامـــا الـــورديـــة حـــوله فـــأوالً عـــرفـــته عـــلى
صـديـقـهـا (الـله) الـذى يـســتـجـيب لـكل األمـنـيـات ومن
هـنا صار أوسكار يـراسل ربه باستمرار ويـقرأ أمامنا

اخلطابات. 
وبـحـيـلـة ذكيـة تـخـتـلق مـاما الـورديـة أسـطـورة ألوسـكار
ـيزان بـأن آخـر اثـنى عشـر يـومـاً فى شهـر ديـسـمبـر 
ـقبـلة عـلى حسـها ثـالن اثنى عـشر شـهراً لـلسـنة ا و

عاش أوسكار مائة وعشرة سنوات.
وفى هـــذه االثـــنى عـــشـــر يــومـــاً نـــقــلـت مــامـــا الـــورديــة
خـبـرات وحــكـايـات من حـيـاتـهــا االفـتـراضـيـة ألوسـكـار
فـاكـتـنـز ـ هـو ـ  بـخـبــرات حـيـاتـيـة كـامـلـة طـويـلـة األمـد
جـعـلت لـه حـيـاة أشـبـه بـالـطـبــيـعـيــة تـعـرف فـيــهـا عـلى
زميلـته (بيجى بـلو) وتزوجهـا وكما أن األمـور استقرت
ـا تـنـاوبت مع عـائــلـته فى يـوم الـكــريـسـمـاس الــذى طـا
داللــته الــديــنــيـة فـى األفالم األمــريـكــيــة كــإشــارة عـلى

ودة واحملبة . انتهاء اخلالفات فى يوم ا

أحاديث نسائية تطرح مشاعر إنسانية 

سرحى غياب الفعل ا
وطغيان الصور الذاتية 

 نوازع نفسية دفينة ذات طابع حكائى

سرحية الصورة بديل احلركة ا

ـصرى فـى السـتـينـيـات ولـدت من الـفراغ. فـهـنـاك مقـدمـات عـديدة قـام بـها ـسـرح ا > إن مـرحـلـة ازدهار ا
ـسـرح مـثل األسـتـاذين زكى طـلـيـمـات وفـتـوح نـشـاطى فى أواخـر األربـعـيـنـيـات وبـدايـة الـرواد مـن رجـال ا
صرية ثم اخلـمسينيات; ثم مقـدمة ازدهار أخرى فى النصف الثانـى من اخلمسينيات بعـد قيام الثورة ا
سرحى بصورة عريضة. سرحية والتوسع فى اإلنتاج ا فى أوائل الستينيات جاءت حركة إنشاء فرق التليفزيون ا

» لفرقة قصر ثقافة اجليزة. مثلة الشابة سمر الشاذلى تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «اجملان > ا

صوت :
إمسك حرامى..

(إظالم. بـقـعــة إضـاءة ضـيـقـة عـلى وجـه س جـ وهـمـا يـجـلـسـان فى
واجهة) ا

صوت :
س.
س :

أفندم.
صوت :

سرح? جـ. ليه كنت بتسرق ا
جـ:

أفندم.
صوت :

باقول جـ.
جـ :

وانا باقول أفندم.. هوه سيادتك مش بتكلمنى?
صوت :

أنا بكلم اللى سألته.
جـ :

رد يا سيدى.
س :

سرح عشان ابنى مسرح. كنت باسرق ا
صوت :

نعم ياخويا..?!
س :

صدقنى يا باشا.
صوت :

مصدقك ياخويا.. مصدقك.. وأنت
جـ :

أفندم.
صوت :

س.
س :

أفندم.
صوت :

مش إنت هوه.
جـ :

اسأل يا افندم.
صوت :

إنت كمان عايز تبنى مسرح.
جـ :

نفسى.
صوت :

اشمعنى.
جـ :

وه.. هدوه. اشتغلنا ف مسرح قالوا حير
س :

جينا نشتغل ف التانى حولوه أوبرا.
جـ :

ا اشتغلنا ف الشارع حسينا إن احنا بنبيع نفسنا..
س :

قلنا نلم روحنا ونبنيلنا أوضة ضلمة ننورها.
صوت :

تقوموا تسرقوا?
س :

ــثل... أحالمـنـا بـسـيــطـة نـفـسـنـا فى ـوت?!.. عـايـزين  نـعــمل إيه.. 
مسرح عالبحر.

جـ :
ومكيف.

س :
فى الصيف نفتح الشبابيك.

جـ :
وفى الشتا نشغل التكييف.

س :
والناس تيجى بهدوم البيت.

جـ :
الست باجلالبية.

س :
والراجل بالقفطان.

جـ :
. والعيال يدخلوا حافي

صوت :

السيدة :
أنا قدامك.

جـ :
بقالى مدة ماشفتكيش.

السيدة :
كل ما تالقى نفسك.. حتالقينى.

جـ :
شفتينى وانا باعمل األراجوز?

السيدة :
شفتك.

جـ :
سمعيتنى وانا باتكلم?

السيدة :
سمعتك.

جـ :
أخيراً.

السيدة :
ا اشوفك واسمعك.. تبقى جنحت. ماانا قلتلك.. 

جـ :
. ?.. فى مستشفى اجملان بس جنحت ف

السيدة :
هم تبقى أنت. ا

جـ :
عايز أخرج.

السيدة :
أخرج.

جـ :
ماليش مكان بره.

السيدة :
يئست?

جـ :
أل.. أنا مش بايأس أبدا.

السيدة :
أنا مستنياك هناك.

جـ :

وأنتم مكانكم هناك.
س  جـ :

? ف
صوت :

. فى مستشفى اجملان
(إظالم وإضـاءة سريعة يدخل س جـ يـلطخان وجهـيهما باأللوان..
يـرقـصــان.. يـغـنـيــان.. مـشـهــد سـاخـر جـدا.. لــكـنه صـادق جـدا.. ال
تـستطيع التفرقة إن كانا مجـنون أو يدعيان اجلنون.. أو مبالغ

فيه..).
س :

قرب يا مجنون.
جـ :

. شوف اجملان
س :

ال .. شوف العبقرية.
جـ :

عبقرية.
س :

بينا وب اجلنون شعرة.
جـ :

شعرة.
س :

جاي نقدم مسرح.
جـ :

مسرح.
س :

ـسـكـان بـالــعـرائس يـداعـبـان بـهــا اجلـمـهـور فى مـشـهـد عـرايس (
ارجتالى)

جـ :
أراجوز

(األراجـوز يـدور وسط الـنـاس بـواسـطـة جـ.. الـذى يـنـاغش ويـنـاقش
ويـضـحك.. يبـكى.. بـصـدق تدخل الـسـيـدة العـجـوز بـعكـازهـا الذى
يدق بقوة على األض.. تصفق.. يلتفت إليها جــ يجرى لها فرحا..)

جـ :
? إنتى ف

سرحي جريدة كل ا
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سرحى  كما كصيغة اختزالية مكثفة شارحة للنص ا
أنها أضفت طابعاً حركـياً على ثبات الصيغة الكالمية

نطوقة .  وا
وهـــذا الــــتـــشــــكــــيل أثـــار اضــــطــــرابـــاً وأقــــاويل وجـــدالً
فـبـمـكـونـات شـديدة الـبـسـاطـة يـحـار اجلـمـهـور مـتـسأالً
هـل هـــذه مـــجــرد بـــروفـــة كـــإحـــدى تـــقـــنـــيـــات الـــعــرض
ــــســــرحى من خـالل مـــفــــهــــوم (األداء داخل األداء)? ا
ـعــنى أنه مـشــهـد لــبـروفـة داخـل الـعـمل نــفـسه ثم ال
يـلـبث اجلـمـهـور أن يـفاجـأ بـهـذا فى نـهـايـة الـعـمل عـلى
ثالن يؤديـان أدواراً فى بروفة  وعلى أسـاس أنهمـا 
الـــرغم من أن هـــذا ال يـــحــدث إال أنه فـى ذات الــوقت
يـــشــيــر إلـى أن الــعــمـل صــار نــتـــاجــاً طـــبــيــعـــيــاً لــلـــعــمل

رحلية .. تطور فى صوره ا اإلبداعى ا
وبـذلك صارت صيغـة البروفة إحـدى مفردات العرض
مــــــا بــــــعــــــد احلــــــداثى وإن دلـت عــــــلى شـىء فـى هـــــذا
ـــســرحى  فـــإنـــهــا تـــدل عـــلى أن الـــتــجـــربــة الــعـــرض ا
راحل إبـداعية فى العرض ـسرحية هى استـمرارية  ا
ـسرحى  ال تنتـهى وال تتوقف عنـد هدف بعينه  بل ا
هى تـتـولـد وتـتـخـلـق لـتـكـتـسب انـطـبـاعـاً جـديـداً فى كل
ـفتـوحة فـحسب  مرة  ال لـتصل إلى نـهايـة الـعرض ا
ـسرحـية على ادة ا بـقدر ما تـلفت االنـتبـاه إلى قدرة ا
تـخـلـيـق إبـداع مـتـطـور فـى كل حلـظـة عـرض من خالل
تـقــنـيـة الــبـروفـة .. لــيـعـد شــكالً من أشـكــال الـلـعب مع

وفى كل يـوم من األيـام االثنى عـشـر تنـخـفض اإلضاءة
ضـطربة التـى تتوازى مع احلـالة الصـحية والـنفسـية ا
ألوســكــار كــشــارح ومـــؤشــر النــتــهــاء حــيــاته وفى آخــر
أربـعة أيـام أو أربع سـنـوات كـمـا تـخيـلـهـا أوسـكـار نراه
وقــــد أصـــبح عــــجـــوزاً كــــهالً  لـــتــــوحى داللـــة الــــعـــجـــز
رض عـليه  ثم تفـاجئنا ـوت بسيـطرة ا واقترابه من ا
فى النـهايـة مامـا الورديـة وهى تبـعث بخـطاب أوسـكار
األخير ـ بعد وفاته ـ إلى الـله بأنها نسجت هذا العالم
من وحى خــيـالــهـا وإن كـان اعــتـرافــهـا قـلـل من جـمـال
الــغــمـوض وفـى الــنـهــايــة أيــضــاً يــتــضح عــالم األحالم
األمريـكيـة وهو عالـم افتـراضى كعـالم ألعـاب الفـيديو
جيم وغيرها التى جتـعلك تقوم معتقداً أنك استطعت
قــتـل الــوحش وهـــزمــته وفـى احلــقــيـــقــة أنك ال تـــفــعل

شيئاً .
 وعـلى الـرغم من سـيـطـرة الـروح الـطـفـولـيـة فى قـصة
أوسـكار إال أن هـذه الروح ال تـلـبث أن تنـكمش وتـموت
ــائــة واثـــنــتى عــشـــرة ســنــة الــتى بــواســطــة أســـطــورة ا
ـــمـــثل عـــاشـــهـــا. مع األخـــذ فـى االعـــتـــبـــار أن صـــورة ا
ـــمـــثـــلــة اجلـــالـــســ طـــوال الـــعــرض عـــلى مـــنـــضــدة وا
سرحى الذى ال يخرج عن كونه ويقرءان منها النص ا
مقـتـطـفات ذاتـيـة خـاصة بـالـنـوازع النـفـسـية الـدفـيـنة 
نـســجت فى خــيـوط بــسـيــطـة بــطــابع حـكــائى سـردى 
مالزمـة لـهـا الرسـومـات الكـارتـونيـة الـشارحـة لـلكالم 
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أوبريت «قطر أرض احملبة والسالم» 
ــا غــيــر مــقــصـود- نــوعــا من الــتالحم- ر
ط احلــيـاة ومـفـردات الـفن بــ جتـلـيـات 
الــــشــــعـــــبى من غــــنـــــاء ورقص ابــــتــــداء من
ــــهــــد الــــتـى تــــصــــاحـب مــــيالد أغــــنــــيـــــات ا
األطـفــال مـرورا بـتــعـلـيــمـهم فى الـكــتـاتـيب
الــــتــــقــــلـــيــــديــــة فــــألـــعــــابــــهم مـع أقـــرانــــهم
فاسـتعدادهم فى مـرحلـة الشبـاب لإلبحار
ـراكب والغـوص فى مغـامرات على مـتون ا
الــبـحث عن الـلـؤلــؤ ورزق الـبـحـر واألسـواق
ـكن أن يـصـرفـوا فيـه ما اخلـارجـيـة الـتى 
ظـفـروا به ثم عــودتـهم الـتى تــفـيض مـعـهـا
األفــراح ويــتــبــدد قـــلق االنــتــظــار وتــنــعــقــد
جـلسـات السـمر وتـداول الذكـريات والـغناء
والرقص.وإذا كـان هذا اجلـزء يعـتمـد على
ـــفــكـــكــة ــتـــتــابـــعــة ا الـــلــوحـــات احلـــركــيـــة ا
واخلـشـنـة الــتـكـوين غـالـبـا فـاجلـزء الـثـانى
يــعــتـــمــد عــلى رقــصـــة فــضــفــاضـــة طــويــلــة
تؤديها فـرقة "راجاتا" الـلبنانـية تتكـرر فيها
حــركـة الــبـنــاء وتـداول األحــجــار الـعــمالقـة
ـأل فــــراغ ل دون تـــــنـــــويع  عـــــلـى نــــحـــــو 
ـسـرح الـرحـب ويـسـيـطـر عـلـيه مـتـضـافـرا ا
ـــاديــــة وال تــــلـــبـث أن تـــتــــنـــوع ــــفـــرداتـه ا
الرقصة فى حـفل تخرج من اجلامعة على

الطريقة األوروبية.
ـثـيـر أن يتـزامن مع هـذه الـتـكـويـنات ومن ا
ـــفـــتــرض أن تـــشـــغل احلــركـــيـــة الـــتى مـن ا
ــســـرح فى اجلــزأين اســتــعــراض فــضــاء ا
فيلم سـينـمائى على شـاشة عمالقـة تشغل
الـبانـوراما وتـنحدر لـألجناب ويـغلب عـليه
ا كانت عليه البالد أو طابع وثائقى سواء 
ـــا تــنـــصــرف إلــيـه اجلــهــود والـــثــروات فى
ـسـرحـيـة ـا يـصـيب الـصـورة ا احلـاضـر 
بـــالـــتـــشـــتت مـع اســـتـــمـــرار درجـــة وكـــثـــافــة
اإلضــاءة الــعــالــيــة ويـــزيــد األمــر بــلــة تــلك
ـوسـيـقـيـة ـفـارقـة الـصـارخـة بـ اآلالت ا ا
ـسجـلة" والـوجود تـلقى "ا التى يـسمـعهـا ا
ثـلن أنهن احلى لبـعض الـعازفـات الالئى 
ـصاحـبة!!. وسـيقى الـتـصويـرية ا يعـزفن ا
ـفـارقـة الـصـارخة فى ويـسـتـمـر الـتشـتت وا
اجلــزء الـثـالث فــبـيـنـمــا يـسـتـعــرض الـفـيـلم
الـتطورات الـعلـمية والـتكنـولوجـية فى عالم
الـــفـــضـــاء بـــســـفـــنـه وصـــواريـــخه وأطـــبـــاقه
ـسـرح أنـاس فى الـطــائـرة يـحــتـشـد عـلـى ا
ثياب شعوب من حـضارات وأكوان مختلفة
مـتــصـارعــة وتـتــحـول الــصـالـة إلـى سـيـرك
ــعــلـقــة راقــصـان فى يـنــزلق عــلى أسالكه ا
ثــــيـــــاب رواد الـــــفــــضـــــاء وأعالم قــــطـــــريــــة
ويـنخـرطان فى احلـشـد مهـدئ من حـمأة
الـصــراع داعـ إلى الـتــأسى بـقــطـر أرضـا
لـلــمـحـبــة والـسالم فى ظل ربـانــهـا "حـمـد"
وقـبــيـلـة "تــمـيم". ويـنـفــصل صـوت الـراقص
غنى ويـجنح التكوين احلركى عن صوت ا
إلى الـسـكـون بـيـنمـا تـتـعـاقب عـلـيه أصوات
ـغــنــ لـتــؤكــد مــعـانى الــدعــوة اخلـتــامــيـة ا
بـلغات مختـلفة فمن صـوتى "فهد وعيسى
س الــكـبـيــسى" بـالــعـربـيــة إلى صـوت "دا
روسس" بـــاإلجنــلـــيــزيـــة لــصـــوت "إيـــزابــيل
الروش" بـالـفــرنـسـيـة إلى صــوت "خـوسـيـة
فــرنــانــديس" بــاألســبــانــيــة فــصــوت "تــيــنـو
فــازاســـا" بـــاإليــطـــالـــيــة. وفى تـــقـــديــرى أن
ـوسـيـقى تـلـحـ هـذه األغـنـيـة وتـوزيـعـهـا ا
كن إنـكاره صادف تـوفيـقا اسـتـثنـائيـا ال 
فـأطفـأت لهـاث الظـمأ للـفن اجلمـيل الذى

أثاره االرتباك والتشتت.

أو االنـــســجـــام. فـــرغـم أن كــتـــيـب الـــعــرض
يــفــصح عن اسم "مـــنــيــر مالعب" بــوصــفه
مـخـرجـا لــلـعـرض ومـصـمـمـا لـرقـصـاته إال
أن الـكــتــيب فـى الـوقـت نـفــسه يــفــصح عن
اسم "فــيــصل إبـراهــيم الــتــمـيــمى" بــوصـفه
مـخـرجــا ومـلـحـنــا بل وكـاتـبـا "ســيـنـاريـست"
اضى" ـوسوم بـ "بانـوراما ا لـلجزء األول ا
بـيــنـمـا يــتـضـمن الــكـتـيب نــفـسه اسم "فـالح
الــــهــــاجـــرى" بــــوصــــفه كــــاتـــبــــا لألغــــنــــيـــات
والــتــعــلــيــقــات الــشـعــريــة والــنص ثـم يــعـود
ويـطـرح اسم "مـدعث الـقـحـطـانى" بـوصـفه
مــنـــســقــا عـــامــا لــلــجـــزء األول وعــلى هــذا
ـــســـئـــولـــيـــات وتــــغـــيب الـــفـــواصل تـــتــــمـــيع ا
وتــــتــــداخل احلــــدود بــــ األدوار لــــيــــبــــقى

شاركة وحسن القصد. شرف ا
والعـرض يـنقـسم إلى ثالثـة أجـزاء متـصـلة
بـــالــزمن والـــتــاريخ فــاجلـــزء األول يــتــرسم
ـشحونة صـورة لألوضاع ومنـاحى احلياة ا
بـالفنـون التـراثية فـى قطر قـبل  أن يتـفجر
الـــبـــتـــرول فـى أراضـــيـــهـــا واجلـــزء الـــثـــانى
يـرسم صـورة ألشـكـال الـنـهـضـة الـتـعـلـيـمـيـة
ــعــمــاريـة الــواســعــة الــتى غــيــرت مــعــالم وا
احلــــيـــــاة والـــــوجــــود بـــــصــــورة جـــــذريــــة فى
احلـاضر حـتى تـكـاد تـنـقـطع الصـلـة بـيـنـها
ـاضى الذى كـان ولم يـعد إال بـقـايا وبـ ا
مـتـكـسـرة بل وبـاهـتة غـالـبـا فى ذاكـرة كـبار
الـــسن وإن ظـــلت كـــامـــنـــة فى الـــصـــحــارى
ــتـرامـيـة وراء ــمـتـدة والــكـثـبـان الــرمـلـيـة ا ا
نـاطــحــات الـســحـاب احلــديــثـة ومــجـمــعـات
الــتــســـويق الــضـــخــمـــة أمــا اجلــزء الـــثــالث
فيـستـشرف طـموحـا قطريـا للـمشـاركة فى
ارتــيــاد عــالم الــفــضـاء ومـن نـاحــيــة ثــانــيـة
نـــشـــر دعــــوة الـــسالم بـــ ســـكـــان األكـــوان
ـتصـارعـة مـسـتـشهـدين بـقـطـر الـتى تـعد ا
"cosmopolitan  - مجتمعـا "كزموبوليتانيا
تتعايش فيه مختلف األجناس واجلماعات

تباينة. البشرية والثقافات ا
والـواقع أن ال شىء مــوضـوعـى أو عـضـوى
ــتـــتـــابــعـــة فـــاجلــزء يــربط هـــذه األجـــزاء ا
األول يــســتـــعــرض من خالل أســـرة قــبــلــيــة

"الريفيو".
ا أسـهم فى انتـفاء الوحـدة الفـنية عن ور
"قـطـر أرض احملـبة والـسـالم" وجـود أكـثر
من مخرج مع تداخل وتـقاطع الفت للنظر
ـــــا يــــفـــــســــر فـى األدوار وتــــوصـــــيــــفـــــهــــا 
ـفصـلية ـساحات ا االرتبـاك الواضح فى ا
بـ الفـقرات واألجـزاء التى يـنطـوى علـيها
الـــعـــرض مـــثـــلـــمـــا يـــفـــســـر تـــعـــدد وتـــزامن
األســالــيب الــفــنــيــة والــتـقــنــيــات إلـى درجـة
تـــــشـــــتــــــيت االنـــــتــــــبـــــاه وازدحـــــام الـــــصـــــورة
ــلـتـبــسـة وكـأن ـســرحـيـة بــالـتـفــصـيالت ا ا
ثمة من يرتـدى كل الثياب فى دوالبه دفعة
واحدة بصرف النظر عن سؤال الضرورة

ـــنــصــرم - فـــيــشــوبـــهــا الــقـــصــور وحــشــد ا
ـنـوعة عـلى نـحـو مـجـانى وكـما الـفـقـرات ا
اتفق دون أن يـربطهـا إال "النـوايا احلـسنة"
الــــتـى ال تــــلــــبـث أن تــــفــــرض نــــفــــســــهــــا فى
اخلــواتـيم وبـصـوت عــال مـبـاشـر فـإذا هى
ـسئـول آثـر ا تـغنٍ بحـب الوطن وإشـادة 
عــنه وأيــاديــهـم الـبــيــضــاء عــلــيه بـل وثــقـة
ـثـيـر أن فـيـمـا يـرسـمـونه مـن مـسـتـقـبـله. وا
الـــقـــائـــمـــ عـــلـى هـــذا الـــنـــوع من عـــروض
ـا تــنـطــوى عــلـيه من فــقـرات ــنــاسـبــات  ا
وتنويعات منـفصلة مفككة ال يترددون عن
دمــــجـــــهـــــا - عــــلـى نــــحـــــو مـــــتــــكـــــرر- حتت
مصـطـلح "األوبـريت" وإن كـانت أقرب إلى

بــــدعـــوة من اجملــــلس الــــوطـــنـى لـــلــــثـــقــــافـــة
والفـنون والتـراث فى" قطـر" الشـقيق قدر
لى أن أشـهد عن كثب عـديدا من فعـاليات
مــــهـــرجــــان الــــدوحــــة الــــثــــقـــافـى فى دورته
الـسـابـعة الـتى اسـتـغـرقت الـفـترة من 2/8 :
2008/6/3 تــلك الــفــعــالــيـات الــتـى تـنــوعت
عارض الفنية ب األمسيات الشـعرية وا
والفـنون الـتراثـية من الـثيـاب الصـينـية إلى
غربية والطاجستانية وحلقات الرقصات ا
الـغــنـاء الـقـطـريـة بــاإلضـافـة إلى الـعـروض
ــــســــرحــــيــــة والـــنــــدوات الــــتـى تــــتــــعـــرض ا
لــلــقــضــايــا وثــيــقــة الـصــلــة بــواقـع الــثــقــافـة
ـتـبـايـنـة بل ـعـاصــرة وروافـدهـا ا الـعـربـيـة ا
ـتـقـاطـعـة فى الـوقت نـفـسه مـثل قـضـية وا
"االسـتشـراق" وما قـد يـنتج عـنهـا من حوار
خالق بــ احلــضــارات اخملـتــلــفــة وتـداول
ــرونــة والــنـضـج والــثــقـة مــعــرفى يــتــسم بــا
ـوضوعى أو بـالـنفس وإعالء فـعل الـنقـد ا
يــتــولــد عــنــهــا من خــطــابــات أيــديــولــوجــيــة
ـــصــالـح حتت أقـــنـــعــة تــســـتـــخـــفى فـــيـــهـــا ا
ـكتسـبة مـدعومة ـعرفة وخـبرة الـتاريخ ا ا
إمـــا بــــوعى الـــقـــوة والــــهـــيـــمـــنــــة فى جـــانب
ـغـالــبـة فى اجلـانب وانـهــيـار الـقــدرة عـلى ا
ـــا كــانـت الــفـــعـــالـــيــات مـــتـــنـــوعــة اآلخـــر. و
ـشـارب واأللـوان ومـنـتـشـرة فى أكـثـر من ا
ـا يـستـدعى فى بـقـعـة من بقـاع الـدوحـة 
ــــتــــابـــــعــــة لــــهــــا دوائــــر اكــــتــــراث نــــوعــــيــــة ا
ومــتـــخــصـــصــة فـى الــوقـت نــفـــسه فـــإنــنى
أقــصـر تـعــلـيـقــاتى الـنــقـديـة عــلى الـعـروض
ـسـرحـية حـتى ال أبـحـر فى غـيـر مـياهى ا

اإلقليمية.
وفى هذا اإلطار يأتى عرض "قطر..أرض
احملـــبـــة والـــسـالم" الـــذى أنـــتـــجه اجملـــلس
الوطنى لـلثقـافة والفـنون والتـراث بوصفه
ـــهــــرجـــان وقـــدمه عـــلى عـــرض افـــتـــتـــاح ا
مـسـرح "الـدفـنة" الـذى أعـد مـلـحقـا بـفـندق
الــشـــيــراتــون لــيــشـــهــد مــعــظم الـــفــعــالــيــات
ـا ألنه عرض افتتاح حضره سرحية.ور ا
سمـو األمير حـمد بن خـليفـة آل ثان حاكم
سـئـول قـطر ولـفـيف من الـشيـوخ وكـبـار ا
الـــــتــــنـــــفـــــيـــــذيـــــ فى اإلمـــــارة فـــــضال عن
ــــــســــــرحــــــيــــــ ــــــدعــــــويـن مـن األدبــــــاء وا ا
واإلعالمي من أنحـاء مختلفة فى الوطن
الــــعـــربـى فـــقــــد اصـــطــــبغ بــــطـــابـع رســـمى
يـضع"قــطـر"وبـدءا مـن عـنـوانه بــ قـوسـ
كـبـيرين ويـكـرسهـا بـوصفـهـا أرضا لـلـمحـبة
والــسـالم ويــعــزلـــهــا فى الـــوقت ذاته- ولــو
بـصورة غـنائـية تـبوح بـالـتمـنيـات اجملنـحة-
عن بـؤر الـصـراع الـســاخـنـة بل والـصـاخـبـة
ــعـاش مـنـذ فـى الـواقع "الـعــربى- الـدولى"ا

عقود بعيدة.
ورغم أن الـــــعــــرض قـــــدم حتت تـــــوصــــيف
األوبــريت إال أنه فى احلــقــيــقـة يــخــلـو من
ـوضــوعـيـة والـعـضــويـة الـدرامـيـة الـوحـدة ا
مع الــتــنــوع فى وســائط األداء الــفــنى الــتى
يـتـمـيـز بـهـا هـذا الـنـوع الـفـنى من أغـنـيـات
ا فـرديـة وثـنـائـيـة أو ثالثـيـة ونـحـو ذلـك 
يــحل مـــحل احلــوار ويــعـــيــد نــســـجه شــعــرا
ـوسـيـقى وقـد يـتـطلـب "الـكورال" مـعـانـقـا ا
أحـــيــــانـــا مـــتـــرافــــقـــا مع االســــتـــعـــراضـــات
الــراقــصــة فى ســـيــاق خط درامى مــطــرد
يــــضــــفى عـــــلى الــــتــــنـــــوع وحــــدة عــــضــــويــــة
الزمـــة.وجـــاء الـــعـــرض نـــفــــسه من نـــاحـــيـــة
ــسـرحـيـة أخـرى مــثل كـثـيــر من الـعـروض ا
ـنــاسـبـات الـتى تــشـهـدهــا االحـتــفـالـيــات بـا
ــوسـومــة بـالـوطــنـيـة الـرســمـيـة والســيـمـا ا
والـتى يغـلب أن تؤمهـا القـيادات الـسيـاسية
العليا فى الـبالد العربية إذ تتم فى تعجل
وســـــبـــــاق مع الـــــزمـن- رغم أن مـــــوعـــــدهــــا
مـعــروف ســلـفــا بــنـهــايــة مـثــيــلـهــا فى الــعـام

ـعـاهـدهـا اخملـتلـفـة يـعـتـبـر مـشـروعـا فـريدا مـن نوعـه ليـس فى الـشرق األوسط ـيـة  > مـشـروع األكـاد
واألقـصى وحـدهـمـا بل بـالـنـسـبـة لـكـثـير مـن دول أوربا وهـذا بـشـهـادة كـثـيـر من اخلـبـراء والـضـيوف الـذين
ـيـة مثل جـان بـول سـارتر وسـيـمـون دى بفـوار.. لـكن عـلى اجلانب اسـتـقـدمتـهم وزارة الـثـقـافة وزاروا األكـاد
اآلخـر أالحظ أن العالم كله يتجه إلى الـتخصص فى مجاالت العـلوم اخملتلفة. وأعتـقد أن الفنون احلية -
تكاملة. سرح - يجب أن يستثنى من هذا الـتخصص لتحقيق ما يسمى بالصـورة الفنية احلية ا سرحيال سـيما ا جريدة كل ا
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وضوعية والدرامية  عرض يخلو من الوحدة ا

 اصطباغ العرض بالطابع الرسمى

 وجود
أكثر 
من
مخرج
ساهم فى
انتفاء
الوحدة
الفنية

ا خلى» للمؤلف عبد الله الطوخى واخملرج محمد دسوقى تقرر وقف عرضها نهاية هذا األسبوع. > مسرحية «فى الليل 

ـســرحى مـقـتــرن بـارتـقــاء اجملـتـمـع وبـرعـايــة الـدول حلـقــوق اإلنـسـان فى >  إن الــفن ا
ناخ مالئما خللق النشاط الثقافى. فكلما ارتقى اإلنسان العربى حضاريا كلما أصبح ا

وازدهار مسرح عربى شامخ وقوى. 14
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سرحي جريدة كل ا
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.? ف
السيدة :

فيه مسرح فى آخر الشارع.. حتالقينى قاعدة هناك.
جـ :

أنا جايلك.
السيدة :

مستنياك (تخرج ببطء)
جـ :

س.. س
س :

فيه إيه?
جـ :

يالال .. لِمّ عرايسك وهات مسرحك ويالال بينا .
س :

? على ف
جـ :

فيه مسرح فى آخر الشارع وهى مستنيانا هناك.
س :

? هى م
جـ :

حنروحلها.
س :
? م
جـ :

اللى مستنيانا.
س :

إنت اجتننت?
جـ :

أل.. آه.. أنا اجتننت.. وحروحلها هناك.
س :

سرح اللى فى آخر الشارع? فى ا
جـ :
أيوه.
س :

إنت عارف ده أنهى مسرح?
جـ :
أل.

س :
اللى بقى أوبرا.

جـ :
مسرحنا.

س :
مسرحنا اللى بقى أوبرا.

جـ :
ده مسرحنا.

س :
بس بقى أوبرا.

جـ :
أوبرا.

س :
أيوه.. مسرحنا.. اللى بقى أوبرا.

جـ :
بس بقى أوبرا.. وده مسرحنا.

س :
أيوه مسرحنا.

جـ :
هو دلوقتى أوبرا.

س :
واخلشب اللى سرقناه.

جـ :
من مسرحنا.

س :
عشان نبنى مسرحنا.

جـ :
بدل مسرحنا.

س :
اللى بقى أوبرا

جـ :
هو لسه أوبرا.

س :
مابقاش مسرحنا.

جـ :

إظالم تدريجى
صوت س  جـ :

بعد خمس سنة.
هابى بيرث داى تو يو
هابى بيرث داى تو يو

هابى بيرث داى تو يو... (صمت)
(عود ثقـاب يشتعل.. ينـير شمعة.. ضـحكة عجوز جـدا.. عود آخر ينير
شمـعة أخرى.. ضحـكة أخرى .. يـستمر إشـعال الشـمع بغزارة مع زيادة

الضحكات الصادقة..)
(يختفى س جـ..

صــوت عـكــاز وحــيـد يــدق بـقــوة عــلى األرض.. تــدخل الـســيــدة الـعــجـوز
تتحسس طريقها.. وتغنى وسط الشموع).

هابى بيرث داى تو يو
هابى بيرث داى تو يو

(أصوات من اخلـلف تغـنى نفس اللـحن.. تتصـاعد األصوات مع اإلظالم
التام دون إطفاء الشموع).

عشان مسرحنا.
س :

بقى أوبرا.
جـ :

بس الزم يبقى مسرحنا.
(يصالن حلـالة قصوى من اجلنون واالنفعـال الذى يصل لدرجة البكاء..
يـبـدو لـلـسـامـع خـلـفـيـة مـوسيـقـيـة أوبـرالـية.. تـعـلـو حـتى تـغطـى على

صوتيهما.. وتصل حلد الصخب.. ويصرخان..).
مسرحنا

ستوى الصوتى (يؤديـان حلنا شعبيا صارخا.. محـاول االرتفاع فوق ا
األوبرالى الـضخم.. األراجـوز فى أيديهـما.. يـحاول الغـناء والكالم.. ال
يـسـتـطــيع حـتى يـصـرخ ويـقع عــلى األرض س جـ فى تـوهـة.. وانـهـيـار
حـتـى يـقــعــان عــلى األرض.. (صــمت).. يــغـنــيــان حلــنــا خـاصــا بــهــمـا
وبـحالـتـهمـا من هـدوء ويـتفـاعالن ويـنـفعالن بـأغـنيـتـهـما حـتى يـطغى
عـلـيهـمـا احلـزن الـشـديـد وقـد يـصالن حلـالة اإلحـسـاس بـالـقـهـر الـتام
وكـأنـهـمـا تـدوسـهـمـا األقـدام ويـخــتـفـيـان وسط كم هـائل من الـبـشـر ال

يلتفت لقضيتهما..)
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الـــرصــ وكـم هــو مـــبـــشــر وواعـــد مــروة
حــمـدان رقــصت ومـثــلت وتـمــتـلـك صـوتـاً
دافــئـاً ومــعــبـراً ويــعـوزهــا الــثـقــة أكــثـر فى
قـــــدراتــــهــــا ومـــــحــــمـــــد صالح مـن الــــذين

تماهوا فى هذا العرض.

 الــذى اتــبـعــته فى الــدخــول واخلـروج من
مـشهد إلى مشـهد بالرجـوع إلى موسيقى
أبـلـة فضـيـلـة الـشهـيـرة وتـذكرنـا أنـنـا أمام
لـعـبـة جتـســيـد الـسـرد واحلـكى من خالل
ــــمــــثــــلــــ فى مــــعــــادل مــــرئـى من خالل ا

. مثل ا
بل عــددت اخملــرجــة مــســتــوى الــفــعل فى
ــعـنى الـذى ـســرحـيـة لــتـأكـيـد ا الـصـورة ا
الءمـة تـريــده ولم تـتــوقف أمـام مــعـيــار  ا
ألنـها تلعب فالـصبية الصـغيرة تلعب دور
األم والــصـــبى يــرشـــد الــكـــبــيـــر أو يــكــون
لــسـان حــال الــشـخــصــيـة «مـش هـتــفـرق»

تعة. هذا التنوع خلق ا
بــاإلضـــافــة إلى تــوظـــيــفــهــا لــلـــتــشــكــيالت
احلركـية فأضـفت اللمـسة اجلمالـية على

العرض.
وسيقى احلية والغناء  كانا فى حاالت ا
مـــحــددة بـــصــوت شـــروق صالح  أضــفى
شـهد خـاصة أنـها تـبيع رومانـسيـة عـلى ا

الورود مع موسيقى وكلمات الرحبانية.
تــوظــيف اإلكــســســوارات مــثل (األطــبــاق)
ومكمالت األزيـاء مثل الطربوش الورود
زهــر الــنــرد الــبــالــونــات الـســوداء لــتــوحى
بـــالـــزمـــان الـــذى تـــريـــده مـــأخـــوذ من جـــو

اللعبة.
ــمــثل كـــمــا فى مــشــهــد تــوظــيف جـــســد ا

قهى فالصبى جعلت منه شيشة. ا
اإلطـــــار الــــــذى صـــــاغـت فـــــيـه اخملـــــرجـــــة
ـسرحـيـة إطاراً كـوميـدياً جلـأت فيه إلى ا
اجلـروتـسك لـنـصـدر احلـكم الـعـقـلى عـلى
مـا نـراه من أحـداث ماضـويـة سـواء كانت

فى تاريخنا أم سلوكنا.

تـــوظــيـف الــســـلم الـــكـــبــيـــر خـــاصــة فى
مشاهد مـعاناة الشـباب فلم يوظف إال
فى مــوقف واحـد عـلـى األكـثـر رغم أنه

شكل موحى ومثير للخيال.
ـــســـجـــلـــة واإلســـهـــاب من ـــوســـيـــقى ا ا
ــمــكن تــكـــثــيــفــهــا ألنـــهــا أخــذت وقــتــاً ا
كـثـيـراً. - التـمـهـيـد لقـطع احلـدث عـند
نـهـايـة الـعرض مـن الـصالـة ألنه خـالف
ــــنـــــهج الـــــذى تـــــبــــنـــــتـه اخملــــرجـــــة فى ا

العرض.
الــــســـــخـــــريـــــة من كـل شىء وارد لـــــكن
التهكم عـلى الوطن بأغان مازالت لها
مـكـانــة فى الـنـفـوس (مـثـل عـظـيـمـة يـا
مــصــر يــا أرض الــنــعـم) وقــلب الــكالم

يضر وال يفيد.
وفى النهـاية أقول إن أسـلوب السهل
ـمــتـنع عــمل شـاق ومــجـهــد ال يـقـدم ا
عــــلــــيه ســـــوى فــــريق مــــحـب لــــلــــعــــبــــة
ــســرحـــيــة ويــتــمــاهـى فــيــهــا ومــحب ا
لـــبــعـــضه الـــبــعـض. نــقـــدر جـــهــدهم 
ونـــتــــمـــنى لــــهم االســـتــــمـــرار فـــمـــازال
لــديـهم الــكـثــيـر والـكــثـيــر مع الـعــنـايـة
ـــرحـــلـــة الـــقـــادمــة بــالـــنـــصـــوص فى ا

(وياما هنالقى فى «اجلراب»).

والـفتـات مع وضـعهـا فى احلسـبان بـالتة
ــتــخــذة فى الـــديــكــور كــوحــدات األلـــوان ا
البس وكــان هـنـاك زخـرفــيـة زيــنت بـهــا ا

انسجام ب األزياء والديكور.

بــــدايــــة اخـــتــــارت صــــبى واعــــد  فـــادى
يــســـرى وفـــتـــاة واعــدة  شـــروق صالح
يــــعـــــزفــــان life الـــــكــــمــــان والـــــفــــلــــوات
ـثالن فــكـانـا أول مــحـطـة ويـرقـصــان و
لإلبــــهــــار خـــاصــــة إن الـــسن الــــصـــغــــيـــر
يــكـــسب تــعــاطف اجلــمـــهــور فــمــا بــالــنــا
ـــوهـــبـــة واحلـــضـــور ـــتـــلـــكـــان ا وهـــمـــا 
فـتحـول التـعاطف إلى انـبهـار بهـما ومع
زمالئــــهـــمــــا; أحــــمــــد زكـــريــــا مــــعـــروف
كوميديـان بطعم ومذاق خاص  شاركه
فى ذلـك أحمـد نـسـيم لـعـب دور اجلان
وأهــمس فـى أذنه: « كم أخــشـى عــلــيك
من تـأثيـر النـجم محـمد صـبحى فـلتكن

أحمد نسيم.
ـسـرحى ــتـلك الـصــوت ا سـامـى بـسـاط 

صاحـبـة األهـرامات الـثالثـة الشـهـيرة فى
العـالم كمـا أن هذا الـرقم هو ابن األلـفية
الـثـالـثـة الـتـى نـحـيـاهـا وثم الــتـأكـيـد عـلى

. مثل ذلك فى العرض من ا
ــــــصـــــمـم فـى أعال مــــــنــــــتــــــصف وضـع ا
اً كــــبــــيــــراً) اً مــــزدوجــــ لـــــمــــ ــــســــرح (ســــ ا
ليعـطينـا إحساساً بـهذا الشـكل موحياً
وعـاكـسـاً لـرغـبـة الـشـبـاب فى الـصـعـود
والــرقى والـــتــقــدم كـــأمل مــنـــشــود لــهم
اً تـــــــوحـى هــــــذه وحـق شــــــرعـى وأيـــــــضــــــ
الـضخامـة واالرتفاع باإلحـباطات التى
تواجه الـشبـاب وعجـزهم عن الـصعود
(الكـرسى) هـذا الدال الـذى له أهمـية

فـى صــــنـع الــــقـــــرار وتــــعــــدد األدوار 
توظـيفه لـيقـدم أكثـر من مدلول عالوة
عــلى مـــســاهـــمــته فى تـــشــكـــيل الــفــراغ

سرحى. ا

الـتى صمـمتـها هـبة طـنطـاوى اتخذت من
اللـون البيج لـوناً مـوحداً لكل من الـشباب

جـــعــلـت اجلــمـــيع ال يـــركــز فى الـــقــضـــيــة
الرئـيـسـة لـلعـرض أو تـرتـيب أو منـطـقـية
ـــــــشـــــــاهــــــــدين األحــــــــداث بل جــــــــعـــــــلـت ا
ـا يـرونه من حـالـة اإلبـهـار يـسـتـمـتـعـون 
الـتـى شـاهـدوهــا ولـنـر كــيف قـدمت هـذا

اإلبهار.

عبارة عن مجمـوعة من الستائر الرأسية
بـــألــــوان زاهـــيـــة تـــعــــكس ألـــوان األطـــفـــال
احملببة لديهم لتتسق مع برنامج األطفال
الشـهـير (بـرنامج أبـلـة فضـيلـة) الذى ربى
ـــــــصــــــرى مـن خـالل اإلذاعــــــة الـــــــطــــــفـل ا
ـصـريــة لـيـحـكى الـشــبـاب عـنـدمـا تـرفع ا
هـذه الـستـارة ويدخـلـون فى عالم الـعرض
ـــنـــاظـــر خـــلـــفـــيـــته الـــذى حـــدد مـــصـــمم ا
ــجــمــوعـة مـن الـســتــائــر الـبــيــضــاء عـلى
الـبانـوراما السـوداء بعـد أن حلل تشـكيـليا

الرقم (8).
نـاظر من هذا الرقم لـقد اتخـذ مصمم ا
ذى الـشــكل الــهـرمـى (دال) عـلى مــصــرنـا

اتــخــذت فـــرقــة (اجلــراب) من الــدرامــا
اإلبداعـية منـهجـاً ومن (اللعب) وسـيلة
لـــتــقــدم عـــرض (شــكــلـــهــا بـــاظت) نــتــاج
(ورشــة الــعـمل اجلــمــاعى) الــتى ضـمت
عـــمـــر طــاهـــر مـــؤلــفـــاً ومـــحــمـــد جـــابــر
مــصــمــمــاً لـــلــمــنــاظــر وهـــبــة طــنــطــاوى
مــصـــمـــمـــة لــلـــمالبـس ودعــاء طـــعـــيـــمــة
مــخـــرجـــة مع مـــجـــمــوعـــة مـــنـــتــقـــاة من
ــهــرجــان الـــواعــدين ضــمـن فــعــالــيـــات ا
الـعـربى الــسـابع الـذى قـدمـته اجلـمـعـيـة
سرح على مسرح الفن صرية لهواة ا ا

«جالل الشرقاوى».

يدور حول مجمـوعة من الشباب أبناء ما
بــــعـــد حــــرب الـــتــــحـــريــــر أكـــتــــوبـــر 1973
يــرصـــدون حــكـــيــاً وســـرداً وجتــســـيــداً مــا
حـدث لــلـمـجـتــمع مـنـذ هـذا الــتـاريخ حـتى

اآلن.
لم يــرتـــبط الــنص بـــتــســلـــسل الــزمــان وال
ـاضى ـكـان بل كـان هـنـاك تداخـل ب ا ا

اضى القريب واحلاضر. البعيد وا
فـــبــعــد حـــرب الــتــحـــريــر واســـتالم مــصــر
ـــغــتـــصــبـــة بــالـــسالم انـــتــفت ألراضــيـــهــا ا
الــقـضــايـا الــرئــيـســة الــتى تـوحــد الــشـعب
حــكـــومــة وشـــعــبـــاً ولم يّـــعــد طـــافــيـــاً عــلى
ـــشــــاكل االجـــتــــمـــاعـــيـــة الـــســـطـح ســـوى ا
ــشــاكل االقـــتــصــاديــة مع الـــنــاجــمــة عـن ا
ـــفـــاهـــيم واخـــتـالل مـــنـــظـــومــة اخـــتالف ا
الـقـيم بـ الـقـد واحلـديث مع اخـتالف

األجيال.
ونستطـيع أن نرصد عناوين قدمت فى
الـعـرض مـثل الـقـمع واحلـرية من خالل
الــــــتــــــربـــــيــــــة األســـــريــــــة كــــــذلك الــــــزيف
االجتمـاعى وعدم وجود قدوة وتزييف
نـتـظم عـبر ـنـظم وا الـوعى بـالـتكـاذب ا
ـوجـودة فى ـشـكــلـة ا وســائل اإلعالم. ا
الـــنـص عـــدم وجـــود نــــواة مـــركــــزيـــة فى
ـشــهــد الــواحــد  كــمــا ال يـوجــد رابط ا
ـشــاهــد عـالوة عـلـى عــدم وجـود بــ ا
قـضــيـة واحــدة لـتــنـاقش بل جــاء الـنص
ـــرور عــلــيــهــا رصــداً لــلـــمــشــاكل وكــان ا
مـــرور الــكــرام بــشــكـل كــاريــكــاتــورى فى
ـشـاهد أصـبـحت إيـقـاع سـريع مـتـنـاهٍ وا
SMS مـــثل الـــرســـائل الـــقـــصـــيـــرة عـــبــر
علومات سـمة هذا اجليل أبـناء شبكـة ا

الدولية.
واألحــداث كـانـت تـســيــر عــلى خط أفــقى
وتـستـطـيع أن تـقـدم مـا شـاءت إلى األمام
لـكن ال يـوقـفـهـا شىء ألنـهـا لم حتـتـو على
عــــقــــدة تــــنــــتــــظــــر حالً فــــتــــحل ويــــنــــتــــهى

النص/العرض.
وهـــــذا مـــــا وضـع اخملـــــرجــــــة فى مـــــأزق
فــأرادت أن تــنــهى الــعــرض وقــدمت كل
وضوع مفتوح لم يغلق بعد لذا شىء وا
ـــثــلــة من ـــشــاركــة  أوقــفـت الــعــرض 
الـصالة مـتدخلـة لوقف هذه األحداث 
وســــألـت مــــجـــــمـــــوعــــة الـــــشــــبـــــاب مــــاذا
تــقـدمــون? وأين وحـدة احلــدث والـذروة
ـعايـيـر عـلى النص ? إلخ النـتفـاء هـذه ا
ـمثـلون كـما بـدأوا بأنهم فـعالً فيـنهى ا
أبـنـاء أجـيـال تـمــتـد من حـرب الـتـحـريـر
ويــحــبـون الــوطن ويــكــرهــونه عــنــدمـا ال
يــجــدون فـــيه بــارقــة أمل مـع مــوســيــقى
أبلة فضيلـة كحل للدراما لتغلق القوس

الذى بدأت به.

اتـــخــذت اخملــرجــة من (الـــلــعب) وســيــلــة
لـــــتـــــقـــــد هـــــذا الـــــعـــــرض ضـــــمـن لـــــعب
األطــفـــال وبــســاطــتــهم والـــتــنــقل بــحــريــة
ــكــان يـــحــســدون عـــلــيــهـــا فى الــزمـــان وا
حــافــظت اخملــرجــة عــلى هــذا األســلــوب
فـجـاء الـعـمل مـتـدفـقـاً طـفـولـياً فـى براءة

سرحية  تعدد مستوى الفعل فى الصورة ا

 شكلها باظت .. ال أظن !

 الستائر الرأسية تعكس روحاً طفولية 

 عمل يزاوج ب
ا متنع  السهل وا
يعكس العشق
سرح للعبة ا

 أسلوب العرض
جاء متدفقاً
طفولياًَ وأمتع
شاهدين جمهور 

 النص يقوم 
على التداخل ب
اضى البعيد ا
واحلاضر القريب

 اخملرجة وقعت
فى مأزق وتركت
األحداث تسير
فى خط أفقى
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حديقة الغرباء ب التجديد
والتقليد
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كاليجوال عرض يعرف كيف يطرح أفكاره
األحــمـــر الــذى بــات مــعــبـــراً عن شــخــصــيــة

كاليجوال.
شهد وهو نفس األداء الذى يـستخدم فى ا
الـذى يـضم سـيـزرنـيـا/ كـالـيـجـوال / سـبـيون
ويــنـتــهى بــقـتل األولـى فـقــد حـاولت الــرؤيـة
اإلخراجيـة التعبـير عبـر التمـازج ب ما هو
سـاخن ومــا هـو بــارد فى عــنـصــر اإلضـاءة
ــســـجل ـــوفق لـــلـــصـــوت ا ثم االســـتــخـــدام ا
لـكاليجوال وهـو يقول: «سأسـير فى طريقى

حتى النهاية».
شهد هو احملدد لكل إن العرض يحتـفى 
الرؤية اإلخـراجية حـيث يواجهـنا التـشكيل
وفى اخلـلـفـيـة اإلشـراف وقـد سقـط عـليـهم
البــــــســـــهم الــــــعـــــصـــــريـــــة ضـــــوء أحـــــمــــــر 
وكـالـيجـوال فى مـنـطقـة مـتـقدمـة من خـشـبة
ـســرح وقـد ســلط عــلـيه إضــاءة «الـزووم» ا
متحدثا عن فشله فى احلصول على القمر
ويــوجه حــديـثه لــلـســمــاء وأن احلـريــة الـتى
مــارسـهــا فـى الـقــتـل واالغـتــصــاب لم تــفض

شهد يقتل. إلى شىء وفى نهاية ا
شهد االفتتاحى حيث كاليجوال حامالً ثم ا
البس عـشــيــقـتـه/ شـقــيــقـتـه وهى تـرتــدى ا
الـبــيــضــاء بــعـد أن فــارقت احلــيــاة إن هـذه
ـضــمـونى هى ــسـتــوى ا الــتـفـصــيـلــة عـلى ا
ـثــابـة نـقـطــة االنـطالق لـلــحـدث الـدرامى
بل هـى احملـــرك األســـاسى لـــلـــحـــدث فـــعن
طــريـــقــهـــا يــتـــحــول كـــالــيـــجــوال إلـى شــخص
عــنـــيف يـــتـــســلـى بــالـــقـــتل وتـــدمــيـــر كل من
سـئول يحـيط به ألن مـوت «درسيال» هـو ا
عن شــــعـــور كـــالـــيـــجـــوال بــــعـــبث احلـــيـــاة وال
جـــدواهـــا ومن ثـم يـــحـــدث هـــذا الـــتـــحــول
الـــذى اســتــغـــله «ألــبـــيــر كـــامــو» فى تـــشــبــعه
ضـامـ فـلسـفـية مـثل اإلحـساس بـالـعبث
ــــفـــاهــــيم الــــتى ســـوف والالجــــدوى وهى ا

يتناولها فى كتابة أسطورة «سيزيف».
ويـبــقى األداء الـتــمـثــيـلى عــنـصـرا هــامـا فى
ـواصفـات وبرغم عرض مـسرحى لـه هذه ا
وجـود أو إنتـاج عالقة مـباشـرة ب الـتمـثيل
الـذى يبـدأ من صالـة اجلـمهـور ثم تصـميم
مالبـس بـعض شــخـوص الــعــرض تـصــمـيــمـا
عـصـريـا واسـتـخـدام إكـسـسـوار يـخـلط بـ
زمن احلـــــدث كـــــمــــا فـى الـــــنص وبـــــ واقع
الــعــرض إال أن األداء كــان إيــهـامــيــا يــهــتم
ـعايشـة الدور/ الـشخـصيـة بأفق إيـهامى
داخـلى يـهتم بـاألسـاس بتـقد الـشـخصـية
من داخـلـها عـبـر مـعايـشـتـها والـتـعـبيـر عـنـها

عبر ترجمة معانيها خارجيا.
ومن ثم تــنـدرج تــقـنــيـة كــسـر اإليــهـام ســابـقـة
الذكر عـبر خـلط الزمنـ واإلكسـسوار لكى
ــتــلــقى يــصــبح الــعــرض قــادرًا عــلى إحــالــة ا
لــواقــعه وإلعــطــاء فـكــرة الــطـغــيــان نــوعـًا من
ـومــة فـلـكل عـصـر أشــخـاصه الـطـغـاة. الـد
حتيـة لفـرقة نادى األنـفوشى واخملـرج سامح
بــســيـونى الــذين اســتــطــاعـوا تــقــد عـرض

تع وبسيط بتكلفة إنتاجة قليلة.

طـ مخـتلـف وهـو ما اهتم واجـهة بـ  ا
ــشــهـــد بــتــأكــيــده عــبـــر اســتــخــدام عــنــصــر ا
اإلضـاءة الــتى كـانت إضـافــة لـلـعـرض والـتى

صممها إبراهيم الفرن.
ــســـدســات الــذى يــجــمع ويــنـــدرج مــشــهــد ا
كـــالــيــجـــوال /شــيــريـــا الــذى يـــرتــدى مالبس
ــا لــكى يــصــبح الــعــرض قـادراً عــصــريــة ر
عـــلـى إحـــالـــة فـــكـــرة الـــطــــغـــيـــان ومن ثم ال

ترتبط بفترة ماضية بل وعصرية أيضاً.
ـشـاهد ـشـهد يـنـدرج فى سـياق ا إن هـذا ا
ثـله «كـالـيـجوال» الـدالة عـلى الـعـنف الـذى 
والــذى عـبــرت عـنه الــرؤيـة عــبـر اســتـخـدام
ــتــلــقى اإلضــاءة الــتـى تــبــرز مــعــانى حتــيل ا
لفكرة القـتل ومن ثم تسقط اخلشبة حتت
إضــــاءة ســــاخـــنــــة أهم مــــفــــرداتـــهــــا الــــلـــون

الفلسفى لدى «كامو».
لـكن الـرؤيـة اإلخـراجـيـة ركـزت عـلى صـيـاغـة
شـهد باسـتخـدام تقنـية الكـادر السيـنمائى ا
ا لهذا األسلوب من قدرة على التركيز على
ــشـاهــد/ الـكــادر الـتى تــراهـا هــذه الـرؤيـة ا
تــسـتــحق الــتــأمل فى هــذا الــسـيــاق يــصـبح
تميز لإلظالم/ اإلضاءة مبرراً االستـخدام ا
ـشهـد الذى شـاهد أبـرزها ا فى كـثيـر من ا
يـجمع «كـالـيـجوال شـيـريـا» وتتـنـاوب اإلضاءة
عــلى كل شــخــصــيــة بــالــتــوالى تــبــعــًا لــلــحـوار
الــدرامـى بــحــيث تــصــبح الـــشــخــصــيــة الــتى
تـتـحـدث فى مـنـطـقـة اإل ضـاءة واألخـرى فى
إظالم وكـأن الشخصـية حتدث شخـصاً غير
ــشـهــد الـذى قــدم بـعــنـايـة مـوجــود إن هـذا ا
ـــثل عـــلى مـــســـتـــوى الـــتـــشــكـــيـل واإلخــراج 

ـلـكى يـصـور مـسـرحى أسـاسى  لـلــقـصـر ا
مـجـمـوعــة من الـتـكـويـنـات الـتــشـكـيـلـيـة عـلى
ـــســرح وارتــفـــاع مــتــدرج فى ــ ا يـــســار و
ـسـرح يـعـطى إحـسـاسـاً بـالـتـدرج من عـمق ا
حــيـث الــنــفــوذ والــســلــطــة الــتى يــتــمــتع بــهــا
كــالـــيــجــوال بـــوصــفه الــشـــخــصــيـــة صــاحــبــة
ــطـلق ثم اإلشــراف مــثل شـيــريـا الــنـفــوذ ا
هـــلـــيـــكـــون ثم ســـبــيـــون صـــديق كـــالـــيـــجــوال
ـتـزايد إنه والـثـائر عـلى تـصرفـاته وعـنفه ا

سرحى. النموذج اإلنسانى فى النص ا
ــســرح وضع بــشـكل ثم مـوتــيف فى عــمق ا
تــصــديــرى لــيــصــبح داالً عــلى الــقــمــر وهـو
تـفـصـلــيـة هـامـة فـى سـيـاق الـنص فــالـقـمـر
يــحــيل نــصــيــا لــلــمــســتــحــيل الــذى يــبــتــغــيه
ـــســـتـــوى كـــالـــيـــجـــوال بــــأفق مـــطـــلـق عـــلى ا

سرح هرجـان اخلتامى لنوادى ا فى إطار ا
ــســرح الــعــائم قــدمت فــرقـة عــلى خــشــبــة ا
نـادى مـســرح األنـفـوشى عـرض «كـالـيـجـوال»
تألـيف «ألـبـيـر كـامـو» تمـثـيل: هـيـثم مـحـمد
ان إمـام إسالم بسـيونى أحـمد الـسيد إ
مـــــحــــمــــد جنـــــيب مـــــحــــمـــــد الــــعـــــمــــروسى
والراقـصـون: مـحمـد عـبد الـصـبور مـحـمد
هــارون هـشــام سـعــيـد زكـى مـحــمـد رامى
مجدى عـبد احلـميد عـبد احلمـيد إسراء
عــلـى ســيـــنـــوغـــرافــيـــا د. مـــحـــمــود ســـامى
إضـاءة إبـراهــيم الـفــرن ومن إخـراج سـامح

بسيونى.
منذ البداية يـنبغى اإلقرار أن مجرد تقد
نص مـسـرحى مـثـل «كـالـيـجـوال» فى نـوادى
ـسـرح بـشـروطـهـا اإلنـتـاجـيـة الـفـقـيـرة هو ا
نوع من اجلـرأة الفـنية الـتى حتسـب لفريق
الـــعــمـل حتــديـــداً ســـامح بـــســيـــونى مـــخــرج
الـعرض ألنه تصـدى لنص مسـرحى بحجم
نـص «كــالــيــجـــوال» فــهــو نص يـــصــعب عــلى
كـثـيـر من الـفـرق الـكـبـيـرة ذات اإلمـكـانـيات
اإلنتاجية الضخمة أن تقدمه بعد أن صار
ــســرحــيـة من كـالســيــكــيـات فـن الــكــتــابــة ا
لـــتــــفـــرده وقـــدرته عـــلى الــــغـــور فى الـــنـــفس
اإلنـســانـيــة والـتــعـبــيـر عـنــهـا بــهـذه الــكـيــفـيـة
الــفـريــدة ودرامـيــا نــحن مع شــخـصــيـة لــهـا
طــبـيــعـة مــعـقــدة وصـعــبـة فــكـالــيـجــوال هـذا
اإلمبراطور الرومـانى الذى التقطه «كامو»
من الـتاريخ ليـعبر من خالله عـلى كثير من
أفـــكــاره الـــوجـــوديــة كـــمـــفـــاهــيم الـــســـعــادة
ـــــصــــيــــر اإلنــــســــانى اجلــــنــــون الــــيــــأس  ا
وتصبح نقطة الـتحول فى مسار الشخصية
هـــو مــوت «حـــبـــيــبـــته «درذيـال» فــيـــفـــقــد أى
معـنى لوجـوده ومن ثم يتـعرض لـنوبات من
اجلـــنــون جتــعـــله يــريـــد امــتالك الـــقــمــر أو
احلـصول على اخلـلود إلى آخـر ما صور له
ــــريض لـــــذا يــــســــرف فـى الــــقــــتل عــــقــــلـه ا
واالنـفـراد بالـسلـطـة فيـتـحول إلى سـفاح ال
يــــرتــــوى إال بـــــالــــدمــــاء وتــــصــــبح اخلــــطــــوة
األخـيـرة فى رحـلـة تـدمـيـره لـذاته هى مـوت
ــســتـوى الــنــفـسى صــديــقه ونــقـيــضه عــلى ا
والـدرامى أيــضــاً أعـنى شــخــصـيــة سـبــيـون
ـــثـل نـــصــــيـــا صــــديــــقه الــــشـــاعــــر الــــذى 
اجلـانب اإلنـسـانى فى حـيـاة هذا الـطـاغـية
ـــقـــتـــلـه عــلـى طـــريـــقــة ـــأســاة  لـــتــنـــتـــهـى ا
األبطال التراجيدي الذين يسعون  حثيثاً
ـصـيرهم لـتـدمـيـر أنفـسـهم بـرغم وعـيـهم 

احملتوم.
سـرحى يعبـر عن  كثير وبـرغم أن النص ا
من أفـكار «كامو» الـفلسفـية إال أن العرض
اهـتم اهـتـمامـاً مـتـزيـداً بـالتـعـبـيـر عن ثـيـمة
«الدكتاتور» أو الـطغيان أو االستبداد وهى
أفـكـار قارة فى الـنص الشـهـير لـكنـها أفـكار
كـلــيـة ولـيــست تـفــصـيــلـيــة بل إنـنى أظن أن
ـسـرحى لـلـتــعـبـيـر عـنـهـا. كـامـو كـتب نـصـه ا
بـــــصــــــريــــــا حـــــاول الــــــعــــــرض عــــــبـــــر رؤيــــــته
الــتـــشــكــيـــلــيــة الـــتــعــبـــيــر عن أفـــكــار الــنص
ــحـــاولــة إيـــجــاد ـــضــمـــونــيـــة  وهــواجـــسه ا
مـــعــــادل بـــصــــرى وذلك من خـالل مـــنــــظـــر

 االحتفاء بالرؤية اإلخراجية

باشرة باجلمهور ثل عنصراً مهماً فى عالقته ا  األداء  التمثيلى 
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 الرؤية اإلخراجية مزجت ب عناصر اإلضاءة والصوت بنجاح

النص

الرؤية اإلخراجية

رئى اإلطار ا

البس  ا

اختيار العناصر بعناية
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ــســرح يــعــتــمــد عــلى الــعــنــصــر احلــر الــذى يــعــتـبــر حــتى اآلن ســرا مـن األسـرار. >  إن ا
فاجلامعات التى أدخلت نظام الدوائر التليفزيونية لم تستطع التخلى عن نظام التدريب
ـباشر. حـفالت أم كلثوم كـانت تذاع على الهـواء مباشـرة ويستطـيع أى إنسان أن يسـمعها ا

لكن بالرغم من ذلك كان يأتيها عشاقها ومحبوها من كل مكان فى الوطن العربى.

سرح العائم. سرح الكوميدى بدأ فى تنفيذ خطة إلنتاج عروض  مسرحية قصيرة على  ا > الفنان أحمد عبد العزيز مدير ا
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ـصرى بـطـبعه ـسـرح ألن اإلنسـان ا ـصرى لـديه مـقومـات ا > أرى أن اجملـتـمع ا
ـسـرح عـندنـا أرسخ بـكـثـيـر من مـثـيالتـهـا فى بالد كـثـيرة "عـشـرى" ومـقـومـات ا
ـسرحيـة مثل لبـنان وسوريـا ألننا انـدمجنـا معه وساعد سـبقتـنا فى التـجربة ا

ستمرة. هذا االدماج على تصوره"; فكانت حركات التأليف والترجمة ا

. وسم متتال اضى بعد استمرارهما  لك لير» و«روايح» توقف عرضهما األسبوع ا > مسرحيتا «ا

سرحي جريدة كل ا
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 رحلة ورد 
سرح العرائس دعوة متجددة 

سرح كله بذكاء   اخملرج امتلك ا

ـــجـــمــوعـــة زهـــوره وبــســـهـــولـــة فك وتـــركــيب
ــنـاظـر أجـزاء الــشـجــرة وكـذا ســرعـة تــبـديل ا

الئم للحدث الدرامى. لتعطى اجلو ا
وبرغم سعادتى بـهذا العرض ومخرجه ناصر
عــبــد الــتــواب الــذى أشـــاهــد عــروضه لــلــمــرة
األولى إال أنـــنـى لم أجـــد مـــبــــرراً لـــكى تـــكـــون
األصـوات كلها مـسجلة سـواء أثناء األغانى أم
األداء احلى لــلـــشــخــصــيــات الــدرامــيــة فــلــقــد
ــتـــلــقى عن ســاعــد هـــذا الــعــامـل عــلى بـــعــد ا
قدم أمامه العرض وعدم تصـديقه للحدث ا
ـتــلـقى فى ولألداء احلـى فـعل الــسـحــر عـنــد ا
االنتماء لـألحداث وكان يجب على اخملرج أن
ـــســـجل وإن جـــاء يـــعـــتـــمـــد عـــلــــيه ألن األداء ا
ـسرح إال أنه مـطابـقاً حلـركـة العـرائس على ا
غيـر صادق? صـحيح نـحن نلـعب مع األحداث
والــشـــخـــصــيـــات ولــكـن الــلـــعب هـــنــا بـــشــروط
ـتـلـقى والـذى يـحـب دائـمـا أن يـنـتـمى حلـدثه ا
وشـخصياته ويشـعر كأنه واحد مـنهم يهمه ما
ـالبــــســــات ـــــر مــــعــــهـم بــــنـــــفس ا يـــــهــــمـــــهم و

والظروف.
ومن نـاحية أخرى كـانت حملة ذكية لـلغاية منه
ـســرح كـله بــأن وضع مـجــمـوعـة ـتــلك ا بـأن 
ــســرح حــتى بــانــوهــات فـى مــقــدمــة خــشــبــة ا
ــسـاحـة الـداخــلـيـة كـلـهــا مـلك لالعـبى تـكـون ا
الـعرائس الذين بـدوا مدرب تمـاماً على هذا
ــــســــرح يــــحــــفــــظــــون حــــركــــاتــــهم الــــنــــوع من ا
وتـوجــهــات شـخــصـيــاتـهـم بل ويـعــطـون مــرونـة
ـنـاسـبـة لـتـلك األحـداث وأظن أنـهم لـلـحـركـة ا
ــــثـــلـــون مـع مـــخـــرجــــهم الـــنــــابه كـــنــــزاً يـــجب
احلفاظ عليه  هم فـقط يحتاجون للنصوص
الـتى تـالئم أعـمـالــهم الـشـيــقـة الـتى افــتـقـدهـا
صـرى فى اآلونـة األخـيـرة وعلى كل ـسـرح ا ا
من الـسيدت فـاطمة فرحـات ومر عفيفى
مـسئـولى إدارة الـطـفل بـالـثـقافـة اجلـمـاهـيـرية
احملافـظة عـلى الـفرقـة ومحـاولـة تقـد نفس
الــــــعــــــرض بــــــنــــــفـس اجملــــــمـــــوعــــــة  فـى بــــــاقى
ـتــلـقى فى كل ربـوع اجلـمــهـوريـة لـكـى يـعـرف ا
ـــســرح - مـــســرح مــصـــر أن هـــذا الــنـــوع من ا
العـرائس - مـازال يـقدم أفـضل مـا لـديه كـما
أنه البد وأن يعتمد الـسيد ناصر عبد التواب
مدرباً يقدم أفكـاره وعرائسه وطرق تصنيعها
جملموعـة تنـتقيـها اإلدارة من كل أقالـيم مصر
حتى يكون للعمل أهميته اجلمالية والتقنية.
وفى النـهـايـة أوجه شـكـرى لالعـبى الـعرائس
حـمـدى الـقـلـيــوبى مـحـمـد عـبـد الـفـتـاح عـبـد
الـنـاصـر ربـيع مـحـمد كـمـال أسـامـة شـاه

عــــــاطـف جـــــاد أســــــامـــــة جــــــمــــــيل رمــــــضـــــان
الـشـرقـاوى عـادل عـبـد الـنـبى مـحـمـد مـنـيـر
ن أنـــور إســمـــاعــيـل عــبــد طـــارق الــســـيــد أ
احلمـيد شريف نـاصر مـحمد حـنفى طارق
حــســـانــ مـــصــطـــفى صـــبـــحى عــلـى كل مــا
قـــدمـــوه من جـــهـــد أثـــنـــاء الـــعـــرض فـــقـــد بـــدا
واضـــحـــاً كم بـــذلــوا مـن مــجـــهـــود شـــاق أثـــنــاء
البروفات انعـكس ذلك على جماليات احلركة

ومالءمة الصوت فهنيئاً لهم وخملرجهم.

تــضـل كــثـــيــر مـن عــروض األطـــفــال طـــريــقـــهــا
ــعــلــومـة حــيــنــمـا تــعــتــمـد فــقط عــلى أهــمــيـة ا
ــقــدمـة وال تــهــتم بــالــشــكل أو طــريــقـة األداء ا
ـسرحى إذ إن ـصـاحبـة للـعرض ا والتـقنـيات ا
هـذه الـعـنـاصــر تـمـثل احلـيــز األكـبـر من خـيـال
الطفل وتنسج وعيه وتـعطى للموضوع أهميته
األولى فى وجـدانه ولـعل أهـم مـا مـيـز عرض
«رحلـة ورد» الذى أنـتج من خالل قصـر ثقـافة
الــعــمـال بــشــبــرا اخلــيــمــة حتت رعــايـة اإلدارة
ـتـخـصـصـة اإلدارة الـعـامـة الـعـامـة لـلـقـصـور ا
لـثــقـافـة الــطـفل وهـو من تــألـيف حــسـام عـبـد
العزيز وإخراج نـاصر عبد التواب - هو ذلك
ـناسب لـتقـنيـة العـرائس لتـكون هى االختـيار ا
ـراد ــوضــوع اجلــمـالـى ا ــعــبـر الــفــعــال عن ا ا
ه فـقـد راهن اخملـرج عـلـى فـعالـيـة تـلك تـقـد
الـتقنـية ومـا يحـوطهـا من عوامل مـساعدة فى
ـســرحى وبـدا جـلــيـاً تـمـكن إبـداع مــوضـوعه ا
اخملـــرج مـن تـــقـــنـــيــــته وحـــبه لــــهـــذا الـــنـــوع من
ـــســـرح - مــــســـرح الـــعــــرائس - األمـــر الـــذى ا
سرحى التى انـعكس على جمـاليات العـرض ا
بـــدت فى صــورة جـــيــدة وبـــدا مــعـــهــا الـــعــرض
مــنــاســبـــاً تــمــامــاً لـألطــفــال بــ سـن الــثــامــنــة

والرابعة عشر.
ويـــتـــعــلـق مــوضـــوع عـــرض «رحـــلــة ورد» بـــذلك
الطـفل «ورد» الـذى ال يـعـرف أهمـيـة األشـجار
فى حـيـاة اإلنـسان وال يـدرك الـشـر احمليط به
والــذى يـتــمــثل فى صــفــوان ومـســاعــده زعـزع
فــصــفــوان عــاشق الــصــحــراء والــتــصــحــر وكل
هـــمه فى احلــــيـــاة أن يـــرى الـــدنـــيــــا من حـــوله
صحـراء جـرداء?! والطـفل الـصـغيـر يـعيش مع
ــريـضــة ويــكـره الــشــجـرة الــعــتـيــقــة الـتى أمه ا
ــا كـان الـفالح تـقـبع أمــام كـوخـهم الــصـغـيـر و
يـعرف أهمية الـشجرة ويحاول احلـفاظ عليها
بـــشــتى الـــوســائـل فــإنه يـــتــنـــكــر أكــثـــر من مــرة
لـيـثـبت لـلـطـفل الـصـغـيـر أهـمـيـة تـلك الـشـجـرة
فــــهـــو مــــرة فـى صـــورة امــــرأة عــــجـــوز حتــــتـــاج
لـلـمـسـاعدة ومـرة أخـرى دكـتـور جاء خـصـيـصا
ـسـاعـدة األم على الـشـفـاء بال مـقـابل ويـخرج
ـقابـلـة بخـطـة جـديدة فـالـولد «ورد» من هـذه ا
البــد وأن يـــذهب فى رحـــلــة طــويـــلــة إلى وادى
اخللود لكى يجلب ألمه زهرة احلياة والشرط
األسـاسى لتلك الرحـلة أن يأخذ مـعه الشجرة
ليعطيهـا هدية حلكيم الوادى وحتدث مشادة
بـ «صــفـوان» عــاشق الــصـحــراء والـفالح فى
صـورة الــدكــتـور عــلى امــتالك وجــدان الــطـفل
وســـرعـــان مـــا تـــنـــتـــهـى لـــصـــالح الـــفالح الـــذى
لـتوية فى الوصول يـكشف صفوان وأسـاليبه ا

ألمانيه.
وفى أثـنـاء الــرحـلـة يـتـبـدى الــصـراع الـتـقـلـيـدى
ب اخلير والشر فـ«صفوان» يجهز كل أدواته
لــكى تـــفــشل الـــرحــلـــة ويــفــوز هـــو بــالـــشــجــرة.
ــــثالن اجلــــانب والـــطــــفل «ورد» والــــشــــجـــرة 
اخلـــيـــر الــذى يـــريـــد أن يـــصل لـــوادى اخلـــلــود
سـكيـنة والـرحلة إلحـضار زهـرة احليـاة لألم ا
شـاقة ولـكنـهـا مهـمـة لكى يـعـرف «ورد» ويتـعلم
أهـمــيـة األشــجـار فى حــيـاة الــنـاس  وبـالــفـعل
ــواقف لــكى يـتــعـلم الــطـفل من ـؤلف ا يــرتب ا
الـنـواحى االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة والـديـنـية
واجلغرافيـة فى نفس الوقت الذى يراعى فيه
بــشـــدة اجلــانـب الــتـــعــلـــيــمى فـى تــطـــور حــدثه
ــثل ــؤلـف  الـــدرامى فـــالــطـــفل «ورد» عـــنـــد ا
ستهدفة رحـلة السنيـة ا جـميع األطفال فى ا

وتـقـاوم بل وتـتـفـكك مـن بعـضـهـا الـبـعض وهى
أفـكــار جـيــدة وكـذا جــاء تـكـويــنه لــشـخـصــيـتى
الــفالح و«ورد» مـنــاسـبـا ألحــداث الـنص حـيث
بــدا مــنــطــقــيــا ذلـك الــتــطــور الــذى حــدث فى
شــخـصــيـة «ورد» فــقـد أصــبح واعـيــا بـأهــمـيـة
األشـجار فـى حيـاة اإلنـسـان بل وارتـبط بـحب
شــجـرتـه الــعـتــيــقــة تــلك الــتى ورثــهــا عن أبــيه

وتمسكت بها أمه.
وقــد راعى مـــؤلف األغــانـى أحــمــد زرزور أن
تـــخـــرج مـــؤلـــفـــاتـه من قـــلب احلـــدث الـــدرامى
فـأغنـيـة االفتـتـاح اعتـمـدت على تـكـوين مؤلف
الـنص وفصـلت من هـذا التـكوين وكـذا بقـية
أغـانى احلـدث وخـاصـة أغـنـيـة الـنـهـايـة والـتى
تــأخــذ مـن كــلــمــات مــؤلـف الــنص مــرة أخــرى
حتى تـمتـلك مشـروعـيتـها (مـا أروع احليـاة ما
أجـمل الــربــيع) وفى مــقــطع آخـر (اخلــيــر ويـا
احملـــبـــة االتــنـــ أعـــظم أطـــبه) كـــلــهـــا مـــعــانى
خـارجـة مـن قـلب الـنـص الـبـســيط أو أنـهـا فى
وضـع آخـر تـعــتـمـد عــلى كـلـمــاته وتـأخــذ مـنـهـا

النسيج األساسى لصناعة األغنية.
وقـد جاء ديكور مـجدى ونس بسـيطاً إلى حد
ـشــهـد كـبــيــر حـيث تــصـدرت الــشــجـرة قــلب ا
ـكن حتريـكـها ومن خـلـفـها مـجـموعـة سـتائـر 
ـقـدم مـا بـ الئم لـلـمـشـهـد ا فـتـعـطـر اجلـو ا
الـــصـــحـــراء والــوادى والـــطـــريق وكـــذا جــاءت
حلوله بـسيطـة وبطريـقة تسـاعد احلدث على
الــتـنــامـى ودون أى زخــرفـة خــارجــة عـن إطـار
ــوضــوع الــبـســيـط أمـا عـن عـرائــسه فــأظن ا
أنـــهـــا كــانـت حتــتـــاج بـــعض الـــعـــنــايـــة لـــتـــخــرج
بالصورة الالئقة فمن يقول بأن الشجرة البد
وأن يكون لها وجه كوجه اإلنسان كما بدا فى
الـــعـــرض تـــتـــحـــرك شـــفـــاهـــهـــا كى يـــصـــدقـــهــا
ــــتــــلـــقـى?! ومن يــــقــــول بـــأن الــــشــــريـــر لــــيس ا
شخصاً عادياً والبد وأن نؤكد شره من خالل

إبراز عينيه بالشكل الذى شاهدناه?!
إال أنـه عــــــلـى جـــــانـب آخــــــر أمــــــتـع األطــــــفـــــال

لـلـعرض ومن خالل تـنـامى األحداث سـيـعرف
مــا هى فـصـول الــسـنــة وأهـمـيــة كل فـصل فى
حـيـاة اإلنـسـان والـزروع كــمـا أنه يـتـعـلم بـعض
آيـات الـقــرآن الـكـر وبـعض أحــاديث سـيـدنـا
مــحــمــد - صــلى الــله عــلــيه وســلـم - وتـنــتــهى
األحـــداث حــــيــــنــــمــــا يــــصل «ورد» والــــشــــجـــرة
الـعـتـيـقة إلى وادى اخلـلـود ويـقـابالن حكـيـمـها
الـذى يــسـأل «ورد» عـمــا تـعـلــمه أثـنــاء الـرحـلـة
لــيــأتى الــتــســاؤل فى نــهــايــة احلـدث الــدرامى
أل الدنيا اذا ال  على لسان الولـد الصغير: 
بالـشجـر بـرغم أهمـيته لـإلنسـان? وهو هـنا ال
يـنــتــظـر إجــابـة من مــشــاهـدى الــعـرض ولــكـنه
يضع الـتـساؤل فى وجـه اجملتـمع الـبلـيـد الذى

تكررة. ال يتعلم من أخطائه ا
والـبـناء الـدرامى فى هـذا الـنص بـناء تـقـلـيدى
بـسيط ال يحاول تـعقيد األحـداث على اعتبار
أنه موجه للطفل وكأن األطفال ال يستطيعون
ــركــبــة الــتــفــكــيــر أو الــتـــواصل مع األحــداث ا
وكـذا جـاء الـصـراع بـلـيـداً يـحـدد مـنـذ الـبـدايـة
وبــشـــكل ســاخـــر أطــرافـه بل ويــضـع األلــفــاظ
الواضحة على ألـسنة شخصياته دون مراعاة
للجـوانب اإلنسانـية أو االجتـماعيـة فنرى أول
حـوار لـصـفـوان يـصف فـيه نـفسـه بأنـه عاشق
الـصـحـراء والـتـصـحـر وكـاره جلـمـيع األشـجـار
بل ويـتمنى أن تـصبح الدنيـا صحراء جرداء?!
ــــؤلـف بــــهــــذا الــــتــــكــــوين ال يــــعــــطى فــــرصــــة ا
لــشــخـصــيــته الــشــريــرة بـأن يــكــون لــهــا جـانب
إنـــســــانـى أو اجـــتــــمــــاعى له قــــيــــمه إنه فــــقط
يــحــمـــله بــأفـــكــاره ذات الــوجه الـــواحــد وكــذا
جــاءت مـــشــاهــد الــرحــلـــة ذات تــكــوين غــريب
حــيـث بــدا فـــيــهـــا صـــفــوان ومـــســاعـــده زعــزع
وكــأنــهــمــا يــتــحــكــمــان فى حــر الــصــيف وبــرد
الشتاء وريـاح اخلريف.. إلخ?! أى تكوين هذا
ـؤلف ولـكـنه عـلى جانب الـذى اسـتنـد عـلـيه ا
ـوضـوعه ـنـاســبـة  آخـر دفـع بـبـعض األفــكـار ا
الـدرامى كأن جعل الشـجرة تتحـدث وتتصارع

 اهتم النص
باجلانب
التعليمى
وربطه بتطور
احلدث الدرامى

 العرائس
 كانت حتتاج إلى
بعض العناية
لتخرج بالصورة

الالئقة!

 العبو العرائس
أجادوا 
حتريك
الشخصيات
ببراعة

وديكور محمد على.
ـشـهـد الـعـرض يـبـدأ كـعــادة الـعـروض هـذه األيـام 
ــمـــثــلــون فى مـــوســيــقى راقـص ثم عــنــدمـــا يــبــدأ ا
احلديث تـكتـشف أنه لم يكن له داع فـالتمـثيل بدأ
من نـــــقـــــطــــــة الـــــصـــــفـــــر ولـــــيـس من نـــــهـــــايـــــة هـــــذا
االســتـعــراض الــراقص وفى الـلــوحــة األولى وعـلى
الرغم من أنـنا قلـنا إن الـكتـابة - أي الـنص - غير
تـقــلـيـديـة وبــالـرغم من أن اخملـرج قـد اعــتـمـد عـلى
ـبالـغة الـشديدة فـي تقـد العرض بـشكـل ساخر ا
ـشـهـد األول قـد خـرج بـواقـعـيـة شـديـدة بل إال أن ا
وبنمطية أضرت بالتلقى وأصابتنا ببعض التشويق
فـالـكـاتـب قـدم عالمـات غـيـر واقـعـيـة ولـكن اخملـرج
قــدمـهــا في بــدايــتـهــا بــشــكل يــتـنــافى مـع هـذا.. ثم
شـيئا فـشيـئا حتـول األداء للشـكل السـاخر بـالشكل
ـكن من الـضـحـكات دون أن الـذى يـثـيـر أكـبـر كم 
يــعــطى الــفــرصــة لــلــمــتــلــقى لــلــتــفــكــيــر أو مــحــاولـة
اسـتـكشـاف األمـر أي أنه اكـتفى بـظـواهـر الكـلـمات
دون مــدلــوالتــهــا الـــتى قــصــدهــا احلـــســيــني والــتى
ستـوى ثان من التلقى. بـشكل كوميدى نعم تتعدى 

ولكن ليس بهذه الدرجة من السخرية.
صـحـيح أنـنـا ال نـغـفل أبـدا قـدرة اخملـرج عـلى رسم
ـسـرحـيـة اجلـيـدة واحملـافـظـة عـلى إيـقاع احلـركـة ا
الــعــرض في اجلـانـب الـصــوتي ولــكــنه كـان إيــقــاعـا
بـنــبـرة صـوت واحــدة.. مـثال لـم جنـد اخـتـالفـاً بـ
أداء الـلص حـيـنمـا كـان في مـنـزل الـرجل عن أدائه
ـثل دور احملــقق وأراءه في احلـاكم.. مع أنه وهـو 
كــمــا قــلــنــا أن احلــســيـنـي أشــار إلى مــجــمـوعــة من
الــــلـــصــــوص مـن خالل الــــكــــتـــابــــة فـي هـــذا الــــنص

وجود أمامنا. ا
ـســتـوى الـبــصـري فــقـد كـان الــديـكـور أيـضـا عــلى ا
ــسـرح عـبــارة عن شــاشـة تــتـوسط أعـل مـنــتـصف ا
عــلــيــهــا بــعض الــرسـومــات الــســيــريــالــيـة مـع وجـود
ــســرح أيــضـا من ــ ويــسـار ا أشـيــاء أخــرى في 

القماش:
هـذه الــشـاشـة وإن كــانت رسـومـاتــهـا تـبـ لــنـا أنـنـا
أمـام عـالم غــيـر واقـعي إلى حـد مـا إال أنـهـا أوحت
كان فلم نظـر وا بوجـودها طوال الـعرض بثبـات ا
مكـن أن توحى بالـتبدل أو تكن هـناك إضـاءة من ا
الـتغـيـر ال بـالـنـسـبـة لـلمـكـان أو احلـالـة الـنـفـسـية أو
تنـويع الـدالالت واقـتـصـر األمـر عـلى اإلنـارة فقط
صــحـيح أن هــذه الـســتـارة اســتـخــدمت اسـتــخـدامـا
ـرت عـلى طريـقـة السـلويت أو ظل اخلـيال جـيداً 
بـلـقــطـتــ جنح فـيـهــمـا اخملــرج في تـصـويــر أشـيـاء
بــشـكل أكـثــر تـأثـيــرا وحـريــة عـمـا لــو كـانت صـورت

بدونها.
ثم في نـهـايـة الـعـرض وكـالـعـادة أيـضـا هـنـاك لـوحة
مـوسيـقيـة راقصة ال تـأخذ مـنك الكـثيـر من الوقت
لـــتــدرك أنـــهــا أيــضـــا ال داعي لــهـــا فــهـي لم تــضف
شـيـئــا كـمــا أنـهـا تــشـتـرك مـع الـلـوحــة األولى أيـضـا
ـوسـيـقى أما بـعـدم اجلـودة ال في الـرقص وال فى ا
عن األداء التمثـيلي. فالـعرض قد أوضح أن حسن
بــلــبل أحــمــد كــمــال عـبــد الــسـالم إبـراهــيـم نـورا
مــحـمــد وصــبـاح أحــمـد مــحـمــد عــمـر عالء عــبـد
ـلـكون ـمـثـلـ الـواعـدين والـذيـن  الـلـطـيف.. من ا
وهبـة فقط تنقصهم بعض التدريبات احلضور وا
بـخــصـوص الـعـرض لـلــخـروج من حـالـة ألخـرى وإن

تميز منهم عبدالسالم إبراهيم وصباح أحمد.
وأخــيـــرا وبــرغـم كل مــا قـــيل إال أنـــنــا أمـــام عــرض
وجـد جتـاوبـا واسـتـحـسـانـا من اجلـمـهـور وهـو عـلى
درجــة من اجلــودة ال بــأس بــهــا - خــاصــة حــيــنــمــا
تعـلم أن هذا الـعرض من التـجارب األولى للـمخرج
ـــا وحـــتـــمـــا ســـيـــواصـل الـــطـــريق بـــشـــكل جـــيـــد.. 
تـعـددة للـنـصوص ـستـويـات ا يسـتـطيع مـعه إبـراز ا
والتـدريب اجلـيـد لـلمـمـثـلـ أو إعطـاء طـريـقة أداء

صحيحة.
ا ولكن يبقى هـنا سؤال يراودني هـو هذا العرض 

سمى بحديقة الغرباء وأين هي?

الــتــعـــبــيــر عـن الــواقع أو إبــداء رأي بـه أو مــحــاولــة
تـغـيـيـره لـم يـعـد هـو الـهـم األول لـكـاتب الـدرامـا أو
ا أصـبح الـهم األول هـو كيـفـية الـفـنان عـمـومـا وإ
ــكـان أن يــأتى هــذا الـتــعــبـيــر مــعـبــرا عن الــزمن وا
الـــذي تـــدور فـــيـه األحـــداث مع اقــــتـــرانه بـــاجلـــدة

عاجلة.. واالبتكار في طريقة ا
ــواضـيع اإلنـسـانــيـة تـكـاد ألنه بـطـبــيـعـة احلـال أن ا
تــكـون هـي ذاتـهــا من الــقـد إلى اآلن خــاصـة إذا
وضوع هو منـاقشة بعض النظم غير السوية كان ا
في عـالقـــة الــــســــلـــطــــة بـــاجملــــتــــمع. وكــــيف تــــخـــلق
الــديــكــتــاتــوريــة والــبــولــيــســيـة مــســوخــا عــلـى كــافـة

ستويات. األصعدة وا
وإبــراهــيم احلــســـيــني عــنــدمــا كـــتب نص "حــديــقــة
الـــغـــربـــاء" كــان يـــحـــاول أن يـــأتى بـــهـــذه اجلـــدة في
نـشـور بالـعدد التـنـاول والتـغـييـر نتـكـلم عن الـنص ا
ـهـرجـان الـنـوادي األخـيـر فـقـد كـان الـنص رقم  5 
ـمـكن أن يــشـكل كل عـبـارة عـن ثالث لـوحـات مـن ا
ــمـكن ـفـرده مــوضـوعــاً بـذاته وأيــضـا من ا مــنـهــا 
بتـجـاورها أو بـتـسلـسلـهـا أن تعـطي بـعدًا أكـبـر على

نفصلة. تصلة ا طريقة احللقات ا
الـــلـــوحـــة األولـى.. وفـــيـــهـــا تـــعـــرف كـــيف أن الـــلص
أصبح يعيش بـشكل طبيـعي ب الرجل وامرأته بل
رأة في وجود رجلـها ولكننا ويستحوذ عـلى هذه ا
في نفس اللـوحة ومن خالل النص جند أن اللص
قـد حتـول إلى مـحـقق يـتـهم الـرجل الـذي كـان مـنـذ
حلظـة واحدة يردد بيـتًا من الشـعر بطريـقة جوفاء
ال مـعنى لـها هـذا الـتحـقيق نـكـتشف من خالله أن
الرجـل مثقف وأيـضا كـاتب له مقـاالت في العالقة

ثقف وصاحب القرار!! ب ا
ـــكن لـــرجل مـن هــذه وهـــنـــا نـــقـف ونــســـأل كـــيـف 
ــنــزله ويــعــاشــر الــنــوعــيــة أن يــقــبل وجــود الــلص 
امـــــــرأتـه أمـــــــامه? صـــــــحـــــــيح أن احلـــــــســـــــ وصف
هـمش) ولكـننا الـشخصـية من أول الـلوحـة بأنهـا (ا
جنــــد أن فـــعل الــــتـــهـــمـــيـش لم يـــأت إال فـي نـــهـــايـــة
الــلــوحــة - كــحـــكم من احملــقـق / الــلص عــلى هــذا

همش. ثقف ا الرجل / ا
أيـــضـــا جنـــد داخل الـــلـــوحـــة أثـــنـــاء ســـيـــر عـــمـــلـــيــة
الـتـحقـيـق يتـبـادل األدوار مع احملـقـق بحـيـث يصـبح
في منـطقة مـا هو اآلمر الـناهى والذي يـخاف منه
احملقق ولكنك ستـدرك سريعا بأن هذا التبادل لم
يــورده الـكـاتـب إال إلظـهـار أن هــذا الـلص لــيس هـو
ـا هــو مـرؤوس يـخـشى صـاحب الــقـرار األعال وإ
ا يـكون هـو اآلخر مـهمـشا من هم أعلى مـنه أو ر
بشكل من األشكـال وأيضا ستدرك أن هذا اللص
ـثل مجمـوعة من الـلصـوص تتـفاوت مـنزلـة لكنه

أجملها في نص واحد.
ثم ســتـــعــرف أن الــلص قــد أصــبح حــاكــمــا.. وذلك
ــنـزل احلــاكم بــقــصـد الــســرقـة عن طــريق دخــوله 
فقـابله وقـتله وسرق مالبـسه وارتداها فـأصبح هو
ـلك) لــيــؤكـد أن ــلك هــو ا احلــاكم (عــلى طــريـقــة ا
الــرداء هـــو الــذي يـــحــكم دون الـــنــظـــر إلى كــيـــفــيــة
ـن يـرتـديه أو حـتى الـتــفـكـيـر بـشـخص من وصـوله 
يرتديه فالرداء هـو الذي يسيطـر.. وعندما يصبح
رأة من اللص حاكما فـإنه يتخذ قـرارا بنزع هذه ا
مــكــانــهـا وإضــافــتـهــا حملــظــيـاتـه كـنــوع من االنــتــقـام
ـاذا? ولكن ال داعٍ لـهذه منـها.. وقـد تـسأل نـفـسهـا 
الـتـسـاؤالت فـالكـاتـب فـقط يـريـدك أن تـعـرف ماذا
ــكن أن يـفــعل الـلص حــيـنــمـا أصــبح حـاكــمـا فـإذا
ـنـطق أو مـبـرر فمن كـان وجوده كـحـاكم ال يـسـتـنـد 

الطبيعى أن تكون تصرفاته كذلك.
أمـا فى الـلـوحـة الثـانـيـة فـيـبرز احلـسـ نـوعـا آخر
من الـلـصــوص مـتـمـثال في الـكـاتب الـذى ال رأي له
ــا يـــســيــر دائــمــا وفق نــهـج الــســلــطــة أيــا كــانت وإ
ويـبرر لـها تـصـرفاتـها أو كـما يـنـعته بـالكـاتب الذى
يـــقــبـل أن يــكـــون حــمـــارا أي يــقـــبل بــأن يـــكــون في
ــهـمــشـ أيـضــا من خالل تــهـمـيـش عـقـله جـانب ا
وســـتالحظ أيـــضـــا مع أن الــكـــاتب لم يـــشـــر لــذلك
صـراحــة بـأن هــؤالء احلــمـيــر سـيــظــلـون دائــمـا في
ــرتـبـة الــثـانـيــة قـانـعــ بـهـا وحــتى من خالل هـذا ا
الواقع اخملتل الذى يـسمح للص أن يكون حاكما ال

كن للحمير أن تكون كذلك.

ــتـابــعـة ــراقــبـان حــيــنـمــا تـصـل إلـيــهــمـا األوامــر  ا
واطن في العالم اآلخر لتقد التقرير عنه. ا

حـدث هــذا مع إشــارة ذكـيــة لـلــكـاتـب حـيــنـمــا جـعل
ـــســـخـــ يـــقـــومـــان بـــتـــشـــكـــيـل كل شئ فـي حـــيــاة ا
ـقــاعـد إلى بــوابـات اجلــامـعـة ــواطن ابـتــداء من ا ا
ـراقـبة في ـا يـوحي بـتـغلـغل هـذه ا رآة .. إلخ  وا

كل شئ..
هـــذا هـــو الــنـص ولــكـن كــيـف قــدمـــته فـــرقـــة نــادي
سرح الـعائم من خالل مسرح اإلسـماعـيلـية عـلى ا
فعاليات مـهرجان النوادي من إخراج محمد حامد

أمـا في الــلـوحـة الــثـالـثــة والـتى عـنــونت بـ "حـصـار"
فنرى كيفيـة حالة احلصار التي يفرضها اثنان من
ـراقبة على مواطن حتى من قبل سوخ / رجال ا ا
ــاته بــشــكل كــاريــكــاتــورى سـاخــر بل والدته إلى 
ـوطن ـعـانـاة والــفـقـر الـتـي يـعـيـشــهـا هـذا ا ـثـل ا و
وت في سداد آخر حيث إنه بالكاد جنح قبل أن 
قـــسط من ثـــمن الـــبــلـــلــورة الـــتى اشــتـــرتــهـــا امــرأته
حينـما كـانا مازاال فـي مرحلـة التـعارف األولى قبل

اخلطبة.. 
ـسـخـان وأيـضـا مـعـبـرا عن احلـالـة الــتى يـعـيـشـهـا ا

كن األستغناء عنها  لوحات راقصة 

حديقة الغرباء
ب التجديد والتقليد

 جتاوب اجلمهور مع العرض

 التمثيل 
فى العرض بدأ 
من نقطة الصفر
وليس من نهاية
االستعراض
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ــســرح يــعــتــمــد عــلى الــعــنــصــر احلــر الــذى يــعــتـبــر حــتى اآلن ســرا مـن األسـرار. >  إن ا
فاجلامعات التى أدخلت نظام الدوائر التليفزيونية لم تستطع التخلى عن نظام التدريب
ـباشر. حـفالت أم كلثوم كـانت تذاع على الهـواء مباشـرة ويستطـيع أى إنسان أن يسـمعها ا

لكن بالرغم من ذلك كان يأتيها عشاقها ومحبوها من كل مكان فى الوطن العربى.

سرح العائم. سرح الكوميدى بدأ فى تنفيذ خطة إلنتاج عروض  مسرحية قصيرة على  ا > الفنان أحمد عبد العزيز مدير ا

16
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

24 من مارس 2008 العدد 37
ـصرى بـطـبعه ـسـرح ألن اإلنسـان ا ـصرى لـديه مـقومـات ا > أرى أن اجملـتـمع ا
ـسـرح عـندنـا أرسخ بـكـثـيـر من مـثـيالتـهـا فى بالد كـثـيرة "عـشـرى" ومـقـومـات ا
ـسرحيـة مثل لبـنان وسوريـا ألننا انـدمجنـا معه وساعد سـبقتـنا فى التـجربة ا

ستمرة. هذا االدماج على تصوره"; فكانت حركات التأليف والترجمة ا

. وسم متتال اضى بعد استمرارهما  لك لير» و«روايح» توقف عرضهما األسبوع ا > مسرحيتا «ا

سرحي جريدة كل ا
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 رحلة ورد 
سرح العرائس دعوة متجددة 

سرح كله بذكاء   اخملرج امتلك ا

ـــجـــمــوعـــة زهـــوره وبــســـهـــولـــة فك وتـــركــيب
ــنـاظـر أجـزاء الــشـجــرة وكـذا ســرعـة تــبـديل ا

الئم للحدث الدرامى. لتعطى اجلو ا
وبرغم سعادتى بـهذا العرض ومخرجه ناصر
عــبــد الــتــواب الــذى أشـــاهــد عــروضه لــلــمــرة
األولى إال أنـــنـى لم أجـــد مـــبــــرراً لـــكى تـــكـــون
األصـوات كلها مـسجلة سـواء أثناء األغانى أم
األداء احلى لــلـــشــخــصــيــات الــدرامــيــة فــلــقــد
ــتـــلــقى عن ســاعــد هـــذا الــعــامـل عــلى بـــعــد ا
قدم أمامه العرض وعدم تصـديقه للحدث ا
ـتــلـقى فى ولألداء احلـى فـعل الــسـحــر عـنــد ا
االنتماء لـألحداث وكان يجب على اخملرج أن
ـــســـجل وإن جـــاء يـــعـــتـــمـــد عـــلــــيه ألن األداء ا
ـسرح إال أنه مـطابـقاً حلـركـة العـرائس على ا
غيـر صادق? صـحيح نـحن نلـعب مع األحداث
والــشـــخـــصــيـــات ولــكـن الــلـــعب هـــنــا بـــشــروط
ـتـلـقى والـذى يـحـب دائـمـا أن يـنـتـمى حلـدثه ا
وشـخصياته ويشـعر كأنه واحد مـنهم يهمه ما
ـالبــــســــات ـــــر مــــعــــهـم بــــنـــــفس ا يـــــهــــمـــــهم و

والظروف.
ومن نـاحية أخرى كـانت حملة ذكية لـلغاية منه
ـســرح كـله بــأن وضع مـجــمـوعـة ـتــلك ا بـأن 
ــســرح حــتى بــانــوهــات فـى مــقــدمــة خــشــبــة ا
ــسـاحـة الـداخــلـيـة كـلـهــا مـلك لالعـبى تـكـون ا
الـعرائس الذين بـدوا مدرب تمـاماً على هذا
ــــســــرح يــــحــــفــــظــــون حــــركــــاتــــهم الــــنــــوع من ا
وتـوجــهــات شـخــصـيــاتـهـم بل ويـعــطـون مــرونـة
ـنـاسـبـة لـتـلك األحـداث وأظن أنـهم لـلـحـركـة ا
ــــثـــلـــون مـع مـــخـــرجــــهم الـــنــــابه كـــنــــزاً يـــجب
احلفاظ عليه  هم فـقط يحتاجون للنصوص
الـتى تـالئم أعـمـالــهم الـشـيــقـة الـتى افــتـقـدهـا
صـرى فى اآلونـة األخـيـرة وعلى كل ـسـرح ا ا
من الـسيدت فـاطمة فرحـات ومر عفيفى
مـسئـولى إدارة الـطـفل بـالـثـقافـة اجلـمـاهـيـرية
احملافـظة عـلى الـفرقـة ومحـاولـة تقـد نفس
الــــــعــــــرض بــــــنــــــفـس اجملــــــمـــــوعــــــة  فـى بــــــاقى
ـتــلـقى فى كل ربـوع اجلـمــهـوريـة لـكـى يـعـرف ا
ـــســرح - مـــســرح مــصـــر أن هـــذا الــنـــوع من ا
العـرائس - مـازال يـقدم أفـضل مـا لـديه كـما
أنه البد وأن يعتمد الـسيد ناصر عبد التواب
مدرباً يقدم أفكـاره وعرائسه وطرق تصنيعها
جملموعـة تنـتقيـها اإلدارة من كل أقالـيم مصر
حتى يكون للعمل أهميته اجلمالية والتقنية.
وفى النـهـايـة أوجه شـكـرى لالعـبى الـعرائس
حـمـدى الـقـلـيــوبى مـحـمـد عـبـد الـفـتـاح عـبـد
الـنـاصـر ربـيع مـحـمد كـمـال أسـامـة شـاه

عــــــاطـف جـــــاد أســــــامـــــة جــــــمــــــيل رمــــــضـــــان
الـشـرقـاوى عـادل عـبـد الـنـبى مـحـمـد مـنـيـر
ن أنـــور إســمـــاعــيـل عــبــد طـــارق الــســـيــد أ
احلمـيد شريف نـاصر مـحمد حـنفى طارق
حــســـانــ مـــصــطـــفى صـــبـــحى عــلـى كل مــا
قـــدمـــوه من جـــهـــد أثـــنـــاء الـــعـــرض فـــقـــد بـــدا
واضـــحـــاً كم بـــذلــوا مـن مــجـــهـــود شـــاق أثـــنــاء
البروفات انعـكس ذلك على جماليات احلركة

ومالءمة الصوت فهنيئاً لهم وخملرجهم.

تــضـل كــثـــيــر مـن عــروض األطـــفــال طـــريــقـــهــا
ــعــلــومـة حــيــنــمـا تــعــتــمـد فــقط عــلى أهــمــيـة ا
ــقــدمـة وال تــهــتم بــالــشــكل أو طــريــقـة األداء ا
ـسرحى إذ إن ـصـاحبـة للـعرض ا والتـقنـيات ا
هـذه الـعـنـاصــر تـمـثل احلـيــز األكـبـر من خـيـال
الطفل وتنسج وعيه وتـعطى للموضوع أهميته
األولى فى وجـدانه ولـعل أهـم مـا مـيـز عرض
«رحلـة ورد» الذى أنـتج من خالل قصـر ثقـافة
الــعــمـال بــشــبــرا اخلــيــمــة حتت رعــايـة اإلدارة
ـتـخـصـصـة اإلدارة الـعـامـة الـعـامـة لـلـقـصـور ا
لـثــقـافـة الــطـفل وهـو من تــألـيف حــسـام عـبـد
العزيز وإخراج نـاصر عبد التواب - هو ذلك
ـناسب لـتقـنيـة العـرائس لتـكون هى االختـيار ا
ـراد ــوضــوع اجلــمـالـى ا ــعــبـر الــفــعــال عن ا ا
ه فـقـد راهن اخملـرج عـلـى فـعالـيـة تـلك تـقـد
الـتقنـية ومـا يحـوطهـا من عوامل مـساعدة فى
ـســرحى وبـدا جـلــيـاً تـمـكن إبـداع مــوضـوعه ا
اخملـــرج مـن تـــقـــنـــيــــته وحـــبه لــــهـــذا الـــنـــوع من
ـــســـرح - مــــســـرح الـــعــــرائس - األمـــر الـــذى ا
سرحى التى انـعكس على جمـاليات العـرض ا
بـــدت فى صــورة جـــيــدة وبـــدا مــعـــهــا الـــعــرض
مــنــاســبـــاً تــمــامــاً لـألطــفــال بــ سـن الــثــامــنــة

والرابعة عشر.
ويـــتـــعــلـق مــوضـــوع عـــرض «رحـــلــة ورد» بـــذلك
الطـفل «ورد» الـذى ال يـعـرف أهمـيـة األشـجار
فى حـيـاة اإلنـسان وال يـدرك الـشـر احمليط به
والــذى يـتــمــثل فى صــفــوان ومـســاعــده زعـزع
فــصــفــوان عــاشق الــصــحــراء والــتــصــحــر وكل
هـــمه فى احلــــيـــاة أن يـــرى الـــدنـــيــــا من حـــوله
صحـراء جـرداء?! والطـفل الـصـغيـر يـعيش مع
ــريـضــة ويــكـره الــشــجـرة الــعــتـيــقــة الـتى أمه ا
ــا كـان الـفالح تـقـبع أمــام كـوخـهم الــصـغـيـر و
يـعرف أهمية الـشجرة ويحاول احلـفاظ عليها
بـــشــتى الـــوســائـل فــإنه يـــتــنـــكــر أكــثـــر من مــرة
لـيـثـبت لـلـطـفل الـصـغـيـر أهـمـيـة تـلك الـشـجـرة
فــــهـــو مــــرة فـى صـــورة امــــرأة عــــجـــوز حتــــتـــاج
لـلـمـسـاعدة ومـرة أخـرى دكـتـور جاء خـصـيـصا
ـسـاعـدة األم على الـشـفـاء بال مـقـابل ويـخرج
ـقابـلـة بخـطـة جـديدة فـالـولد «ورد» من هـذه ا
البــد وأن يـــذهب فى رحـــلــة طــويـــلــة إلى وادى
اخللود لكى يجلب ألمه زهرة احلياة والشرط
األسـاسى لتلك الرحـلة أن يأخذ مـعه الشجرة
ليعطيهـا هدية حلكيم الوادى وحتدث مشادة
بـ «صــفـوان» عــاشق الــصـحــراء والـفالح فى
صـورة الــدكــتـور عــلى امــتالك وجــدان الــطـفل
وســـرعـــان مـــا تـــنـــتـــهـى لـــصـــالح الـــفالح الـــذى
لـتوية فى الوصول يـكشف صفوان وأسـاليبه ا

ألمانيه.
وفى أثـنـاء الــرحـلـة يـتـبـدى الــصـراع الـتـقـلـيـدى
ب اخلير والشر فـ«صفوان» يجهز كل أدواته
لــكى تـــفــشل الـــرحــلـــة ويــفــوز هـــو بــالـــشــجــرة.
ــــثالن اجلــــانب والـــطــــفل «ورد» والــــشــــجـــرة 
اخلـــيـــر الــذى يـــريـــد أن يـــصل لـــوادى اخلـــلــود
سـكيـنة والـرحلة إلحـضار زهـرة احليـاة لألم ا
شـاقة ولـكنـهـا مهـمـة لكى يـعـرف «ورد» ويتـعلم
أهـمــيـة األشــجـار فى حــيـاة الــنـاس  وبـالــفـعل
ــواقف لــكى يـتــعـلم الــطـفل من ـؤلف ا يــرتب ا
الـنـواحى االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة والـديـنـية
واجلغرافيـة فى نفس الوقت الذى يراعى فيه
بــشـــدة اجلــانـب الــتـــعــلـــيــمى فـى تــطـــور حــدثه
ــثل ــؤلـف  الـــدرامى فـــالــطـــفل «ورد» عـــنـــد ا
ستهدفة رحـلة السنيـة ا جـميع األطفال فى ا

وتـقـاوم بل وتـتـفـكك مـن بعـضـهـا الـبـعض وهى
أفـكــار جـيــدة وكـذا جــاء تـكـويــنه لــشـخـصــيـتى
الــفالح و«ورد» مـنــاسـبـا ألحــداث الـنص حـيث
بــدا مــنــطــقــيــا ذلـك الــتــطــور الــذى حــدث فى
شــخـصــيـة «ورد» فــقـد أصــبح واعـيــا بـأهــمـيـة
األشـجار فـى حيـاة اإلنـسـان بل وارتـبط بـحب
شــجـرتـه الــعـتــيــقــة تــلك الــتى ورثــهــا عن أبــيه

وتمسكت بها أمه.
وقــد راعى مـــؤلف األغــانـى أحــمــد زرزور أن
تـــخـــرج مـــؤلـــفـــاتـه من قـــلب احلـــدث الـــدرامى
فـأغنـيـة االفتـتـاح اعتـمـدت على تـكـوين مؤلف
الـنص وفصـلت من هـذا التـكوين وكـذا بقـية
أغـانى احلـدث وخـاصـة أغـنـيـة الـنـهـايـة والـتى
تــأخــذ مـن كــلــمــات مــؤلـف الــنص مــرة أخــرى
حتى تـمتـلك مشـروعـيتـها (مـا أروع احليـاة ما
أجـمل الــربــيع) وفى مــقــطع آخـر (اخلــيــر ويـا
احملـــبـــة االتــنـــ أعـــظم أطـــبه) كـــلــهـــا مـــعــانى
خـارجـة مـن قـلب الـنـص الـبـســيط أو أنـهـا فى
وضـع آخـر تـعــتـمـد عــلى كـلـمــاته وتـأخــذ مـنـهـا

النسيج األساسى لصناعة األغنية.
وقـد جاء ديكور مـجدى ونس بسـيطاً إلى حد
ـشــهـد كـبــيــر حـيث تــصـدرت الــشــجـرة قــلب ا
ـكن حتريـكـها ومن خـلـفـها مـجـموعـة سـتائـر 
ـقـدم مـا بـ الئم لـلـمـشـهـد ا فـتـعـطـر اجلـو ا
الـــصـــحـــراء والــوادى والـــطـــريق وكـــذا جــاءت
حلوله بـسيطـة وبطريـقة تسـاعد احلدث على
الــتـنــامـى ودون أى زخــرفـة خــارجــة عـن إطـار
ــوضــوع الــبـســيـط أمـا عـن عـرائــسه فــأظن ا
أنـــهـــا كــانـت حتــتـــاج بـــعض الـــعـــنــايـــة لـــتـــخــرج
بالصورة الالئقة فمن يقول بأن الشجرة البد
وأن يكون لها وجه كوجه اإلنسان كما بدا فى
الـــعـــرض تـــتـــحـــرك شـــفـــاهـــهـــا كى يـــصـــدقـــهــا
ــــتــــلـــقـى?! ومن يــــقــــول بـــأن الــــشــــريـــر لــــيس ا
شخصاً عادياً والبد وأن نؤكد شره من خالل

إبراز عينيه بالشكل الذى شاهدناه?!
إال أنـه عــــــلـى جـــــانـب آخــــــر أمــــــتـع األطــــــفـــــال

لـلـعرض ومن خالل تـنـامى األحداث سـيـعرف
مــا هى فـصـول الــسـنــة وأهـمـيــة كل فـصل فى
حـيـاة اإلنـسـان والـزروع كــمـا أنه يـتـعـلم بـعض
آيـات الـقــرآن الـكـر وبـعض أحــاديث سـيـدنـا
مــحــمــد - صــلى الــله عــلــيه وســلـم - وتـنــتــهى
األحـــداث حــــيــــنــــمــــا يــــصل «ورد» والــــشــــجـــرة
الـعـتـيـقة إلى وادى اخلـلـود ويـقـابالن حكـيـمـها
الـذى يــسـأل «ورد» عـمــا تـعـلــمه أثـنــاء الـرحـلـة
لــيــأتى الــتــســاؤل فى نــهــايــة احلـدث الــدرامى
أل الدنيا اذا ال  على لسان الولـد الصغير: 
بالـشجـر بـرغم أهمـيته لـإلنسـان? وهو هـنا ال
يـنــتــظـر إجــابـة من مــشــاهـدى الــعـرض ولــكـنه
يضع الـتـساؤل فى وجـه اجملتـمع الـبلـيـد الذى

تكررة. ال يتعلم من أخطائه ا
والـبـناء الـدرامى فى هـذا الـنص بـناء تـقـلـيدى
بـسيط ال يحاول تـعقيد األحـداث على اعتبار
أنه موجه للطفل وكأن األطفال ال يستطيعون
ــركــبــة الــتــفــكــيــر أو الــتـــواصل مع األحــداث ا
وكـذا جـاء الـصـراع بـلـيـداً يـحـدد مـنـذ الـبـدايـة
وبــشـــكل ســاخـــر أطــرافـه بل ويــضـع األلــفــاظ
الواضحة على ألـسنة شخصياته دون مراعاة
للجـوانب اإلنسانـية أو االجتـماعيـة فنرى أول
حـوار لـصـفـوان يـصف فـيه نـفسـه بأنـه عاشق
الـصـحـراء والـتـصـحـر وكـاره جلـمـيع األشـجـار
بل ويـتمنى أن تـصبح الدنيـا صحراء جرداء?!
ــــؤلـف بــــهــــذا الــــتــــكــــوين ال يــــعــــطى فــــرصــــة ا
لــشــخـصــيــته الــشــريــرة بـأن يــكــون لــهــا جـانب
إنـــســــانـى أو اجـــتــــمــــاعى له قــــيــــمه إنه فــــقط
يــحــمـــله بــأفـــكــاره ذات الــوجه الـــواحــد وكــذا
جــاءت مـــشــاهــد الــرحــلـــة ذات تــكــوين غــريب
حــيـث بــدا فـــيــهـــا صـــفــوان ومـــســاعـــده زعــزع
وكــأنــهــمــا يــتــحــكــمــان فى حــر الــصــيف وبــرد
الشتاء وريـاح اخلريف.. إلخ?! أى تكوين هذا
ـؤلف ولـكـنه عـلى جانب الـذى اسـتنـد عـلـيه ا
ـوضـوعه ـنـاســبـة  آخـر دفـع بـبـعض األفــكـار ا
الـدرامى كأن جعل الشـجرة تتحـدث وتتصارع

 اهتم النص
باجلانب
التعليمى
وربطه بتطور
احلدث الدرامى

 العرائس
 كانت حتتاج إلى
بعض العناية
لتخرج بالصورة

الالئقة!

 العبو العرائس
أجادوا 
حتريك
الشخصيات
ببراعة

وديكور محمد على.
ـشـهـد الـعـرض يـبـدأ كـعــادة الـعـروض هـذه األيـام 
ــمـــثــلــون فى مـــوســيــقى راقـص ثم عــنــدمـــا يــبــدأ ا
احلديث تـكتـشف أنه لم يكن له داع فـالتمـثيل بدأ
من نـــــقـــــطــــــة الـــــصـــــفـــــر ولـــــيـس من نـــــهـــــايـــــة هـــــذا
االســتـعــراض الــراقص وفى الـلــوحــة األولى وعـلى
الرغم من أنـنا قلـنا إن الـكتـابة - أي الـنص - غير
تـقــلـيـديـة وبــالـرغم من أن اخملـرج قـد اعــتـمـد عـلى
ـبالـغة الـشديدة فـي تقـد العرض بـشكـل ساخر ا
ـشـهـد األول قـد خـرج بـواقـعـيـة شـديـدة بل إال أن ا
وبنمطية أضرت بالتلقى وأصابتنا ببعض التشويق
فـالـكـاتـب قـدم عالمـات غـيـر واقـعـيـة ولـكن اخملـرج
قــدمـهــا في بــدايــتـهــا بــشــكل يــتـنــافى مـع هـذا.. ثم
شـيئا فـشيـئا حتـول األداء للشـكل السـاخر بـالشكل
ـكن من الـضـحـكات دون أن الـذى يـثـيـر أكـبـر كم 
يــعــطى الــفــرصــة لــلــمــتــلــقى لــلــتــفــكــيــر أو مــحــاولـة
اسـتـكشـاف األمـر أي أنه اكـتفى بـظـواهـر الكـلـمات
دون مــدلــوالتــهــا الـــتى قــصــدهــا احلـــســيــني والــتى
ستـوى ثان من التلقى. بـشكل كوميدى نعم تتعدى 

ولكن ليس بهذه الدرجة من السخرية.
صـحـيح أنـنـا ال نـغـفل أبـدا قـدرة اخملـرج عـلى رسم
ـسـرحـيـة اجلـيـدة واحملـافـظـة عـلى إيـقاع احلـركـة ا
الــعــرض في اجلـانـب الـصــوتي ولــكــنه كـان إيــقــاعـا
بـنــبـرة صـوت واحــدة.. مـثال لـم جنـد اخـتـالفـاً بـ
أداء الـلص حـيـنمـا كـان في مـنـزل الـرجل عن أدائه
ـثل دور احملــقق وأراءه في احلـاكم.. مع أنه وهـو 
كــمــا قــلــنــا أن احلــســيـنـي أشــار إلى مــجــمـوعــة من
الــــلـــصــــوص مـن خالل الــــكــــتـــابــــة فـي هـــذا الــــنص

وجود أمامنا. ا
ـســتـوى الـبــصـري فــقـد كـان الــديـكـور أيـضـا عــلى ا
ــسـرح عـبــارة عن شــاشـة تــتـوسط أعـل مـنــتـصف ا
عــلــيــهــا بــعض الــرسـومــات الــســيــريــالــيـة مـع وجـود
ــســرح أيــضـا من ــ ويــسـار ا أشـيــاء أخــرى في 

القماش:
هـذه الــشـاشـة وإن كــانت رسـومـاتــهـا تـبـ لــنـا أنـنـا
أمـام عـالم غــيـر واقـعي إلى حـد مـا إال أنـهـا أوحت
كان فلم نظـر وا بوجـودها طوال الـعرض بثبـات ا
مكـن أن توحى بالـتبدل أو تكن هـناك إضـاءة من ا
الـتغـيـر ال بـالـنـسـبـة لـلمـكـان أو احلـالـة الـنـفـسـية أو
تنـويع الـدالالت واقـتـصـر األمـر عـلى اإلنـارة فقط
صــحـيح أن هــذه الـســتـارة اســتـخــدمت اسـتــخـدامـا
ـرت عـلى طريـقـة السـلويت أو ظل اخلـيال جـيداً 
بـلـقــطـتــ جنح فـيـهــمـا اخملــرج في تـصـويــر أشـيـاء
بــشـكل أكـثــر تـأثـيــرا وحـريــة عـمـا لــو كـانت صـورت

بدونها.
ثم في نـهـايـة الـعـرض وكـالـعـادة أيـضـا هـنـاك لـوحة
مـوسيـقيـة راقصة ال تـأخذ مـنك الكـثيـر من الوقت
لـــتــدرك أنـــهــا أيــضـــا ال داعي لــهـــا فــهـي لم تــضف
شـيـئــا كـمــا أنـهـا تــشـتـرك مـع الـلـوحــة األولى أيـضـا
ـوسـيـقى أما بـعـدم اجلـودة ال في الـرقص وال فى ا
عن األداء التمثـيلي. فالـعرض قد أوضح أن حسن
بــلــبل أحــمــد كــمــال عـبــد الــسـالم إبـراهــيـم نـورا
مــحـمــد وصــبـاح أحــمـد مــحـمــد عــمـر عالء عــبـد
ـلـكون ـمـثـلـ الـواعـدين والـذيـن  الـلـطـيف.. من ا
وهبـة فقط تنقصهم بعض التدريبات احلضور وا
بـخــصـوص الـعـرض لـلــخـروج من حـالـة ألخـرى وإن

تميز منهم عبدالسالم إبراهيم وصباح أحمد.
وأخــيـــرا وبــرغـم كل مــا قـــيل إال أنـــنــا أمـــام عــرض
وجـد جتـاوبـا واسـتـحـسـانـا من اجلـمـهـور وهـو عـلى
درجــة من اجلــودة ال بــأس بــهــا - خــاصــة حــيــنــمــا
تعـلم أن هذا الـعرض من التـجارب األولى للـمخرج
ـــا وحـــتـــمـــا ســـيـــواصـل الـــطـــريق بـــشـــكل جـــيـــد.. 
تـعـددة للـنـصوص ـستـويـات ا يسـتـطيع مـعه إبـراز ا
والتـدريب اجلـيـد لـلمـمـثـلـ أو إعطـاء طـريـقة أداء

صحيحة.
ا ولكن يبقى هـنا سؤال يراودني هـو هذا العرض 

سمى بحديقة الغرباء وأين هي?

الــتــعـــبــيــر عـن الــواقع أو إبــداء رأي بـه أو مــحــاولــة
تـغـيـيـره لـم يـعـد هـو الـهـم األول لـكـاتب الـدرامـا أو
ا أصـبح الـهم األول هـو كيـفـية الـفـنان عـمـومـا وإ
ــكـان أن يــأتى هــذا الـتــعــبـيــر مــعـبــرا عن الــزمن وا
الـــذي تـــدور فـــيـه األحـــداث مع اقــــتـــرانه بـــاجلـــدة

عاجلة.. واالبتكار في طريقة ا
ــواضـيع اإلنـسـانــيـة تـكـاد ألنه بـطـبــيـعـة احلـال أن ا
تــكـون هـي ذاتـهــا من الــقـد إلى اآلن خــاصـة إذا
وضوع هو منـاقشة بعض النظم غير السوية كان ا
في عـالقـــة الــــســــلـــطــــة بـــاجملــــتــــمع. وكــــيف تــــخـــلق
الــديــكــتــاتــوريــة والــبــولــيــســيـة مــســوخــا عــلـى كــافـة

ستويات. األصعدة وا
وإبــراهــيم احلــســـيــني عــنــدمــا كـــتب نص "حــديــقــة
الـــغـــربـــاء" كــان يـــحـــاول أن يـــأتى بـــهـــذه اجلـــدة في
نـشـور بالـعدد التـنـاول والتـغـييـر نتـكـلم عن الـنص ا
ـهـرجـان الـنـوادي األخـيـر فـقـد كـان الـنص رقم  5 
ـمـكن أن يــشـكل كل عـبـارة عـن ثالث لـوحـات مـن ا
ــمـكن ـفـرده مــوضـوعــاً بـذاته وأيــضـا من ا مــنـهــا 
بتـجـاورها أو بـتـسلـسلـهـا أن تعـطي بـعدًا أكـبـر على

نفصلة. تصلة ا طريقة احللقات ا
الـــلـــوحـــة األولـى.. وفـــيـــهـــا تـــعـــرف كـــيف أن الـــلص
أصبح يعيش بـشكل طبيـعي ب الرجل وامرأته بل
رأة في وجود رجلـها ولكننا ويستحوذ عـلى هذه ا
في نفس اللـوحة ومن خالل النص جند أن اللص
قـد حتـول إلى مـحـقق يـتـهم الـرجل الـذي كـان مـنـذ
حلظـة واحدة يردد بيـتًا من الشـعر بطريـقة جوفاء
ال مـعنى لـها هـذا الـتحـقيق نـكـتشف من خالله أن
الرجـل مثقف وأيـضا كـاتب له مقـاالت في العالقة

ثقف وصاحب القرار!! ب ا
ـــكن لـــرجل مـن هــذه وهـــنـــا نـــقـف ونــســـأل كـــيـف 
ــنــزله ويــعــاشــر الــنــوعــيــة أن يــقــبل وجــود الــلص 
امـــــــرأتـه أمـــــــامه? صـــــــحـــــــيح أن احلـــــــســـــــ وصف
هـمش) ولكـننا الـشخصـية من أول الـلوحـة بأنهـا (ا
جنــــد أن فـــعل الــــتـــهـــمـــيـش لم يـــأت إال فـي نـــهـــايـــة
الــلــوحــة - كــحـــكم من احملــقـق / الــلص عــلى هــذا

همش. ثقف ا الرجل / ا
أيـــضـــا جنـــد داخل الـــلـــوحـــة أثـــنـــاء ســـيـــر عـــمـــلـــيــة
الـتـحقـيـق يتـبـادل األدوار مع احملـقـق بحـيـث يصـبح
في منـطقة مـا هو اآلمر الـناهى والذي يـخاف منه
احملقق ولكنك ستـدرك سريعا بأن هذا التبادل لم
يــورده الـكـاتـب إال إلظـهـار أن هــذا الـلص لــيس هـو
ـا هــو مـرؤوس يـخـشى صـاحب الــقـرار األعال وإ
ا يـكون هـو اآلخر مـهمـشا من هم أعلى مـنه أو ر
بشكل من األشكـال وأيضا ستدرك أن هذا اللص
ـثل مجمـوعة من الـلصـوص تتـفاوت مـنزلـة لكنه

أجملها في نص واحد.
ثم ســتـــعــرف أن الــلص قــد أصــبح حــاكــمــا.. وذلك
ــنـزل احلــاكم بــقــصـد الــســرقـة عن طــريق دخــوله 
فقـابله وقـتله وسرق مالبـسه وارتداها فـأصبح هو
ـلك) لــيــؤكـد أن ــلك هــو ا احلــاكم (عــلى طــريـقــة ا
الــرداء هـــو الــذي يـــحــكم دون الـــنــظـــر إلى كــيـــفــيــة
ـن يـرتـديه أو حـتى الـتــفـكـيـر بـشـخص من وصـوله 
يرتديه فالرداء هـو الذي يسيطـر.. وعندما يصبح
رأة من اللص حاكما فـإنه يتخذ قـرارا بنزع هذه ا
مــكــانــهـا وإضــافــتـهــا حملــظــيـاتـه كـنــوع من االنــتــقـام
ـاذا? ولكن ال داعٍ لـهذه منـها.. وقـد تـسأل نـفـسهـا 
الـتـسـاؤالت فـالكـاتـب فـقط يـريـدك أن تـعـرف ماذا
ــكن أن يـفــعل الـلص حــيـنــمـا أصــبح حـاكــمـا فـإذا
ـنـطق أو مـبـرر فمن كـان وجوده كـحـاكم ال يـسـتـنـد 

الطبيعى أن تكون تصرفاته كذلك.
أمـا فى الـلـوحـة الثـانـيـة فـيـبرز احلـسـ نـوعـا آخر
من الـلـصــوص مـتـمـثال في الـكـاتب الـذى ال رأي له
ــا يـــســيــر دائــمــا وفق نــهـج الــســلــطــة أيــا كــانت وإ
ويـبرر لـها تـصـرفاتـها أو كـما يـنـعته بـالكـاتب الذى
يـــقــبـل أن يــكـــون حــمـــارا أي يــقـــبل بــأن يـــكــون في
ــهـمــشـ أيـضــا من خالل تــهـمـيـش عـقـله جـانب ا
وســـتالحظ أيـــضـــا مع أن الــكـــاتب لم يـــشـــر لــذلك
صـراحــة بـأن هــؤالء احلــمـيــر سـيــظــلـون دائــمـا في
ــرتـبـة الــثـانـيــة قـانـعــ بـهـا وحــتى من خالل هـذا ا
الواقع اخملتل الذى يـسمح للص أن يكون حاكما ال

كن للحمير أن تكون كذلك.

ــتـابــعـة ــراقــبـان حــيــنـمــا تـصـل إلـيــهــمـا األوامــر  ا
واطن في العالم اآلخر لتقد التقرير عنه. ا

حـدث هــذا مع إشــارة ذكـيــة لـلــكـاتـب حـيــنـمــا جـعل
ـــســـخـــ يـــقـــومـــان بـــتـــشـــكـــيـل كل شئ فـي حـــيــاة ا
ـقــاعـد إلى بــوابـات اجلــامـعـة ــواطن ابـتــداء من ا ا
ـراقـبة في ـا يـوحي بـتـغلـغل هـذه ا رآة .. إلخ  وا

كل شئ..
هـــذا هـــو الــنـص ولــكـن كــيـف قــدمـــته فـــرقـــة نــادي
سرح الـعائم من خالل مسرح اإلسـماعـيلـية عـلى ا
فعاليات مـهرجان النوادي من إخراج محمد حامد

أمـا في الــلـوحـة الــثـالـثــة والـتى عـنــونت بـ "حـصـار"
فنرى كيفيـة حالة احلصار التي يفرضها اثنان من
ـراقبة على مواطن حتى من قبل سوخ / رجال ا ا
ــاته بــشــكل كــاريــكــاتــورى سـاخــر بل والدته إلى 
ـوطن ـعـانـاة والــفـقـر الـتـي يـعـيـشــهـا هـذا ا ـثـل ا و
وت في سداد آخر حيث إنه بالكاد جنح قبل أن 
قـــسط من ثـــمن الـــبــلـــلــورة الـــتى اشــتـــرتــهـــا امــرأته
حينـما كـانا مازاال فـي مرحلـة التـعارف األولى قبل

اخلطبة.. 
ـسـخـان وأيـضـا مـعـبـرا عن احلـالـة الــتى يـعـيـشـهـا ا

كن األستغناء عنها  لوحات راقصة 

حديقة الغرباء
ب التجديد والتقليد

 جتاوب اجلمهور مع العرض

 التمثيل 
فى العرض بدأ 
من نقطة الصفر
وليس من نهاية
االستعراض
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ـعمـار" جلمـيع أنواع الـفنـون ويسـتوعـبه الفـنان جـيدا >  ال بـد أن يـكون هـناك مـا يسـمى "بفن ا
فرده; ألنه ال يـبنى مـثال معمـاراً مسـرحياً ألنـه تخصص قـلمـا جند واحدا قـد يتـخصص فيـه 

." نشط الفني .. لذلك جند باخلارج ما يسمى "با كل شهر أو معمار اً موسيقياً 18
 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرح اإلقليمى. > الناقد أحمد عبد الرازق أبو العال مدير الشئون الثقافية باإلدارة العامة للمسرح انتهى من مراجعة عدد من اإلصدارات اجلديدة حول ا
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الـــرصــ وكـم هــو مـــبـــشــر وواعـــد مــروة
حــمـدان رقــصت ومـثــلت وتـمــتـلـك صـوتـاً
دافــئـاً ومــعــبـراً ويــعـوزهــا الــثـقــة أكــثـر فى
قـــــدراتــــهــــا ومـــــحــــمـــــد صالح مـن الــــذين

تماهوا فى هذا العرض.

 الــذى اتــبـعــته فى الــدخــول واخلـروج من
مـشهد إلى مشـهد بالرجـوع إلى موسيقى
أبـلـة فضـيـلـة الـشهـيـرة وتـذكرنـا أنـنـا أمام
لـعـبـة جتـســيـد الـسـرد واحلـكى من خالل
ــــمــــثــــلــــ فى مــــعــــادل مــــرئـى من خالل ا

. مثل ا
بل عــددت اخملــرجــة مــســتــوى الــفــعل فى
ــعـنى الـذى ـســرحـيـة لــتـأكـيـد ا الـصـورة ا
الءمـة تـريــده ولم تـتــوقف أمـام مــعـيــار  ا
ألنـها تلعب فالـصبية الصـغيرة تلعب دور
األم والــصـــبى يــرشـــد الــكـــبــيـــر أو يــكــون
لــسـان حــال الــشـخــصــيـة «مـش هـتــفـرق»

تعة. هذا التنوع خلق ا
بــاإلضـــافــة إلى تــوظـــيــفــهــا لــلـــتــشــكــيالت
احلركـية فأضـفت اللمـسة اجلمالـية على

العرض.
وسيقى احلية والغناء  كانا فى حاالت ا
مـــحــددة بـــصــوت شـــروق صالح  أضــفى
شـهد خـاصة أنـها تـبيع رومانـسيـة عـلى ا

الورود مع موسيقى وكلمات الرحبانية.
تــوظــيف اإلكــســســوارات مــثل (األطــبــاق)
ومكمالت األزيـاء مثل الطربوش الورود
زهــر الــنــرد الــبــالــونــات الـســوداء لــتــوحى
بـــالـــزمـــان الـــذى تـــريـــده مـــأخـــوذ من جـــو

اللعبة.
ــمــثل كـــمــا فى مــشــهــد تــوظــيف جـــســد ا

قهى فالصبى جعلت منه شيشة. ا
اإلطـــــار الــــــذى صـــــاغـت فـــــيـه اخملـــــرجـــــة
ـسرحـيـة إطاراً كـوميـدياً جلـأت فيه إلى ا
اجلـروتـسك لـنـصـدر احلـكم الـعـقـلى عـلى
مـا نـراه من أحـداث ماضـويـة سـواء كانت

فى تاريخنا أم سلوكنا.

تـــوظــيـف الــســـلم الـــكـــبــيـــر خـــاصــة فى
مشاهد مـعاناة الشـباب فلم يوظف إال
فى مــوقف واحـد عـلـى األكـثـر رغم أنه

شكل موحى ومثير للخيال.
ـــســـجـــلـــة واإلســـهـــاب من ـــوســـيـــقى ا ا
ــمــكن تــكـــثــيــفــهــا ألنـــهــا أخــذت وقــتــاً ا
كـثـيـراً. - التـمـهـيـد لقـطع احلـدث عـند
نـهـايـة الـعرض مـن الـصالـة ألنه خـالف
ــــنـــــهج الـــــذى تـــــبــــنـــــتـه اخملــــرجـــــة فى ا

العرض.
الــــســـــخـــــريـــــة من كـل شىء وارد لـــــكن
التهكم عـلى الوطن بأغان مازالت لها
مـكـانــة فى الـنـفـوس (مـثـل عـظـيـمـة يـا
مــصــر يــا أرض الــنــعـم) وقــلب الــكالم

يضر وال يفيد.
وفى النهـاية أقول إن أسـلوب السهل
ـمــتـنع عــمل شـاق ومــجـهــد ال يـقـدم ا
عــــلــــيه ســـــوى فــــريق مــــحـب لــــلــــعــــبــــة
ــســرحـــيــة ويــتــمــاهـى فــيــهــا ومــحب ا
لـــبــعـــضه الـــبــعـض. نــقـــدر جـــهــدهم 
ونـــتــــمـــنى لــــهم االســـتــــمـــرار فـــمـــازال
لــديـهم الــكـثــيـر والـكــثـيــر مع الـعــنـايـة
ـــرحـــلـــة الـــقـــادمــة بــالـــنـــصـــوص فى ا

(وياما هنالقى فى «اجلراب»).

والـفتـات مع وضـعهـا فى احلسـبان بـالتة
ــتــخــذة فى الـــديــكــور كــوحــدات األلـــوان ا
البس وكــان هـنـاك زخـرفــيـة زيــنت بـهــا ا

انسجام ب األزياء والديكور.

بــــدايــــة اخـــتــــارت صــــبى واعــــد  فـــادى
يــســـرى وفـــتـــاة واعــدة  شـــروق صالح
يــــعـــــزفــــان life الـــــكــــمــــان والـــــفــــلــــوات
ـثالن فــكـانـا أول مــحـطـة ويـرقـصــان و
لإلبــــهــــار خـــاصــــة إن الـــسن الــــصـــغــــيـــر
يــكـــسب تــعــاطف اجلــمـــهــور فــمــا بــالــنــا
ـــوهـــبـــة واحلـــضـــور ـــتـــلـــكـــان ا وهـــمـــا 
فـتحـول التـعاطف إلى انـبهـار بهـما ومع
زمالئــــهـــمــــا; أحــــمــــد زكـــريــــا مــــعـــروف
كوميديـان بطعم ومذاق خاص  شاركه
فى ذلـك أحمـد نـسـيم لـعـب دور اجلان
وأهــمس فـى أذنه: « كم أخــشـى عــلــيك
من تـأثيـر النـجم محـمد صـبحى فـلتكن

أحمد نسيم.
ـسـرحى ــتـلك الـصــوت ا سـامـى بـسـاط 

صاحـبـة األهـرامات الـثالثـة الشـهـيرة فى
العـالم كمـا أن هذا الـرقم هو ابن األلـفية
الـثـالـثـة الـتـى نـحـيـاهـا وثم الــتـأكـيـد عـلى

. مثل ذلك فى العرض من ا
ــــــصـــــمـم فـى أعال مــــــنــــــتــــــصف وضـع ا
اً كــــبــــيــــراً) اً مــــزدوجــــ لـــــمــــ ــــســــرح (ســــ ا
ليعـطينـا إحساساً بـهذا الشـكل موحياً
وعـاكـسـاً لـرغـبـة الـشـبـاب فى الـصـعـود
والــرقى والـــتــقــدم كـــأمل مــنـــشــود لــهم
اً تـــــــوحـى هــــــذه وحـق شــــــرعـى وأيـــــــضــــــ
الـضخامـة واالرتفاع باإلحـباطات التى
تواجه الـشبـاب وعجـزهم عن الـصعود
(الكـرسى) هـذا الدال الـذى له أهمـية

فـى صــــنـع الــــقـــــرار وتــــعــــدد األدوار 
توظـيفه لـيقـدم أكثـر من مدلول عالوة
عــلى مـــســاهـــمــته فى تـــشــكـــيل الــفــراغ

سرحى. ا

الـتى صمـمتـها هـبة طـنطـاوى اتخذت من
اللـون البيج لـوناً مـوحداً لكل من الـشباب

جـــعــلـت اجلــمـــيع ال يـــركــز فى الـــقــضـــيــة
الرئـيـسـة لـلعـرض أو تـرتـيب أو منـطـقـية
ـــــــشـــــــاهــــــــدين األحــــــــداث بل جــــــــعـــــــلـت ا
ـا يـرونه من حـالـة اإلبـهـار يـسـتـمـتـعـون 
الـتـى شـاهـدوهــا ولـنـر كــيف قـدمت هـذا

اإلبهار.

عبارة عن مجمـوعة من الستائر الرأسية
بـــألــــوان زاهـــيـــة تـــعــــكس ألـــوان األطـــفـــال
احملببة لديهم لتتسق مع برنامج األطفال
الشـهـير (بـرنامج أبـلـة فضـيلـة) الذى ربى
ـــــــصــــــرى مـن خـالل اإلذاعــــــة الـــــــطــــــفـل ا
ـصـريــة لـيـحـكى الـشــبـاب عـنـدمـا تـرفع ا
هـذه الـستـارة ويدخـلـون فى عالم الـعرض
ـــنـــاظـــر خـــلـــفـــيـــته الـــذى حـــدد مـــصـــمم ا
ــجــمــوعـة مـن الـســتــائــر الـبــيــضــاء عـلى
الـبانـوراما السـوداء بعـد أن حلل تشـكيـليا

الرقم (8).
نـاظر من هذا الرقم لـقد اتخـذ مصمم ا
ذى الـشــكل الــهـرمـى (دال) عـلى مــصــرنـا

اتــخــذت فـــرقــة (اجلــراب) من الــدرامــا
اإلبداعـية منـهجـاً ومن (اللعب) وسـيلة
لـــتــقــدم عـــرض (شــكــلـــهــا بـــاظت) نــتــاج
(ورشــة الــعـمل اجلــمــاعى) الــتى ضـمت
عـــمـــر طــاهـــر مـــؤلــفـــاً ومـــحــمـــد جـــابــر
مــصــمــمــاً لـــلــمــنــاظــر وهـــبــة طــنــطــاوى
مــصـــمـــمـــة لــلـــمالبـس ودعــاء طـــعـــيـــمــة
مــخـــرجـــة مع مـــجـــمــوعـــة مـــنـــتــقـــاة من
ــهــرجــان الـــواعــدين ضــمـن فــعــالــيـــات ا
الـعـربى الــسـابع الـذى قـدمـته اجلـمـعـيـة
سرح على مسرح الفن صرية لهواة ا ا

«جالل الشرقاوى».

يدور حول مجمـوعة من الشباب أبناء ما
بــــعـــد حــــرب الـــتــــحـــريــــر أكـــتــــوبـــر 1973
يــرصـــدون حــكـــيــاً وســـرداً وجتــســـيــداً مــا
حـدث لــلـمـجـتــمع مـنـذ هـذا الــتـاريخ حـتى

اآلن.
لم يــرتـــبط الــنص بـــتــســلـــسل الــزمــان وال
ـاضى ـكـان بل كـان هـنـاك تداخـل ب ا ا

اضى القريب واحلاضر. البعيد وا
فـــبــعــد حـــرب الــتــحـــريــر واســـتالم مــصــر
ـــغــتـــصــبـــة بــالـــسالم انـــتــفت ألراضــيـــهــا ا
الــقـضــايـا الــرئــيـســة الــتى تـوحــد الــشـعب
حــكـــومــة وشـــعــبـــاً ولم يّـــعــد طـــافــيـــاً عــلى
ـــشــــاكل االجـــتــــمـــاعـــيـــة الـــســـطـح ســـوى ا
ــشــاكل االقـــتــصــاديــة مع الـــنــاجــمــة عـن ا
ـــفـــاهـــيم واخـــتـالل مـــنـــظـــومــة اخـــتالف ا
الـقـيم بـ الـقـد واحلـديث مع اخـتالف

األجيال.
ونستطـيع أن نرصد عناوين قدمت فى
الـعـرض مـثل الـقـمع واحلـرية من خالل
الــــــتــــــربـــــيــــــة األســـــريــــــة كــــــذلك الــــــزيف
االجتمـاعى وعدم وجود قدوة وتزييف
نـتـظم عـبر ـنـظم وا الـوعى بـالـتكـاذب ا
ـوجـودة فى ـشـكــلـة ا وســائل اإلعالم. ا
الـــنـص عـــدم وجـــود نــــواة مـــركــــزيـــة فى
ـشــهــد الــواحــد  كــمــا ال يـوجــد رابط ا
ـشــاهــد عـالوة عـلـى عــدم وجـود بــ ا
قـضــيـة واحــدة لـتــنـاقش بل جــاء الـنص
ـــرور عــلــيــهــا رصــداً لــلـــمــشــاكل وكــان ا
مـــرور الــكــرام بــشــكـل كــاريــكــاتــورى فى
ـشـاهد أصـبـحت إيـقـاع سـريع مـتـنـاهٍ وا
SMS مـــثل الـــرســـائل الـــقـــصـــيـــرة عـــبــر
علومات سـمة هذا اجليل أبـناء شبكـة ا

الدولية.
واألحــداث كـانـت تـســيــر عــلى خط أفــقى
وتـستـطـيع أن تـقـدم مـا شـاءت إلى األمام
لـكن ال يـوقـفـهـا شىء ألنـهـا لم حتـتـو على
عــــقــــدة تــــنــــتــــظــــر حالً فــــتــــحل ويــــنــــتــــهى

النص/العرض.
وهـــــذا مـــــا وضـع اخملـــــرجــــــة فى مـــــأزق
فــأرادت أن تــنــهى الــعــرض وقــدمت كل
وضوع مفتوح لم يغلق بعد لذا شىء وا
ـــثــلــة من ـــشــاركــة  أوقــفـت الــعــرض 
الـصالة مـتدخلـة لوقف هذه األحداث 
وســــألـت مــــجـــــمـــــوعــــة الـــــشــــبـــــاب مــــاذا
تــقـدمــون? وأين وحـدة احلــدث والـذروة
ـعايـيـر عـلى النص ? إلخ النـتفـاء هـذه ا
ـمثـلون كـما بـدأوا بأنهم فـعالً فيـنهى ا
أبـنـاء أجـيـال تـمــتـد من حـرب الـتـحـريـر
ويــحــبـون الــوطن ويــكــرهــونه عــنــدمـا ال
يــجــدون فـــيه بــارقــة أمل مـع مــوســيــقى
أبلة فضيلـة كحل للدراما لتغلق القوس

الذى بدأت به.

اتـــخــذت اخملــرجــة من (الـــلــعب) وســيــلــة
لـــــتـــــقـــــد هـــــذا الـــــعـــــرض ضـــــمـن لـــــعب
األطــفـــال وبــســاطــتــهم والـــتــنــقل بــحــريــة
ــكــان يـــحــســدون عـــلــيــهـــا فى الــزمـــان وا
حــافــظت اخملــرجــة عــلى هــذا األســلــوب
فـجـاء الـعـمل مـتـدفـقـاً طـفـولـياً فـى براءة

سرحية  تعدد مستوى الفعل فى الصورة ا

 شكلها باظت .. ال أظن !

 الستائر الرأسية تعكس روحاً طفولية 

 عمل يزاوج ب
ا متنع  السهل وا
يعكس العشق
سرح للعبة ا

 أسلوب العرض
جاء متدفقاً
طفولياًَ وأمتع
شاهدين جمهور 

 النص يقوم 
على التداخل ب
اضى البعيد ا
واحلاضر القريب

 اخملرجة وقعت
فى مأزق وتركت
األحداث تسير
فى خط أفقى
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والتقليد
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كاليجوال عرض يعرف كيف يطرح أفكاره
األحــمـــر الــذى بــات مــعــبـــراً عن شــخــصــيــة

كاليجوال.
شهد وهو نفس األداء الذى يـستخدم فى ا
الـذى يـضم سـيـزرنـيـا/ كـالـيـجـوال / سـبـيون
ويــنـتــهى بــقـتل األولـى فـقــد حـاولت الــرؤيـة
اإلخراجيـة التعبـير عبـر التمـازج ب ما هو
سـاخن ومــا هـو بــارد فى عــنـصــر اإلضـاءة
ــســـجل ـــوفق لـــلـــصـــوت ا ثم االســـتــخـــدام ا
لـكاليجوال وهـو يقول: «سأسـير فى طريقى

حتى النهاية».
شهد هو احملدد لكل إن العرض يحتـفى 
الرؤية اإلخـراجية حـيث يواجهـنا التـشكيل
وفى اخلـلـفـيـة اإلشـراف وقـد سقـط عـليـهم
البــــــســـــهم الــــــعـــــصـــــريـــــة ضـــــوء أحـــــمــــــر 
وكـالـيجـوال فى مـنـطقـة مـتـقدمـة من خـشـبة
ـســرح وقـد ســلط عــلـيه إضــاءة «الـزووم» ا
متحدثا عن فشله فى احلصول على القمر
ويــوجه حــديـثه لــلـســمــاء وأن احلـريــة الـتى
مــارسـهــا فـى الـقــتـل واالغـتــصــاب لم تــفض

شهد يقتل. إلى شىء وفى نهاية ا
شهد االفتتاحى حيث كاليجوال حامالً ثم ا
البس عـشــيــقـتـه/ شـقــيــقـتـه وهى تـرتــدى ا
الـبــيــضــاء بــعـد أن فــارقت احلــيــاة إن هـذه
ـضــمـونى هى ــسـتــوى ا الــتـفـصــيـلــة عـلى ا
ـثــابـة نـقـطــة االنـطالق لـلــحـدث الـدرامى
بل هـى احملـــرك األســـاسى لـــلـــحـــدث فـــعن
طــريـــقــهـــا يــتـــحــول كـــالــيـــجــوال إلـى شــخص
عــنـــيف يـــتـــســلـى بــالـــقـــتل وتـــدمــيـــر كل من
سـئول يحـيط به ألن مـوت «درسيال» هـو ا
عن شــــعـــور كـــالـــيـــجـــوال بــــعـــبث احلـــيـــاة وال
جـــدواهـــا ومن ثـم يـــحـــدث هـــذا الـــتـــحــول
الـــذى اســتــغـــله «ألــبـــيــر كـــامــو» فى تـــشــبــعه
ضـامـ فـلسـفـية مـثل اإلحـساس بـالـعبث
ــــفـــاهــــيم الــــتى ســـوف والالجــــدوى وهى ا

يتناولها فى كتابة أسطورة «سيزيف».
ويـبــقى األداء الـتــمـثــيـلى عــنـصـرا هــامـا فى
ـواصفـات وبرغم عرض مـسرحى لـه هذه ا
وجـود أو إنتـاج عالقة مـباشـرة ب الـتمـثيل
الـذى يبـدأ من صالـة اجلـمهـور ثم تصـميم
مالبـس بـعض شــخـوص الــعــرض تـصــمـيــمـا
عـصـريـا واسـتـخـدام إكـسـسـوار يـخـلط بـ
زمن احلـــــدث كـــــمــــا فـى الـــــنص وبـــــ واقع
الــعــرض إال أن األداء كــان إيــهـامــيــا يــهــتم
ـعايشـة الدور/ الـشخـصيـة بأفق إيـهامى
داخـلى يـهتم بـاألسـاس بتـقد الـشـخصـية
من داخـلـها عـبـر مـعايـشـتـها والـتـعـبيـر عـنـها

عبر ترجمة معانيها خارجيا.
ومن ثم تــنـدرج تــقـنــيـة كــسـر اإليــهـام ســابـقـة
الذكر عـبر خـلط الزمنـ واإلكسـسوار لكى
ــتــلــقى يــصــبح الــعــرض قــادرًا عــلى إحــالــة ا
لــواقــعه وإلعــطــاء فـكــرة الــطـغــيــان نــوعـًا من
ـومــة فـلـكل عـصـر أشــخـاصه الـطـغـاة. الـد
حتيـة لفـرقة نادى األنـفوشى واخملـرج سامح
بــســيـونى الــذين اســتــطــاعـوا تــقــد عـرض

تع وبسيط بتكلفة إنتاجة قليلة.

طـ مخـتلـف وهـو ما اهتم واجـهة بـ  ا
ــشــهـــد بــتــأكــيــده عــبـــر اســتــخــدام عــنــصــر ا
اإلضـاءة الــتى كـانت إضـافــة لـلـعـرض والـتى

صممها إبراهيم الفرن.
ــســـدســات الــذى يــجــمع ويــنـــدرج مــشــهــد ا
كـــالــيــجـــوال /شــيــريـــا الــذى يـــرتــدى مالبس
ــا لــكى يــصــبح الــعــرض قـادراً عــصــريــة ر
عـــلـى إحـــالـــة فـــكـــرة الـــطــــغـــيـــان ومن ثم ال

ترتبط بفترة ماضية بل وعصرية أيضاً.
ـشـاهد ـشـهد يـنـدرج فى سـياق ا إن هـذا ا
ثـله «كـالـيـجوال» الـدالة عـلى الـعـنف الـذى 
والــذى عـبــرت عـنه الــرؤيـة عــبـر اســتـخـدام
ــتــلــقى اإلضــاءة الــتـى تــبــرز مــعــانى حتــيل ا
لفكرة القـتل ومن ثم تسقط اخلشبة حتت
إضــــاءة ســــاخـــنــــة أهم مــــفــــرداتـــهــــا الــــلـــون

الفلسفى لدى «كامو».
لـكن الـرؤيـة اإلخـراجـيـة ركـزت عـلى صـيـاغـة
شـهد باسـتخـدام تقنـية الكـادر السيـنمائى ا
ا لهذا األسلوب من قدرة على التركيز على
ــشـاهــد/ الـكــادر الـتى تــراهـا هــذه الـرؤيـة ا
تــسـتــحق الــتــأمل فى هــذا الــسـيــاق يــصـبح
تميز لإلظالم/ اإلضاءة مبرراً االستـخدام ا
ـشهـد الذى شـاهد أبـرزها ا فى كـثيـر من ا
يـجمع «كـالـيـجوال شـيـريـا» وتتـنـاوب اإلضاءة
عــلى كل شــخــصــيــة بــالــتــوالى تــبــعــًا لــلــحـوار
الــدرامـى بــحــيث تــصــبح الـــشــخــصــيــة الــتى
تـتـحـدث فى مـنـطـقـة اإل ضـاءة واألخـرى فى
إظالم وكـأن الشخصـية حتدث شخـصاً غير
ــشـهــد الـذى قــدم بـعــنـايـة مـوجــود إن هـذا ا
ـــثل عـــلى مـــســـتـــوى الـــتـــشــكـــيـل واإلخــراج 

ـلـكى يـصـور مـسـرحى أسـاسى  لـلــقـصـر ا
مـجـمـوعــة من الـتـكـويـنـات الـتــشـكـيـلـيـة عـلى
ـــســرح وارتــفـــاع مــتــدرج فى ــ ا يـــســار و
ـسـرح يـعـطى إحـسـاسـاً بـالـتـدرج من عـمق ا
حــيـث الــنــفــوذ والــســلــطــة الــتى يــتــمــتع بــهــا
كــالـــيــجــوال بـــوصــفه الــشـــخــصــيـــة صــاحــبــة
ــطـلق ثم اإلشــراف مــثل شـيــريـا الــنـفــوذ ا
هـــلـــيـــكـــون ثم ســـبــيـــون صـــديق كـــالـــيـــجــوال
ـتـزايد إنه والـثـائر عـلى تـصرفـاته وعـنفه ا

سرحى. النموذج اإلنسانى فى النص ا
ــســرح وضع بــشـكل ثم مـوتــيف فى عــمق ا
تــصــديــرى لــيــصــبح داالً عــلى الــقــمــر وهـو
تـفـصـلــيـة هـامـة فـى سـيـاق الـنص فــالـقـمـر
يــحــيل نــصــيــا لــلــمــســتــحــيل الــذى يــبــتــغــيه
ـــســـتـــوى كـــالـــيـــجـــوال بــــأفق مـــطـــلـق عـــلى ا

سرح هرجـان اخلتامى لنوادى ا فى إطار ا
ــســرح الــعــائم قــدمت فــرقـة عــلى خــشــبــة ا
نـادى مـســرح األنـفـوشى عـرض «كـالـيـجـوال»
تألـيف «ألـبـيـر كـامـو» تمـثـيل: هـيـثم مـحـمد
ان إمـام إسالم بسـيونى أحـمد الـسيد إ
مـــــحــــمــــد جنـــــيب مـــــحــــمـــــد الــــعـــــمــــروسى
والراقـصـون: مـحمـد عـبد الـصـبور مـحـمد
هــارون هـشــام سـعــيـد زكـى مـحــمـد رامى
مجدى عـبد احلـميد عـبد احلمـيد إسراء
عــلـى ســيـــنـــوغـــرافــيـــا د. مـــحـــمــود ســـامى
إضـاءة إبـراهــيم الـفــرن ومن إخـراج سـامح

بسيونى.
منذ البداية يـنبغى اإلقرار أن مجرد تقد
نص مـسـرحى مـثـل «كـالـيـجـوال» فى نـوادى
ـسـرح بـشـروطـهـا اإلنـتـاجـيـة الـفـقـيـرة هو ا
نوع من اجلـرأة الفـنية الـتى حتسـب لفريق
الـــعــمـل حتــديـــداً ســـامح بـــســيـــونى مـــخــرج
الـعرض ألنه تصـدى لنص مسـرحى بحجم
نـص «كــالــيــجـــوال» فــهــو نص يـــصــعب عــلى
كـثـيـر من الـفـرق الـكـبـيـرة ذات اإلمـكـانـيات
اإلنتاجية الضخمة أن تقدمه بعد أن صار
ــســرحــيـة من كـالســيــكــيـات فـن الــكــتــابــة ا
لـــتــــفـــرده وقـــدرته عـــلى الــــغـــور فى الـــنـــفس
اإلنـســانـيــة والـتــعـبــيـر عـنــهـا بــهـذه الــكـيــفـيـة
الــفـريــدة ودرامـيــا نــحن مع شــخـصــيـة لــهـا
طــبـيــعـة مــعـقــدة وصـعــبـة فــكـالــيـجــوال هـذا
اإلمبراطور الرومـانى الذى التقطه «كامو»
من الـتاريخ ليـعبر من خالله عـلى كثير من
أفـــكــاره الـــوجـــوديــة كـــمـــفـــاهــيم الـــســـعــادة
ـــــصــــيــــر اإلنــــســــانى اجلــــنــــون الــــيــــأس  ا
وتصبح نقطة الـتحول فى مسار الشخصية
هـــو مــوت «حـــبـــيــبـــته «درذيـال» فــيـــفـــقــد أى
معـنى لوجـوده ومن ثم يتـعرض لـنوبات من
اجلـــنــون جتــعـــله يــريـــد امــتالك الـــقــمــر أو
احلـصول على اخلـلود إلى آخـر ما صور له
ــــريض لـــــذا يــــســــرف فـى الــــقــــتل عــــقــــلـه ا
واالنـفـراد بالـسلـطـة فيـتـحول إلى سـفاح ال
يــــرتــــوى إال بـــــالــــدمــــاء وتــــصــــبح اخلــــطــــوة
األخـيـرة فى رحـلـة تـدمـيـره لـذاته هى مـوت
ــســتـوى الــنــفـسى صــديــقه ونــقـيــضه عــلى ا
والـدرامى أيــضــاً أعـنى شــخــصـيــة سـبــيـون
ـــثـل نـــصــــيـــا صــــديــــقه الــــشـــاعــــر الــــذى 
اجلـانب اإلنـسـانى فى حـيـاة هذا الـطـاغـية
ـــقـــتـــلـه عــلـى طـــريـــقــة ـــأســاة  لـــتــنـــتـــهـى ا
األبطال التراجيدي الذين يسعون  حثيثاً
ـصـيرهم لـتـدمـيـر أنفـسـهم بـرغم وعـيـهم 

احملتوم.
سـرحى يعبـر عن  كثير وبـرغم أن النص ا
من أفـكار «كامو» الـفلسفـية إال أن العرض
اهـتم اهـتـمامـاً مـتـزيـداً بـالتـعـبـيـر عن ثـيـمة
«الدكتاتور» أو الـطغيان أو االستبداد وهى
أفـكـار قارة فى الـنص الشـهـير لـكنـها أفـكار
كـلــيـة ولـيــست تـفــصـيــلـيــة بل إنـنى أظن أن
ـسـرحى لـلـتــعـبـيـر عـنـهـا. كـامـو كـتب نـصـه ا
بـــــصــــــريــــــا حـــــاول الــــــعــــــرض عــــــبـــــر رؤيــــــته
الــتـــشــكــيـــلــيــة الـــتــعــبـــيــر عن أفـــكــار الــنص
ــحـــاولــة إيـــجــاد ـــضــمـــونــيـــة  وهــواجـــسه ا
مـــعــــادل بـــصــــرى وذلك من خـالل مـــنــــظـــر

 االحتفاء بالرؤية اإلخراجية

باشرة باجلمهور ثل عنصراً مهماً فى عالقته ا  األداء  التمثيلى 
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 الرؤية اإلخراجية مزجت ب عناصر اإلضاءة والصوت بنجاح

النص

الرؤية اإلخراجية

رئى اإلطار ا

البس  ا

اختيار العناصر بعناية

التكنيك

كن تداركها مالحظات 
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> مسرحية «أرض الله» للمؤلف محمد عبد احلافظ ناصف تصدر نهاية هذه الشهر ضمن سلسلة نصوص مسرحية.
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أوبريت «قطر أرض احملبة والسالم» 
ــا غــيــر مــقــصـود- نــوعــا من الــتالحم- ر
ط احلــيـاة ومـفـردات الـفن بــ جتـلـيـات 
الــــشــــعـــــبى من غــــنـــــاء ورقص ابــــتــــداء من
ــــهــــد الــــتـى تــــصــــاحـب مــــيالد أغــــنــــيـــــات ا
األطـفــال مـرورا بـتــعـلـيــمـهم فى الـكــتـاتـيب
الــــتــــقــــلـــيــــديــــة فــــألـــعــــابــــهم مـع أقـــرانــــهم
فاسـتعدادهم فى مـرحلـة الشبـاب لإلبحار
ـراكب والغـوص فى مغـامرات على مـتون ا
الــبـحث عن الـلـؤلــؤ ورزق الـبـحـر واألسـواق
ـكن أن يـصـرفـوا فيـه ما اخلـارجـيـة الـتى 
ظـفـروا به ثم عــودتـهم الـتى تــفـيض مـعـهـا
األفــراح ويــتــبــدد قـــلق االنــتــظــار وتــنــعــقــد
جـلسـات السـمر وتـداول الذكـريات والـغناء
والرقص.وإذا كـان هذا اجلـزء يعـتمـد على
ـــفــكـــكــة ــتـــتــابـــعــة ا الـــلــوحـــات احلـــركــيـــة ا
واخلـشـنـة الــتـكـوين غـالـبـا فـاجلـزء الـثـانى
يــعــتـــمــد عــلى رقــصـــة فــضــفــاضـــة طــويــلــة
تؤديها فـرقة "راجاتا" الـلبنانـية تتكـرر فيها
حــركـة الــبـنــاء وتـداول األحــجــار الـعــمالقـة
ـأل فــــراغ ل دون تـــــنـــــويع  عـــــلـى نــــحـــــو 
ـسـرح الـرحـب ويـسـيـطـر عـلـيه مـتـضـافـرا ا
ـــاديــــة وال تــــلـــبـث أن تـــتــــنـــوع ــــفـــرداتـه ا
الرقصة فى حـفل تخرج من اجلامعة على

الطريقة األوروبية.
ـثـيـر أن يتـزامن مع هـذه الـتـكـويـنات ومن ا
ـــفـــتــرض أن تـــشـــغل احلــركـــيـــة الـــتى مـن ا
ــســـرح فى اجلــزأين اســتــعــراض فــضــاء ا
فيلم سـينـمائى على شـاشة عمالقـة تشغل
الـبانـوراما وتـنحدر لـألجناب ويـغلب عـليه
ا كانت عليه البالد أو طابع وثائقى سواء 
ـــا تــنـــصــرف إلــيـه اجلــهــود والـــثــروات فى
ـسـرحـيـة ـا يـصـيب الـصـورة ا احلـاضـر 
بـــالـــتـــشـــتت مـع اســـتـــمـــرار درجـــة وكـــثـــافــة
اإلضــاءة الــعــالــيــة ويـــزيــد األمــر بــلــة تــلك
ـوسـيـقـيـة ـفـارقـة الـصـارخـة بـ اآلالت ا ا
ـسجـلة" والـوجود تـلقى "ا التى يـسمـعهـا ا
ثـلن أنهن احلى لبـعض الـعازفـات الالئى 
ـصاحـبة!!. وسـيقى الـتـصويـرية ا يعـزفن ا
ـفـارقـة الـصـارخة فى ويـسـتـمـر الـتشـتت وا
اجلــزء الـثـالث فــبـيـنـمــا يـسـتـعــرض الـفـيـلم
الـتطورات الـعلـمية والـتكنـولوجـية فى عالم
الـــفـــضـــاء بـــســـفـــنـه وصـــواريـــخه وأطـــبـــاقه
ـسـرح أنـاس فى الـطــائـرة يـحــتـشـد عـلـى ا
ثياب شعوب من حـضارات وأكوان مختلفة
مـتــصـارعــة وتـتــحـول الــصـالـة إلـى سـيـرك
ــعــلـقــة راقــصـان فى يـنــزلق عــلى أسالكه ا
ثــــيـــــاب رواد الـــــفــــضـــــاء وأعالم قــــطـــــريــــة
ويـنخـرطان فى احلـشـد مهـدئ من حـمأة
الـصــراع داعـ إلى الـتــأسى بـقــطـر أرضـا
لـلــمـحـبــة والـسالم فى ظل ربـانــهـا "حـمـد"
وقـبــيـلـة "تــمـيم". ويـنـفــصل صـوت الـراقص
غنى ويـجنح التكوين احلركى عن صوت ا
إلى الـسـكـون بـيـنمـا تـتـعـاقب عـلـيه أصوات
ـغــنــ لـتــؤكــد مــعـانى الــدعــوة اخلـتــامــيـة ا
بـلغات مختـلفة فمن صـوتى "فهد وعيسى
س الــكـبـيــسى" بـالــعـربـيــة إلى صـوت "دا
روسس" بـــاإلجنــلـــيــزيـــة لــصـــوت "إيـــزابــيل
الروش" بـالـفــرنـسـيـة إلى صــوت "خـوسـيـة
فــرنــانــديس" بــاألســبــانــيــة فــصــوت "تــيــنـو
فــازاســـا" بـــاإليــطـــالـــيــة. وفى تـــقـــديــرى أن
ـوسـيـقى تـلـحـ هـذه األغـنـيـة وتـوزيـعـهـا ا
كن إنـكاره صادف تـوفيـقا اسـتـثنـائيـا ال 
فـأطفـأت لهـاث الظـمأ للـفن اجلمـيل الذى

أثاره االرتباك والتشتت.

أو االنـــســجـــام. فـــرغـم أن كــتـــيـب الـــعــرض
يــفــصح عن اسم "مـــنــيــر مالعب" بــوصــفه
مـخـرجـا لــلـعـرض ومـصـمـمـا لـرقـصـاته إال
أن الـكــتــيب فـى الـوقـت نـفــسه يــفــصح عن
اسم "فــيــصل إبـراهــيم الــتــمـيــمى" بــوصـفه
مـخـرجــا ومـلـحـنــا بل وكـاتـبـا "ســيـنـاريـست"
اضى" ـوسوم بـ "بانـوراما ا لـلجزء األول ا
بـيــنـمـا يــتـضـمن الــكـتـيب نــفـسه اسم "فـالح
الــــهــــاجـــرى" بــــوصــــفه كــــاتـــبــــا لألغــــنــــيـــات
والــتــعــلــيــقــات الــشـعــريــة والــنص ثـم يــعـود
ويـطـرح اسم "مـدعث الـقـحـطـانى" بـوصـفه
مــنـــســقــا عـــامــا لــلــجـــزء األول وعــلى هــذا
ـــســـئـــولـــيـــات وتــــغـــيب الـــفـــواصل تـــتــــمـــيع ا
وتــــتــــداخل احلــــدود بــــ األدوار لــــيــــبــــقى

شاركة وحسن القصد. شرف ا
والعـرض يـنقـسم إلى ثالثـة أجـزاء متـصـلة
بـــالــزمن والـــتــاريخ فــاجلـــزء األول يــتــرسم
ـشحونة صـورة لألوضاع ومنـاحى احلياة ا
بـالفنـون التـراثية فـى قطر قـبل  أن يتـفجر
الـــبـــتـــرول فـى أراضـــيـــهـــا واجلـــزء الـــثـــانى
يـرسم صـورة ألشـكـال الـنـهـضـة الـتـعـلـيـمـيـة
ــعــمــاريـة الــواســعــة الــتى غــيــرت مــعــالم وا
احلــــيـــــاة والـــــوجــــود بـــــصــــورة جـــــذريــــة فى
احلـاضر حـتى تـكـاد تـنـقـطع الصـلـة بـيـنـها
ـاضى الذى كـان ولم يـعد إال بـقـايا وبـ ا
مـتـكـسـرة بل وبـاهـتة غـالـبـا فى ذاكـرة كـبار
الـــسن وإن ظـــلت كـــامـــنـــة فى الـــصـــحــارى
ــتـرامـيـة وراء ــمـتـدة والــكـثـبـان الــرمـلـيـة ا ا
نـاطــحــات الـســحـاب احلــديــثـة ومــجـمــعـات
الــتــســـويق الــضـــخــمـــة أمــا اجلــزء الـــثــالث
فيـستـشرف طـموحـا قطريـا للـمشـاركة فى
ارتــيــاد عــالم الــفــضـاء ومـن نـاحــيــة ثــانــيـة
نـــشـــر دعــــوة الـــسالم بـــ ســـكـــان األكـــوان
ـتصـارعـة مـسـتـشهـدين بـقـطـر الـتى تـعد ا
"cosmopolitan  - مجتمعـا "كزموبوليتانيا
تتعايش فيه مختلف األجناس واجلماعات

تباينة. البشرية والثقافات ا
والـواقع أن ال شىء مــوضـوعـى أو عـضـوى
ــتـــتـــابــعـــة فـــاجلــزء يــربط هـــذه األجـــزاء ا
األول يــســتـــعــرض من خالل أســـرة قــبــلــيــة

"الريفيو".
ا أسـهم فى انتـفاء الوحـدة الفـنية عن ور
"قـطـر أرض احملـبة والـسـالم" وجـود أكـثر
من مخرج مع تداخل وتـقاطع الفت للنظر
ـــــا يــــفـــــســــر فـى األدوار وتــــوصـــــيــــفـــــهــــا 
ـفصـلية ـساحات ا االرتبـاك الواضح فى ا
بـ الفـقرات واألجـزاء التى يـنطـوى علـيها
الـــعـــرض مـــثـــلـــمـــا يـــفـــســـر تـــعـــدد وتـــزامن
األســالــيب الــفــنــيــة والــتـقــنــيــات إلـى درجـة
تـــــشـــــتــــــيت االنـــــتــــــبـــــاه وازدحـــــام الـــــصـــــورة
ــلـتـبــسـة وكـأن ـســرحـيـة بــالـتـفــصـيالت ا ا
ثمة من يرتـدى كل الثياب فى دوالبه دفعة
واحدة بصرف النظر عن سؤال الضرورة

ـــنــصــرم - فـــيــشــوبـــهــا الــقـــصــور وحــشــد ا
ـنـوعة عـلى نـحـو مـجـانى وكـما الـفـقـرات ا
اتفق دون أن يـربطهـا إال "النـوايا احلـسنة"
الــــتـى ال تــــلــــبـث أن تــــفــــرض نــــفــــســــهــــا فى
اخلــواتـيم وبـصـوت عــال مـبـاشـر فـإذا هى
ـسئـول آثـر ا تـغنٍ بحـب الوطن وإشـادة 
عــنه وأيــاديــهـم الـبــيــضــاء عــلــيه بـل وثــقـة
ـثـيـر أن فـيـمـا يـرسـمـونه مـن مـسـتـقـبـله. وا
الـــقـــائـــمـــ عـــلـى هـــذا الـــنـــوع من عـــروض
ـا تــنـطــوى عــلـيه من فــقـرات ــنــاسـبــات  ا
وتنويعات منـفصلة مفككة ال يترددون عن
دمــــجـــــهـــــا - عــــلـى نــــحـــــو مـــــتــــكـــــرر- حتت
مصـطـلح "األوبـريت" وإن كـانت أقرب إلى

بــــدعـــوة من اجملــــلس الــــوطـــنـى لـــلــــثـــقــــافـــة
والفـنون والتـراث فى" قطـر" الشـقيق قدر
لى أن أشـهد عن كثب عـديدا من فعـاليات
مــــهـــرجــــان الــــدوحــــة الــــثــــقـــافـى فى دورته
الـسـابـعة الـتى اسـتـغـرقت الـفـترة من 2/8 :
2008/6/3 تــلك الــفــعــالــيـات الــتـى تـنــوعت
عارض الفنية ب األمسيات الشـعرية وا
والفـنون الـتراثـية من الـثيـاب الصـينـية إلى
غربية والطاجستانية وحلقات الرقصات ا
الـغــنـاء الـقـطـريـة بــاإلضـافـة إلى الـعـروض
ــــســــرحــــيــــة والـــنــــدوات الــــتـى تــــتــــعـــرض ا
لــلــقــضــايــا وثــيــقــة الـصــلــة بــواقـع الــثــقــافـة
ـتـبـايـنـة بل ـعـاصــرة وروافـدهـا ا الـعـربـيـة ا
ـتـقـاطـعـة فى الـوقت نـفـسه مـثل قـضـية وا
"االسـتشـراق" وما قـد يـنتج عـنهـا من حوار
خالق بــ احلــضــارات اخملـتــلــفــة وتـداول
ــرونــة والــنـضـج والــثــقـة مــعــرفى يــتــسم بــا
ـوضوعى أو بـالـنفس وإعالء فـعل الـنقـد ا
يــتــولــد عــنــهــا من خــطــابــات أيــديــولــوجــيــة
ـــصــالـح حتت أقـــنـــعــة تــســـتـــخـــفى فـــيـــهـــا ا
ـكتسـبة مـدعومة ـعرفة وخـبرة الـتاريخ ا ا
إمـــا بــــوعى الـــقـــوة والــــهـــيـــمـــنــــة فى جـــانب
ـغـالــبـة فى اجلـانب وانـهــيـار الـقــدرة عـلى ا
ـــا كــانـت الــفـــعـــالـــيــات مـــتـــنـــوعــة اآلخـــر. و
ـشـارب واأللـوان ومـنـتـشـرة فى أكـثـر من ا
ـا يـستـدعى فى بـقـعـة من بقـاع الـدوحـة 
ــــتــــابـــــعــــة لــــهــــا دوائــــر اكــــتــــراث نــــوعــــيــــة ا
ومــتـــخــصـــصــة فـى الــوقـت نــفـــسه فـــإنــنى
أقــصـر تـعــلـيـقــاتى الـنــقـديـة عــلى الـعـروض
ـسـرحـية حـتى ال أبـحـر فى غـيـر مـياهى ا

اإلقليمية.
وفى هذا اإلطار يأتى عرض "قطر..أرض
احملـــبـــة والـــسـالم" الـــذى أنـــتـــجه اجملـــلس
الوطنى لـلثقـافة والفـنون والتـراث بوصفه
ـــهــــرجـــان وقـــدمه عـــلى عـــرض افـــتـــتـــاح ا
مـسـرح "الـدفـنة" الـذى أعـد مـلـحقـا بـفـندق
الــشـــيــراتــون لــيــشـــهــد مــعــظم الـــفــعــالــيــات
ـا ألنه عرض افتتاح حضره سرحية.ور ا
سمـو األمير حـمد بن خـليفـة آل ثان حاكم
سـئـول قـطر ولـفـيف من الـشيـوخ وكـبـار ا
الـــــتــــنـــــفـــــيـــــذيـــــ فى اإلمـــــارة فـــــضال عن
ــــــســــــرحــــــيــــــ ــــــدعــــــويـن مـن األدبــــــاء وا ا
واإلعالمي من أنحـاء مختلفة فى الوطن
الــــعـــربـى فـــقــــد اصـــطــــبغ بــــطـــابـع رســـمى
يـضع"قــطـر"وبـدءا مـن عـنـوانه بــ قـوسـ
كـبـيرين ويـكـرسهـا بـوصفـهـا أرضا لـلـمحـبة
والــسـالم ويــعــزلـــهــا فى الـــوقت ذاته- ولــو
بـصورة غـنائـية تـبوح بـالـتمـنيـات اجملنـحة-
عن بـؤر الـصـراع الـســاخـنـة بل والـصـاخـبـة
ــعـاش مـنـذ فـى الـواقع "الـعــربى- الـدولى"ا

عقود بعيدة.
ورغم أن الـــــعــــرض قـــــدم حتت تـــــوصــــيف
األوبــريت إال أنه فى احلــقــيــقـة يــخــلـو من
ـوضــوعـيـة والـعـضــويـة الـدرامـيـة الـوحـدة ا
مع الــتــنــوع فى وســائط األداء الــفــنى الــتى
يـتـمـيـز بـهـا هـذا الـنـوع الـفـنى من أغـنـيـات
ا فـرديـة وثـنـائـيـة أو ثالثـيـة ونـحـو ذلـك 
يــحل مـــحل احلــوار ويــعـــيــد نــســـجه شــعــرا
ـوسـيـقى وقـد يـتـطلـب "الـكورال" مـعـانـقـا ا
أحـــيــــانـــا مـــتـــرافــــقـــا مع االســــتـــعـــراضـــات
الــراقــصــة فى ســـيــاق خط درامى مــطــرد
يــــضــــفى عـــــلى الــــتــــنـــــوع وحــــدة عــــضــــويــــة
الزمـــة.وجـــاء الـــعـــرض نـــفــــسه من نـــاحـــيـــة
ــسـرحـيـة أخـرى مــثل كـثـيــر من الـعـروض ا
ـنــاسـبـات الـتى تــشـهـدهــا االحـتــفـالـيــات بـا
ــوسـومــة بـالـوطــنـيـة الـرســمـيـة والســيـمـا ا
والـتى يغـلب أن تؤمهـا القـيادات الـسيـاسية
العليا فى الـبالد العربية إذ تتم فى تعجل
وســـــبـــــاق مع الـــــزمـن- رغم أن مـــــوعـــــدهــــا
مـعــروف ســلـفــا بــنـهــايــة مـثــيــلـهــا فى الــعـام

ـعـاهـدهـا اخملـتلـفـة يـعـتـبـر مـشـروعـا فـريدا مـن نوعـه ليـس فى الـشرق األوسط ـيـة  > مـشـروع األكـاد
واألقـصى وحـدهـمـا بل بـالـنـسـبـة لـكـثـير مـن دول أوربا وهـذا بـشـهـادة كـثـيـر من اخلـبـراء والـضـيوف الـذين
ـيـة مثل جـان بـول سـارتر وسـيـمـون دى بفـوار.. لـكن عـلى اجلانب اسـتـقـدمتـهم وزارة الـثـقـافة وزاروا األكـاد
اآلخـر أالحظ أن العالم كله يتجه إلى الـتخصص فى مجاالت العـلوم اخملتلفة. وأعتـقد أن الفنون احلية -
تكاملة. سرح - يجب أن يستثنى من هذا الـتخصص لتحقيق ما يسمى بالصـورة الفنية احلية ا سرحيال سـيما ا جريدة كل ا
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وضوعية والدرامية  عرض يخلو من الوحدة ا

 اصطباغ العرض بالطابع الرسمى

 وجود
أكثر 
من
مخرج
ساهم فى
انتفاء
الوحدة
الفنية

ا خلى» للمؤلف عبد الله الطوخى واخملرج محمد دسوقى تقرر وقف عرضها نهاية هذا األسبوع. > مسرحية «فى الليل 

ـســرحى مـقـتــرن بـارتـقــاء اجملـتـمـع وبـرعـايــة الـدول حلـقــوق اإلنـسـان فى >  إن الــفن ا
ناخ مالئما خللق النشاط الثقافى. فكلما ارتقى اإلنسان العربى حضاريا كلما أصبح ا

وازدهار مسرح عربى شامخ وقوى. 14
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.? ف
السيدة :

فيه مسرح فى آخر الشارع.. حتالقينى قاعدة هناك.
جـ :

أنا جايلك.
السيدة :

مستنياك (تخرج ببطء)
جـ :

س.. س
س :

فيه إيه?
جـ :

يالال .. لِمّ عرايسك وهات مسرحك ويالال بينا .
س :

? على ف
جـ :

فيه مسرح فى آخر الشارع وهى مستنيانا هناك.
س :

? هى م
جـ :

حنروحلها.
س :
? م
جـ :

اللى مستنيانا.
س :

إنت اجتننت?
جـ :

أل.. آه.. أنا اجتننت.. وحروحلها هناك.
س :

سرح اللى فى آخر الشارع? فى ا
جـ :
أيوه.
س :

إنت عارف ده أنهى مسرح?
جـ :
أل.

س :
اللى بقى أوبرا.

جـ :
مسرحنا.

س :
مسرحنا اللى بقى أوبرا.

جـ :
ده مسرحنا.

س :
بس بقى أوبرا.

جـ :
أوبرا.

س :
أيوه.. مسرحنا.. اللى بقى أوبرا.

جـ :
بس بقى أوبرا.. وده مسرحنا.

س :
أيوه مسرحنا.

جـ :
هو دلوقتى أوبرا.

س :
واخلشب اللى سرقناه.

جـ :
من مسرحنا.

س :
عشان نبنى مسرحنا.

جـ :
بدل مسرحنا.

س :
اللى بقى أوبرا

جـ :
هو لسه أوبرا.

س :
مابقاش مسرحنا.

جـ :

إظالم تدريجى
صوت س  جـ :

بعد خمس سنة.
هابى بيرث داى تو يو
هابى بيرث داى تو يو

هابى بيرث داى تو يو... (صمت)
(عود ثقـاب يشتعل.. ينـير شمعة.. ضـحكة عجوز جـدا.. عود آخر ينير
شمـعة أخرى.. ضحـكة أخرى .. يـستمر إشـعال الشـمع بغزارة مع زيادة

الضحكات الصادقة..)
(يختفى س جـ..

صــوت عـكــاز وحــيـد يــدق بـقــوة عــلى األرض.. تــدخل الـســيــدة الـعــجـوز
تتحسس طريقها.. وتغنى وسط الشموع).

هابى بيرث داى تو يو
هابى بيرث داى تو يو

(أصوات من اخلـلف تغـنى نفس اللـحن.. تتصـاعد األصوات مع اإلظالم
التام دون إطفاء الشموع).

عشان مسرحنا.
س :

بقى أوبرا.
جـ :

بس الزم يبقى مسرحنا.
(يصالن حلـالة قصوى من اجلنون واالنفعـال الذى يصل لدرجة البكاء..
يـبـدو لـلـسـامـع خـلـفـيـة مـوسيـقـيـة أوبـرالـية.. تـعـلـو حـتى تـغطـى على

صوتيهما.. وتصل حلد الصخب.. ويصرخان..).
مسرحنا

ستوى الصوتى (يؤديـان حلنا شعبيا صارخا.. محـاول االرتفاع فوق ا
األوبرالى الـضخم.. األراجـوز فى أيديهـما.. يـحاول الغـناء والكالم.. ال
يـسـتـطــيع حـتى يـصـرخ ويـقع عــلى األرض س جـ فى تـوهـة.. وانـهـيـار
حـتـى يـقــعــان عــلى األرض.. (صــمت).. يــغـنــيــان حلــنــا خـاصــا بــهــمـا
وبـحالـتـهمـا من هـدوء ويـتفـاعالن ويـنـفعالن بـأغـنيـتـهـما حـتى يـطغى
عـلـيهـمـا احلـزن الـشـديـد وقـد يـصالن حلـالة اإلحـسـاس بـالـقـهـر الـتام
وكـأنـهـمـا تـدوسـهـمـا األقـدام ويـخــتـفـيـان وسط كم هـائل من الـبـشـر ال

يلتفت لقضيتهما..)
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سرح ميامى األسبوع القادم. > مسرحية «حتت السيطرة» للمؤلف حمدى نوار واخملرج عصام سعد لفرقة مسرح الشباب تعرض 

ـسـرح الـتـجـارى ــشـكـلـة فى مـصـر لـيــست مـشـكـلـة مـسـرح بــوجه عـام - فـا >  ا
سف واسـكتشات الـكباريهـات وعلب الليل مـازالت منتعـشة فى مصر. ـسرح ا وا
ـسرحى الـتـجـارى دور مـا من الـنـاحـية المح من الـنـشـاط ا وقـد يـكـون لـهـذه ا

الترفيهية.  20
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 مسرحيات
تتمرد على
احلواجز التى
ساهمت فى كبت
الذات النسوية!

أطياف الذات النسائية تغيب احلركة وتظهر
ستقل  سرح ا همشة فى عروض ا الكوامن ا

الـنص من نـاحيـة  والـتـواصل مع اجلـمهـور من نـاحـية
أخرى .

وتـكاد تـقتـرب مسـرحـية الـتطـريـز لـ (عفت يـحيى) من
ـــنــحى إال أن عــفت جلـــأت إلى الــتــقـــنــيــة الــتى هــذا ا
أشـارت لها إلـينور فـيوز فى كـتابهـا عندمـا بدأت عفت
مسـرحيتـها بعـرض نصف ساعـة للقـطات مغـايرة غير
مرتـبة عن عـمد من عـروض الفـرقة الـسابـقة وآخـرها
ياه)  الذى ركزت عليه بذكاء ليكون  تمهيداً (ذاكرة ا
وقــنـطــرة تـواصل لــعـرض أشــكـال الـقــمع والـكــبت الـتى

رأة .  تقع على ا
أربع سـيدات بـينـهن فتـاة فى مقـتبل حـياتـها اإلنـسانـية
والــعــاطــفـيــة جتــلس مـع جـدتــهــا وصــديــقــاتــهـا الــثالث
بــتــشـكــيل مــا فى مـواجــهــة اجلـمــهــور يـرتــدين مالبس
ـســتـوى طـبـقـتـهن الـعــلـيـا والـتى جـاءت بـصـورة تـشـيـر 
سـاخـرة جـسدتـهـا هـيـئة ادعـاء وتـعـال ظهـرتـا جـلـياً فى

نبرات أصواتهن .
 وكل مـن الــــســــيـــــدات الــــثالث يــــتـــــنــــاوبن قـــــصــــصــــهن
ـستـوى اإلنسانـى والعاطـفى وبيـنهن وحكـاياتهـن على ا
هــذه الــفـــتــاة الــصـــغــيــرة الـــتى تــشــاركـــهن بــحـــواديــتــهــا
ـغـايـرة شـكالً ومـضـمـونـاً وحـلـقة ـعـاصـرة ا وأفـكارهـا ا
الـتواصل تلك بـينـهن هى ما تـشكل خيـوط التـطريز أو
احليـاكـة خيـطـاً خيـطاً . لـتـذكرنـا الـقصـة بفـيـلم (كيف
تـــصــــنع حلـــافــــاً أمـــريــــكـــيــــاً) روايـــة "ويــــتـــنـى أوتـــو" عن
مـجموعة من العـجائز والصديقـات تندمج وسطه بنت
صـغـيرة تـسـتعـد للـزواج وكل مـنهـن يقـدمن عـلى حيـاكة
ً لــكل مـنــهن تــعـبــر فـيه عن حلـاف لــهـا بـه شـكل مــعـ

حكاية ما . 
مع مالحــظـــة أن مــعــظم األحــاديث الـــتى جتــمع نــســاء
هــذه اجلـلــسـة  احلــكــائـيــة فى مـســرحــيـة (الــتـطــريـز)
تـدور حـول عالقـتـهن بـاجلـنس اآلخر حتـيـلـنـا لـطرفى
ـوضـوع األنـا / الـثـنـائـيـات الـشـهـيـرة مـثل : الـذات / ا
اآلخـر  فــثــمـة حــكــايـات عـن مـحــاولــة تـهــمــيش اآلخـر
كبوتة . وفى وفضحه بواسطة مجموعة من الذوات ا
األمـر نـفـسه  تـعـرض الـفـتـاة الـصـغـيرة أشـكـال الـقـمع
اجلـديــدة الـتى تـواجــهـهـا أو ســوف تـواجـهــهـا والـتى ال
تـبـدأ من اجملـتـمع الـذكـورى بـقدر مـا تـقـودهـا عـقـلـيات
ذكـوريـة مـتـنـكـرة فى أجـسـاد نـسـائـيـة تـشـرحـهـا الـصور
الــكــاريــكــاتــيــريــة  بــارتــدائــهــا لــزى أســود  وهى نــفس
الــهــيـــئــة الــتى اتـــخــذتــهــا الـــنــســاء األربع عـــنــدمــا قــمن
بارتـداء عـباءات سـوداء  كـشـكل من أشكـال االنـضواء
فى ظالم  قمع بـطريـركى  أهو تـعبـير عن رفع أعالم
احلـداد الـسـوداء كـمـظـهـر احـتـجـاجى  أم أنـهـا مـجـرد
ــرأة احملــجــوزة أسـفـل أغــطــيـة تــكــثـيـف لــشــرح وضع ا

حاجبة للفكر والوعى اإلنسانى ?!
ويالحق كالم النساء بـعض من الصور التى تكاد تكون
كــاريـكـاتــيـريـة بــاألبـيض واألســود لـتـكــون أشـبه بــفـيـلم
كــارتـــون مــدبــلج بــحــديث يـــكــســر ثــبــات الــصــورة الــتى
تسـتمد مرونتهـا من احلكايات النسـائية . كما يتوسط
الـعـرض مـشـهد مـن فـيـلم فـيـديـو بـانـتومـا  أخـرجـته
الـفــتـاة الـصـغــيـرة وعـرضـته عــلى جـدتـهـا وصــديـقـتـهـا.
الفيـلم أيضاً بـاألبيض واألسود عن سـيدة بقـناع تقابل
ر مـا ثم جنـدها جتـرى خائـفة فى رجالً بـقنـاع فى 
ـر آخر وتـخلع الـقنـاع وتقـوم بأخـذ بطـيخـة صغـيرة

وقذفها فتنكسر ثم تنهار هى بجانبها. 
وإن كــانـت الــرؤيـــة الـــنـــســـائـــيــة تـــأتى فـى هـــذا الــعـــمل
بصيغـة ظاهرة  واضحـة  داخل حلقـة نسائيـة مغلقة
تـسـعى لـلـتمـركـز مـهـمـشة بـذلك الـرجل الـذى ال يـظـهر
وكـــأنه أصـــوات مــاضـــويــة تـــخــتـــرق حــاضـــر الــنـــســاء 
مـتــجـسـداً فى صــورة (زوج اجلـدة) وهــو مـا يـوضح أن
هــذا اآلخــر لم يــعـد ســوى أشــبــاحــاً وذكـريــات مــهــمــلـة
لـيـست ركــيـزة فى تـاريخ الـعــقـلـيـة الــنـسـائـيــة  لـتـصـيـر
ـقـدمة نـفـسهـا تتـمـرد على احلـواجز ـسرحـية ا ـادة ا ا
ـكنـنا ـساهـمة فـى كبت الـذات النـسـوية . فى حـ  ا
ـتـناوى" اسـتنـبـاط نـفس الـرؤيـة فى مـسرحـيـة "هـانى ا
(أوسكار والسـيدة الوردية) من خالل اخليط السردى
ـبــاشــرة  لـقــصـة بــ طـفل الــبـســيط ومـعــانــيه غـيــر ا
ـركـزية فـى النص وسـيـدة مـحـطـمـة لصـور الـفـحـولـة ا
سرحى وبأدوات شديدة الـبساطة يقدم عمالً غير ا

متطبع بتقنيات اإلبهار فى اإلخراج .

أصـبحت الكـلمة هى مـفتـاح الذات للـغور فى أعمـاقها
بالـداخل لتـفصح بـها عن كـوامن جواربـها الـداخلـية 
ـسـرح حديـثاً وإن كان األداء الـتعـبـيرى اجلـسدى فى ا
ـــا مـــيــز حـــاول الـــتـــخـــلى عن الـــنـــطق بـــالـــكالم ولـــطـــا
ـــســرح عـن غـــيـــره من الـــفـــنــون ـــنـــظـــرون والـــنـــقـــاد ا ا
بــارتـــكــازه األســـاسى عــلى الـــفــعل  dranكــمـــا يــعــنى
ـــكن ـــصــــطــــلح اإلغـــريــــقى. وهــــذا الـــفــــعل ـ الــــذى  ا
اعــتــبــاره مــعـــيــاراً لــتــطــور احلــدث الــدرامى وحتــركه ـ
الـذى ينـتج عـبـر تـمازج الـعـنـاصـر احلواريـة والـدرامـية
ــــثـــــلــــ يــــؤدون مع أدوات الـــــعــــرض اجملـــــســــدة مـن 
مـــشــاهــد مــســرحـــيــة تــتــوافق فـى مــفــاهــيم تـــعــكــســهــا
تـصمـيـمات األزيـاء والديـكـورات وتخـطـيطـات اإلضاءة
ــمــنــهــجــة . وكـل هــذا يــعــرض فى حــيــز ــوســيــقـى ا وا
ــمــثــلـ ــشـاهــدة مــجــمــوعـة من ا مـكــانى مــخــصص 

يــتـوافــدون بــصـورة مــغــايـرة . لــكى يــتــخـذ هــذا الــفـعل
سـرحى لكن ـسرحـيـة فى العـرض ا صيـغة احلـركة ا
يــبـدو أن هــذا الــركن األســاسى (الــفــعل) اهــتــز قــلـيالً
وتراجـعت أهميـته فى السـنوات األخيـرة حتى كاد أن
ــكن ــســرحـى إلى ظــاهـــرة  يـــتــحـــول غــيــاب الـــفــعـل ا
ـســتــقل ــســرح ا مالحــظــتــهــا ضــمن عــروض شــبــاب ا
الذى عـرض  ـ مؤخـراً ـ فى مسـرح الروابط . غـير أن
ـسـرحى يـجـرنـا بـالـضـرورة الـكالم عن غــيـاب الـفـعل ا
ــكن ــســـرحــيــة  حــيث ال لــلــكالم عـن الــشــخــصــيــة ا

تصور فعل بدون فاعل (شخصية) . 
طـرحت "إلـيـنـور فـيـوز" فى كـتابـهـا (مـوت الـشـخـصـية)
عـدة مالحـظات عن الـصـور والـدالالت الـتى تكـتـنـزها
الــعـروض مـا بـعـد احلـداثـيـة ومـنـهـا أعـمـال اعـتـبـرتـهـا
(إلـيــنـور) من مـسـرح الــكـتـابـة والــقـراءة الـذى "يـهـدف
عاصرة ـسرحيـات ا إلى تعويض تـأثير احلـضور فى ا
كـتـوب نـفـسه.. ". وتـتـسـاءل إلـيـنور من خـالل النـص ا
ـمثلـون الكتاب ويـقرءون النص عـالياً على "هل يفتح ا
سـرحى مقتـطفات من سرح? أو هـل يضع الكـاتب ا ا
أعـماله الـسابـقـة فى أعمـال أخرى له? إال أن مـوضوع
نـاقشـة التـمزق مـا بعد القـراءة والكـتابـة مدخـل جيـد 

احلداثى فى الشكل الدرامى.
هـــذه الـــصــيـــغـــة اتـــخــذت شـــكالً مـــغـــايــراً فـى عــروض
ــســـتـــقل لــتـــشق مـــســيـــرتـــهــا فى ــســـرح ا مــهـــرجـــان ا

اجتاه . 
سرحية   أوالً : خلوها من احلركة ا

ثانياً : ارتكازها عـلى اجلوانب الذاتية وهو ما اتبعته
ــــســـتـــقل األولى فـــرقـــة ـــســـرح ا فـــرقـــتـــان من فـــرق ا
الدراسـات والتدريب والـتى قدمت مـسرحيـة (أوسكار
والـــســيــدة الـــورديــة) واألخــرى لـــفــرقــة الـــقــافـــلــة الــتى
قــدمت مــســرحــيــة (الــتـــطــريــز). وبــغض الــنــظــر عــمــا
تـسـرب لـلــجـمـهـور من مــلل  إال أنه  أربـكه فى الـوقت

ذاته.
ففى عـرض (أوسـكار والـسـيـدة الورديـة) حـول اخملرج
تـناوى"  صـيـغة مـسرح الـقـراءة والكـتابـة التى "هـانى ا
أثـارتـه "إلـيـنــور فـيــوز"  إلى مـســرح الـقــراءة والـصـورة
ــنـطـوق لـتــلـتـصق الــصـورة شـارحــة ومالحـقــة لـلـكالم ا
قـروء فى آن. فأمامـنا سـيدة (مامـا الوردية) ورجل وا
(أوسـكـار) يجـلـسان عـلى مـنضـدة وأمـامهـمـا أوراقهـما

 . يقرآن منها بإضاءة ساقطة من أبجورت
 ولـكن قـبل احلـديث عن الـتــقـنـيـة إخـراجـيـاً جتـدر بـنـا
اإلشارة إلى النص الذى قدمه اخملرج وهو من تأليف
ـانويل شمـيث" وذلك ألن النص يكـاد يعطى "إريك إ
انـطبـاعاً بـانفـصـاله واستـقالله عن الـعرض فـالقـصة
تــوحـى بــنـــســـيج احلـــلـم األمــريـــكى األقـــرب لـــلـــقـــصــة
وت فى ـمـسـرحة. فـالـطـفل أوسكـار الـذى يـنتـظـره ا ا
خالل أيـــام يــخــرج مـن الــعــالـم اآلدمى وهــو فـى قــمــة
الـسـعـادة من خالل الـشـبـكـة احلـلـمـيـة والـوهمـيـة الـتى
حـــاكـــتـــهـــا مـــامـــا الـــورديـــة حـــوله فـــأوالً عـــرفـــته عـــلى
صـديـقـهـا (الـله) الـذى يـســتـجـيب لـكل األمـنـيـات ومن
هـنا صار أوسكار يـراسل ربه باستمرار ويـقرأ أمامنا

اخلطابات. 
وبـحـيـلـة ذكيـة تـخـتـلق مـاما الـورديـة أسـطـورة ألوسـكار
ـيزان بـأن آخـر اثـنى عشـر يـومـاً فى شهـر ديـسـمبـر 
ـقبـلة عـلى حسـها ثـالن اثنى عـشر شـهراً لـلسـنة ا و

عاش أوسكار مائة وعشرة سنوات.
وفى هـــذه االثـــنى عـــشـــر يــومـــاً نـــقــلـت مــامـــا الـــورديــة
خـبـرات وحــكـايـات من حـيـاتـهــا االفـتـراضـيـة ألوسـكـار
فـاكـتـنـز ـ هـو ـ  بـخـبــرات حـيـاتـيـة كـامـلـة طـويـلـة األمـد
جـعـلت لـه حـيـاة أشـبـه بـالـطـبــيـعـيــة تـعـرف فـيــهـا عـلى
زميلـته (بيجى بـلو) وتزوجهـا وكما أن األمـور استقرت
ـا تـنـاوبت مع عـائــلـته فى يـوم الـكــريـسـمـاس الــذى طـا
داللــته الــديــنــيـة فـى األفالم األمــريـكــيــة كــإشــارة عـلى

ودة واحملبة . انتهاء اخلالفات فى يوم ا

أحاديث نسائية تطرح مشاعر إنسانية 

سرحى غياب الفعل ا
وطغيان الصور الذاتية 

 نوازع نفسية دفينة ذات طابع حكائى

سرحية الصورة بديل احلركة ا

ـصرى فـى السـتـينـيـات ولـدت من الـفراغ. فـهـنـاك مقـدمـات عـديدة قـام بـها ـسـرح ا > إن مـرحـلـة ازدهار ا
ـسـرح مـثل األسـتـاذين زكى طـلـيـمـات وفـتـوح نـشـاطى فى أواخـر األربـعـيـنـيـات وبـدايـة الـرواد مـن رجـال ا
صرية ثم اخلـمسينيات; ثم مقـدمة ازدهار أخرى فى النصف الثانـى من اخلمسينيات بعـد قيام الثورة ا
سرحى بصورة عريضة. سرحية والتوسع فى اإلنتاج ا فى أوائل الستينيات جاءت حركة إنشاء فرق التليفزيون ا

» لفرقة قصر ثقافة اجليزة. مثلة الشابة سمر الشاذلى تشارك حاليا فى بروفات مسرحية «اجملان > ا

صوت :
إمسك حرامى..

(إظالم. بـقـعــة إضـاءة ضـيـقـة عـلى وجـه س جـ وهـمـا يـجـلـسـان فى
واجهة) ا

صوت :
س.
س :

أفندم.
صوت :

سرح? جـ. ليه كنت بتسرق ا
جـ:

أفندم.
صوت :

باقول جـ.
جـ :

وانا باقول أفندم.. هوه سيادتك مش بتكلمنى?
صوت :

أنا بكلم اللى سألته.
جـ :

رد يا سيدى.
س :

سرح عشان ابنى مسرح. كنت باسرق ا
صوت :

نعم ياخويا..?!
س :

صدقنى يا باشا.
صوت :

مصدقك ياخويا.. مصدقك.. وأنت
جـ :

أفندم.
صوت :

س.
س :

أفندم.
صوت :

مش إنت هوه.
جـ :

اسأل يا افندم.
صوت :

إنت كمان عايز تبنى مسرح.
جـ :

نفسى.
صوت :

اشمعنى.
جـ :

وه.. هدوه. اشتغلنا ف مسرح قالوا حير
س :

جينا نشتغل ف التانى حولوه أوبرا.
جـ :

ا اشتغلنا ف الشارع حسينا إن احنا بنبيع نفسنا..
س :

قلنا نلم روحنا ونبنيلنا أوضة ضلمة ننورها.
صوت :

تقوموا تسرقوا?
س :

ــثل... أحالمـنـا بـسـيــطـة نـفـسـنـا فى ـوت?!.. عـايـزين  نـعــمل إيه.. 
مسرح عالبحر.

جـ :
ومكيف.

س :
فى الصيف نفتح الشبابيك.

جـ :
وفى الشتا نشغل التكييف.

س :
والناس تيجى بهدوم البيت.

جـ :
الست باجلالبية.

س :
والراجل بالقفطان.

جـ :
. والعيال يدخلوا حافي

صوت :

السيدة :
أنا قدامك.

جـ :
بقالى مدة ماشفتكيش.

السيدة :
كل ما تالقى نفسك.. حتالقينى.

جـ :
شفتينى وانا باعمل األراجوز?

السيدة :
شفتك.

جـ :
سمعيتنى وانا باتكلم?

السيدة :
سمعتك.

جـ :
أخيراً.

السيدة :
ا اشوفك واسمعك.. تبقى جنحت. ماانا قلتلك.. 

جـ :
. ?.. فى مستشفى اجملان بس جنحت ف

السيدة :
هم تبقى أنت. ا

جـ :
عايز أخرج.

السيدة :
أخرج.

جـ :
ماليش مكان بره.

السيدة :
يئست?

جـ :
أل.. أنا مش بايأس أبدا.

السيدة :
أنا مستنياك هناك.

جـ :

وأنتم مكانكم هناك.
س  جـ :

? ف
صوت :

. فى مستشفى اجملان
(إظالم وإضـاءة سريعة يدخل س جـ يـلطخان وجهـيهما باأللوان..
يـرقـصــان.. يـغـنـيــان.. مـشـهــد سـاخـر جـدا.. لــكـنه صـادق جـدا.. ال
تـستطيع التفرقة إن كانا مجـنون أو يدعيان اجلنون.. أو مبالغ

فيه..).
س :

قرب يا مجنون.
جـ :

. شوف اجملان
س :

ال .. شوف العبقرية.
جـ :

عبقرية.
س :

بينا وب اجلنون شعرة.
جـ :

شعرة.
س :

جاي نقدم مسرح.
جـ :

مسرح.
س :

ـسـكـان بـالــعـرائس يـداعـبـان بـهــا اجلـمـهـور فى مـشـهـد عـرايس (
ارجتالى)

جـ :
أراجوز

(األراجـوز يـدور وسط الـنـاس بـواسـطـة جـ.. الـذى يـنـاغش ويـنـاقش
ويـضـحك.. يبـكى.. بـصـدق تدخل الـسـيـدة العـجـوز بـعكـازهـا الذى
يدق بقوة على األض.. تصفق.. يلتفت إليها جــ يجرى لها فرحا..)

جـ :
? إنتى ف

سرحي جريدة كل ا
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سرحى  كما كصيغة اختزالية مكثفة شارحة للنص ا
أنها أضفت طابعاً حركـياً على ثبات الصيغة الكالمية

نطوقة .  وا
وهـــذا الــــتـــشــــكــــيل أثـــار اضــــطــــرابـــاً وأقــــاويل وجـــدالً
فـبـمـكـونـات شـديدة الـبـسـاطـة يـحـار اجلـمـهـور مـتـسأالً
هـل هـــذه مـــجــرد بـــروفـــة كـــإحـــدى تـــقـــنـــيـــات الـــعــرض
ــــســــرحى من خـالل مـــفــــهــــوم (األداء داخل األداء)? ا
ـعــنى أنه مـشــهـد لــبـروفـة داخـل الـعـمل نــفـسه ثم ال
يـلـبث اجلـمـهـور أن يـفاجـأ بـهـذا فى نـهـايـة الـعـمل عـلى
ثالن يؤديـان أدواراً فى بروفة  وعلى أسـاس أنهمـا 
الـــرغم من أن هـــذا ال يـــحــدث إال أنه فـى ذات الــوقت
يـــشــيــر إلـى أن الــعــمـل صــار نــتـــاجــاً طـــبــيــعـــيــاً لــلـــعــمل

رحلية .. تطور فى صوره ا اإلبداعى ا
وبـذلك صارت صيغـة البروفة إحـدى مفردات العرض
مــــــا بــــــعــــــد احلــــــداثى وإن دلـت عــــــلى شـىء فـى هـــــذا
ـــســرحى  فـــإنـــهــا تـــدل عـــلى أن الـــتــجـــربــة الــعـــرض ا
راحل إبـداعية فى العرض ـسرحية هى استـمرارية  ا
ـسرحى  ال تنتـهى وال تتوقف عنـد هدف بعينه  بل ا
هى تـتـولـد وتـتـخـلـق لـتـكـتـسب انـطـبـاعـاً جـديـداً فى كل
ـفتـوحة فـحسب  مرة  ال لـتصل إلى نـهايـة الـعرض ا
ـسرحـية على ادة ا بـقدر ما تـلفت االنـتبـاه إلى قدرة ا
تـخـلـيـق إبـداع مـتـطـور فـى كل حلـظـة عـرض من خالل
تـقــنـيـة الــبـروفـة .. لــيـعـد شــكالً من أشـكــال الـلـعب مع

وفى كل يـوم من األيـام االثنى عـشـر تنـخـفض اإلضاءة
ضـطربة التـى تتوازى مع احلـالة الصـحية والـنفسـية ا
ألوســكــار كــشــارح ومـــؤشــر النــتــهــاء حــيــاته وفى آخــر
أربـعة أيـام أو أربع سـنـوات كـمـا تـخيـلـهـا أوسـكـار نراه
وقــــد أصـــبح عــــجـــوزاً كــــهالً  لـــتــــوحى داللـــة الــــعـــجـــز
رض عـليه  ثم تفـاجئنا ـوت بسيـطرة ا واقترابه من ا
فى النـهايـة مامـا الورديـة وهى تبـعث بخـطاب أوسـكار
األخير ـ بعد وفاته ـ إلى الـله بأنها نسجت هذا العالم
من وحى خــيـالــهـا وإن كـان اعــتـرافــهـا قـلـل من جـمـال
الــغــمـوض وفـى الــنـهــايــة أيــضــاً يــتــضح عــالم األحالم
األمريـكيـة وهو عالـم افتـراضى كعـالم ألعـاب الفـيديو
جيم وغيرها التى جتـعلك تقوم معتقداً أنك استطعت
قــتـل الــوحش وهـــزمــته وفـى احلــقــيـــقــة أنك ال تـــفــعل

شيئاً .
 وعـلى الـرغم من سـيـطـرة الـروح الـطـفـولـيـة فى قـصة
أوسـكار إال أن هـذه الروح ال تـلـبث أن تنـكمش وتـموت
ــائــة واثـــنــتى عــشـــرة ســنــة الــتى بــواســطــة أســـطــورة ا
ـــمـــثل عـــاشـــهـــا. مع األخـــذ فـى االعـــتـــبـــار أن صـــورة ا
ـــمـــثـــلــة اجلـــالـــســ طـــوال الـــعــرض عـــلى مـــنـــضــدة وا
سرحى الذى ال يخرج عن كونه ويقرءان منها النص ا
مقـتـطـفات ذاتـيـة خـاصة بـالـنـوازع النـفـسـية الـدفـيـنة 
نـســجت فى خــيـوط بــسـيــطـة بــطــابع حـكــائى سـردى 
مالزمـة لـهـا الرسـومـات الكـارتـونيـة الـشارحـة لـلكالم 
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ـشاكله وقضاياه سرح مرتبط  سـرح فى مصر مشكلـة محيرة باعتـبار أن ا >  مـشكلة ا
كن أن تـؤثر فى ـواصالت  ـثال أزمـة ا ـشـاكل وقضـايا اجملـتـمع نفـسه فعـلى سـبيل ا
كن أن تكون عيـشى لألفراد أيضا  ستوى ا ارتـياد اجلمهور للـمسرح. مشكلة األجـور وا

دى. ذات تأثير بعيد ا

ـواطن ال يـقـرأ الـكتـاب إال فى وقت فـراغه وال يـذهب إلى الـسيـنـمـا إال فى وقت فراغ وال إلى > ا
وسيـقى إال على قوة أوقات الفراغ وواجب أى وسيقيـة فى صالة ا عـزوفة ا تحف أو ا ـسرح أو ا ا

دولة متحضرة أن تعمل على التخطيط لسياسة أوقات الفراغ.

سرحي جريدة كل ا
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> اخملرج محمد شوقى بدأ مؤخرا بروفات مسرحية «مغامرات فى أعماق البحار» لفرقة أطفال قصر ثقافة اإلسماعيلية.

من «داس» على قلب من?!
سحراتية بعد ليلة هانئة مع ا

عرضـها األخـير «حـكـاوى احلرمـلك» والذى أجـلست فـيه احلكـائ
عـلى مـقــاعـد عـلى شــكل قـوس فى مـواجـهــة الـنـظـارة وجــعـلت حـيـز
الـتمثـيل يتيح أن يـقوم احلكـاء منهم لـيتحـرك بضع خطـوات راقصا
أو مـغنـياً داخل مـساحـة هـذا القـوس ليـعود بـسـرعة إلى مـكانه كـما
لو كـنـا فى حـالـة «قعـود» لـذلك أطـلـقت على الـعـرض وقـتـئذ وصف
«سهـراية مسرحـية».. أما  فى عرضـنا احلالى فاألمـر جد مختلف
حـــيث مألت اخملـــرجــة حـــيــز الــتـــمــثـــيل الـــذى كــان بـــعــرض هـــنــجــر
«روابـط» حـركـيـة وحــيـويـة وحـيــاة مـسـرحـيــة بـالـرغم من اعــتـمـادهـا
على تـقـنـية «الـسـرد» أو قل تـقنـيـة «اإلسـرار» فى حوارات ثـنـائـية -
ــنـولــوج - تـعـتــمـد عــلى روح الـبــوح واالعـتـراف وإن كــان لـهــا طـابع ا
والــــرغــــبـــة فـى الــــتـــعــــرى وكــــســــر احملـــظــــور بــــهــــدف الـــوصــــول إلى
«احلقيـقة»..!.. واستـطاعت فرقـة السيـنوجرافـيا توظيف األدوات
عـوق شماعة كراسى.. إلخ.. أقنعة «موتيفة كتلـة: أداة تعويضية 
قـطع مـالبس: زى مـتـأسلـم مالبس داخـلـيـة .. إلخ» إلضـفـاء اجلو
الئم لـلمقـاصد الـفنـية الالزمة لـتحـقيق أهـداف الكاتب شـهدى ا ا
سرحى.. وجنحـت اخملرجة - بشكل كبير - فى توظيف واخملرج ا
األغانى الـتراثيـة والشـعبـية الـذائعـة حالـياً تـوظيـفاً مـناسـباً ومـوفقاً
خـاصة أغانـى: «أنا الشـعب» وأغنـية «احللـو فى الفـرنده» وأغنـيتا
االفـتـتـاح واالخـتـتـام: هـنـا الـقـاهـرة مـنـولـوج الـسـعـادة.. وكـان عزف
العازفـ احلى مؤثراً وخـاصة عازف األكـورديون وليـد عبد الـعزيز

الذى كان جزءاً فاعال فى العرض..
ــنى أمــا فــريق الـــعــارضــ جـــمــيــعـــاً: إجنى جالل دعــاء شـــوقى 
حس سهام عبـد السالم صبرى الهوارى عـماد إسماعيل عمر
قـطـامـش مـعـتـصم شـعـبـان هـانـى عـبـد الـنـاصـر.. فـقـد كـانـوا حلم
الـعرض ونبـض حياته وبـعثـوا فى ثنايـاه النـور الوضاء الـذى أعطاه
ـتـفـرجـيه فـهم جـميـعـهم يـتـمـتـعون الـقـدرة الـفـائـقة عـلى االتـصـال 
ـتـلـقى- مع غـفـران بـعض بـاحلـضـور الـقـوى والـقـبـول األكـيــد لـدى ا
الـرغبـات غيـر احلمـيدة لإلضـحاك الـقسـرى الذى هـو آفة غـالبـية
ــثـل ويــغــنـى فى رشــاقــة ــعــاصـــرين?! - كــان اجلـــمــيع  ـــمــثــلـــ ا ا
وعذوبة خـلقت إيقاعـاً حيا مـتدفقاً لـلعرض فى مـوجات من الشدة
والـتـراخى والعـلـو والتـدانى واحلـدة والغـلظ فى تـناغم دقـيق ومـؤثر
أدى إلى تــعـمـيق لـلــوجـدان وإلى اسـتــنـارة فى الـذهن وجــعل الـنـفس
ـسرحـية مـرة أخرى تـهـفو إلى مـشاهـدة هـذه الصـورة - احلالـة - ا
ــهـــرجــانــات - لــوال االنـــشــغــال الـــشــديــد والـالهث خــلـف عــروض ا
ــوازيـة والـتى غـاب الـتـنـســيق عن مـديـريـهـا فـيــمـا بـيـنـهم وهـذا لـو ا
ـتـلقـيه فى آن مـعا.. حدث لـكان فـيه عـظـيم النـفع والـفائـدة لـلفن و
ـــكن الـــقـــول: إن هـــذا الـــعـــرض مـــحـــاولـــة جــادة وفى الـــنـــهـــايـــة 
وحــقـيــقـيــة لـتــقــد شـكل مــسـرحى جــديـد
يــعـــتـــمــد الـــبـــســاطـــة فى أدواته
بــغــرض حتـقــيق أقــصى قـدر
من اجلمـاهيـرية وذلك فى
تـــقــــنـــيــــة مــــيـــســــرة بـــدون
افـــتـــئـــات أو افـــتـــعــال أو
تــعـــال عــلى اجلـــمــهــور
ــــــــان واإل
الــــــــكـــــــــامل
بـــــأن هـــــذا
اجلــــمـــهـــور
ــشــارك واألســاسى هــو الــضــلـع الــثــالث ا
فى أى عـرض مـسـرحى وبـالـرغم من أن
«قــوام» الـعـرض به بـعـض «الـهـشـاشـة» إال
أننى أؤكد - ألنه يعـتمد تقـنية االرجتال -
أنه ســـوف يـــتــمـــاسك ويـــنـــضج بــالـــتـــدريج عـــلى نــار
هــادئـــة لــيــظــهــر فى الــســـمت الالئق به الــذى

يرضى فنانيه ونقاده وجمهوره.

فـى لـقطـات سـريـعـة مـتـتـابـعـة مـنـفـصـلـة مـتـصـلـة قـدم عـارضـون من
ــسـحـراتــيـة بــقـيــادة اخملـرجـة عــبـيــر عـلى صــورة مـســرحـيـة فــرقـة ا
بـعـنوان «إنت دايس عـلى قـلـبى» وكان اإلعالن عن اسم الـعـرض هو
«حد دايس عـلى قـلـبى» أى كـان بضـمـيـر الـغائب ثـم أصبح بـضـمـير
ــتـلــقى الــكـامــلـة عن اخملـاطب فى إشــارة واضــحـة إلى مــسـئــولــيـة ا
العرض ومـا يحتـويه خاصـة وبعد أن بـدأ العارضـون عرضهم وهم
ـستـوى األمامى الـذى يجلـس عليه الـصف األمامى جـالسـون على ا
ــتـلـقـى جـزءا من الــعـرض وكـانت ـتــفـرجــ أى أنـهم جــعـلـوا ا من ا
الـبـدايــة بـأغـنـيــة «هـنـا الــقـاهـرة» لــسـيـد حــجـاب وعـمـار الــشـريـعى
وتـطـرح الـتـعـايش الـعـجـيب لألضـداد فى مـجـتـمـعـنـا الـراهن كـذلك
تــلــبس الــهـزل ســمت اجلــد والــعــكس صــحــيح فى إشــارة قــويـة إلى
اختالط شـديـد لألشـكـال واأللـوان فى الـصـورة الراهـنـة لـواقـعـنا -
هـذا إذا اتفـقنـا على مـاهيـة لهذه الـكلـمة» - ويـستـمر الـعرض الذى
ـمـثـلـيـه ومـخـرجـته ومـجـمـوعـة من هـو تـألـيف جـمـاعـى فى مـجـمـله 
عـز وكتاب اخلارج أهـمهـا الكاتـبان صـبرى مـوسى ومحمـد عبـد ا
وشـعــراء أغـانى الـعــرض اخملـتــارة وعـلى رأســهم بـديع خــيـرى وأبـو

السعود اإلبيارى وفتحى قورة وغيرهم..
يــسـتــمـر الـعــرض فى طـرح ومــضـات كــاشـفــة جلـوانب ســيـئـة أو قل
نـشـاز صـوت فى الـلـحن الـعـام أو مـنـاطق غـيـر مـتـجـانـسـة فـى ألوان
شهد الكلى لـلصورة الراهنة.. اخـتالط سخيف تناقض ال معنى ا
له شـوشـرة اكـتـظــاظ وزحـام بـغـيض يــزهق األنـفـاس كـذب قـومى
ـعــوق.. إلخ» فـرض ــرأة ا عــام تـســلط عـلـى الـضــعـيف «الــطـفل ا
ـــقــــاصـــد أخـــرى «ســـيـــاســـيـــة الـــرأى الـــواحـــد اســـتــــخـــدام الـــدين 
مـذهـبـيـة.. الخ» حـالـة الـغـيــاب الـتى يـحـيـاهـا جـيل الـشـبـاب ويـعـانى
مـنـها وخـاصـة التـهـميش الـذى يـصل إلى حد عـدم الـوجود.. إلخ..
حتى يـنتهى العـرض بأغنيـة ختام فى سؤال طـرحه العارضون على
تـفرجـ وهى منـولوج إسـماعـيل يس «السـعادة» والـذى  ينـتمى - ا
بــعـد تــقـلـيـب مـعـنى الــسـعــادة عـلى أكــثـر من وجه -إلى أن الــسـعـادة
ــا هى داخــلك وعــلــيك أن تــبـحث لـيــست فـى شىء خـارج عــنك وإ
عنها..!?.. واعتمد مـ نص العرض على أسلوب اللـقطة السريعة
التى تـرسم بفـرشاة رسـام تأثـيرى جـزءاً من صورة ولـكنـها مـركزة
دقـيــقـة فى الـتـفــاصـيل ثم يـتــبـعـهـا بـلــقـطـة أخـرى قــد تـبـدو أنـهـا ال
تـرتبط بهـا ولكنك تـكتشف للـتجاور الـعام ب الـلقطـات أو جزيئات
الـصـورة الــكـلــيـة مــعـنى عــامـاً أو قل ســيـاقـا عــامـا يــشـيــر إلى حـالـة
غـيــاب أو فـقــدان عـام لــلــحـضــور لـشــرائح هــامـة مـن قـوى اجملــتـمع
ــعــطــلـــة ســواء فى ســوء ــصــرى الـــراهن خــاصــة قـــوة الــشــبـــاب ا ا
ــان بـأشـكـال الـتــوظـيف أم االنــحـراف الـذهـنـى «االنـخـراط فى اإل
مزيـفة عن الدين ومـا ينتج عـنها من تطـرف وإرهاب» أو االنحراف

ـــثــــلـــيـــة الـــنــــفـــسى «اإلدمــــان والـــشــــذوذ اجلـــنـــسـى وا
بـــــــــــأنـــــــــــواعـــــــــــهــــــــــا»..

واســـتـــطــاع
ت

اخملـــــرجـــــة
أن حتـــــــــــــقـق

مــــقـــــاصــــدهــــا مـع فــــريـق عــــمل
ســيــنـــوجــرافى جــيـــد; هم: إضــاءة ألبــو

بكر شريف وتقـنية حملمد طلعت وأقنعة
نبـيـل الـسنـبـاطـى وبامـفـلـت عايـدة خـلـيل
إضــافــة إلى ديـكــور ومالبس عــبــيــر عـلى

ومـــحــمـــد طــلـــعت.. وظــهـــر ذلك جـــلــيـــا مــنــذ
الــــلــــحـــــظــــة األولى مـن اســــتــــخــــدام اإلضــــاءة
الـسفـليـة وإسـقاط مـجـموعـة من األبـاجورات
من سـقف حـيز الـتـمثـيل بحـيث كـانت إضاءة

وإطـــفــــاء كل أبـــاجــــورة هى مـــســــاحـــة الـــلــــقـــطـــة
الــتـــمــثــيــلــيــة وكـــانت كــلــمــة «طب اطـــفى الــنــور» هى كــود
ـعنى التى تـتأكد جـزيئاته بـالتدريج التتـابع لرسم صور ا
أمـام نـاظـريـنـا.. كـذلك قـام فـريق الـعـارضـ بـاسـتـخدام
ــنــظـريــة» كـبــديل فــنى مــتـعــدد األغـراض عن ــوتـيــفـة ا «ا

 تناغم دقيق ومؤثر 

 استطاعت اخملرجة أن تمأل
سرح حيوية حركية  ا
 ومسرحية رغم السرد

iógR óªëe

ا اشوفك.. واسمعك.. تبقى جنحت. إنت عارف.. 
جـ :

الناس عايزة كده.
السيدة :

الناس مش عايزة.. إنت اللى عايز.
جـ :

طب أعمل إيه?
السيدة :

إنت يئست?
جـ :

أل.. أنا مش بايأس.
السيدة :

حــاول يــابــنى.. حـاول.. (تـخـرج بــبطء وهى تـدق بـعـكـازهـا األرض ..
صـمت.. جـ يــفـاجـأ بــأن األراجـوز يــبـكى بـصــوت مـسـمــوع.. والـنـاس

وقف السابق عهده) أصيبت بوجوم.. يحاول إعادة ا
جـ :

? إحـنــا حــلـويـن.. مش كـده?.. مــبــسـوط يــا بــيه?.. مــبــسـوطــة يــا هــا

.. ضـحـكــتـوا? فـرحــتـوا?.. أكـيـد.. . والــله الـعـظــيم مـوهـوبــ مــوهـوبـ
هه.. أكــيــد... والـفــرحــة دى مــالـهــاش تــمن? دى من دم قــلــبــنـا.. ردى
?.. رايـحــة الــســوق جتـيــبى أكل عــلىّ يـا سـت.. إنـتـى كـنت رايــحــة فــ
سرح.. صح? إحنا جبنالك للعيال.. طبعـا ماعندكيش وقت تروحى ا
ــشـوار.. ده بـكـام? ــسـرح جـبـنــاهـولك حلـد عــنـدك.. وفـرنــا عـلـيك ا ا
وأنـت?.. أكــيــد كــنت رايح شـــغــلك.. وحــتــرجع بــيـــتك تــعــبــان.. تــنــام..
ـسرح أهـوه.. حاجـة تبـسطك وتـسد عشـان تروح شـغلك تـانى يوم.. ا
?.. رايـحـ فـ يا بـشـر.. يـاعـالم.. رايـح الـرمق.. إيه?.. رايح فـ
?.. مـش عـاجبـكم?.. أطـبل لـكم (يـطـبل بهـيـستـيـرية) أرقصـلـكم ف

(يرقص). أعمل لكم قرد.
 (يـتـقـافـز بــعـنف.. حـتى يـقع عـلـى األرض مـنـهـارا.. بـاكـيـا.. يـدخل

د يده لـ جـ). «الرجل) فى منتصف العمر 
الرجل :

إيه يا بنى.. احلياة أبسط من كده.
جـ :

? إنت م
الرجل :

واحد كان معدى.. وشافكم.
جـ :

خير..
الرجل :

فيه مـسرح ف آخر الـشارع.. فـيه فرقـة تبع احلـكومـة.. أنا مـستـنيكم
هناك.. تعالولى.. هه.. ف آخر الشارع (يخرج).

والست اللى كانت رايحة جتيب أكل للعيال.
س :

ماعندهاش فستان سهرة.
جـ :

والراجل اللى كان رايح شغله.
س :

ماعندوش بدلة وكرافته.
جـ :

واحنا.
س :

الفن ده مش بتاعنا.. مش سكتنا.
جـ :

طب نعمل إيه?
س :

الزم نالقى مسرح على أدنا.. لنا.. وللناس.
جـ :

? من
س :

?.. نسرق? صحيح من
جـ :

نسرق? (صمت).. وماله.
س :
جـ.
جـ :

س.. إحنا عايزين نبنى مسرح.
س :

م السرقة.
جـ :

ـــهم الـــهــــدف.. مـــســـرح عـــالـــبـــحـــر.. مـــكـــيف.. فـى الـــصـــيف نـــفـــتح ا
الـشـبـابـيك.. وفى الـشـتـا نـشـغل الـتـكـيـيف.. أو حـتـى مـسـرح صـغـير..
حتة أوضة ضـلمة.. والـتذكرة رخـيصة والـناس تدخل بـلبس البيت..
.. مش مهم الست تيجى بجالبية والراجل بالقفطان والعيال حافي

هم يضحكوا.. ينبسطوا. بس ا
س :

والقضية?
جـ :

قضيتك?
س :

قضيتهم?
جـ :

سرح. هم ا قضيتك.. ا
س :

نفسى ابنى مسرح.
جـ :

قول يا هادى.
س :

يا هادى.
(إظالم خـفـيـف.. نـقـيق ضـفـادع.. مــوسـيـقى غـامــضـة هـنـاك حـالـة
ـبـالغـة.. يـتكـلـمان مـبالـغـة فى احلـالة.. يـدخل س جـ مـتخـفـي 

بهمس).
جـ :

تعال.
س :

ما بالش.
جـ :

ماتخافش.
س :

كان ده وتسرقه. مالقيتش إال ا
جـ :

ما اعرفش غيره.
س :

ده أول مسرح اشتغلنا عليه.
جـ :

وحد قالهم يهدوه.
س :

وه. دول بير
جـ :

بقالهم كام سنة.. أدينا حناخدلنا منه شوية خشب وطوب وأسمنت.
س :
ليه?
جـ :

عشان نبنى مسرحنا. شيل.. (يحملون شيئاً وهميا..)

نعم الصاوى. ونودراما السنوى بساقية عبد ا > تبدأ نهاية هذا األسبوع فعاليات مهرجان ا
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قطع الديكور التقليدية «بانوهات برتكبالت.. إلخ» وساعدت هذه
التـقنية فى كـسر حدة أى ملل بـصرى عادة ما يـحدث فى العروض
ــســـرحــيــة.. كــذلـك تــطــور أداء عـــبــيــر عــلـى بــشــكل مـــلــحــوظ عن ا

جـ :
.. س.. لم مسرحك.. هات عرايسك وأراجوزك .. أكيد جـاي جاي

ويالال بينا.. فيه مسرح فى آخر الشارع.. وهو مستنينا هناك.
س :

? هو ف
جـ :

ـسـرح ويـالال (يـغـنـيان مش عـارف.. بـس هـوه هـنـاك.. شـيل مــعـايـا ا
ـسـرح ويـنـطـلـقـان لـلـخـارج.. يـدخالن بـبـعض مـعـا وهـمـا يـحـمالن ا
ـارسـان تـدريب األلـعـاب األكـروبـاتـيـة.. تـسـتـمـر لـفـتـرة يـتـواجـهـان 
ــتــنــوعــة ثم تــدريب ـــمــثل ا ــرايــة» أو أى تــدريب من تــدريــبــات ا «ا

سولفاج فى مشاهد سريعة قصيرة ذات إيقاع الهث).
جـ :

اللجنة جاية بكره.
س :

فيه ناس حتيجى?
جـ :

كفاية علينا اللجنة.
س :

وبعد اللجنة?
جـ :

إن شاء الله حتوافق.. وحتصرف.
س :

كن.
جـ :

يا عم تفاءل شوية.
س :

مش قادر.
جـ :

احلياة أبسط من كده.. قول يا هادى.
س :

يـــا هــادى. (يــخــرجـان.. ثـم يـدخـالن مع تــصـفــيق حــار.. يــحــيــيـان
جـمـهــورا وهـمـيـا.. يــخـرجـان مع انـقــطـاع الـتـصــفـيق رويـدا رويـدا..

يدخالن فى وجوم شديد).
س :

سرح .. حيبقى أوبرا. ا
جـ :

يعنى إيه?
س :

يعنى حيستقبل ناس البسة سموكن.
جـ :

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1
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صرى بأن يهب حياته كلها للتخصص الدقيق هندس ا عقول أن نطالب ا > لـيس من ا
ـا استطاع أن ينجـز طوال عمره سوى جتارب ـسرحية ألنه لو فعل  فـى مجال العمارة ا

محدودة جدا قد ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

قراطية فى إطار مهرجان الكويت الوطنى للمسرح. سرح والد > د. أحمد سخسوخ ود. جالل حافظ يقدمان ورقة بحثية نقدية عن ا
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 معزوفة تشكيلية قدمتها طهطا 

رئية  العزف بالصورة ا
سرح العائم فى فراغ ا

ـرونة حـالـهـا والـكل شـال الـسالح" هـذه ا
فى االنـتــقـال بــرعت الــعـصــا فى تـشــكـيل
الئـمة لـهـا فى دفء وشـاعـرية الـصـورة ا
أصـيلـة وغيـر مفتـعلـة فالـعصـا التى بنت
شـــاهــــد الـــقـــبــــر هى الــــتى صـــنــــعت دفـــة
ـــركب وشــكــلـت الــســمــســـمــيــة وحتــولت ا
: "رايح أعـيش ذى لــبـنـادق ويـتــوعـد أمـ

." الوالد اللى ماتوا لكن لسه عايش
وتــبـــكى بــهــيــة أمــ وتــبـــكى يس فى لــيل
والــــقـــمــــر حــــزين ويــــتـــألـف الـــكــــورس من
جـديد لـتـدور فى مهـارة وبـسـاطة مـوحـية
ومــــعــــبـــرة عن شــــاعــــريـــة الــــصــــورة الـــتى
اســـتــخـــدمت الــشـــال والــعـــصــا لـــيــظـــهــر
فـــارس أســــفل الـــقــــمـــر يــــشـــبـه يس وهـــو
نــفـسه يــشـبـه أمـ وقــد تـراص الــكـورس
ووضعـوا الشـال األبيض لـنعـود ثانـية إلى

جموع الشهداء وكلهم صاروا يّس.
ـتالحـقـة فى عرض "اشـهـد يا ـنـاظر ا وا
ــتـد قــمـر" لــكى تــرتـبط بــاخلـيــال الـذى 
سرح حتتاج حتمًا خـارج حدود خشبة ا
إلى الـرمـز والـتجـريـد والصـيغ الـتـعبـيـرية
ــعــبــرة وهــو مـا اقــتــرب مــنه ــوحــيــة وا ا
هــــذا الــــعـــرض الــــدافـئ حــــيث انــــســــابت
ـــنــــاظـــر وتــــوالت صـــورة داخـــلـه حـــركــــة ا
غن ًيجلس التعبيرية يغلفها صوت دافئ 
ـسـرح وصـوت نـاى حـلقَّ بـنـا فى بـجــوار ا
ـا ســمـاء الــوادى وعــلى شــاطـئ الـنــيـل و
كان العرض فى مـسرح النيل العائم على
صـفـحـة الـنــيل فـقـد سـحــرنـا بـسـاطـته أو
ا أصاب وتـرًا صادقًا تـماس مع عمق ر
مــــضــــمــــون جنــــيـب ســــرور بــــشـــــاعــــريــــته
الـطـاغــيـة وأضـاف إلـيـنــا الـعـرض دهـشـة
أخـرى عـنــدمـا بـحث عن اســتـمـرار نـفس
ــعـاصـرين الـتــيـمـة فـى شـعـراء الــعـامــيـة ا
فـوجدناه يـنتقـل من سؤال بهـية عن أم
عن يـس إلى صــــرخــــة جــــديـــدة أجــــمــــلت
ـعـنى عـنــدمـا صـرخ الـكـورس "مـاحـدش ا
شــــاف قـــــلــــيــــبـى مــــحـــــدش شــــاف وطن"
ـسـعـود شـومـان وبـنـعـومـة ورقـة صـادقـة
مــزجـهـا الـكــورس بـأحـزان بـهــيـة لـيـنــقـلـنـا
الـعـرض إلى أن الـسـؤال مـتـجـدد وما زال

يُطرح إلى اآلن!!
ـعـزوفة الـتشـكيـلـية أداهـا مبـدعون هذه ا
ن لــعــزفــة نــادى مــسـرح طــهــطــا وهم: أ
خــلف أحـــمــد لــطــفى الـــســيــد شــعــبــان
إكـرامى الـسـيـد إبـراهـيم عـنـتـر مـحـسن
الـبـدرى إسالم مـحمـد مـصـطـفى أم

ن عـبـد الـسـالم يـاسر مـحـمـد كـمـال أ
عرفات محمد جابر باتعة سيد أحمد
جـــمــال مـــحــمـــود الــســـيــد نـــاصــر عـــبــد
الــوهــاب هــدى مــنـــاع مــحــمــد مــحــسن
هــــاجــــر الـــســــيــــد عالء الــــدين حــــمـــودة
الـديـكـور: خـالـد عـبـد الـصـبـور األحلـان:
مـحــسن الــبــدرى اإلخــراج: مـحــمــود أبـو
زيـــادة وقــد تالحـــمت عـــنــاصـــر الــعــرض
وتــــمــــايــــزت فى جـــــمــــلــــته عــــلى حــــســــاب
الـتـفاصـيل الـداخـلـيـة فالـعـرض اسـتـطاع
أن يــصل إلــيــنــا جــمــلــة شــاعــريــة رقــيــقـة
ومـؤثـرة ودون تـكلف أو حـذلـقـة فى غـير
مــحــلـهــا ومن صــمـيـم الـبــيــئـة والــوجـدان
ــــصــــرى اســـتــــطــــاع الـــعــــرض أن يــــقـــدم ا
إبـداعًـا يـحـتـاج إلى مـظـلـة ورعـايـة لـيـؤتى

ثماره احلقيقية فيما بعد.

لـيس هنـاك مـبدع كـبـير أو مـبـدع صغـير
بدع فى بدع هو ا أو هاوٍ أو مخـضرم ا
كـل مـراحــلـه الـعــمــريــة وتــتــفــتح مــوهـبــته
لـتـطل إلـيـك وتـلـمح بـدايـتـهـا من الـلـحـظـة
األولى أو الـــعـــمل األول. فـــهى مـــؤشــرات

وهبة التى ال تمنحها الدراسة. ا
ــــنـــاخ احلـــقــــيـــقى ــــســـرح هى ا ونـــوادى ا
ـــنــعـــزلــة أو ـــواهب ا لـــتــفـــتح مـــثل هـــذه ا
ــــركـــز الــــذى تــــدور فـــيه الــــبــــعـــيــــدة عن ا
سـرحية كـما أن النـوادى تمتد احلـركة ا
بـــرقـــعـــة األرض الـــطـــيــــبـــة وتـــنـــتـــشـــر فى
أقــطـــارهــا تـــبــحث عن شـــبــاب مـــبــدعــ
يـحـمـلـون طـاقات خـاصـة بـهم وبـإبـداعهم
ويــــحــــتــــاجــــون فــــقط إلـى مــــتــــنــــفس إلى
تـوجـيه وقـلـيل مـن التـدريـب يـكفـى غـاية
ــراد أن يــصل صـوتــهم من خالل فــنـهم ا

إليك.
صـور ومشاهـد وحكـايات وأزمنـة تتدفق
بــقــوة وســرعــة فـى أشــعــار ومــســرحــيــات
جنـيب سـرور خـاصــة وإنه يـصل بـهـا إلى
أوجـــاع وأحـــزان بـــطـــول الـــنـــيل من بـــطن
األرض إلى عـنـان الـسـمـاء والـلـيل والـع
ـوال والــتـرحـال.. «شــجن وألم وسـؤال وا
دايــر مــا بـتــمِــلِش بـهــيــة فى الــسـؤال عن
يـس وال الــــســـــؤال عن مـــــ غــــدر وخــــان

وم باع األمانة وم عايش جبان».
تــبــدأ أحـــداث "اشــهــد يـــا قــمــر" بـــتــكــرار
ـشـهد زيـارة بهـيـة لقـبـر يس وذلك بـعد ا
االفـــتــــتـــاحى الــــذى عـــبّـــر بـه اخملـــرج عن
األمل والــرجــاء وطــول االنـتــظــار فــبـدأ بـ
"يا وابور السـاعة ١٢ يا أبو عجل حديد"
إلـى "يـا بـهـيـة وخـبـريـنى ع الـلى قـتل يس"
إلى االنــتــظــار حتـت الــنـخــلــتــ إلـى قــبـر
يس صــــور عــــديــــدة حتــــتــــاج إلى خــــيـــال
ومـــهـــارات إبـــداعـــيـــة كـــبـــيـــرة ولـــكن هـــذا
العرض الـشاعرى قد كشف عن مهارات
ــســرحى وقــدرات تــخــيــلــيــة فى الــفــراغ ا
ــفـــردات بــســـيـــطــة جـــدًا تــنـــحـــصــر فى
عــنـاصــر لم تــتـعــد أصـابع الــيـد الــواحـدة
ـهـارة وإحـسـاس صادق ولـكـنه استـطـاع 
ـتـلـقى لـيـكـمل مع أن يـعـبـر ويـثـيـر خـيـال ا
ــبـــدع ويــضــيـف جــمـــالــيــات مـــا يــقــدمـه ا

أخرى حتقق الصورة الكلية للمشهد.
وهـذه الــعـنـاصــر بـدون مـبـالــغـة كـانت فى
ــمــثل / الــراقص - الــعـصــا - الــشــال وا
سرح الضوء - وقطـعة ديكور فى عمق ا
يـحقق مـنـها الـقـمـر مع سور أعال مـنـصة
بـــــســـــيــــطـــــة ســـــوداء. وأضـــــاف إلـى هــــذه
الــــعــــنــــاصــــر "الــــنــــاى" بــــصــــوته احلــــزين
ــــمـــيــــز ومـــا يــــضـــيــــفه هـــذا وبـــشـــجــــنه ا
الصـوت مع سحـر الـنيل فى ضـوء القـمر
غنى خلف الناى وغناء الشـاعر بصوت ا

احلزين على ضفاف النيل.
بدأ العرض بانـتظار بهيـة وغناء الكورس
سرح "يـا وبور السـاعة ١٢" وقـد تشـكل ا
ــمــثــلــ الــراقــصــ بــدايـةً ــجــمــوعــة ا
كــكــتــلــة تــعــبــر عن الــبــلــد ووقــفــوا بــجـوار
شار لوحة محطـة بهوت تأكيدًا للمكان ا
إلــــــــيه طــــــــويـالً فـى احلـــــــوار; "بــــــــهـــــــوت".
وانـطـلـقـت اجملـمـوعـة الــتى شـكـلـت الـبـلـد
رنة من حسن سكةً بالـعصا الطيـعة ا
اســتــخــدامــهـا إلـى ملء الــفــراغ بــتـشــكــيل
الـــقـــطــار الـــذى يـــتـــحــرك لـــيـــجـــوب فــراغ
ـسـرح مـوحـيًـا ومـعـبـرًا عن مـروره بـبالد ا
كــــثـــيـــرة ووضح ذلـك من إيـــقـــاع احلـــركـــة
واستـخـدام الـعـصـا من مـنـتـصـفـهـا بشـكل
أفـقى جعـلتـها تـتصل بـ عربـات القـطار
ـــعــبــر عن - الــراقــصــ  فـــالــتــشـــكــيل ا

ــمـثـل وفى خـلف الـلــوحــة هـنــا بــجـســد ا
الـقـطار دائـمًـا الـقـمر فـى سمـائه الـعـالـية
يسـبح فى ظالم الـلـيل "الـلى عـشش على
كـان" ووقفت بـهيـة خلف هـذا التـشكيل ا
تحـرك تتساءل وتبحث عن يس إلى أن ا
وحى بالقطار تحرك ا انتهى التشـكيل ا
إلى قـبــر "يّس" وعـبــر عن ذلك بــبـســاطـة
بــلـــيــغـــة بـــأن وضع الــشـــال عـــلى الــعـــصــا
وجـــعــلـــهـــا راســيـــة كـــشــاهـــد الـــقــبـــر ونــام
عمـوديًـا عـلـيـهـا ومـالت بـهـيـة عـلى شـاهد
الـقــبـر حــزيـنــة بـاكــيـة لــيـكــتـمل الــتـشــكـيل
وتــــتـــضـح الـــلــــوحــــة. فى عـــذوبــــة الــــلـــحن
صـاحب حلركة الكورس وخفة الشجى ا
ورشــاقــة االنـــتــقــال من حــالــة إلى أخــرى
ــكــلف. جنـح فــيــهــا هـــذا الــعــرض غــيـــر ا
وسط بـــــقــــعـــــة من الـــــضــــوء نـــــام جـــــمــــيع
الـــكـــورس وتـــأكـــد شــــاهـــد قـــبـــر واحـــد لـ
(يس) ثـم وضـع آخــــــرون الـــــــشــــــال عـــــــلى
رءوسهم ووجـوهـهم لتـبـدو شواهـد أخرى
نـظر وينتشر أفـقيًا لتزداد رقعة فيمتد ا
الــشـهــداء انـطالقًـا مـن يس الـذى مـا زال
شاهد قبـره األعال فى اللوحـة ثم ننتقل
ــشــاهــد الــتــالــيـة الــتـى عــبــر عــنــهـا إلى ا
ــمــثل الــراقص بــخــفــة وســهــولـة بــنــفس ا
األدوات "الشال والعصا" فوقفت العصى
مـــــتــــراصـــــة بــــتــــوازى ألعـال مــــعـــــبــــرة عن
«الشجن اللى كان من زمان مسجون فيه
األب لـ "يس» ولـــلى خــد فـــيه الـــعــهـــد مــا
يـجـوز بـهـيه لـغــيـر يس ويـضـغط الـكـورس

عـــلـى األب وبـــهـــيـــة و«إن احلـى أبـــقى من
الـــلى مــــيت وإن كــــلـــنــــا من الــــيـــوم "يس"»
ـشهد إلى زفاف بهية من أم ويتحول ا
ويتشكل بالـعصا من جديد يـتقدم الزفة
بـهـيـة وأمـ وخـلـفـهم الـعـصـا وقد حـولت
الـــزفــــة إلى جـــنــــازة تـــعـــبـــيــــريـــة من وضع

وحى بنعش يس. العصا ا
: وحتت ضــــغط االحــــتالل يـــصــــرخ أمـــ
"هــمـــا فى إيــديــهم بــنــادق وإحــنــا إيــديــنــا
فاضـية إحـنا مـالنـا عيش فى الـبلد دى".

وتتحول اللوحة إلى شكل جديد.
ـكان الذى انـتقـلت إليه بـهية معـبرة عن ا
وأمــ فى بــورســعــيــد وقــد خــلـعـت ثـوب
احلـــداد وارتــدت الـــثــوب األحـــمــر وأمــ
البـسه الـبيـضـاء وقـادت الـعـصا مـازال 
الـصـورة الـراقـصـة مـرة أخـرى لـتـعبـر عن
الرحـلـة ثم تـنـتـقل إلى قـدرتـها الـتـعـبـيـرية
ــركب الــتـى تــتــحــرك وفى لـــتــصــور لــنـــا ا
مــقـــدمـــتــهـــا أمــ وفـى صــيغ تـــعـــبــيـــريــة
بــســيــطـــة تــنــقـل بــنــا الــعـــرض إلى أمــاكن
مغايـرة ووضح مكان بهية مع أم ودوره
فى الــعــمل فى الــكــامـب اإلجنـلــيــزى وأنه
ـــة عن ــــؤ ـــرة ا هـــارب مـن احلـــقــــيـــقــــة ا
طـريق اخلــمــر حــقـيــقــة «إنه كـلـب عـايش
جــــوه كـــــامب اإلجنـــــلـــــيــــز" ووسـط مــــرارة
شهد تأنيب الضمـير ولوم بهية يـتحول ا
إلى اســـتـــعــراض لـــفـــتــرات عـــصـــبـــيــة من
عـرابى حملــمـد فــريــد لـســعـد زغــلـول إلى
بـهـية" كـامب إيه مـا خالص الـبـلـد انـقلب
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ـتحـضر. ال تـنقـصها >  إن بـيوت الـثقـافة والـفنـون متـألقـة اليـوم فى كل أرجاء الـعالم ا
تخـصصة إمـكانات مـعماريـة أو تقنـية ألداء وظيـفتهـا وال تنقـصها الـكفاءات اإلداريـة ا
ـمارسـات الـثقـافـية والـفـنيـة.. وفى بـرمـجة مـخـتلف ألـوان الـعروض وفى فـى حتقـيق ا

تنشيط الثقافة والفنون بوجه عام.

سرحية. عهد العالى للفنون ا ناقشة رسالة الدكتوراه للناقد محمد زعيمة بإشراف د. رضا غالب با > عقد أمس سيمنار 

سرحي جريدة كل ا
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السيدة :
طول مانا شايفاك.. سامعاك.. تبقى جنحت.

جـ :
أنا نفسى أمثّل.

السيدة :
ما أنت مثلت.

جـ :
? 

السيدة :
لىّ .. وال أنا مش كفاية عليك.

جـ :
سرح. أنت نورت ا

السيدة :
وأنت الزم تنور األوضة الضلمة.

جـ :
أنهى أوضة ? (تخرج ببطء)

أنهى أوضة?
أنهى أوضة? (يخرج وراءها..)

(س  جـ .. يدخالن معا..)
جـ :

هم يا سيدى.. إن الراجل كلمنى.. وقاللى مش مهم تيجوا بكرة. ا
س :

اشمعنى.
جـ :

وه. سرح حير أصل ا
س :

? واحنا.. حنروح ف
جـ :

قول يا هادى.
س :

يا هادى..
جـ :

احلياة أبسط من كده.
س :

أنت متفائل قوى.
جـ :

ولو ماعملتش كده.. أموت.. تعال نقعد عالقهوة
س :

أنت معاك فلوس?
جـ :

أيوه القبض بتاعنا .. مانا قبضتلى وقبضتلك.
س :

وهى ف الفلوس?
جـ :

ما احنا خلصناها.
س :

إمتى?
جـ :

واحنا بنعمل بروفات.. عالشاى والقهوة والسجاير بتوع البوفيه.
س :

هم.. حنعمل إيه? ا
جـ :

مش عارف?
س :

? حنمثل 
جـ :

للناس.
س :

ماهو مافيش مسرح..
جـ :

سرح. مش الزم الناس تروح ا
س :

أمال إيه?
جـ :

سرح يروح للناس. ا
ــسـرح من س جـ ويـدخـالن حـامـلـ (مـوســيـقى شـعــبـيـة.. يــخـلـو ا

سرح) بارافان عرائس.. يضعانه على ا
جـ :

قرب يا محترم.. تعال اتفرج عاحملترم.
س :

سرح? ا كنا بنسأل نفسنا.. ليه الناس مابتروحش ا دا
جـ :

طب سيبهولى أنا.
صوت جـ :

حتعمل إيه?
صوت س :

حشتغل بيه.
صوت جـ :

باقولك إيه.. ماتضيعش الناس مننا.
صوت س :

ماتقلقش (يظهر األراجوز بهدوء)
األراجوز :

(فى صوت هاد وحزين)
حــاحــكـــيــلــكـم حــدوتــة.. كــان مـــرة فــيه اتـــنــ غالبــة كـــان لــهم أحالم

كبيرة.. بيدوّروا عالناس.. قبل ماالناس تدور عليهم..
(فى هذه اللحظة تدخل السيدة العجوز تتحسس طريقها.. جتلس
أمام البارافان تضحك بسعادة حقيقية.. األراجوز مازال يحكى.. جـ

يظهر.. يجلس بجوار السيدة العجوز..)
جـ :

إنتى جيتى إمتى?
السيدة :

من أول حكاية األراجوز.
جـ :

اللى بيعملها «س»?
السيدة :

أيوه.
جـ :

ماشفتنيش وانا عامل األراجوز?
السيدة :

أل .
جـ :

ماسمعتنيش?
السيدة :

أل.
جـ :
ليه?

السيدة :

كن الناس مش واخدة بالها منه. وقلنا 
س :

سرح? وكنا بنقول.. هوه الناس مابتحبش ا
جـ :

سرح.. بس احنا اللى مش واخدين بالنا. وقلنا أكيد الناس بتحب ا
س :

وسألنا نفسنا.. إحنا حنفضل ساكت كده?.
جـ :

سرح يروح للناس سرح.. الزم ا قلنا أل.. مادام النـاس مابتروحش ا
ـسك بــطـبـلــة وآخـر بـصــاجـات أو دف أو رق.. يـغــنـيـان (أحـدهــمـا 
لـلناس ثم يخـتبئان وراء البـارافان يدور بيـنهما حـوار خفيف ساخر
ـشهـورة.. أصوات مـسـجلـة لضـحك صاخب.. سـرحـيات ا من أحـد ا
ثم يـظـهـر أراجـوز يـلـقى نـكـات.. والـنـاس تـضـحك بـشـدة.. يـنـجذب

فجأة األراجوز بقوة للداخل)
صوت س :

إحنا بنقول مسرح مش شغل موالد.
صوت جـ :

يا عم خلينا ناكل عيش.
صوت س :

تاكل عيش إزاى?
صوت جـ :

هى الناس دى حتتفرج ببالش.
صوت س :

إنت ناوى تلم فلوس?
صوت جـ :

سـيـبـنى دلوقـتى بس (يـظهـر بـاألراجوز مـرة أخرى.. يـكـمل النـكات..
يـنجذب األراجوز للداخل.. من الـواضح وجود صراع عنيف ب س

جـ لظهور أو اختفاء األراجوز).
صوت جـ :

سيبنى يا س.
صوت س :

بالش يا جـ.
صوت جـ :

باقولك سيب.
صوت س :

 أضاف العرض
دهشة جديدة
عندما واصل
التعامل مع
شعراء العامية
عاصرين ا
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ـيـا ثـورة بـالــغـة االتـسـاع عـلى الـنــمط اإليـطـالى بـرغم >   شــهـد الـقـرن الـعـشــرون عـا
أيجـابياته وعمره الـطويل وقد بدأت هذه الـثورة بإلغاء أضواء احلـافة وإلغاء احلواجز
فى (أدوار) "األلواج" و "البنـاوير" وباخلروج لتقد العـروض ب احل واحل بحلبة

السيرك وفى الهواء الطلق باألماكن األثرية أو بالساحات العامة.
سرحي جريدة كل ا
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. ستوى الثقافى للمشارك سرح العائم اعتراضاً على ا اضى على ا سرح التى انتهت مساء اخلميس ا > الناقد محمد حامد السالمونى قاطع فعاليات مهرجان نوادى ا

ادة  مصادر ا
سرحية تخص ا
اجلنس البشرى 
كله فهى موروثات
اإلنسان من عقله
اجلمعى
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يـزوج إلـيـكـترا من فـالح بسـيط ويـلـبـسـها
زيًــــا مــــتــــواضــــعًـــا يــــتــــفق ووضــــعــــيــــتــــهـــا
االقتـصـاديـة فى صورة مـنــظريـة تـكشف
ــتـواضـعــة والـتى ــنـزلــيـة ا عن حــيـاتــهـا ا
ــتــفــرج بـاعــتــبــار أن الـغــالــبــيـة يــألــفــهـا ا
الـعظـمى من مشـاهـدى العـرض اليـونانى
ليـسوا من عـلـية الـقوم إذ كـان للـمجـتمع
كـــــلـه احلق فـى مــــــشـــــاهــــــدة الـــــعـــــروض
ــــســـرحــــيـــة ومـن ثم كـــانـت لـــغــــة هـــذا ا
اجلــمــهــور تــبـتــعــد عن لــغــة إســخــيــلـوس
الــــســـامـــيــــة إذ يـــفـــرد يــــوربـــيـــديـس لـــهـــا
مـســاحــات من الــسـرد تــعــرض أفـكــارهـا
بعـيدًا عن الـطـنطـنة والـتكـرار والغـموض
واإلبــهــام الـــذى تــتــمـــيــز به شـــخــصــيــات
إسخيـلوس الوقورة التى هى على نقيض
شــخـــصــيـــات يــوربـــيــديس الـــتى تــتـــمــيــز
ـــا انــعـــكس عـــلى الـــصــورة بــاحلـــيــويـــة 
ــنــظــريــة فــبــدت أكــثــر فــنـيــة مـن صـور ا
ــــا تـــتــــسم بـه من رقص إســـخــــيـــلــــوس 
تــعــبــيــرى أكــثـــر نــشــاطًــا بــاإلضــافــة إلى
مـوسـيــقـيــته الـعــذبـة ودقــته فى تــصـويـر
شاعـر واألحاسيس العمـيقة فى مقابل ا
مـنــظــر إسـخــيــلـوس الــذى يــتـمــيــز بـبطء
ــا يـحــتــويه من ثـرثــرة كالمــيـة اإليـقــاع 

مثقلة بأوزان شعرية ال يفهمها الناس.
ومن جتـديــدات يـوربـيـديس قــيـاسًـا عـلى
الـدرامــا الـســابـقـة عــلـيه - كــمـا جـاء فى
مـ الـضفـادع - أنه أضـاف مـوضـوعات
لم تـكن مـألوفـة فى السـابق كقـصص زنا
األقـارب كمـا فى مـسرحـية "إيـوال" حيث
زوج األخ ألخــــــــته وهـى قــــــــصـص يـــــــرى
إسخـيـلـوس أن على الـشـاعر الـعـفيف أال
ـسرح يعـرضـها إطـالقًا أو يـزيـنهـا عـلى ا
الــشــعــبى أمـــام نــظــر اجلــمــهــور واحلــال
كـذلك فـى قـصـة "فـيـدر" وعالقـتـهـا بـابن
ـسـرحـيـة التى زوجـهـا هـيبـولـيـتـوس فى ا

حتمل اسمه.
وإذا أعطينـا مثاًال آخر يعتبر وثيقة نصية
مـن مـــ الـــنص الـــدرامى والـــذى يـــحـــدد
بـعًضـا من خـصـائص دراما الـعـبث ودراما
"يـوجــ يـونـسـكـو" بـصـفـة خـاصـة نـطـرح
ـا" عــنـدمـا ــثـال "مـرجتــلـة أ عـلى ســبـيل ا
ـــادة يـــتـــحـــدث يـــونـــســـكـــو عن مـــصـــادر ا
ــسـرحــيـة بــاعـتــبـار أن درامـيــته مــفـارقـة ا
لـلدراما الـطبيعـية والواقـعية الـلذين يريان
ــدركـات ـســرحــيــة فى دنـيــا ا مــادتـهــمــا ا
احلــســيـة أو فـى الـعــالم اخلــارجى وحــيـاة
بـسـطاء الـنـاس بيـنـما يـراهـا يونـسـكو فى
دنـيـا الـفـنـان الـداخــلـيـة وأحالمه ورغـبـاته
ومكـبوتـاته عـندمـا يـسقـطهـا فى نـصوصه
سـرحـية ألنـهـا من وجهـة نـظره ال تـمـثله ا
وحـــده بل تـــمـــثل اجلـــنس الـــبـــشــرى كـــله
بـاعــتـبــارهـا مــوروثـات اإلنــسـان من عــقـله
اجلـــــمــــعـى انـــــحـــــدرت إلـــــيه مـن أجــــداده
وشكلت وجـدانه وأعماقه كـطبقـة يشترك
فيها كل البشر وإذا كان األمر كذلك فإن
ى يــوحـد بـ كل الــبـشـر هــذا مـلــمح عـا
ـــبــدعــ أن يـــجــعـــلــوا من ومن ثم عـــلى ا

حياتهم الداخلية أصل إبداعاتهم.

أدبيات التجريب فى الكتابة
سرحية ووثائقة ا

1
4

األ مـطلب إنـسانى عـام فمـا من ثـقافة
ـكن أن تــقـوم إال بــجـدلــهـا مع إنـســانـيــة 
اآلخـر. اقـتنـاًعـا بـالـقـانون الـطـبـيـعى الذى
ــادة ال تـســتـحــدث أو تــخـلق من يـرى أن ا
ـلـمح عـدم وهـو مــا تـؤكـده الـوثــائق ذات ا
الـتـجريـبى فى مـقـدمة "كـرومـيل" لـفيـكـتور
هوجو" حـول نظريـته الدراميـة فى فرنسا
ســنــة ١٨٢٨م ومــانــفــيـســتــو الــســريــالــيـ

انيا..إلخ. وأرجانون بريخت أ
والـوثـيقـة الـفـنيـة الـتى حتمـل فى طيـاتـها
مـعـنى الـتــجـريب جنـد أن أول ظـهـور لـهـا
بدأ فى مـ النص الـدرامى فعـلى سبيل
ـثـال تـقـدم فى مـسرحـيـة أرسـتـوفـانيس ا
"الـــضـــفــادع" قـــراءة لـــتـــجـــديـــدات درامــا
يوربيديس قياسًا على دراما إسخيلوس.
فإذا كانت وظـيفة الشعر لدى الشاعرين
تعليـمية; فهى عند إسخيلوس تتجلى فى
تـــعــلم الـــشــبــاب طـــقــوس ديــنـه ونــبــوءات
رجـاالته وتعـلم البـطولـة واحملافـظة على
تـقاليـد األجداد بـينـما يـراها يـوربيديس
فى الــــدرامـــا الـــتـى تـــدعـــو إلـى احلـــريـــة
الــفـكـريـة والــديـنـيـة والــتى تـرى أنه لـيس
هناك مـقدس فى تقـاليد األجداد إذ إن
كـل شئ جـــائــــز أن يـــوضـع مـــحـل الـــشك
والسـؤال وعـلى اإلنـسـان أن يـعـتـمـد على
اذا - هل - االستـدالل العقلى بـ "كيف 
ـكنه أن يـتـتبع أين - مـتى...?إلخ" حـتى 
أصــول األشـيـاء وجـذورهــا وال يـأخـذهـا
على عـالتهـا كـمـا فى درامـا إسـخـيـلوس
وإذا كــــان اإلنـــســـان ابـن الـــعــــصـــر الـــذى
يـعيـشه كمـا يرى إسـخيـلوس وترجم ذلك
فى شــخـصــيــاته الــدرامـيــة الــتى تـتــمــيـز
بـــالــطـــول الـــفــارع وقـــوة الــبـــنــيـــان وقــوة
الــنـفس بال خــمـول كــمـا فى مــسـرحــيـتى
ســـــبــــعــــة ضــــد طــــيــــبــــة الــــفــــرس فــــإن
يــــوربـــيــــديس يــــرى ذلك ضــــد طــــبـــيــــعـــة
اإلنــســان الــعــادى الـــذى يــجب أن يــكــون
مــحل الـدرامـا فــلـيس لــديه مـانع من أن

الـتـعبـيـر اجلـسدى والـسـيـنوغـرافـيا... إلخ
ــنــتـج الــفــنـى اجلــديــد عــلى أن يـــتــمــيـــز ا
رونته وقابـليته للحـذف واإلضافة طبًقا
لـتغـير الذوق الـفنى واجلـمالى الـذى خلقه
ــنـــتج أو تــخـــلق مـــنه والــذى يـــنــبع هـــذا ا
أســاًســـا من الـــبــيـــئــة الـــتى تــخـــرج مــنـــهــا
ـغايـرة ودون انعزال ـسرحـية ا الـتجـربة ا
ــوروثــات الــفــنـيــة لــهــذه الــبــيــئـة تــام عن ا
صـاحــبــة الــتــجـربــة أو الــبــيــئـات الــفــنــيـة
األخرى باعـتبار أن الـتفاعل الـثقافى ب

الوسـيط والـوجـيـز - أو مـسـتـنـد دال على
ــكن أصل ثـــابت يــحـــتــوى مــعـــلــومـــة مــا 
ـناقـشة ظـاهرة أو لـلبـرهنة الرجـوع إليـها 
على صـحتـهـا. لقـد ارتبـطت الوثـيقـة لدى
ا ُطرح فيما بعد عن فهمهم سرحيـ  ا
عنى التجريب إذ كالهما يحتوى اخلاص 
ــفــارق واجلـــديــد عــمـــا كــان ســائــًدا فى ا
مـجـاله والـذى يـراه صـاحب الـدراسة فى
تـــعـــريف ســـابق له حـــول الـــتـــجــريـب بــأنه
"الـبحث عن أنـساق جمـاليـة وُبنى معـرفية
ــا هـو سـائــد ومـطـروق فى أحـد مـفـارقـة 
عنـاصر الـتجـربة الـفـنيـة أو جمـيعـها دون
الـــوقــوع فـى مــظـــهــريـــة الــشـــكل بــتـــقــد
الــعــجـــيب والــغــريب فـى ذاتــهــمــا عــلى أن
تــكــون تــلك األنــســقــة اجلــمــالــيــة والــبــنى
ــتــلـقى ــعــرفـيــة قــادرة عــلى أن تــعــطى ا ا
خـبـرة جمـاليـة وعـاطفـيـة وعقـلـية جـديدة
فـى إطـــــــار مـن الـــــــقــــــيـم اإلنـــــــســـــــانـــــــيــــــة
واالجـــتــمـــاعـــيــة هـــو فى احلـــاجـــة إلــيـــهــا
"انـطالًقــا من إعـادة تـرتــيب مـعــادلـة األنـا
عـطيات الـسوسيو واآلخر وفق ما تـمليه ا
ثــقـافـيـة وخــصـوصـيـة اجملــتـمع وحتـوالته"
(الـهوارى بـنيونس: إشـكالـية الـتجريب فى
مــــســـرح الـــســــيـــد حــــافظ ص١١) ســـواء
جــاءت هـــذه األنــســـقــة والـــبــنـى فى إطــار
ـسـرح" بـعـد االخـتـبـار ـعـيــنـة "ا الـتـجـربـة ا
والــبــحث فى مــفــرداتـهــا مــعــمــلــًيـا أو فى
مـختـبر أو فى اسـتوديو أو أثـناء الـبروفة..
إلخ لـلكـشف عن صـحة أو خـطـأ فرضـية
بدع أن ـسرحيـة أراد ا ما فى الظـاهرة ا
يطور ويجـدد أحد عناصر العملية الفنية
ـا يجـعـلـهـا تمـتـاز عـما هـو مـألـوف وقد
يـــأتى االخــتــبـــار والــبـــحث بــتـــراكم خــبــرة
ـارســة ومـراقــبـة نــصـوصه ـبــدع بـعــد  ا
وعـــروضه ونـــصـــوص وعـــروض اآلخـــرين
لــلـوصــول إلى مــا هـو مــفـارق وجــديـد عن
الـسائـد فى التـأليف "تـيمـات بنى درامـية
فـى الــدرامـــاتــورجــيـــة فى الـــتــمـــثــيل فى

تقـوم هـذه الـدراسـة على حتـلـيل عـيـنات
الـوثـائق ذات الـصلـة بـالـكـتابـة الـدرامـية
بعضها أوربى واآلخر عربى سواء أكانت
ــــة أم حـــديــــثـــة فــــمـــنــــذ أن عـــرف قــــد
ـــســرحى اإلنـــســان الـــدرامــا والـــعــرض ا
وهــــمــــا يــــغـــيــــران مـن ســـحــــنــــتــــهــــمـــا أو
مالمحهمـا رغم احتفاظـهما بالـعنصرين
اجلــوهـــريــ فــيــهــمــا; الــصــراع واألداء.
ــتـغـيــرة هـذه لم تــكن لـتـأتى والـســحـنـة ا
مغايـرة أو قاطعـة تمامًـا مع ما كان فى
الــســابق من طــبــيــعــة الــدرامــا والــعـرض
ـــســــرحى بل تــــأتى لـــتــــعـــدل وحتـــذف ا
وتضيف إلى مـا كان قائمًا بـالفعل ولقد
تــــعــــددت الــــصـــــور أو اإلجــــراءات الــــتى
ا فـارقـة  تـكشف عن هـذه الـتـعديـالت ا
هو قـائم أو تـنـادى بـها. إذ يـأتى بـعـضـها
ـــــــســــــــرحـى أو فى فـى مـــــــ الــــــــنـص ا
مـقــدمــته; أو تــزيـيـالً له بـلــســان مــؤلـفه
وقـد يأتى هـذا اإلجراء عـلى هـيئـة كلـمة
لـلمـؤلف أو للـمـخرج فى بـرنامج الـعرض
ـتـفـرج على لـيـكـون موازيًـا له لـيـسـاعـد ا
الــــتــــعــــرف عــــلى بــــعض اجلــــوانب الــــتى
ؤلف فى نـصه أو اخملرج فى يطـرحهـا ا
عـرضه ولم تـكن مـطـروقـة فى نـصـوص
وعروض سـابقة وقد يأتى هذا اإلجراء
على صـورة بـيان أو مـنافـيـستـو منـفصالً
عن الــنص الـدرامـى وسـابــقــا له يــشـرح
ـسـرحى جتـربته نـظـر ا ـؤلف أو ا فـيه ا
ـسـرحــيـة وخـصـائــصـهـمـا الـدرامـيــة وا
ـسـتـهـدف مــنـهـمـا لـيـعـقب بـيـانه هـذا وا
جانب تـطبـيقى قد يـبدو فى نص درامى
أو فـى أحـد عـنـاصــر الـعـرض والـكــيـفـيـة
اجلديدة الـتى يجب أن يكـون عليـها هذا
ــنـظــرين الــعــنــصــر. وقــد يــتــبــنى أحــد ا
ــســرحــيــ أو الــنـــقــاد ظــاهــرة مــا من ا
ـسـرح يـجـدهــا تـتـسم بـسـمـات ظــواهـر ا
عـامة مشـتركة فيـنبرى للـكتابـة عنها فى
عـدة أبـحـاث أو كـتب لـتـصـبح فـيـمـا بـعـد
نـاقشة وتـدارس هذه الـظاهرة مـرجعًـا 
كــمـا فى كـتـابـى "مـسـرح الـعــبث" لـلـكـاتب
اجملـــرى األصـل الـــنـــمـــســـاوى الـــثـــقـــافـــة
والـتـربـيـة واإلجنـلـيـزى اجلـنـسـيـة "مـارتن
ــيــتــاتــيـــاتــرو: نــظــرة جــديــدة آســلـن" وا
لـــلـــشـــكل الـــدرامى والـــذى أراد مـــؤلـــفه
األمريكى لـيونـيل آبل أن يحتـوى الدراما

يتاتياترو". احلديثة حتت مصطلح "ا
وقــد اعــتـبــرت هــذه الــصــور أو األشــكـال
الــوثـــائق األســـاســيـــة الـــتى يــرجـع إلــيـــهــا
سرحيون لتكشف فترة مسرحية ما فى ا
ــا يـــســبـــقــهــا أو مـــوقــفـــهــا وعالقـــاتــهـــا 
يـلــحـقــهـا ومــا هـو الــفـارق واجلــديـد بـ
مـؤلـفى الـفـتـرة نـفـسـهـا وأيـًضـا مـا حتـمـله
هـذه الـوثـائق فى تـضـاعـيـفـهـا من تـطـويـر
ـسـرحى عـلى لـلـنص الـدرامى والـعـرض ا
مـر تـاريــخـهـمـا بـاعــتـبـار أن هـذه الـوثـائق
حتــــمل فى طـــيـــاتــــهـــا ضـــمـــان الـــصـــحـــة
والطـمـأنيـنـة فى احملتـوى الـذى تتـضـمنه
ــعــنى وهــو مــا يـــؤكــده فــهـــمــنـــا الــلــغـــوى 
الـوثيـقـة إذ إنـهـا صـيـغـة عـلى وزن فـعـيـلة
عنى رضى واطمأّن من الفـعل وثق يثق 
ــــعــــجم وهى  عــــقـــــد - كــــمــــا جــــاء فـى ا

عنى  أول وثيقة 
التجريب 

كان ظهورها 
فى م النص
الدرامى

سرح مظلم تماماً ا
.. أصــوات عـكـازيـن يـدقـان فى األرض يــعـلــنـان عن قـدوم شــخـصـ
سرح.. نشعر بها تدنو من األصوات تقترب حتى تدخل إلى خشـبة ا
ــسـرح.. تــتــوقف األصـوات.. عــود ثــقـاب يــشــتـعـل.. يـضىء وسط ا
شمـعة.. ضـحكـة من كل منـهمـا تعـبر عن عـمرهـما الـذى اقترب من

.. يغنيان: الثمان
هابى بيرث داى تو يو
هابى بيرث داى تو يو

هابى بيرث داى تو يو.. (صمت.. ضحكة.. يستكمالن)
هابى بيرث داى تو يو مسرح

هابى بيرث داى تو يو (يطفئان الشمعة)
سرح خالٍ تماما..) هيه.(يصفقان.. إضاءة خفيفة ا

س :
إحنا ليه بنعمل كده?

جـ :
عشان نعيش.

س :
ونعيش ليه تانى?

جـ :
وت. حلد ما 

س :
وت? وليه 

جـ :
عشان عملنا اللى علينا فى الدنيا.

س :
واحنا عملنا إيه فى الدنيا?

جـ :
عملنا كتير.. إحنا ما عشناش شوية.

س :
وهوه ف اللى عشناه?

جـ :
أهه.. قدامك.

س :
قدامى?! أنا اللى شايفه قدامى مسرح فاضى.. أوضة ضلمة.

جـ :
أوضة ضلمة..

س :
فضلنا عايش فيها طول عمرنا.. خمس سنة..

جـ :
العمر كان جميل.

س :
ـسرح عالـبحر ومـفيش حاجـة عدلة أسـوأ من إيه? الدنيـا صيف وا
فى التـلـيفـزيون الـنـاس قاعـدة بتـصـرف فلـوسهـا عـلقـهاوى والـعرض
ببالش.. وماحدش اتفرج علينا غير عيلتك وشوية عيال صغيرين.

اخملرج :
بكرة الناس تتكلم والكل يسمع عن العرض.

س :
آه (ساخر) بكرة.

اخملرج : 
بكرة أجمل م النهارده.

س :
(ثائراً) أنت عايز تموتنى?

اخملرج :
يابنى تفاءل.

س :
? باقولك إيه.. سيبنى ف حالى دلوقتى. إزاى? من

حـ :
أكيد بكرة..

س :
(يقاطعه) بكرة تانى.. طب أنا مش جاى بكرة.

اخملرج :
يابنى.. العرض.. النقاد.. اسمى.

س :
اسـمك مكتـوب فى الشوارع.. عـلى ورق متـعلق على حـيطان الـقهاوى

سرح.. كفاية عليك. على يافطة قماش على باب ا
اخملرج :

ماتضيعنيش.. ماتضيعش تاريخى.
س :

تــاريخ إيه يــاابـو تــاريخ.. أنت عــمـلت إيـه فى حـيــاتك.. أخــرجت كـام
عرض.. كام واحد شافهم.

اخملرج :
أنا مخرج لى اسمى.

س :
اسـمك مـحـفور فى الـقـلـوب.. مـكـتوب عـلى جنـوم الـسـما.. (ساخرا) 

اسمك خالك تشتغل للكراسى. (ينسحب خارجا)
اخملرج :

الــعـرض مش حــيـقف عــلـيك.. إيـه الـلى حــيـحـصـل لـو مـاجــتش.. أنـا
كـن بعـد مـا اكـتـشـفت نـفسى حـعـمل دورك.. وابـقى أحـسن مـنك.. 

كن (ينسحب خارجا) كمخرج اكتشف نفسى كممثل.. 
(تدخل من بـ اجلمـهور سيـدة عجـوز تتـحسس طـريقهـا.. تتـسند

على عكاز يدق بقوة على األرض.. يدخل جـ .. يجدها أمامه).
جـ :

? إنتى م
السيدة :

واحدة كانت قاعدة هناك.
جـ :

? هناك ف
السيدة :

سرح. فى آخر ا
جـ :

بس أنا ماشفتكيش.
السيدة :

هم أنا أشوفك. مش الزم تشوفنى.. ا
جـ :

إنتى.. يعنى.. ماتآخذنيش.
السيدة :

ماباشوفش..
جـ :
أيوه.

السيدة :
ماباسمعش.

جـ :
مابتسمعيش.

السيدة :
ماتستـغربش.. أنا حاسة بيك.. أنا ما باردش على صوتك.. أنا بارد

على قلبك.
جـ :

كنت بتتفرجى علينا?
السيدة :

كنت باحاول.
جـ :

وقدرتى.

س :
كان جميل?.. هوه خلص.

جـ :
لسه..

س :
ماتقولّيش احلياة لسه قدامنا.

جـ :
على األقل.. لسه فينا نفس.

س :
خـمـسـ سـنـة من الـتـعب خمـسـ سـنـة من الـهم وجـايـ نـنـور لهم

شمعة واحدة ونقول لهم هابى بيرث داى تويو?
جـ :

تعب وهم.. ياااه.. داحـنا زى النهاردة من خمـس سنة زى الليالدى
وقفنـا على خـشبـة مسـرح.. حققـنا أول حـلم فى حيـاتنـا ومثـلنا أدوار

بطولة.
س :

مثلنا?
جـ :

أيوه.. نورنا األوضة الضلمة دى.
س :

الـكراسى كـانت كـتيـر.. كنـا بـنحـلم بنـاس تـسقف.. نـاس كتـير (صوت
تصفـيق حاد بعيد) واحنا طـايرين م الفـرحة وقلـبنا بـيدق.. بيدق..

(ترتكز اإلضاءة رويدا رويداً على س أما جـ فينسحب)
ـسـرح الـليالدى أنـا كـنت باحـلم بـنـاس تقـولـلى مـبـروك.. وأخرج من ا

للنجومية.
يـاااه.. التـصـفـيق صـوته عـالى.. عـالى أوى.. كـفايـة تـسـقـيف تـعبت..

تعبت من الفرحة..
(التصفـيق لشخص واحد فقط هو اخملـرج وهو فى األربعينيات من

عمره)
اخملرج :

ـــثل عـــبـــقـــرى ولك بـــرافـــو.. بـــرافـــو س.. أنت كـــنـت هـــايل.. أنت 
مستقبل عظيم فى الفن.

س :
هو ف يا أستاذ?

اخملرج :
ستقبل قدامك.. واحلياة جميلة. يابنى ا

س :
مانا واخد بالى.. والدليل اجلمهور العريض اللى حضر النهاردة.

اخملرج :
يا سيدى دى ظروفنا.. إحنا بنعرض فى ظروف أسوأ من كده.

> اخملرجة نهال أحمد تستعد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة كفر شكر.
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>   إن الـطـراز اإليـطـالى لـلـمـسـرح له إيـجـابـيـات كـثـيـرة بـدلـيل أنه عـاش مـنـتشـرًا فى
مـختـلف مـدن العـالم مـا يقـرب من أربـعة قـرون ومـا برحت بـعض بـقايـاه قـائمـة تؤدى
ـسارح فى دورها فى بـعض البـلدان أمـا فى مصـر فقـد عاش لـدينـا منـذ عرفـنا إقـامة ا

اضى. الثلث األخير من القرن ا
سرحي جريدة كل ا
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اضى عن فتح باب التبرع للمساهمة فى تطوير وحتديث منشآت ومواقع الهيئة. > الهيئة العامة لقصور الثقافة أعلنت األسبوع ا

9
24 من مارس 2008 العدد 37

¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe

      ôNBG
´QÉ°ûdG    

مؤمن عبده

تأليف :

سرح اجلامعى. > كلية اآلداب جامعة بنها عرضت مؤخرًا مسرحية «الرهائن» للمخرج محسن رزق ضمن مهرجان ا

سـرحنا القومى فى مراحل >  إن أقـل ما يقال عن جورج أبيض إنه كـان دعامة شامخة 
سرحيـة منذ نـشأتها حـتى يومنا ثل لـلتراجيـديا ظهـر فى حركتنـا ا ازدهـاره وأعظم 

هذا فضال عن أنه الرائد الكبير ب رواد مسرحنا منذ أوائل هذا القرن. 24
áÑ£°üŸG
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ستقبل والعالم  الهيئة العربية للمسرح رهان على ا
دون التفريط فى الهوية العربية

سرحى واقع وآفاق جتويد اإلبداع ا
سرح يشارك  ا

 فى طرح
األسئلة
الوجودية
التى تمنح

التجويد قوته

 دأب
سرحي ا
العرب هو

عنى توفير ا
احلضارى عبر

حوار
الثقافات

هارات  جتميع ا
فى زمن الفرجة

سرحية ا
العربية يخفف

من حدة
التناقضات
والقطعية

ـرسـومـة وبـعـضـهـا أدركه الـوهن ولم وبــعـضـهـا مـال عن األهـداف ا
يستطع جتديد أدوات العمل ولغته ورؤيته.

ـســتـمـر وهـذا يــعـكس غــيـاب الــعالقـات الــضـابــطـة بــ احلـضــور ا
ـسـرحى ويـكـشف عن مـحدوديـة رواجه ويـعـكس ـ أيـضا ـ لـلفـعل ا
ـؤسسـات والفرق هرجـانات وا غـياب احملافـظة عـلى استـمراريـة ا
ــنــتـظــمـة ـســرحــيـة ا ـســرحــيـة الــطــلـيــعــيـة واســتــمـرار اجملـالت ا ا
ـسرحى ـسرح والـنقـد الفـنى وغيـاب كتـاب النـقد ا اخملـتـصة فى ا
ــنــاهج الـنــقـديــة اجلـديــدة ويـعــكس مــحـدوديــة الـتــعـريف وتـرويج ا
ـيـا وغـيـاب الـتـكوين ـسـرحى الـعربـى محـلـيـا وقـومـيـا وعا بـالـنص ا
ـسـرحى بـدءاً من الـكـاتب ومرورا الـذى يـسهم فـى جتويـد الـفـعل ا
ــســـرحــيــة بــكل مـن يــشــارك فـى جــعل صـــنــاعــة وإبـــداع الــفـــرجــة ا
ؤسسات ـعرفة والتجريب واخلـبرة بدعم من ا جتويدا مـتناسقا با

ختص وفق استراتيجية االنفتاح وليس االنغالق. هيكلة  ا
ـسرحـي ـسرحـية لـلـدفاع عـلى ا ـهـنيـة ا لـقـد تأسـست الـنقـابات ا
الـــعـــرب فـى بـــعض األقـــطــــار الـــعـــربـــيــــة والـــدفـــاع عن حــــقـــوقـــهم
ـكن أن يـلـحق بـهم وبـحـقـوقـهم الـفـكـريـة وحـمـايـتـهم من كـل حـيف 
ــسـرحــيـة والــفــنـيــة وانــخـرطـت كـثــيـر مـن اجلـمــعــيـات والــهــيـئــات ا
الــعـربـيـة فى الـهـيـئـة الـدولـيـة لـلـمــسـرح لـتـجـويـد شـكل الـتـعـامل مع
الــفـنــان وإبــراز قــيــمـتـه الـرمــزيــة وكل هــذا كــان مــكــسـبــا لــلــحــركـة
ـسـرحيـة العـربيـة على امـتداد الـوطن العـربى.وهو طـموح مـشروع ا
مــنه مـا حتـقق ومـنه مـا ظل مـوقــوف الـتـنـفـيـذ أو مـؤجال إلى زمن
غـيـر مـعـلـوم ومـعـنى الـتـأجـيل هـو مـا دفع بـكـثـيـر من الـفـاعـلـ فى
سرح الـعربى بشـكل إيجـابى ومتمـيز إلى إعادة الـنظر فى جتربـة ا
سـرحية لتحقيق ؤسسة ا أسـسة» ا ؤسـسات واالهتمام « هذه ا
جتويـد مـسرحى آخـر بثـقـافة أخـرى للـعـصر وبـبـرنامج يـسعى إلى
كـمـا حقـقت ذلك الـتـجـربة إشـاعـة قـيم احلـوار والتـثـقـيف والـتوثـيق
ـسـرحيـة فى مـصـر وسـورية ولـبـنـان وتونـس والبـحـرين وقـطر ا
ـتـحدة حـ «مـأسـست» التـجـربة أو وفى دولـة اإلمارات الـعـربيـة ا
التـجـارب وفق االخـتيـارات الـتى تدخل ضـمن اسـتراتـيـجيـة الـرهان
ـــبــادرة اجلـــديـــدة الــتـى أطــلـت بــنـــورهـــا عــلى عـــلى اجلـــودة وهى ا
ـتــحـدة الــوطن الـعــربى من الــشـارقــة من دولـة اإلمــارات الـعــربـيــة ا
حــ جـعــلت من تــأسـيس الــهـيــئـة الــعـربــيـة لــلـمــسـرح مــشـروع رؤيـة
جـديــدة لـلـمـسـرح الــعـربى تـنـضــاف إلى هـذه الـتـجــارب بـاخـتـيـارات
د قـنوات احلـوار مع كل التـجارب ورؤى تـستـجيب لـلجـديد الـذى 
سير سـرحية فى العالم وتـضاف إلى تاريخ جتريب «مأسـسة» ا ا

سرحى العربى. ا
وبـعـد عـمل مـتـواصل وبـعـد تـفكـيـر عـمـيق وبـعـد تـسـاؤالت مـحـيرة
ومــحــددة الــتـألـم اجلـمـع الـتــأســيــسى لــلــهـيــئــة فى الــقــاهــرة يـوم 9
ــســرحــيــ واإلعالمــيــ الــعــرب بــخــبـر ســبــتـــمــبــر  2007 إلبالغ ا
ــشـروع الــتــأســيس وأهــدافه لــتــكــون الــقــاهــرة مــكــان مـيـالد هــذا ا

الثقافى العربى اجلديد.  
القاهرة تعلن عن تأسيس الهيئة العربية للمسرح

ـسـرحى والـسـيـر به نـحـو أفق إنـسـانى أكـثـر يـعـد جتـويـد اإلبـداع ا
رحـــابــة واقـــتــرابــا مـن الــنـــبض اإلنــســـانى بـــخــطـــاب إنــســـانى فــعال
سرحى هام والـوظائف واالشتغـاالت ألن هذا اإلبداع ا متـشابك ا
يتصف بكونه فعال جمـاعيا يشارك فيه الكل من أجل الكل ويظل
مــجـــاال حــيـــويــا يـــفــعـل وجــوده كـل من الــكـــاتب واخملـــرج ومــخـــتــلف
اخملــتـصـ بــتـخــصـصــات فـنــيـة وجــمـالــيـة تــرسم زمن الـتــلـقى وفق
قـواعد ومواصـفات اخلـطابـات الدرامـية والبـصريـة والرمـزية التى
حتافظ على جـمالية الكتابة الـلغوية والكتابة الـبصرية أثناء تفعيل
جـــدوى هــذه الـــتــخــصـــصــات فى زمـن اإلبــداع الــنـــصى أو فى زمن

اإلبداع االحتفالى فى الفرجة.
ـعرفية والفلسفـية والتاريخية كما لهذا الـتجويد  ـ طبعا ـ أسسه ا
سـرحيـون للـوصول ـبدعـون ا أن له مـنطـلقـاته الـتى يعـتمـد علـيهـا ا
ـتخيلـة بشعرية درامـية تقدم حـياة اإلنسان فى إلـى زمن الدهشة ا
اجملـــتــمع وتــقــدم صــورة اجملــتــمع فـى الــعــالم وتــصــوغ حــيــاة هــذا
اجملتـمع فى رؤية اإلنسان وتـربط ب هذا اإلنسـان وهذا اجملتمع
شـترك بـ اإلنسـانيـة فى قضـايا تـتبـدل بحكم والـعالم بـحثـا عن ا
ـتــخـيل الــدرامى لـتــكـوين الــسـيـاقــات الـتـى تـوجـهــهـا لــلـدخــول إلى ا

خطاب النص بحوار الذات مع الذات وحوار الذات مع العالم.
ـسرح العربى ال تبتعـد عن اختيار استراتيـجية التجويد ـ وجتربة ا
ـسرحى كـفعل ثقـافى وحضـارى يسهم فى هاته ـ لـتجويـد اإلبداع ا
الــرفع من مــســتــوى الــذوق اخلــاص والــعــام ويــشــارك فى إحــضـار
ـقـلــقـة واحملـيــرة والـوجـوديــة الـتى تـعــطى الـتـجــويـد قـوته األسـئـلــة ا
وخـاصيته الـتى تميزه عن بـاقية األجنـاس األدبية والفـنية األخرى
تلـقى على فهم وإدراك شروط اإلبـداع للوعى باإلبداع فتـساعد ا

والوعى بأشكال العالقة به.
ــسـرح ال يــتــأتى إال بــفــهم اآللــيـات واحلــركــيـة وفــهم مــسـيــر هــذا ا
سـرحي الـعرب فى عـمليـة البحث عن ؤسـسات التى أدخـلت ا وا
احملـفـزات الداللـيـة والـرمزيـة لـبـناء رمـوز وعالمـات هـذا التـجـويد
وجـعلـتهم يـعـملـون على جتـريب عـملـية إتـقان بـنـاء اخملتـلف وتنـويعه
وجتـديـده والـتـمـكن من إجنـاز هـذا الـتجـويـد اعـتـمـادا عـلى أصـالة
الـثـقـافـة الـعـربـيـة وتـراثـهـا وغـنـاهـا وتـنـوعـهـا ألنـهـا ثقـافـة حتـمل
ـتـجـدد مـعــهـا عـبـقـريـة الـلـغـة الـعـربـيـة والـرؤيـة والـفـكـر والـسـؤال ا
تـصاحـبـهـا فى ذلك القـراءة الـنقـديـة التـى تمـكن من جـعل التـجـويد
ـــا تــمــلـــكه من عـــنــاصــر ومـــقــومــات ـــســرحى امـــتــدادا  اإلبــداعى ا
الــتــجــويــد بــعــمق ثــقــافـى يــســاعــد عــلى إيــجــاد مــثــال آخــر لــلــعــمق
ـسرحى العربى أثـناء الكتـابة األدبية واحلركـية والبصـرية متمثال ا

فى عمق الرؤية للعالم فيه.
ـسرحيـ العرب ـ فى وإذا كان الـتجويـد سابقـا للنـقد وكان دأب ا
ـسرح عـبـر حوار ـعـنى احلـضارى لـهـذا ا هـذا الـسبق ـ هـو تـوفـير ا
ـسـرحى يــعـد الحـقـا لـهــذا الـتـجـويـد وهـو الــثـقـافـات فـإن الــنـقـد ا
سـرح وجتاربه عـرفة خـصوصـيات ا نـفسه يـريد أن يـفعل وجـوده 
وجتريبه ومناهج وأشكال ونـظريات التلقى ليصل إلى زمن حتقيق
خصـوصياته التى تصيـر جتويدا على جتويـد ينخرط بوعى قرائى
يـدرك ويفـهم معـنى الـرقى واالرتقـاء بالـتـجويـد إلى زمن االختالف
ــشـتـركـة بـ كى يـصـيــر لـغـة تـخــاطب الـعـالم وتــخـاطب األصـول ا
ـــيـــة وحتـــقق الـــتـــفـــاعل بـــ األوعــاء ـــســـرحـــيـــة الـــعــا الـــتـــجــارب ا
ـسرحى والـثـقافـات والـفنـون التى تـرسم خـرائط اإلبداع الـثـقافى ا

فى العالم. 
وكـثـيــرا مـا يـأخـذ هــذا الـتـجـويــد مـنـحى فــرديـا يـقـوم عــلى الـتـطـوع
ــسـرحــيـة اإلبــداعى فى الــتــجـويــد وكــثـيــرا مــا تـتــصف الــتـجــارب ا
العربية بأنها غيـر منظمة وغير قادرة على مد جسور احلوار ب
مخـتلف التـخصصـات لبلـوغ مستـوى العمل اجلـماعى إلبالغ صوت
ـتـلـقى الـعـربى أيـنـمـا كـان وكـيـفـمـا كـان وفى ـسـرح الـعـربى إلى ا ا
الوقت ذاته إسـمـاع هذا الـصوت إلى الـعالم وهـو ما كـان يدرك به
ــســرح الـعــربى من اخلـلــيج إلى احملــيط إشــكـالــيـاته مع كل أعالم ا

وجود الفارق طبعا ب اخللفيات واألهداف واخلصوصيات.   
وللـتخفـيف من حدة القـطائع والـتناقـضات التى كـانت حتدث خلال
فـى عمـلـيـة االنسـجـام والـتـقارب فى جتـمـيع مـهـارات التـخـصـصات
ــسـرحــيــة الـعــربـيــة بــلـغــة ومــواضـيع ذات فـى إنـتــاج زمن الــفـرجــة ا
دالالت عـربــيـة  كـان الـتـوكـيــد عـلى تـنـظــيم اجلـهـود ووضع بـرامج
لـتـفـعـيل حــوار الـفـنـون يـقـوى من إرادة احلـوار الـبـنـاء ويـعـمل عـلى
االرتــبـــاط بــأكــثـــر من مــؤســـســة مـــســرحـــيــة كــانـت تــبـــادر بــتــنـــظــيم
ـهــرجـانــات كـمـا هــو الـشـأن فى مــصـر وتــونس وبـغـداد ســابـقـا ا
ــتــخــصـصــة فى ــعـاهــد ا ــغــرب وتــأســيس نــقــابـة الــفــنــانــ وا وا
ـسرحى وإرسال الـبعثات إلى اخلـارج الستكـمال البحث الـتكوين ا
سـرحـية شـاهـدة للـعـروض ا واكـتـسـاب التـجـارب وتنـويع عـملـيـة ا
كفرص لتفاعل التجارب واألفكار وتدبير االختالف بالشكل الذى
يدعم عنصر التواصل وال يـلغيه ويقوى من معرفته وال يفرغه من
ـــؤدجلـــة تـــوقــفت ـــؤســـســات ا مـــحــتـــواه احلـــضـــارى لــكن أغـــلب ا
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ــا تـتــوافـر عــلـيه من تــاريخ فـنى وثــقـافى وأدبى تــعـتــبـر الــقـاهـرة ـ 
سـرحى ـ باعـثة ـا تمـتلك من خـبـرة فى تنـظيم الـشـأن ا متـمـيز و
ــبــدعــ الــعــرب فى كل كــثــيــر من مــظـــاهــر احلــوار والــلــقــاء بــ ا
ظـرفــيـة عــصـيـة تــسـتــدعى إعـادة قــراءة الـتــاريخ الـثــقـافى الــعـربى
عانى التى تـراكمت فى التجارب وتسـتوجب إعادة قراءة تفـاصيل ا
سـرحية والدرامية دارس والتيارات ا سرحـية عبر التجـارب وا ا
ومــعــرفـــة مــا يــتـــطــلب ذلـك من حتــديث شـــروط اإلبــداع وحتــديث
ـــعـــرفـــة شـــروط الـــتـــواصل مـع الـــذات والـــتـــواصل مـع الـــتـــغـــيـــر وا
ـكن أن ـشـتـهى وهـذا أمـر  ـسـرح ا والـتــواصل مع الـعـالم وبـنـاء ا
ـثقفون يتحـقق بدافع االرتبـاط بالرؤيـة احلضاريـة التى يريـد بها ا
الـعرب والـفنـانون إبـداع أشكال تـعبـير راقـية توفـر إمكـانيـات العمل
بـدع  وتتـجاوز حـاالت النـكوص اخلالق وتـوفر فـرص االشتـغـال ا
ثقف والرتـابة والتكرار السـائدة فى مدارات الصراع بـ هؤالء ا
ـميـتـة التى يـراد لهـا أن تصـبح بديال عن وبـ عضـات االستالب ا
الهـوية و بديال عن الثقـافة ومضام الـتراث العربى ألن اإلبداع

سرحى التخييلى. عانى والدالالت يعتبر سندا للتجويد ا بكل ا
وإعالن تـأسيس الـهيئـة العـربيـة للمـسرح فى الـقاهـرة يدخل ضمن
هـذا الـتـوجه احلـضـارى كـتـأسـيس جـاء مـحـمال بـالـسـؤال الـوجودى
حــول الـــوجــود الــذى يـــعــيش فـــيه الــفـن الــرابع أبـــو الــفــنـــون أزمــنــة
وضـوعية وضـوعة  الـتحول وجـاء السـؤال مصوغـا بعـمق الثقـة ا
ـمكنة التى تقدم فى طريقـة التفكير والـبحث واإلقرار باألجوبة ا
ـســرحى الــعـربى وتــقــدم واقع وآفـاق تـشــخــيـصــا كــامال لـلــوجــود ا
الهيـئة العربية للمـسرح كتصور ومفاهيم حـضارية تمكن الصيرورة
سـرحـية الـعـربيـة من امـتالك قوة تـدبـير االخـتـيارات والـقرارات ا
شـاريع الـثقـافـية والـفـنيـة والتـكـوينـيـة لبـناء والتـحـكم فى مكـونـات ا
ـانا بـضرورة مسـتـقبل مـسـرحى عربى يـكـون أكثـر بالغـة وأكثـر إ

مكنة للمسرح العربى.  االنخراط فى احلداثة ا
ـدخـل لـزمن إعالن تـأســيس الـهـيـئــة فى الـقـاهـرة فى 8 والـسـؤال ا
ـسـرحى ـشـهـد ا سـبـتـمـبـر 2007 كــان بـحـضـور أسـمـاء مـؤثــرة فى ا
صرى خاصة والعربى بعامة وكان مناسبة اغتنت بحضور كثير ا
ـشـاركـ فى مـهـرجـان الـقـاهرة ـسرحـيـ الـعـرب ا ـبـدعـ ا من ا

الدولى للمسرح التجريبى فى دورته 19.
ـصـري ـمـثـلـ ا فـى البـدايـة أعـلن الـدكـتـور أشـرف زكى نقـيب ا

ـيــة الـفـنـون عن ورئـيـس الـبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح واألسـتـاذ بــأكـاد
ـسـرح والــتـحـديــات الـتى يـواجــهـهـا الـوضــعـيـة الــتى يـوجــد فـيـهــا ا
طلقة لـلتقنيات ـوقف الصعب الذى يعـيش فيه نتيجـة الهيمنـة ا وا

سرحى.   ا يشكل تهديدا حقيقيا للفن ا احلديثة 
ـسرحى اإلماراتى األستاذ وبعـده أعلن عن بيان التـأسيس الفنان ا
إسماعـيل عبد الله باعتـبار أن هذا البيان يـعد ثمرة عمل متواصل
سـرحـي الـعرب وتـفـكيـر عـميق ويـعـد استـكـناهـا جلـوهر طـمـوح ا
بـالـبـحث عن األجـوبـة الرصـيـنـة والـهـادئـة الـتى تـرسم أفـقـا جـديدا
سرح يقول منطوق للمسرح العربى. ومن السؤال احملدد لوظيفة ا
ـسـرح بـغــيـر عـضـويــته اجملـتـمــعـيـة وتـغــلـغـله فى الـبــيـان: (مـا نـفـع ا
الـنــاس وحـفـزهم عــلى تـغـيـيــر مـا بـأنـفــسـهم بل مـا نــفع الـفن لـوال

إيقاده شمعة أمل?).
ــد عـالقــاته ــســـرح و ــنـــظــور الـــذى يــحـــدد وظـــيــفـــة ا من هـــذا ا
بـالــنـاس وبــحـيــاتـهم وبــهـواجــسـهم جــاءت مـبــادرة صـاحب الــسـمـو
حـاكم الشارقـة الدكـتور سـلطان بـن محمـد القـاسمى إلى احـتضان
سـرحي وجـعله فـاعال فى مجـاله احمللى الـغربى على سـرح وا ا
ــســرح فى الــعــالم من أجـل تـعــايش الــسـواء ومــحــاورا (لــكل أهل ا
وتفاهم وأفق تسامح إنسانى يجعل احلياة أجمل والكون أبهى). 
ى ـ ويـهدف شـكل ومرمـى هذا االحـتضـان فى بعـديه الـعربى والـعا
كـــمـــا أعــلن عـــنه فى بـــيـــان الــقـــاهــرة ـ إلـى حتــقـــيق مـــجــمـــوعــة من
األهداف الـتى ستـعطى الـهوية احلـقيـقيـة للـهيئـة العـربيـة للـمسرح

ها ودالالتها فيما يلى: كن رصد معا وهى أهداف 
سرح من األمصار العربية. أن يتحمل مسؤولية الهيئة رجاالت ا
الـدعوة إلى االحـتشـاد والـتفـاعل من أجل دعـوة توحـيديـة فى شكل
مـؤسـسى يـحمل اسم "الـهـيئـة الـعربـيـة للـمـسرح" عـلى غـرار "الهـيـئة

الدولية للمسرح".
أن الـهـيـئـة ليـست جـهـة حكـومـيـة تـقنع بـالـرتـيب من الـعمل واألدراج

كتظة ورقا.ألنها فضاء مفتوح أمام العالم. ا
الــرهـــان عــلى اإلبــداع والــدربــة واخلــبــرات ومــواهب األمل والــثــقــة
بـاحلـيـاة الـعـربـيـة الـنـاضـحـة بـكل مـا يـصـلح أن يـكـون مـنـبع اجلـديد

ستقبل. غاير القادر على صوغ ا اخملتلف وا
أن الهيئة حاضنة العـمل البناء والتأهيل واإلنتاج واالرتقاء بأفضل

سرحية فى األنحاء العربية وللعرب أينما كانوا.   الصيغ ا
يــقـــول األســتــاذ إســمــاعــيل عــبــد الــلـه: (لــقــد ارتــأيــنــا فى جــمــعــيــة
بـادر إلى ـتـحـدة أن يـكـون ا ـسـرحـي بـدولـة اإلمـارات الـعـربـيـة ا ا
تـأسـيس الكـيـان رئـيسـا فـخريـاً له فـقـمنـا بـتـقد شـيـخـنا الـدكـتور 

سرح جديد إنه أحد فرسانه من عشاقه احلا 
األصالء كتاباته تدعونا للسؤال بوصفه أصل
األشياء كما تمنحنا داللة مهمة تشير دومًا

للنهايات كأنه كان يدرك بحدسه النهاية موته
سرحية - تخرّج فى كلية اآلداب - قسم الدراسات ا
جامعة اإلسكندرية بتقدير جيد جدًا له: آخر
طاف آخر السور عرض الشارع ونس الليل آخر ا

البحر مرة واحدة بيحلم بعد العرض.
سرح والشعر مناشدًا الوطن ليطرح جاب عوالم ا

السؤال:
كن أشوفك كن بقى تبقى الوطن..  لو تسمحى.. 
جنة واشتاقلك سكن .. لو تسمحى.. هكذا كان يحلم
ويشتاق وهكذا تسعد مسرحنا بنشر آخر الشارع
للراجل اجلميل مؤمن عبده لنعيد تأمله ونتذكر

عبق روحه التى مازالت حتلق حولنا.

cyan magenta yellow black File: 9-24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 محمد العشرى :
نطالب بثبيت
هرجان موعد ا

سرح. > هالة جالل مذيعة الشباب والرياضة تقوم حاليا بتقد سهرة خاصة مساء الثالثاء من كل أسبوع حول أهم أحداث حركة ا

سرحى ال يسـتطيع وحده إرواء كل التعطشـات الفنية والثقـافية وحتى حينما >  إن العرض ا
ننظر إليـه باعتباره فنـا مركبا تلتـقى فى ساحته كل الفنون. وتـتمثل هذه الفنـون مجتمعة فى

شاركة اجلماعية. ناقشة وا رغبة اإلنسان الفطرية اإلبقاء على تبادل الرأى وا 8
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رتبك.. ومسرح النيل التنظيم الغائب.. اجلدول ا
سرح  شباب النوادى يطرحون رؤاهم من عروض نوادى ا

«خـــالـــد مـــوسى» فى تـــغـــيـــيـــر جـــدول
هـرجان بعـد طبـعه وتوزيـعه فى اليوم ا
األول لـــلــــمـــهــــرجــــان والـــذى أدى إلى
ارتبـاك لدى الـفرق واجلـمهـور على حد
ســـواء وصـــوالً إلى نـــوع من الـــتـــشــتت

حسب تعبير محمد العشرى.
ـسـرحيـون مشـكـلة حـقـيقـية أمـا ما رآه ا
فهو مسرح النيل - العائم - ففى ح ال
يـرى إبـراهـيم الـفـرن فى اخـتـيـار مـسـرح
صـيـفى إلقـامـة مـهـرجـان فى الـشـتاء إال
ن ســيــقــدمـون نــوعــاً من االســتــهــتــار 

أعمالهم عليه والتقليل من شأنهم.
سـرح «قتل» وحسب تـعـبيـره فإن هـذا ا
عـدداً من العـروض اجلـيـدة إضـافة إلى
ـطـلـوبـة سـواء فى افـتـقـاره لـلـتـقـنـيـات ا
الــصــوت أم اإلضــاءة ويــتــوقف الــفـرن
عـنــد أحـواض الـزهــور اخلـشـبــيـة الـتى
ـسرح والتى وضعت فى مـقابل خشـبة ا
سرح ـشاهـد خلشبـة ا شوهت «رؤية» ا
ـسرح  ويـعتـرف «محـمـد نعـمـان» بأن ا

أصابه وفرقته بـ «خيبة أمل».

ـهـرجـان - كمـا أكـد عدد أجـمل ما فى ا
ـسرحي - هى تـلك الفرصة كبير من ا
التى يتيـحها - أو كان يـتيحهـا- للتواصل
مع فـرق أخـرى وأفــكـار أخـرى وفـنـانـ
آخريـن وهو مـا غـاب عن مهـرجـان هذا
الـعام مـرة أخـرى بسـبب سـوء التـنـظيم
حــــيـث  تــــقــــســـــيم الــــفـــــرق إلى أربع
ـا حـرم مـجـمـوعـات تـتـنـاوب اإلقـامـة 
كثـيراً مـنهم من مـشاهدة أعـمال زمالئه
ومن لم يـتـمـكن منـهم من اسـتـكـمـال أيام
ـهرجـان عـلى نـفقـته اخلـاصـة حرم من ا

هرجان وجوه العام. متعة ا

تضع الفـرق خططـها على أسـاسه وتقدم
من خالله أفضل ما لديها.

ومن مــشــكــلـــة الــتــوقــيـت إلى مــشــاكل
التـنظـيم إجمـاالً والتى تـمثـلت كمـا يرى

وانــتــهت أيــام ولــيـالى مــهــرجــان نـوادى
ـــا ـــســـرح فى دورته الـ 17 والـــتى ر ا
كـانت الـدورة األصــعب واألسـوأ خـطـأ
فـقـد طـاردتـهـا الـتـأجـيالت وصـوالً إلى
الــتـكــهن بـإلــغـائـهــا ونـقــلت الـشــائـعـات
مـوقـعـهــا بـ ثالث مـحـافـظـات قـبل أن
ــسـرح الــعـائـم الـذى كـان تــسـتــقـر فى ا
ـثـل أحـد مـشــاكل الـدورة كـمــا سـنـرى

الحقاً.
وفى السطور التالـية ال ندعى أننا نقدم
كــشـف حــســـاب لـــلـــدورة الــتـى انــتـــهت
فــعــالــيــاتــهــا قـــبل أيــام بــقــدر مــا هى
سـرحيون قصوراً إضاءات على ما رآه ا

هرجان. واضحاً فى ا

ـشاركة فى كان اعتـذار ثالثة فرق عن ا
ـثابة مـفاجأة هرجـان بعـد ترشيـحها  ا
أو سؤال يلـخص السـينوغـرافى إبراهيم
الـفــرن إجـابـته فـيـمـا وصــفه بـالـتـوقـيت
اخلاطئ للمهرجان حيث أقيم بالتزامن
ـسـرح الـعـربى والـفـرق مع مـهـرجــانى ا
ـسـتـقـلـة إضـافـة الشـتـبـاكه زمـنـيـاً مع ا
ــهــرجــانــات اجلــامــعـيــة بل عــدد من ا
وعدم مالءمـته مع «موسم االمـتحـانات»
اجلامعى والذى يتصـدر قائمة أولويات

العديد من شباب النوادى.
الـــد مـــوسى» عـــلى كالم ويـــدلـل «خـــ
انــــســـحـــاب اخملـــرج عالء الـــفـــرن بـــ
الكاشف وعـرض «رجال لهم رءوس»
يـنـمـا أرجع النـشـغـالـه بـامـتـحـانـاته بـ
محـمد يـحيى االعـتذارات إلى حـالة
يــون ــســرحــ بــاك الــتى وجـــد ا االرتـــ
لــهـا بـعــد الـتـأجـيالت أنـفــسـهم داخـ
إلى لــمـــهــرجــان وصــوالً  الـــعــديــدة لــ
مرحـلة اليـأس من انعـقاده حتى إن
بـــعــضــهـم أوقف بــروفـــاته وأصــيب
آخـرون بـاضـرابـات نـفـسـيـة وفـقدان

 محمد نعمان خالد موسى إبراهيم الفرن 

سرح قتل عروضاً جيدة.. والتوقيت ظلمه إبراهيم الفرن: ا

طلوب. للتركيز ا
ويتوقف محمد نعمـان عند الشعور القاتل
بـالــهـامـشـيـة لــدى شـبـاب الـنـوادى والـذى
ـتكـررة واالنـتـقال تـولد عـن التـأجـيالت ا
بــ أكـثــر من مـحــافـظـة كــمـوقع مــقـتـرح
لـلــمــهــرجــان. فى حــ يــطــالب مــحــمـد
هـرجان حتى العـشرى بـ «تـثبـيت» موعـد ا

مـحمـد نـعمـان: التـأجـيالت أشعـرتنـا أنـنا مـهمـشو
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توقيت خاطئ

فواصل.. وتواصل

>   إذا كانت مـعظم اجملتمـعات العربيـة - حكوماتـها وجماهيـرها - قد عكـست إيجابيا
عـاهد الـعلـيا يـات وا ـسارح وفى إنـشاء األكـاد تـمثل فى إقـامة ا كل ذلك التـقديـر ا
المح وغيرها كن مع هـذه ا سرحـية وفى تأسيس الـفرق القوميـة فكيف  للفـنون ا

أن نتصور مجتمعنا وبالتالى جماهير مسارحنا متصفة باجلمود?
سرحي جريدة كل ا
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ها مساء اليوم على مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة  من إخراج أحمد رجب. > مسرحية «الناس فى طيبة» للدكتور عبد العزيز حمودة يتم تقد
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 الدعوة إلى
االحتشاد
والتفاعل
لتوحيد شكل
مؤسسى يحمل
اسم الهيئة
العربية للمسرح

 إشادة من
سرحي ا
بالتعاون ب
هن نقابة ا
التمثيلية
وجمعية
سرحي ا
باإلمارات

 تأسيس مراكز
إقليمية فى
الوطن العربى
للبحث
والتوثيق
واالتأهيل
والنشر
والترجمة

ـسـرحى الـعـربى أمــام اإلكـراهـات الـتى تـفـرضـهـا ضـرورات دور ا
الــقـرن الـواحـد والـعـشـرين وجـعل الـهــيـئـة كـيـانـا مـسـتـقال واضح

 . األهداف والبرامج والقوان
فى افتـتاح فعـاليات اجتـماعات اللـجنة الـتأسيسـية للـهيئة الـعربية
لـلــمـسـرح; ألـقى سـعـادة عــبـد الـله الـعـويس كــلـمـة دائـرة الـثـقـافـة
واإلعالم بـالشارقة فـرحب بالضـيوف; وأكد على ضـرورة النهوض
ـسـرح من دور فــعـال فى حـيـاة األ ـا لـهــذا ا ـسـرح الــعـربى  بـا

سـرح العـربى من أجل الوصول إلى والـشعوب ودعـا إلى تطـوير ا
غـد مشـرق ومـسـتـقـبل زاهـر وحتدث عـن الدور الـثـقـافى الـفـعال
سرحيـة وفنونها الذى تـقوم به الشارقـة إلعطاء الثقـافة العربـية ا
ـثـقف ـعـتــبـرة من أجل الـنـهـوض بـاإلنــسـان الـعـربى وا مــكـانـتـهـا ا
والــفــنـان عــلى وجه اخلــصـوص وذلـك بـفــضل الــتـوجــيه احلــكـيم
سرحى الـفنان اإلنسان صاحب بـدع والكاتب ا لـلمثقف واألديب ا
السـمو الـشيخ الـدكتـور سلـطان بن محـمد الـقاسـمى الذى شـرفنا
ى فى دورته ـسرح الـعا وشـرف العـرب عنـدما كـتب وألقـى كلـمة ا

ى للمسرح.  ناسبة اليوم العا األخيرة من عام  2007 
بيان الشارقة والبرنامج الطموح

ويــســتـخــلص من تــراكم الــنــقـاش ومــواضــيــعه أن الـتــركــيــز عـلى
سرح الـعربى فى رؤيتها ـ مكن أن تتـبناها هيـئة ا االستـراتيجيـة ا
رسـومة ـ قد بدأت تـتضح; وأن فعالـية اشتغال وفق االخـتيارات  ا
اللـجنـة قد مـنح إمكانـات أكثـر للتـنسـيق; وأعطى وسـائل صهر كل
االقتـراحات فى رؤية الهيئة الـعربية للمسرح حتـريا للدقة وجتنبا
لـكل التنـاقضـات والتـنافـر ب األفكـار والدراسـات لتـجنب حاالت

اإلبقاء على التناقض واردا فى كل حلظة.
وما بـ بيـان الهـيئـة العـربيـة للـمسـرح فى القـاهرة ومـا ب بـيان
ـمـكن وتتـحـدد إمـكـانات الـشارقـة تـتـضح إمـكانـات الـعـمل عـلى ا
ـمـكن بعـد أن خـلـصت أعـمال الـلـجـنة إلى جتـريب رهانـات هـذا ا

اإلطار القانونى والثقافى والفنى للهيئة. 
وجـاء البيـان ليـؤكد على تـبنى االخـتيارات الـتى وضعت فى الـبيان
الـتأسيـسى مع التـنصـيص على الـطابع التـقنى والـلوجـستى الذى
يتـطلبه عمل الهـيئة; هذا البيـان الذى جاء مكمال لـبيان القاهرة ;
وجـاء ليـدعم  مـا ورد فـيه من مـشـاريع مـسـرحيـة وفـنـيـة تـريد أن
وضوعه سرح العـربى موجودا فى إشـكالياته ومـوجودا  جتـعل ا
وأسـئـلـته ومـوجـودا بـكـيـنـونـة حـيـة تـنـدرج ضـمن الـهـويـة الـعـربـية
ـتـحاورة مـع الثـقـافـات اإلنـسـانـيـة دون انـغالق أو تـعـصب وهذه ا
األهــداف تـــعــنى الـــرهــان عـــلى حـــوار الــثــقـــافــات ضـــمن حــوار

احلضارات. 
مكن تفعيل الهيئة العربية للمسرح فى األفق ا

ـثـابــرة عـلى إتـمـام فـعـل تـأسـيس الـهـيــئـة الـعـربـيـة ومن فــعـالـيـة ا
للـمـسرح ومن فـعـاليـة اتـخاذ الـقرارات الـصـائبـة لـوضع إمكـانات
شـاريع فى مسـاقاتهـا السـليمـة  توسيع الـعمل والتـصورات وا
دائــرة احلــضــور فـى االجــتــمــاع الــذى انــعــقــد بــتــاريخ  9ـ 10ـ11
ـثلو الـنقابات يـناير  2008 حـضره فاعلـون مسرحـيون وحضره 
ـسـرحـيـة الـعربـيـة وحـضـرته أسـمـاء وازنة فى الفـنـيـة والـهـيآت ا
ـا أعـطى لوجـهـات الـنـظر ـسـرحى والـنقـدى الـعـربى  ـشهـد ا ا
ولـآلراء; والنـقـاشـات سالمة الـرؤيـة فى االقـتراحـات وفى أشـكال
ـنــظـمـات ذات الـتــفـكــيـر جلــعل هـذه الــهـيــئـة مــتـفـاعــلـة مـع كل ا
شتركة تـتعاون معها على أسـاس أن تبقى محافظة االهتـمامات ا
ـا يـخـدم عـلى اسـتـقاللـيــتـهـا فى الـعـمل وفى اتــخـاذ الـقـرارات 

أسلوب التفكير والعمل والفعالية والتميز.

هـذا وقد وافق الدكتور سـلطان بن محـمد القاسمى عـلى رئاستها
الـفخـريـة. وقـررت الهـيـئـة فى اجـتمـاع الـشـارقة أن يـكـون أعـضاء
ـؤقت للـهيـئة اللـجـنة الـتأسـيسـية هـم أعضـاء اجمللس الـتنـفـيذى ا
ــوعـد الــذى حتـدد الخــتـيــار اجملـلس حــتى الــعـاشــر من يـنــايـر ا

الـتـنـفـيـذى وإطـالق أنـشـطـة الـهيـئـة مـن مـديـنـة الـشـارقـة كـما 
سرحى اإلماراتى إسماعيل عبدالله رئيس جمعية اختـيار الفنان ا

سرحي أميناً عاماً مؤقتاً للهيئة. ا
وتـتكـون الـلـجنـة الـتـنفـيـذيـة من أعـضاء هم:الـدكـتـور أشرف زكى
والفـنان نور الشريف مـن مصر والفنـانة سعاد عبد الـله وسليمان
الـبـسام مـن الكـويت والـدكـتـور حـسن رشـيـد من قـطـر والـدكـتور
ديـونى من تـونس والدكـتور عـبـد الرحـمن بن زيدان من مـحمـد ا
ـغرب والفنان فتحى عبد الرحـمن من فلسط وغنام غنام من ا
األردن ورفــيق عــلى أحــمـد من لــبــنـان وفــايـز قــزق من ســوريـة
وإسـماعـيل عـبـد الـله وأحـمد بـورحـيـمـة واألستـاذ مـحـمـد األفخم
والـدكتور حبـيب غلوم وأحـمد اجلسـمى والدكتـور يوسف عايدابى

تحدة. وناجى احلاى من اإلمارات العربية ا
شـاريع التى وضـعـتهـا الهـيئـة كـبرنـامج عمـل مسـتقـبلى ومن بـ ا

ألنشطتها:
كاتب اإلقـليميـة واللجان ـراكز القطـرية وا هيـكلة الهـيئة  بدءاً ا
ؤتمـر العام العـلمـية وحتى اجملـلس التـنفيـذى وأمانته الـعامـة وا

ورئيس الهيئة.
اعـتبار الدكتـور سلطان بن محـمد القاسـمى عضو اجمللس األعلى
لالحتاد حـاكم الشارقـة الرئيس الفـخرى للـهيئة الـعربية لـلمسرح
ـعـمول به عـربـياً أن نظـام الـهـيئـة سـيكـون مـتـوافقـا مع الـقوانـ ا
ودوليـاً كـما سـوف يكـون لهـا شـخصـيتـهـا االعتـباريـة ومـيزانـياتـها

ؤتمر العام. وبرامجها التى يجيزها ا
ؤقتـة حتى اعـتماد اجملـلس التنـفيذى أن تكـون الفـترة االنتـقاليـة ا
فـتـرة إجنـاز اللـوائـح الـداخلـيـة فـى شكـلـهـا الـقـانـونى والـسـعى مع
عـنية مـحلـياً وعـربياً ودولـياً لـلحصـول على االعـتمادات اجلهـات ا

الالزمة لالعتراف بالهيئة وإطالق نشاطاتها.
ووجه اجملـتمـعـون أسمى آيـات الـتقـديـر والعـرفان إلـى سمـو حاكم
ميزة. وأشادوا بنوع التعاون اإليجابى مع بادرته ا الشارقة تثمينا 
ـسرحـي هن الـتمـثيـلـية بـالقـاهـرة ـ من جهـة ـ وجمـعـية ا نقـابـة ا
بـاإلمارات ودائـرة الـثقـافة واإلعـالم ـ من جهـة ثانـيـة ـ  وذلك على
ـكثـفة جلـعل حتدى الـهـيئـة مكـونا أسـاسيـا من حتدى جهـودهـما ا
شهد هيـمنة فـى ا واجـهة ثقـافة االستـهالك ا سـرحي الـعرب  ا

الثقافى العربى. 
الشارقة مركز للتأسيس والقاهرة مقر للهيئة

ــديـنـة الـشــارقـة  عـقـد وبــدعـوة من دائـرة الــثـقـافـة والــفـنـون 
اجتـماع اللجنـة التأسيسيـة للهيئـة العربية لـلمسرح بقـصر الثقافة
تـحدة يوم األحد  28 واالثن بـالشارقة بـدولة اإلمارات العـربية ا

 29 أكـتـوبر 2007 ضم فى عـضـويـته كل من الـدكـتـور أشرف زكى
والفـنان نور الشريف مـن مصر والفنـانة سعاد عبد الـله وسليمان
الـبـسام مـن الكـويت والـدكـتـور حـسن رشـيـد من قـطـر والـدكـتور
ديـونى من تـونس والدكـتور عـبـد الرحـمن بن زيدان من مـحمـد ا
ـغرب والفنان فتحى عبد الرحـمن من فلسط وغنام غنام من ا
األردن ورفــيق عــلى أحــمـد من لــبــنـان وفــايـز قــزق من ســوريـة
وإسـماعـيل عـبد الـله وأحمـد بـورحيـمـة واألستـاذ مـحمـد األفخم
والـدكتـور حبيـب غلـوم وأحمد اجلـسمى والـدكتـور يوسف عـيدابى

تحدة.  وناجى احلاى من اإلمارات العربية ا
هذه الـلجنة التى انبـثقت من مبادرة ثقـافية وفنية لـلدكتور سلطان
بن مـحمد الـقاسـمى عضو اجملـلس األعلى حـاكم الشارقـة لتـفعيل

ـسرحى الـعربى سـلطـان بن محـمد الـقاسمـى إلى سدة الـرئاسة ا
ة.. وهـو الذى خبـره كرسى احلـكم رجاحـة واتزاناً وبـصيـرة وعز
شـاعل ـسـرحى من هـم ا وتـخـيـرنـا من بـ أهـلنـا فى اإلشـراف ا
ـقامات) واألنـوار فكـان أن سمـينـا األساتذة (مـع حفظ األلـقاب وا
ديونى نـور الشريف سعاد العبد الله عبد الله العويس محمد ا
إسـماعيل عبد الله فايز قـزق أحمد اجلسمى رفيق على أحمد
ثـريا جبـران حبيب غـلوم أشـرف زكى أحمد بـورحيـمة سلـيمان
الــبـســام غــنـام غــنــام ريـتــا عـوض نــاجى احلــاى فـتــحى عــبـد
الـرحـمن مـحـمــد األفـخم حـسن رشـيـد يــوسف عـيـدابى جلـنـة
ـقامات) فوزى فهمى تـأسيسية. واألسـاتذة (مع حفظ األلقاب وا
فـؤاد الشـطى أسـعـد فـضـة على مـهـدى حـا الـسيـد سـمـيـحة
أيــوب قـاسم مــحـمــد مـوسى زيــنل عـبــدالـكــر جـواد مــحـمـد
عبـدالله أنـطوان كربـاج إبراهيم غـلوم عـبدالكـر برشيـد نبيل
ـنصف الـسـويسى الـفيـلـكاوى راشـد الـشمـرانى صـبـاح عبـيـد ا

جلنة استشارية.
ــشـروع وقــد أثــمـر إعالن الــبــيـان نــقـاشــات ومــداخالت ثـمــنت ا
ـسرحـية الـعربـية خـصوصا واعتـبرته مـكسـبا حـضاريـا للـثقـافة ا
وأن مـركز الـهـيـئـة سيـكـون الـقـاهرة وأن أفـق العـمل هـو الـتـحدى
احلـقيـقى لهـذه الـهيـئة وأنه االخـتـيار الـذى حدد الـشـارقة فـضاء
ــسـتــوى اإلجـرائى لالجــتــمـاع الــعـمــلى لــبـلــورة هـذه األفق عــلى ا

والقانونى واللوجستيكى. 
الهيئة العربية للمسرح التحدى اجلديد للمسرحي العرب

بـعـد الـقـاهـرة انـعـقـدت فى الـشـارقـة بـقـصـر الـثـقـافـة فـى الـفـترة
م اجــتـمــاعــات الـلــجــنـة ــمــتـدة من   28 إلى 29 أكــتــوبـر 2007 ا
بادرة الـتى أطلقـها صاحب التـأسيسـية للـهيـئة العـربية لـلمسـرح ا
السـمـو حاكم الـشارقـة بوصـفه كاتـبـاً مسـرحيـاً عربـياً (احـتفت به
الهـيئة الدولية للمسرح فأنـاطت به إلقاء الكلمة الرسالة فى اليوم

ى للمسرح بقاعة اليونسكو بباريس فى مارس ( 2007). العا
و حـظـيت الـلـجـنـة الـتـأسـيـسيـة بـرعـايـة سـمـو حـاكم الـشـارقـة ح
استـقـبل سمـوه أعضـاء الـلجـنة وأكـد على االرتـبـاط بالـعمل الـنوعى
سرح فى احليـاة العربية وأكد اسـتعداده تخصيص وقف لـترسيخ ا
اسـتثـمـارى ومـبـنى لرئـاسـة الـهـيئـة فى الـقـاهـرة ودعم مادى وأدبى
ا مسـتمر لبلورة الـنظام األساسى للهـيئة والالئحة الداخـلية لها 

دفع باجملتمع إلى التوصل بيسر وإجماع إلى القرارات التالية:
(تنـشأ الهيئة العربية للـمسرح اعتباراً من اليوم السادس عشر من
ـوافق الـثامـن والعـشـرين من شـهر شـوال لـسـنة  1428 لـلـهجـرة ا
أكـتوبر لـسنة  2007 مـيالدية ويـكون مقـرها الـرئيس فى الـقاهرة
بجـمهورية مصر الـعربية ومقر أمـانتها العامـة فى مدينة الشارقة
تحدة وهى منظمة غير حكومية تعنى بشئون باإلمـارات العربية ا

سرح العربى. ا
ـسـرح فى احلـيـاة االجـتـمـاعـية وتـهدف هـذه الـهـيـئـة إلى تـعـزيـز ا
سرحية مع الهيئات اإلقليمية والدولية العـربية وتوثيق الصالت ا
ـنظمـة العـربية لـلتربـية والـثقافـة والعـلوم ومنـظمة وبخـاصة مع ا
ـية للـمسرح تـحدة لـلثقـافة والتـربيـة والعلـوم والهـيئة الـعا األ ا

وغيرها.
ولهـذه الـغـايـات سـوف تـقوم الـهـيـئـة بـتـأسيس مـراكـز قـطـريـة لـها
ومـراكز إقليميـة فى الوطن العربى إلى جانب إنشـاء مراكز للبحث

والتوثيق والتدريب والتأهيل والنشر والترجمة.
ـشـهـد الـثـقـافى الـعـربى سوف ـسـرحى فى ا ولـتـأكيـد احلـضـور ا
حتتـفل الهيـئة سنويـاً باليوم الـعربى للـمسرح فى اليـوم العاشر من
شـهر يـنـايـر من كل عـام وهـو اليـوم الـذى سـوف تـعلن فـيه الـهـيـئة
بداية نشاطها الفعلى كما سوف ينظم مهرجان عربى للمسرح).

سرح 3 عالمات استفهام.. فى مهرجان نوادى ا

نقطة نظام

سرحيون أصابهم التشتت واالضطرابات النفسية بسبب اجلدول خالد موسى: ا
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> مسرحية «روميو وجولييت» لوليم شكسبير إخراج سناء شافع يتم افتتاحها أول أبريل القادم على مسرح ميامى.

ـشـتـغــلـ به إلى طـابع ـســرح وا >  يــرجع ذلك الـتـطــور الـسـريع فى تــقـديـر ا
فـروضـة علـيـنـا كدولـة نـامـية; إال أنه من الحـقة احلـضـاريـة ا الـعـصـر أو إلى ا
ـؤكد أن نظـرة معظم مـجتمـعاتنـا إلى فن التمـثيل كان الـطريق إلى تغـييرها ا

أقصر وأقل امتدادا من نظيره باخلارج. 26
 ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

24 من مارس 2008  العدد 37
سـرحى يبدو واضـحا فى كثـير من بالدنا الـعربيـة وإن كنا مع ذلك نـتطلع > - الـوعى ا
إلـى مزيد من التعميق واالنتشار لهذا الوعى. أما الـتقدير الصحيح لفن التمثيل فهو
سرحى إلى مستوى الـنضج - إال أننا نستطيع ـاء الوعى ا - وإن كـان مرتبطا بضرورة 

يا وعربيا. تحققة عا المح ا مالحظته فى كثير من ا
سرحي جريدة كل ا
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تميزة باحملافظات. > فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح وضعت خطة لتحريك عروضها ا
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أليساندرو  باريكو

 أليساندرو باريكو:
أكثر ما يتعبنى
مشاهدة عرض
مسرحى ليس 
عرضاً مسرحياً

بن برانتلى

بن برانتلى: حتى
كبار النجوم يقعون
فى اخلطأ.. يجب
وهبة التأكد من أن ا
واجهة تكفى 
اجلمهور

 بيتر موالن

 بيتر موالن: كلنا
لدينا مواهب..
ولكن البد أن يحب
كل منا عمله
ويجتهد فيه

موسيباخ 

موسيباخ : نحن
فى حاجة إلى
موهبة ولكن ما

وهبة?! هى ا

 مجيد 

 مجيد مجيدى: تعاون
واهب البلدان  فى رعاية ا

أكثر فائدة 
 من رعايتها داخل كل بلد

أرف براون

أرف براون:
سرح نستخدم ا
قراطية والد
تفرج لتضليل ا
مرة وإلصابتهم

بالتوهان مرة أخرى

خارج إيقاع الزمن
حوار ب ستة من كبار رجال الثقافة والفن فى العالم
إخراجـيـة واضحـة وال أداء بل أشـياء
أخــرى تــشــعــرنى بــاحلــرج واســتــمـرار
ذلـك يــولـد الــغــضــاضــة عــنــد الـبــعض
ويغـيب البعض اآلخـر فلـنتحـاور معا
وأظـن أن صــــنــــاع الــــفن مـن داخــــلــــهم
لــديــهم نــفس الــرغــبــة.. بــجــانب أنــنــا

جميعا فى سفينة واحدة".
وجاء دور برانتلى فقال :

" إن الـعبء األكـبـر من وجـهـة نـظـرى
يـقع على عـاتق الـنجـوم الـكبـار الذين
اكــتــســـبــوا مــصـــداقــيـــة وحب الــنــاس
ـواهب أيـضـا أن تـسـعى ولـكن عـلى ا
جـيـدا  لـتـثـقـيف أنـفـسـهـا وأن تـذاكر
جـــــــيــــــدا وأن تـــــــتـــــــعـــــــلـم مـن جتــــــارب
اآلخـرين وأظن أن خـطـأ كـبـيـرا يـقع
فيه حـتى الكـبار من جنومـنا عـندما
يعتقد جنم سـينمائى شهير أو جنمة
شهـيـرة أن مـا حـقـقـاه من جنـاح على
الــشــاشــة يــكــفـى لــكى يــقف أو تــقف
ـســرح وتـنـجح دون أن عــلى خـشــبـة ا
تذاكـر جـيـدا وجتتـهـد وتـتـأكد من أن
ـواجـهـة مـا لـديـهـا من مـوهـبـة يـكـفى 
اجلمـهـور.. ويا لـهـا من مـشكـلـة ندرة
ـــــــواهب فـى هـــــــذا الـــــــزمـن.. ورغم ا
زيـــــادة أعــــداد الـــــبـــــشـــــر إال أن هــــذا
الــزحـام قـد جــعل هـنــاك الـكــثـيـر من
الــــــعـــــبث وهـــــو يــــــخـــــتـــــلف عـن عـــــبث
صـــمـــويل بـــيــكـــيت فـــهـــو عــبـث هــدام
ــعـــالم ولـــكن الـــصــورة تـــضـــيع مــعـه ا
ليست قاتمة فهى حتتاج إلى اجتهاد
منـا جمـيعـا لنـشاهـد فنـا يضـاهى ما
قــدمه الـســابــقـون وقــد لـفت نــظـرى
أنه وعـــلـى مـــدى أكـــثـــر مـن عـــشـــرين
عــامـا اغــتــال فـيــهـا صــنــاع الـســيـنــمـا
ــــوهــــبـــة بــــالــــســـرعــــة فى ــــســـرح ا وا
ؤثـرات الـصوتـيـة واخلدع احلـركـة وا
ـا أتــاحـته الــتــكـنــولـوجــيـا وغـيــرهــا 
فأصبحت شخـصيات أبطالنا حتتاج
ـوهبة إلى مـتطلـبات أخرى خالف ا
ــتـفـرج بـعـد أن بـيـنـمـا يــبـحث الـيـوم ا
ضجر ومل من هذه األشياء ب دور
ــــســــرح والــــســـــيــــنــــمــــا عـن مــــواهب ا
يـسـتـمــتع بـهـا وأداء تـمـثـيـلى حـقـيـقى
غـــيـــر مــزيـف ومــشـــاعـــر وأحـــاســيس

وتعبيرات تهتز معها القلوب".
وحتدث موالن :

" فى حـضـارتـنـا وحـضـارات اآلخرين
ــكــنــنــا من تــقــد فن حــقــيــقى مــا 
وأعــتــقــد أنــنــا لــديــنــا مــواهب ولــكن
ــوهـبـة الـتى لـدى تــخـتـلف عن الـتى ا
لـديك ولدى غيـرك فليـبحث كل منا

كنونة داخله. وهبة ا عن ا
وأخيرا اختتم أرف :

ــــوهـــبــــة حتـــتــــاج إلى دراســــة ولـــكن "ا
ــــوهـــبــــة هـى األســـاس وال يــــعــــقل أن ا
ـواهب ألنـهم قد نتـقـبل من يـفـتقـدون ا
قـاموا بدراسة مـجال ما ونـالوا شهادة
تثـبت أنـهم درسـوا الـتـمـثـيل أو اإلخراج
أو الــــكـــتـــابـــة أو أى من اجملـــاالت الـــتى

حتتاج إلى ابتكارات خاصة.

ـثقفون هم كنوز األ .. فكرون وا ا
فــفــيــهم األمل لــقـيــادة شــعـوبــهم نــحـو
مــســـتــقـــبل أفــضل .. فـــكل مـــنــهم فى
كنه مجاله وبإدراكـه وعمق جتربته 
إحــداث تـغـيـيــرات وهـذه الـتــغـيـيـرات
قــد يــكـون بــعــضــهــا جــذريــا .. ولـلــفن
مـفـكـروه ومـثـقـفـوه الـذين يـبـحثـون فى
إشــكـــالـــيــاته ويـــضـــعــون األطـــروحــات
ــنــاهج الــتى من خاللــهـا اخملـتــلــفـة وا
ــكن تـطــويــر شـتى أنــواع الـفــنـون ..
ــشـكالت ووضع اقــتــراحـات وحــلــول 
صــعـبــة تــعـانـى مـنــهــا هـذه الــفــنـون ..
ـسرح والـفنـون الـدراميـة - وخـاصة ا
- تعانى من مشـكالت كثيرة حبذا لو
وجـــدنــــا من يـــنــــاقـــشــــهـــا ويــــضع يـــده
بــدرايــته الـواســعـة وخــبــرته الـعــمـيــقـة
ـكن أن عـلى الـنـقـاط الـصـعـبة الـتى 

تقوده إلى األفضل ...
تــــخـــيل مــــعى عــــزيـــزى الــــقـــار أنك
وأنت تديـر محول الـراديو لـلتـنقل ب
مــحـطــاته اخملــتــلــفـة وجــدت بــإحـدى
احملـطــات األمـريـكــيـة الـكــبـيـرة حــلـقـة
ـــفـــكــرين حــوار بـــ مــجـــمـــوعــة من ا
ـثقـفـ يتـحـاورون فى عدة مـحاور وا
تــتــعــلق بـالــفن والــدرامــا ومـا لــهــا ومـا
عــلــيــهــا .. ووجــدت مــجــمــوعــة قــلــمـا
ــكن أن جتـتــمع ولــيـكــونـوا ســتـة من
كـــبـــار رجـــاالت الــــثـــقـــافــــة والـــفن فى
ــــــســـــــرحى الــــــعـــــــالم وهـم اخملـــــــرج ا
ـــعـــروف "أرفـــ بـــراون" األمــــريـــكى ا
أبــرز مــخــرجى بـرودواى وأكــبــر نــقـاد
مسارحهـا  وصاحب جائزة تونى عام
 1975 عـن مــســـرحـــيــة "يـــا لـــهــا من
انى ـسرحـى األ وحـشـيـة" والـكـاتب ا
"مـــــارتـن مــــوســـــيـــــبـــــاخ" وهـــــو من أهم
ــانــيــا خــبــراء األدب والـــتــعــلــيـم فى أ
ـــــــســـــــرحى اإليـــــــطـــــــالى والــــــكـــــــاتـب ا
"أليساندرو بـاريكو"وهو كاتب ومخرج
ـثل مـسـرحـى شـهـيـر تـعـتـبـره روما و
شـرفة والـناقد سـرحيـة ا واجـهتـها ا
ــــســــرحـى األمــــريــــكـى األشــــهــــر "بن ا
بـرانــتــيــلى" وهــو نــاقــد يـعــمـل بــوكــالـة
ــز وعـرفت عـنه قـوته الــنـيـويـورك تـا
فى مـواجهـة الـنجـوم وانـتقـادهم وكان
آخـر من نـال مـنـهم الـنـجـمـة الـشـهـيرة
"جــــــــــولــــــــــيــــــــــا روبــــــــــرتـس" واخملـــــــــرج
السـينمـائى اإليرانى "مـجيد مـجيدى"
ويعد من أشـهر مخرجى إيران الذين
ساهمـوا فى إحيـاء السيـنما اإليـرانية
حـــديــــثــــا وقــــد قــــدم مــــجـــمــــوعــــة من
األفـالم القيمة ومـــنها  فيلــم "أطفال
اجلـنـة" حـصل عـلى جـائـزة مـهـرجـان
فـــيــــنــــيـــســــيـــا الــــدولى عـــام  2001 
ــمـثـل الـســيـنــمـائى وأخـيــرا اخملـرج وا
االســكـتــلــنــدى الــكــبـيــر "بــيــتــر مـوالن"
ــفـــكــرين الـــذين يــشــار ويــعــتـــبــر من ا
إلــيـــهم بــالـــبــنــان فى بـــريــطــانـــيــا وقــد
ـات حــصل عــلى عــدة جــوائـز وتــكــر
كان أهـمهـا جائـزة األوسكـار ألحســن
ـــثـــل عن فـــيـــلـــم أجـــنـــبـــى  وهــــذا
الـــــفــــــيـــــلـــم هـــــــو "أنــــــا اســـــمـــى جــــــو"

عام 1998.
البداية كانت عند موسيباخ:

"رغم االهــتـمــام الـكـبــيـر الــذى تـولـيه

 موهبة وإبتكار 

ستقبل الوحيد ا
الباقى هو مسرح
الثقافة اجلماهيرية

السيد فجل  شاهد من أهلها

مجدى احلمزاوى

أعطونى مسرحا أعطكم شعبا وخبزا
أقــدمـهـا داخل اجلــامـعـة البــد أن تـتـسم
ــمــثل وأيــضــا فـريـق اإلخـراج بــتــدريب ا
ـــســـاعــد ; وأيـــضـــا اخـــتـــيـــار نـــصــوص ا
درامـــيــة جـــيـــدة ; بـــهـــا بـــنـــاء مــتـــمـــاسك
يـة وأيـضـا لـبعض وأغـلـبهـا نـصـوص عـا
ــصـريـ مــثل «أرض ال تـنـبت الــكـتـاب ا
الـزهــور» حملـمــود ديـاب وأيــضـا تــوفـيق

احلكيم الذى قدمت له «شهر زاد».
سرح اآلن? > كيف ترى كتّاب ا

ـــــصـــــريــــ أن يـــــجب عـــــلـى الـــــكــــتـــــاب ا
يــســـتــحــدثــوا أشــكــاالً جـــديــدة لــلــكــتــابــة
ـسـرحيـة; أنا ال أنـتـقد ولـكن أقول من ا
خـالل قراءاتى أن أكـثـرهم يـتبع أسـلـوباً
ــســرح الـذى واحــداً ; ويـقــلــدون شـكل ا
يـرونه ; أريد مـنـهم أن يـكـسروا الـرتـابة
ويــبــحــثـــوا عن اجلــديــد ; بـــحــيث يــكــون
ـسرحية. هنـاك شكل مصـرى للكـتابة ا
ـاذا ال يـكـون لـنـا مـنـهج جـديـد?! مع أن
هـنــاك بـعـض الـعــروض والـنــصـوص قـد

عملت هذا.
> هل تقرأ «مسرحنا»?

جـريـدة «مـسـرحـنـا» أنـا أرى أنـهـا حـدث
مــــــهـم جـــــدا وسـط كـل الـــــتــــــخــــــبــــــطـــــات
ـسـرحيـة الـتى نـعـيشـهـا; وهـذا يـتوقف ا
عــــلى أن حتـــــمل مالمـح أســــاســــيــــة وأن
تـــــتـــــبـــــنـى رؤى جـــــيـــــدة إلصالح مـــــســـــار
ـــصـــرى خـــاصـــة والــعـــربى مـــســرحـــنـــا ا
عــمـــومــا;   يـــجب عــلـى «مــســـرحــنــا» أن
ـســرحـيـ تــكـون جــريـدة كـل الـنــاس ; ا
ـعـنى أن تـمـتع غـير ـسرحـيـ  وغـيـر ا
ــســرحـيــ وأن تــكـون بــلـغــة اجلــمـيع ; ا
ـسـرحـيـة وأن يـكـون الـتـنـاول لـلـعـروض ا
ليس بالنـقد ولكن يجب أن يكون هناك
ـسرحى ; تـفـسـير جلـمـالـيـات الـعـرض ا
بـــحــيـث إنــنـى عــنـــدمـــا أقـــرأ مــقـــاال عن
عـــرض مــســـرحـى بــجـــريـــدة مـــســـرحـــنــا
_خـاصة إذا  تقـييمه من قـبل الكاتب
بـأنه عـرض جيـد-  أتـشـوق لـرؤيـته مرة
قـالة أبـرزت مواطن جـمال أخـرى ألن ا
ـــشــــاهــــدة األولى ; لـم أالحــــظـــهــــا فـى ا
ــســرحــيـة وبــالـتــالى ســتــزيــد الــثــقـافــة ا
والـــقــدرة عــلـى الــتــذوق لـــدى اجلــمــهــور
الـعـادى ; ومن الـنـاحيـة األخـرى إذا كان
ــطــلـوب ــســتــوى ا الــعــرض لــيس عــلى ا
فــــيــــجـب أن يــــكـــــون هــــنــــاك كـــــشف عن
بــــواطن الــــســــوء فـى هــــذا الــــعــــرض من
خـالل الــتــحـــلــيل والـــتــفـــســيـــر ; إجــمــاال
يــجب عـلى «مــسـرحـنـا» أن يــكـون نـصب
عــيــنــيــهــا اجلـمــهــور الــعــادى وال تــقــصـر
سـرح أو اجلـمـهور تـوجـهـها نـحـو هـواة ا
ــتـــخــصـص . أيــضـــا يــجب عـــلــيـــهــا أن ا
تــــــكــــــون قــــــادرة عــــــلـى رصــــــد احلــــــركـــــة
ـــســـرحـــيـــة بـــكـــامـــلــــهـــا; بـــســـلـــبـــيـــاتـــهـــا ا
ـــقـــيـــاس وإيـــجـــابـــيـــاتــــهـــا ; وأن تـــكـــون ا
احلــــقـــــيــــقـى لــــهـــــذه احلــــركـــــة واحلــــيــــاة
ـــســرحـــيـــة ; أخــيـــرا وهــو األهـم يــجب ا
عـلى «مـســرحـنـا» أن تـتـبــنى مـا يـحـافظ
عـلى هـوية مـسـرحـيـة مصـريـة أصـيـلة ;
سرح وأن حتاسب كل من يتاجر با

ـمـثل والـعـزف  واالسـتـعراض تـقـنـيـات ا
.. إلـخ لدرجـة أننـا كنـا نـبيت أنـا وفريق
ـسـرح فى صالـة الـبروفـات لـكى نصل ا
إلـى احلالة الـتى نـقبـلهـا وأرضاهـا لهذا
الـعمل . وأيضـا مسرحـية ( شرف الله)
ــسـرحــيـة قــدمـتــهـا فى لـبــيـكــيت; هـذه ا
كـــلــيــة الــعــلـــوم وكــانت لــهـــا أيــضــا نــفس
ـــســرحـــيــة ونـــفس الـــدراســات الـــورش ا
والــبـحث عـن الـعالقــات وتـرابـطــهـا ; ثم
ـــركـــز الـــفـــنــون قـــدمـت هـــذا الـــعـــرض 
حملـافظـة الغـربـية مع بـعض الـتطـويرات
وزيــادة اإلمــكــانـيــات فــمــثــلت مــصـر فى
ـركز مـهـرجـان الـقـيـروان وحـازت عـلى ا
ـسرح اجلامعة كان ب األول ; عملى 
جـامعة طنـطا وجامعة اإلسـكندرية وقد
كـــنت أحـــرص عــــلى أن الـــعـــروض الـــتى

اخلــــارجـــــيــــة; فـــــكــــان األداء اجلـــــســــدى
والـتـعـبـيـرى لـلـمـمـثل وحـركـة الـديـكور _
فــقــد كــان الــديــكـور يــتــغــيــر عــلى أنــغـام
ــوســيـقـى مع الـرقـص واالسـتــعـراض_ ا
وكــان هـنــاك مـزج بــ األداء الــتـمــثــيـلى
ـوسـيـقى وخــاصـة الـبـيـانـو فـقـد كـان وا
الــــبــــيــــانــــو بــــطـال من أبــــطــــال الــــعــــرض
ـســرحى وكـان مـوجــوداً بـصـفــة دائـمـة ا
سـرح مجـسدا مع أنـغامه عـلى خـشبـة ا
التى تـتغـير طـبقـا للحـالة والـشخـصية ;
بـل إن أبــطـــال الـــعــرض كـــانـــوا يــقـــولــون
أدوارهـم فـى بــــــــــعـض األحــــــــــيــــــــــان وهـم
يــقــومــون بــالــعـــزف عــلى هــذا الــبــيــانــو
وكـــــــانـت هـــــــذه بــــــدايـــــــة عـــــــمـل الــــــورش
ــســرحــيــة فى مــســرح اجلــامــعــة فــقــد ا
كـــانت هــــنـــاك تــــدريـــبــــات كـــثـــيــــرة عـــلى

ــسـرحـيـة شـبه دراسـة فــكـانت أعـمـاله ا
ـا تــطـبــيــقــيــة لى فى هــذا اجملــال ; ور
ـعهـد العـالى لـلنـقد تـكون دراسـتى فى ا
الـفــنى جـعــلت هــنـاك عالقــة بـ وحـدة
ـسـرحيـة الـتى أقوم الـفنـون والـعروض ا
بــإخــراجـهــا حــيث كــنت أدرس كل أنـواع

الفن باإلضافة لعلم اجلمال والنقد .
وكـــان كل عــمـل مــســـرحى يـــنـــمى حـــالــة
ـسـرح جــديـدة من حـاالت الـتـعـامل مع ا
عــنــدى وتــقـنــيــاته وفــهــمى له; ومن أهم
ـراحل الـتى أثـرت فى كـانت مسـرحـية ا
«صورة دوريان جـراى» ألوسكار وايلد ;
ـــــســــرحــــيــــة كـــــانت هــــنــــاك وفى هــــذه ا
ـــمــثل بــدايـــات الــتـــعــامـل مع تـــقــنـــيــات ا
ـــزج بـــشـــكل جـــديــــد ; كـــانت مـــحـــاولـــة 
عالقــــات داخــــلــــيــــة لــــلــــمـــــمــــثل بــــأدواته

ـــســـرحـــيـــ الـــســـيـــد فـــجـل واحـــد من ا
ـــصــريـــ الــذين مـــازالــوا يـــتــمـــســكــون ا
بأقـاليمـهم ولم يهجـروها للـعاصمة ; له
جتــــاربـه الــــكــــثــــيــــرة وإســــهــــامــــاته داخل
ـسـرحـية وخـاصـة فى مـسارح احلـركة ا
اجلـامعة والثـقافة اجلمـاهيرية ; حازت
ــســرحــيـة الــتى قــدمــهــا عـلى عــروضه ا
الـكـثيـر من اجلـوائـز ; ولـكنه يـعـتـز أكـثر
ـمــثـلـون بــاجلـوائـز الــتى حـصـل عـلـيــهـا ا

الذين عملوا معه;  
لذا كـان لنـا هذا االقـتراب مـنه وإفساح
اجملـــال أمـــامه لـــيـــتــــحـــدث عن جتـــربـــته
ـسـرحـية وبـدايـاته وأيـضـا عن هـمـومه ا
ووجـهـة نظـره فيـما يـدور اآلن فى حلـبة

سرحية فى مصر. احلياة ا
> كيف كانت البدايات?

ـدرسـة الـبـدايــة أوال كـانت فى مــسـرح ا
ثم بــــــعـض فــــــرق الــــــهــــــواة وأيــــــضــــــا فى
االحتــاد االشــتـــراكى? ثم قــمت بــتــكــوين
سـرحية فى قـصر ثقافة بـعض الفرق ا
طــنــطــا  _هــذا بــالـــطــبع قـــبل أن تــكــون
هـــنــاك فــرق مـــســرحــيـــة مــعــتـــمــدة كــمــا
نـراها اآلن _وقـدمـنـا فـيـهـا الـعـديـد من
األعمـال ; بعضـها كان لـكتاب مـعروف
والـبعض اآلخر كـان من ارجتالـنا ; وكنا
نـــــحـــــاول أن نـــــســــــايـــــر فى هــــــذا بـــــعض
ـــــصــــر األحـــــداث الــــتـى  كـــــانت تـــــمــــر 
ــــنــــطـــقــــة . أتــــذكــــر اآلن بـــعـض هـــذه وا
األعـمـال مثل مـسرحـية الـغريب حملـمود
دياب ; وكـاليـجوال ; والـناس الزم تـتكلم
لـعـريـان نـصــيف وهـو كـاتب ومـثـقف من
طـنطا; وأيـضا بعض األمسـيات مثل  يا

تاب? فؤادى متى ا
ثـم بـعــد هـذا  اعــتــمـادى كــمــخـرج فى
الـــثــقـــافــة اجلـــمــاهـــيــريـــة فى مــنـــتــصف
الـسبـعينـيات وكان هـذا بتجـربة إليـكترا
لـيـوربـيـدس . وكـانت جتربـة مـهـمـة جدا
ــعـــهــد ألنـــهـــا اقــتـــرنت  بـــدراســتى فـى ا
يـة الـفـنون الـعـالى لـلـنقـد الـفـنى بـأكـاد
ــســرح الــيــونــانى جــزءا من حــيث كــان ا
هـــذه الــــدراســـة ; وأيــــضـــا تــــعـــلــــمت من
خـالله كـيف تـكـون الـصـورة مـوحـيـة وأن
يـــكــــون هـــنــــاك تـــراسـل وانـــســــجـــام بـــ
ـنــطــوقــة والـلــوحــة الـبــصــريـة الــكـلــمــة ا
ـنــظـر ــمـثــلــ أو ا ســواء كــانت حـركــة ا
ــســرحـى وأيــضــا تـــغــيــر هـــذه الــلــوحــة ا
ـمــثل مع بــشـكل دائـم بـتــغــيــر وضـعــيــة ا

وضوع واإلحساس. تدفق ا
سرحية   ثم بعد هذا تـوالت األعمال ا
الـتى قدمـتـها وخـصـوصا مع اجلـامـعة ;
ومن أهم مـا قــدمت فى جـامـعــة طـنـطـا
أعــمــال شــكــســبــيــر  كــمــا تــهــوى; تــاجـر
الـبندقية ; حـلم ليلة صيـف ; كليو باترا
; ويــولــيــوس قــيــصــر واســتــكـمــلـت هـذه
ـسيـرة مع شـكـسبـيـر بـعد ذلـك حيـنـما ا
قــــدمت مع غــــزل احملـــلـــة   مــــســـرحـــيـــة

لك لير». «ا
ـــســـرحــيـــة الــتى > مــا هي األعـــمــال ا

تأثرت بها? 
مـســرح شــكـســبـيــر كــان له تـأثــيــر كـبــيـر
ـرحـلـة الـتى كـان جـدا فى تـفـاعــلى مع ا
يـكتب فـيهـا شكـسـبيـر أال وهى االنتـقال
من الـــكالســيـــكــيـــة إلى الـــرومــانـــســيــة ;

 السيد  فجل

ثل ومخرج   مسرح اجلامعة ينتج 
ولكنه ال ينتج مسرحا 

جريدة مسرحنا حدث مهم جدا وسط كل التخبطات
سرحية التى نعيشها ا

سرحية هل نضع خطتنا ا
سرح? من أجل هواة ا

 أم من أجل اجلماهير??

صري   على الكتاب ا
أن يستحدثوا أشكاالً

سرحية جديدة للكتابة  ا

ـانـيـة لـلـثـقـافـة والـفـنـون احلـكـومـة األ
ـــســرح والــســـيــنــمــا إال أن وخــاصــة ا
هـنـاك مـا يـنـقصـنـا ويـحـتـاج مـنا إلى
بحث كبير لنعرف وجه هذا النقص
وقــــد بـــــرزت فى الـــــفــــتـــــرة األخــــيــــرة
مجموعة من األبحاث أظنها وضعت
مــا نـــبــحث عـــنه أمــامـى فــقــد دارت
وهبة كلها حول مـفهوم واحد وهو ا
إنـنـا فى حاجـة إلى مـوهبـة ولـكن ما
ـــوهــبــة وكــيف تــكــون ومــا هى هــذه ا
هى ســمــاتــهـا وكــيف نــتــعــامل مــعــهـا
ـوهــبـة هى اســتـعـدادات أعـتــقـد أن ا
فـــطـــريــة لـــدى اإلنـــســـان يـــولـــد بـــهــا
وليـس له دخل فـيهـا مـلـكـات خـاصة
جتـــــدهـــــا فى شـــــخص دون اآلخــــر..
ـمـثـل لـديه مـوهـبـة مـخــتـلـفـة كـلـيـة فـا
عن اخملــــرج واخملـــرج لـــديـه مـــوهـــبـــة

ؤلف وهكذا". مختلفة أيضا عن ا
بينما حتدث مجيد قائال:

ـــواهب فى حـــاجـــة إلى من يـــأخــذ " ا
بــيـدهــا ويــرعــاهــا مـثــلــمــا كــان يــفـعل
ـاضـيـة الـرمـوز الـكـبـار فى الـسـنـوات ا
وبرز ذلك بـشدة فى السـينـما الغـربية
وكذلك األمـريكـية ولـكن وألسبـاب قد
أعـــرفـــهــا وأصـــطـــنع أنى ال أعـــرفـــهــا
أصــــبـــــحت الـــــرعــــايـــــة ألشــــخــــاص ال
واهب ـوهبة على حساب ا لكون ا
ـفكرين وأعتقـد أن الفـنان الـكبار وا
لديـنا فى إيران قـد فطـنوا لـذلك منذ
ســــنـــوات قــــلـــيــــلـــة مــــاضـــيــــة ووجـــهـــوا
ـــواهب وأخــذوا اهـــتـــمــامـــهم صـــوب ا
بـيـدهـا والـيـوم انـطـلـقت الـعـديـد مـنـهـا
ستوي لتحقق جناحات كبيرة على ا
احملـــلى والـــدولى ولـــكــنـى أعــتـــقــد أن
االهــتــمـام الــفــردى من كل أبــنــاء دولـة
عــــلى حــــدة بــــعـــيــــدا عـن األخـــرى ال
يـفــيـد بــقـدر تــعـاون أبــنـاء كل الــبـلـدان
ـــكن أن تـــبـــنـــيه داخل مـــعـــا ألن مــا 
ـــــــكن أن تـــــــهــــــدمه جــــــدران بالدك 
اآلثـــار الـــســـلـــبـــيــــة الـــقـــادمـــة من بالد

أخرى فالعالم بات قرية صغيرة".
ويقول أرف :

" أيتخيل أحـدنا أن هناك مسرحاً دون

ـسـتـحيل جمـهـور.. أؤكـد لـكم أنه من ا
أن يـحـدث ذلك ولـكن هل هـذا مـعـنـاه
ـسرح أو أن نـسـتـخف بـعـقـول مـحـبى ا
الــســيــنــمـــا ونــقــدم لــهم ســانــدوتــشــات
الـــتـــيـك آواى لـــذيـــذة الـــطـــعم والـــتى ال
فـائدة مـنهـا بل قد يـكون ضـررها أكـثر
من نـفـعـهـا وأظن أن الـتـاريخ لن يـغـفـر
لـــهـــؤالء جـــرمـــهم الـــشـــديـــد وســـعـــيـــهم
ـــال عــلـى حــســـاب األجـــيــال لـــكـــسب ا
احلـــالــيـــة والــقــادمـــة وإفــســاد األذواق
ــتــلــقى بــأعــمـال ــسـتــوى ا والــهــبــوط 
تتـسم بالـسـطحـية والـسـذاجة فـأناس
اذا ينـا ويسارا وال يعرفون  يجرون 
وتـــفـــجـــيـــرات هـــنـــا وهـــنـــاك وأصــوات
عـالـيـة ال غـرض مـنـهـا وضـرب وقـتل
ـسـرح أو وعـظـام ودمـاء عـلى خـشـبـة ا
عــلـى شــاشـــة الــســـيـــنــمـــا دون غــرض
وأنــنى ال أهــاجم هــذه األشــيــاء مـا دام
وراءهـا غرض أفـكـار هدامـة يـنشـرها
الــبـعض إمــا بـجـهل مــنـهم أو ألغـراض
خـبـيـثـة .. وال أخـفـى عـلـيـكم سـرا أنـنـا
قراطية عندنا سـرح والد نستخدم ا
فـى أمــريــكــا لالخــتــبــاء وراءهــا وســتــر
أنــــفــــســـــنــــا كى ال يـــــفــــتــــضـح أمــــرنــــا
ـتـفـرج مـرة وإلصـابـتهم ولـتـضلـيل ا
بـــالــــتـــوهـــان وضــــيـــاع احلـــقــــيـــقـــة مـــرة

أخرى".
ثم يتحدث أليساندرو :

ــســرح والــســيــنـمــا فـى حـاجــة إلى " ا
ــوهــبــة وحــدهــا ال تــكــفى تــمــويل فــا
فـــهى حتــتـــاج إلى إمــكـــانــيــات أخــرى
وشـئـنـا أم أبـيـنـا فـالـفن الـيـوم صـنـاعة
لـهـا أركـان ورغم خـالفى الـشـديـد مع
الـصـنــاع إال أن لـهم رؤيـتـهـم وعـلـيـنـا
كن أن نلجـأ إلى احلوار معهم فال 
غامرة بأموالهم فهذه أن نطالبهم بـا
األمــــوال يــــجب أن تــــســــتـــمــــر لــــتـــدور
ـــكــــنــــنـــا ويــــســــتـــمــــر اإلنــــتــــاج ولـــكـن 
بالتحاور أن نـصل إلى نقاط مشتركة
ـال وجنــنى نـحن ثـمـار فــيـجـنـون هم ا
عـمل جيـد أكثـر ما يـتعـبنى الـيوم هو
مـــشــــاهــــدة عــــرض مـــســــرحى لــــيس
بــعــرض مـســرحى فـال نص وال رؤيـة
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ـسـتـقل.. واتـهـام عدد سـرح ا تـمـويل ا
ـسـتـقـلـة بـ«خـيـانة» من الـنقـاد لـلـفـرق ا
ـسرحى اجلهـة الـتى مولت مـوسـمهم ا
األول وتــســاؤالت عــديــدة تــدور حــول
ــصــطــلح نــاقــشــهــا بــرنــامج احلــدث وا
«شـــارع الـــكالم» فى حــــلـــقـــة أذاعـــتـــهـــا
ــاضى الـــقــنــاة الـــثــقـــافــيـــة األســبـــوع ا
أعــــدتـــهـــا ديــــنـــا حـــا ودعــــاء حـــمـــزة
وريـــــهـــــام رجب وأخـــــراجــــهـــــا إيـــــهــــاب

الشاعر.
استضافت احلـلقة التى قدمـتها ريهام
مــنـيـب وأحـمــد يــوسف الــنــاقــد أحــمـد
ـــبـــادرة خـــمــــيس الـــذى وجـه الـــشـــكــــر 
الهناجر والتى أتاحت الفرصة أمام 7
فـرق مسـتقـلة لـتقـدم نصـوصاً وأفـكاراً
ـسـألة جـديـدة وقـال: لـسنـا مـعـنـيـ 
الــــتـــــمــــويـل ولــــكـن إن تــــطـــــرقــــنـــــا إلــــيه
فـسـأعـتـبــر أن بـعض الـفـرق قـد خـانت
فــعالً الــتـمــويل الــذى قــدمه الـهــنــاجـر
ألن كل عرض مسرحى يجب أن تكون

له صيغة فنية وإنتاجية مقبولة.
وتـوقف خـمـيس عـنـد عـرض «أوسـكـار

والـــســيـــدة الـــورديــة» لـــيـــصــفـه بــأنه 
ه بصيغة فنية جيدة أما عرض تقد
«الــتـــطـــريـــز» فـــرآه غـــيـــر مــنـــاسب وإن

أشاد بصيغته اجلمالية.
أما اخملرج مـحمد عـبد اخلالق وأحد
ـهرجـان فقـال: الفرق ـشارك فى ا ا
ــسـتــقـلــة تـعــمل عــلى مـدى 17 عـامـاً ا

دون أية إعانة من الدولة.
ــســتــقــلــة ال كــمــا أن مــقــولــة «الـــفــرق ا
تـــســتــحـق الــتــمـــويل من الـــدولــة بل من
ـدنى «خـاطـئــة فـكل الـفـرق اجملـتـمـع ا
الــــعـــربــــيــــة واألوربـــيــــة الــــتى تــــأتى إلى
ــهـــرجــان الــتــجـــريــبى مـــثالً هى فــرق ا
مـــســتـــقــلـــة وحتـــصل عــلـى تــمـــويل من
الـدولـة وأوربا بـالـكامل ال يـوجـد فيـها
مـسـرح رســمى ومـسـرح مــسـتـقل فـكل
الــفـــرق فى الـــدولــة تـــتــقـــدم بـــطــلـــبــات
ـانـحـة لـلـتـمـويل لـلـمـؤسـسـة الـثـقـافـيـة ا

وهى التى تقرر القبول أو الرفض.
وتـــابع عـــبـــد اخلـــالـق: الـــنـــاقـــد عـــمــرو
دوارة اعـــتــــرض عـــلـى تـــمـــويـل الـــدولـــة
ــســتــقــلــة وهــذا أمــر يــخــصه لــلــفــرق ا
وحـده وكـونه نـاقـداًَ كـبـيـراً ال يعـنى إال
من أطلق عـليه صـفة كـبيـر فهـو يطلق
حـــكــــمـــاً عــــلى احلــــدث دون أن يـــدخل
مــــــســــــرح روابط الــــــذى لـم يــــــزره إلى
اآلن وأحتــدى إن كــان يــعــرف مــكــانه

ـسرحى «أسـعد سـعيـد فى العـالم» من تألـيفه يواصل الـفنـان محـمود عـامر تـقد الـعرض ا
وبـطــولـته مع الــنـجـم مـحـمــد أبـو احلــسن وحــمـدى الـعــربى وأحــمـد عـبــد الـرحــمن ومـودى
ليجى وحـمزة خاطر واسـتعراضات مـاجدة عز وموسيـقى وأحلان وائل عوض «عرايس ا
ـسرحـية الـتى حـصلت وجدى ونـيس» إخـراج حسـن يوسف وأشـعـار محـمد حـسـنى وهى ا
ـنعم عـلى أفـضل عـرض للـطـفل لـعام 2007 فى اسـتفـتـاء الـنـقاد وتـعـرض عـلى مـسرح عـبـد ا
مـدبـولى بـالـتـوازى مع مـســرحـيـة «عـلى مـبـارك» وهى أيـضـاً مـن بـطـولـته مع حـمـدى الـعـربى
قررة على الصف ومحمد الشربينى وإخـراج محسن عزب وهى عن قصة «على مبارك» ا

السادس االبتدائى.
وعن اجلـديـد لـدى عـامـر قـال: كـتـبت مـسـرحـيـة بـعـنـوان «مـوهـوب ومـحـبـوب» لـقـطـاع الـفـنون
ــاضـيـة حــيث شـاركت فى الــشـعـبــيـة وكـنت فـى رحـلـة «لــلـسـودان» خالل الــشـهــور الـقـلــيـلـة ا
مـســلـسـلـ لـلــتـلـيـفـزيــون الـسـودانى.كـمــا انـتـهـيت مـن الـتـجـربـة الــثـانـيـة لى فى
ـاضـية الـتعـامل مع ذوى االحـتـياجـات اخلـاصـة حيث عـرض لى الـسـنة ا
على مسرح الهنـاجر التجربة األولى بعنوان
«يـــا صـــاحـــبى يــــا إنـــســـان بـــنـــادى عـــلـــيك»

ركز األول. وحصلت على ا
والــعــرض اجلـــديــد بــعــنـــوان «الزم نــعــيش»
سـيـعرض خالل هـذا الـشـهـر ضمن مـسـابـقات

مهرجان ذوى االحتياجات اخلاصة باألوبرا.
ويكشف محمود سبب اهتمامه بهذا النوع من العروض
ــســرحــيــة قــائـالً: هــذه الــشــريــحــة مـن اجملــتــمع أحق ا
ـهم وهم فى حاجة إلى بالـرعاية إضـافة إلى ثـراء عا
من يشعر بهم وقد انصب اهتمامى خالل السنوات
ـاضـيـة على الـعـمل لألطـفـال ولألسرة الـقـلـيلـة ا

ألن الفن رسالة لصالح اجملتمع واألسرة.

سرح احلديث. > اخملرج هشام عطوة يستعد إلخراج مسرحية «يادنيا يا حرامى» للمؤلف متولى حامد إنتاج ا

سـرحى اجليد يقـترن باالفتقـار إلى خفة الظل أو إلى > - الـبعض يتوهـمون أن مفهـوم العمل ا
عـناصـر اجلذب بصـفة عامـة فى ح أن األمر فى حـقيـقته على عـكس ذلك تمامـا ألن الشكل
ضـمـون. ويكـون عـادة - بـحكم اتـسـاع أفق قيـادته - أكـثـر اشتـمـاال على عـنـاصر ال يـنـفـصل عن ا

ضمون والشكل فى نسيج العمل. تحقق ب ا اجلذب فى إطار التضافر ا 6
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ـسرح - بعوامل التغير التى استقرت فى مجتمعات اليوم- أصبح من دوره أن يجعل >  ا
مـن نفسه حيـاة ووسيلـة للثقـافة والبـناء االجتـماعى. وال يعنى هـذا بطبـيعة احلال أن
سرح ا يعـنى أن تكون على عـاتق رجال ا سرح لـيعلم اجلمـهور وإ يـصعد الفـنان إلى ا

وقياداته مسئولية اختيار العروض ووضع خطط اإلنتاج.
سرحي جريدة كل ا
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الحظـات على األحـداث ويعـود إلى إبراز بـعض ا
شـاهد التي سـرحية حـيث يتـحدث عن بـعض ا ا
كــانـت قــادرة عـــلى انـــتــزاع الـــضــحـــكـــات; مــشـــهــد
إيـــقــــاظ الـــطـــفــــلـــ فـي الـــصـــبــــاح لـــلــــذهـــاب إلى
ـدرسة; وحفالت الـعشاء الـتي كانت تـتحول إلى ا
مـشــاجـرات عـنــد احلـديث عـلى أســالـيب الـتــعـلـيم
وكـــيـف تــبـــرع بـــعـض األمــهـــات فـي الـــتــعـــبـــيـــر عن
ـؤلـفـة قـضـيـة آرائـهن من خالل األنـبـاء وتـعــالج ا
تـعاني مـنـهـا أسر كـثـيرة هي كـيـفـية احلـفـاظ على
ـودة بـ الـزوجـ دون أن يـتـأثـر احلب وعالقـة ا
ذلك بإجنـاب األطفـال ومتـاعبـهم ومتـاعب احلياة

اليومية.
ـســرحـيــة مـشــهـد ـضــحـكــة في ا ــشـاهــد ا ومن ا
الــصـديـق الـشــاذ لــلــبـطــلــة والـذي قــام به بــبــراعـة
شـديـدة سـتـيـوارت مـاكـواري عـنـدمـا كـان يـتـحـدث
عـن صـــديق شـــاذ جــــديـــد تـــعـــرف عــــلـــيه مـــؤخـــرًا
ــرسـومــة عــلى وجه الــزوجــ وهــمـا والــدهــشــة ا
يستمعـان إلي حديث الصديق وتعبيرات االستياء

التي صدرت عنهما.
ويـــرى الـــنــاقـــد أن اخملـــرجــة "ثـــيـــا شـــارول" كــانت
مـوفقـة إلى حـد كبـيـر في اإلخـراج حيث اسـتـغلت
القـدرات غيـر العـادية لـلمـمثـل في االنـتقـال ب
ـكن أن ـتــبـايـنـة بـسـرعـة كـبـيـرة وكـان  ـشـاعـر ا ا
يـظهر اإلخـراج بشكل أفـضل لوال ضعف الـديكور
الـذي صــمـمه ونــفـذه مــهـنـدس الــديـكــور الـشــهـيـر
"جوناثان فيتـسوم" لكن في النهايـة كانت "أوليفيا
وليـامز" راقصـة للـغايـة في دور كيت.. فـقد كانت
مــرحــة في بــعض األوقــات وحــزيــنــة أشــد احلـزن
في الـبـعض اآلخـر. كـمـا جنــحت في الـتـعـبـيـر عن
مـشــاهـد اإلجـهــاد الـبـدني واإلحــبـاط. وأضـحـكت
شاهدين كثيرا بـأحاديثها عبر دائرة تليفزيونية ا
مع زمــيـلــهـا الــذي كـان يــغـازلــهـا بــشـكل غــيـر الئق
والـذي قام بـدوره "ستـانـلي نـاونسـنـد". وساعـدها
عـلى إبـراز قـدراتــهـا. أيـضـا "أن ريــد" الـتي قـامت
" بدور األم. وتألق في دوره أيـضًا "جوناثان كول
الــــذي قــــام بـــدور الــــزوج. وكـــذلـك بـــرع الــــثــــنـــائي
ــــــيـــــــلي جـــــــويس" و "دومـــــــنــــــيـك روان" في دور "إ

الزوج اللذين دمرت اخلمر حياتهما.
ويــقـول سـبــنـسـر في الــنـهـايــة إن كـوكـســون تـذكـره
بالكاتبة البريطانية الشهيرة سيمون جراي. فهي
ـالحـــظــة تـــشـــكل مـــثـل جــراي مـــزيـــجًـــا من قـــوة ا
وقـسـوتـهـا واالعـتــمـاد عـلى الـضـحك الـذي يـشـكل

نقدًا قاسيًا والتأكيد على االنفعال البشري.
ـسـرحـيـة ال جتـد ويـشـعـر سـبــنـسـر بـاألسف ألن ا

إقباالً كبيرًا.. رغم أنها تستحق ذلك.

كـونة من زوجـته وطفـل وقتًـا أطول مع أسـرته ا
سعيدين يتمتعان بصحة جيدة.

ــؤلـفـة "لــو سـيــنـزا كــوكـسـون" وهــنـا تــبـرز بــراعـة ا
ــشــاهـدين الــتي جنــحت في خــلق عــمل يــجــذب ا
ـــــتـــــابـــــعـــــته أمـــــا كـــــيف  ذلـك? كـــــان من خالل
ؤلـفـة يـدور حـول مـشـاكل الصـراع الـذي جـعـلـتـه ا
تــطــرأ عــلى حــيــاة تــلك األســرة الــســعــيــدة. وهـذه
ـشــاكل في الــنـهــايـة كــانت مـشــاكل طـبــيـعــيـة من ا
احلــيــاة نــفـســهــا والــتي تــســحق الــنـاس في دوران

عجلتها.
ـرض خــطـيــر ونـقل فــقـد أصــيب والــد الـزوجــة 
ـسـتشـفي.. وكـان عـلى األم أن تذهب كـثـيرًا إلى ا
ريض مع عجزها الزمة الوالد ا ستشفى  إلى ا
عن احلـــركــة وال جتـــد مـن يــرعـــاهـــا بـــعـــد مــرض

األب.
وتظهـر مشـكلة أخـرى في اجلمعـية اخليـرية التي
تعمل بهـا وهي أن هناك زميالً ينظر إلي الزوجة
بــشــكل غــيــر طــبــيــعي أثــار فــيــهــا نــوازع ورغــبــات

وشكوكًا كامنة.
وعـند هذا احلـد يتوقف الـناقد عن ذكـر تطورات

عـلى االسـتــفـزاز.. وال مـشــاهـد صـارخـة لــلـجـنس
ـــشــهــد تــدور أحــداثـــهــا في غــرف الـــنــوم. وكــان ا
ـــســرحــيــة عــبــارة عن الــوحــيـــد الــذي تــضــمــنــته ا
معركة بالـوسائد في غرفة النـوم جعلت اجلمهور
ــثــلــون يـــضــحك من أعــمـــاقه. ولم يــكـن هــنــاك 
سرح.. يستـعرضـون إمكانـياتهم اجلـسدية عـلى ا
ــشــاهــديـن بــاحلــديث في ولم يــصــدعـــوا رءوس ا
السياسة والظلم االجتماعي والتوترات الدينية.
ـسـرحــيـة لـهــا مـوضـوعًــا عـاديًـا اخـتــارت مـؤلـفــة ا
لـلغايـة مستـمدًا من الطـبيعـة حسب تعـبير الـناقد
سـرحيـة حول أسرة البـريطانـي.. يدور موضـوع ا
بــــريـــطــــانـــيــــة عــــاديـــة تــــعـــيـش مـــثـل أي أســـرة في
بـريـطـانـيـا. الـبـطـلـة هـنـا هي الـزوجـة أو األم كـيت
الـتي تـقـوم بـدورهـا "أولـيـفـيـا ولـيـامـز" والـتي تـبدو
كـمــا لـو كــانت قـد حــقـقـت كل مـا تــصـبــو إلـيه من
حـيــاتـهـا. وهي تـشـغـل مـنـصـبًـا رفـيــعـاً في جـمـعـيـة
خــيــريـة مــتــخـصــصــة في عالج مــرض الـســرطـان
ورعاية مرضاه.. وهي تـعيش حياة سعـيدة للغاية
مع زوج مخلص كـان يشغل عـمالً يدر عليه دخال
كبيرًا لكنه استقال منه كي يعمل مدرسًا ويقضي

ــعـايــيـر الــبـريــطـانــيـة - والــتي ال تـنــطـبق حــسب ا
بالضرورة على مـجتمعات أخرى - فإن مسرحية
«سعيد اآلن» الـتي تعرض على مـسارح لندن هذه
األيــام.. مـســرحـيــة تـنــاسب كل أفــراد األسـرة وال

تثير مشاهدتها اخلجل لدى أي منهم.
وبـالـنــسـبـة لـلــنـاقـد الـبـريــطـاني الـشـهــيـر "تـشـارلـز
ـسـرحيـات اجليـدة التي سبـنـسر" فـإنهـا نوع من ا
كــاد الـيــأس يــصــيـبه مـن أن يـشــاهــد مـثــلــهــا عـلى
مـســارح بـريــطـانــيـا فــلم يـعــرض مـثــلـهــا مـنــذ عـدة

سنوات مضت.
ـسـرحــيـة أسـرة عـاديـة مـن الـطـبـقـة تـصــور هـذه ا
ـــتـــوســطـــة الـــبـــيــضـــاء في بـــريـــطــانـــيـــا وتــتـــمـــيــز ا
ــشــاهــدهــا الــتي يــتم إخــراجــهــا بــعــنــايــة بــالــغـة
ويــتـــبــارى أبــطــالـــهــا في اإلجــادة وبـــعض الــنــكــات
الضـاحكة اجلـميلـة والتي ال تخـدش احلياء. هذا
ـوقف. وهي فـي احلـقـيـقـة فـضالً عن كـومـيــديـا ا
تـشــكل حتـديـا صـارخًــا لـتـيـار مــسـرحـيـات احلـزن
واألسـف الــــتـي أمــــطـــــرت مــــســـــارح بــــريـــــطــــانـــــيــــا

جمهورها بها في السنوات األخيرة.
ـسـرحيـة أية مـشـاهد لـلـعنف تـبعث ولم تـتـضمن ا

 سعيد اآلن 
مسرحية ال تخجل منها األسرة.. البريطانية

 معركة
بالوسائد
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ضحكات
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عـــــبـــــد الـــــرازق عن دورهـــــا فـي عــــرض

"العمة والعصايا".
وذهــبت اجلــائــزة الـثــانــيـة فـي الـتــمــثـيل
الـنــسـائي لـلــمـيـاء الـعــبـد عن دورهـا في

عرض "حاول مرة أخرى".
كـــمــــا حـــصـل الـــطــــفالن فــــادي يـــســـري
وشــــروق صالح عــــلى شـــهــــادة تـــقــــديـــر
خـــــاصــــــة عن أدائــــــهم لــــــدورهـــــمــــــا في

سرحي "شكلها باظت". العرض ا
ومــنـحت الــلـجـنــة جـائــزة الـعـرض األول
ـسـرحـية "شـكـلـهـا بـاظت" إخـراج دعاء
ــــســــرحــــيــــة "مــــا طـــــعــــيــــمــــة والــــثــــانـي 
بـــنـــحــلـــمش" لـــلـــمـــخـــرج مــحـــمـــد جـــبــرا
ـســرحـيـة "حــاول مـرة أخـرى" والـثــالث 

للمخرج خليل تمام.

ـــــاضي عـــــلـى مـــــســـــرح الـــــفن بـــــوسط ا
القـاهـرة فازت اخملـرجـة دعـاء طعـيـمة
بـاجلـائزة األولـى في اإلخراج والـثـانـية
حملـمـد جــبـر وذهــبت اجلـائــزة الـثــالـثـة
خلـــلـــيـل تـــمـــام عن عـــرض "حـــاول مـــرة

أخرى".
كـمـا مـنـحت الـلـجـنـة جـائـزتـهـا اخلـاصـة
لــلــمـــؤلف الــشـــاب مــحــمـــود جــمــال عن
مــجـمـل أعـمــاله في هـذه الــدورة والـتي

وصلت إلى أربعة نصوص.
ـان وذهـبت جــائـزة الـســيـنــوغـرافــيـا إل
لـكة اجلـنة" وفاز خلـيفة عن عـرض "
 عــبــد الـنــاصــر ربـيـع بـجــائــزة الـتــمــثـيل
األولى عـن دوره في عـرض "حـاول مرة
أخرى" وأحـمد زكريـا باجلـائزة الثـانية
عن دوره فـي عــرض "شــكــلـــهــا بــاظت"
ثـلة أولى فـفازت بـها مي أما أحـسن 

حــــــصـــــــلت مــــــســـــــرحــــــيــــــة "شـــــــكــــــلــــــهــــــا
بــاظت"لــلــمــخــرجـة دعــاء طــعــيــمـة عــلى
ـهرجان معـظم جوائز الـدورة السـابقة 
ــســرح الـعــربي الــذي تــنــظــمه ســنــويـا ا
سرح برئاسة صـرية لهواة ا اجلمعية ا

اخملرج والناقد د. عمرو دورة.
ــســرحــيـة جلــنــة الــتــحــكــيم لــلــعــروض ا
الــــــعـــــربــــــيـــــة بـــــرئــــــاســـــة اخملــــــرج جالل
الــــــشـــــرقــــــاوي شـــــاهــــــدت ١٢ عـــــرضًـــــا
مـسـرحًـيـا لـفرقـة الـهـواة داخل مـسـابـقة
ــهــرجــان إضــافــة إلي عــروض أخــري ا
ــــســــابــــقــــة بــــجـــانـب الــــعـــروض خـــارج ا
الـــعــربـــيـــة الـــتي مـــثـــلت تـــونس اإلردن
ـغــرب الـسـعـوديـة سـوريـا مع اعـتـذار ا

فرق دول الكويت العراق اجلزائر.
وأعـــلــنت جلـــنــة الـــتــحـــكــيم عـن جــوائــز
هرجان في حـفل اخلتام مساء األحد ا

سرح قضايا ا
ستقل ا

وتساؤالته..
 فى شارع الكالم

 أحمد خميس 

أحمد خميس:
بعض الفرق

«خانت» 
فعالً تمويل
الهناجر لها

 هدى وصفى

محمد عبد اخلالق:
دوارة يتهمنا
باخليانة.. ويكرم
فى مهرجانه حكاماً
وسياسي عرباً

 عرض كالم فى سرى
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ـــشــاركـــة فى مــهـــرجــان رغم اعـــتــذاره عـن عــدم ا
سـرح هذا الـعام بعـرض «أوضة الـفيران» نـوادى ا
ـسـرح العـائم إال ألسـبـاب تـخص مـعـمـار وتـقـنـيـة ا
أن عـز درويش كـان حاضـراً من خالل مـسـرحـية
«كالم فى سرى» الـتى كتبـها كنتـاج لورشة ارجتال
ـسرح وحـقق بهـا جنـاحًا تـوجته جـائـزة مهـرجان ا

اضية. التجريبى فى دورته ا
وعــز الــذى يــعـتــبــر مــهــرجـان الــنــوادى حــدثـاً
مــــســــرحـــيــــاً شـــديــــد األهـــمــــيــــة ومـــتــــنـــفــــســـاً
ـسـرحــيـ بــعـضـهم لالحــتـكـاك بــ شـبــاب ا
ــتــخــصــصــ وصف بــبــعض ومع الـــنــقــاد وا
دورة هذا العام بأنهـا افتقدت البريق بسبب
ـــتــكـــررة فى حـــ أن اخــتـــيــار الــتـــأجـــيالت ا
مــســرح الـنــيل الســتــضــافـة فــعــالــيـاتـه أصـابه
وكــثــيــرون بـ«خــيــبــة األمـل» لــعــدم صالحــيــته
كــمـعـمـار وتـقـنـيــة إضـافـة إلى ضـعف أجـهـزة
الــصـوت واإلضــاءة ومـيــكـانــيـزم األمــر الـذى
ــــشــــاركــــة فى أجــــبــــره عــــلـى االعــــتــــذار عن ا

هرجان. ا
ــرأة فى وحــول تــركــيــزه  عــلـى قــضــايــا تــخص ا
رأة - لم يـعـد مقـبوًال كـتابـاته بـأن أوضاعـهـا - ا
الـــســــكـــوت عـــنــــهـــا فى ظـل الـــتـــطــــور اإلعالمى
الـــهــــائل.. وقــــال درويش: حــــاولت فـى «كالم فى
سرى» طـرح هم يؤرق الفـتيات ومـا جاء بها من

ــكن أن تـســمـعه فـى الـشـارع ألــفـاظ خــادشـة 
والــنــادى واجلــامـــعــة والــفــكــرة من صــديــقــات

اثلة. كثيرات مررن بتجارب 
كن أن قارنة بـ ما يقـدمه وما  ورفض عـز ا
ــواضـيـع ذاتـهـا تــقـدمـه كـاتــبـة أنــثى لـو تــنـاولت ا

مؤكداً أن األمر يخص رؤية الكاتب ال جنسه.
وعـن جتربـة «أوضـة الـفـيـران» الـتى يـخـرجـها
إضــافــة إلى قــيــامه بــتــألــيــفــهــا يــقـول عــز إنه
يــنــاقش خـاللــهــا مــوضــوعـــاً «شــبــابــيــاً» حــول
ـؤجـلـة والـقـهـر الـذى يـعـانـون مـنه.. األحالم ا
ووصـف درويش عـــــمــــلـــــيـــــة اإلخــــراج بـــــأنـــــهــــا
«مــــرهـــــقــــة جـــــداً» وحتـــــتــــاج جملـــــهــــود ذهـــــنى
وعــصــبى لــكـنه أقــدم عــلـيــهـا خــوفــاً من عـدم
تـوصـيل فـكـرته كـما يـتـخـيـلـهـا عـنـدمـا يـتحـمل

مسئوليتها مخرج آخر.
ـسرح ويـعتـرف عـز باسـتـفادته من مـهـرجان ا
الـتـجـريـبى سـواء فى احلـلـول اإلبـداعـيـة الـتى
تـــــمـــــكـن الـــــفـــــنـــــان مـن تـــــقـــــد رؤيـــــتـه بـــــأقل
اإلمكـانيـات وكذلك عـلى مسـتوى الـكتـابة فى
كـــســر الــتـــابــوهــات الــثـالثــة الــشــهـــيــرة الــدين
واجلــنس والـســيــاسـة مــؤكـداً أنـه كـتب «كالم
فى سرى» دون رقيب داخلى على اإلطالق.
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استقى «كالم فى سرى» من جتاربه العاطفية الفاشلة
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عزالدين درويش

وهــو لم يــتــابع أيــاً مـن عــروض الــفـرق
الــتـى اتــهــمــهـــا بــاخلــيــانـــة ومــهــرجــان
ـسرح العـربى الذى يـديره يـقوم على ا
تـكـر شـخــصـيـات سـيـاسـيـة ووزراء..
إلـخ وتــــــــصــــــــرف اآلالف عــــــــلـى هـــــــذا
الــتـــكــر وال يـــعــد هـــذا خــيــانـــة لــفن

سرح ا
عـبد اخلـالق واصل: لست ضـد النـقد
ــــوضــــوع تـــــنــــاول احلــــدث ضم آراء وا
ثالثـة نــقـاد مـعــا مـنـهم أحــمـد خـمـيس
الــــذى تـــابع 4 عـــروض وكــــتب عــــنــــهـــا
واعـــتـــرض عـــلى واحــــد مـــنـــهـــا وهـــذا
حــقه وإذا كـــانت هــنــاك عــروض دون
ـستوى فهـذه مسألـة نقديـة وال تعنى ا

احلكم على حركة بأكملها.
ــنـــعم فــقــد أمــا الــنـــاقــدة رشــا عـــبــد ا
أكــدت عـلى أن الــتـقــيــيم ال يـصح بــعـد
عــرضـــ فــقط مـن عــروض احلــدث
ـكن فـقـط تـقـيــيم هـذين الــعـرضـ و
أو الـقـائــمـ عـلـيـهــمـا ونـقـول إن هـذا
ـسـتـوى أو أنه كـان الـعـرض كـان دون ا
هرجان ككل والتقييم موفقاً وليس ا
أمر يخـتلف من ناقـد آلخر وال يوجد

عرض يتفق عليه كل النقاد.
وأضـافت: لــيـست هـنـاك هــجـمـة ضـد
ـسـتـقـلـ لـكن ـسـرحـيـ ا ـسـرح وا ا
ـوجـودة قـلـيـلـة جـداً وبالـتـالى الـفـرق ا
فإن أية مجـموعة حتـصل على فرصة
مـا تثيـر حفيـظة اآلخرين ومن نـاحية
أخـــــــــرى أرفـض احلــــــــدة فـى إصــــــــدار
األحـــكــــام فـــالــــفـــرق احلــــرة يـــجب أن
تـــأخـــذ تـــمـــويالً ألن أعـــضـــاءهـــا لـــكل

منهم حياة بأكملها.
وقــــــالـت: إذا قــــــبـــــلـت الــــــفــــــرق احلـــــرة
التـمويل األجنـبى اتهمت بـأنها عـميلة
وإذا كان ذلك من رجل أعـمال فيـنظر
إلــــيـــــهــــا عــــلـى أنــــهـــــا حتــــابى وتـــــصــــنع
عالقــات... إلخ إذن فــهى مــدانــة فى
كل األحوال لكن يجب أن نعترف بأن
ـــســـتــقـل هــو ـــســـرح ا ــيـــز ا أهم مـــا 
جــــــمـــــهــــــوره فـــــلـه جـــــمـــــهــــــور شـــــديـــــد
اخلـصــوصـيــة وكل فــرقـة لــهـا جتــربـة
ـسرح ومالمح خـاصـة بهـا ورغم أن ا
ـستـقل حـشـد جـمهـوراً كـبـيراً; إال أن ا
جــــمـــهــــوره أقل بــــكـــثــــيــــر من جـــمــــهـــور

وسيقى والسينما. ا
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التى أعـدها حمـدى عباس عن قـصة د. حس مـؤنس و "سر احلاكم
بــأمـر الـله" لـعــلى أحـمـد بـاكــثـيـر و "حـبـيــبـتى شـامـيــنـا" لـرشـاد رشـدى.
و"الـناس الـلى فى الـتالـت" ألسامـة أنـور عكـاشـة; و "اللـعب فى الـدماغ"
سـرحيـة واألمر نـفسه يـنطبق خلـالد الـصاوى; وغـيرهـا من العـروض ا

على ما عرضت له من جتارب فى الفصل الرابع.

يـعـد هـذا الــفـصل من أهم فـصـول الـكـتـاب ألنه يـتـنـاول بـرؤيـة واعـيـة
ـسـرحيـة الـتى دارت حـول الـقـضيـة الـفـلـسـطيـنـيـة مـثل "ما األعـمـال ا
ـنتـظـر "ليـسرى اجلـندى و "الـنار ـسيح ا حـدث لـليـهودى الـثائـر مع ا
والـزيـتـون" أللـفـريـد فـرج و"وطـنى عـكـا" لـعـبـد الـرحـمـن الـشـرقاوى و
ــعـ بــسـيــسـو زهـرة مـن دم" لـســهـيل إدريـس و "شـمــشـون ودلــيـلــة" 
ولغـرباء ال يشـربون الـقهوة" و "بـاب الفتـوح" حملمـود دياب و حبـيبتى

شامينا" لرشاد رشدى.
سرحي مثل محمود دياب وفى الفصل األخير تتنـاول أعمال بعض ا

وميخائيل رومان وجنيب سرور وسعدالله ونوس وسعد الدين وهبة.
ــتـعـة ومــفـيـدة نــطـالع من خاللــهـا مـجــمـوعـة من هــذا الـكـتــاب رحـلـة 
ـا آمـنـوا به من األعـمـال شـديـدة األهــمـيـة لـكـتــاب  تـهـمـيش أغـلـبــهم 

رؤى تتجاوز الواقع وتسعى إلى تغييره.

كن وراء عنصـر واحد فحسب سـرح يكمن وراء هذه الـعناصر مـجتمـعه وال  >  العمل الـفنى فى ا
سرحى فنـا مركبا فى حاجة إلى مـجموعة من الفـنان يكمل بـعضهم بعضا فينهض لـذلك الفن ا
وسيقى ثم هو فى حاجة إلى اخملرج الذى هندس والرسام وا مثل وا ؤلف وا إنه فى حاجة إلى ا

عروضة. سرحية ا ًا فنيًا متكامال هو عالم ا يربط هذا بذاك ويؤلف مع الكل عا

رحلة الثانية لتجديد قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا بالقليوبية. اضى أعمال ا > د. أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتح األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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ـسـرح قـبل أيـة نـظـريـة يـعتـبـر أوال مـكـان اتصـال إنه مـكـان لـلحـيـاة بـكل مـعنى >  ا
الكلمة ألن احلياة قوامها االتصال والتبادل والتنفس مع اآلخرين ومع العالم.
ـنطـوقة هـويته اخلـاصة ومن يـعرفـون هذه الـلغـة كوسـيلة كل بـلد يـبلور فى لـغته ا

اتصال هم فقط الذين تتاح لهم فرصة اللقاء فى مجال فكرى مشترك. 28
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ا يفلسع» للمؤلف محمود الطوخى والبطولة ألحمد بدير إنتاج أروى قدرى. > اخملرج عاصم جناتى بدأ بروفات مسرحية «الشعب 

ـكـن من الـوصـول إلى كـمــا تـطـرح فى مــقـالـة تــالـيـة فــكـرة إنـشــاء مـسـرح 
اجلـمـاهـيـريـة الـفـقـيــرة فى الـقـرى والـنـجـوع واألحـيــاء الـشـعـبـيـة وتـتـعـرض
لــتـجــربـة اخملــرج الـفــنـان أحــمـد إســمـاعــيل مع فـرقــته "فــرقـة شــبـرا جنـوم
سرحـية" والتى رفعت شـعارها الدال: نـحو مسرح فى كل مـكان وهو ما ا
ـسـرح لـلـمـوروث الـشـعـبى كـمـا فى "مـن أجـيب يـسـتـدعى أيـضًـا تـوظـيف ا
ـلك" لـسـعـد الـله ونـوس و "إدارة عـمـوم ـلك هـو ا نـاس" لـنـجـيب سـرور و"ا
الزير" وهى إعداد مسرحى عن قـصة بنفس االسم للدكتور حس مؤنس

ومن إخراج عادل العليمى.
ـسـرحى وإن كـنت أرى أنه ثم تـتـحـدث الـكـاتـبـة عن نـعـمـان عـاشور ودوره ا
ـقال فى فـصل "مـسرحـيون مـجددون" ثم تـناقش من األنسب وجـود هذا ا

فكرة الزمن عند نعمان عاشور وتوفيق احلكيم.

سرح ثم تـتعرض فى الـفصل الثـانى جملموعـة من التجـارب األجنبيـة فى ا
ــسـرح الـفــرنـسى مـثل جتــربـة مــارسـيل مــارشـال وهــو من أبـرز مــخـرجى ا
سرح ـسرحـية الـتى كتـبت حول "كـومونـة باريـس" وا عـاصر واألعـمال ا ا
ـسرحى لين الرملى ا كان تـعرضها للكاتب ا الطـليعى فى أورجواى ور
فى هذا الـسـياق راجـعًـا إلى حصـوله عـلى اجلائـزة الـفرعـية لـلـمسـرح عام
ـسـرحى ٢٠٠٥ مـن مـؤسـسـة األمـيــر كالوس الـهـولــنـديـة وكـذلك الــكـاتب ا
ـائدة" الـتى كـتبـتهـا فرقة اجلـزائرى عـبد الـقادر عـلوله وجتـربته الـرائدة "ا

سرحية كتابة جماعية. وهدان ا

ثـم تـتــنــاول الـكــاتــبــة ثالثـة عــروض هى "فــنــدق األشــغـال الــشــاقـة" لــثالثى
نصورة سرح و "ب النهدين" لفـرقة ابن البلد و "القناع" لفرقة ا أضواء ا
ـسـرحـيـة لـتـكـشف من خالل رؤيـتـهـا لـهـذه األعـمـال مـدى مـا يـسـمهـا من ا

تلقى. إسراف فى الهبوط ومغازلة غرائز ا
سرحية ميـخائيل رومان "٢٨ سبتمبر وبعـد هذه العروض تتعرض بالـنقد 
السـاعة اخلـامـسة مـساء" الـتى تـعد اسـتـجابـة بسـيـطة ومـباشـرة وإيـجابـية
لـلـحــالـة الـتى وقــعت فـيـهــا مـصـر بــعـد ٢٨ سـبـتــمـبـر ١٩٧٠ يــوم مـوت عـبـد

الناصر.
صـطفى محـمود الـتى يتضح فـيها وكذلك مـسرحيـة "اإلنسـان والظل" 
ترف الطـرح البرجوازى لـهموم اإلنسـان ومسرحيـة "إدارة عموم الزير"

ــســرح ــا ســوف نــظل لــســنــوات أخــرى عــديــدة نــتــذكــر مــا كــان عــلــيه ا ر
ـاضى هذه الفـترة التى ازدهر صـرى فى ستيـنيات وسبـعينـيات القرن ا ا
صـرى ازدهارًا كبيرًا وال شك أن هذا االستدعاء يعد أحد سرح ا فيها ا
دوافع هـذا الـكـتـاب وإحـدى غـايـاته فى الـوقت نـفسـه وعلى الـرغم من أن
سـرح فـإنه شـديد الـتـنـوع ألنه يجـمع - بـجـدية دراسـاته كـلهـا تـدور حـول ا
ية حول ـهمة وبـعض الرؤى العـا ـسرحية ا وعمق - بـ بعض القـضايا ا
ـصرى ـسـرح ا ـسـرحـيـة وكـيـفـيـة تـنـاول ا ـسـرح والـعـروض والـتـجـارب ا ا

سرحي اجملددين. للقضية الفلسطينية وجتارب بعض ا
والكـتاب - من زاوية أخرى - حـصاد رحلـة طويلة قـضتها الـكاتبة الـكبيرة
ـسرحيـة سواء على مـستوى الـكتابة أم فريدة الـنقاش فى مـتابعـة احلياة ا
ا سـرحية; حيث تـعود بعض دراساتـه إلى أواخر الستـينيات  العروض ا
ـسـرحـيـة عـلى ـكـنـنـا من مـعـايـشـة احلـيـاة ا يـعـد مـيـزة أولى لـلـكـتـاب ألنه 

. مدار عقدين كامل
انـها واختـيارات األسـتاذة فـريدة الـنـقاش تـتسق مع قـناعـاتهـا الفـكريـة وإ
احلـقــيـقى بــضـرورة تــطـويــر الـواقـع وتـدعــيم الـفن اجلــاد نــلـخط ذلك فى
مـجـمـوعـة الـقـضـايـا الـتى تـطـرحـهـا فى الـفـصـل األول ومـجـمـوعـة الـكـتاب

سرحي موضوع الدراسة فى "مسرحيون مجددون". ا
نـسـاقة وراء الـثقـافة لـكنـهـا لم تتـردد فى نقـد بـعض األعمـال الضـعـيفـة وا

االستهالكية بغرض كشف ضعفها وتهافتها.

"حرية التعبير" هى القضية األولى التى تطرحها الكاتبة فى هذا الفصل
كـأنـهـا حلن البـدايـة الـذى يـنبـغى أن نـفـتتـح به أى طرح سـواء كـان أدبـيًا أم
ستـقبل وحـرية الـتعـبير - إذا فـكريًـا ألنه - كمـا تقـول الكاتـبة - مـفتـاح ا
ـسرح - هى الـتى تقف وراء هاجس الـتجريب مـا حاولنـا مقاربـتها داخل ا
ـسـتـمـر الـذى يـظل مـرتـبـطًـا بـشروطـه االجـتمـاعـيـة ورغـبـته فى حتـقـيق ا
التواصل مع اجلمهور وتستعير الكاتبة قول د. على الراعى "إن التجريب
هـو إعالن فـنى عن أوضـاع أصبـحت مـتجـمـدة". وبهـذا االعـتبـار فـإن آفاق
ـسرح العـربى ال تزال محـدودة للغـاية ألن التـجريب ليس التـجريب أمام ا
بـوسـعه أن يـزدهـر إال فى مـنـاخ مــوات له وهـو أمـر غـيـر مـتـحـقق اآلن فى
ـناقـشـة هذه ـفروضـة فى كل الـبـلـدان العـربـيـة واستـمـرارًا  ظل الرقـابـة ا
ـمـثل بالـثـقافـة الـسائـدة من خالل شـهادة القـضـية تـطـرح الكـاتـبة عالقـة ا
ـــثل مـــصــرى شـــاب; هــو أحـــمــد كـــمــال الـــذى لــعب أدوارًا رئـــيــســـيــة فى
سـرحيـة اجلـامعـية وهى شـهادة مـهـمة ألنـها تـكشف عشـرات الـنصـوص ا
ثقف عـمومًا - من أسـر الثقافـة السائدة. ـمثل - وا عن ضرورة انخالع ا

تهافت  ب اجملددين وا
سرح فى ا

أقوال أخرى 
فى مسألة الهوية

الكتاب: مسرحة النزعة
القومية

ؤلف تأليف: مجموعة من ا
: كيكى حترير وتقد

جوناريدو
ترجمة: د. سحر فراج

الناشر: إصدارات مهرجان
القاهرة للمسرح التجريبى

(١٩)

بـيـنــمـا يـرى الـبــعض (عـنـدنـا) أنـه البـد من إلـقـاء
ــــاضى(كـــله) وراء ظــــهـــورنـــا - بـال وجع قـــلب - ا
ـة وضــبط سـاعـاتـنـا وارتـداء (يـونى فــورم) الـعـو
جــمــيــعًــا عــلى أم الــلــحـــظــات جــمــيــعًــا الــلــحــظــة
الكونـية الكوكـبية األبهى التى أسـعفتنـا بها أمنا
اجلــديـدة بــعــد أن كــدنـا نــهــلك فى ظل ذاكــرتــنـا
الـــثــقـــافـــيــة بـــثـــقـــلــهـــا الـــتــاريـــخى وحـــكــايـــاتـــهــا أو
ـــة يـــقـــدم الـــبـــعض ســـرديـــاتـــهـــا الـــكـــبـــرى الــــظـــا
(عـــنــــدهم) احـــتــــمـــاالت أخــــرى. (خالل مــــؤتـــمـــر
سـرح عام ٢٠٠٢ اجلـمعـية األمـريكـيـة ألبحـاث ا
أقــيــمت حــلــقــة بــحــثــيــة بــعــنــوان "تــكــوين الــهــويــة
القـومية عن طريق إعـادة بناء الـثقافة الـقومية"
نـوقش خالل هذه احللقـة بصفة أساسـية مسألة
ــســرح فى بـــنــاء الــهـــويــة الــثـــقــافــيــة اســتــخـــدام ا
ـشــاركـون الـعالقـة بـ الـقـوة الــقـومـيـة ونـاقش ا
الــسـيـاســيـة وبـنـاء أو هــدم الـهـويــة كـمـا  بـحث
الـــوســـائل الـــتى تـــمـــكن لـأل من خاللـــهـــا صـــنع
ثـــقـــافــة (نـــيــوكـالســيـــكــيـــة) من أجـل وضع صــورة
جـديـدة للـهـويـة الـثـقـافـية الـقـومـيـة اخلـاصـة بـها.

تهدف إلى إيجاد إحساس بهذه الهوية.
وكـتـاب "مـسـرحـة الـنـزعـة الـقـومـيـة "يـحـتـوى عـلى
ـــســرح بــفــكــرة عـــشــرة مــقــاالت تــنـــاقش عالقــة ا
الـقــومـيـة من وجـهـات نـظـر مـخـتـلـفـة هى "إعـادة

ـتـنــاقض لـبـولـنـدا بــنـاء األمـة: اخلـيـال الــثـقـافى ا
فى القرن الثامن عـشر" لـ .. (نتاليا بالديجا) -
ـلك ال يــزال عـلـى الـعـرش: االحـتــفـال بــالـثــورة وا
ســقـــوط الــبــاســتــيل ومــهـــرجــان الــفــيــدرالــيــة لـ..
(ســكـوت مــاجـلـيــسن)- مـقــدمـة أثــيـنـيــة لـلــمـسـرح
األمــــريـــكـى (جـــارى جــــاى ويــــلـــيــــامـــز) - هــــيـــردر
ـــــســـــرح األوربى (س.إ. ويـــــلــــمـــــر) - الـــــعــــرض وا
الــطــلــيــعـى الــتــاريــخى والــقــومـــيــة الــيــابــانــيــة لـ..
(ديفيـد بلجيـرينى) - تذكر التـراجيديا الـيونانية
ونــســيــانـــهــا كــتــاريـخ قــومى فى الــيـــابــان مــا بــعــد
احلرب لـ.. (كـارول فيشـريور جـنفرى) - الـغياب
احلـرج ألدونـسـيـا فى قـريـة و.س. ريـنـدرا (إيـفان
دارون ويــــنت) - روبــــرت لـــيــــبــــاج: إنــــتــــاج كـــيــــيك
سـرحى لألمـة على (كـارين فـريكـر) - اإلخـراج ا
ـــكــســـيــكى ــاضى: عـــبث األداء األثــرى ا أطـالل ا
يت (باتريشيا يـبارا) - جثة الهوية اجلزائرية: ا

لـ .. أكور أوامارا (سوزان هيديك).
ويـحــتـوى الـكـتـاب أيـضًـا عـلى مـقـدمـة لـ.. "كـيـكى
ـسـرح والـقـومـيـة: مـقـدمـة جـونـاريـدو" بـعـنـوان: "ا

وتعريف.
ونــظـرًا ألهــمــيـة هــذا الــكــتـاب فــســوف نــعـود إلى

عرضه بشكل موسَّع الحقًا.

الكتاب: بستان
سرح - رؤى ا
تأليف: فريدة

النقاش
الناشر: الهيئة
العامة لقصور

الثقافة

لحة سرح ا قضايا ا

ية" هذه "الرؤى العا

العروض الهابطة

صرى سرح ا فلسط على ا

قررت االكتفاء بالتأليف.. 
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 مشهد من عرض «جنون عادى جداً»

د. نبيلة حسن 

د. نـبيـلة حـسن رئيـس قسم الـتمـثيل
ــعـــهــد الـــعــالى لـــلــفـــنــون الــســـابق بـــا
ـــســـرحـــيـــة رفــــعت مـــؤخـــراً دعـــوى ا
قـــضــــائـــيــــة ضــــد الـــفــــنـــون بــــســـبب
اسـتـبـعادهـا عن رئـاسـة القـسم أثـناء
سـفـرهـا لإلمـارات للـمـشـاركـة ضمن
سرحية هرجانات ا فعاليات أحـد ا

العربية.
نـــبــــيـــلـــة حــــسن قـــالـت إنه ال تـــوجـــد
نع من يـة ما  ضـمن لوائح األكـاد
ســــــفــــــر األســــــاتــــــذة خــــــارج مــــــصــــــر
ـــــهــــــرجـــــانـــــات لـــــلــــــمـــــشـــــاركــــــة فى ا

ؤتمرات. د. أشرف ذكىوا

ــــــهن د. أشـــــرف ذكـى نـــــقــــــيب ا
الــتــمــثــيــلــيــة قــرر عــقــد نــدوات
ـقـر نـادى ولــقـاءات أسـبـوعــيـة 
الـنـقــابـة بـشـارع الــبـحـر األعـظم
ـــنـــتـــجــ مع أهـم اخملــرجـــ وا
لـتـوطــيـد الـعالقـات بــيـنـهم وبـ

أعضاء النقابة.
ذكـــــر أكــــد أن هـــــذه الـــــلـــــقــــاءات
سـوف تـساعـد عـلى فـتح قـنوات
عــمل جــديــدة لألعــضــاء الــذين
يـعــانـون بـحـثـاً عن فـرص لـلـعـمل

والتواجد.
خليل مرسى

الـــــفــــنــــان خــــلــــيـل مــــرسى أجــــرى
عــــمــــلــــيـــــة جــــراحــــيــــة فـى قــــدمه
ـاضى وهو ما اضطره األسبوع ا
ــــــشـــــاركــــــة فى لـالعــــــتـــــذار عـن ا
أعــــمـــــال فـــــنــــيـــــة خالل الــــفـــــتــــرة

احلالية.
آخـر مشاركـة خللـيل مرسى على
خــشـبـة مــسـرح الــدولـة كـانت فى
مــســـرحــيـــة «إكـــلــيل الـــغـــار» الــتى
عرضت على مسـرح الطليعة من
إخـــــــراج شـــــــادى ســـــــرور الـــــــعــــــام
ـــــاضـى وشـــــاركـت مـــــؤخـــــراً فى ا

مهرجان األردن للمسرح احلر.
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حــقـــهــا لــكن هــذا لـــيس صــحــيــحــاً
طــــول الـــوقت والــــنـــظـــرة لــــلـــبـــنـــات
ــبـــدعــات دونـــيــة ويـــجب أن يــظل ا
صـــوتــهـــا مــكـــتــومـــا حــتى لـــو كــانت

مخرجة.
وتعـترف مروة أن عـملـها كمـخرجة
ومــؤلـفــة مــســرحـيــة أصــبح (ســبّـة)
وجــــرمًـــــا شــــديـــــدًا أصــــبـح يــــهــــدد
حــيـاتـهــا الـشــخـصـيــة حـتى إن من
ـجرد أن يتـقـدم خلطـبـتهـا يـهرب 

يعرف عالقتها بالفن .
ــوقع الـثــقـافى وعن (الـرجل) فى ا
الــــذى تـــعــــمل بـه تـــقــــول مـــروة: مع
األسف لـم يــتـــغـــيـــر تــثـــيـــرا.. أثـــنــاء
عــمـــلى بـــالــعـــرض كـــنــا نـــقـــرأ عــلى
جدران قصر الثـقافة عبارات غير
الئـــقـــة وشــتـــائـم مــعـــظـــمـــهـــا جــارح
ــديـــر قـــصــر فــتـــوجـــهت بــشـــكـــوى 
الـــثــــقــــافـــة ولــــكـــنـه بـــررهــــا بـــأنــــهـــا
(خالفـــــات شـــــخــــصـــــيــــة) ولـــــذلك
ـدير عام الثـقافة وال أحد رفـعتها 

يستجيب.
واعــتـرفت مــروة بـوجــود شـرك فى
ـــســألـــة اإلبــداعــيـــة حــ يـــصــبح ا
ــــؤلف بـــررته بـــأنـــهـــا اخملـــرج هـــو ا
جتـــربــتــهـــا األولى حــيـث انــتــصــرت
ـــؤلـــفـــة عـــلـى اخملـــرجـــة وأعـــلـــنت ا
قـرارها بالتـركيز فى الـتأليف على
أن تــخـــرج نـــصــوصًـــا لـــغــيـــرهــا إذا

كررت جتربة اإلخراج.
مـروة انتـهـت من كـتـابة نـص جـديد
عن ديــوان شـعــر جلـرجس شــكـرى
يـــحــمـل عـــنــوان "رجـل طــيـب يــكـــلم

نفسه" وبنفس العنوان.

ســيــاقــهـــا.. وأضــافت: لــو أن لــدى
فـرصة ثانيـة لكتابة الـنص فسأنبه
وأركــــز أكــــثــــر فى الــــفــــكــــرة مــــادام
اجملـــتــمع طـــول الــوقت بـــيــعــامـــلــنى
عـــــــــلـى أنـى (شـــــــــخـص نـــــــــاقص)..

وتوقفت فجأة.. ثم أردفت:
فى اجلنـوب.. نـفس الغـباء الـقد
كن أن يـكون الـشكل والتـخلـف و
من اخلـارج أن الفـتاة حـصلت على

رفـضـت اخملـرجــة والـكــاتـبــة "مـروة
فـاروق" التـفسـيـر اجلنـسى للـعرض
سرحى "جـنون عادى جدًا" الذى ا
شـــاركت به مـــؤخـــرًا فى مـــهـــرجــان
سـرح.. وهـو الـعرض ذاته نـوادى ا
الـــــــــــــذى شــــــــــــاركـت بــه مــــــــــــروة فـى
رأة اخملرجة قبل شهور مهرجان ا

قليلة..
ــا أكــون أخــفــقت وقــالت مــروة: ر
فى تـوصـيل رؤيـتى الـدرامـيـة حيث
قـدمت فى الـعــمل قـضـيـة اإلنـسـان
- ولـــيس الـــعــــجـــز اجلـــنــــسى كـــمـــا
اعـــتــقــد الـــبــعض - ويـــدهــشــنى أن
يـواصـل اجملـتــمع حـبس نــسـائه فى
احلـــرمــــلك خـــاصــــة فى اجلـــنـــوب
حــــــيـث أنــــــتــــــمى وحــــــيـث تــــــعــــــالت
األصـوات "إيـه اجلـرأة دى" عـنـدمـا
ـنـيـا ووصفت عـرضت الـعـمل فى ا
مـروة تعليـقات من هذا النـوع بأنها
"تـــافـــهــة" وأرجـــعـــتـــهــا إلـى تــفـــكـــيــر

ستمر فى اجلنس. اجملتمع ا
ـثلـيهـا خاصة وحـول تعـاملـها مع 

الرجال تقول مروة:
كـانت هنـاك صعـوبات كـثيـرة فبـعد
ـوضـوع عـلى الـفـرقـة أن عـرضت ا
واتــــفــــقــــنـــــا عــــلى الـــــعــــمل.. بــــدأت
مــــؤامــــرات كـــــثــــيــــرة حتــــاك أثــــنــــاء
الـبـروفـات وكــانت غـالـبًـا من بـعض
ــكــان ــتــرددين عــلى ا ـــثــقــفــ وا ا
الــلى بــنــشـتــغل فــيه كــان أبــســطــهـا
ـــمــثل وقـــالــوا له: أنــهـم أمــســـكــوا ا
إزاى قـــــابل عـــــلـى نـــــفـــــسك تـــــمـــــثل
الكالم الفـارغ ده? وكانوا يقصدون
 الــشـــخـــصـــيـــة الـــتى دخـــلـت حـــيــاة
الــبـــطل ولــكــنــهم فـــســروهــا بــشــكل
مـــــرضى بـــــعـــــد اقـــــتــــطـــــاعـــــهـــــا من

 مروة فاروق

مروة فاروق: التفسير
سرحيتى اجلنسى 
تافه والغباء القد
لم يغادر اجلنوب
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ية.. تتنافس على اجلائزة ٦ نصوص عا

ـشرف العـام على قسم انتـهت "هند حـامد" ا
ـسـرحى بـجـامــعـة عـ شـمس من الـنـشــاط ا
وضع الــلـــمــســات الـــنــهــائـــيــة جلــدول عــروض
مــســابــقــة الــتــمــثــيل الــكــبـرى والــتـى تـقــام فى
ــقــبل الــفــتـــرة من ٢٠ مــارس إلى ١٤ أبــريل ا

عــــلـى مــــســــرح الــــطالب بــــاإلدارة
العامة لرعاية الشباب.

تــشـارك كــلــيــة الـتــربــيــة الـنــوعــيـة
ـسـابـقـة بـالـعـرض ألول مــرة فى ا
ـــســــرحى (هــــاى تــــشـــيــــخـــوف) ا
تــــألــــيـف: أنــــطــــون تـــــشــــيــــخــــوف
تـرجـمـة: أبـوبـكـر يـوسف بـطـولـة:
مــصـطـفى صالح هـشـام سـعـيـد
مـــحـــمـــد صـــالـح عـــبـــد الـــرحـــمن
اجلـــــــابـــــــرى ســــــــلـــــــمـى مـــــــدحت
دوح يـاسمـ صـبحى رحـاب 
ــــــوســـــــيــــــقـى: ديـــــــفــــــيـــــــد أمــــــ ا

الـســيـنــوغـرافــيـا واإلخــراج مـفــيـد
البس: رشا لطفى فهيم تصـميم الديكور وا
بـيـنـمـا تـشـارك كـلـيـة احلـقـوق بـعـرض «رومـيـو
وجولييت» تأليف: وليم شكسبير والترجمة:
د. مــحـمــد عـنـانى أمــا الـبــطـولـة فــلـ.. ريـهـام
دسـوقى كر يـحيـى شيـماء إبراهـيم مـعتز
الـــشــــاذلى رأفت ســــعـــيــــد إخـــراج: مــــحـــمـــد
الصـغير ديـكور: محـمد أبو احلسـن تصميم
األزيــــاء: هــــالـــة الــــزهــــوى واإلخــــراج الـــفــــنى:

لك لير" يقدمها مجدى رشاد ومسـرحية: "ا
ن مـــصـــطـــفى فـــريـق كــلـــيـــة طب اخملـــرج: أ
األســنــان أمـــا كــلــيــة عــلــوم فــتــشــارك بــعــرض
ـــتـــرو" تـــألـــيـف: مـــحـــمـــود جـــمـــال وإخــراج: "ا

محمد جبر.
وتـــــنــــــافـس كــــــلـــــيــــــة الــــــتــــــجـــــارة
ـــســرحـــيـــة "الـــرجل الـــطـــائــر"
تــــــألــــــيـف وإخــــــراج: مــــــحــــــمـــــود
اجلـــمـــال وتـــقـــدم كـــلـــيـــة اآلداب
عـرضًـا مـسـرحـيًـا بـعـنـوان "جان
دارك" عن نـص لـــبـــرنـــارد شـــو
كــتـبه: مــتـولـى حـامـد ويــخـرجه:
تـامـر كـرم وبـطـولـة رانـيـا خـالد
محمد مـجدى بسام عبد الله
مـــــحـــــمـــــد غـــــيـث إســـــمـــــاعـــــيل
مــــحــــمــــد إســــراء عـــلـى ســــهـــا
عــادل ديــكــور: مــحــمــد ســعــد

وموسيقى محمود الشريف.
وتــشـــارك كـــلــيـــة األلــسـن بــعـــرض "مــهـــاجــر
بــريـســبـان" تــألـيـف: جـورج شــحـادة إخـراج
مـحـمـود عـبـد الـعـزيـز أخـيـرًا تـنـافس كـلـيـة
سـرحـيـة "احلـداد يلـيق بـإلـكـترا" الـتـربـيـة 
تأليف يوج أونيل إخراج محسن رزق.

 متولى حامد 

QGƒaƒH iO ¿ƒª«°S ìô°ùe ≈a äGAGôb
مـثـلـة الفـرنـسـية الـشـهـيرة ـؤلـفـة وا اجلـلـسات ا
(آن ألفـارو) والتـى أدت دور (سيـمون) فى فـيلم
(ســــارتــــر - سن الــــولع) والــــذى أخــــرجـه كــــلـــود
ى ـــــنـــــاســـــبـــــة الـــــيـــــوم الـــــعـــــا جـــــاريـــــتـــــا وذلك 

للفرانكفونية.

ركـز الثـقافى الـفـرنسى بـفروعه الـثالثة عقـد ا
ـــنـــيـــرة - اإلســكـــنـــدريــة) (مـــصـــر اجلـــديــدة - ا
ــاضى جــلــســات قــراءة فى نــصـوص األســبــوع ا
ؤلـفة (سـيمـو دى بـوفوار) والـتى تعـتبـر إحدى ا
ــــــؤلــــــفــــــات الــــــوجــــــوديـــــات وشــــــاركـت فى أهم ا
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هندس QÉàîe Oƒªëe  فؤاد ا

ـهـنـدس عـرضت فـرقـة "عـ ًـا لـلـراحل الـكـبـيـر فـؤاد ا تـكـر
اضى مسـرحية "أرض النفاق" سرحيـة" الثالثاء ا الـشمس ا
ــأخـوذة عـن روايـة الــكــاتب يــوسف الــســبـاعـى والـتـى سـبق ا

هندس سينمائيًا وذلك بساقية الصاوى. وقدمها ا
ـهنـدس حضـرته شويـكار أعقب الـعرض حـفل تكـر السم ا

وأحمد عبد العزيز وسمير العصفورى.
ى وأخــرجــهــا "أرض الــنــفــاق" أعــدهــا مــســرحــيًــا هــشــام إ
مــحـمــد نــشــأت والـبــطــولـة خلــالــد إبـراهــيم مــروة رضـوان
إيــهـاب الــزنــاتى مـروة إمــام ســامح حــسن هـانـى عـويــضـة
وليـد عـبـد الغـنى أحـمد الـفـقى عـمرو مـهـدى مر سـعـيد

صالح خالد على.
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الـــــــذى تـــــــمـأله األحـــــــاديث
والـنــمـيـمــة والـقــيل والـقـال
إضـــــــــافــــــــــة لـــــــــلـــــــــمـــــــــواقف
ـلـيـئـة بـاحلـكم ـضــحـكـة ا ا
واألمـــــــثـــــــال احلـــــــجـــــــازيــــــة

ة. وروثات القد وا
واعــتــمــدت مـؤلــفــة الــعــمل
الدكتورة هـند باغفار على
فـــنـــانـــات ســعـــوديـــات وهن
أمل حـــــــــســــــــ ورانـــــــــيــــــــا
مـحـمـد وسـامـيـة الـفـلـيت
وابتسام الـعسيرى وعلياء

مطر.

ـســرحى ال يـجـعل الــدرامـا فى الـكــلـمـة وال يـربط الــكـلـمـة بــالـفـكـر والــشـاعـريـة ـؤلف ا > ا
زج عـناصر ـا يضـم إلى هذا أيـضا مـادة بسـيطة مـن واقع احليـاة اليـوميـة و وحـدهما وإ
العرض وحرفيته مع كل ذلك فى قطعـة واحدة  نستطيع أن نصفها بـأنها "قطعة مسرحية

سرح ومادته.." منسوجة بروح ا

غرب خالل مايو القادم. > مسرحية «لير» بروفة أخيرة للمؤلف واخملرج د. سامح مهران تعرض با

سرحي جريدة كل ا
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الكتاب: نظرة احترام للتمثيل
تأليف: يوتاهاجن

: أ.د سامى صالح ترجمة وتقد
مراجعة: أ.د هانى مطاوع

 من إصدارات مهرجان القاهرة للمسرح
التجريبى (١٩)

مثل  أيها ا
احترم نفسك

هـذا الـكـتاب "نــظـرة احـتـرام لـلـتـمثـيل" يـسـتـخـدم كـكـتـاب جامـعى فـى عدد من
فصـول التـمـثيل بـالكـليـات ويـعد مـرجعًـا أسـاسيـاً لكل من الـطـلبـة واحملتـرف
عـلى الـسـواء فـمـؤلـفـته "يـوتـاهـاجن" (١٩١٩ - ٢٠٠٤) جـمـعت مـا بـ الـتـمثـيل
والتدريس وكما اشتهرت كممثلة بأسلوبها البارع وحضورها القوى والواضح
واجلازم وصـوتها العميق الذى يـوحى بقوة وسلطة هائـلت فقد كانت أيضًا
مدرسـة شديدة الـتأثيـر والفعـالية تـستـقى منهـجها من سـتانسالفـسكى وقد
تتـلمـذ على يـديهـا كثـيرون مـنهم "لـيزا مـانيـلى وجاك لـيمـون وروبرت دى نـيرو
ـمـثل عــلى مـوهـبـته وآل بـاتـشـيـنـو". فـى كـتـابـهـا تــرفض "يـوتـاهـاجن" اعــتـمـاد ا
ثالً" وتـرى أن الـتمـثيل اجلـيد ال فـقط وتـسلـيمه األعـمى بـأنه "خلق لـيكـون 
يــكـون بــالــصـدفــة بل بـالــعـمـل اجلـاد واحــتـرام فن الــتـمــثــيل والـبــحث الـذى ال
ـمــثل من آداء أدواره بـحـذق يـتـوقـف أبـدًا عن الـتــقـنـيــة واخلـبـرة الــتى تـمــكّن ا
ـؤلفـة "لـقد أضـيـرت مـهنـة الـتـمثـيل عـبـر العـصـور كان وبـراعـة ودقـة فتـقـول ا
ـمـثل يـعـتـبـر أحـمـقـا أو مــغـفالً لـيس فـقط حـ يـقـوم بـالـتـهـريج عـلى خـشـبـة ا
.. لـقـد أنــكـر عـلــيه أرضًـا يـدفن ـثـالً ــسـرح بل حـتـى ألنه اخـتـار أن يــكـون  ا
فـيـهـا واتهـم بالـعـهـر والـبـغاء وتـنـويـعـات أخـرى من الال أخالقـيـة.. حـتى ح
وهبته باعـتبارها غير عاديـة وح كان اجلمهور يحوله كان يـتم االعتراف 
إلى مــعــبـود فــقـد كــانــوا يـعــامــلـونه كــصــنف أو نــوع نـادر يــقف وراء الــقـضــبـان
فيتطفلون على حياته اخلـاصة بكل اجلرأة والفضول اللذين يظهرونهما عند

مشاهدة العروض فى أكثر حلظاتها حميمية..
مثل عن هـذه الصورة: "إلى درجة ما  نحن سـئولية ا وتعـترف "يوتاهاجن" 

هنتنا ض فى عملنا بحيث نستحق احترام اآلخرين  مسئولون عن هذا لم 
ولــعـمـلــنـا فـيــهـا.. واقــتـراحـهــا لـنـقـض هـذه الـصــورة هـو مـا ذكــرنـاه ســابـقًـا من
: "أن جنــلب إلى ــمــثــلــ الــســعى نــحــو الــتــجــويــد بــالــعــمـل اجلــاد وتــخــاطب ا
اجلــمـهـور كـشــفـا عن الـنــقـائض والـطــمـوحـات واألحالم والــرغـبـات واجلـوانب
الـسلبـية واإليـجابيـة للبـشر هـذا هو ما يـنبغى أن نـضعه كـهدف لنـا باعتـبارنا
. عـنـدئـذ سـيـحـتـرمــنـا اآلخـرون وسـنـحـتـرم أنـفـسـنـا.. فـنـانى مـسـرح مــلـتـزمـ
وسيحترم التمـثيل.. ومن أجل الوصول إلى هذا فالبد من السعى اجلاد نحو

التعلم واكتساب اخلبرات والتقنيات.."
ؤلفة من خالل فصول كتابها تمهيد الطرق إليه. وهو ما حتاول ا

يــحـتـوى الـكــتـاب عـلى مــقـدمـة لـلــمـتـرجم أ.د سـامـى صالح وثالثـة أجـزاء فى
مثل; وهى: تعلـقة با ؤلفـة عددًا من النقـاط ا مثل": تـناقش ا اجلزء األول "ا
ـــفـــهـــوم الـــهـــويـــة اإلجالل ذاكـــرة الـــعـــواطف ذاكـــرة اإلحـــســـاس احلــواس ا

شى والكالم االرجتال الواقع. اخلمس التفكير ا
ويــشـمل اجلـزء الــثـانى "تــمـارين الـهــدف" عـددًا من الــفـصـول; هى: "الــتـمـارين
ـنح الـتـحدث األسـاسـية لـألشـيـاء ثالثـة مـداخل الـفـورية احلـائـط الرابـع ا
ــكـيـفـة الــتـاريخ فـعل ـبـنـى (فى الـهـواء الـطــلق) الـقـوى ا إلى الــذات خـارج ا
ـسـرحــيـة والـدور" تـدور فـصــول اجلـزء الـثـالث; الـشــخـصـيـة. وحتـت عـنـوان "ا
ـســرحـيــة الــشـخــصــيـة الــظــروف الـعـالقـة الــهـدف وهى "أول احــتـكــاك بــا

العائق الفعل البروفة مشاكل عملية التواصل األسلوب.

الكتاب:
رقصات
رافىء ا
األخرى

تأليف: بكرى
عبد احلميد
الناشر: الهيئة
العامة لقصور
الثقافة (فرع

ثقافة
األقصر)

جواز فؤادة
 من عتريس .. تانى

مـسـرحـيـتـان قـصـيـرتـان يـضـمـهـمـا كـتاب
ــســـرحى اجلــنــوبى الــشــاعـــر والــكــاتب ا
بــكـرى عـبــد احلـمــيـد الــصـادر عن فـرع
ثـقــافــة األقــصـر حتـت عـنــوان "رقــصـات
ــــرافىء األخـــرى" وهـــو نـــفس عـــنـــوان ا
ــسـرحــيــة األولـى وهى درامــا حــركــيـة ا
تـخــلـو تــمـامًــا من احلـوار وتــعـتـمــد عـلى
مـثل عـنـاصـر أخـرى كـالـرقص وحـركـة ا
ــالبـس والــــــــــــــعــالمـــــــــــــات واإلضــــــــــــــاءة وا
اإلرشـــاديــــة واإليــــضـــاحــــيـــة كــــاخلـــرائط
ـسـرحـية والالفـتـات وغـيـرهـا وحتـاول ا
استـعـراض الـصراع الـعـربى اإلسـرائـيلى
مـــنـــذ عــصـــور الـــفـــراعـــنــة وحـــتى اآلن..
مـتتـبعـة الوجـود اليهـودى ليس فـى مصر
والــــعــــالـم الــــعــــربى فــــحــــسـب ولــــكن فى
الــعـالم أجــمع مــجـسَّــدة فى أحـد عــشـر
مـشهـدًا األطمـاع الـصهـيونـيـة التـوسعـية
وشـهوة التسـلط والهيمنـة على العالم. و

ـسـرحـية الـثـانـية "اخلـوف" هـو عنـوان ا
ــأخــوذة عن "شئ من اخلــوف" لــثـروت ا
أبــاظــة وفــيــهـــا نــلــتــقـى - مــرة ثــانــيــة -
بــشــخــصــيــات عــتــريس وفــؤادة والــشــيخ
إبــراهـيـم وبـســيــونى وحــافـظ وغـيــرهم
من الـشخـصيـات التى أدمـنّا مـشاهـدتها
فى الفيلم السينمائى والتى يعيد بكرى
عـبد احلـمـيد مـعـاجلة الـروايـة مسـرحـيًا
عـلى أكـتـافـهم أيـضًـا لـيـصل فى الـنـهـاية
أيـضًــا إلى أن "جــواز فـؤادة من عــتـريس

باطل.. باطل". 
ــسـرحــيـة ال تــنـتـهـى. كـمـا انــتـهى غــيـر أن ا
الــفـــيــلم بــالـــنــهــايــة الـــســعــيــدة فـــهــنــا نــرى
"عـتــريس" يـحـاول اغـتـصــاب فـؤداة بـيـنـمـا
رجاله يحيطون بغرفته مشهرين أسلحتهم
فى وجه الــــشـــيخ إبـــراهــــيم الـــذى يـــصـــرخ

وحده ببطالن الزواج فهل تصمد.
فؤادة..?!

 فن الشعر الهندى
هـــذا الـــكـــتــــاب يـــعـــتـــبـــره د.
فوزى فهمى مرجعاً ضخماً
ـــســـرح الـــهـــنــدى فـى فـــهم ا
الــــقــــد ومــــدونــــة تــــعــــادل
كـــتــاب «فـن الــشـــعـــر» الــذى
ـسرح كـتبـه «أرسطـو» عن ا
الــــــيـــــــونـــــــانى وعـالمـــــــة فى
ـصرى.. الـتـاريخ الـثـقـافى ا
فــالـكــتــاب يــتــنـاول تــنــظــيـراً
ـسـرحـية فى لـفن الـكتـابـة ا
الــهــنــد وقـــواعــده وكــيــفــيــة
ـكـتـوب على تـقـد الـنص ا
ــارسـة ـســرح و خــشــبــة ا
فـن الـــــعــــــرض وتـــــقـــــنــــــيـــــاته
وأســالــيــبـه من أداء يــتــنــوع
ـاءات والـتـعـبـيـرات بـ اإل
والـــــــــرقـص ومـــــــــوســـــــــيـــــــــقى
الــــــــــصـــــــــــوت اإلنــــــــــســــــــــانـى
ومـوسيـقى اآلالت وتـصـميم
سرحـية واألزياء ـناظـر ا ا
ـــســــرحـــيـــة ـــبــــانى ا ونــــوع ا
وطـــرزهــا وأجـــزائـــهـــا وقــد
ــــــؤلف كــــــتـــــابـه إلى قــــــسم ا
فـــصــول يـــخـــتص كل مـــنـــهــا
بعنصر من تلك العناصر.
ويــشــيــر د. مــحــمــد حــمـدى
ه إلى إبــــراهـــيـم فى تـــقــــد
أن هــذا الــكــتـاب فـى أصـله
الــقـــد يــتــكـــون من قــرابــة
خـمسـة آالف وستمـائة بيت
مـن الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــر ويـــــــــــدور
مــوضــوعـه الــرئــيــسى حــول
الــفـن الــدرامى وقـــد أعــدّه
مـــــؤلـــــفـه «بـــــهـــــاراتـــــامـــــونى»

كـــدرامــا كـــتــبـت لــكى تـــمــثل
ــســرح أوالً عــلى خـــشــبــة ا
ثـم لـتـقرأ بـعـد ذلـك.. ويرى
د. حـــــــمـــــــدى إبــــــراهـــــــيم أن
ـــــــــــؤلـف خلـص فـى هــــــــــذا ا
ــــوضـــوعـــات الــــكـــتــــاب كل ا
ــســرحى ــتــصــلــة بــالــفن ا ا
مـن جــوانب لـــغــويـــة وأدبــيــة
ـــــوســـــيـــــقى وفـــــنـــــون مـــــثل ا
والــــــــــــــرقـص والــــــــــــــرســــــــــــــوم
البـس واألزياء واحلـرف كـا
والـــــــــزخــــــــارف فـــــــــضـالً عن
األشــــــكــــــال األســــــطــــــوريــــــة
والــتــفــاصــيل اجلــغــرافــيـة..
كـما يـحـتوى الـكـتاب طـائـفة
ـعـارف الـسيـكـولـوجـية من ا
واالقـــــــــــــــــتــــــــــــــــــصـــــــــــــــــاديـــــــــــــــــة
واألنــثـروبــولــوجـيــة إضــافـة

إلى الدراما نفسها.
هــذا الــكــتــاب يــتــحـدث إذن
ـسـرح عـلـى نـوع آخـر مـن ا
هـو مـسـرح الـشـرق الـعريق
الــذى تــأخــرنــا أبــداً طــويالً
فى االطـالع عــــلى رقــــائــــقه
وتـــــفــــصـــــيـالته فـــــالــــهـــــنــــود
مــثـلــنــا.. أصـحــاب حــضـارة
عـــريـــقــة تـــضــرب جـــذورهــا
فى عــمق الــتـاريخ ولــكــنـهم
لم يـــلـــجــــأوا إلى الـــتـــقـــلـــيـــد
الـــــســــاذج وال هـم شـــــعــــروا
بـــــاالنــــــبـــــهـــــار أمـــــام فـــــنـــــون
احلـضـارة الـغـربـيـة بل كـان
ــــنــــاسب لــــديــــهم الــــبــــديل ا

. الذى هو تراثهم القد

سرح لهمة لفن الدراما وا الكتاب: القواعة ا
فى الهند

ؤلف: بهارا تامونى ا
ترجمة: أ. د. مصطفى يوسف

أ. د. عصام عبد العزيز
: أ. د. محمد حمدى إبراهيم مراجعة وتقد

تصدير: أ. د. فوزى فهمى

المح اإلنسـانـية لـلمـسرح ـسرحى تـتـيح لنـا أن نتـبـ ا >  إن وجـود بعض نـوافـذ فى نشـاطنـا ا
اإلغريـقى أو الرومـانى فى أوربا احلـديثـة أو فى الشـرق األقصى وتـأثرنـا أحيـانا بـهذا أو بذاك.
كل ذلك ومـا إلـيه.. ال يعـنى من نـاحيـة أخـرى أن مسـرحـنا سـيـظل دائمًـا أبـدا كالـشـاعر الـشارد

فقود. الذى يقضى حياته كلها محلقًا هنا وهناك ب السماء واألرض باحثًا عن فردوسه ا 4
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غرب خالل أبريل القادم. > مسرحية «حار جاف صيفا» لفرقة مسرح الشباب تلقت دعوة للمشاركة فى فعاليات مهرجان أغادير با

iOƒ©°S iƒ°ùf ¢VôY ..GkóL áëjô°U ICGôeG

راند أسمر

É«LƒdƒæµàdGh ¿É°ùfE’G ..'IQÉ°†M'
≈fÉæÑd ≈Mô°ùe ¢VôY ≈a

دينة" بـلبنان اضى على خـشبة "مسـرح ا افتتح األسـبوع ا
ــايــكل احلــمــراء عــرض مــســرحــيــة "حــضــارة" مــســرحــيــة 
ــ ومن تــمـثــيـله مع فـرانـى اقـتــبـاس وإخــراج غـبــريـال 

رندا أسمر وسنتيا كرم وايلى مترى.
مـسـرحـيــة "حـضـارة" تـتـنــاول فى مـشـاهـد مــتـفـرقـة عالقـة
اإلنسان بالتكنولـوجيا وكيف دخلت حياته بالقوة وقبل بها
كـــأمــر واقع وبــالـــقــوة أيــضًــا فـــروعــته وروضــتـه وطــحــنــته
أحـيانًا فى حلظـات من القطع والوصل وأحـيانًا الفوضى

والفصام.
عـالم من سـوء الـفـهم اجلـديـد إلى الـتـكـاذب االجـتـمـاعى
ـسرحـيات والعـبـثيـة والهـذيانـيـة عبـر تقـمص شخـصـيات ا

مثل األربعة بنبرة كاريكاتورية. السبع القصيرة من ا

á«WGô≤ÁódGh ìô°ùŸG øY Ihófh áMƒàØe á≤HÉ°ùe ..≈Mô°ùŸG âjƒµdG ¿ÉLô¡e
ـــهـــرجـــان ــــقـــبل الـــدورة اجلــــديـــدة  تـــبـــدأ فـى ٨ أبـــريل ا

سرحى والتى تستمر لعشرة أيام. الكويت ا
هـرجان فى مؤتـمر صحـفى أقامته كامـلة الـعياد مـدير ا
ـاضى حـول الـتـرتــيـبـات الـنـهـائـيـة لـلـمـهـرجـان األسـبـوع ا
ـنافسـة فى هذه الدورة سـتكون مـفتوحة أعلنت عن أن ا
بـ الفرق اخلـاصة واألهـليـة بعـد أن ظلت قـاصرة على
األخيـرة فى الدورات السـابقـة وفسرت ذلك بـأن الفرق
نافسة. األهلية أصبحت راسخة وال يخشى عليها من ا
وأضـافـت كـامـلــة: الـنـدوة الــرئـيـســيـة لـلــمـهـرجــان هـذا الـعـام
ـقـراطــيـة وتـأتى اسـتـكـمـاًال ـسـرح والـد سـتـكـون بـعــنـوان. ا
سـرح والقضية سرح والـرقابة) و (ا للندوتـ السابقـت (ا
ــسـألـة ــسـرح تـعــزيـز ا الـوطـنــيـة) وتــركـز عـلـى اسـتـطــاعـة ا
ـقـراطـيـة بـاعـتـبـارهـا أرقى أشـكـال الـتـعـامل اإلنـسـانى الـد

وأحد أركان تعزيز األمن االجتماعى ب فئات اجملتمع.
ـــهـــرجـــان يــكـــرم هـــذه الـــدورة د. أحـــمــد وأوضـــحت أن ا
عـثمـان والـفـنان غـا الـسـلـيطى ومـن الكـويت: اسـمـهان
تـوفـيق - صـالح اجلـمعـان - حـسـ غـلوم - عـبـد األمـير
مـطر - سـعـاد حسـ - عـلى البـريـكى وستـكـون مراسم
الــتــكــر ضــمن حــفل االفــتــتــاح بـتــقــد شــهــادة تــقــديـر

وقالدة ذهبية وجائزة مادية قدرها ٣ آالف دينار.
ـــهــرجــان فـــهم: الـــدكــتــور أحـــمــد مـــحــمــد أمــا ضـــيــوف ا
عــتـــمـــان الــكـــاتب اجلــزائـــرى واســيـــنى األعـــرج ورئــيس
ـسرحى للمونودراما مـحمد السعيد مهـرجان الفجيرة ا
ـسـرحى الـزبـيـر بـوتشـى ورئيـس الـبيـت الفـنى ـؤلف ا وا
ـمـثل غـسان ـصـرى للـمـسـرح الـدكـتـور أشـرف زكى وا ا
مــسـعـود وحـسـن الـرشـيـد مــحـمـد عـايــد بـكـر وقـد وقع
االخــــتـــيـــار عـــلى عـــرض "الـــبـــقـــشـــة" لـــفـــرقـــة الـــشـــارقـــة
سـرحيـة من تألـيف إسمـاعيل عـبد الـله وإخراج أحـمد ا
األنــــصـــارى لـــيــــكـــون عــــرض االفـــتــــتـــاح وقـــالـت: تـــقـــدم

للمهرجان ١٣ عرضًا  اختيار ٨ منها هى:
"بال مالمح لــفــرقــة "مــســرح الـشــبــاب" "ســفــر الــعــمــيـان"
ـــســرح اخلـــلــيج الـــعـــربى "بــو خـــريــطـــة" لـــفــرقـــة اجلــيل
ـسـتـأجـر اجلــديـد» لـلـمـســرح الـعـربى. «حـفـلـة الــواعى "ا
ـســرحـيــة". "الـشــاعـر عــشـاء» لــلـمــعـهــد الـعــالى لـلــفـنــون ا
والــعـــجـــوز" لــفـــرقــة مـــســـرح احلــداد "إنى أرى مـــا تــرى"

سرح الشعبى "العثرة" للمسرح الكويتى.  لفرقة ا كاملة العياد

 ثريا جبران

'ábQÉ°ûdG ΩÉjCG' `d á≤«bQ áHÉéà°SG ..¿GôÑL ÉjôK
سرحية موافقة نظمة أليام الشارقة ا تسلمت اللجنة العلـيا ا
ـسـرحـيـة ثـريـا جـبـران عـلى ـغـربـيـة الـفــنـانـة ا وزيـرة الـثـقـافـة ا
سرحـية العـربية" الـدورة الثانـية وقد اختيـارها "الشـخصيـة ا
ـوافقـة: تلـقـيتُ بفـرح خـاص صادق وعـميق جـاء فى رسالـة ا
سرحى وباعتزاز كبير نبـأ تشريفى بجائزة الشارقة لإلبداع ا
ـة مـن جلـنـة االخـتـيار فـى دورتـهـا الـثـانـيـة وإنهـا الـتـفـاتـة كـر
وأيـضًـا مـن حـكــومـة الــشـارقــة وحـاكـمــهـا الــدكـتــور سـلــطـان بن
مـــحــمــد الــقـــاســمى الــذى كــان لـه الــفــضل فـى تــأســيس هــذه

سرحى العربى. اجلائزة ودعم الفن ا
سرح والتليفزيون لقد حظيُت على امتـداد مسارى الفنى فى ا
ـغرب والـسـيـنـمـا بـعدة جـوائـز وأوسـمـة ودروع الـتـكـر داخل ا
وفى الـوطن الـعربى وإنى ألحس بـأن هـذه االلتـفـاته ذات طعم

أل النفس بالدفء واحملبة. مختلف وخاص 
سرحيـة العربيـة تمنح جائزة مـادية مقدارها ٢٥ الشخصـية ا
ـيــة من الـدكــتـور الـقــاسـمى وتــسـلم ألف دوالر وشـهــادة تـكــر

سرحية. احلفل اخلتامى أليام الشارقة ا
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اخملـــــرج الــــــعـــــراقـي مـــــحــــــسن
ــسـرح الــعـلـي مـقــاال بـعــنـوان ا

الشعبي الذي نريد..
ــــــــهــــــــرجــــــــانـــــــات وفـي بـــــــاب ا
ـــســـرحــــيـــة.. كـــان لـــلـــمـــوسم ا
ـــــســــــرحي احملــــــلي الــــــثـــــالث ا
٢٠٠٧ نــصـــيب في عــدد هــذه
اجمللـة.. وكذلك تـغطـية كـاملة
سرح الـشباب ـهرجـان دبي 
٢٠٠٧ بــاإلضــافــة إلي تــقــريــر
كـامـل عن مـهــرجـان الــفـجــيـرة
الـدولي الـثــالث لـلـمـونـودرامـا.
ــهـرجــان اإلمـارات كــمــا كـان ا
ــسـرح الــطـفل حــصـة الـثــالث 
كــــبـــــيــــرة مـن الــــتـــــغــــطـــــيــــة في
كـــوالــــيس ١٩ بـــاإلضــــافـــة إلي
تغطية كـاملة لألستاذ محمود
أبـو الــعـبـاس عن أيــام قـرطـاج
ـــســـرحـــيــة. أمـــا مـــســـرحـــيــة ا
الـعــدد فــقــد كـانـت مـســرحــيـة
(انـتظـارات) لـعـبـد الـله صـالح
والــتي عـــرضت في دورة أيــام
ـــــســــرحــــيــــة ١٧ الـــــشــــارقــــة ا
بــاإلضــافــة إلي أبــواب اجملــلــة

الثابتة.

مقدمة مـن قبل األستاذ هيثم
يــحــيى اخلــواجــة من ســوريــا
ـــــعـــــمـــــار الــــــفـــــني بـــــعـــــنــــــوان ا
ــــســــرح لــــلــــشـــــخــــصــــيــــة فـي ا

اإلماراتي.
ـــــاجــــد من دراســـــة ألحــــمــــد ا
الــــعـــراق بــــعـــنــــوان (كــــوابـــيس
ـــســـرحــيـــة). وفي يـــونـــســـكــو ا
ي كــتب ــســـرح الــعـــا مــجـــال ا
عـــــبــــد اجلـــــبـــــار خــــمـــــران من
ــغـــرب عن مـــســرح بـــريــشت ا
لحمـي وكتب محمود قاسم ا
مقاال بعـنوان إجنمار برجمان
مــخـرجــا مـســرحــيًـا. وتــضـمن
الــعـدد تـغــطـيــة عن مـســرحـيـة
ـــؤلـــفـــهـــا الـــدكـــتــور الـــنـــمــرود 
سلـطان بن مـحمـد القـاسمي
والـتي سـتـفـتـتح أيـام الـشـارقـة
ـــــســــرحــــيـــــة لــــهــــذه الــــدورة. ا
تقريرا عن مسـرحية البقشة.
ــــســـرح كــــمـــا جــــاء فـي بــــاب ا
احمللي.. تغطـية عن مسرحية
عـــــلـى جـــــنـــــاح الـــــتـــــبـــــريـــــزي..
وإمـكانية تـشكيل فرقـة وطنية
للتمـثيل. وضمن مقاالت كتب

صـــــــدر الــــــــعــــــــدد الـ (١٩) من
مجـلة كـواليس الـتي تصـدرها
ـــســرحــيـــ بــدولــة جــمــعـــيــة ا
ــتــحــدة اإلمــارات الــعـــربــيــة ا
تــضــمـن مــلف الــعــدد تــقــريــرا
كــامـال عن الــهـــيـــئــة الـــعــربـــيــة
لـــــلــــــمــــــســـــرح تــــــأســــــيـــــســــــهـــــا
ونــــشــــاطــــاتــــهــــا وأعــــضــــائــــهــــا
وخـطـطـهـا تـغـطـيـة كـامـلـة عن
اليـوم الـعربي لـلـمـسرح وكـلـمة
الــدكــتــور يــعــقــوب الــشـدراوي
نـاسبة. وفي من لـبنان بـهذه ا
بـــاب مـــلــتـــقـــيـــات مـــســـرحـــيــة
تـــضـــمـن الـــعـــدد تــــقـــريـــرا عن
ــــــســــــرح احملـــــــلي مــــــلـــــــتــــــقـى ا
اخلـــــامس والـــــذي تــــــنـــــظـــــمه
ــسـرحــيـ وكـذلك جـمــعـيـة ا
تــقـريــرًا عن مــلـتــقى الـشــارقـة
اخلــامـس لــلـــمــســرح الـــعــربي
ـــــأثــــور وآخـــــر عن مـــــلــــتـــــقى ا
سرح اإلماراتي الشعـبي في ا
والــذي نــظــمــته إدارة الــتــراث
في دائـــرة الـــثـــقــافـــة واإلعالم
بـــــــــالــــــــشـــــــــارقـــــــــة. وفـي بــــــــاب
الــــدراســــات نــــشــــرت دراســـة

iOÉ°TƒHCG iOÉ°T 

بـعـد ١٨ عـامـا من الـغـيـاب
عـــــادت الــــدكـــــتـــــورة هـــــنــــد
بــــــاغــــــفــــــار لــــــلــــــجــــــمــــــهـــــور
سرحـية (امرأة صريحة
جــدًا) من تــألــيــفــهــا والــتى
عــــــــرضـت فـى افــــــــتــــــــتــــــــاح
فعـاليـات النـشاط الـثقافى
الـــــــــــــنـــــــــــــســـــــــــــائـى فـى دورة
ـهرجان الـوطنى الـثقافى ا
لــلـتــراث والـثــقــافـة الــثـالث

والعشرين.
ـســرحـيــة تــمـثل اجملــتـمع ا
 هند باغفارالـنسائـى البسـيط والسهل
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ــدرسى شـأن الــكـثــيـرات ـســرح ا خـطــواتـهــا األولى فى الــفن كــانت فى ا
ـسرح عـشقـهـا األثيـر حيث احلـميـميـة والدفء ومنـذ ذلك احلـ أصبح ا
مع اجلــــمـــهــــور وأخـــذهــــا الـــتــــمـــثــــيل مـن احلـــاسـب اآللى الـــذى أرادت أن
تـتـخصـص فيه جتـربـتهـا فى مـسـرح هيـئـة قصـور الـثـقافـة بـدأت فى عام

.٢٠٠١
وحصلت فى أول عـمل لها علـى جائزة أفضل تمـثيل نسائـى مناصفة عن
دورهــا فى مـســرحـيـة "خــمـسه وخــمـيـسه" تــألـيف مــجـدى اجلالد إخـراج
أحـمــد إســمــاعـيـل عـبــد الــبـاقـى وتـوالـت األعـمــال فى مــســرح الـهــيــئـة إذ
قــدمـت دورى (الــعــذراء وهــاجــر) فى احلــلم الــتــائه تــألــيف ســيــد اإلمــام
ولـعبت دور (رشـا) فى مسرحـية "بكـرة" تأليف مـحمود الـطوخى وقدمت
دور (أحالم) فى مسـرحية اجملان تـأليف محمـد الشربيـنى كما قدمت
ـسـلـسالت (زوبه) فى (الـبـحـار مـنـدى) إخـراج هـانى الشـ الـعـديــد من ا
) إخـراج رائـد لـبـيب (أهل الـدنـيـا) إخـراج رضـا الـنـجار و(عـطش الـسـنـ
ن عـبيس (حتت سقف واحد) ) إخراج أ (عـالء الدين واألميرة يـاسم
إخراج عـلى عبـد الرحمن (مـرفوض وقـابل للـتعديل) إخـراج خالـد قابيل
وقدمت العـديد من احللقات فى
الـــــبــــرنـــــامـج االجــــتـــــمــــاعـى (بــــ
الـــنــــاس) إخــــراج عـــبــــد احلــــكـــيم

التونسى.
وعن عــــــدم انـــــــتــــــظــــــامــــــهــــــا فى
الــــــتــــــمـــــثــــــيـل أرجــــــعت ذلـك إلى
الـــزواج واإلجنــاب فـــقــد رزقـــهــا
الله بطفل وطـفلة وتستعد اآلن
لــــــــــتــــــــــقــــــــــد دور (نــــــــــخـل) فـى
يـــــة "زعف الـــــنــــخـــــيل" مـــــســــرحـــــ
تـــألـــيف حــــســـام عـــبـــد الـــعـــزيـــز
لــــفـــرقــــة أبــــنــــوب فــــرع ثــــقــــافـــة
يــــــوط مـن إخــــــراج أحــــــمـــــد أســــــ

إسماعيل عبد الباقى. 

سـرح الشـرق األقصى أو إذا كـنا قد ـسرح األوربى أكـثر من تـأثرنـا  > إذا كـنا مـثال قد تـأثرنـا با
سرح الصينى أو سرح اإلغريـقى أو اإلليزابيثى أكثر من استجـابتنا لدراسة ا اسـتجبنا لدراسة ا
الـيابانى; فـإن هذا قد يدل عـلى أن ارتباطاتـنا باحلضـارة األوربية قد امـتدت فترة طـويلة وعلى

سرحيأننا لم نبدأ االلتفات بوجوهنا فى حرية نحو الشرق البعيد إال منذ فترة وجيزة. جريدة كل ا
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نهر اإلبداع
مدرسة الثقـافة اجلماهيرية.. نعم..
الثقـافة اجلمـاهيريـة ليست أقل من
سرح مدرسـة لتعليم الـفنون.. وفن ا
خـــــاصــــــة .. ورغـم أن الـــــثــــــقــــــافـــــة
ـــواهب اجلـــمـــاهـــيــريـــة حتـــتـــضن ا
الــعـاشـقــة لـكل الـفــنـون في كل ربـوع
مـــصــر من تـــلـــحــ وغـــنــاء وشـــعــر
وكتابات قصصية وروائية وغيرها إال
سرح هو الفن الوحيد الذي أن فن ا
يعـد تـعبـيـرًا دقـيقًـا عن هـيئـة قـصور
الـثـقـافـة ودورهـا في االلـتحـام احلي
ــبــاشـر بــاجلـمــاهــيـر وقــضــايـاهم وا

اليومية والوجودية في اآلن ذاته.
ــــســـرح.. أبـــو الـــفـــنـــون.. مـــدرســـة ا
ـقراطـية والـتـعبـير عن الـنفس الد
بشـكل منـظم وراقٍ.. إنه نفـسه الدور
الـــذي تـــلـــعـــبه مـــدرســـة الـــثـــقـــافــة
اجلـــمــاهـــيـــريــة فـي تــثـــقــيـف جــيل
الـشـباب وتـعـلـيمـهم كـيـفيـة الـتعـبـير
عن الـذات بــشـكـل حـضــاري يـحــتـرم

اآلخر ويقدر قيمة االختالف.
كننا إجناز هذا سرح  وعن طريق ا
ـسـرح قـائـم عـلى الـدرامـا.. كـله.. فــا
أي وجـــود كل األلــوان مـــتــجــاورة في
ـكن إغـفال حـالة صـراع خالق.. ال 
عنصر جملرد أننا ال نتفق معه.. لكل
الـعــنـاصـر احلـق في الـوجـود.. احلق
في احلـيـاة.. من هـذه الـنـظـرة تـفرّخ
مدرسة الثقـافة اجلماهيرية طالبها
فـي فـــصــــول الـــتــــســـامـح واحلـــريـــة
والـدرس الــعـمـيق.. فـتــحـيـة لـطالب
مدرسة الثقـافة اجلماهيرية ومباد
ــســـرح فــيـــهــا حتــيـــة ألســاتـــذتــهــا ا
ومعـاونـيـهم.. حتـيـة للـقـائـمـ على
تـسـييـر أمـور تـفريخ كـوادرهـا لـترعى
للوطن شبابه نـاضجًا واعيًا بهمومه
السياسية واالجتماعية.. واجلمالية

أيضًا.
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> مسرحية 41 حرامى للمخرج حسام الدين صالح تعرض قريباً على مسرح فيصل ندا بطولة فاروق جنيب ماهر عصام شعبان عبد الرحيم.
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> فايزة كمال وجدى العربى رياض اخلولى ومجموعة من النجوم شاركوا فى أوبريت الليلة احملمدية على مسرح التليفزيون هذا األسبوع.
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ن بشاى.. حرباء من معهد الفنون  أ
على العائم.

ـديــنـة" الـذى ن فى عـرض "حــريـة ا كـذلك شــارك أ
عهد نـعم الصاوى وا قـدم على مسرح ساقـية عبد ا

سرحية. العالى للفنون ا
ــهــرجـان ويــشــارك هــذا الــعــام فى الــدورة الــســابــعــة 
ـسرح الـذى يـقام عـلى مـسرح ـسرح الـعـربى لهـواة ا ا
"جالل الــشــرقـــاوى" يــعــرض "الــعــمــة والــعــصــايــة" من

إخراج خالد العيسوى.
بـشاى يتمـنى أن يؤدى كل األدوار وأن يتم تـفجير كل
طــاقـاته الـفـنــيـة ومـواهـبـه الـتى لم تـفـجــر أو تـكـتـشف
حـتى اآلن.. فـهو يـعـشق الـتـجـديد والـتـلـون كـاحلـرباء

ومثله األعلى هو الراحل أحمد زكى.

"زكـى طــــــلـــــــيــــــمــــــات" عـن دوره فـى عــــــرض "الــــــطــــــوق
واألسورة" إخراج خالد الـعيسوى وهو العرض نفسه
ــســرح الـعــربى لــهـواة الــذى شــارك به فى مــهــرجـان ا

سرح. ا
كـما حصل بشاى عـلى جائزة جلنة الـتحكيم اخلاصة
عهد أيضًا ى الذى يقيـمه ا سرح الـعا من مـهرجان ا
وذلك عـن دوره فـى عــــــرض "رغــــــبـــــــة حتـت شــــــجــــــرة
الـدردار" ويــبـدو أنه مــوعـود بــجـائــزة جلـنــة الـتـحــكـيم
اخلـاصة حـيث حـصل عـلـيـهـا مرة ثـانـيـة من مـهـرجان
اجلمعيات الثقافية عن دوره فى عرض احلرافيش.
ن بشاى فى عـدد من عروض البيت الفنى شارك أ
لــلــمــســرح مــنــهــا "زفــة صـعــيــدى" عــلـى مــســرح الــغـد
" "الفراعـنة دوت كوم" عـلى متروبـول و "كوخ الطـيب

اكـتـشف مـوهـبـته الـفـنـيـة الـفـنـان الـبـورسـعيـدى غـريب
ــسـرحــيــة لــذلك يــكن له صــبــحى وقــدُّمه لــلــحــيــاة ا

ن بشاى كل االحترام والتقدير. أ
ـدارس حــيث ن مــشــواره الــفــنى من مــســرح ا بــدأ أ
ـرحـلـة الـثـانـويـة فى عـرض "الـعزف شـارك وهـو فى ا
على األسالك الـشائـكة" وقـد شجعـه جناحه فى هذا
ـعـهـد الـعـرض وإشـادة اجلـمـهـور به عــلى االلـتـحـاق بـا
ـعـهد سـطع جنـمه ـسـرحـيـة وفى ا الـعـالى لـلـفـنـون ا
ـرحـلـة هى ـا جـعـله يـعـتـبـر هـذه ا وتـألـقت مـوهـبـتـه 
ــشـواره فى فن الـتــمـثـيل. شـارك الــبـدايـة احلـقــيـقـيـة 
ـهــرجــانـات الــتى يــقــيـمــهـا بــشـاى أثــنــاء دراسـتـه فى ا
ـعـهـد ومـهـرجـانـات أخـرى. وفـاز بعـدد مـن اجلـوائز ا
ـسـرح الـعربى كـجـائـزة التـمـثـيل األولى فى مـهـرجان ا

محمد صبرى..
والشغل مع الكبار

سرح العمالى ناصر ربيع.. طفل ا
ـسـرح طـفالً عـنـدمـا التـحق دخل نـاصـر ربـيع عـالم ا
سرح العـمالى وظل يحصد اجلـوائز فحصل على با

ثل من 85 وحتى 92 على التوالى. كأس أحسن 
قرر أن ينضم إلى فرقة قصر ثقافة العمال بشبرا
اخلـــيـــمـــة عـــام 96  شـــارك فى مـــســـرحـــيـــة «رفـــعت
اجلــــلــــســــة» إخــــراج ســــمــــيـــــر زاهــــر ثم شــــارك فى
«الزوبـعة» حلسـن الوزير و«مـجلس الـعدل» لـعباس
« أحـــمــــد ثم «عـــلـى الـــزيـــبـق» و«مـــلك الــــشـــحـــاتـــ
» للـمخـرج مـحمـد اخلـولى وأصبح و«ملـك الزبـالـ
ـصرى والعـرائس وعضواً عـضوا بفـرقة األراجوز ا
ـركـزية منـتـسـبـاً لفـرقـة الـسـامر وعـضـواً بـالـفرقـة ا
إلدارة الـــطـــفل وشـــارك فى الـــعـــديـــد من الـــعــروض
بـالــبـيت الـفــنى مـنـهــا: «غـربـاء ال يــشـربـون الــقـهـوة»
ـوتى» و«حـرب الـبـسـوس» حملـمــد اخلـولى و«ثـورة ا

زينب طه ... تتمنى أن تصبح
عبلة كامل

أمل صبرى.. أخذها
التمثيل من احلاسب اآللى

ــوهـبـة فـلم يــتـركه أسـتـاذه ظـهـرت عــلـيه أعـراض ا
طارق زكى يعانـى كثيرًا وقبـل أن تتفاقم األعراض
"حلـقه" سريعًـا بدور "الكومـسيوجنى" فى مـسرحية
"رسائل قـاضى إشبـيلـية" أللـفريـد فرج وهـو الدور
الذى خـفف آالمه الـتمـثـيلـية كـثـيرًا خـاصة بـعد أن
حــصل عن هـذا الـدور عـلى جـائـزة الـتـمـثـيل األولى
ـرحــلــة الـثــانـويــة األمـر ـدرسـى فى ا ـســرح ا فى ا
وهبـته فدفعه لاللتحاق الذى أقنع أستاذه تـمامًا 
ـسرحيـة ولكن قـبل ذلك كان البد عـهد الـفنون ا
من أن يــتــدرب مـحــمــد جـيــدًا لــيـتــجــاوز اخـتــبـارات
ـعــهـد وهــنـا جــاء دور "مـعــتـز الـســويـفـى" األسـتـاذ ا
ـعـهـد الـثـانى الـذى أعـدّه جـيــدًا لـيـكـون طـالـبًـا فى ا
ولــيـمــثل دور (اجلـالد) فى "الــسـلــطــان احلــائـر" مع
جالل الــشــرقـاوى (مــرة واحــدة) ثم "أنـتــيــجـون" مع
زكـــريـــا ســـلـــيـــمـــان و"الـــغـــربـــان" مـع ســـامى صالح
ومــجـمــوعـة أعـمــال صالح عــبـد الـصــبـور مـع سـيـد

خاطر و "عنتر ٧٧" مع عبد اللطيف الشيتى.
ويـــعـــتـــبـــر مــحـــمـــد صـــبـــرى مــشـــاركـــته فـى عــرض
ـــــومـس الــــفـــــاضـــــلـــــة" جلـــــان بــــول ســـــارتـــــر أهم "ا
ا يتـمتع به الدور مـشاركاته عـلى اإلطالق نظـرًا 
شـاعر اإلنسـانية سرحـية عـمومًا من اكـتناز بـا وا
والـــدرامـــا الــتى
تــفــجّــر طــاقـات
ــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــثــل ا

وموهبته.
كــذلـك قـدم دور
"جــــــــــــــــــــــــون" فــى
مــــــــســــــــرحــــــــيـــــــة
ــــــســــــتــــــهــــــتــــــر "ا
اجلـــــــــمـــــــــيـل" مع
كمـال عطية فى
الـــــــــــــدراســـــــــــــات

العليا.
ـشـاركـة فى األعـمال مـحـمـد له نـصـيب أيـضًـا من ا
الــتـلــيـفـزيــونـيـة; فــقـد شـارك فـى "ريـا وسـكــيـنـة" مع
الـنجـمـة عـبـلـة كـامل واخملرج جـمـال عـبـد احلـمـيد
و"وهج الــــصـــيف" من إخــــراج هـــشـــام عــــكـــاشـــة مع
الـراحل الـكـبـيـر مـحـمـود مـرسى الـذى يـعـتـز مـحـمد
كـــثــــيـــرًا بـــالــــعـــمل مــــعه. كـــمــــا شـــارك فى "مــــســـائل
عاطـفيـة" مع حسن بـشير و"عـزيز عـلى القلب" مع

هانى إسماعيل.
ـــســرح وأن مــحـــمـــد صــبـــرى يــتـــمـــنى أن يـــزدهــر ا

يسترد مكانته وسط زحام الفضائيات.
∞°Sƒj OÉjR

سـرح احلديث لـنفس اخملـرج ثم شارك فى عـلى ا
ـــســـرح الــقـــومى » لـــزين نـــصـــار بـــا «كـــوخ الـــطـــيــبـــ
لألطــفــال يــعـــيش نــاصــر ربــيع مــوســمــاً ثــريــاً هــذه
ــــســــرح بـــثـالثـــة األيــــام فـــهــــو يــــشـــارك فـى نـــوادى ا
عـــــروض هى «حـــــاول مــــرة أخـــــرى» خلــــلـــــيل تـــــمــــام
واطن ـاهـر غرب و«اغـتـيـال ا و«الـقلع والـصـارى» 
ـن حـــــافـظ نـــــاصــــــر يـــــشــــــارك أيـــــضــــــاً فى دو» أل
مسرحـية «رحـلة ورد» للـمخرج نـاصر عبـد التواب

و«جحا وحماره» حملمد اخلولى.
ـسرح.. ويحـلم نـاصـر بـاالسـتـمراريـة عـلى خـشـبـة ا
مـؤكــداً أنه «يـحــلم عـلى قــده» وأن االسـتــمـرار حـقه

شروع. ا

ـســرحـيـة فى 1993وكـانـت "دمـاء عـلى قـدمت زيــنب طه أول أعـمــالـهـا ا
سـتار الـكعـبـة" مع اخملرج مـحـمد جنـيب وهى الـتجـربـة التى  اعـتـبرتـها
"رائـعة" وخطوة مهمة فى حـياتها حيث شجعـتها بعد ذلك على الوقوف
ــسـارح فـقـدمت "عـلى الـزيــبق  قـدر الـله عـلـيه بـثــبـات عـلى خـشـبـات ا
ـهـرجـون" وقـد سـاعـدهـا ـلك جـلـجل حـلـقـة نـار الــهاللـيـة ا الـعــوض ا
نـيـاوى تـعـتـبـرهم أسـاتذتـهـا مـثل: حـسن رشـدى مـحـمد ـسـرح ا رواد ا
جنــيب أحــمــد الــبــنــهــاوى والــراحـل طه عــبــد اجلــابــر فى فــهم أبــعــاد
هـا ببساطـة األمر الذى جعـلها تضع "عـبلة كامل" األدوار وكـيفية تـقد
نــصب عــيــنــيــهــا وتــسـعـى بــجـديــة لــكى تــصــبح مــثــلــهــا فى تــلــقــائــيــتــهـا
وبـسـاطـتـهـا اآلسـرة وهى تـعـتــبـر هـذا احلـضـور الـرائع لـعـبـلـة نـعـمـة من
ــسـرح مــنـهــا "مـوكب الـلـه. شـاركت زيــنب فى عــدد من عـروض نــوادى ا
عقـربان النـدم فوبيـا هستـيريـا سر الولـد" وحصلت عـلى ثالث جوائز
ـيـرغنى" عن عـرضـيه "علـيه الـعوض مـنـها جـائـزت مع الـراحل بـهائى ا
ــلك جــلــجل" أمــا جــائــزتـهــا الــثــالــثــة فــقــد حــصــلت عــلــيـهــا عـن عـرض وا

"الــــــســـــلــــــطــــــان احلـــــائــــــر" إخـــــراج
البورسعيدى سعيد حامد.

 زيـنب شاركت فى إنـتاج الفـيديو
من خالل "فــوازيـر احلــكـايـات" و
"وفــــوازيـــر األطــــفــــال" من إنــــتـــاج

القناة السابعة..
كـــمــا شـــاركت فى عـــروض مـــركــز
نيـا وهى التجربة التى اإلعالم با
تـــعـــتـــبـــرهـــا ســـاهــــمت كـــثـــيـــرا فى
انـتشـارها حيث جـابت خاللها كل
قـــرى وجنـــوع وكــــفـــور احملـــافـــظـــة
لــلــقـــيــام بــالــتـــوعــيــة واإلرشــاد مع

اخملرج محمد حسن.
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سـرح ويـزداد إقبـاله عـليـه وجمـيل أن يـكثـر عدد >  جـمـيل الـيوم أن يـتعـود شـعبـنـا على ارتـيـاد ا
ـسـرحى الـتى تـقـدمـهـا هذه الـفـرق. وجـمـيل كـذلك أن نـفـكر فى الـفـرق وتـتـنـوع ألـوان العـرض ا
ـسرحية ونـربى الطاقـات الفنيـة واألدبية ونحاول أو إنـشاء دور عرض جديـدة ونهتم بـالثقافة ا

نوفر لها اجملاالت التى تستطيع فيها أن تعبر عن نفسها.

حتت رعايـة الفـنان فـاروق حسـنى يفـتتح سـميـر فرج
رئـيس مجـلس مديـنة األقـصر ود. أحـمد نـوار رئيس
الهيئة العامة لقصـور الثقافة احتفالية األلفية الثالثة
ـــديــنــة األقــصـــر الــيــوم الـــتى تــقــام لــفــنــون الـــشــعب 
بــالـتــعـاون بــ الـهــيـئــة ومـديـنــة األقـصــر حـتى 30 من

الشهر احلالى.
تهدف االحـتفالـية - كمـا يقـول القومـيسيـير العـام لها
الــفـنــان والــنـاقــد عــز الـدين جنــيب - إلى أن تــســتـهل
حـمـلــة قـومـيـة لـالحـتـفــاء بـثـقـافــة الـشـعب بــعـيـداً عن

عتمدة. الثقافة الرسمية ا
تقـام أيام وليالى االحتـفالية السبـعة فى الهواء الطلق
فـى سـاحــة سـيـدى أبــو احلـجــاج أمـام مــعـبــد األقـصـر
وتــشــارك 12 فــرقــة لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة من مــخــتــلف
احملــافـظــات - بــقـيــادة اخملـرج الــفـنــان عــبـد الــرحـمن
الــشـافــعى بــتـقــد عــروض لـلــرقــصـات الــفــلـكــلــوريـة
والـعــزف عـلى اآلالت الـشـعـبــيـة وعـروض خـيـال الـظل
ومسرح األراجوز إلى جـانب ورش عمل يشارك فيها
ارسون 50 حرفيـاً من كافة األقـاليم والتـخصصـات 
إنــــتـــاجــــهـم أمـــام اجلــــمــــهــــور حتت األضــــواء فى ذروة

وسم الـسيـاحى باألقـصـر كرسـالة إلى الـعالم تـعنى ا
ــــصــــريــــ ال تــــقف عــــنــــد عــــصــــورهــــا أن حــــضــــارة ا
ـة الـتى تـعـكس آثـارهـا الـقـائـمـة بل الـتـاريـخـيـة الـقـد
تــمــتــد وتــتــواصل حــتى الــيــوم وكــذلك قــيــمـة الــسالم
صر عبـر العصور كما والـعطاء اإلنسانى واجلـمالى 
تـهـدف إلى إثــارة االهـتـمـام بـثـقـافــة الـشـعب وتـشـجـيع
ـدنى عــلى دعـمــهـا وحــمـايـتــهـا من الـدولــة واجملـتــمع ا

االندثار واستثمارها اقتصاديا واجتماعيا.
كما تضم عروضاً لألزياء التراثية وموكباً يضم مئات
ديـنـة حـول عربـات شـعبـيـة حتمل الـفنـانـ يطـوف بـا
احلــرفــيــ وهم يــزاولــون أعــمـــالــهم إحــيــاء لــتــقــلــيــد
شـعــبى مـنـدثـر. وتـقـام عــلى هـامش االحـتــفـالـيـة نـدوة
عـــلـــمـــيــــة يـــشـــارك فـــيـــهـــا 20 بـــاحـــثـــا حـــول «احلـــرف
التـقـليـدية: حـاضرهـا ومـستـقبـلهـا» تـستـمر ثالثـة أيام

ؤتمرات ومقررها الدكتور سميح شعالن. ركز ا
ـنـاسبـة كـتـابـاً وثـائـقـيـاً مـصوراً وتـصـدر الـهـيـئـة بـهـذه ا

عن احلرف التقليدية فى مصر.
يــشـرف عـلى جــمـيع فـعــالـيـات االحـتــفـالـيــة الـفـنـان د.
ـــركـــزيــة عـــبـــدالــوهـــاب عـــبــداحملـــسن رئـــيس اإلدارة ا

للشئون الفنية.
 فاروق حسنى

أحسن فريق مسرحى وجائزة احلفاظ على التراث

 جمال الشاعر

صالح جاه

واحد عادى جداً ..
 حلزين عمر

 حزين عمر 
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أقـــام مـــركــــز ســـعــــد زغـــلــــول الـــثــــقـــافى
ـاضى لفـرقة تـياترو احـتفالـية الـسبت ا
ـنــاسـبــة مـرور ســبـعـة لــلـمــسـرح احلــر 

أعوام على إنشائها.
وتــتــضــمـن االحــتــفــالــيــة حـــفالً غــنــائــيــاً
ونـدوة بعـنوان «الـبطـريق طائـر يستـطيع
الــطــيــران» كــمــا يــتم عــرض مــســرحــيــة
«البـطريـق هذيـان فى الرعب واحلـرية»
الـتى يـعرضـهـا الفـريق فى واشـنطن فى
ـاً ــقـبل  ويــتـضــمن احلـفل تــكـر مـايـو ا
لــلـــشــاعــر الــكــبــيـــر الــراحل أمل دنــقل 

واإلعالمى جمال الشاعر.
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حـلمى حـامد والـشعـراء: أحمد
ســـويـــلم ومـــحـــمـــود احلـــلـــوانى
ســــــــــمــــــــــيــــــــــر درويـش ورفــــــــــعت
ــرصـفى والــنـاقــد شـوقى بـدر ا
يــوسـف واألديب الــكـــبــيــر فــؤاد

حجازى.. وآخرين.
وتـتـضــمن اجلـلــسـة االفــتـتــاحـيـة
لـــلــــمــــؤتــــمـــر كــــلــــمــــات لـــلــــســــيـــد
ــــــســـــتــــــشــــــار عــــــدلى حــــــســـــ ا
مــحـافظ الــقــلـيــوبـيــة والـدكــتـور
حـــامــــد أبـــو أحــــمـــد واألســــتـــاذ
حـس مـجاور والـدكتـور أحمد
نــــوار رئــــيس الــــهـــيــــئــــة الـــعــــامـــة

لقصور الثقافة.

تـــكــرم اإلدارة الـــعـــامـــة لــثـــقـــافــة
الـقلـيـوبـيـة بعـد غـد األربـعاء فى
احلــــاديـــة عـــشـــرة صــــبـــاحـــاً فى
مــؤتـمــر لــتــكــر الــشــاعــر فـؤاد
حـجاج يـتـضمن حـلـقـات بحـثـية
تــــتـــــنــــاول أعــــمـــــاله واجتـــــاهــــاته
اإلبـداعيـة اخملـتلـفة بـ الـكتـابة
للـمـسرح ولـلدرامـا التـلـيفـزيونـية
وكــــتـــابـــة األشـــعــــار فى الـــدرامـــا
والــــكـــتــــابــــة لــــلــــطــــفل ويــــصـــدر
ــؤتـــمــر كـــتـــابــا بـــعــنـــوان (فــؤاد ا

حجاج - أغنية لإلنسان).
ويضم دراسات وأبحاثاً للدكتور
عـمــرو دوارة والـدكــتـور مــحـمـد

 فؤاد حجاج
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الليلة الكبيرة.. تفوز بجائزت 
فى مهرجان (هانواى الدولى للعرائس)

شـكل الـدكـتـور أحـمـد نـوار رئـيس الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصور
الثقافة جلنة برئـاسة الكاتب الصحفى محمد الشافعى
لــتـوثــيق الــتـراث الــوطــنى الـغــنــائى آللـة الــســمـســمــيـة فى
مـنـطــقـة الـقـنــاة تـضم فى عــضـويـتــهـا عـبـد الــرحـمن نـور
ــذيـعــة بـالــقـنـاة الــدين اخلـبــيـر الــثـقــافى ومـهــا عـجالن ا

الرابعة وأحمد الدله خبير الفنون الشعبية.
وتـتم عمـليـة التـوثيق عـلى ثالثـة محـاور: فى مديـنة الـسويس
بــإشـراف الــكــابـ غــزالى وفى مــديــنـة بــورســعـيــد بــإشـراف
الشاعر كامل عيد وفى مـدينة اإلسماعيلية وقد  حتديد

ـشروع رحـلة األولى من ا األغانى الـتى سيـتم توثـيـقهـا فى ا
(C.D) وبـدأت الـفـرق الـثالث بـروفـاتـهـا اسـتـعـدادا لـتـسـجـيل
وكـتاب وثائقى يحـوى هذه األغانى واألحداث التـاريخية التى
تـعــبـر عـنـهــا. وأكـد الـشـافــعى أن الـلـجــنـة سـوف تـنــضم إلـيـهـا
ـتـخصـص فى الـفن الشـعبى مـجمـوعة من كـبار اخلـبراء وا

وآلة السمسمية بشكل خاص من أعالم منطقة القناة.
ن يـرغب فى االستعانة بها وستـكون حصيلة الـتوثيق متاحة 
فى عـروض مـسـرحـيــة سـواء تـاريـخـيـة أم حـديـثـة خـصـوًصـا

تلك التى تقدم فى منطقة القناة وتتناول بطوالتها.

انــتـهـى الــشـاعــر حــزين عــمــر من
كـتـابــة مـونـودرامـا بــعـنـوان (واحـد
عـــــادى جــــداً) ويـــــحــــمـل الــــعـــــمل
الــــرقم 15 من إنـــــتــــاجــــات حــــزين
سرحية التى عرض أربعة منها ا

على مسرح الدولة..
ويـتـنــاول الـنص الــهـمــوم الـيــومـيـة
ـــواطن مـــتـــوسط ــســـتـــعـــصـــيـــة  ا
احلــال يـعــيش مـفـارقــات عـديـدة
بـصفته مثـقفاً واعيـاً  وتضطرب
ـالـيـة بــشـدة ويـصـطـدم أحــواله ا
اط من الوصولي واجلهالء بأ

. تسلق نافق وا وا

حــصل عــرض الـعــرائس "الــلــيـلــة الــكـبــيــرة" تـألــيف صالح
جاهـ وإخراج صالح الـسقـا على جـائزتـ فى مـهرجان
ـســرح الـعــرائس) بــفـيــتــنـام هــمــا جـائــزتـا (هــانــواى األول 
(أحــسن فــريق مــسـرحى - جــائـزة احلــفــاظ عـلى الــتـراث
البـيـئى) محـمـد نور (مـديـر عام مـسرح الـعـرائس) ذكر أن
الـعـرض رشح أيـضا جلـائـزتى (أحسـن موسـيـقى - أفضل
عرائس) ونـال إعجاب جـمهـور احلضـور (نوار كشف عن
أن مسرح العرائس ينـتهى الشهر القادم من ورشة (دراما
دة ٤ العرائس فى ظل عام التكـنولوجيا والتى استمرت 
شــــهــــور و خاللــــهــــا الــــتــــدريـب عــــلى إنــــتــــاج الــــعــــروض
ـسرح الصـغيـرة وتـطور شـكل الـعرائس كـما اسـتـضاف ا
ــدة ٤ أيـام بــالــتــعــاون مـع صــنــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة و

مهرجان العروسة الشعبية.

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرح األوربى منذ شـرعنا فى استنباته سرح فن مركب وقد استـعرنا له الكثير من مـقومات ا > إن ا
ب ربـوعنا وال شك أن مـسألة الـوصول به مع ذلك إلى مـرحلة ازدهـار - تبدو فـيها أصـالته متـألقة

باألدب والفن فى مستوياتهما الكبيرة - وهى مسألة يصعب حتقيقها فى مدى أعوام قليلة.

فى أعدادنا القادمة 

ـسرح ومـسانـدته فهى إذن مـسئـولية > مادامـت الدولة من جـانبـها حـريصـة على مـساعدة ا
سرح والعـامل فيه والقـائم بتوجـيه حركته أن يحرصـوا - مع سرعة اخلطوات - رجال ا
ـصالح عـلى أن يـتـنـبـئـوا مـواطىء أقـدامـهم ويـنتـصـروا لـلـسـلـيم  مع احلـذر من أصـحـاب ا

الشخصية الذين يلجأون أحيانًا إلى زخرفة األشياء زخرفة زائفة.
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

ى 27 مارس اجلارى بتقد عروض لفرق حالة البؤرة حكى مصاطب. سرح العا > جزويت اإلسكندرية يحتفل بيوم ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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فــرقـــة «استـديـــو 80»

سرح العربى  نص «أسرار» للكاتب سعيد حجاج متابعات نقدية لكل عروض مهرجان النوادى وا

لوحات العدد 
صرى   للفنان ا
مصطفى بط

24  من مارس2008  العدد 2437  من مارس2008  العدد 37

> مسرحية «ابن اخملفى» للمؤلف واخملرج أسامة سعد عرضت مؤخراً على مسرح جزويت القاهرة.

هوامش العدد من كتاب : نبيل األلفى خارج دائرة
النسيان حتريرد. هناء عبدالفتاح  تصدير د. فوزى
ية الفنون2000م. فهمى تقد كامل زهيرى أكاد

مصطـفى رزق شوقى طنـطاوى هشـام عبد احلـميد
صالح عبد الله منال زكى.

ــوســيــقى الـتــصــويـريــة عــبـد شــارك بــوضع األحلـان وا
الـعــظــيم عـويــضـة مــحــمـد عــلى سـلــيــمـان وبــتـصــمـيم

االستعراضات حسن عفيفى.
ـصمم فى قام بتـصميم الديـكورات نخـبة من كبار ا

مقدمتهم د. سمير أحمد حس العزبى.
ظهرت الفرقة وتألقت عـروضها فى فترة الثمانينيات
ـسـرحـيـة والـتى شـهـدت وجـود عـدد كـبـيـر من الـفـرق ا
اخلـــــــاصــــــة ومـن أشـــــــهــــــرهـــــــا مـــــــســــــرح الـــــــفـن «جالل
ـتحدين وفرقة يسرى اإلبيارى الشرقاوى» ومسرح ا
(كــومـــيك تــيـــاتــرو) وفـــرقــة أحــمـــد اإلبــيـــارى وفــرقــة
صريـة للومـيديا «شـاكر عبد ـسرحيـة ا محـمد جنم ا
سرحية «سعيد اللطيف» النيل «مطيع زايد» مصر ا
ــــــســـــرح صــــــالح» وكــــــذلك فــــــرقـــــتـى ثالثـى أضـــــواء ا

هندس». صرية «محمد عوض وفؤاد ا الكوميدى ا
ـعادلـة الصـعبة تمـيزت عـروض الفـرقة بـتحـقيق تـلك ا
الـــتى جتـــمـع بـــ تـــقــــد الـــفـــكـــر اجلــــاد والـــقـــضـــايـــا
ـتـعة الـسمـعـية والـبصـرية من االجـتـماعـية مع تـقد ا
خالل إطــار كــومـيــدى جــذاب يـتـم من خالله تــوظـيف
ـسـرحـيـة من مـوسـيـقـى واسـتـعراض ـفـردات ا جـمـيع ا
وإضــاءة وديــكــورات ومالبس بــصــورة جــذابــة ومــعــبـرة
ـواقف الـدرامـية بـحـيث تـتـكـامل فـيـمـا بـيـنـهـا خلـدمـة ا
وتـــقــد الــعــرض فـى صــورة مــحـــكــمــة الــصـــنع تــدعــو

لالحترام والتقدير.

نـصـر هـنـاء الـشـوربجى شـريـهـان عـبـلـة كـامل سـحر
رامى نـيـفـ رامـز عـزة لـبـيب زيـنب وهـبى مـحـمـود
ـدوح وافى مــحـمــود أبـو الــقــلـعــاوى سـامى فــهـمـى 
زيـــد نــاجى ســـعــد عـــبــد الـــله إســـمــاعـــيل عــبـــد الــله

. مشرف شعبان حس
تــعـتــبـر هـذه الــفـرقــة نـقــطـة االنــطالق لـعــدد كـبــيـر من
الـوجوه اجلديدة وفى مقـدمتها شـريهان هانى رمزى
مـــجــدى عــبــد احلـــلــيم عـــبــد الــله ســـعــد أحــمــد آدم

وقدمـا علـيه «بـالعـربى الـفصـيح» حـتى دبت اخلالفات
فــيـمــا بــيـنــهـمــا فـقــررا االنــفـصــال واسـتــقل كل مــنـهــمـا
بــنــشــاطه وإن اســتــمــر لـيــنــ الــرمــلى يــقــدم بــالـعــربى
الـــفـــصــــيح عـــلى مــــســـرح الـــفـــردوس بــــالـــدراســـة عـــدة

سنوات.
قام بتأليف جميع أعـمال الفرقة الكاتب لين الرملى
وبـإخراجـها والـقـيام بـبطـولتـها الـفنـان محـمد صـبحى
ـشــاركـة نــخـبــة من الـنــجـوم ومن بــيـنـهـم سـعـاد وذلك 

قام بتأسيسها الـفنان محمد صبحى مع الكاتب لين
الرمـلى عام 1980 وكان تـأسيس هذه الـفرقـة تتـويجاً
ـسرحـية عـهد الـعـالى للـفـنون ا لزمـالـة هذا الـثنـائى بـا
ـسـرح مـنذ تـخـرجـهـما ولـرحـلـتهـمـا الـفـنيـة فى مـجـال ا

عام 1970.
قـدم الــثـنــائى مــعـا قــبل تـأســيس الــفـرقــة عـدة أعــمـال
مسرحية وتليفزيونية ناجحة من إعداد لين الرملى
وبطولة محمد صـبحى ومن أشهرها مسرحية «انتهى
الـدرس يــا غـبى» (1975) و«عـلى بك مـظـهـر» (1977)
والــــتى  إعــــدادهــــا عـن مــــســــلـــسـل فــــرصــــة الــــعــــمـــر

صرى. بالتليفزيون ا
ـهـزوز» بـدأت الــفـرقـة أول أعـمــالـهـا بـتــقـد عـرض «ا

دينة اإلسكندرية. عام 1980 وقدمته 
كن قـدمت الفرقـة خالل مسـيرتـها عدة مـسرحـيات 
ـهزوز» تـصنـيفـها فى إطـار الكـومـيديـا الهـادفة وهى «ا
(1980) «إنت حـر» (1982) «انـتــهى الـدرس يــا غـبى»
(إعــادة عــام 1984) «الــهـــمــجى» (1985) «تــخــاريف»
(1988) «وجــهــة نــظـر» (1989) «بــالــعــربى الــفــصـيح»

.(1991)
) ثـابـتا ظـلت الفـرقـة سـنوات ال تـمـتـلك مقـراً (مـسـرحاً
لتقد عروضها فـاستأجرت عدة مسارح وتنقلت ب
مــسـارح الـزمـالك واجلـديــد (بـالـغـرفـة الــتـجـاريـة بـبـاب
الــلــوق) وفى مــســارح مــديـنــة اإلســكــنــدريـة وفـى عـام
1987 استـأجر صـاحبـا الفرقـة ملـهى «صفـية حـلمى»
ــيــدان األوبـرا وقــامــا بــتــحـويــله إلـى مـســرح مــجــهـز
ـعــدات الـفـنــيـة وظــلت الـفــرقـة تــعـمل به حــتى عـام بــا
1990 حينما تقـرر هدمه فاستأجرا مسرح الفردوس

من عروض الفرقة

نوادر وفكاهات جورج ودولت أبيض
مــيـتــاً لــلـمــرة الــثـانــيــة وظل جــورج «بـرضه
زعالن» فـــــقــــال بــــصـــــوت أعال مـن صــــوته
ــــوت هــــنـــا األول «مش كــــده أنــــا عــــاوزه 
قدامى.. عاوز أشوفوه ميت» فنهض على
يــوسف مــرة ثــانــيــة وتــقــدم خــطــوة أخــرى
وسـقط لـلــمـرة الـثــالـثـة عـلـى األرض مـيـتـاً»
وبــرضـه جــورج أبــيض زعالن! وصــاح «أنــا
مش شـــــايـــــفـه كـــــويس.! أنـــــا عـــــاوزه قـــــدام
عــيـنى.. مــوتـة إيه دى? فـمــا كـان حــيـنـذاك
من عـــلـى يـــوسف - وكــــان قـــد ســـقط بـــ
قـدمى جــورج - إال أن رفع رأسه وأخـرجه
مـن بـــ فـــخـــذى األســـتـــاذ الـــكـــبـــيـــر وقــال
صـــــائـــــحــــــاً بـــــأعـال صـــــوتـه: «بس يــــــا أخى
» وكــــانـت عـــــاصـــــفــــة عــــاوزنـى أمـــــوت فـــــ

ضحك وتصفيق فى الصالة.
نـــادرة أخــرى نـــرويــهــا حـــيث كـــان األســتــاذ
ــــــــثـل روايـــــــة «عــــــــطـــــــيـل» وكـــــــان أبـــــــيـض 
ــثـل فى الــروايــة الـــقــصــيـــرى فى فــرقـــته 
دوراً صـــغـــيــراً لـــكـن الــقـــصـــيـــرى كـــان قــد
أصــيب بــالــعـدوى مـن أسـتــاذه الــكـبــيــر فـلم
ـشــهـد يــحـفـظ دوره أسـوة بــجـورج وجــاء ا
الـذى يـلـقى فـيه الـقـصـيـرى قـطـعـة طـويـلـة
فـــتـــردد. وظل يـــخـــبـط خـــبـــطـــاً عـــشـــوائـــيــاً
ـــمــثــلــون فـــتــمــلــمـل اجلــمــهـــور وتــضــايق ا
وطــلـعت عــفــاريت جـورج وظل الــقـصــيـرى
عــلى هــذه احلــال إلى أن انــتــهى مـن إلــقـاء
ــمــثــلــون ــونــولــوج فــتــنــفس اجلــمــهــور وا ا
الــــصــــعــــداء لـــــكن حــــالـــــة جــــورج كــــانت ال
تـوصف قـال الـقـصـيـرى كـلـمـته «انـتـهت يـا
موالى» فـصـاح جورج بـأعال صـوته وبكل
مــا فى حــنــجــرته الــنــحــاســيــة من قــوة كل
ـزوجـاً بـالـعـنـف والـغـضب: «احلـمـد ذلـك 
لــــله!» فــــارتــــعــــدت الـــقــــاعــــة وردد صـــداه
هـــاتـــ الـــكـــلـــمـــتـــ وضـــحك اجلـــمـــهـــور
مثلـون.. لكن جورج ظل مـتابعاً وانـدهش ا
كـالمه كـأن لـم يـحــدث هــنــاك شىء. وكـأن
«احلـمـد لـله» هـذه كـانت من ضـمن الـكالم

الذى كان يجب أن يقوله.

بــلــيــالــيه وســفــره وفـى آن واحـد
ا يعهد إليه من األدوار. يقوم 

قام عـلى يـوسف بدوره فـى رواية «الـشرف
ـوت فى الــيــابـانى» وكــان يــجب عــلـيـه أن 
ـسـرح ضـيـقـاً جداً الـفـصل األخـير وكـان ا
ـــمـــثــــلـــ الـــواقـــفـــ عـــلى يـــكـــاد ال يـــسع ا
خــشــبـتـه دقت الــسـاعــة الــرهــيــبـة وســقط
عـــلى يــــوسف عـــلى األرض جــــثـــة هـــامـــدة
وكـان يـنـبغى أن يـنـظـر إلـيه األسـتـاذ أبيض
ويــتــكـــلم أمــام تـــلك اجلــثـــة الــهــامـــدة لــكن
ــســـرح اضــطــر عـــلى يــوسف إلى لـــضــيق ا
الـسـقـوط بـ الـكـوالـيس. فـلم يـبـق ظـاهراً

من جسمه إال جزء صغير.
ــيـنـاً ويــسـاراً فـلم يـره نـظــر جـورج أبـيض 
ــيت?» فـدلـوه ن حــوله: «هـو فـ ا فــقـال 
عــــلـــــيه قـــــائــــلـــــ «هـــــنــــا يـــــا أســــتـــــاذ. بــــ
الـكــوالـيس» فـغــضب جـورج وهـمس «إزاى
ب الكواليس? حـد بيموت ب الكواليس?
هاتـوه هـنـا..» فسـمـعه عـلى يـوسف ونهض
لساعته وتـقدم خطوة إلى األمام ثم سقط

بنفسه على األرض ومات.
وبــعــد أن أســـدل الــســتـــار نــهض غـــاضــبــاً
ونـظــر إلــيـهـم جـمــيــعـاً بــاحــتـقــار وقــال لـهم
«طـبعـاً.. طـول ما أنـتم بـتشـربـوا الكـوكـاي
وبــــتــــشـــمــــوا احلــــشــــيـش مش حــــاتــــعــــرفـــوا

تمثلوا!.
كــان األســتـــاذ أبــيض يـــقــوم بــرحـــلــة خــارج
الــــقــــظــــر وكـــــان عــــلى يـــــوسف بــــ أفــــراد
الفرقة وعهـد إليه بالقيام ببعض األدوار
واألجـــواق فـى الـــرحالت خـــصـــوصـــاً الـــتى
تــكــون خــارج الــقــطــر تــعــتــمــد عــلى جــمــيع
أفـــرادهـــا- أيـــا كــــانـــوا فى تــــمـــثـــيل األدوار
االسـتثـنـائيـة فى روايـاتهـا. فال يـستـبـعد أن
ـلـقـن يـقـوم بــدوره فى الـفـصل األول تــرى ا
ثـم يـــعــــود إلـى «كــــمــــبــــوشـــتـه» فى الــــفــــصل
الثانى; بينما الذى يقوم مقامه يصعد إلى

سرح فى أحد األدوار. ا
وهــكـذا كــان احلــال مع عــلى يــوسف الـذى
كـــان يـــســـهـــر عـــلى أعـــمـــال اجلـــوق ويـــهـــتم

صـــاحب فى الــفـــرقــة) أيــا كـــان وأيــا كــانت
ــقــصــود أن يــقـوم ــمــثل إذ أن ا مــؤهالت ا

ثل بالدور والسالم.
أخـذت مـرجـريت الــدور وراجـعـته ثالث أو
أربع مـرات وقامت بتمـثيله لكـنها أخطأت
ـــوعـــد ـــشـــاهـــد قـــبل ا ودخـــلت فـى أحـــد ا
احملدد لـدخـولـهـا وكـان جـورج أبيـض على
ـسـرح يـقوم بـدور «إسـمـاعـيل» (وخـديـجة ا

هى أم إسماعيل).
فــــقــــالـت مــــرجــــريـت: «مــــســـــاء اخلــــيــــر يــــا

إسماعيل يا ابنى..
فـلم يـرد عــلـيـهـا جـورج بل نـظـر لـهـا نـظـرة
تـــنم عن عــــدم الـــرضـــا وأدار لــــهـــا ظـــهـــره
سرح قائالً: وذهب إلى ناحية أخرى من ا

«دى سكرانه الولية دى».
فـتــنـبـهت مـرجـريت إلى خـطـأهـا وخـرجت
ــوعـد احملــدد لـكــنـهــا بـدالً ثم عــادت فى ا
أن «تـمسـى» على ابـنـها قـالت له: «أنـا قلت
لك مـساء اخليـر من شويـة وإنت مارديتش
عــــــــــلـى...» فــــــــــبــــــــــسـط جــــــــــورج ذراعــــــــــيـه
ـلء صــوته فى وجه االــواســـعــتــ وصــاح 
سكينـة «أيوه يا أمى أنا مارديتش عليك ا

علشان ماكانش الزم تدخلى».
ثل كان جـورج أبيض ومـا أكثـر فكاهـته 
مـــــرة روايــــة «لـــــويس احلـــــادى عــــشـــــر» فى
مثل إحدى رحالته وحوله الـبعض من ا
الــذين لم يــتــمـرنــوا الــتـمــرين الــكــافى عـلى

الرواية.
ســـاد الـــتــمـــثـــيل عـــلى خـــيــر مـــا يـــرام حــتى
الــفـصل األخـيــر. ثم يـتــمـايل جــورج قـلـيالً
وهمس للذين حوله «اسندونى.. اسندونى
كـــويـس» لـــكن جـــسم جـــورج مـــا شـــاء الـــله
«مـلــيــان» فـلـم تـقــو األذرع الــتى حـولـه عـلى

إسناده كما يجب.
فـتململ وظـهر عليه الـغضب.. «يقول لكم
.. حـــاولـــوا أن اســـنــــدونى... مش عــــارفـــ

يجيبوه إلى طلبه ولكنهم لم يفلحوا.
فـاعـتدل «لـويس احلـادى عشـر» وعـاد إليه
ـينـاً ويـسـاراً رجال نـشـاطه وأبعـد بـيـديه 
حـــــاشــــيـــــته الـــــذين «مـــــاكــــانـــــوش عــــارفــــ
ــكــان ألـقى يــســنـدوه».. وبــعــد أن خال له ا

عنـدمـا أخـرج األسـتـاذ جـورج أبـيض رواية
» الشهـيرة نالت جناحاً عظيماً مثل ك «ا
فـــقـــابـل األســـتـــاذ جـــورج أبـــيض يـــومـــاً من
األيـــام فى مــيــدان األوبـــرا شــاب من هــواة
ــدرسـة الـتــمـثــيل كــان إذ ذاك طـالــبـاً فى ا
الـسعيديـة وكان قد أعـجب بجورج أبيض
» فــتــقــدم إلــيـه بــلــهــفــة وقــال فى دور «كـــ

د يده للمصافحة: وهو 
»? كم أنا سعيد. - هذا أنت يا مسيو «ك
اســــمح لى أن أصــــافـــحك لــــقـــد قــــضـــيت

أسبوعاً وأنا أبحث عنك.
ـة الـهـادئـة فـنـظـر إلـيه جـورج نـظـرته احلـا

عروفة وهز رأسه وابتسم وقال: ا
- الــعــمــا! إيه بــتــعـمـل فى مــيــدان األوبـرا?

عليك وعلى العباسية!
فخـجل الـشـاب وانـصـرف وهـو حانـق على

! ثل ك ك ومؤلف ك و
كـــانـت فـــرقــــة جـــورج أبـــيـض تـــمــــثل روايـــة
«لــويس احلـادى عــشـر» وفى الــروايـة دور
صغيـر هو دور «توازون دور» أحد أشراف

ملكة. ا
ـشــاهـد يـدخل هــذا الــشـخص فى أحــد ا
لك لويس ويقول بـضعة كـلمات فـيلتـفت ا

احلادى عشر ويقول:
- لينعم على توازون دور!.

ــمـثل الـذى عــهـد إلـيه الـقــيـام بـهـذا دخل ا
الـــدور لـــكــنـه ارتــبـك واضـــطــرب و« ركـــبه
ـسرح حـائراً سابت» وتـلعـثم ووقف على ا

ال يدرى أين يذهب وال ماذا يقول.
وبــعــد أن انــتـهى مـن بـهــدلــة الـدور بــنــجـاح
عظيم صـاح جورج أبيض «لويس احلادى

عشر» فى وجه احلاضرين:
- ليسجن توازون دور!

كـان األستاذ جـورج أبيض يقـوم برحلة فى
الــديــار الــســوريــة وكـانـت مــرجـريـت جنـار
مـن ضــمـن أفــراد فـــرقــتـه آنــذاك ومـــثــلت
الفـرقة ذات يـوم رواية «عـاصفـة فى بيت»
وأسـند دور خديـجة إلى السـيدة مرجريت
جنـــار وكـــانت األدوار فى الـــرحالت تــوزع
ــمـثل حــسب الـظــروف واألحـوال (أى أن ا
الــقــاضى يــقــوم بــالــدور الــذى ال يـوجــد له

 جورج أبيض

 حينما نظر
جورج أبيض
يناً ويساراً
يت ليرى ا
فى الكواليس

ó«°ùdG ≈ëÑ°U

الـفن الـشـعبى فـن شمـولى يـتمـتع بـخـصائص تـمـيزه
عن سـائـر الـفنـون فـقـد عبـر به الـفـنان الـتـلـقائى عن
رغـباته ومـنـاسـبـاته بـتلـقـائـيـة فريـدة والـفن الـشـعبى
يـزة فـهو ال يـخضع لـضوابط التـشـكيـلى له سمـات 
ــيـة كــمـا أنه يــتـمــتع بــقـوة ووضـوح األحـكــام األكـاد
ليـجـعل موضـوعه مـتألـًقـا دون مواربـة وعـناصـره دالة
بقـوة عن مضمون وفكر خاص به وبالرغم من أنه فن
فطرى وتلقائى فإنه يحفل برموز ذات دالالت معلومة
وراســخــة فى الـوجــدان الــشـعــبى والــلـوحــة لــلـفــنـان
صـرى "عـمر الـنجـدى" وهو فـنان اسـتلـهم كثـيًرا من ا
الــرمـوز الــشـعـبــيـة والـعــربـيـة فى كــثـيــر من إبـداعـاته
الـنـحتـيـة والـتـصويـريـة فـفى لـوحة الـغالف يـتـطرق
بدع إلى موضوع "العروسة" وهو موضوع يأخذ حيًزا ا
زمـانًيـا بالتـفكـير فيه داخل كل بـيت يحـتضن عروسه
وكــيف تـؤهل هــذه الـعـروســة وكـيف جتــهـز مـتــاعـهـا -

شوارها - عبر سن االنتظار.
وفـى اللـوحـة مـوضـوع الـغالف جند الـفـنـان قـد اخـتار
حلظة خـاصة جًدا تأهبت فيـها العروس وحملت على
رأسـهـا صـندوقـاً حـفظت فـيه كل مـتاعـهـا وما جـمـعته
فى سن البلوغ وصياغة الفنان للعروض والصندوق
بأسـلوب اسـتعارة بـدقة ووعى وحـس من روح الوجدان
ـسـطـحـة واجلـانـبـيـة لـلـعـروسـة الـشـعـبى فـاألشـكـال ا
ـــفــهـــوم الــقــيم والــصــنـــدوق تــنم عـن وعى شــديــد 
الــتـشـكـيـلـيـة واجلـمـالـيـة لــلـفن الـشـعـبى كـمـا اخـتـار
لـلـصـندوق الـلـون األحـمـر والـعـروس تـزيـنت بـفـسـتان
ـزوجـ جتـدهـمـا أصـفــر وهـمـا لـونـان نـقـيـان غـيـر 
متألق فى الفن الشعبى كما أنهما متضادان ليؤكد

كل منهما اآلخر.
ووضع الـعـروس حامـلـة صـندوق جـهـازهـا داخل بيت
حتلى بـالـزخارف والـرمـوز والكـتـابات الـعـربيـة وغلب
عـلـيـهـا الـلـون األزرق واألخـضـر وهـو الـلون األسـاسى
الــثـالث فى الــتـضــاد مع األحــمـر واألصــفـر لــتـؤكـد
الـعــنــاصـر الــثالثـة بــعــضـهــا الـبــعض الــبـيت يــؤكـد
العروس الـتى حتفل بصندوقهـا فوضعته على رأسها
ا بدع تأمل الفن الـشعبى وهيـأ صياغته  واللوحـة 
يـخـدم رؤيـته اإلبـداعـيـة التى رمـز بـهـا إلى كـيـان أمة
تـزينت واسـتعدت بـكل ما تـملك لـبنـاء حيـاة جديدة
مـبـنـية عـلى دعـائم صافـيـة - برمـزيـة اللـون - وقـوية
ـعـمـار فــالـشـكل األســاسى - الـعـروس - الـتـكـويـن وا
امتلك الـقدر األعظم من اللوحة وجاء البيت مغلًفا
ـوضـوع الـلـوحـة مـتـضـامًنـا مـعه مـؤثـًرا فى ومـكـمًال 
بنـائه مـلـقـًيـا بـبـعض الـزخـارف والكـتـابـات الـعـربـية
كان الذى استغرقت فيه العروس. زماًنا الدالة على ا
تـتهـيـأ فـيه وتـستـعـد لـدخلـة جـديـدة وحيـاة مـغـايرة
اتـخذت معـها كل زيـنتهـا ووضعهـا الفنـان فى تكوين
زخرفى ينم عن مـهارة فى الصياغـة وتمكن من الغور
فـى الـتـراث لـدرجـة أنه أضـفـى عـلى عـمـله اإلبـداعى
مالمس لـونيـة دالـة علـى أنهـا قـطع فـنيـة أثـرية رغم
ــشـرقـة السـتـلــهـامه األسـالـيب الــشـعـبـيـة ألـوانـهـا ا
ـة وتمكنه من إعادة طـرحها فى أسلوب خاص القد

تميز به.

لوحة الغالف صندوق األمل

أطياف الذات النسائية وظهور الكوامن
ستقل صـ20 سرح ا همشة فى عروض ا ا

سرحيون ا
يقدمون 
وصلة فى
االتهامات
لبعضهم
البعض 

على الهواء صـ6

 د. رضا غالب يكتب
عن وثائق التجريب
سرحى وأدبياته ا

صـ 23

السيد فجل 
ستقبل يؤكد.. ا
سرح سيكون 
الثقافة اجلماهيرية

صـ7

رحلة ورد.. إجادة فى حتريك
الشخصيات واهتمام باجلانب
التعليمى عبر الدراما صـ 16

√QGhO hôªY

 عندما عزف « اشهد ياقمر»
بالصورة فى فراغ
سرح العائم   ا

صـ22

سرح..  حوار ب ستة من كبار الفن وا
قراطية لتضليل سرح والد نستخدم ا

! صـ 26 تفرج ا
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 محمد لطفى  ريهام عبدالرازق  محمد اجلناينى

«ملوك الشر» يحصد جوائز مهرجان النوادى

مجرد بروفة

 يسرى حسان
بــعـض الــشـــعـــراء "نـــافـــذين" ولـــهم ســـطــوة
 ويـــا ويـل من يـــعــــاديـــهم أو ال يــــســـتــــجـــيب
لطلباتـهم فى التو واللحـظة.. سنته سودا ال

جدال.
ـسرح دعـونـا من هـؤالء فـأمـورهم مـاشـيـة فى ا
كنهم وغيره من الفنون.. حتى "فن احلالقة" 
االسـتـرزاق مـنه.. بـعـضـهم افـتـتـحـوا صـالـونات
ى.. بـــسم الـــله مـــا شـــاء الــلـه.. رجــالـى وحــر
مانـيكيـر وباديـكير.. ال تـسألنـى عن الباديـكير..

انيكير فقط! معلوماتى متوقفة عند ا
ـسرح الـشـعراء احملـتـرمـون يـعامـلـهم رجـال ا
كـــأوالد اجلـــاريــة.. أقل أجـــر يــحـــصل عـــلــيه
الـشـاعـر باعـتـبـار أن الـقـصـائد الـتى يـكـتـبـها
سـرحى مـجرد حـليـة.. مـفهـومهم للـعـرض ا
ـرة ـسـرح أنه "تــخـشـيـنـة"  عن الـغــنـاء فى ا
ــمــثــلـون ــســرحـيــة يــلــتـقط ا فـنــيــة داخل ا

أنفاسهم خاللها.
لــيس شــرطًــا أن تـــســهم األغــنـــيــة فى بــنــاء
الـعـرض.. أن تـكـون جـزءًا من نـسـيـجه - رغم
أن اسطمبة األغانى من نـسيج العمل جاهزة
دائــمًـا لــدى مـعـظـم الـنــقـاد - ولـذلـك فـأجـر
ـنجَّد الشاعـر دائمًـا هو األدنى.. إذا جاءوا 

ysry_hassan@yahoo.com
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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ـسرح عن الـشعـر والشـعراء معـلومـات رجال ا
مستـقاة من كتب الـطرائف وكتب الـنصوص
ـطـالـعة الـرشـيـدة الـتى كـانـوا يحـفـظـونـها وا
"صم" حتت وطـأة الــضـرب بـالــعـصى وأشـيـاء
أخرى.. درجاتـهم فى امتحـانات العـربى أكيد
زفـت.. أعـــرف أحــــدهم رسـب فى اإلعــــداديـــة

وكان مجموعه الكلى ١١ من ٢٦٠.
ــــســـرح عن الــــشـــاعـــر أنه تـــصـــورات رجـــال ا
ــدح مـن يــلـــقى إلــيه صـــعــلـــوك و"أرزقى".. 
ــتـــنع عن بــصُـــرَّة دنــانـــيـــر أو يــهـــجـــو من 
ـسـرح شـيـئًا عن الـصـرف.. هل يـعرف رجـال ا

منوع من الصرف"?.. أشك. "ا
لـــست فـى حــصـــة عـــربى.. وال أحـب أن أكــون
"خوجـة".. جـربت ذلك مع أحـدهم وفـشلت -
اعــتـبــرته رجل مــسـرح "مــجــازًا" مع إنه جنـار

طبالى - أبى أن يتعلم أى شىء..
كـــمـــا أنــنـى لـــست فى مـــعـــرض الـــدفـــاع عن
ـتـربى الـشـعـراء.. الـشــعـراء فـيـهم احملـتـرم وا
ــبــتـز واألرزقى وابن الــنــاس وفـيــهم أيــضًـا ا
سئول عن والذى يحصل عـلى الكثيـر من ا
ـــنـــطق "داروا ســـفـــهـــاءكم" أو ــســـرح إمـــا  ا

نطق شيَّلنى وأشيَّلَك.

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وخمسمائة "ملطوش".
نــفس األمــر فى مــســرح الـدولــة إال من رحم
ربـى.. مـــجــــرد دراهم مــــعـــدودات.. يــــحـــصل
الكومبارس والسنيدة على أضعاف أضعافها.
ـسرح مهـزلة والـله أن يـكون أجـر الشـاعر فى ا
هــو األدنى - بـ كل الــعـامــلـ - صــحـيح أن
بـعض الـشـعــراء ال يـسـتـحـقـون عن كـتـابـاتـهم
ـؤبـد.. لكن هـناك من يـكتـبون سوى الـسجن ا
كتابة جميلة تستحق أن نقدرهم حق قدرهم.
ــســـرح إن هــنــاك ــســئـــولــون عـن ا يــقـــول ا
لــوائح.. مـن اجلــاهل الــذى وضــعــهــا?.. لــو
عـلـمت من هـو لـطـلـبت الـتـحـفظ عـلـيه فى
مــيــدان الــعــتــبــة مـن الــيــوم وحــتى تــخــرج
مسرحية سناء شافع «روميو وجولييت» إلى
الــــــنــــــور.. وإذا خـــــرجـت ألجــــــبــــــرته عــــــلى
مـشــاهـدتـهـا كـل لـيـلـة.. وهــذا أقـسى عـقـاب
ـــكن أن يـــنـــاله واحـــد مـــثــلـه.. أمــا إذا لم
ؤكـد - فيكفى ـسرحية - وهـذا هو ا تخرج ا
أن جنــبــره عــلى قــراءة عــشــرة نـصــوص من
عـيـنه "ذكى فى الـوزارة"!! سـاعـتـهـا سـيـعرف

إن الله حق!

الشعراء أوالد اجلارية!
 «آخر الشارع» نص مسرحى
للراحل مؤمن عبده

4 جوائز لـ «ملوك الشر» فى مهرجان النوادى

 محمد يحيى الفائز  بجائزة  التمثيل األولى مناصفة مع أحمد عبد اجلواد

- من الــتــنــجـيــد يــعــنى - وقـالــوا له: حلّن..
أعـطوه اآلالف.. وإذا جـاءوا بـنـجـار وقـالوا له
"دَكْـــوَر" أعـــطـــوه اآلالف وزيـــادة.. وإذا جـــاءوا
بـــعـــواطـــلـى وقـــالـــوا له مــــثل أعـــطـــوه آالف
اآلالف.. بـينـمـا حرام عـلى الـشاعـر أن يـأخذ

ما يستحقه.
ــائـتى جـنـيه فى قــصـور الـثـقـافــة األغـنـيـة 
للـشـاعر من الـفئـة األولى - الـشعـراء درجات
فى قـصـور الـثـقـافـة - واحلـد األقـصى له فى
ـسرحـيـة عـشر أغـنـيات فـقط حـتى لـو كتب ا
عــشــرين.. أجــر "أتــخن" شــاعــر ال يـزيــد عن
ألــفى جــنـيه تــصل بــعـد الــضــرائب وجـبــايـة
ـلــكــيـة ــســمى بــإدارة ا االخــتــراع اجلــديـد ا

الفكرية إلى ألف وخمسمائة جنيه فقط.
يـسـهر الـشـاعـر الـلـيالى "يـقـدح زنـاد فـكره" -
جملة فى غـاية السوء - لكى يـكتب قصائده
وبـعــضـهم يــبـحث عن نــبع مـاء ويــذهب إلـيه
حــامالً زجـاجــاته لـكى يــسـتــوحى الـقــريـحـة
رحـوم بشـارة واكيم فى أحد مقتـفيًـا خطى ا
األفالم.. وفى الــــنـــهــــايـــة وبــــعـــد أن تــــطـــلع
الــقـــريــحـــة من هــدومـــهــا ويـــعــلـن "الــزنــاد"
اســـتــــسالمه يــــحـــصل الــــشـــاعـــر عــــلى ألف

«كاليجوال» عرض
يعرف كيف 
يطرح أفكاره

     االثن 16 ربيع أول  24مارس  2008    32 صفحـــة  - جنيه واحد

صرى « عمر النجدى»  اللوحة  للفنان  ا

 د.سيد اإلمام يشاهد
أوبريت «قطر أرض
احملبة والسالم»

احتفالية فنون
الشعب تبدأ اليوم

فى األقصر

 السيد فجل:
أعطونى مسرحاً أحل
لكم أزمة اخلبز

شاركة 25عرضاً  الفعاليات استمرت 13 يوماً 

عادل حسان

وحـــصــلت هــبـــة مــجــدى مــســـرحــيــة «أحــدب
نـصورة عـلى جائزة نـوتردام» لـنادى مـسرح ا

التمثيل الثالثة نساء مناصفة.
جـوائز الـتـأليف الـثالث ذهـبت األولى ألحـمد
ســــامى خــــاطـــر عن نـص مـــســـرحــــيـــة «أحالم
معـطلة» والثانـية حملمد لطـفى «ملوك الشر»
والثالثة إلبراهيم احلسينى «حديقة الغرباء».
ــــهـــرجـــان الـــتى ضـــمت فى جلـــنـــة حتـــكـــيم ا
عـضــويـتـهــا اخملـرج فـهــمى اخلـولى والــنـاقـد
مــحـمـد الـروبى ود. عـبـد الـرحـمن دسـوقى
ود. حــســ عــبــد الــقــادر والـكــاتـب مــحــمـد
الــشــربــيــنى «مـــقــرراً» قــررت مــنح شــهــادتى
تــقـديــر حملـمــد الـعــشـرى عن إخــراجه حلـفل
اإلفتـتاح واخملـرج إبراهـيم الفـرن لتـصمـيمه
إضــــاءة ٦ عـــروض مــــســـرحــــيـــة شــــاركت فى
هرجان  إضافة إلى جائزة مالية خاصة. ا
كـمــا  اعـتـمـاد ٦ مـخـرجــ هم: مـصـطـفى
مـراد مـحمـد فـتـحى الـسـيـد عـونى مـحـمد

عشرى محمد عيسى سامح بسيونى.
ـــــهــــرجــــان الــــذى أقــــيم مــــســــاء حــــفل خــــتــــام ا
ـنـيل ـســرح الـعـائم بــا ــاضى عـلى ا اخلــمـيس ا
شهده الفنان د. أحـمد نوار رئيس هيئة قصور
الـثـقـافـة وإجالل هـاشم رئـيس إقـلـيم الـقـاهـرة
الـكـبرى والـفـنـان د. عـبـدالـوهـاب عـبـداحملسن
ركزية للشئون الفنية بالهيئة و رئيس اإلدارة ا

سرح. د. محمود نسيم مدير عام ا
ـــســرح ـا  تـــكـــر عــدد مـن رواد حـــركـــة ا كـــمــ
ـصـرى واإلقـلـيـمى وهم : اخملـرج سـعـد أردش ا
و محـمود أم الـعالم والكاتب يـسرى اجلندى
واخملــــرج فــــهــــمى اخلــــولـى و الــــنــــاقــــدة فــــريـــدة
ـــبـــدع الـــراحـل عـــبـــدالـــســـتــار الـــنـــقـــاش واسم ا

سرحى سامى طه. اخلضرى واخملرج ا
ـسرح الذى بدأت فـعالياته مهـرجان نوادى ا
8 مارس اجلارى واستمرت 13 ليلة 
شـــارك فـــيه 25 عــــرضـــاً مـــســـرحـــيـــاً تـــمـــثل

مختلف أقاليم مصر.

تألـيف أحـمد سـامى خـاطر إخـراج محـمود
كحيلة.

وفـــازت يـــاســـمـــ ســعـــيـــد «كالم فـى ســرى»
وأمــيــرة الـــنــشــار «يــونــســكـــويــات» بــجــائــزتى

التمثيل الثانية «مناصفة»..

ــنــيـا وإسالم عــبــد الـسالم لـنــادى مــسـرح ا
«كاليجوال» بجائزة التمثيل الثالثة مناصفة.
وفى جـــوائــز الـــتــمـــثـــيل نــســـاء فـــازت عــبـــيــر
الـــطــوخى بـــاجلــائـــزة األولى عن مـــســرحـــيــة
«أحـالم مــعـــطــلـــة» لــنــادى مـــســرح الـــزقــازيق

مــــنــــاصــــفـــة أيــــضــــاً مـــحــــمــــد الــــعـــمــــروسى
مــــســــرحــــيــــة «كــــالــــيــــجــــوال» لــــنــــادى مــــســــرح
ــمـثل األنــفـوشـى إخـراج ســامح بــســيــونى وا
مـحـمـد فــؤاد «قـصـة حـديـقـة احلـيـوان» وفـاز
كل مـن رضــا طـــلـــبه مـــســـرحــيـــة «الـــزنـــزانــة»

حــصـد عــرض «مـلـوك الــشـر» لـنــادى مـسـرح
ـهــرجـان اخلـتــامى الـسـابع الــزقـايق جــوائـز ا
ـــســـرح حـــيـث حـــصل عـــلى عـــشـــر لـــنـــوادى ا
جــائــزة الــعـرض األول وفــاز مــؤلــفه مــحــمـد
لــطــفى بـجــائــزتى اإلخـراج األولـى والـتــألـيف
الــثـانـيــة إضـافـة إلـى حـصـوله عــلى اجلـائـزة

األولى فى السينوغرافيا.
بـيـنـمـا فـازت مـسـرحـيـة «اإلنـكـشـاريـة» لـنـادى
مــســرح الــســويس تــألــيف أحــمــد أبــو ســمـرة
وإخـراج مـحـمـد اجلـنايـنى بـجـائـزتى الـعرض

واإل خراج الثانية.
وحـصـلت مـسرحـيـة «قـصـة حـديـقـة احلـيوان
ألدوارد إلـــبى واخملـــرج أحــمـــد عــبـــد اجلــواد

على جائزة العرض الثالثة.
أما اخملـرجة ريـهـام عبـد الرازق فـقد حـصلت
عن عـــرضــهــا «كالم فى ســـرى» لــلــمــؤلف عــز
دوريش لـنادى مسـرح األنفوشى عـلى جائزتى
اإلخــراج والـــتــمــثــيل الــثــالــثــة وذهــبت جــائــزة
السـينوغـرافيـا الثانـية حلـس عبـد العال عن
عـرض «الـعـصـايـا واخلـلـخـال» تـألـيف وإخراج
نيا محمد عبد السـالم لفرقة نادى مسرح ا
وفاز رامى نادر وإسالم عبـد الرحمن بجائزة
الـسـيــنـوغـرافـيـا الـثـالـثــة عن مـسـرحـيـة «أكـمل
مــكـان الـنـقط» لـلـمـؤلف سـامح عـثـمـان لـفـرقـة

نادى مسرح سيدى جابر.
ـــوســيـــقى الــثـالث فــاز بـــهــا كل من جـــوائــز ا
أحمـد عبد اجلـواد «قصة حديـقة احليوان»
والثانى محمد نعـمان «كاسبار» لبيتر هندكه
واخملرج مـحمد عـيسى وقدمهـا نادى مسرح
بـــورســعـــيــدى الـــثــالث مـــحــسن الـــبــدرى عن
مــســرحـيــة «اشــهــد يــا قـمــر» لــنــجــيب سـرور
وإخراج محمد أبـو زيادة نادى مسرح طهطا

 بسوهاج.
كــمـــا فـــاز  أحــمـــد عـــبــد اجلـــواد مـــســرحـــيــة
«قــصــة حــديـقــة احلــيــوان» بــاجلـائــزة األولى
تــمــثــيـل رجــال مــنــاصــفــة مـع مــحــمــد يــحــيى

«كاسبار».
اجلـــائــــزة الـــثـــانـــيـــة تـــمـــثـــيل رجـــال فـــاز بـــهـــا
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 أحمد
 خاطر األول
فى التأليف
واحلسينى
الثالث

 لطفى أحسن
إخراج..
عبداجلواد

ويحيى 
وعبير أحسن
تمثيل
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